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Abstract 
This report is about a study to improve the effectivity and efficiency of the Supply Chain Engineering 
department of ASML. The department is responsible for securing the production and qualitfication 
processes at ASML's suppliers. One of the root causes is the amount of corrective actions. These can be 
solved by better aligning the tasks and responsibilities with other ASML departments and by participating in 
the early phases of the product creation processes. 
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Samenvatting 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek waarmee de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de TU is afgerond. 

Aan/eiding 
De aanleiding voor het onderzoek is het idee van het management van de afdeling Supply Chain 
Engineering dater synergie voordeel te halen zou moeten zijn uit de samenvoeging van de afdelingen New 
Product Logistics, Cost Engineering, Supply Chain engineering en programmamanagement. Orie afdelingen 
hebben contacten richting de Supply Chain en programmamanagement dient hierbij als coordinator. 
Er wordt in het afstudeerproject een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de effectiviteit en de 
efficiency van de afdeling Supply Chain Engineering te verbeteren. 

Orientatiefase 
ASML is een bedrijf dat lithografiesystemen ontwerpt en bouwt voor de semiconductor markt. Oat is een 
heel cyclische markt waarbij periodes van groei en krimp iedere 2 tot 3 jaar voorkomen. Daarbij is de markt 
ook erg technologie gedreven om te kunnen blijven voldoen aan de wet van Moore. Die wet zegt dat het 
aantal transistors op een chip iedere twee jaar verdubbeld. ASML is een van de partijen die zorgt dat die 
wet nog steeds geld . 
ASML ontwerpt en integreert alleen systemen. De componenten en modules worden door leveranciers 
gemaakt. Ongeveer 90% van de kostprijs van een machine wordt uit de Supply Chain gehaald. Daarom is 
de Supply Chain Management bij ASML heel belangrijk . Om de Supply Chain te kunnen besturen hanteert 
ASML het Value Sourcing Model. Deze werkwijze houdt in dat leveranciers niet alleen toegevoegde waarde 
voor ASML hebben, maar ook zichzelf ontwikkelen. Als pijlers voor het "value sourcing" model worden de 
termen : Quality, Logistics, Technology en "total Cost" (QL TC) gebruikt. 
De afdeling Supply Chain Engineering maakt deel uit van de Supply Chain Management organisatie en 
heeft vier afdelingen. De afdeling Cost Engineering (CE) bepaald aan de hand van het (tekeningenpakket) 
wat een product mag kosten. De afdeling NPL (New Product Logistics) plant en coordineert de invoering 
van nieuwe producten en wijzigingen. De afdeling supply chain engineering zorgt voor borging van de 
productie- en kwalificatieprocessen van kritische onderdelen tijdens een NPI (Nieuwe Product lntroductie), 
voor het verbeteren van processen bij leveranciers door deelname aan Supplier Account Teams en voor het 
oplossen van (structurele) kwaliteitsproblemen bij leveranciers. De afdeling Programmamanagement zorgt 
voor de coordinatie en planning van de activiteiten tijdens een NPl-project. 

De afdeling Supply Chain Engineering heeft in taken de twee belangrijke processen binnen ASML, het 
orderrealisatie proces en het NPl-proces. Het orderrealisatieproces beschrijft de realisatie van de orders 
van de klanten met de ondersteunende processen. See heeft vooral een taak in de ondersteunende 
processen voor wat betreft analyseren van kwaliteitsproblemen bij leveranciers en ook het verbeteren van 
processen bij leveranciers. 
Bij het NPI proces zijn de taken duidelijker omschreven. ASML heeft het ontwikkelingsproces vastgelegd in 
het PGP-proces. Dit proces is een zogenaamd concurrent engineeringsproces waarbij door de 
verschillende afdelingen van ASML (ontwikkeling, Supply Chain, fabriek en service) wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten. Hierbij wordt het zogenaamde stage-gate model gebruikt dat inhoudt 
dater een review gehouden wordt bij afronding van de fase om te beslissen of de volgende fase gestart kan 
worden. Voor SCE is er nog een speciale NPl-aanpak gemaakt om de QL TC-risico's van nieuwe producten 
te minimaliseren. Deze aanpak richt zich op de meest kritische onderdelen van een nieuw product en dat 
blijkt in de praktijk ongeveer 5% te zijn . 
Een andere belangrijke taak voor see is deelname aan supplier accountteams waarin met behulp van een 
leveranciersbeoordeling leveranciers worden ontwikkeld . Het profiel geeft aan wat de gewenste situatie is 
voor een bepaalde leverancier en op welke punten er verbetering gevraagd wordt. Deze accountteams zijn 
voor de 30 belangrijkste leveranciers. 
Een gerelateerde taak aan het SAT is het oplossen en verbeteren van kwaliteitsproblemen. Dit kan zijn het 
verminderen van structurele problemen, maar ook het inspelen op incidenten. De activiteiten komen vanuit 
zowel see zelf, als vanuit de serviceafdeling en de fabriek. 

Analysefase 
De eerste stap van de analysefase is een theoretisch onderzoek naar de kenmerken van de ASML 
organisatie. Er is door onder andere door Woodward (1965) en Perrow (1967) onderzoek gedaan naar het 
verband tussen de technologie van een product en het type organisatie. Als je de producten van ASML 
bekijkt dan blijken deze te passen in categorie 2 van Perrow (1967). 
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lndeling producttypes (Perrow, 1967) 

Een andere manier om te kijken naar de organisatietype is om te kijken naar de concurrentiestrategie . 
Porter (2004) en Treacy en Wiersema (1993) hebben het verband tussen de concurrentiestrategie en de 
organisatiekenmerken beschreven. Uit een vergelijkend onderzoek met de Japanse concurrenten van 
ASML (Chuma, 2004) blijkt dat ASML vooral de concurrentie verslaat op technologisch leiderschap. Daarbij 
wordt het ook geholpen door nauwe contacten met klanten via het onderzoeksinstituut IMEC in Belgie. 
De derde manier om te kijken naar de ASML organisatie is de typering van Mintzberg (1983). Volgens de 
theorie van Mintzberg is ASML een adhocracy. Dat betekent een organische structuur, weinig formeel 
gedrag en taakspecialisatie door training. Daarbij zijn er enkele knelpunten aan te merken. Zo is er het 
gevaar van een ongebalanceerde workload omdat projecten verschillende fases en daarmee ook workload 
kennen. Een ander probleem is dat er veel afstemming plaats moet vinden door het multidisciplinaire 
karakter van de projecten. Een derde punt is dat de organisatie te bureaucratisch wordt waardoor de 
innovatiekracht afneemt. 
Verder blijkt dat ASML een functioneel ingerichte organisatie is. De uitvoering van projecten vindt plaats in 
een matrixorganisatie. Bij ontwikkeling zijn dit sterke matrixorganisaties waarbij de projectleider veel macht 
heeft. Binnen de operationele afdelingen zoals Supply Chain management is er sprake van een 
lichtgewichtprojectleider en blijven de projectleden vooral vanuit de functie werkzaam. 

Stroomanalyse 
Na de theoretische analyse volgt onderzoek naar knelpunten in de organisatie door middel van de 
stroomanalyse. Om de knelpunten te verzamelen zijn er orienterende interviews gehouden met mensen in 
de SCE organisatie. Daarbij zijn vragen gesteld over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen 
van SCE. Na een aantal iteratieslagen is de lijst met knelpunten samengevat in 18 knelpunten die in een 
stroomschema zijn gezet. Daarbij warden de verbanden gevormd door pijlen. Knelpunten met alleen 
ingaande pijlen zijn symptomen. Knelpunten met alleen ingaande pijlen zijn oorzaken. Knelpunten met 
zowel ingaande als uitgaande pijlen zijn verbindende knelpunten. 
De stromen in het schema zijn afgeleid van het zogenaamde "huis van see" waarin de hoofdprocessen zijn 
beschreven. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen NPl-activiteiten en supplier-development activiteiten. 
Daarbij is nog een categorie algemene organisatie toegevoegd. 
Uit het stroomschema zijn twee probleemkluwen af te leiden. De eerste heeft vooral betrekking op de sce
organisatie zelf en de positie van de organisatie. De tweede probleemkluwen beschrijft de knelpunten in het 
NPl-proces. 

Probleemkluwen: positie in de organisatie 
De belangrijkste oorzaken voor dit probleem zijn de brede scope van de afdeling (N), onvoldoende 
afstemming met inkoop (R) en de interfacefunctie van see tussen ASML en de leverancier (J) . Deze 
oorzaken leiden tot symptoom K, namelijk dat er onvoldoende actief op opleveringen wordt gestuurd . 
Doordat er niet actief op opleveringen wordt gestuurd is niet duidelijk wat er door de afdeling gerealiseerd 
wordt of waar aan gewerkt moet warden. Het effect is dat de afdeling niet resultaat gericht is en dus niet 
effectief. 

Probleemkluwen: NP/ proces 
Het belangrijkste symptoom in dit proces is (A) namelijk dat er na het bereiken van "Release for Volume" 
nog veel correctief werk overblijft waardoor er onvoldoende tijd is voor nieuwe NPl 's. Er is een aantal 
oorzaken voor dit probleem, die rechtstreeks of via tussenliggende knelpunten met het symptoom 
verbonden zijn. De oorzaken voor dit symptoom zijn : de functionele organisatie (M), te weinig sturing vanuit 
projectorganisatie (G), onvoldoende duidelijke omschrijving see taken (0), leveranciersorientatie vs 
projectorganisatie (B), onvoldoende differentiatie voor aanpak producten binnen NPI (D) en onvoldoende 
afstemming met andere afdelingen over taken (E). 
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Vanuit de stroomanalyse wordt een keuze gemaakt voor het herontwerp om de problemen op te lossen. 
Voordat met het ontwerp begonnen was kwam er meer duidelijkheid over de nieuwe organisatie waar de 
afdeling see in opgaat. De afdeling wordt opgesplitst in 18 subgroepen, die onder leiding staan van een 
zogenaamde Technical Supplier Manager. Deze heeft een gecombineerde projectleider/groepsleidersrol. 
Door de organisatieverandering is een aantal oorzaken niet meer relevant. In overleg met het management 
van de afdeling is gekozen om oorzaak E aan te pakken. Deze gaat over afstemming met andere 
afdelingen tijdens en na NPI met betrekking tot kwaliteitszaken. 
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Afstemming heeft ok te maken heeft met regelen, daarom is er gekozen om de oplossing te zoeken in de 
vorm van regelkringen . Bij regelkringen zorg je ervoor dat je de invoer en uitvoer van een activiteit 
waarneemt, deze beoordeelt en bij afwijkingen van de norm ingrijpt. Bij interne regeling kan er binnen het 
domein afstemming plaatsvinden en zo bijgestuurd worden. Bij een externe regeling is afstemming met de 
voorgaande (input) of opvolgende partij (output) nodig. Daarnaast vindt regeling ook nog eens plaats op drie 
niveaus. Operationele regeling is de uitvoering zelf. Regelen op tactisch niveau gaat over de inrichting van 
het proces. De regeling op strategisch niveau richt zich op veranderingen uit de omgeving. 
Een vorm van een regelkring is de "Ontwerpen-bouwen-testen"-cylus. Deze cyclus beschrijft de iteraties die 
doorlopen worden om van een concept naar een uiteindelijk ontwerp te komen. De snelheid van het 
doorlopen van de cyclus wordt ook bepaald door de fase waarin de gebruikers (downstream partij) van het 
ontwerp betrokken worden. Als de gebruikers pas betrokken worden aan het einde van het ontwerp dan 
wordt de laatste stap van de cyclus dan pas doorlopen . Als de gebruikers al tijdens het ontwerp betrokken 
worden dan is er sprake van een ge'integreerde problem solving en wordt de cyclus veel sneller doorlopen. 
Daarom is het van belang om zoveel mogelijk in de eerste fases van de ontwerpstappen mee te doen met 
de evaluatie van de ontwerpen. 
Er ontstaan tijdens de verschillende stappen in het PGP-proces verschillende problemen . Bij het 
produceren van de prototypes komen vooral tekeningfouten en procesproblemen naar boven . Tijdens het 
samenbouwen en testen van de onderdelen komen ook integratieproblemen naar boven. Deze fouten 
worden opgelost en verdwijnen als er meer producten gemaakt worden, dan komen wel de 
levensduurproblemen naar boven. 
Het voorstel is dat de TSM-managers een keuze maken voor de te volgen strategie om mee te doen met 
het ontwerp. Dit is afhankelijk van de te verwachten problemen en de beschikbare engineeringcapaciteit. 
Hierbij zullen dan vooral voor leveranciers meedoen ondersteund met sce'ers. 
Bij de onderdelen waarvoor gekozen wordt voor een verdere vorm van integratie moeten goede afspraken 
gemaakt over de werkwijzen tussen ASML en de leverancier zodat in latere fases er geen afstemming meer 
hoeft plaats te vinden. 
De volgende stap is het reviewen van de ontwerpen. Hiervoor zou een "lessons-learned" boek heel 
behulpzaam zijn omdat hierin de kennis over producten samengevat kan worden zodat deze gemakkelijk 
gedeeld kan worden . 
Voor de producten waar see al meekijkt met het ontwerp zal see ook een stem moeten hebben in de keuzes 
voor prototypes. De prototypes zijn namelijk de eerste mogelijkheid om de eventuele procesproblemen naar 
boven te halen. Voorheen waren prototypes vooral bedoeld voor de evaluatie van het ontwerp. De rol van 
see is om samen met leveranciers en ontwikkelaars te bepalen wat er gemeten gaat worden tijdens het 
proces. 
Met het realiseren van de prototypes start de realisatiefase. In de realisatiefase zullen de meeste problemen 
naar bovenkomen. Omdat de afdeling see maar een klein deel van de producten begeleid is het vooral van 
belang dat de problemen via een vooraf beschreven proces teruggekoppeld worden. Oat dient dan te 
gebeuren door externe afstemming tussen ontwikkeling, de leverancier en de ASML fabriek. Daarbij heeft 
see alleen de taak om te zorgen dat de afzonderlijke regelaars met elkaar communiceren. Dit geldt voor alle 
fases in het PGP-proces. 
De vraag die nog open staat is wat er moet gebeuren na het bereiken van "release-for-volume". Het is 
eerste verschil zit in de vorm van de activiteiten. Voor de problemen tijdens NPI zijn er nog weinig 
standaarden ontwikkeld en zijn er veel problemen. Dit komt overeen met categorie 2 van Perrow. Voor 
volume gerelateerde problemen zijn er minder problemen en deze kunnen veel beter via 
standaardmethodes opgelost worden. Voor de volumeproducten zijn ook andere competenties en 
vaardigheden nodig om een goede analyse te kunnen doen naar de problemen. 
Een ander verschil is aan te geven op het gebied van de interfaces en de domeinen. Bij een NPl-project zijn 
er andere interfaces dan bij een volumeprobleem. ledere interface heeft nieuwe afstemming nodig. Door dit 
bij elkaar te zetten is er meer afstemming nodig. Daarbij zullen de interfaces in volumesituatie niet snel 
veranderen. Daarbij is het veel eenvoudiger om direct met de andere partijen de problemen af te stemmen 
en op te lossen. See zou alleen verantwoordelijk zijn voor de afstemming van de processen. 

Veranderplan 
Het veranderplan beschrijft de stappen die genomen moeten worden om de veranderingen door te voeren. 
In het plan zijn drie scenario's opgenomen . Deze scenario's beschrijven een minimale set van 
veranderingen, een realistische set en een ambitieuze set. Het realistische scenario beschrijft dat er een 
splitsing aangebracht moet worden in NPI en volumeactiviteiten. Daarbij moeten vooral volumeactiviteiten 
die betrekking hebben op activiteiten vanuit service worden overgedragen. Verder dient de afdeling al mee 
te gaan doen met de eerste fases van het PGP-proces waarbij de TSM de keuze maakt voor de vorm van 
integratie. Bij vroege deelneming aan het project is het ook raadzaam om per productgroep een "lessons-
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learned" boek beschikbaar te hebben . Dit boek zou een beschrijving van problemen moeten bevatten met 
daarbij de toegepaste oplossing. 
De veranderingen dienen op drie niveaus doorgevoerd te warden. Op strategisch niveau gaat het vooral 
over de afstemming van welke activiteiten waar plaats gaan vinden. Op tactisch niveau dienen er nieuwe 
procesbeschrijvingen gemaakt te warden voor de veranderde activiteiten. De eerste prioriteit om de 
veranderingen door te voeren is het overdragen van volumeactiviteiten omdat hiermee tijd wordt 
vrijgemaakt voor deelname aan NPl 's. 

Conclusies, aanbevelingen en evaluatie 
Uit de analyse komt naar voren dat ASML een bedrijf is dat streeft naar technologisch leiderschap. Daarbij 
maakt het complexe producten . Daar hoort een flexibele organisatie bij die zich gemakkelijk aanpast aan de 
omstandigheden. Een flexibele organisatie is niet efficient. Want bij efficiency hoort standaardisatie wat 
flexibiliteit in de weg staat. De afdeling see functioneert niet slecht maar er is meer effectiviteit uit te halen. 
De taak van see in het herontwerp wordt vooral om zich te richten op het aanpassen en verbeteren van de 
processen tussen ASML en de leverancier op gebied van kwaliteit en logistiek. 
Verder dient de afdeling see al zo vroeg mogelijk mee te gaan doen in het ontwerpproces. De belangrijkste 
taak zal gaan zitten in het afstemmen van de processen tussen ASML en leveranciers. Verder zal de 
afdeling zich meer moeten gaan bezighouden met de mogelijkheid om prototypes als procesvalidatie te 
gebruiken . 

Om te zorgen dat de kennis zoveel mogelijk gedeeld wordt tussen de verschillende mensen is een "lessons
learned" boek aan te bevelen waarin de opgedane ervaringen met producten en processen warden 
samengevat. De ervaringen die in het boek staan dienen in de eerste fases van het PGP-proces 
teruggekoppeld te warden omdat dan de invloed het grootst is. 

Om te voorkomen dat mensen in een NPl-project gestoord warden is het raadzaam om volumeproductie 
gerelateerde activiteiten af te stoten. Dit zijn niet planbare activiteiten. Vanwege afstemmingen bij de bran 
van deze activiteiten is het oak veel verstandiger om die te laten landen bij de service afdeling en de 
fabriekgerelateerde afdelingen. See zou zich dan volledig kunnen richten op de processen tussen ASML en 
leveranciers. See zal dan meer een procesintegrator warden tussen ASML en de leveranciers. 

Het project is gekomen tot het maken van een herontwerp. Voor de implementatie en evaluatie is een 
voorstel gemaakt. De invoering zal niet heel gemakkeliijk zijn omdat er activiteiten vanuit de afdeling see 
naar andere afdelingen overgedragen moeten warden. Verder zal het lastig kunnen warden om eerder bij 
ontwikkeling aan te sluiten. Omdat het onderzoek is geeindigd bij het herontwerp is moeilijk aan te geven 
wat de resultaten zijn van het onderzoek. 

De gevolgde methode van Porras heeft de oorzaken van de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Daarbij zou de 
methode oak toepasbaar kunnen zijn om onderzoek te doen naar andere afdelingen binnen ASML of naar 
het functioneren tussen afdelingen. De bevindingen en het herontwerp 
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Voorwoord 
Eindelijk komt na een periode van 7 jaar in de avond en weekenden bezig te zijn geweest met de studie het 
einde in zicht. Dit verslag is de afronding van de avondstudie. Deze periode kenmerkte zich door 
persoonlijke hoogte en dieptepunten. Maar nu ben ik op tijd klaar voor het volgende hoogtepunt in het leven. 
Namelijk de geboorte van ans eerste kind. 
lk wil daarom mijn vrouw Chris oak van harte bedanken voor de steun die ze mij geboden heeft om dit af te 
ronden. Het viel af en toe niet mee om niet toe te geven aan de leukere dingen in het leven. Maar ze zorgde 
ervoor dat ik aan de gang bleef. Vooral tijdens de laatste weken heeft ze samen met haar moeder gezorgd 
dat ik me volledig op het afronden van het verslag kon richten. Na een periode van zorgen voor mij ga ik 
haar nu helpen met de laatste loodjes. 

Verder wil ik oak mijn werkgever ASML bedanken voor de mogelijkheid die ik gekregen heb om deze studie 
af te ronden met een onderzoek binnen het bedrijf. lk heb wel ervaren dat dat niet altijd even gemakkelijk is 
omdat het werk roept. Daarom ben ik oak blij dat ik me straks niet meer hoef te verontschuldigen dat ik 
ergens niet meer bij kan zijn omdat ik op de TU mijn verslag aan het afronden ben. lk wil oak mijn 
begeleider Ton Nabben bedanken voor de tijd die hij beschikbaar gemaakt heeft om mij te begeleiden. Net 
als alle collega's die ik afgelopen periode lastig gevallen heb met vragen. 

Natuurlijk wil ik oak Allard Kastelein bedanken voor de begeleiding vanuit de TU. 

Bart Bovers 

Nuenen, 18-juni-2009 
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1 lnleiding 
In dit verslag warden de resultaten beschreven van een onderzoek naar mogelijkheden om de effectiviteit 
en efficiency van de afdeling Supply Chain Engineering te verbeteren. De afdeling Supply Chain 
Engineering zorgt voor begeleiding van nieuwe producten bij leveranciers en voor verbetering van 
processen bij de leveranciers. Door veranderd management is naar boven gekomen dat de afdeling meer 
resultaten zou moeten kunnen bereiken dan dat er tot nu toe warden gerealiseerd. De afdeling presteert 
niet slecht maar het zou beter moeten kunnen. 

Door een aangekondigde organisatiewijziging tijdens de analysefase is in overleg met de bedrijfsbegeleider 
besloten om het onderzoek verder te richten op verbetering van de effectiviteit en efficiency van de 
engineeringsafdeling. In het volgende hoofdstuk zal warden ingegaan op de ASML organisatie, de 
producten en de markt waar het zich in beweegt. In dit hoofdstuk wordt verder oak ingegaan op de afdeling 
Supply Chain Management en de afdeling Supply Chain Engineering omdat de engineeringsafdeling 
hiervan deel uitmaakt. Hoofdstuk 3 beschrijft de opdracht en de gevolgde aanpak. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 4 geanalyseerd of de ASML organisatie oak past bij het type product en concurrentiestrategie 
zoals die in de literatuur bekend zijn . Daarbij wordt oak de organisatietheorie van Mintzberg gebruikt. In 
hoofdstuk 5 wordt de analyse verder uitgewerkt naar oorzaken van de knelpunten in het functioneren van 
de organisatie. Waarna in hoofdstuk 6 het ontwerp van de oplossingen wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt 
theorie gebruikt als oak de bevindingen. Vanwege tijdgebrek is niet toegekomen aan de invoering van 
enkele verbetervoorstellen. Daarom is in hoofdstuk 7 het veranderplan uitgewerkt. Het verslag wordt 
afgesloten met conclusies, aanbevelingen en een evaluatie. 
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2 Bedrijfsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de ASML organisatie en de producten. Verder wordt er dieper 
ingegaan op de afdeling Supply Chain Management en dan specifiek op de afdeling Supply Chain 
Engineering. Daarbij warden ook beschrijvingen gegeven van de belangrijkste processen binnen de afdeling. 

2. 1 ASML holding 
ASML is in 1984 opgericht als een joint venture vanuit Philips en ASM International. Het bedrijf heeft eerst 
als een volledige dochter onder Philips gehangen, is in 1995 naar de beurs gegaan en is vanaf toen 
zelfstandig geworden. ASML ontwikkelt, ontwerpt, produceert, integreert en onderhoudt complexe systemen 
die gebruikt warden in de productie van de semi-conductorindustrie. Met het onderdeel ASML Optics heeft 
het een eigen leverancier voor bepaalde optische componenten. 
Daarnaast heeft ASML holding nog de lithografische proces ondersteunende afdelingen zoals: Brion 
Technology, Mask Tools,en Customized Image Solutions. 
De missie van ASML luidt: 

"Providing leading edge imaging solutions to continuously improve our customers' global 
competitiveness" 

2.2 Marktkarakteristieken 
ASML is marktleider in dit segment met een marktaandeel tussen de 65% en 68%. De belangrijkste 
concurrenten van ASML zijn de Japanse bedrijven Canon en Nikon. De omzet over 2008 bedroeg 3 miljard 
euro en daarmee behoort ASML tot de top 5 van de grootste producenten van semiconductormachines. 
De klanten van ASML bevinden zich over de gehele wereld. De top 20 grootste chipfabrikanten ter wereld, 
zoals Intel, Samsung en TSMC, zijn klant van ASML. 
De semiconductormarkt heeft een sterk cyclisch karakter, dat wil zeggen dat groei en krimp elkaar snel 
opvolgen. In onderstaand figuur (figuur 2-1) is te zien dat de markt voor machines voor de semi
conductorindustrie de laatste 20 jaar een cyclus heeft gekend van ca. 2 jaar tussen twee groeipieken. 
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figuur 2-1: marktfluctuaties in semi-conductormarkt 

De markt is erg technologie gedreven en probeert zoveel mogelijk te voldoen aan de 
Wet van Moore. Deze wet zegt dan iedere twee jaar het aantal transistors op een chip verdubbelt. Om 
hieraan te voldoen moeten lithografiesystemen steeds nauwkeuriger en sneller warden. Om aan de 
verwachtingen van klanten te kunnen voldoen investeert ASML heel veel in R&D. In 2007 en 2008 is ruim 
500 min. euro aan R&D uitgegeven. Deze bedragen stijgen enorm bij iedere nieuwe technologiestap. Ter 
vergelijking : voor de eerste PAS 5500 scanner welke eind jaren negentig is ge·lntroduceerd was de 
investering ca. 250 miljoen euro. Voor de nieuwe EUV-machine, die naar verwachting in 2010 wordt 
verscheept, overstijgt het bedrag de miljard euro. 
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2.3 Producten 
Het hoofdproduct van ASML is lithografiesystemen. De systemen van ASML zorgen voor de projectie van 
schakelpatronen op een silicium wafer, die is voorzien van een lichtgevoelige laag. De belichte wafer gaat 
vervolgens naar een andere machine waar de niet belichte delen van de laag warden weggewassen. Op 
deze manier blijft er een patroon achter. Een complexe chip kan tot wel 20 verschillende lagen bevatten en 
voor iedere laag is een nieuwe belichtingsstap nodig. 
Bepalend voor de resolutie van de afbeelding is de golflengte van het gebruikte licht. Hoe kleiner de 
golflengte van het licht, hoe grater de resolutie en hoe fijner het patroon dat wordt afgebeeld . Op dit moment 
heeft ASML machines met 4 verschillende golflengtes licht in het portfolio of in ontwikkeling. Naast de 
golflengte van het licht is de positionering van de verschillende lagen ten opzichte van elkaar heel bepalend 
voor het resultaat. 

Binnen ASML zijn op dit moment vier soorten systemen te onderscheiden: De wafersteppers, de 
step&scansystemen, de Twinscan en EUV-systemen. De eerste twee systemen zijn systemen die gebruikt 
warden voor 200 mm wafers . Deze systemen warden niet meer in volume gemaakt omdat deze 
voornamelijk nog in oudere fabrieken staan. De meest geproduceerde machines op dit moment zijn de 
zogenaamde Twinscan-machines. Bij deze machine wordt het laden en het meten van een nieuwe wafer 
parallel gedaan met het belichtingsproces waardoor tijdwinst wordt geboekt in het proces. Door deze 
techniek kan een machine meer wafers per uur belichten. 
De nieuwste machine die op dit moment in ontwikkeling is , is het EUV platform die naar verwachting in 2010 
naar de eerste klanten wordt verscheept. Bij deze machine wordt de belichting onder vacuum gedaan. Dit 
betekent dat ook veel andere processen, zoals het bewegen van de wafers onder de lens door, in vacuum 
moeten gebeuren . Dit heeft grate gevolgen voor de productieprocessen bij zowel ASML als leveranciers 
omdat voor vacuumproducten heel strenge gelden zijn voor schoon produceren. 

ASML maakt onderscheid tussen platforms en producten. Het platform is de basis van de machine en op 
basis van een platform warden verschillende producten gemaakt. Het platform bepaald de snelheid en 
nauwkeurigheid van de machine. Met snelheid wordt het aantal wafers dat per uur belicht kan warden 
bedoeld. De nauwkeurigheid geeft aan hoe nauwkeurig de verschillende lagen ten opzicht van elkaar 
gepositioneerd kunnen warden. De tijd tussen de introductie van nieuwe platforms wordt iedere keer korter. 
De gebruikte golflengte van het licht bepaald voornamelijk het product. Voor iedere golflengte is een type 
lens nodig. Er zijn drie golflengtes licht die tot nu toe gebruikt warden en tegenwoordig is er een 
zogenaamde immersiemachine waar een laagje water tussen de lens en de wafer zit om de resolutie te 
vergroten. De lenzen warden vaak over meerdere generaties platforms gebruikt. 
Door op platforms meerdere lenzen te gebruiken en door een lens meerdere platforms mee te laten gaan 
wordt de seriegrootte vergroot. 

2.4 Organisatie 
Het hoofdkantoor van ASML bevindt zich in Veldhoven waar zich ook de belangrijkste ontwikkel- en 
productielocaties bevinden. ASML heeft daarnaast ontwikkel- en productielocaties in de VS (Wilton, 
Richmond) en in Taiwan (Taipe). Daarnaast zijn er wereldwijd ca. 60 service - en verkoopkantoren voor 
ondersteuning van de klanten. In 2007 werkten er bij ASML wereldwijd ongeveer 6500 medewerkers. De 
aandelen van ASML staan genoteerd op de beurzen van Euronext Amsterdam en NASDAQ. 

2.5 Supply Chain Management 
In deze paragraaf wordt meer uitleg gegeven over Supply Chain Management vanuit ASML. Het eerste 
gedeelte gaat over het belang van Supply Chain Management voor ASML. Het tweede gedeelte gaat in op 
de organisatie van Supply Chain Management. 

2.5.1 Belang Supply Chain Management 
ASML maakt geen producten zelf maar haalt alle producten uit de supply chain en integreert deze in de 
fabriek tot een machine. Ca. 90% van de kostprijs wordt uit de Supply Chain gehaald. Gezien de grate 
varieteit aan componenten in een systeem dienen er ook veel componenten of modules te warden 
ingekocht. Een gemiddeld systeem bestaat uit een paar duizend componenten. 
De huidige supply base van ASML is vooral regionaal georienteerd. De grootste leveranciers komen uit 
Nederland en Duitsland . In totaal komen 68% van de leveranciers uit Nederland , 3% uit Belgie en 10% uit 
Duitsland. De belangrijkste reden voor deze lokale orientatie komt door de historie en ontwikkeling van 
ASML als bedrijf. ASML heeft voor de machines ca. 600 verschillende leveranciers. 
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2.5.2 Visie doelstellingen en strategie 
ASML heeft als beleid om zoveel mogelijk werk uit te besteden. De fabriek van ASML houdt zich 
voornamelijk bezig met het integreren en testen van de machine. De aangeleverde componenten warden in 
ongeveer tien workcenters samengevoegd tot modules. Deze modules warden vervolgens getest en dan 
samengebouwd tot de uiteindelijke machine. 

Value sourcing 
ASML hanteert het "value sourcing"-model als inkoopmanagementmodel (zie ook figuur 2-2) . De gedachte 
achter dit model is dat leveranciers niet alleen de toegevoegde waarde voor ASML vergroten maar ook hun 
eigen concurrentiepositie in andere markten vergroten. "Value sourcing" moet leiden tot het uitbesteden van 
de juiste producten en diensten, het beschikbaar hebben van gekwalificeerde leveranciers die deze 
producten kunnen leveren en het actief beheren van leveranciersrelaties. Kenmerkend voor het "value 
sourcing"-model is het crossfunctioneel uitvoeren van de inkoopfunctie op verschillende strategische en 
organisatorische niveaus. Voor het strategische niveau is onder ander het Product Familie Team. Oat team 
moet zorgen voor de strategie voor een bepaalde productgroep. Daarbij wordt onder andere de trends in de 
vraag, de technologische ontwikkelingen binnen ASML en de gebruiken van specifieke leveranciersmarkten 
in acht genomen. Hiertoe gebruikt men de vier pijlers "Quality, Logistics, Technology'' en "total Cost". De 
supplier account teams (SAT)'s zijn multidisciplinaire teams die vervolgens de PFT strategie vertalen naar 
verbeterplannen voor de leveranciers. Het "value sourcing"-model is gebaseerd op een aantal principes 
(Dijkhuis, 2004). Het eerste principe eerste is segmenteren van de uitbesteding. Oat wil zeggen dat het 
uitbesteden van producten moet bijdragen aan de concurrentiepositie van ASML. Daarbij wordt in acht 
genomen of er een geschikte leverancier is en of deze niet te afhankelijk is van ASML. Het tweede punt is 
het beoordelen van leveranciers op gebied van QL TC. Oat is een leveranciersbeoordeling gebaseerd op de 
vier aspecten. Het laatste punt is dat dit in een multidisciplinair team gebeurd. In de PFT's en SA T's zitten 
mensen uit alle afdelingen van ASML zoals ontwikkeling, productie, Supply Chain Management en 
eventueel service. 

Procurement Main Processes 

Strategy Map ••Ill~ 
•ASML Corporate } 

•Supplier Market 
Environment 

D: Supply Chain E: New Product 
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figuur 2-2: Het "value sourcing" model 

2.5.3 Organisatie Supply Chain Management 

A: Preferred supplier 
management process 

B: Supplier strategic 
alignment process 

C: Supplier performance 
control process 

Supply Chain Management is een functioneel georganiseerde organisatie. Onder de director van Supply 
Chain Management bevinden zich drie grate afdelingen. De eerste grate afdel ing is "Global Logistics 
Services". Deze afdeling houdt zich voornamelijk bezig met logistiek ondersteunende processen. Daarnaast 
is een deel van de afdeling verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen en beheren van de wereldwijde 
voorraad reserveonderdelen. 
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De tweede grate afdeling is inkoop (procurement). Deze groep bestaat uit twee hoofdgroepen: 
"procurement optics" en "procurement". De reden dat de afdeling "Optics" apart staat, is dat het hier vooral 
de inkoop van de lenzen van de firma Zeiss betreft. Dit is het meest kostbare en de meest kritische 
component van de machine. De andere afdeling van "procurement" is opgedeeld naar productkenmerken. 
De derde afdeling is Supply Chain Engineering. Deze afdeling speelt een belangrijke rol in het beheersen 
van de productieprocessen bij leveranciers. Hier wordt op teruggekomen in de volgende paragraaf. 

Supply chain management 

figuur 2-3: Organigram Supply Chain Management 

2.5.4 Supply Chain Engineering 

Programma 
management 

See electrical 

See mechanical 

See optical 

De afdeling Supply Chain Engineering (SCE) is onderdeel van Supply Chain Management en is opgericht in 
2005 om meer aandacht te kunnen geven aan de productieprocessen bij leveranciers. De belangrijkste 
taken van de afdeling zijn het verzorgen van nieuwe productintroducties bij leveranciers en het zorgen voor 
het ontwikkelen van leveranciers. Binnen de groep Supply Chain Engineering zijn vier andere afdelingen: 
Programmamanagement, Cost-Engineering, New Product Logistics en supply chain engineering (see). De 
afdelingen Cost-Engineering en New Product Logistics waren al bestaande afdelingen . De afdeling see is 
ontstaan uit een gedeelte van de kwaliteitsafdeling en uit een deel van de productie engineeringsafdeling. 

Programmamanagement 
Binnen Supply Chain Engineering is een groep projectleiders verantwoordelijk voor de realisatie van de 
NPl-projecten in de supply chain. Hiervoor werken ze in een multidisciplinair team samen met NPL, cost
engineers, supply chain engineers en inkopers. De supply chain projectleiders rapporteren aan de 
programmamanagers. Een projectleider van Supply Chain Engineering vormt samen met collega 
projectleiders van productie, service en de projectleiders van ontwikkeling een productteam. Dit team 
begeleidt de introductie van nieuwe machines en platforms binnen ASML. De Supply Chain projectleiders 
maken het plan voor de introductie van een nieuw product of platform in de Supply Chain . Zij zijn 
verantwoordelijk dat de Supply Chain gereed is om het nieuwe product of platform te gaan produceren. 

New Product Logistics 
De afdeling New Product Logistics is verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van nieuwe materialen 
aan de hand van Technische Product Data (TPD) die vanuit ontwikkeling wordt opgeleverd . TPD is een 
verzameling van tekeningen en documenten aan de hand waarvan een product gemaakt en gekwalificeerd 
moet warden. De eerste activiteiten bij nieuwe producten is het maken van een TPD plan waarmee een 
ontwikkelprojectleider de oplevering kan plannen van de TPD. NPL houdt vervolgens de opleveringen van 
TPD in de gaten en zorgt ervoor dat nieuwe onderdelen besteld gaan warden . 
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Een andere belangrijke taak is de coordinatie en de logistieke afhandeling van wijzigingen . Hiervoor wordt 
aan de hand van logistieke informatie van de leverancier (besteltijden voorraden en wijzigingskosten) en de 
noodzaak van de wijziging een plan gemaakt voor invoering van de wijziging . 
De afdeling is opgedeeld naar productkenmerken die in de supply chain voorkomen. Oat zijn mechanische
en mechatronische delen, optische componenten en elektrische delen. NPL mensen warden tijdens een 
ontwikkelproject aan een project gekoppeld. 

Cost Engineering 
Belangrijke taak voor Cost Engineering is het vaststellen van de standaardkostprijs van producten. Op basis 
van de tekeningen wordt een standaardkostprijs bepaald voor de producten. Deze prijs is de prijs van het 
ontwerp. De inkopers kunnen de prijs gebruiken om commerciele onderhandelingen te voeren met de 
leveranciers. Daarnaast dient de kostprijs als richtlijn voor ontwikkelingsprojectleiders om te toetsen of het 
ontwerp op de beoogde kostprijs gaat uitkomen. 

Supply chain engineering 
Supply chain engineering is de engineeringsafdeling van Supply Chain Engineering. De engineeringgroep 
heeft twee hoofdtaken. De eerste hoofdtaak is het begeleiden van nieuwe productintroducties bij 
leveranciers. Voor het begeleiden is er een werkwijze ontwikkeld binnen SCE. See is hierbij onder andere 
verantwoordelijk voor het maken van een risico-inschatting van het proces, het analyseren van bottlenecks 
in het proces en het opzetten van het kwalificatieproces. In paragraaf 2.7 wordt verder ingegaan op deze 
activiteiten. 
Een andere belangrijke taak voor see zijn activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen van de leveranciers 
("supplier development"). Daarvoor zijn voor de belangrijkste leveranciers zogenaamde "Supplier Account 
Teams" in het leven geroepen. Deze accountteams richten zich op het verbeteren van leveranciers op 
gebied van QL TC. In paragraaf 2.8 wordt hier verder op ingegaan. 
Wat ook onder leveranciersontwikkeling valt is het oplossen van structurele kwaliteitsproblemen bij 
leveranciers. Dit zijn producten met veel afkeuren, of producten met problemen die een grate impact 
hebben voor klanten of de fabriek. Bijvoorbeeld reserveonderdelen die na inbouw defect blijken te zijn . In 
paragraaf 2.8 wordt hier nog dieper op ingegaan. 
De missie van supply chain engineering luidt dan ook: Enabling and Optimizing Manufacturing Capabilities 
at ASML Suppliers based on QL TC 

2.6 Belangrijke processen binnen ASML 
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste processen die uitgevoerd warden binnen ASML en die 
ook zeer grate raakvlakken hebben met SCE. Als eerste wordt het orderrealisatieproces besproken. Daarna 
volgt een beschrijving van het product generatie proces (PGP). 

2.6.1 Orderrealisatieproces 
Hier volgt een korte uitleg van het orderrealisatieproces binnen ASML. ASML bouwt de machines in principe 
op basis van voorspelling van de klantvraag. Een van de redenen is dat het ongeveer een half jaar kost om 
de onderdelen voor een machine te bestellen en een machine te bouwen. De klanten wachten echter tot op 
het laatste moment met het bestellen van de producten in verband met de grate investeringen voor deze 
machines. 
In figuur 2-4 is het hoofdproces uitgetekend. Het centrale proces is het orderrealisatieproces. Verder zijn er 
twee grate ondersteunende processen, het planning- en controleproces en productieondersteunende 
processen. 
Met behulp van marktanalyses en de opleveringen uit het PGP-proces wordt er een vraagplan gemaakt. 
Samen met informatie over de capaciteiten in de supply chain en de fabriek komt er een productieplan. Aan 
de hand van het productieplan warden de bestellingen geplaatst in de supply chain. Na ontvangst van de 
goederen warden deze gereinigd en doorgestuurd naar de workcenters om de modules op te bouwen. De 
geteste modules warden samengebouwd tot de uiteindelijke machine. Daarna volgt een relatief lang proces 
van voor het afregelen en kwalificeren van de machine. Vlak voordat de machine klaar is wordt deze 
klantspecifiek gemaakt tijdens het KOOP-moment. Bij het KOOP-moment kunnen bijvoorbeeld opties 
warden ingebouwd. Het kan ook zijn dat de klant speciale afstellingen of testen wil. Na de acceptatietest in 
de fabriek wordt de machine ingepakt en verscheept. Het proces eindigt met de acceptatietest bij de klant. 
Random het hoofdproces bevinden zich diverse ondersteunende processen . Een belangrijk deel is het 
planning- en controleproces waar de voortgang van het realisatietraject wordt gecontroleerd en eventueel 
bijgestuurd . Daarnaast zijn er veel ondersteunende processen die het realisatieproces mogelijk maken 
zoals : lnformatie Technologie, faciliteiten , productie-equipement enz. 
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figuur 2-4: Order realisatie proces 

Roi van Supply chain engineering in orderrealisatieproces 
De afdeling supply chain engineering heeft vooral taken in de ondersteunende processen van het 
orderrealisatie proces. Dit zijn "Supply sourcing", "production process" en "return flow". 

Supply sourcing 
Binnen de Supply sourcing heeft see een taak bij het beoordelen van leveranciers door middel van "Supplier 
Performance Monitoring". Voor kritische leveranciers wordt dit door een supplier account team (SAT) 
gedaan (zie 2.8). Voor een grater aantal leveranciers wordt er een kwaliteitsrapportage van de geleverde 
onderdelen gemaakt en besproken. 

Production process 
Sce'ers zijn de contactpersonen tussen ASML en de leverancier als het gaat om het beheersen en 
verbeteren van productieprocessen. lndien er problemen zijn in het proces bij een leverancier of er zijn 
verbeteringen nodig dan warden deze vaak eerst met een sce'er overlegd . lndien er hulp van ontwikkeling 
nodig is om een wijziging door te voeren dan wordt er een zogenaamde IP ingediend . Dit is een voorstel 
voor verandering van het ontwerp. Daarnaast heeft see een taak om te zorgen dat de ASML-specifieke 
kwalificatietools bij de leveranciers up-to-date blijven. Oat kan zijn het regelen van een software-update of 
het verzorgen van specifieke reserveonderdelen . 

Return flow 
See heeft oak een taak ter ondersteuning van de "return flow" van materialen. Dit zijn materialen die vanuit 
de fabriek of klanten terug warden gestuurd omdat ze defect zijn geraakt. De taak van see in dit proces is 
het zorgen dat de leverancier materialen waar grate problemen mee zijn, snel analyseert en de oorzaak van 
de problemen wegneemt. 
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Afhankelijk van de uitkomst van de oorzaak bewaakt see dat er een oplossing bij de leverancier wordt 
ingevoerd of dat er een verzoek tot wijziging wordt ingediend bij ontwikkeling. See heeft echter geen 
operationele taak in het proces. Als er additionele hulpvraag is dan komt deze vanuit andere afdelingen van 
ASML zoals MQ (kwaliteitsafdeling van de fabriek) of van CQM (corperate quality management). Van see 
wordt dan verwacht dater contact opgenomen wordt met de leverancier om te zorgen dat de analyses goed 
warden uitgevoerd en dat de rapportages goed ingevuld warden. 

2.6.2 Product Generatie Proces (PGP-proces) 
Voor het creeren van nieuwe producten heeft ASML het PGP proces gedefinieerd. In dit proces zijn de 
taken van de afdelingen per fase gedefinieerd. Het betreft hier een "concurrent engineering" proces waarbij 
de verschillende sectoren binnen ASML (ontwikkeling, SCM, manufacturing, service en marketing) parallel 
werken aan de introductie van nieuwe producten. 
Het PGP-proces beschrijft de zes fases die doorlopen warden om een nieuwe machine te introduceren. 
Binnen het PGP proces zijn oak de belangrijkste opleveringen gedefinieerd voor SCM. De fases warden 
afgesloten met een review. Dit proces is een zogenaamd "stage gate" proces (Cooper&Kleinscmidt, 1991 ). 
Daarbij warden de fases afgesloten door een review. De projectleiders weten bij de reviews wat ze op 
moeten leveren. De reviews dienen bij ASML niet als go/no-go maar vooral om in de volgende fases bij te 
kunnen sturen zodat de opleveringen alsnog gehaald warden. In het algemeen leidt het "stage-gate" model 
tot kortere ontwikkeltijden en een betere kwaliteit. 
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Het proces bestaat uit de volgende fases (zie oak figuur 2-5): 
Fase 0: Feasibility 
Hierin wordt vastgesteld of het product haalbaar is voor wat betreft businesscase. Oat wil zeggen of de 
investeringen warden terugverdiend aan het product. Tevens wordt gekeken naar technische haalbaarheid, 
warden de risico's ge"identificeerd en de benodigde middelen vastgesteld. Door SCM wordt nagegaan of er 
een geschikte supply base beschikbaar is, er wordt een eerste risico-inschatting gemaakt en wordt er een 
globaal plan gemaakt voor invoering van het product in de Supply Chain. 
Fase 1: Requirementes!specification 
In deze fase wordt het gedetailleerde productplan gemaakt en warden de technische specificaties opgesteld . 
Verder warden de budgetten vastgesteld en de verkopen geschat. De SCM activiteiten in deze fase bestaan 
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uit "make-buy" beslissing en leverancierselectie voor de kritische delen. Verder bestaan de activiteiten uit 
het maken van een gedetailleerd introductieplan en allocatie van de mensen aan projecten. Daarnaast 
warden de eerste bestellingen gedaan voor de delen met lange doorlooptijden. 
Fase 2: Design/Decomposition 
Ontwikkeling gaat nu verder met het vastleggen van de ontwerpspecificaties, het maken van risicoanalyses 
en het maken van de integratieplannen. 
Voor SCM bestaan in deze fase de belangrijkste activiteiten uit het maken van een gedetailleerde TPD
opleverplan door NPL, het uitvoeren van proces FMEA's (door see), het opstellen van NPl-overeenkomsten 
met leveranciers (see en inkoop) en het bestellen van de proto-onderdelen en tools (NPL). 
Fase 3: Proto Demonstration 
Deze fase wordt gekenmerkt door het bouwen en testen van de proto-machine. Hiervoor zijn 
testspecificaties nodig. Daarnaast wordt het TPD-pakket verder in orde gemaakt zodat het geschikt is voor 
seriematige bestellingen. 
Deze fase staat voor SCM in het teken van het vastleggen van de kwalificaties voor producten bij 
leveranciers, het bestellen van onderdelen en reserveonderdelen voor de pilot-machines en het maken van 
een vraagplan richting leveranciers waarbij oak rekening gehouden wordt met een ramp-up. 
Fase 4: Pilot Implementation 
Nu warden de beta-testen gedaan met de machines. Oat wil zeggen dat machines getest warden op 
functioneren . Oak wordt de maakbaarheid van de producten bepaald. 
De activiteiten in de supply Chain zijn het verder afwerken en vastleggen van de productie- en 
kwalificatieprocessen, het bestellen van reservedelen en servicetools en het analyseren en corrigeren van 
productafwijkingen. 
Fase 5: Volume ramp-up 
Nu vindt de transitie plaats van ontwikkeling naar het serviceteam en wordt feedback verzameld over het 
systeem. Ontwikkeling maakt alle ontwikkeldocumenten af, het TPD pakket wordt vrijgegeven en het 
projectteam wordt ontmanteld. 
Voor SCM bestaat deze fase uit het vrijgeven van de productie bij leveranciers door "Release for Volume" 
(R4V) te geven als aan de doelstellingen is voldaan. 

Procesverloop van een ontwikkelproject 
In tiguur 2-6 staat kart het proces omschreven voor de nieuwe producten binnen ASML. De focus in de figuur 
ligt op de processen richting leverancier. Het proces start in fase 1 met het bepalen van de 
ontwerpspecificaties voor de producten en modules. Parallel daaraan start Supply Chain Management met 
de inventarisatie van de gevolgen voor de Supply Chain van het nieuwe ontwerp. In fase 2 wordt begonnen 
met het ontwerpen door ontwikkeling. Voor de kritische delen wordt in deze fase al een supplier selectie 
uitgevoerd. Kritische delen kunnen delen zijn met lange doorlooptijden, speciale technologieen of complexe 
en moeilijk uit te besteden producten. Vanuit het conceptontwerp wordt het ontwerp uitgewerkt tot 
productietekeningen (TPD). De tekeningen warden vrijgegeven door middel van een EC-proces en gaan 
dan door naar de geselecteerde leverancier. Voor veel producten gaan de tekeningen na goedkeur door 
onder andere NPL via inkoop door naar de leveranciers. Voor een aantal tekeningen zorgt de afdeling NPL 
zelf dat de leverancier de tekeningen ontvangt. 
In fase 3 vindt na goedkeur van TPD de leverancierselectie plaats voor de overige onderdelen. Oak deze 
ontvangen dan het TPD om de eerste serie producten te maken. Na ontvangst van de eerste onderdelen 
wordt begonnen met de bouw van het proto-systeem. Mogelijk dater problemen gevonden warden die dan 
teruggekoppeld warden naar de leverancier door analyse van de proto-onderdelen. Dan volgt oak het testen 
van de prototypes om te zien of ze voldoen aan de vooraf opgestelde testspecificaties. Fase 4 bestaat dan 
uit het aanpassen van het ontwerp naar aanleiding van de bevindingen van de prototypes. Na opnieuw 
vrijgave van TPD door onder andere NPL warden de producten vervolgens in volume gemaakt. 

Verdeel en beheers 
BCA Bovers , juni 2009 ~ S L ~x~A M 

~ 

25 



Q) 

"' ~ 
a. 
(9 
a. 

Development 

I 
Product I 

goedkeur 

I 

Specificaties 
opstellen 

SCM 

I 
Supply chain I 
specificaties 

--·-·------ --' 

Supplier 

v--------------------------------------------------·t ··--------------------------------------------------

1 

Concept I j 

N 
Q) 

"' ~ 
a. 
(9 
a. 

v 

C") 

3l 
~ 
a. 
(9 
a. 

on twerp . 

I Detail ontwerp I 

+ 
I 

Leveranciers- 1 
selectie 

kritische delen 
j 

-------.... -- .... .... .. ........................... --- .. .. .. ---. -.............. ------ .... ------------ ----- ........ .. 

I 

r 

Definieren I 
product test 

I 

) 

... 
I 

Bouwen proto I 
system en 

I Vrijgave TPD I 
l 

I 

Leveranciers- I 
selectie overige 

delen 

i ·- ·- ·-·- ·, 
Testen proto I 'W' 

modules/systemen I I 
Analyse proto 

I 

,,. 
I 

Produceren I 
proto delen 

Manufacturing 

Legenda 

hoofdstroom 

lnformatie 
stroom 

~ / ---------------- ;;.··.· -:.;.:.· -: · :.:.:: ·; - ·;.: ·.-:.:,:.--; · :.:.: ·; ·;;;,,.· "--------------- ---------------------------------- ----------------------------------
1 v ,, 

I 
Update I 
on twerp 

~a. I I v Vrijgave TPD 

IV ---------------------------------- ------------------- --------------- ---------------------------------- ----------------------------------

----1----i.il Volume I I productie delen 

l 

I 
Assembly I 

volume 

figuur 2-6: Procesverloop van nieuwe producten 

2.6.3 Organisatie rondom NPI 
Vanuit de Business Units warden programma's gestart om nieuwe producten te ontwikkelen en te 
introduceren. Hiervoor wordt een programmateam gedefinieerd met aan het hoofd een Programmamanager. 
Het team bestaat uit diverse ontwikkelingsprojectleiders, een systeemarchitect, een supply-chain 
projectleider, een manufacturing projectleider, een "customer support" projectleider en een marketing 
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afgevaardigde. De projectleiders van de deelnemende sectoren rapporteren in de programmateams over de 
status van de projecten. De programmamanager rapporteert vervolgens weer in de Project Steering Group 
over de status van de programma's. In Figuur 2-7 staat schematisch de organisatie weergegeven. 

Figuur 2-7: PGP controle proces 
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schedule (Phase transitionlclosure decision) 
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Review project statuses based on - dashboard; set frequency 

De belangrijkste projecten zijn de ontwikkelingsprojecten. Een typisch ontwikkelingsproject bestaat uit een 
projectleider, aangevuld met ontwikkelaars uit verschillende functionele groepen (mechanisch, elektrisch, 
software enz). Daarnaast zitten er in een projectteam productie-engineers (PE'ers ), service-engineers 
(EE'ers), supply Chain-engineers (sce'ers) en NPL'ers. Voor de introductie van bijvoorbeeld de nieuwe 
machine zijn er 27 verschillende projectteams aan het werk binnen ontwikkeling. Verder hebben de 
operationele sectoren zoals manufacturing, service en Supply Chain hun eigen projectteams voor de 
realisatie van de producten . 

2. 7 Nieuwe productintroductie binnen SCM 
Eerder is al aangegeven dat een belangrijke taak van SCE het begeleiden van nieuwe productintroducties 
bij leveranciers is . Hiervoor is er binnen het zojuist besproken PGP-proces een beschrijving gemaakt van de 
opleveringen die vanuit de supply-chain warden verwacht. De opleveringen zijn op Supply Chain 
Management-niveau in het PGP-proces, maar SCE is verantwoordelijk voor een groat deel van deze 
opleveringen. 
De focus voor supply chain engineering ligt op de zogenaamde complexe onderdelen . Dit zijn producten 
waar iets speciaals mee aan de hand is. Aan de hand van een aantal criteria wordt bepaald of een product 
een "complex-part" is. Deze criteria zijn onder andere: prijs van een product, aantal onderdelen, 
aanwezigheid van moeilijke of nieuwe productieprocessen, de kwaliteitshistorie van de leverancier of 
vergelijkbare producten en de bekendheid van de leverancier met ASML. Bij iedere nieuwe machine neemt 
het aantal complexe onderdelen waarbij het NPl-proces gevolg wordt toe. Oat betekent meer 
capaciteitsclaim van de mensen van SCE. Zie in de onderstaande grafiek (Figuur 2-8) waar het aantal 
complexe onderdelen is uitgezet per machinetype en introductiejaar. Aangezien een NPI gemiddeld langer 
duurt dan een jaar, lopen er meerdere NPl's parallel. Oat houdt dan ook extra capaciteitsclaim in. 
Naast de aandacht voor "complex parts" kan er ook ondersteuning gevraagd warden voor de onderdelen 
die niet in de NPl-aanpak gevolgd warden maar waar problemen mee zijn . Als er meer onderdelen 
gewijzigd warden dan is ook voor deze categorie producten aandacht nodig . Gemiddeld blijkt dat ongeveer 
5% van de nieuwe in te kopen onderdelen als complex wordt bestempeld (dit geldt voor de laatste drie 
nieuwe platforms). Dus voor 95% van de nieuwe in te kopen onderdelen voor een machine is geen speciale 
aandacht vanuit see. Hierbij moet wel opgemerkt warden dat de 5% van complexe delen waarschijnlijk een 
veel grater deel van de waarde van de ingekochte delen vertegenwoordigen omdat de complexe delen ook 
de duurste delen zijn . Bij de 95% van de artikelen zitten ook veel boutjes, moertjes, beugeltjes enz. 
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Bij een absolute toename van het aantal onderdelen neemt ook de vraag voor aandacht van deze delen toe. 
Daarbij gaat het hier alleen om artikelnummers, het zegt niets over de complexiteit van de in te kopen delen. 
Het kan gaan om een complex moeilijk te maken mono-product, maar ook een ingekochte complexe 
samengestelde module met een paar duizend onderdelen. 
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Figu ur 2-8: Aantal com plexe onderdelen per nieuw product 

2.7.1 NPI manier van werken 
Voor de introductie van nieuwe complexe producten bij leveranciers wordt het 9-stappenplan gebruikt. De 
negen stappen zijn erop gericht om de risico's met betrekking tot de nieuwe producten op QL TC te 
minimaliseren. Als alle stappen in het proces zijn afgerond dan kan het product vrijgegeven worden voor 
volumeproductie. Alie Supply Chain Management -afdelingen hebben taken in het proces. Dus Supply 
Chain engineering, NPL, cost-en ineerin ,pro rammamana ement en inkoo . 
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figuur 2-9: negen stappen NPI plan voor Supply Chain Management 
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De stappen in figuur 2-9 zijn niet direct gerelateerd aan het eerder genoemde PGP proces. Het betreffen 
vooral verschillende opleveringen waarbij voor iedere stap een andere afdeling binnen SCM 
verantwoordelijk is. Binnen stappen is er wel onderscheid naar de fases van het PGP proces. 
Stap 5 (PFMEA) begint bijvoorbeeld al in fase 2 van het PGP-proces met het identificeren van potentiele 
problemen in het productieproces. Deze stap wordt pas afgesloten in fase 5 als wordt getoetst of de acties, 
die benoemd zijn voor potentiele problemen, zijn opgelost. 
Supply chain engineering is verantwoordelijk voor de meeste opleveringen Het betreft bepalen van de 
productieflow (stap 1 ), opleveringen om de product- en proceskwaliteit te waarborgen (stap 8), de 
doorlooptijden te reduceren (stap 3) en om de bottlenecks voor ramp-up te identificeren (stap 7) en op te 
lossen. Cost engineering is verantwoordelijk voor het vaststellen van de kostprijs van een product (CoG 
Roadmap, (cost of goods). De afdeling NPL is vooral verantwoordelijk voor het logistieke plan. lnkoop is 
verantwoordelijk voor de leverancierselectie (stap 2) en voor de contracten met leveranciers (stap 3). 
De bedoeling achter deze integrale aanpak is dat de verschillende afdelingen samenwerken om de 
opleveringen te realiseren . Bijvoorbeeld voor het maken van een calculatie kan een cost-engineer gebruik 
maken van een processchema wat door een supply chain engineer is opgesteld . De cycletime roadmap, die 
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door see gemaakt wordt, kan door een NPL'er als input gebruikt warden om de besteltijden juist in te 
schatten. Op deze manier kan dus binnen de NPl-aanpak gebruik gemaakt warden van de opleveringen 
van andere afdelingen. 

2.7.2 NPI organisatie binnen SCE 
Om het nieuwe introductieproces binnen SCE te begeleiden warden er teams geformeerd die bestaan uit 
een inkoper, een NPL'er, een CE (cost engineer), een sce'er en een supply chain projectleider. Deze teams 
zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de NPI activiteiten . De supply chain projectleider rapporteert 
over de voortgang van de NPI activiteiten in de product meeting (zie oak figuur 2-10). 

Procurement Mgr. 

SCE MO SCE 

Dev. Dev. Dev. Dev. 

SC-PL 

figuur 2-10: NPI organisatiestructuur binnen SCM 

2.8 Leveranciersontwikkeling door SCM 
Vanuit de "value sourcing" gedachte binnen ASML (zie 2.5.2) warden leveranciers actief ontwikkeld. Binnen 
ASML zijn twee niveaus te herkennen voor het ontwikkelen van leveranciers. Op strategisch niveau acteren 
de zogenaamde "Product Familie Teams". Deze PFT's bepalen de strategie die gevolgd wordt voor 
leveranciers binnen een bepaalde "productfamilie". Een PFT wordt gevormd door leden vanuit Ontwikkeling, 
Supply Chain Management, Manufacturing en eventueel service. Een PFT gaat over een categorie 
leveranciers die dezelfde type producten of diensten leveren. Zo zijn er bijvoorbeeld PFT's voor elektrische 
kabels, grate frames, mechatronische modules, oppervlaktebehandelingen enz. 
Voor individuele leveranciers zijn er "Supplier Account Teams". Deze teams bevatten vertegenwoordigers 
uit alle sectoren van ASML en vertegenwoordigers vanuit vergelijkbare afdelingen van de leveranciers. 
Voor het verbeteren van een leverancier is er een "supplier-profile" document opgesteld. Dit is een soort 
handboek met ca. 50 beoordelingspunten op gebied van QL TC. Het PFT bepaalt het wensprofiel waaraan 
leveranciers binnen een bepaalde productgroep moeten gaan voldoen. Het is aan het SAT om gezamenlijk 
met de leverancier plannen te maken om aan het gewenste profiel te gaan voldoen. Voor de 40 
belangrijkste leveranciers zijn er account teams actief. 

Roi van Supply chain engineering 
Verschillende supply chain engineers nemen deel aan supplier account teams. Sce'ers zijn verantwoordelijk 
voor voornamelijk de kwaliteitsgerichte beoordelingen en voor bepaalde beoordelingen op technologie. Op 
het gebied van kwaliteit gaat het om het monitoren en bijsturen van kwaliteitsproblemen en over de manier 
van werken bij leveranciers op kwaliteitsgebied. Hiervoor staan in het profiel een aantal kpi 's. Maar het gaat 
bijvoorbeeld oak over hoe leveranciers omgaan met het verbeteren van hun eigen processen aan de hand 
van productmetingen. 
Op gebied van technologie gaat het over de uitvoering en barging van vooral ontwikkelingsgerelateerde 
processen . Bijvoorbeeld over hoe de leverancier het wijzigingsproces heeft georganiseerd of hoe het de 
ontwikkeling van tools heeft georganiseerd . 

Operationele volume activititeiten 
Onderdeel van het ontwikkelen van leveranciers is het oplossen van volume problemen . Oat zijn problemen 
die zich voordoen na het "R4V" moment. De activiteiten staan oak vermeld in de onderzijde van het "huis 
van see" (zie Bijlage D) Er zijn drie bronnen waar activiteiten uit voortkomen. Als eerste zijn er binnen see 
kwaliteitsrapportages (MQP) per leverancier. Als een leverancier met de afkeurproducten boven een vooraf 
gesteld doel komt dan wordt er verwacht dater actie op genomen wordt om de kwaliteit te verbeteren. De 
rapportage maakt deel uit van de SAT-beoordeling maar wordt voor meer leveranciers gemaakt. Er kunnen 
dus voor meerdere leveranciers acties volgen. Het tweede punt betreft aanpakken van de problemen die de 
grootste stilstand veroorzaken in de fabriek (Top X problemen). Dit is een rapportage welke oak binnen see 

Verdeel en beheers 
BCA Bovers , juni 2009 

~ s ~x~ A ML 
~ 

29 



gemaakt wordt. Als een probleem in deze rapportage komt dan wordt van een sce'er verwacht dat er een 
analyse gedaan wordt naar de oorzaak samen met de betreffende leverancier en dat er actie genomen 
wordt om de oorzaak weg te nemen. 
De tweede bran van activiteiten is de serviceafdeling. Vanuit deze afdeling komen de activiteiten met 
betrekking tot FAR (Verzoek voor analyse van defect onderdeel) DOA/DOI (Dead on arrival/Infancy, 
producten welke niet werken of snel uitvallen) en OPEX (reserve onderdelen met hoog verbruik). Bij FAR en 
DOA wordt van een sce'er verwacht dat er met de leverancier binnen een bepaalde tijd een analyse is 
uitgevoerd naar het defect. OPEX is een teamwerk samen met mensen van service, ontwikkeling en de 
leverancier wordt er onderzoek gedaan naar de reden van het hogere verbruik. See zit vooral in het team 
voor de contacten richting de leveranciers en om de werkwijzen af te stem men. 
De laatste bran van activiteiten is de fabriek. De fabriek heeft een eigen kwaliteitsafdeling (MQ) die zorgt 
voor afhandeling van klachten richting leveranciers door middel van een web-portal. Er kunnen door de 
afdeling verzoeken gedaan warden voor meer analyse welke dan via een database bij see komen. Het is 
dan aan de sce'er om richting de leverancier actie te ondernemen. Daarnaast zijn er binnen sommige 
workcenters ingangscontroles uitgevoerd waaruit meldingen zijn gekomen. De sce'ers warden dan verwacht 
om actie richting de leverancier te ondernemen voor deze activiteiten. 

Overige activiteiten 
Naast de bovengenoemde activiteiten komen er oak nag andere activiteiten bij SCE. Het betreft hier vaak 
projecten waarvoor er binnen ASML moeilijk een eigenaar gevonden kan warden. Het betreft vaak projecten 
die processen bij leveranciers raken. Voorbeelden van projecten zijn het barcodeproject waarbij ieder 
product dat van een leverancier komt voorzien moet zijn van een barcode. Doorlooptijd 
reductieprogramma's waarbij er samen met de leverancier gewerkt wordt aan het reduceren van de 
doorlooptijden en besteltijden. Uitrollen van nieuwe manieren om tekeningen van maten te voorzien. 
Dit soort activiteiten kunnen voor de SAT-leveranciers via het SAT warden gecoordineerd , maar voor de 
overige leveranciers zijn er speciale acties nodig waar een see' er voor ingezet moet warden. 

2.9 Interfaces van SCE 
De afdeling SCE heeft zeer veel interfaces binnen ASML. Hieronder in de tabel (2-1) staan de belangrijkste 
activiteiten van de afdeling SCE weergegeven en met welke afdeling hierover contact is. In de eerste kolom 
staat de SCE-afdeling met de belangrijkste taken. In de bovenste rij staan de ASML afdelingen waarmee 
contact is over onderwerpen. 

Verdeel en beheers 
BCA Bovers, juni 2009 ~ASML ~x~ 

~ 

30 



contactpartner 
ontwikkeling fabriek service SCM leverancier 

Cl 
'-c 

Q) - Cl c ct! c c Q) 
E E 

'- E '-
Q) 

Q) 
Q) E - Q) 

E c Q) >- '- ct! ::J 
Q) 

see .£ :::2: ~ .~ ::J gig 0 c 
Iii u _J 

Cl 
_J 0 LJj a 0 ::J 0 Q) a.. LJj u Cl 

_J activiteit c 
:::2: :::2: 

::J O'" '- u c_ :::2: u c 
Q) a.. a.. a.. O'" Q) 0.. (/) z (.) ct! Q) a.. 

NPI plan x x 
toolinq x x x x x x 
design review x x 

a: cycle time x x x x x 
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p-FMEA x x x 
1procesflow x x x x x 
wijzigingen x x x x 

ON x x x x 
contaminatie x x 

>- issues x x x x ~ 
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DOA x x x 
MQP x x 
output control x x x x x x 
SAT x x x 
costprijs x x x 

Tabel 2-1: globale weegave interfaces tussen S ce taken, andere ASML afdelingen en leveranciers 

Wat opvalt in het overzicht is dat mensen van SCE vooral contact hebben met afdelingen buiten SCE. 
Verder valt op dat er veel contacten met leveranciers zijn . De formele contacten met de leveranciers lopen 
via Supply Chain Management. Hierbij zijn de inkoper en de supply chain engineer de formele 
contactpersonen naar de leverancier. De inkoper zal meer contact hebben via de commerciele contacten 
zoals is weergegeven door pijl 3 in figuur 2-11. Vanuit de inkoopfunctie is er vooral contact met de 
leverancier over commerciele vraagstukken (weergegeven via de C bij pijl drie) en over logistieke 
vraagstukken (weergegeven door L bij pijl 3 in figuur 2-11 ). De Supply chain engineer heeft vooral 
contacten via de technische as met de leverancier. Het betreft hier vaak kwaliteitsvraagstukken 
(weergegeven via de Q bij pijl 4) en technische vraagstukken (weergegeven via T bij pijl 4) . 
Het formele contact vanuit ontwikkeling naar de leverancier hoort via Supply Chain Management te lopen. 
In het geval van productbestellingen zal deze communicatie gaan in de vorm van TPD. Naast het formele 
contact vanuit ontwikkeling met leveranciers is er oak veel informeel of adhoc contact. Het betreft hier 
vooral overleg met leveranciers over maakbaarheid van ontwerpen of vragen over specificaties van 
com ponenten . 
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figuur 2-11: Beschrijving interfaces tussen ASML en leveranciers 
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3 Onderzoeksopdracht 
In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de aanleiding van het onderzoek, het initiele probleem en de 
gevolgde aanpak om het probleem op te lossen. 

3. 1 Aanleiding van de opdracht en initiele probleemschets 

Aan/eiding 
In 2005 is de afdeling supply chain engineering opgericht om meer ondersteuning te kunnen bieden aan 
Supply Chain Management. De afdeling bestaat zoals in 2.5.4 is omschreven uit 4 verschillende afdelingen. 
Het management van de afdeling Supply Chain engineering is de laatste 1,5 jaar volledig veranderd. 
Hierdoor zijn er mensen binnen de afdeling gekomen met andere ideeen over hoe de afdeling zou moeten 
functioneren. Bij het management van Supply Chain Engineering bestaat onder andere het gevoel dat de 
samenwerking tussen de afdelingen beter kan. Zo zou er een synergie bestaan tussen de afdelingen 
waardoar er meer toegevoegde waarde voor ASML te creeren is. 

lnitiele probleemschets 
De afdeling SCE bestaat zoals in hoofdstuk 1 is beschreven uit vier verschillende afdelingen met ieder hun 
eigen doelstellingen en activiteiten. De afdeling NPL zorgt voor de planning van de introductie van nieuwe 
producten en wijzigingen. De afdeling Cost Engineering rekent de kosten door voor de nieuwe producten. 
De afdeling Supply Chain engineering zorgt voor de begeleiding van nieuwe producten bij leveranciers, voor 
kwaliteitsverbeteringen bij leveranciers en voor het ontwikkelen van de leveranciers zelf. Tot slotte wordt het 
geheel gecoordineerd door de afdeling programma management. 
De aanpak van de nieuwe afdeling heeft in het begin van haar bestaan bewezen dat nieuwe producten met 
veel minder problemen ge'lntroduceerd konden warden waardoor dit ook sneller kon. Hiermee is mede ook 
het bestaansrecht van de afdeling aangetoond. Een van de ideeen van het management is dat de 
afdelingen goed werken maar dat er onvoldoende samenwerking is. De afdelingen zijn juist samengevoegd 
om gezamenlijk sterker te staan, dus dat er synergievoordeel te halen is. Synergie wil zeggen dat het 
resultaat van de gezamenlijke activiteiten meer is dan de som van de individuele activiteiten. Een van de 
beoogde voordelen is dat NPL in alle projecten zit in tegenstelling tot see en daarmee see kan informeren 
als er belangrijke wijzigingen aankomen. 
De afdelingen NPL en Cost Engineering waren bestaande groepen binnen ASML en die zijn samengevoegd 
met de nieuwe afdeling Supply Chain engineering. Deze laatste is een samenvoeging van een deel van de 
mensen uit de productie-engineering afdeling en die van de Supplier Quality Assurance afdeling. Mogelijk 
zijn door deze samenvoeging ook de activiteiten van beide afdelingen samen in een afdeling gekomen. De 
afdeling see heeft veel activiteiten naar leveranciers maar het daadwerkelijke resultaat van de activiteiten is 
niet goed zichtbaar of meetbaar te maken. Hierdoor weet het management van de afdeling niet of de 
afdeling goed functioneert. Daarom wordt gestart met de voorlopige opdracht: 

Op welke manier kan de effectiviteit en efficiency van de afdeling Supply Chain Engineering 
vergroot warden. 

Door vergroten van de synergie zou de effectiviteit vergroot kunnen warden. Effectiviteit geeft aan in welke 
mate het beoogde resultaat bereikt wordt. Efficiency geeft de mate van gebruik van middelen aan. 

3.2 Methode van onderzoek 
Bedrijfsvoeringproblemen hebben een aantal karakteristieken . Ze zijn open-ended (er is niet slechts een 
goede oplossing), er kunnen diverse belangen een rol spelen, ze zijn niet af te leiden uit de werkelijkheid en 
ze warden opgelost in een veranderingskluwen. Voor het oplossen van een probleem wordt daarom gebruik 
gemaakt van de Regulatieve Cyclus van Van Strien (1975) . 
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figuur 3-1: De regulatieve cyclus (naarVan Strien, 1975) 

Als methode van aanpak voor het onderzoek wordt de tienstappen methode gebruikt zoals beschreven in 
het dictaat Bedrijfskundige Methodologie van Van Aken e.a. (2003). Dit is een verdere invulling van de 
regulatieve cyclus. 

Regulatieve cyclus 
Probleemstelling 

Diagnose 

Plan 
lngreep 
Evaluatie 

Tien-stappenplan 
Werving project 
Externe orientatie 
Intake gesprek 
Orienterende interviews 
Analyse 
Terugkoppel ing 
Planning en organisatie 
Diepteonderzoek door middel van Stream 
Analysis 
Oplossingsplan 
lnvoering 
(Afronding) 

Tabel 3-1: Vergelijking van tien-stappenplan en regulatieve cyclus (van Aken, 2003) 

3.3 Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel geeft globaal de structuur weer van het uit te voeren onderzoek. Voor dit onderzoek 
is het onderzoeksmodel beschreven in figuur 3-2. 
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figuur 3-2: Onderzoeksmodel 
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3.4 Aanpak 
Zoals uit het onderzoeksmodel valt af te leiden bestaat dit onderzoek uit drie fases: de orientatiefase, de 
analysefase en de herontwerpfase. Dit zijn de eerste drie stappen van de regulatieve cyclus van Van Strien. 
De laatste twee stappen: de ingreep en evaluatie, zullen warden uitgewerkt in de vorm van een 
implementatieplan . 

Orientatiefase 
Deze fase kenmerkt zich door het verdere onderzoek naar ASML en de afdeling Supply Chain Engineering. 
Er wordt onderzoek gedaan naar de belangrijkste processen binnen de afdelingen en de werkwijzen. Verder 
warden er orienterende interviews afgenomen met medewerkers in de organisatie om zo zicht te krijgen op 
de knelpunten. 

Ana/ysefase 
De analysefase kenmerkt zich door verdere analyse naar de oorzaken van de achterblijvende effectiviteit 
van de afdeling. Om dit onderzoek uit te voeren wordt de methode van Porras (1987) gebruikt. Dit is een 
methode voor onderzoek naar oorzaken van problemen en bestaat uit 5 stappen : het verzamelen van 
knelpunten, het leggen van relaties tussen de knelpunten, het opstellen van een stroomdiagram en de 
analyse van het stroomdiagram . Uit het stroomdiagram volgen de kernoorzaken van de problemen. In 
overleg met het management van de afdeling Supply Chain Engineering zal gekozen warden welke 
knelpunten in het ontwerp warden aangepakt. 
Verder bestaat de analyse uit een onderzoek naar de typering van de organisatie in relatie tot de 
productkenmerken en de gevolgde concurrentiestrategie. De achterliggende gedachte bij dit onderzoek is 
dat je geen oplossing moet ontwerpen die niet past bij de organisatiekenmerken. Het ontwerp moet juist een 
extra bijdrage leveren aan die kenmerken. Vanuit de analyse is de opdracht vastgesteld voor het 
herontwerp. Deze opdracht luidt: 

"Wat warden de taken en verantwoordelijkheden van see in relatie tot productkwaliteit tijdens het NPl
proces en na het bereiken van Release for Volume". 

Herontwerp 
In het herontwerp warden oplossingen gepresenteerd voor de kernproblemen die gevonden zijn in de 
analyse. Hiertoe warden ontwerpvoorstellen gemaakt hoe bepaalde processen in te regelen. Er warden 
vooral aanwijzingen gegeven op strategisch en tactisch niveau omdat de operationele uitwerking 
gedetailleerd is en oak sterk afhankelijk is van de gekozen oplossing. 

lmplementatieplan 
Tot slot wordt er nag een implementatieplan gemaakt met daarin drie verschillende scenario's voor de in te 
voeren ontwerpen. De drie scenario's zijn gebaseerd op het feit dat er een ambitieus voorstel is met de 
grootste verbeteringen, een realistisch voorstel dat de meeste kans van slagen heeft en een minimaal 
voorstel met de verbeteringen die zeker ingevoerd moeten warden. 
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4 Theoretische beschrijving ASML organisatie 
In het volgende deel volgt een beschrijving van de ASML organisatie volgens theoretische kenmerken. Als 
eerste wordt er ingegaan op de relatie tussen de producten van ASML en de organisatie. Daarna volgt een 
beschrijving van wat ASML als bedrijf onderscheid van de concurrenten. Tot slot volgt er nag een 
beschrijving van de ASML organisatie volgens de theorie van Mintzberg. 

4. 1 Typering producten en organisatie 
J. Woodward (1965) en onder andere C. Perrow (1967) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
type producttechnologie en de organisatiekenmerken. Het idee achter de studies is dat er een verband 
bestaat tussen de typering van producten en productietechnieken en de manier waarop de organisatie is 
ingericht. Woodward (1965) kijkt hierbij naar type van productie en de seriegrootte van een product Ze komt 
op deze manier tot 3 verschillende productiesystemen . Met stuksproductie en procesindustrie als de twee 
extremen en daartussen nag massaproductie. Daarbij valt op dat organisaties bij stuks productie veel 
flexibeler zijn dan de bedrijven in het midden van het spectrum die veel formeler zijn . Organisaties in het 
midden gebruiken veel meer geschreven communicatie. Van managers in de stuksproductiebedrijven is de 
verwachting dat deze meer technische expertise hebben. 
Het onderzoek geeft aan dat er verschil is in de organisatie tussen de verschillende aspecten. Er wordt 
echter in het typeren van de bedrijven niet gekeken naar de complexiteit van de producten zelf. C. Perrow 
(1967) maakt voor de indeling onderscheid in de mate waarin er uitzonderlijke situaties ontstaan en de mate 
waarin deze geanalyseerd kunnen warden . Er kunnen een paar uitzonderingen ontstaan of juist heel veel. 
De uitzonderingen kunnen op een gestructureerde en logische manier warden onderzocht, er is geen 
formele manier voor het onderzoeken van de uitzondering. Op deze manier ontstaat er een matrix waarin 4 
type technologieen warden beschreven (Tabel 4-1 ). 

Weinig uitzonderingen 
Niet analyseerbare Ambachten 
problemen (speciaal glas) 

Veel uitzonderingen 
Non-routine 
(luchtvaart) 

2 
4 3 Analyseerbare 

prob le men Routine Engineering 
(bouten en moeren, (zware machines) 
staalindu strie) 

Tabel 4-1: lndeling producttypes (Perrow, 1967) 

De ASML machines warden per stuk gebouwd met een maximale seriegrootte van enkele tientallen 
machines. Oat zijn dus kleine series volgens de indeling van Woodward. Daarbij zijn de machines dusdanig 
complex dater bij iedere machine veel verstoringen zijn (meer dan de helft van de integratietijd gaat op aan 
het oplossen van problemen). Daarbij zijn er voor nieuwe machines nag geen routines voor het oplossen 
van de problemen . De nieuwe machines vallen daarom in categorie 2 (Tabel 4-1) . 

Als er al veel machines van een type gebouwd zijn , neemt de kennis toe, zijn er al veel fouten uit het 
ontwerp gehaald en zijn er oak standaarden beschikbaar voor analyse. De productie gaat daarom oak meer 
richting categorie 4 verschuiven naar meer routinematig werk. 
Perrow (1967) beschrijft oak welke kenmerken de organisatie heeft als die zich in categorie 2 bevindt. Hij 
doet dit aan de hand van drie gebieden: ontwerp- en planningsfuncties, de technische controle en 
ondersteuning van productie en marketing en als laatste de leiding over productie en marketing. Het eerste 
gebied, de ontwerp- en planningsfuncties richten zich op de vraag welke producten gemaakt moeten 
warden, wie de klanten warden en welke techniek wordt gebruikt. Deze groep heeft de meeste invloed van 
externe factoren. Deze kunnen heel variabel zijn . Oat kan inhouden dat ondanks dat het product stabiel is , 
er toch niet-routine taken in dit gebied warden uitgevoerd vanwege de onvoorspelbaarheid van de externe 
factoren. Daardoor is er dan toch sprake van een categorie 2 activiteit. 
Het tweede gebied gaat over de productie en marketing ondersteunende functies zoals boekhouding, 
kwaliteitscontrole, procesonderzoek, marktonderzoek, klantenservice enz. De mensen in gebied drie zien 
mogelijk de mensen van gebied twee mogelijk als hinderlijk in plaats van behulpzaam. In dit gebied hebben 
de ondersteunende afdelingen meer macht er is meer sprake van een richtinggevende dan een 
onafhankelijke relatie. 
In categorie drie warden beslissingen vooral niet-routinematig genomen als je kijkt naar de karakteristieken 
van de producten. In een organisatie in categorie twee moeten de uitvoerende en de ondersteunende of 
sturende afdelingen grate mate van vrijheid van handelen hebben . Vaak werken ze nauw samen om 
problemen op te lossen waarbij ze ieder evenveel macht hebben. De wederzijdse afhankelijkheid is groat. 
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Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gebied 4 waar bijna geen beslissingsbevoegdheid bij de leidinggevenden 
en ondersteunende afdelingen licht. De ondersteunende afdelingen hebben macht over de productieleiders 
omdat ze de acties voor de productieleiders bepalen aan de hand van de rapportages. 
De interacties welke niet taak gerelateerd zijn, hebben vooral betrekking op de missie, de lange termijn 
doelen en de richting van de organisatie. De doelstellingen van bedrijven zijn voor een deel oak gerelateerd 
aan de producttypologie. Voor de producten in categorie twee zijn de systeemdoelstellingen (onafhankelijk 
van producten) vooral gericht op hoge groei, hoge risico's en er ligt minder nadruk op winstgevendheid . De 
productdoelen kenmerken zich door hoge kwaliteit en innovativiteit. 

4.2 Business model ASML 
Het is van belang voor een bedrijf dat alle afdelingen bijdragen aan de businessdoelstellingen van het 
bedrijf. Daarom is het oak van belang om te weten wat de krachten van het bedrijf zijn in relatie tot de 
concurrentie. Voor de beschrijvingen zijn diverse theorieen beschikbaar, In deze analyse warden theorieen 
van Porter (1980) en M. Treacy en F. Wiersema (1993) gebruikt. Als input voor de vergelijking wordt onder 
ander gebruik gemaakt van het onderzoek dat uitgevoerd is door H. Chuma (2004) naar de verschillen in 
succesfactoren tussen ASML en de Japanse concurrenten Nikon en Canon. 

4.2.1 Leiderschap door ASML 
Door H. Chuma (2004) is onderzoek gedaan naar de sterke groei van marktaandeel van ASML sinds de 
jaren 80 ten opzichte van de Japanse concurrenten . Het marktaandeel is in die periode namelijk gegroeid 
van een paar procent tot 67 procent in 2008. In het onderzoek zijn diverse factoren beschreven die in dit 
stuk gerelateerd warden aan de theorieen van Porter (1994) en Treacy en Wiersema (1993) welke verderop 
behandeld warden. Nu volgt een korte samenvatting uit het artikel van Chuma (2004). 
Midden jaren 90 zijn nieuwe technieken op de markt gekomen om de patronen van IC's verder te 
minimaliseren, hierbij ontstonden echter oak nieuwe problemen met betrekking tot de nauwkeurigheid. Om 
deze problemen op te lossen werd het noodzakelijk om samen te werken met andere partijen zoals 
chipfabrikanten, reticle makers en materiaal leveranciers. 
Het belangrijke voordeel dat ASML heeft ten opzicht van de concurrentie is dat het gebruik maakt van een 
netwerk van kennisinstituten zoals Philips, Zeiss, IMEC (IMEC is een wereldberoemd onderzoeksinstituut 
op het gebied van IC's. Dit instituut is onderdeel van de universiteit van Leuven in Belgie) en TNO. Hierbij is 
de exclusieve toegang tot IMEC zeer belangrijk gebleken omdat dit instituut een wereldberoemd 
ontwikkelconsortium is. In dit instituut werken belangrijke klanten en leveranciers van materialen samen aan 
de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen. Als er een technische doorbraak plaatsvindt dan 
gaan de eerste systemen met deze nieuwe doorbraak als eerste naar IMEC. Voorbeelden van 
technologieveranderingen zijn de overstap naar DUV-licht, de introductie van immersie-systemen en recent 
de introductie van EUV-machines. 
Als tweede belangrijke verschil tussen ASML en de concurrentie wordt de modulaire architectuur van de 
machines genoemd. ASML heeft veel effectiever dan de concurrenten het begrip "interim modularity" 
ge"implementeerd. Volgens Chuma (2004) betekent "interim modularity" dat er een basisstructuur te 
onderscheiden is. Daarmee is er een groat communicatievoordeel is tijdens het "trail-and-error" proces. Hoe 
meer deze basisstructuur zichtbaar is , hoe beter mensen deze snappen en begrijpen vanuit hetzelfde 
perspectief. Oat betekent dus veel minder afstemming tussen de verschillende mensen . Naarmate de 
complexiteiten meer en meer in elkaar verweven zijn, geeft de "interim modularity" daarmee enorm voordeel. 
Bij ASML zijn de diverse functies van de machine in afzonderlijke modules terug te vinden. Deze modules 
kunnen afzonderlijk getest en afgeregeld warden en warden dan in de uiteindelijke machine ingebouwd. 
Hierdoor kan het testen en afregelen al voor een groat deel parallel plaatsvinden wat een flinke 
tijdsbesparing oplevert. Daarnaast kunnen er veranderingen en verbeteringen in een module doorgevoerd 
warden zonder dat dit grate gevolgen heeft van de rest van het machineontwerp. 

4.2.2 Concurrentiestrategie van Porter 
Porter (2004) beschrijft dat er vijf verschillende krachten een rol spelen in de bedrijfsconcurrentie in een 
bedrijfstak. Deze vijf krachten zijn : de mogelijke toetreders, de leveranciers, de kopers , substitutieproducten 
en de bedrijfsconcurrenten . Porter kijkt niet alleen naar de interne concurrentie in een bedrijfstak maar oak 
naar de gevoeligheid van de bedrijfstak voor externe bedreigingen. Deze vijf krachten samen bepalen 
gezamenlijk de winstgevendheid . 
Bij mogelijke toetreders gaat het erom hoe gemakkelijk andere bedrijven met vergelijkbare producten op de 
markt kunnen komen . In het geval van lithografiesystemen is het heel moeilijk voor andere bedrijven om toe 
te treden . Dit wordt mede veroorzaakt door de complexe technologie waardoor grate investeringen 
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(honderden miljoenen) nodig zijn om een product te ontwikkelen. Daarbij is oak de vraag of de klanten nag 
producten bij een nieuwkomer op de markt willen kopen. 
Leveranciers kunnen binnen een bedrijfstak oak macht hebben. Deze macht is onder andere oak 
afhankelijk van de afhankelijkheid van een leverancier van bedrijven in een bepaalde bedrijfstak. Als de 
leverancier weinig afhankelijk is van de bedrijven dan heeft de leverancier macht, als de leverancier 
afhankelijk is dan hebben de inkopende partijen macht. De macht van leveranciers is vaak oak aan externe 
factoren onderhevig. Bij ASML zijn de machtsposities van leveranciers verschillend. Er zijn leveranciers die 
zelf een behoorlijke afhankelijkheid hebben van ASML (>25% van de omzet) en daar heeft ASML dus 
inkoopmacht. Er zijn echter oak leveranciers van belangrijke technologie waarbij ASML maar een kleine 
partij is en dus bijna geen macht heeft. 
De kopers kunnen bij een bedrijf veel macht hebben. Dat is vooral het geval als het bedrijf voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van een koper. Deze positie kan bij ASML snel veranderen. In tijden van slapte 
van de markt heeft de koper macht omdat de productiecapaciteit niet schaars is . ASML is afhankelijk van de 
kopers . Als de markt echter aantrekt en de productiecapaciteit van ASML is schaars, dan heeft ASML weer 
de macht. Kopers willen dan zo snel mogelijk nieuwe producten hebben om zelf de markt te kunnen 
veroveren. 
Druk van vervangende producten is oak een gevaar. Oat wil zeggen dat er een product op de markt komt 
dat de bestaande producten kan vervangen voor een bepaalde functie. Voor ASML zou dit een bedreiging 
kunnen zijn als er andere technologieen beschikbaar komen om de chips goedkoper te maken. Dit lijkt 
voorlopig nag niet aan de hand. Er zijn wel alternatieve technieken, maar voor zover bekend zijn deze 
alleen nag op laboratoriumschaal toegepast. 
De concurrenten is de laatste kracht. Een van de gemakkelijke manieren om de concurrentiepositie te 
veranderen is concurrentie op prijs . Deze heeft echter als nadeel dat men in een negatieve prijsspiraal 
terecht kan komen. 

Concurrenti estrategieen 
De bovenstaande krachten kunnen via drie mogelijke concurrentiestrategieen het hoofd geboden warden. 
Er kan maar een strategie succesvol en efficient als hoofddoel gevolgd warden. De drie strategieen zijn: 
algemeen kostleiderschap, differentiatie en focus. 
Bij kostleiderschap gaat het om de kosten van het product te minimaliseren door een efficiente 
bedrijfsvoering. Oat betekend onder andere een strakke beheersing van lasten en overheadkosten, 
vermijden van kleinschalige afnemers en kostenminimalisering op gebieden zoals R&D, service reclame 
enz. Daarbij speelt schaalvoordeel door bijvoorbeeld een groat marktaandeel een belangrijke rol. 
Differentiatie is de tweede strategie waarbij het draait om een uniek product of dienst te maken. 
Bijvoorbeeld door merkprestige, technologie, klantenservice enz. Als differentiatie bereikt wordt dan wordt 
oak het hoofd geboden aan de vijf concurrentiekrachten. 
De laatste strategie is focus. Hierbij richt men zich op een bepaalde groep kopers, marktsegment of 
geografische markt. Het idee is dat een bedrijf door de enge strategie efficienter of effectiever de doelgroep 
van dienst kan zijn . Door het bereiken van focus wordt of kostenvoordeel gehaald ten opzicht van de 
concurrenten of er is differentiatie. Voor het bereiken van focus zijn verschillende organisatorische 
maatregelen, controleprocedures en andere maatregelen nodig die hieronder in Tabel 4-2 staan vermeld. Er 
wordt uitgegaan van de maatregelen voor focus omdat ASML als bedrijf dit als strategie hanteert in 
combinatie met differentiatie zie (4.2.4). 

Generieke strategie Algemeen vereiste vaardighe den Algemene organisator ische vereisten 

Differentia tie Goede marketingvaardigheden Goede coiirdinatie van functies als research en 
ontwikkeling , productontwikkeling en marketing 

Productietechnieken Maatregelen, geric ht op kwaliteit ipv kwantiteit 

Creativiteit Aantrekkelijke voorwaarden voor g oed 
opgeleid , wetenschappelijk of creatief 
person eel 

Goede capaciteit voor basisonderzoek 

Bedrijfsreputatie wat betreft topkwaliteit en 
technologie 

Lange traditie in de bedrij fstak of unieke 
combinatie van vaardigheden , verw orven in 
andere bedrijfs takken 

Veel medewerking van de kanalen 

Tabel 4-2: Algemene organisatiekenmerken van de differentiatiestrategie (Porter, 2004) 
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4.2.3 Orie businessmodellen voor leiderschap 
Treacy en Wiersema (1993) beschrijven in hun theorie drie businessmodellen die bedrijven nastreven om 
de klanten te benaderen. Bedrijven die leiderschap nastreven in een van de drie hieronder genoemde 
eigenschappen, zullen niet alleen de business focussen op een van de drie modellen. De processen, 
gewoontes en organisatie warden ook dusdanig ingericht dat deze het gewenste businessmodel maximaal 
ondersteunen. Om succesvol te blijven dient dit ook te blijven gebeuren. 

Operational excellence 
De bedrijven kunnen zich richten op "operational excellence" waarbij de operatie geperfectioneerd wordt 
zodat de concurrentie wordt aangegaan op prijs en gemak. De organisatie richt zich op het minimaliseren 
van de overheadkosten, overbodige stappen elimineren, allerlei transactiekosten minimaliseren en het 
optimaliseren van processen over de organisatorische grenzen heen. 

Customer intimicy 
Bij "customer intimicy" is het bedrijf maximaal toegerust om aan de klantwensen tegemoet te komen. Hierbij 
warden de producten en processen continu aangepast om aan de klantenwensen te voldoen. Er wordt 
gekeken naar wat de waarde van een klant op lange termijn is en niet naar een enkele transactie. Er wordt 
alles aan gedaan om het de klant naar de zin te maken . 

Product Leaderhip 
Bij "product leadership" wordt ernaar gestreefd om continu superieure producten op de markt te brengen. 
Hiervoor moet het bedrijf ten eerste creatief zijn . Ten tweede moet het snel de producten op de markt 
kunnen zetten. Alie processen in het bedrijf moeten hierop ingericht zijn . Zeer belangrijk is om continue 
nieuwe oplossingen voor problemen van klanten op de markt te brengen. Als dit niet gebeurd dan kan een 
concurrerende oplossing op de markt komen. Men moet continue bezig blijven om het product te verbeteren 
en daarmee de lat hoger te leggen Bureaucratie wordt vermeden omdat dat de ontwikkelingen vertraagd. 
Het bedrijf is vooral uitgerust om snel op situaties te reageren . 

4.2.4 Toetsing concurrentiestrategie op ASML situatie 
In de vorige paragrafen zijn twee theorieen beschreven over concurrentiestrategieen. Nu warden deze 
theorieen gerelateerd aan de ASML situatie, zoals beschreven in 4.2.1 . Uit deze paragraaf blijkt dat ASML 
de concurrentie voorbijstreeft door de modulaire opbouw van de machines en doordat ze samenwerken met 
andere belangrijke partijen in de halfgeleiderindustrie. 
Als je alleen naar het aspect van het samenwerken kijkt met andere bedrijven bij het onderzoeksinstituut 
IMEC, dan zou je verwachten dan ASML werkt volgens het principe van "customer intimicy" (Treacy en 
Wiersema, 1993). Hierbij is de organisatie van het bedrijf dusdanig ingericht dat het maximaal aan de 
wensen van de klant probeert tegemoet te komen. Dit is wel heel belangrijk, maar ASML werkt vooral 
samen om technische oplossingen te vinden voor problemen van de klanten . De organ isatie is vooral bezig 
om snel met nieuwe technologieen op de markt te komen waar klanten nieuwe producten mee kunnen 
maken. 
ASML is heel sterk in het ontwikkelen van nieuwe technologieen. Uit VLSl-onderzoek (figuur 4-1) blijkt ook 
dat ASML vooral op "product performance" en "technical leadership" de concurrenten verslaat. 
Uit het onderzoek van Chuma (2004) komt naar voren dat de "interim modularity" mede bepalend is voor 
het succesvol op de markt brengen van complexe nieuwe producten. Je kunt dus stellen dat ASML zich 
vooral focust op "product leadership". De term "focus" slaat ook op de strategieen van Porter (1994) waarbij 
een van de strategieen is om je te focussen op een bepaald marktsegment. Lithografie is een veel 
toegepaste methode die onder andere ook in de drukkerijwereld, bij de productie van LCD-schermen en 
bijvoorbeeld bij de semiconductorproductie wordt toegepast. ASML richt zich dus op de semiconductormarkt 
met alleen lithografiesystemen. 
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Ma1111fact11rer Overall 
Cost of 0 11.1/irv ot Product Customer Technical 

Commitment 
~ Results Performance Service ~ 

Advantest Corporation *** * *** **** * • • **** ***** ***** 
Applied Materials ** * ••• **** ** ** ** 
ASM International N.V. •••• **** * ** ***** **** *** **** 
jASML **** ** • *** ***** *** ***** **** I 
jCanon, Inc. *•* *** **** **** *** ** *** I 
Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd. *** ** *** *"'** ** ** *** 
Hitachi High-Technologies Corp. **** *** ***** ***** **** **** **** 
KLA-Tencor *** ** **** **** ** *** ** 
Lam Research Corporation *** ** * * **** ** **** *** I Nikon Cor~oration *** ** ***** * ** .... *** I 
Novellus Systems, Inc. ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 
Teradyne, Inc. **** ** ***** ***** **** ***** **** 
Tokyo Electron LTD. **** *** * *** ***** **** **** **** 
Ulvac, Inc. **** ** **** *** **** **** ***** 
Varian Semiconductor Equipm ent ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 

The Scoring 

* * * * * =The Best Suppliers ** =Average Suppliers * =The Rest 

figuur 4-1: VLSI onderzoek naar semi-conductor toeleveringsbedrijven (resultaten 2008) 

De algemene kenmerken zoals gemeld in Tabel 4-2 passen ook voor een deel goed bij de ASML situatie. 
Kiijkend naar de middelen dan heeft ASML bijvoorbeeld goede marketingmiddelen door nauwe 
samenwerking met klanten bij IMEC. Daarnaast heeft een goede reputatie op gebied van technologie waar 
ook nog fors in wordt ge·lnvesteerd. Voor de organisatorische kenmerken valt ook op dat door het PGP
proces er een goede coordinatie is tussen ontwikkeling, productie en andere afdelingen. Daarnaast is het 
bedrijf door de hoogwaardige technologieen en goede arbeidsvoorwaarden een aantrekkelijke werkgever 
voor technisch personeel. 

4.3 Organisatiebeschrijving volgens Mintzberg 
Hierna volgt een beschrijving van de organ isatie van ASML volgens de kenmerken van Mintzberg. 

4.3.1 Administratieve Adhocracy 
Als je ASML bekijkt vanuit de vijf verschillende configuraties van Mintzberg dan lijkt de Administratieve 
Adhocracy het beste te passen. De kenmerken van een Adhocracy zijn een zeer organische structuur, met 
weinig formeel gedrag, taakspecialisatie door training , specialisten zijn gegroepeerd vanwege faciliteiten. 
Hierbij onderneemt de "administratieve adhocracy" projecten om zichzelf te voorzien. Bij ASML zijn dat de 
ontwikkelingsprojecten vanuit de ontwikkelingsorganisatie die tot doel hebben om weer nieuwe machines op 
de markt te brengen. 
Bij ASML werken veel hoog opgeleide mensen. Het merendeel van de mensen werkzaam in de organisatie 
heeft minimaal een HBO opleiding. In een professionele bureaucratie zijn de kennis en vaardigheden van 
mensen zoveel mogelijk door middel van opleiding gestandaardiseerd. Dit is echter niet iets wat wenselijk is 
in een innovatieve omgeving, waar standaardisatie leidt tot afname van de innovatie. 
De operationele kern kan hierbij een aparte entiteit zijn die volgens de machinebureaucratie is 
georganiseerd. Oat is ook bij ASML zo geregeld waarbij de operationele kern wordt gevormd door de 
fabriek en de serviceafdeling. Binnen deze kern wordt veel aandacht besteed aan het standaardiseren van 
de werkprocessen. 

Taken van strategische top: 
Volgens Mintzberg is er een aantal belangrijke taken voor het management in een Adhocracy. Een 
belangrijke taak van het topmanagement is onder andere het monitoren van de diverse projecten. Voor de 
controle van de projecten bestaat bij ASML de Project Steering Group (PSG), waar projecten de status 
rapporteren aan het management. Daarnaast is er een belangrijke taak van het topmanagement om te 
zorgen dat de individuele experts samenwerken in multidisciplinaire teams. 

De omgeving: 
De adhocracy is zeer geschikt in een complexe en dynamische omgeving. Voor de dynamische omgeving is 
een organische structuur nodig die zich aanpast aan de omgeving . Voor de complexiteit is een decentrale 
structuur nodig. 
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Onge/ijke krachten 
De omgeving van de Adhocracy is dynamisch en complex. 
De operationele kern in een administratieve Adhocracy staat los van de rest van de organisatie. Dit is bij 
ASML ook te zien in de organisatie waar de fabriek een aparte afdeling is binnen de organisatie. Een 
belangrijk deel van de operationele taken zijn ook uitbesteed aan leveranciers. Hierbij is de fabriek van 
ASML voornamelijk bezig met systeemintegratie. 

Veelvuldige productveranderingen 
De klanten van ASML proberen de "wet van Moore" te volgen waarbij het aantal transistors op een chip 
iedere 2 jaar verdubbelt. Om dit mogelijk te maken moeten de afbeeldingen steeds kleiner en nauwkeuriger 
worden. Daartoe wordt er door ASML ieder jaar een nieuwe machine op de markt ge·introduceerd , waarmee 
de klanten het aantal transistors kunnen verdubbelen. Er wordt binnen ASML onderscheid gemaakt tussen 
producten en platforms. Er worden meerdere producten gemaakt op basis van een platform. (zie ook 2.3) 

Jeugd a/s voorwaarde voor de adhocracy 
Normaal gesproken zal een organisatie naarmate het ouder wordt bureaucratischer worden. De 
administratieve adhocracy kan niet in dezelfde industrie blijven als het zijn structuur verandert. De reden 
hiervoor is dat de industrie een complexe dynamische omgeving is en daar hoort een adhocracy structuur 
bij. ASML is nog een relatief jonge organisatie die 25 jaar bestaat. 

Technisch systeem als voorwaarde voor de adhocracy 
ASML is een technologie gedreven organisatie. Echter de organisatie maakt niet direct gebruik van 
complexe machines om de producten te maken. Het technische systeem is daarom minder relevant. 

4.3.2 Mogelijke knelpunten van een adhocracy 
In een adhocracy zijn een aantal knelpunten beschreven die mogelijk het functioneren van de organisatie 
belemmeren . 

Menselijke reactie op dubbelzinnigheid 
De adhocracy is de meest democratische vorm van de vijf vormen van Mintzberg. Het nadeel is echter dat 
er ook veel politieke aspecten een rol hebben. Bij de adhocracy zijn conflicten en agressie noodzakelijke 
elementen. Het management moet deze echter niet wegnemen maar begeleiden naar productieve 
uitkomsten. 

Problemen met efficiency 
Vanwege het innovatieve karakter van de adhocracy dienen er veel problemen opgelost te worden . Het is 
ook de best uitgeruste configuratie om complexe problemen op te lossen. Je hebt te maken met 
projectleiders, groepsleiders en specialisten uit verschillende disciplines die gehoord willen worden in een 
beslissing. Het beslissingsproces is daardoor inefficient. Het voordeel is echter dat als de beslissing 
genomen is de uitvoering gemakkelijker gaat omdat de beslissing op een breed front gedragen is. 
Het hierboven beschreven probleem is ook bekend bij ASML. Voor het nemen van beslissingen tijdens het 
ontwerpproces zijn er veel belanghebbenden (ontwikkeling, supply chain, productie en service) die gehoord 
willen worden. De diverse sectoren zijn dan ook vertegenwoordigd in de ontwikkelingsprojecten en hebben 
tekenbevoegdheid om ontwerpaanpassingen goed te keuren. Een probleem dat regelmatig voorkomt bij 
ASML is dat er door de complexe besluitvorming veel vertraging optreedt in de besluitvorming. Hierdoor 
wordt de implementatietijd soms het belangrijkste besliscriterium. 

Ongebalanceerde "workload" 
Een ander probleem dat er kan ontstaan is de ongebalanceerde "workload" . Het kan zijn dat er in een 
bepaalde periode veel werk is waardoor er mensen tekort zijn . In een andere periode zou het kunnen dat er 
mensen over zijn . Bij ASML speelt het probleem dat er bij de ontwikkeling van een nieuwe machine veel 
mensen parallel aan het werk zijn . Hierdoor zal de "workload" ook veranderen met de voortgang van een 
ontwikkelproject. Voornamelijk rond de fase 2 & 3 van het PGP proces (zie 2.6.2) als de tekeningen (TPD) 
worden gegenereerd en de productievoorbereiding start, is er een stijging in de "workload" (zie Figuur 4-2) . 
Doordat er over het algemeen te weinig capaciteit is, moeten er keuzes gemaakt worden die van invloed 
kunnen zijn op de planning. Oplossingen zijn om werk meer sequentieel te gaan doen of mensen in te 
huren, wat beide tot een langere doorlooptijd van het project leidt. Een andere oplossing is om activiteiten 
niet uit te voeren. Oat gebeurt bijvoorbeeld binnen de keuze voor NPI aanpak van SCE, waar alleen voor 
kritische onderdelen een NPl-proces wordt gevolgd . 
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Figuur 4-2: Workloadverdeling per periode in FTE tbv NPl-projecten 

Gevaar voor een verkeerde transitie 

q2-2008 q3-2008 q4-2008 

Als organisaties groeien, ontstaat de behoefte aan meer coordinatie. De natuurlijke transitie voor de 
administratieve adhocracy is de machinebureaucratie. Het gevaar is echter dat door de toenemende 
behoefte aan standaardisatie de mogelijkheden voor innovatie beperkt warden. Binnen ASML ziet men ook 
de behoefte aan coordinatie ontstaan. Binnen de ontwikkelingsorganisaties warden bijvoorbeeld 
kwaliteitsmanagers aangesteld die het proces gaan controleren . Zo zijn er nog meer initiatieven in de 
organisatie vanuit de behoefte om het proces te controleren, maar deze leiden tot meer bureaucratie. Dat 
kan dus een probleem warden als door de behoefte aan controle de innovatiekracht gaat afnemen. 

4.4 Overige kenmerken organisatie 

4.4.1 Hoofdstructuur ASML organisatie 
De hoofdstructuur van ASML is duidelijk functioneel georienteerd. Er zijn vijf grote groepen te 
onderscheiden (figuur 4-3): Support (ondersteunende afdelingen), Corperate support (ondersteunende 
afdelingen), Product (vooral gericht op nieuwe productontwikkeling), Market (vooral ten behoeve van 
klantondersteuning) en Operations (vooral gericht op realisatie van de producten). Kijkend naar een hoog 
abstractieniveau dan valt het primaire proces terug te herkennen in de afdelingen Product, Operations en 
Market. 

II 
Board of ManC}IJement 

I 1~ 
I I I I I 

Support Corperate Support Product Market Operations 
0 HRM 0 IT 0 Research 0 Product Marketing 0 Supply chain 
0 Corperate quality 0 Legal 0 Development&Engineering 0 Field Marketing 0 Manufacturing&planning 

0 Controlling 0 System engineering 0 Field service 0 engineering 
0 enz 0 Product management 0 enz 

0 enz 

figuur 4-3: Organigram ASML 

Binnen de ontwikkelorganisatie zijn de mensen op competentie of kennisgebied gegroepeerd . Zo zijn er 
groepen softwareontwikkeling, mechanische ontwikkeling en optische ontwikkeling. De overige grote 
groepen binnen ASML zijn voornamelijk weer functioneel onderverdeeld . 

4.4.2 Supply Chain Engineering 
Supply Chain Engineering is ook functioneel georganiseerd . De 4 groepen zijn naar functie ingericht (zie 
2.5.4). Het nadeel van functionele organisaties is dat ze niet random de "workflow" of processen 
georganiseerd zijn. Hierdoor kunnen problemen ontstaan random de controle en beheersing van activiteiten. 

Verdeel en beheers 
BCA Bovers, juni 2009 ~ASML ~x~ 

~ 

42 



lndien er namelijk afstemming nodig is met andere functies dan moet er een aantal lagen in de hierarchie 
omhoog gegaan worden voordat de manager bereikt is die over beide aspecten kan beslissen. Binnen 
ASML wordt dit escaleren genoemd. Oat wil zeggen dat de hulp van managers ingeschakeld wordt die 
hoger in de organisatie zitten. 
In de regel komen alleen grote problemen of knelpunten op een hoog niveau in de organisatie. Kleinere 
afstemmingsproblemen zullen niet of zelden op hoger niveau worden afgestemd. 

4.4.3 Matrixorganisatie voor projecten 
Voor de realisatie van projecten volgens het PGP proces wordt een projectorganisatie opgezet (zie ook 
2.6.3). De projecten worden ge·lnitieerd vanuit de verschillende business units van ASML. De business units 
zijn productgericht en hebben te maken met de verschillende producten die in de markt gezet worden. Aan 
het hoofd van een ontwikkelproject staat een Programma Development Manager. Deze is verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw product. Om dit te realiseren wordt er een 
projectorganisatie opgezet. De mensen die de projectorganisatie vullen worden vanuit de functionele 
groepen geclaimd. Op deze manier ontstaat er dus een matrixorganisatie waarbij er mensen vanuit zowel 
de ontwikkelingsafdeling zitten als de operationele afdelingen. 
De matrixorganisatie is vooral heel sterk aanwezig binnen ontwikkeling. Hier worden mensen die 
samenwerken binnen een project bij elkaar gezet. Deze mensen rapporteren aan een projectleider. De 
ontwikkelteams zijn over het algemeen zware projectteams waarbij de projectleider veel macht heeft 
(Wheelwright&Clark, 1992). Op deze manier wordt er ook een grote mate van crossfunctionele integratie 
bereikt. Het voordeel van een zwaar projectteam is dat vooral de projectleider de mensen in het project 
functioneel aanstuurt. De belangrijkste mensen zijn toegewezen aan de projectleider en zitten ook in de 
buurt van de projectleider. Er zitten ook mensen vanuit de operationele afdelingen in het projectteam bij 
ASML maar deze worden niet door de ontwikkel ingsprojectleider aangestuurd . 
Bij de andere afdelingen van ASML die met nieuwe producten te maken hebben zoals Supply Chain 
Engineering, Productie Engineering en Service is de matrix veel minder duidelijk. Binnen de groepen zijn er 
ook projectleiders die mensen claimen, maar de mensen blijven vooral in hun functionele organisatie 
werkzaam . Hier is sprake van een lichtgewicht projectstructuur waarbij de mensen vooral vanuit de functie 
werkzaam zijn (Wheelwright&Clark, 1992). De projectleider heeft weinig macht en er is sprake van een 
beperkte mate van crossfunctionele integratie. De projectleiders hebben niet de macht om mensen opnieuw 
aan het project toe te wijzen. Vaak is de projectstructuur een toevoeging op de traditionele structuur. De 
belangrijkste taak van een dergelijke projectleider is om te zorgen dat de taken op tijd uitgevoerd worden, 
dat iedereen bewust is van de crossfunctionele knelpunten en is ge·lnformeerd over wat er elders in het 
project gebeurt. Dit is ook het geval met de projectleiders uit het Programmamanagement. Zij claimen bij de 
functionele groepsleiders mensen voor het uitvoeren van het project. Maar hebben vooral een 
coordinerende functie om na te gaan of de deliverables op tijd opgeleverd worden. 
De matrixorganisatie past volgens Mintzberg heel goed bij een adhocracy omdat er door professionals in 
multidisciplinaire teams gewerkt wordt om gezamenlijke oplossingen voor problemen te vinden. Coordinatie 
mag niet door standaardisatie plaatsvinden omdat dat innovatie in de weg staat, maar moet gedaan worden 
door mensen die het projectwerk doen. Dit laat de ruimte open voor wederzijdse afstemming. De !eiders van 
de teams zijn vooral bezig met het onderhandelen over capaciteiten, coordineren van werk bij en tussen de 
verschillende teams en de functionele units. 

4.4.4 Taakspecialisatie 
Mintzberg beschrijft in zijn boek verschillende vormen van specialisatie. De specialisatie kan zowel in 
horizontale richting als verticale richting plaatsvinden. Bij horizontale richting wordt bedoeld hoeveel 
verschillende taken er zijn en hoe breed of smal die taak is. Bij specialisatie in horizontale richting , richt men 
zich op een taak. Bij verticale richting wordt bedoeld in hoeverre de medewerker invloed of controle heeft op 
het werk. Bij verticale specialisatie is er sprake van afnemende controle. 

Afdeling Horizontale specialisatie Verticale specialisatie 
See Laag Relatief hoog 
NPL Relatief hooq Laaq 
CE HooQ LaaQ 

Tabel 4-3: Taakspecial isatie See afdeli ng 

Binnen de groep SCE'ers zijn er verschillende aspecten te herkennen. De NPL'ers en de cost-engineers 
hebben een relatief beperkte taak waardoor hier sprake is van horizontale specialisatie. Wei hebben beide 
groepen controle over hun werk en is er dus geen sprake van verticale specialisatie. Voor de groep sce'ers 
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is er een lage horizontale specialisatie vanwege de vele taken . See heeft wel last van verticale specialisatie 
omdat het voor uitvoering van activiteiten afhankelijk is van anderen. 
Voor veel taken is de sce'er afhankelijk van de leverancier. De activiteiten kunnen wel in overleg gepland 
warden, maar een sce'er heeft geen formele bevoegdheid om de leverancier die taken uit te laten voeren. 
Oat betekend in feite dat er weinig externe regelcapaciteit is (De Sitter, 2000). Daardoor ontstaat de kans op 
vervreemding. Oat wil zeggen dat de relaties niet goed te be'invloeden zijn waardoor het werk als zinloos 
wordt ervaren . Daardoor kan het gebeuren dan mensen niet meer goed meedenken of vooruitdenken bij het 
voorkomen van problemen. Een sce'er heeft echter wel mogelijkheden om het eigen werk te plannen en 
beschikt daarmee dus over interne regelcapaciteit. Al is niet helemaal duidelijk hoe groat de interne 
regelcapaciteit is . Het grate gevaar van de beperkte regeling is stress omdat hierdoor de mogelijkheden om 
problemen op te lessen warden beperkt. 

4.4.5 Het management controlesysteem 
Voor SCE zijn er verschillende controlesystemen. Vanuit het management zijn doelen vastgesteld welke 
uiteindelijk ook vertaald zijn in overkoepelende doelen voor SCE als organisatie. De doelen zijn 
opgehangen aan de QL TC kapstok zoals gebruikt wordt binnen ASML. 
Het management controlesysteem wordt door Mintzberg het "planning- en controlesysteem" genoemd. Hij 
maakt onderscheid tussen controle van prestaties en de planning van acties. De controle van prestaties 
heeft betrekking op een bepaalde tijdsperiode en niet op specifieke beslissingen of acties. De 
prestatiecontrole be'invloedt de besluitvorming en de planning van acties alleen indirect. De planning van 
acties heeft betrekking op specifieke beslissingen en acties die op een bepaald moment uitgevoerd moeten 
warden. De prestatiecontrole geeft aan wat er gerealiseerd moet warden. De actieplanning is een 
beschrijving hoe iets gerealiseerd moet warden. 
Bij de doelstellingen van de afdeling SCE is ook onderscheid te maken tussen de prestatiecontrole en 
actieplanning. In de tabel hieronder (Tabel 4-4) staat een samenvatting van de afdelingsdoelstellingen 
vermeld met daarbij of de doelstelling een actieplanning of een prestatiecontrole is. 

Quality 

Logistics 
Iechnology 

lnvoering van controledocumenten 
Percentage afgekeurde producten 
Materiaalbes chikbaarheid 
NPI verloop 
Doorlooptijd 
Kostprijs berekening 
Kosten van plat form 

Tabel 4-4: kpi's afdeling SCE 

Actieplanning 
Prestatiecontrole 
Prestatiecontrole 
Actieplanning 
Prestatiecontrole 
Actieplanning 
Prestatiecontrole 

see 
See 
NPL 
NP I-team 
See 
CE 
CE 

Voor de realisatie van de doelstellingen random de prestatiecontrole is de afdeling vaak afhankelijk van 
andere partijen . Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kostprijstarget van een platform. De afdeling Cost
Engineering rekent de prijs uit, maar heeft geen invloed op de uiteindelijke prijs van de machine. Deze 
wordt voor een groat deel bepaald door het ontwerp (80%) en voor een deel door de inkoopinspanningen. 
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5 "Stream Analysis" 
Hier volgt de uitwerking van de "Stream Analysis" methode van Porras. Deze methode is gevolgd om vanuit 
de probleemkluwen te komen tot een kernprobleem. Het eerste gedeelte beschrijft de aanpak om te komen 
tot knelpunten . Daarna volgt een analyse en tot slot de conclusies uit de analyse. 

5. 1 lnventarisatie en probleemselectie 
De eerste stap in de "Stream Analysis" is een inventarisatie van de mogelijke knelpunten in de sce
organisatie welke leiden tot minder effectiviteit en efficiency. 

Probleemverzameling 
De initiele opdrachtomschrijving is heel breed. Het doel is om de effectiviteit en efficiency van de afdeling te 
verbeteren. Om inzicht te krijgen in het werken van afdelingen en de samenwerking met andere afdelingen 
zijn er met medewerkers orienterende interviews gehouden. Uit alle groepen zijn er 1 of meerdere personen 
ge·interviewd. Voor de praktische benadering is gekozen voor 1 persoon per groep. Het uiteindelijke 
resultaat zijn 10 interviews. 

Groep Aantal interviews 
See 3 
NPL 3 
CE 1 
PL 1 
Groepsleider 1 
Afdelinq smanaqer 1 

Tabel 5-1 : interviews per afdeling 

In de interviews is door mensen aangegeven wat er beter kan in het werk (Bijlage A). Deze punten zijn 
opgenomen in een knelpuntenlijst. Verder is er gekeken naar de structuur van de afdeling en de processen 
die lopen. Hierbij is voor een deel gebruik gemaakt van theoretische beschrijving over de organisatie en 
voor een deel eigen ervaringen en observaties. Uit deze acties zijn in totaal 86 knelpunten naar boven 
gekomen. 

Probleemse/ectie 
Uit de lange lijst van knelpunten is het zaak om te komen tot een selectie van knelpunten die opgelost 
moeten warden. Om onderscheid aan te brengen is gebruik gemaakt van een matrix waarbij problemen 
ingedeeld zijn naar impact en naar reikwijdte. Met de impact wordt bedoeld dat wordt aangegeven op welk 
niveau van de organisatie een bepaald knelpunt impact heeft. Is het op niveau van de afdeling, SCE, 
Supply Chain Management of op ASML niveau . 
Met de reikwijdte wordt bedoeld wat de invloed is van het management van Supply Chain Engineering om 
een probleem op te lossen . Kan het probleem geheel binnen Supply Chain Management warden opgelost, 
heeft Supply Chain Management een grate invloed op het knelpunt, of ligt het volledig buiten Supply Chain 
Management. De gedachte hierachter is dat problemen binnen het bereik van SCE management opgelost 
kunnen warden. 

Impact 

ASML SCM SCE afdeling 
Binnen bereik 7 45 2 

..II:: Gedeeltelij k binnen 5 16 10 1 
"iii bereik ... 
Q) 

Buiten bereik m 

Tabel 5-2 : aantal knelpunten per categorie 

Aan de stafleden van Supply Chain Engineering is gevraagd om voor ieder knelpunt de impact en het bereik 
aan te geven. Er zijn vijf lijsten ingevuld. In de tabel hierboven staat het aantal knelpunten per categorie. 

5.2 Stroomanalyse 
De knelpunten zoals in de matrix van Tabel 2-1 benoemd kunnen in een stroomschema geplaatst warden . 
Hierbij warden dan de relaties tussen de verschillende knelpunten door middel van pijlen weergegeven. In 
het stroomschema's is het mogelijk om de knelpunten te rangschikken naar bepaalde thema's. Porras 
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(1987) gebruikt als standaard thema's: organiseren van afspraken, sociale factoren, technologie en fysieke 
omgeving. Men is echter vrij om een keuze te maken in de thema's. 

Voor de afdeling Supply Chain engineering is gekozen om de thema's van de afdeling zelf te gebruiken. De 
afdeling Supply Chain Engineering kent namelijk twee hoofdactiviteiten en dat zijn , zoals eerder al vermeld , 
begeleiden van Nieuwe Product introducties en het ontwikkelen van leveranciers. Deze beide thema's 
komen aan bod in het schema. Daarnaast wordt als categorie de algemene organisatie gebruikt. De 
hoofdthema's zijn terug te vinden in het zogenaamde huis van see (zie Bijlage D). 

Uit een eerste analyse is gebleken dat er met de gekozen criteria dusdanig veel knelpunten in het schema 
kwamen dat dit onoverzichtelijk werd. Het viel wel op in het eerste schema dat er een aantal clusters 
ontstond van aan elkaar gerelateerde punten . 
Om het schema overzichtelijk te maken zijn de aan elkaar gerelateerde knelpunten samengevat in nieuwe 
knelpunten . Uiteindelijk heeft dit geleid tot 18 nieuwe knelpunten die in een nieuw schema zijn gezet (zie 
figuur 5-1 ). 

5.3 Probleemverhalen vanuit de stroomana/yse. 
Na het maken van het schema is de volgende stap het schema te analyseren. Hiervoor warden als eerste 
de kernoorzaken , symptomen en knelpunten vastgesteld . Hiervoor gelden de volgende criteria : 

Een kernoorzaak heeft alleen uitgaande pijlen 
Een knelpunt heeft zowel een ingaande als uitgaande pijl 
Een symptoom heeft alleen ingaande pijlen. 

Op deze manier kijkend zijn er in het schema 9 kernoorzaken (B,D,E,G,J,M,N,O,R) 4 symptomen (A,K,L,P) 
3 knelpunten (C,F, I) en 1 los onderwerp (Q) af te leiden. Het merendeel van de oorzaken bevindt zich in 
taken random de Nieuwe Product lntroducties en de algemene organisatie. De meeste oorzaken leiden 
uiteindelijk tot het symptoom (A) in de categorie supplier development. 

De volgende stap is te kijken naar probleemkluwens in het schema. Porras (1987) beschrijft de 
probleemkluwen als een collectie van met elkaar verbonden problemen die samen een groep vormen die 
een probleem beschrijven. In het schema van figuur 5-1 zijn twee probleemkluwens vastgesteld . De eerste 
probleemkluwen is aangegeven met de rode lijn en heeft betrekking op de sce-organisatie en de positie van 
de organisatie. De tweede set van problemen, welke met blauw is omcirkeld , heeft vooral betrekking op de 
organisatie en uitvoering van het NPl-proces. De twee probleemkluwens zullen in de volgende paragrafen 
besproken warden in zogenaamde "problem stories". 
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Categorie 

Supplie r devalopnent Organisat ie Algemeen New Product In troduction 

Supplier Deve lopment 
Algemeen Organisatie Algemeen Planning&control New Product Introduction New Product Introduction 

(doe len, stratag ie, stru ctuur) NPl-organisatie proces 
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I Symptoom I 

figuur 5-1 : Stroomschema sce-organisatie 

Probleemkluwen: positie in organisatie 
De uitleg van de eerste kluwen begint bij symptoom K, dat er onvoldoende actief op opleveringen wordt 
gestuurd . Het probleem van symptoom (K) is dater, door onvoldoende sturen op opleveringen, niet duidelijk 
is wat er nu gerealiseerd wordt. Het gevolg hiervan is dat see niet of onvoldoende in staat is om de 
doelstellingen te halen als deze al bekend zijn . 
Door deze manier van werken ga je verwachtingen creeren in de organisatie welke vervolgens niet 
waargemaakt warden. Een effect wat men daarbij ziet, is dat als duidelijk wordt dat er achter gelopen wordt 
op het behalen van doelstellingen, dat hiervoor een inhaalslag gemaakt moet warden. Deze inhaalslag leidt 
dan op korte termijn tot verschuiving van prioriteiten. Dit soort effecten zie je vooral terug bij kpi 's welke 
gerelateerd zijn aan een actieplanning omdat je hier door extra inspanningen resultaat kan bereiken. 
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Symptoom K wordt veroorzaakt door drie knelpunten: I, J en N. I is een knelpunt en N en J zijn 
kernoorzaken . Oorzaak (N) "scope afdeling is breed" leidt ertoe dater binnen see heel veel taken warden 
uitgevoerd. Door de vele taken is het moeilijk om prioriteiten te stellen waardoor er veel gedaan wordt en 
mogelijk oak half gedaan wordt. Veel taken leiden oak tot veel doelstellingen die gerealiseerd moeten 
warden. Dit vraagt dan oak om een goede balans tussen doelstellingen, de hoeveelheid werk en 
beschikbare capaciteit. Effectief geeft mate aan waarin de doelstellingen gehaald warden. Bij veel 
verschillende taken wordt het moeilijk om nag effectief te kunnen zijn . 
De andere oorzaak (J) is de interfacefunctie van see. Door de interfacefunctie van see komen er veel 
vragen bij de afdeling terecht vanuit zowel de ASML organisatie als de leveranciers. Het reageren op deze 
vragen kost tijd welke niet besteed kan warden aan de realisatie van opleveringen. 
Een andere oorzaak die aan symptoom (K) ten grondslag ligt is het feit dat er met leveranciers geen goede 
afspraken bestaan wat er door sce'ers van leveranciers verwacht wordt (probleem I). Dit zou goed vast 
moeten liggen in contracten en overeenkomsten welke samen met inkoop gemaakt moeten warden. Vanuit 
see warden nieuwe initiatieven ge·lnitieerd die bij een leverancier uitgerold moeten warden. Door deze 
initiatieven onvoldoende af te stemmen met inkopers warden ze niet vastgelegd in overeenkomsten met de 
leveranciers. Oat dit onvoldoende gebeurd komt door oorzaak (R) dat er onvoldoende afstemming met 
inkopers is over wat er vanuit see verwacht wordt bij leveranciers. De onvoldoende afstemming met 
inkopers leidt er oak toe dat er binnen het supplier account team (zie 2.8) onvoldoende afstemming is over 
wat er van leveranciers verwacht wordt. SAT's zijn er oak alleen voor de belangrijkste leveranciers voor 
ASML. Voor veel leveranciers is er niet eens een SAT waardoor afstemmingen oak moeilijker warden. 

Probleemkluwen: NP/ proces 
Het verhaal van het NPl-proces begint bij symptoom (A), namelijk dat er nag teveel corrigerende acties 
nodig zijn, waardoor ongeplande capaciteit wordt opgeslokt. Uit een onderzoek dat in 2007 is uitgevoerd (E. 
Jansen, 2007) blijkt dat 30-40% van de capaciteit van engineers opgaat aan reactief werk. Reactief werk is 
het bijspringen bij kwaliteits- of procesproblemen van een product dat in productie is . Het nadeel van 
reactief werk is dat het ongepland komt. Op dit moment is de hoeveelheid reactief werk zeer waarschijnlijk 
minder dan 30% vanwege de lage productieaantallen, maar er is geen twijfel dat dit weer gaat toenemen op 
het moment dat de productie stijgt (zie oak figuur 5-2). Het absolute aantal problemen is evenredig met de 
productie. De capaciteit die in reactief werk gaat zitten kan dan niet ingezet warden voor NPl
werkzaamheden welke een preventief karakter hebben. 
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periode 

Er zijn drie oorzaken (C,E en F) die aan symptoom A ten grondslag liggen. De eerste oorzaak is (E); er is 
onvoldoende afstemming met andere afdelingen binnen ASML (Productie en ontwikkeling) over 
taken/verantwoordelijkheden in verband met kwaliteitsproblemen tijdens NPI. Door het ontbreken van de 
afstemming wordt in de organisatie verwacht dat see dit oplost. Want het betreft immers materiaal dat van 
leveranciers komt en dus moet see het oplossen. Wat hier vooral ontbreekt, is wie verantwoordelijk is voor 
de analyse van het probleem en wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van correctieve maatregelen. Het 
ontbreekt aan een goede afbakening van taken/verantwoordelijkheden. 
Oat see (C) te weinig invloed heeft op developmentprojecten is een andere oorzaak voor het reactieve werk 
(A) . Door het ontbreken van invloed kan een sce'er beslissingen of keuzes in het project welke tot 
problemen leiden bij leveranciers niet corrigeren. De beperkte invloed heeft twee oorzaken (B en D). De 
eerste oorzaak is het feit dat see georienteerd is random leveranciers. Daardoor is niet iedere sce'er bij een 
ontwikkelproject aangesloten en mist daarom informatie. De andere oorzaak komt voort uit het feit dat er 
alleen aandacht is voor complexe onderdelen in de NPI aanpak van see. Hierdoor zal een sce'er alleen 
meekijken met complexe delen omdat hij/zij hiervoor opgesteld is . Oat blijkt ongeveer 5% van het totale 
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aantal onderdelen te zijn . De andere onderdelen zullen warden gemist omdat hier geen aandacht aan 
geschonken wordt. Als er problemen met deze onderdelen zijn dan wordt verwacht dater, tijdens een NPI , 
door see actie ondernomen wordt richting de leveranciers om het probleem op te lossen. 
Met "Early supplier Involvement (ESI)" is het de bedoeling dat leveranciers vroeg in ontwikkelprojecten mee 
gaan doen om het productontwerp en de productieprocessen beter op elkaar af te stemmen. De derde 
oorzaak voor onvoldoende invloed in projecten ligt in het feit dat de taken voor ESI niet goed omschreven 
zijn . Het is niet duidelijk wat de taken van een supply chain engineer zijn, wat de leverancier doet en wat het 
ontwikkelingsproject hiervan kan verwachten. 
Voor symptoom (A) is probleem F, dat NPI teams niet naar behoren werken, het derde punt. NPI teams zijn 
multidisciplinaire teams bestaande uit de diverse onderdelen vanuit SCE. Deze teams zouden gezamenlijk 
aan de opleveringen van het NP I-project moeten werken zoals beschreven in paragraaf 2. 7 .1. Ze staan 
onder leiding van een programmamanager vanuit de programmanagementgroep. Oat de teams niet goed 
werken wordt veroorzaakt door oorzaak (M) en (G). De functionele organisatie (M) staat het functioneren 
van de NPl-teams in de weg. De groepen NPL, CE en see warden vooral vanuit de functionele organisatie 
aangestuurd op opleveringen. De projectleider heeft hier weinig sturing op (zie oak 4.4.3) Door het sturen 
op opleveringen binnen de eigen afdeling komt de samenwerking met andere afdelingen van SCE niet goed 
uit de verf. Hierdoor missen mensen in de teams informatie die cruciaal kan zijn waardoor er achteraf weer 
correcties nodig zijn . De tweede oorzaak voor het niet goed werken van de NPl-teams is het feit dat er te 
weinig sturing is vanuit de projectorganisatie op het realiseren van opleveringen . De mensen in het project 
kunnen zich verschuilen achter de functionele organisatie. Oat wordt oak veroorzaakt door de structuur met 
een lichtgewicht projectleider. Bij aanvang van het project wordt er wel een planning gemaakt, maar deze 
wordt daarna nauwelijks nag bijgewerkt naar de actuele status van het project. 

5.4 Conclusies uit "Stream-analysis" 

Algemeen 
Er blijken twee stroomschema's te ontstaan. Het eerste schema richt zich vooral op de plaats van see in de 
organisatie van ASML en is verdeeld over alle vier de stromen. Het tweede schema van het stroomschema 
heeft betrekking op het NPI proces en heeft de oorzaken dan oak vooral zitten in de organisatie en proces 
random NPI. 

Prob/eemkluwen: Positie in de organisatie 
De belangrijkste oorzaken zijn : onvoldoende afstemming met inkoop (R), brede scope van de afdeling (N) 
en interfacefunctie see (J). 

Doordat er onvoldoende afstemming is met inkoop over de wensen van see bij leveranciers kan see 
onvoldoende verwachten van leveranciers. Daarnaast heeft see een heel brede scope waardoor er veel 
activiteiten uitgevoerd warden die allemaal naar see komen. Door de brede scope kan er moeilijk nee 
verkocht worden aan nieuwe activiteiten die gevraagd worden vanuit de ASML organisatie waardoor er 6f 
een capaciteitsprobleem , 6f een kwaliteitsprobleem ontstaat. Daarbij worden er ook veel verwachtingen 
gewekt in de organisatie die vervolgens niet of onvoldoende waargemaakt warden . 

Probleemkluwen: NP/ proces 
Er zijn in het NPI proces meerdere oorzaken die uiteindelijk vooral leiden tot veel reactief werk tijdens NPI. 
De oorzaken zijn: de functionele organisatie (M), te weinig sturing vanuit SC projectorganisatie (G), slechte 
omschrijving taken ESI (Early supplier Involvement) (0), leveranciersorientatie vs . projectorganisatie (B), 
onvoldoende differentiatie in NPI (D) en onvoldoende afstemming van taken E). 

Verder komt naar voren in het schema dat het niet goed functioneren van NPl-teams binnen SCE en de 
geringe invloed van see op ontwikkelingsprojecten, leiden tot veel correctief werk . De gevolgen hiervan zijn 
dat capaciteit bezet wordt van see die eigenlijk ingezet moet worden voor het voorkomen van problemen 
door op een goede manier deel te nemen aan het NPI proces. 
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6 Herontwerp 
In dit hoofdstuk komt het ontwerp van de verandering aan de orde. Het eerste gedeelte gaat over de eisen 
van het ontwerp, daarna volgt een uitleg over achtergronden bij de gekozen ontwerprichting en als laatste 
volgt een omschrijving van het ontwerp. 

6. 1 Impact organisatiewijziging op ontwerp 
Op het moment dat de analyse klaar was is er oak een aankondiging gekomen dat er een 
organisatiewijziging gaat aankomen welke een grate impact heeft op de huidige organisatie van Supply 
Chain Engineering en daarmee oak op de ontwerprichtingen. Er wordt een nieuwe afdeling Industrial 
Engineering gevormd (IE) waarin de verschillende engineeringafdelingen vanuit de operationele sectoren 
(Supply Chain, productie en service) warden samengevoegd. 
Voor SCE houdt dat in dat de groep wordt opgesplitst. De afdeling NPL blijft onder Supply Chain 
Management net als de afdeling Cost Engineering. De afdeling see gaat echter op in een nieuwe grate IE
organisatie. De nieuwe IE-organisatie zal meer aandacht moeten gaan geven aan de 
procesengineeringstaken binnen ASML. Op het moment dat met het herontwerp is begonnen, is nag niet 
alles concreet. De structuur van de organisatie is wel duidelijk (figuur 6-1) net als een globale omschrijving 
van de taken . 
De belangrijkste verandering ten opzicht van de oude sce-organisatie is het verdwijnen van de 
projectleiders uit de groep van SCE en de vorming van ca. 18 groepen onder leiding van een TSM. De TSM 
is een Technical Supplier Manager en neemt voor een deel te taken over van de projectleiders plus die van 
de groepsleiders in de huidige sce-organisatie. De TSM'ers rapporteren aan de manager van de groep 
Supplier Engineering. De TSM'ers krijgen een belangrijke rol in de NPl-projectorganisatie maar de exacte 
functie is nag niet bekend . 
Deze nieuwe groepen zijn ingedeeld random de belangrijke modules of projecten in de machine. Het idee is 
dat de groepen op deze manier een betere aansluiting krijgen bij de ontwikkelprojecten en daardoor oak 
veel beter het project kunnen ondersteunen. Hiermee moet oak het probleem van de mismatch tussen 
projectorganisatie en leveranciers warden beperkt. Daarmee is oorzaak B uit de stroomanalyse voor een 
deel opgelost. Verder blijkt dat op deze manier de organisatie veel beter aansluit bij het begrip "interim 
modularity" wat in paragraaf 4.2.1 is benoemd als een groat voordeel van de ASML machines. Door de 
groepen op deze manier te rangschikken is er minder afstemming nodig. 
De nieuwe organisatie heeft nag meer gevolgen voor de aan te pakken oorzaken welke gevonden zijn in de 
stroomanalyse van paragraaf 5.4. Doordat de organisatie anders wordt ingericht zullen een aantal oorzaken 
niet meer relevant zijn of anders warden. Bijvoorbeeld oorzaak M, de functionele organisatie, gaat 
verdwijnen op het niveau van Supply Chain engineering. Daarmee verdwijnen oak de NPl-teams en dus is 
de oorzaak niet meer relevant. Verder verdwijnt de huidige projectorganisatie binnen SCE en daarmee is 
oorzaak G minder relevant geworden. 
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6.2 Confrontatie met huidige situatie 
Om het ontwerp goed vorm te geven wordt er een confrontatie uitgevoerd op basis van de bevindingen uit 
de analyse. Als input voor deze confrontatie warden de oorzaken gebruikt uit de stroomanalyse en de 
resultaten van de SWOT analyse welke vorig jaar is opgezet door de voormalige manager van de afdeling. 

Hieruit volgen de sterktes en zwaktes van de organisatie. Aan de hand van de sterktes en zwaktes warden 
de verbeteringen gerealiseerd. Het is vooral van belang dat de ontwerpen gebaseerd zijn op de sterke 
punten van de organisatie. 

Positieve factoren Negatieve factoren 

Intern Sterktes Zwakheden 
Veel kennis van leveranciers Heel breed takenpakket 
Flexibel door weinig bureaucratie SMART kpi 's en deliverables 
R4V proces gedefinieerd Onvoldoende kennis van 
Com petenties op specifieke gebieden productieprocessen 
aanwezig (vacuumkennis) Leiderschap en eigenaarschap 

Geen uniformiteit in de manier van werken 

Extern Kan sen Bedreigingen 
Meer focus vanuit management op Veel nieuwe producten parallel daardoor 
uitbesteding bij leveranciers veel capaciteitsclaim 
Nieuwe organisatie sluit beter aan bij Ontkoppeling met SCM (inkoop/NPL) 
projectorganisatie Weinig invloed op beslissingen elders in 
Leiding nemen in NPI uitdagingen richting organisatie 
leveranciers Capaciteiten/mogelijkheden van 
Expertise ontwikkelen op gebied leveranciers 
productietechnologie 

Ta be I 6-1: Sterktes en zwaktes van see organisatie 

6.3 Ontwerpeisen 
De ontwerpeisen kunnen warden opgedeeld in 4 categorieen: 

functionele eisen: dat zijn de prestatie-eisen waar een ontwerp aan moet voldoen 
randvoorwaarden: waar altijd aan voldaan moet warden 
gebruikerseisen: vanuit het perspectief van de gebruiker 
ontwerpbeperkingen: dat wil zeggen voorkeursoplossingsruimte 

Design 
specificaties 

Functionele eisen 

Gebruikers eisen 

Omgevingsrestricties 

Ontwerprestricties 

figuur 6-2: Overzicht van ontwerpeisen 

Verbeteren van effectiviteit en efficiency 
van afdeling supply chain engineering 

Simpel en robuust 
Gebruiksvriendelijk 
Gebruikers dienen de juiste 
competenties te bezitten 

Moel bijdragen aan ASML doelstellingen 
Ontwerp moet voldoen aan •technology 
leadership" organisatiekenmerken 

Moel passen in nieuwe IE organisatie 
lnhoud werk kan niet teveel veranderen 
Huidige aanpak voor kritische parts niet 
teveel veranderen 

Na het bepalen van de ontwerpeisen is de volgende stap het kiezen van de oplossingsruimte. Volgens de 
methode van Porras (1987) is het wegnemen van de oorzaken de meest effectieve oplossing. Uit de 
stroomanalyse blijkt dat er negen kernoorzaken zijn in twee verschillende probleemkluwen. Er kan nu 
gekozen warden om een of meerdere oorzaken aan te pakken door middel van een herontwerp en een 
veranderingstraject. 
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Voor de oplossingsrichting kan gekozen warden om een ontwerp voor de totale organisatie te maken of om 
le focussen op een afdeling. Het nadeel van de laatste methode kan zijn dat bepaalde activiteiten niet meer 
warden uitgevoerd. Deze activiteiten dienen dan, indien nodig, door andere afdelingen in de organisatie te 
warden opgepakt. Het voordeel is dat je bezig bent met het optimaliseren binnen het eigen domein. Oat is 
gemakkelijker te realiseren dan aanpak van de totale organisatie. 

Voor dit ontwerp wordt het uitgangspunt dat het ontwerp leidt tot verbetering van effectiviteit en efficiency 
binnen de afdeling see. Dus er word! gekeken naar optimalisatie van taken binnen de afdeling. 

Als eis blijft staan dat de organisatie organisch en dus flexibel moet zijn omdat de doelstelling van ASML ligt 
op "product leadership". Bij dit model past niet een strakke sturing op het behalen van targets want dat past 
bij een organisatie die zich inricht volgens het principe van "operational excellence". Daarnaast moet de 
organisatie om kunnen gaan met niet routinematige en lastig op te lossen problemen . 

In het herontwerp word! een aantal voorstellen gedaan voor het ontwerp van de nieuwe organisatie. Er zijn 
twee hoofdthema's uit het stroomschema van Porras. De positie van see in de organisatie en de taken van 
see in het NPI proces. 

Gezien het feit dat er een organisatiewijziging komt, word! ervoor gekozen om een ontwerp te maken voor 
die problemen die in de nieuwe organisatie oak relevant zijn . Aangezien de positie van de afdeling see in de 
nieuwe organisatie er heel anders uit komt te zien , waarbij oak het takenpakket gaat veranderen, heeft het 
weinig zin het ontwerp voor deze problemen te maken. De oorzaken M,G en B warden door de 
organisatiewijziging heel anders. 

6.3.1 Ontwerpopdracht 
Uitgaande van de oorspronkelijke opdracht om de effectiviteit en efficiency le vergroten en het feit dat het 
management van de nieuwe organisatie nag worstelt met een aantal vraagstukken word! gekozen om 
oorzaak E aan te pakken. Oorzaak E beschrijft dat er onvoldoende afstemming met andere afdelingen over 
taken en verantwoordelijkheden in relatie tot productkwaliteit tijdens en na NPI. Dit blijkt een relatief grate 
bran te zijn voor reactief werk die oak in de nieuwe organisatie nag actueel zal zijn . De vraag waar het 
management mee worstelt, is of see in de toekomst de volumeproductie gerelateerde problemen zoals 
beschreven in 2.8 moet blijven uitvoeren. 
De ontwerpopdracht begint daarom bij het beschrijven van taken tijdens de eerste fases van NPI en eindigt 
bij een voorstel voor de verdeling van taken na het bereiken van "release for volume". Daarbij wordt 
voornamelijk aandacht besteed aan de taken random de kwaliteitsproblemen. Er word! in het herontwerp 
niet gekeken naar de huidige NPl-process van see omdat deze goede resultaten laten zien. 

6.4 Regelen a/s basis 
Om de taken le verdelen wordt al uitgangspunt de regelkringen genomen. Bij een regelkring wil zeggen dat 
de uitkomst van een activiteit gemeten wordt, deze word! vergeleken met een norm en bij afwijkingen wordt 
er ingegrepen. Hierna zal er een verdere uitwerking komen over het begrip regelkringen. 

6.4.1 Beschrijving regelkringen 
De oorzaak (E) betreft de afstemming van activiteiten tussen verschillende afdelingen. Er zijn verschillende 
theorieen over de afstemming van activiteiten. De Sitter (1994) heeft een aanpak beschreven voor het 
verdelen van werk en activiteiten over de organisatie en hoe deze te beheersen. De aanpak kan warden 
toegepast voor een totale organisatie maar oak voor taken binnen afdelingen. Daarbij word! gekeken in 
hoeverre men in staat is om de activiteiten uit le voeren en hier controle over te hebben. Regelingen spelen 
een belangrijke rol in de aanpak van De Sitter (1994). Er zijn vier soorten regelingen die in de onderstaande 
tabel staan (label 6-2). 
Er word! onderscheid gemaakt tussen intern versus extern regelen. 

Intern regelen is het ingrijpen in het eigen werkdomein. 
Extern regelen is het afstemmen van grenstransacties aan de in- en uitvoerzijde van de werkplek. 

Verder is er nag onderscheid in routine regelen en non-routine regelen : 
Routine regeling betreft regeling volgens daarvoor geldende normen. 
Non-routine regeling betreft het wijzigen van de normen ten aanzien van de procesbeheersing. 
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Intern Extern 

Routine lnterne routineregeling Externe routine regeling 
1 2 

Non-routine 3 4 
lnterne non -routine regeling Externe non -routine regeling 

Tabel 6-2: vier soorten regeling (De Sitter, 1994) 

Voor het ontwerp wordt de regelkring als basis genomen. Regelen kun je omschrijven als het omgaan met 
veranderingen. Met een regelkring (figuur 6-3) wordt bedoeld dat je de stand van zaken waarneemt, deze 
beoordeelt kiest voor een ingreep en deze uitvoert. Daarna neem je de uitvoer weer waar om te zien of de 
ingreep succes heeft gehad. 

Stap 3: 
Beoordeling van afwijking ~--..i 

tov gewente situatie 

Stap4: 
Kiezen ingreep: intern Extern: _.,_ 
dus zelf of extern dus Regelinfo naar omgeving 

met omgeveing 

~Intern: Regel info 
~ naar uitvoering 

Stap 1: 
resultaat 

Waarneming 
invoer 

uitvoering 

figuur 6-3: Regelkring volgens De Sitter (1994) 

De regelcapaciteit bepaalt de mate waarin de werkzaamheden afgestemd kunnen warden. Externe 
regelcapaciteit bepaalt de mate waarin de werkzaamheden aan de invoer en uitvoerkant van de werkplek 
op de omgeving kunnen warden afgestemd. Bij interne regelcapaciteit kan het werk aangepast warden aan 
de veranderende invoer of uitvoer binnen het eigen domein. 
Bij een regelkring kun je oak nag een opsplitsing krijgen in regeling en uitvoering. Hierbij is er een 
onderscheid in personen die de output van het werk controleren en de ingreep plannen en personen die het 
werk uitvoeren. In het ideale geval is er geen splitsing van regeling en uitvoering. Een flexibele organisatie 
kenmerkt zich door zowel een grate interne als externe regeling, zodat de organisatie zich maximaal kan 
inspannen op wisselende omstandigheden. 
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figuur 6-4: Regaling op drie niveaus (De Sitter, 1994) 

Het regelen vindt op drie niveaus plaats (zie figuur 6-4). Op operationeel niveau berust de regeling op normen 
voor het waarnemen, beoordelen en ingrijpen. Het voert de operaties uit. Op inrichtingsniveau komen de 
problemen terug, die niet goed zijn opgelost binnen de bestaande routines . Op dit niveau ga je ingrijpen in 
de manier van werken en warden productie en besturingsstructuren bepaald . Op strategisch niveau wordt 
er ingegrepen op de veranderende omgeving. Hierbij is de vraag of de omgeving is veranderd of dat de 
visie op de omgeving moet warden bijgesteld. Er warden dus transformaties geselecteerd. 

Proces 
Een proces is een serie opeenvolgende en samenhangende activiteiten. Hierbij is de output van een 
activiteit de input voor de volgende activiteit. Kijkend naar de regelkringen heb je bij een aantal activiteiten 
achter elkaar, oak regelkringen achter elkaar staan. Via externe regeling warden de input en output van de 
verschillende activiteiten op elkaar afgestemd. Met een regeling op aspectniveau (niet getekend) zal warden 
ingegrepen in knelpunten in het proces en wordt er op basis van operationele informatie bijgestuurd en 
verder verbeterd . Daarbij zal oak gekeken warden of het proces verloopt volgens de strategische 
doelstellingen. 

~ regaling r ~ regeling r y 

regaling 

acliviteit aclivileit aclivileil activiteit 

Slap 1 Slap 2 Stap 3 Stap 4 
~~~- -~~~ 

figuur 6-5: Set van regelkringen 

6.4.2 Ontwerpen bouwen testen cyclus 
Het definitieve ontwerp komt tot stand door een aantal iteratierondes te doorlopen. Dit is oak een leerproces 
en in feite oak een regelkring . leder ontwerp doorloopt een vast aantal fases . Het gaat om het ontwerpen, 
bouwen en testen van het ontwerp en vervolgens evalueren of het ontwerp aan de verwachtingen voldoet. 
Bij afwijkingen wordt de cyclus opnieuw doorlopen. Afhankelijk van hoe succesvol dit gebeurt zijn er meer of 
minder cycli nodig. 
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Ontwerp Bouwen Testen 

1 Doelen ~ -0 

I Probleem Resultaten 
~ -0 ... 

verschil-• benoemen eva lueren oplossing 

Huidig design 
~ -0 

herhaling 

figuur 6-6: Ontwerpen-bouwen-testen eye/us in ontwikkeling (Burge/man, 2004) 

Hoe succesvol bovenstaande cyclus is, hangt ook in sterke mate af van hoe de gebruikers van het ontwerp 
betrokken zijn bij de cyclus. Wat hiermee bedoeld wordt is in welke fase van het ontwerp de groep 
gebruikers in het ontwerp betrokken wordt en daarmee dus ook kan bepalen in hoeverre het ontwerp 
voldoet aan de verwachtingen. 
Er worden in het boek van Burgelman (2004, p1102 en figuur 6-7) vier voorbeelden genoemd van de mate 
waarin "downstream" partijen betrokken zijn bij "upstream" partijen in "problem solving" . "Upstream partijen 
zijn de partijen die het ontwerp verzorgen. "Downstream" partijen zorgen voor de realisatie van het ontwerp. 
In het meest sequentiele geval krijgt de "downstream" partij het ontwerp pas als het geheel klaar is. Hierbij 
zijn er geen herstelmogelijkheden meer. Bij de tweede variant start de "downstream" groep al met 
activiteiten zonder te weten hoe het ontwerp eruit komt te zien. Hierbij kan men dus verrast worden door 
een ander ontwerp dan verwacht. Bij de derde variant is er al meer sprake van integratie. Hierbij is er al 
sprake van tweeweg-communicatie. De "downstream" partij wordt betrokken in het ontwerp als een 
gedeelte van het ontwerp al is gedaan. Hierdoor is er al informatie-uitwisseling tijdens het ontwerp en zal 
het ontwerp beter aansluiten bij het "downstream" proces. De "downstream" partij heeft een beter inzicht in 
de doelen van het ontwerp waardoor ze de eigen processen hier beter op kunnen afstemmen. Maar er 
wordt pas begonnen met het oplossen van de eigen problemen als het ontwerp klaar is. De laatste variant is 
de volledig ge"lntegreerde "problem-solving" waarbij de "downstream" partij niet alleen informatie uitwisselt 
met de "upstream" partij , maar deze informatie ook gebruikt voor een vliegende start. 
Het verschil tussen de laatste methode en de anderen zit in de informatie-inhoud. Waar bij de eerste drie 
manieren vooral vertrouwd moet worden op de kennis en ervaring van de "downstream" engineers, bij de 
integrale aanpak kan er ook huidige ervaring worden toegevoegd. Wat echt nodig is voor gezamenlijke 
"problem-solving" is het vaststellen van de nuanceringen en details door middel van "face-to-face" 
discussies, interacties met prototypes en computermodellen . Dit moet op tijd gebeuren zodat problemen in 
het "downstream" roces voorkomen kunnen worden. 
Model 1: seriele "problem solving" 

upstream 

~r~~_do_w_n_st_re_a=m 
Ii_-_ .-Iii 

Model 3: vroege betrokkenheid 

downstream 

L 

+ Communicatie 

Model 2: " vroege start" 
upstream 

Model 4: Ge'i ntegreerde "problem solving" 

kennis over het ontwerp 

fase van engineering sactiviteiten 

lntesieve 

downstream 

figuur 6-7: Vier versehil /ende "upstream "-"downstream" interaeties (Burge/man, 2004) 
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In de verschillende vormen van integratie tussen de "upstream-" en "downstream" activiteiten komt oak de 
regelcapaciteit naar voren. Naar mate er sprake is van toenemende integratie is er meer regelcapaciteit 
omdat er invloed uitgeoefend kan warden op de ingaande stroom. Bij de volledig ge'integreerde "problem
solving" is er een heel grate regelcapaciteit omdat de problemen binnen het ge'integreerde team kunnen 
warden opgelost. 

6.5 Afstemming regelkring tijdens NP/ 
Een van de belangrijke oorzaken voor correctieve acties door see is het feit dater onvoldoende afstemming 
bestaat over wie verantwoordelijk is voor kwaliteitsproblemen tijdens de verschillende stappen van NPI met 
andere afdelingen (oorzaak E) . Door de onduidelijkheid is er vaak afstemming nodig over wie wat gaat 
uitvoeren. Er is dus onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor welke stap die beschreven is in paragraaf 
6.5.3. In de huidige situatie wordt hierbij naar de afdeling see gekeken omdat de afdeling contacten heeft 
met de leverancier en dus veel kan regelen . Dit is echter een externe regeling omdat see vooral afhankelijk 
is van andere partijen om zaken te regelen . De tijd die in de afstemming gaat zitten en oak eventueel in het 
regelen zelf kan niet besteed warden aan NPl-taken. See heeft vooral de functie van regelaar, maar heeft 
weinig invloed op de externe partijen. In de volgende paragrafen zal verder een verdere uitwerking gegeven 
warden hiermee om te gaan 
Door naar de oorzaak van dit probleem te kijken wordt oak meteen een deel beschreven van oorzaak (0). 
Oat zijn taken van see tijdens Early Supplier Involvement. Met Early Supplier Involvement wordt bedoeld dat 
leveranciers van producten al in een vroeg stadium mee doen in het ontwikkelingsproject in verband met 
informatie-uitwisseling. Er is dan sprake van een model 3 of 4 volgens het model van Burgelman (zie figuur 
6-7). See heeft daarbij al in een vroeg stadium contacten met leveranciers over de opleveringen volgens de 
NPl-aanpak binnen see. Daarom zal duidelijkheid scheppen waar see verantwoordelijk voor is tijdens NPI 
oak voor een deel de problemen van oorzaak 0 oplossen. In dit verslag wordt alleen ingegaan op de 
kwaliteitsproblemen en niet op de andere opleveringen. 

6.5.1 lnvloed op ontwikkelproces 
De meeste mogelijkheden om de uitkomst van het ontwerpproces te be'invloeden zitten in de eerste fases 
van het ontwerpproces (zie oak figuur 6-8). Om dus te zorgen dat het uiteindelijke ontwerp oak maakbaar is 
met een goede kwaliteit moet er al in een vroeg stadium van het ontwikkelproces meegedaan warden om te 
toetsen of het ontwerp voldoet aan de wensen van de ASML Supply Chain . Om de invloed uit te kunnen 
oefenen streef je naar een volledig integratiemodel (model 4 in figuur 6-7) zoals beschreven in 6.4.2. 
De reden dat invloed pas in een latere fase moeilijk is heeft er onder andere mee te maken dat er 
onderdelen in productie zijn . Als je hierin nag moet gaan wijzigen dan brengt dat hoge kosten met zich mee 
omdat er producten gewijzigd moeten warden of weggegooid . De producten hebben vaak oak weer 
interfaces naar andere producten waardoor de wijzigingen niet gemakkelijk doorgevoerd kunnen warden. 
Wat je daarnaast ziet is dat de managementaandacht oak zal verschillen in de verschillende fases van het 
project. In figuur 6-8 is te zien dat vooral tijdens de proto-fase en tijdens ramp-up er veel aandacht zal zijn 
vanuit het management voor het project. De reden hiervoor is dat in deze periode er hard gewerkt wordt 
aan het realiseren van de eerste machine die naar de klant zal gaan. De planning waarop de machine naar 
een klant zal gaan is het laatste waar een gesleuteld zal warden . Om toch de planning te halen is er oak 
veel aandacht van het management voor het project om eventueel bij te sturen. 
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figuur 6-8: Timing en hoeveelheid invloed op ontwerpuitkomst (uit Wheelwright en Clark, dynamic manufacturing) 

6.5.2 Verschillende kwaliteitsproblemen 
In een NPl-proces is een aantal stappen te onderscheiden met daarbij oak verschillende types 
kwaliteitsproblemen. Om deze problemen op te lossen is afstemming nodig met verschillende partijen. 
Oorzaak E beschrijft het probleem dat gedurende een NPI met andere partijen afstemming nodig is om de 
problemen op te lossen. Er zijn bij een NPI drie grate partijen betrokken: de ontwikkelafdeling, de 
leveranciers en productie. Er dient afstemming plaats te vinden over de stappen in de PCCSIM aanpak: wie 
is verantwoordelijk voor de analyse van problemen, wie is verantwoordelijk voor het regelen van de 
correctieve maatregelen en wie is verantwoordelijk voor de invoering van de preventieve actie zodat het 
probleem niet meer voorkomt. 
Het probleem betreft hier de kwaliteitsproblemen tijdens alle fases van het PGP-proces en daarna. Dit 
begint in fase 1 van het PGP-proces, het ontwerp en bestellen van de eerste onderdelen en gaat dan verder 
tot na fase 5 in volumeproductie. 
Het type probleem zal veranderen tijdens de productlevenscyclus (zie oak figuur 6-9). In de eerste fase van 
de productie van nieuwe producten zal men vooral geconfronteerd warden met problemen met betrekking 
tot maakbaarheid van de producten. Tekeningen zijn nag niet goed of er ontbreekt informatie waardoor er 
productieproblemen kunnen ontstaan. Als de eerste problemen voorbij zijn, zal men geconfronteerd gaan 
warden met integratieproblemen. De producten zijn dan wel in elkaar te zetten maar werken nag niet naar 
behoren. Hierbij komt oak nag het leereffect van bijvoorbeeld de leverancier. In het begin van de productie 
van een product warden veel procesfouten gemaakt, maar door het leren zullen deze steeds minder warden. 
Na het oplossen van deze problemen wordt men nag geconfronteerd met gebrekkige betrouwbaarheid van 
onderdelen. Onderdelen met een slechte levensduur gaan al snel in de eerste fases van productie uitvallen 
en dat zal gaan toenemen met het gebruik van de machines. Als men in volumeproductie komt dan wordt 
men nag voornamelijk geconfronteerd met proces- en levensduur problemen. 
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figuur 6-9: Type fout als functie van PGP-fase (fase 1 tlm 5) 
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6.5.3 Oplossen van kwaliteitsproblemen 
Om afstemming te kunnen doen van de taken in het oplossen van kwaliteitsproblemen is het verstandig om 
te weten wat voor stappen er zitten in het oplossen. Het oplossen van kwaliteitsproblemen bestaat uit een 
aantal stappen en hebben vooral tot doel om de uiteindelijke oorzaak van het probleem weg te nemen. 
Binnen ASML wordt de PCCSIM-methode (Tabel 6-3) gebruikt die hieronder kart wordt uitgelegd met 
daarbij de acties die ondernomen moeten warden . 

P: Probleemanalyse Vaststellen van wat het probleem nu is. Er moet warden bepaald w at het 
probleem is met het onderdeel. Een goede problee manalyse en daarbij 
behorende inform atie zorgt ervoor dat later een goede oorzaak gevonden kan 
warden. 

C: Contain mentacties Met containment wordt bedoeld dat ervoor gezorgd w ordt dat het gevonden 
probleem niet erger wordt. Als er een onderdeel defect i s dan dient het 
vervangen te warden . Daarbij moet ook de vraag gesteld w orden of er nog meer 
onderdelen zijn die mogelijk het defect hebben. De tweede actie is dan het 
controleren van die onderdelen bi jvoorbeeld in het magazijn en het stopzetten 
van productie. 

C: Oorzaak aanwijzen Dit betekent dater onderzoek gedaan wordt waarom het onderdeel niet 
functioneert. Er wordt dan geanalys eerd of het te maken heeft met een 
probleem dat het onderdeel niet goed gemaakt is (procesprobleem), of dat de 
tekening niet goed is van het onderdeel (TP D-probleem), of dat de onderdelen 
afzonderlijk in orde zijn, maar niet op elkaar passen (integratieproble em). 

S: Oplossing aandragen Procesproblemen kunnen warden opgelost of afgevangen door proces sen aan 
te passen of door extra controles in te voeren . Voor TPD en integratieproblemen 
dienen tek eningen aangepas t te warden . Dit moet door ontw ikkeling gebeuren. 

I: lmplementeren oplo ssing Dit betekent in feite implementatie van de voorgaande oplos sing . Dat kan in het 
geval van procesproblemen het maken van nieuwe instructies zijn , of het 
ontwikkelen van extra kwalificaties aan het product. Voor TPD- en 
integratieproble men moeten de tekeningen aangepas t warden en vervolgens 
met een wijzigingsvoorstel (EC) warden doorgevoerd. 

M: Monitoring Dat houdt in dat er gecontroleerd wordt of de oplossing effect heeft gehad. 

Tabel 6-3: Verklaring PCCSIM-methode 

6.5.4 Taken tijdens ontwerpfase (fase 1 van PGP-proces) 
In fase 1 van het PGP-proces warden de specificaties vastgelegd. Met het vastleggen van specificaties aan 
het ontwerp warden oak de eerste zaken aan het ontwerp vastgelegd. Net als de kosten warden oak tijdens 
de eerste fases van het ontwerpproces in belangrijke mate de produceerbaarheid van de onderdelen 
bepaald. Daarom is het van belang om met het oog op kwaliteitsproblemen al in een vroeg stadium mee te 
gaan doen met het PGP-proces. 

Bepa/en keuze van integratievorm 
Met het bepalen van de integratievorm (zoals beschreven in paragraaf 6.4.2) wordt oak bepaald wanneer er 
gestart wordt het oplossen van kwaliteitsproblemen. Bij volledige integratie (model 4) wordt al in een vroeg 
stadium begonnen met problem-solving, terwijl bij model 1 pas begonnen wordt met problem-solving als de 
tekeningen klaar zijn. Hoe eerder in het ontwikkelproces betrokken, hoe meer invloed er op het proces 
uitgeoefend kan warden. In de huidige situatie richt see zich alleen op kritische onderdelen die volgens 
criteria van see warden bepaald. Daarvoor wordt dan de NPl-aanpak gevolgd zoals beschreven in 
Voor een goede problem-solving zou ieder onderdeel volgens model 4 behandeld moeten warden maar dat 
is niet praktisch in verband met capaciteit. Daarom moeten er keuzes gemaakt warden. In de nieuwe 
organisatie is er een Technical Supplier Manager die als tegenhanger van de ontwikkelingsprojectleider in 
nieuwe projecten zit. De TSM'ers zijn direct gekoppeld aan de ontwikkelingsprojecten. Zo is er bijvoorbeeld 
een TSM-waferstage die als tegenhanger de verschillende waferstageprojecten heeft. De TSM is een 
manager van een groep sce'ers in de nieuwe organisatie. 
Het voorstel is dat de TSM'er in overleg met de development PL, eventueel samen met ervaren mensen uit 
de Supplier Enginereing afdeling (voormalig see), bepaalt wat voor soort integratiemodel (model 1,2,3 of 4) 
er gevolgd moet warden voor onderdelen die in het ontwikkelingsproject geboren warden (zie oak figuur 
6-10) . lndien er moeilijkheden te verwachten zijn in het product of proces, dan zal er snel een leverancier 
voor het product gezocht moeten warden waarmee het ontwerp besproken kan warden. Met de keuze voor 
de vorm van integratie wordt oak de keuze gemaakt voor de aandacht van de afdeling see voor een product. 
Dit is dus een filter voor activiteiten . In de selectie van onderdelen zal oak rekening gehouden moeten 
warden met de beschikbare begeleidingscapaciteit binnen de eigen afdeling, maar oak bij die van een 
leverancier. 
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Voor de onderdelen waar wordt gewerkt naar een verregaande vorm van integratie zal oak een aangepaste 
NPl-aanpak, zoals nu oak bestaat binnen de SCE, gevolgd gaan warden om de processen bij de 
leverancier te borgen. Deze aanpak heeft bewezen dat daarmee de grootste problemen in de processen al 
in een vroeg stadium warden opgelost, maar moet wel wat aangepast warden in verband met het 
uiteenvallen van de groep SCE. 
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figuur 6-10: Afstemming over integratievorm 

Afspraken over werkwijzen met leveranciers 
Als er in fase 1 van het PGP-proces al een leverancier bekend is voor een product, dan moeten er goede 
afspraken gemaakt warden over hoe er gewerkt gaat warden. In de luchtvaart industrie warden bijvoorbeeld 
al in een heel vroeg stadium afspraken gemaakt over hoe er samengewerkt gaat warden tussen de 
verschillende partijen. Dit zijn afspraken die niet direct een relatie hebben tot productkwaliteit, maar wel 
ervoor zorgen dat als er problemen ontstaan met producten of processen, er dan duidelijkheid is over de te 
volgen aanpak. Hierdoor kan de problem-solving cyclus zoals beschreven in 6.4.2 veel sneller doorlopen 
warden. Het betreft hier dus vooral acties op de regelaar. De afstemming zal moeten gebeuren door de 
sce'er, in overleg met de TSM'er, inkoper, development projectleider en natuurlijk oak de leverancier. 

Review van ontwerpen 
Zoals uit figuur 6-8 af te leiden is, is er in de ontwerpfase de grootste mogelijkheid om het ontwerp aan te 
passen. Daarom is het van belang om de ontwerpen te reviewen. Je kunt hier spreken van "Design for 
Manufacturing review". De rol van Supply Chain engineering is het herkennen van de moeilijkheden in het 
ontwerp om het product goed te kunnen maken. Moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld heel nauwkeurige 
onderdelen zijn, nieuwe typen materialen, nieuwe oppervlaktehandelingen, nieuwe componenten of lastige 
montage. 
Eigenlijk spreek je hier van het corrigeren van ontwikkelaars om te zorgen voor een maakbaar ontwerp. 
Mensen vertrouwen vaak op intu"itie en ervaring om feedback te geven op het ontwerp. Bij Toyota (Ward 
e.a., 1995) wordt gebruik gemaakt van een "lessons-learned" boek waarin voor onderdelen de ervaringen 
staan opgeschreven uit het verleden. Dit boek dient als leidraad voor ontwikkeling en afwijkingen van het 
boek moeten warden opgeschreven. 
Van de Supply Chain engineer kan niet verwacht warden dat deze alle kennis heeft van productieprocessen. 
Daarom is het de bedoeling om de leveranciers bij de reviews aan te laten sluiten. Dit kan alleen als er een 
leverancier gekozen is voor een bepaald product. See zal er in het project op toe moeten zien dat de 
leverancier wordt uitgenodigd voor de review als deze bekend is. 
Op het moment dat er nag geen leverancier bekend is voor een product dan zal de engineer dit zelf kunnen 
doen , bijvoorbeeld door het ontwerp te toetsen aan het "lessons learned" boek. Binnen de afdeling van see
m is al een eerste stap gemaakt met het opstellen van een "lessons-learned" boek door een 
kennisdelingspagina op intranet. Het doel van de pagina is op dit moment kennis delen van processen. De 
inhoud van de pagina kan dan verder uitgebreid warden met praktijkervaringen van mensen, door de 
geleerde lessen erbij op te nemen. Bij het reviewen van ontwerpen kan dan de pagina geraadpleegd 
warden voor verdere opbouw van kennis . 
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In deze fase wordt oak de keuze bepaald voor het bestellen van prototypes. Bij ASML wordt de eerste 
machine die gebouwd wordt een proto-machine genoemd. Het is echter al wel een product dat volgens de 
specificaties is gemaakt en die oak de eindspecificaties zou moeten halen. Een heel belangrijk doel van een 
proto-machine bij ASML is de integratie van de afzonderlijk ontwikkelde onderdelen tot een werkende 
machine. 
Wheelwright&Clark (1992) beschrijven in hun boek verschillende functies van prototypes. Traditioneel 
gezien zijn prototypes technisch gedreven en vooral gericht op evaluatie van het ontwerp. Oat wil zeggen 
dat er getoetst wordt of het bedachte ontwerp oak aan de gestelde functies kan voldoen. Het prototype 
zorgt dat de leercyclus in een ontwikkelproject korter wordt, ontwikkelaars snappen sneller de functie van 
het product en kunnen hierop het ontwerp aanpassen. Prototypes warden echter oak meer en meer gezien 
als een kans om aan te tonen dat het product functioneert en maakbaar is. 
Doordat er bij prototypes oak simpele maar kostbare fouten voorkomen, helpen ze bij het snel verbeteren 
van de betrouwbaarheid en kwaliteit. Dit kan wel alleen als de regelkring goed gesloten is. Een fout moet 
geconstateerd warden, maar er moet oak een actie op ondernomen warden om de oorzaak van de fout te 
corrigeren. 

Roi see bij vaststellen prototypes 
Zoals zojuist uitgelegd is het prototype heel belangrijk om niet alleen de functie van het ontwerp aan te 
tonen, maar oak om de eerste problemen in de processen duidelijk te maken. Daarom dienen sce'ers mee 
te beslissen of er van een bepaald onderdeel een prototype gemaakt gaat warden en in wat voor vorm het 
prototype gemaakt wordt. Dit kan niet voor alle onderdelen vanwege capaciteit. Maar voor de onderdelen 
waarvoor beslist is dat deze een verdere vorm van integratie krijgen (zie vorige paragraaf) moet hier wel 
over meebeslist warden. 
Daarbij is het oak belangrijk om vast te stellen wat er in het prototypeproductieproces getest gaat warden. 
Vooraf zal er dus een risico-inschatting gemaakt moeten warden om na te gaan waar de risico's in het 
productieproces zitten, zodat hiervoor al maatregelen genomen kunnen warden. Hiervoor zal als input een 
procesbeschrijving moeten dienen samen met een eerste proces-FMEA. Oat zijn documenten aan de hand 
waarvan er een risico inschatting gemaakt kan warden. Dit zijn documenten die in de huidige NPl-aanpak al 
opgeleverd moeten warden. De FMEA wordt nu vooral gebruikt voor het minimaliseren van de risico's 
tijdens de pilot- en volumeproductie, maar is oak bij uitstek een instrument om bij de prototypeproductie al 
de risicovolle stappen duidelijk te krijgen. Op de risicovolle stappen kunnen dan extra maatregelen 
genomen warden. De sce'er bepaald in overleg met de leverancier of er een FMEA gemaakt wordt en welke 
acties er uitgevoerd warden. 
De leverancier die de proto-onderdelen maakt, moet bij voorkeur oak de leverancier zijn die de uiteindelijke 
producten in serie gaat maken . Op deze manier wordt oak voor de producent al een eerste iteratieloop 
doorlopen. Het zal de rol van de sce'er in het project moeten zijn om erop toe te zien dat de proto
onderdelen oak bij die leveranciers besteld warden . 
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figuur 6-12: Regelkring voor proto-verzoek 

6.5.5 Taken tijdens realisatiefase (fase 3 t/m 5 PGP) 
Hieronder volgt de beschrijving van de diverse realisatiefases die te herkennen zijn in het NPl-proces. 
Daarbij volgt ook een beschrijving hoe de taken en verantwoordelijkheden zouden moeten liggen. 
See zal vooral sturen op de processen omdat ze niet alle onderdelen kan behandelen. See speelt in de 
realisatiefase vooral een rol bij de regaling op inrichtingsniveau. Knelpunten in het proces dienen door 
normale regelprocessen opgelost te warden . lndien dit niet lukt dan kan via een externe regaling de hulp 
van see ingeschakeld warden om mee te helpen het probleem op te lossen. See heeft een positie tussen de 
verschillende regelaars van ontwikkeling, leverancier en de fabriek (zie figuur 6-13) in de vorm van een 
externe regelaar. De taak voor see is daarom vooral coordineren van de afstemmingen tussen de 
afzonderlijke regelaars als deze er niet uit komen. Daarbij zal voor de producten waar vanuit see extra 
aandacht nodig is (integratie type 3 en 4), meegekeken warden naar de resultaten . 
In het huidige proces bevindt see zich regelmatig als extra regelaar tussen de regelaars van ontwikkeling, 
productie en de leveranciers. Hierdoor zijn de mensen voortdurend bezig met afstemming van activiteiten. 
Terwijl ze daar weinig invloed op uit kunnen oefenen. Deze afstemming kan veel beter tussen de regelaars 
direct warden afgestemd zodat er veel minder afstemmingsproblemen ontstaan. 
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ontwikkeling leverancier ASML productie 

figuur 6-13: Regelkring productkwaliteit tijdens real isatie 

Roi bij rea/isatie prototypes 

service 

De protofase is de eerste confrontatie met het fysieke eindproduct. Daarom is deze fase ook erg belangrijk. 
Het is niet alleen een confrontatie met het eindproduct maar ook een goede mogelijkheid voor de transfer 
van kennis van ontwikkel ing naar de operationele afdelingen. Het doel van een prototype bij ASML is het 
aantonen dat het ontwerp werkt zoals van te voren is gedacht en om de verschillende subsystemen met 
elkaar te laten werken . De protomachine in de definitie van ASML is de eerste machine die compleet 
volgens het nieuwe ontwerp is gebouwd. De realisatie van de machine wordt gebouwd onder 
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verantwoordelijkheid van een afdeling die onder ontwikkeling valt. Voor het bouwen warden mensen van 
productie gevraagd. 
Bij de realisatie van de eerste serie prototype producten komen afwijkingen naar boven. Dit zullen dan 
vooral TPD- en procesfouten zijn . Voor TPD-fouten is ontwikkeling verantwoordelijk om ze op te lossen . 
Procesfouten moeten door de leverancier warden opgelost. Voor het oplossen van TPD-fouten dient door 
de leverancier rechtstreeks met ontwikkeling contact opgenomen te warden. Eventueel kan see hulpzaam 
zijn met het doorgeven van de contactpersonen. De taak van see is om erop toe te zien dat de afgesproken 
maatregelen/controles door de leverancier en door ontwikkeling warden uitgevoerd. Verder kan de Supply 
Chain engineer helpen als de oplossing voor de problemen te lang blijft liggen door via de TSM'er hulp in te 
roepen om het probleem op te lossen. 

Probleem- Containment Rootcause Oplossing Im plementeren Monitoring 
analyse analyse 

TPD-fouten Leveraneier met Ontwikkeling in Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Leveraneier 
hulp van samenspraak 
ontwikkeling met see en lev. 

Proeesfouten Leveraneier of Leveraneier Leveraneier Leveraneier in Leveraneier see 
fabriek overleg m et see 

Tabel 6-4: Voorstel PCCSIM verantwoordelijkheid tijdens protofase 

Roi tijdens pilotproductie 
Tijdens de pilotserie ligt de nadruk op het borgen van de procesproblemen, zodat ze niet meer voor gaan 
komen in de toekomst en het verder optimaliseren van de processen. Volgens het PGP-proces ligt de 
nadruk voor Supply chain engineering vooral op het borgen van de processen voor de kritische onderdelen. 
Dat betekent in de praktijk onder andere dat de leverancier documenten (Test Coverage Documenten of 
controleplannen) maakt waarmee hij aantoont hoe de producten warden gekwalificeerd. Dit is in feite 
verbeteren van de interne regelkring bij de leverancier, zodat de leverancier zelf in staat is om vast te 
stellen of het product voldoet aan de gestelde criteria . 
Verder dienen er oak afspraken gemaakt te warden of bepaalde problemen nag warden opgelost. Dit is 
afhankelijk van de inspanning die geleverd moet warden om een probleem op te lossen. Tijdens de pilotfase 
komen de meeste type problemen voor. De restant TPD-fouten warden gevonden, er komen nag steeds 
procesproblemen voor en in deze fase warden oak veel integratieproblemen gevonden. 
De meeste problemen zullen bij de leverancier zelf en de fabriek gevonden warden. Voor de problemen met 
onderdelen die van de leverancier komen, zal de fabriek een belangrijke rol krijgen bij het analyseren van 
het probleem en het afstemmen van de correctieve acties. Zij kunnen exact aangeven wat het gevolg is van 
het probleem en wat er verander moet warden. Dit afstemmen dient rechtstreeks tussen de mensen uit de 
fabriek en de leverancier te gebeuren. In de huidige situatie zit de afdeling see hier soms tussen en dat is 
alleen maar een extra interface waar afstemming mee moet gebeuren. De taak van see is het monitoren 
van de problemen en er op toe te zien dat de oplossingen ge"implementeerd warden. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door terugkoppeling 1x per week in een multidisciplinair team . 

Probleem- Containment Rootcause Oplossing Im plementeren Monitoring 
analyse analyse 

TPD-fouten Leveraneier Ontwikkeling in Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Leveraneier 
met hulp van samenspraak 
ontwikkeling met see en lev. 

Procesfouten Leveraneier of Leveraneier en Leveraneier Leveraneier in Leveraneier See 
fabriek fabriek overleg met see 

lntegratiefouten Fabriek , Ontwikkeling is Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling Ontwikkeling 
ontwikkeling , samenspraak 
levernaeier met see 

Tabel 6-5: Voorstel PCCSIM implementatie tijdens piloUvolume productie 

Ramp-up/volume 
Nadat de producten door de pilotfase heen zijn gegaan dan komt men in seriematige productie uit. De 
meeste problemen met betrekking tot de integratie en TPD zijn nu opgelost of geaccepteerd . Volgens 
theoretische omschrijvingen (Smulders e.a ., 2003) bestaat deze fase uit de overdracht van het 
ontwikkelteam naar volumeproductie. Als je het "stage-gate" (Cooper&Kleinscmidt, 1991) model volgt zou 
nu de fase afgesloten kunnen warden met het reviewen van de opleveringen. In de huidige situatie is er 
geen overdracht van het werk en er is dus oak niemand die kritisch naar het opgeleverde werk van de 
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afdeling see kijkt. De afdeling dient er op toe te zien dat de leveranciers de producten zonder problemen 
kunnen maken. Daarvoor warden documenten gemaakt waarmee wordt aangetoond dat de leverancier de 
processen onder controle heeft, zoals het Test Coverage document waarin staat hoe een bepaald product 
gecontroleerd wordt. Verder zullen oak bepaalde kwaliteitskpi's moeten aantonen dat het proces voor die 
producten onder controle is . 

6.6 Afstemming regelkringen na "Release for Volume" 
Nadat het NPl-team is ontbonden houdt het werk voor producten niet op. Er blijven dan nag steeds 
activiteiten over die nu door de afdeling see warden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn vooral productgericht. 
Ze hebben betrekking op productafwijkingen en later oak op levensduurproblemen. Om te beschrijven hoe 
hier mee om te gaan warden er verschillende overwegingen besproken in het komende deel. Op dit 
moment voert see na bereiken van R4V, activiteiten uit met betrekking tot productkwaliteit (zie oak 
paragraaf 2.8). De vraag van het management van see is of dit zo moet blijven. 

6.6.1 Verschillen tussen NPI en Volumetaken 
Een manier om te kijken naar verschillen tussen NPI en volumetaken is te kijken naar eigenschappen van 
de verschillende taken. 

Routine versus non-routine 
De producten van ASML bevinden zich in categorie 2 van Perrow (4.1) Dat zijn non-routinezaken en 
moeilijk oplosbare problemen. Het product heeft de kenmerken van een non-routine zaak, maar dat geldt 
oak voor de organisatie van NPI. De NPI organisatie is uniek en kan iedere keer weer andere problemen 
hebben die een andere oplossing vragen. In sommige projecten zitten 3 of meer partijen samen te werken 
aan een nieuw product. Dit vraagt iedere keer om afstemming voor specifieke problemen in het proces. Het 
NPl-proces bevindt zich dus in een non-routine omgeving waarbij er oak weinig standaarden zijn om 
problemen op te lossen. 
Voor volumeproblemen ligt de focus anders. Hier is het juist van belang om kwaliteitsproblemen te borgen 
voor de toekomst zodat ze niet meer voorkomen. De nadruk ligt op het goed analyseren van de problemen, 
het borgen van de oplossingen en het monitoren dat de oplossingen oak het beoogde effect hebben (zie 
oak 2.8 en 6.5.3). Hiervoor warden diverse standaardmethodes en -rapportages gebruikt zoals 8D en 
PCCSIM. Voor volumewerk kun je dan oak meer spreken van routinematig werk waarbij vaste werkwijzen 
gevolgd warden. Je spreekt in het geval van routinetaken oak over een machinebureaucratie (Mintzberg, 
1983). Het betreft een organisatievorm waarbij veel gewerkt wordt aan standaardisatie van werkprocessen 
en de nadruk ligt op controle. Bij routinematig werkt wordt gestreefd naar efficiency. 
Bij de volumeproblemen bij ASML komt soms oak categorie 1 voor. Dat zijn complexe procesproblemen. Dit 
kan een enkelvoudig probleem zijn, maar wat heel moeilijk is op te lossen. Er dan spraken van een 
beperkte uitzondering maar wel eentje die heel veel aandacht vraagt. 

Weinig uitzonderingen Veel uitzonderingen 

Niet analyseerbare problem en Moeilijk e processen NP I-project 
(geen standaarden) 

1 2 

Analyseerbare problem en 4 3 
(bekende methodes) kwaliteitsproblemen 

Tabel 6-6: lndeling processen volgens indeling Perrow 

Voor de vaste werkwijzen kunnen dan oak meer prestatiegerichte kpi's warden vastgesteld . Zoals maximale 
doorlooptijd voor behandeling van een klacht, of het aantal opgeloste klachten. Er zal dan oak meer nadruk 
komen op het behalen en realiseren van de kpi's . Door de nadruk op het behalen van kpi's zal dit mogelijk 
ten koste gaan van de aansturing in het NPI omdat de kpi's hier minder relevant zijn. 

lnterfaceverschil/en 
Interfaces zijn scheidingen tussen twee eenheden waar overheen uitwisseling plaatsvindt. De uitwisseling 
kunnen producten, informatie, vragen, enz. zijn. Hoe meer variatie er in de uitwisseling zit, hoe meer er 
afgestemd moet warden (De Sitter,2000). Om een stabiele omgeving te krijgen is het dus van belang om 
het aantal interfaces te verminderen. In het geval dat er veel variatie zit in de processen is er veel 
afstemming over de verschillende activiteiten nodig om de input en output op elkaar af stemmen. 
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Bij NPI taken spelen er duidelijk andere interfaces een rol dan bij volumetaken. Bij NPI zijn er interfaces 
tussen ontwikkeling, productie, de leverancier en see. Bij volumetaken zitten de interfaces vooral tussen de 
fabriek, de leverancier en de serviceafdeling. Dit zijn in de meeste gevallen andere afdelingen/personen dan 
bij een NPI. Bij een NPI is meestal sprake van projectteams binnen zowel ASML als de leverancier. Voor 
volumeproductie kunnen andere personen de gesprekspartner zijn. 
Daarbij komt een extra punt dat sommige sce'ers meerdere leveranciers behartigen . Bij iedere leverancier 
moet dan afstemming gebeuren. Er is oak een verschil in relatie tot NPI en volumeleveranciers . Een 
inventarisatie binnen de afdeling sce-m laat zien dater bij 35 van de 94 leveranciers geen NPl's lopen. Je 
hebt bij volumeproblemen dus te maken met veel meer leveranciers. 

Regeling in het domein 
Voor volumeactiviteiten is informatieuitwisseling van belang. Veel activiteiten betreffen analyses van 
problemen zoals DOA, FAR, OPEX. Voor de analyse van de problemen moeten er databases en 
informatiebestanden geraadpleegd warden waar niet iedereen toegang toe heeft. Sams weet men tijdens 
de analyse niet wat de geschiedenis is van een product, waardoor bijvoorbeeld niet de resultaten uit een 
analyse gehaald warden die door een klant verwacht warden. Dit punt speelt vooral bij de serviceafdeling 
van ASML, die een eigen database gebruikt voor informatieuitwisseling bij problemen. Deze informatie komt 
niet in de klachtenrapportages terecht die naar leveranciers gaan. Door regeling binnen het domein van de 
serviceafdeling te doen, wordt er veel beter aan de verwachtingen van de klant voldaan. Als er vragen zijn 
met betrekking tot een bepaald probleem, dan kan er veel gemakkelijker tussen ASML en de leverancier 
gecommuniceerd warden. Als je praat over regeling met de fabriek, dan is oak het oplossen van het acute 
probleem belangrijk. De machines liggen stil en er zal dan snel actie ondernomen moeten warden om de 
problemen te verhelpen. Het kan zijn dat er een monteur van de leverancier moet komen, of dat er met 
spoed extra onderdelen moeten komen. Hiervoor is afstemming nodig tussen de leverancier en de fabriek 
over de behoeftes en wanneer iets geregeld moet zijn. Voor dit soort acties zijn nu geen processen 
geregeld waardoor de extra vragen naar de afdeling see komen. 

ASML 

Leveranciers 

figuur 6-14: Interfaces tussen ASML en leveranciers 

Volgens de theorie van de Sitter (1994) moet je zoveel mogelijk de stromen in takt laten. In bovenstaand 
plaatje wordt schematisch aangegeven dat er twee hoofdstromen zijn tussen ASML en leverancier met 
betrekking tot kwaliteitsproblemen na het bereiken van "Release voor Volume''. De afstemming tussen de 
partijen dient zoveel mogelijk in de stromen plaats te vinden. Dat zou dus inhouden dat voor problemen in 
de fabriek direct met de leveranciers contact wordt gezocht om de problemen op te lossen . Hetzelfde geldt 
voor de serviceafdeling, waarbij er vanuit die afdeling direct met de leveranciers gecommuniceerd wordt 
over afstemming van de problemen. Door op deze manier de organisatie in te richten warden de externe 
regelcapaciteit van de fabriek, de service afdeling en de leverancier vergroot, omdat er direct met de andere 
partij afstemming kan plaatsvinden. Het nadeel is wel dat er vanuit ASML meerdere mensen met de 
leverancier gaan communiceren. Er is dan oak extra afstemming nodig tussen die mensen over water bij 
een leverancier speelt. Deze rol kan dan uitgevoerd warden door de Supply Chain engineer. 

6.6.2 Competenties 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat er een verschil is in kenmerken van de problemen tussen NPI en 
volumetaken. Daarbij is er oak verschil op te merken in de aansturing van mensen. In de NPl-fase spreek je 
van een organische structuur. Voor volumeactiviteiten is een meer vaste structuur of bureaucratische 
structuur. De nadruk ligt op controle en beheersing van de processen. Mogelijk dat er oak verschil zit in de 
competenties die mensen nodig hebben om NPl-activiteiten of volumeactiviteiten goed uit te kunnen voeren . 
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Uit het boek van Mintzberg (1983 p.179) blijkt bijvoorbeeld dat er verschillen zijn in de karakters van 
mensen. Sommige mensen houden van gestructureerd werk, terwijl anderen veel creatiever en minder 
gestructureerd bezig willen zijn. Hier zal niet verder op ingegaan worden. Er zijn wel een paar verschillen 
aan te geven in de activiteiten die uitgevoerd worden in NPI en volumewerk (zie tabel 6-6). 

NPI Volume 

Organisator ische ken merken Teamwerk Managen van relatie 

Systeemkennis Target gericht 

Conflict management 

Persoonlijke kenmerken Plannen en organis eren Klantgeri cht 

Flexibel Aandac ht voor details 

Technische kenn is Risico management Root cause analyse 

Project management 80/PCStraim 

Product&Proces kennis Product&Proces kennis 

PF ME A SPC 

Rapporteren 

Tabel 6-7: Taakverschil len tussen NPI en volumetaken 

Op basis van de verschillen in aansturing en de manier waarop een organisatie bestuurd dient te worden is 
het verstandig om de activiteiten te splitsen. 

Product- en proceskennis 
Er is een verschil in productkennis en proceskennis. Bij productkennis weet iemand veel van het specifieke 
product en de functie van het product. Bij proceskennis heeft iemand veel kennis opgedaan van specifieke 
processen. Normaal gesproken heeft een ontwikkelafdeling veel productkennis. Zij bedenken ten slotte het 
product. Een Supply Chain engineer zal nooit de kennis over een bepaald product opdoen die bijvoorbeeld 
iemand van ontwikkeling heeft of over productieprocessen zoals iemand van een leverancier. Een Supply 
Chain engineer krijgt wel kennis over producten door actief mee te doen met het NPl-proces. Het is echter 
de vraag of de kennis die een Supply Chain engineer daarmee opgedaan heeft kan worden ingezet voor 
een volgende generatie producten. Als deze weer in hetzelfde soort project komt dan kan de kennis 
gebruikt worden. De Supply Chain engineer echter zal vooral bezig zijn met het afstemmen en verbeteren 
van de processen tussen ASML en leveranciers. 
Daarom is het van belang om de kennis over mogelijke problemen te delen. Een voorstel is om een 
zogenaamd "lessons-learned" boek te maken waar die kennis in komt te staan. Op deze manier kan er iets 
aan kennisdeling gedaan worden. Voor de echte kennis over producten of processen is een Supply chain 
engineering toch afhankelijk van anderen. 

6.6.3 Capaciteitsplanning 
Splitsing van volume- en NPl-werk. Zie ook onderzoek van E. Janssen (2007) in verband met ongeplande 
capaciteitsclaim . Operationele problemen hebben hogere prioriteit dan de voorbereidende processen. 
Daarom gaat de aandacht uit naar het oplossen van deze problemen. Het blijkt dat ongeveer 30% van de 
taken opgaat aan reactief werk. Dat is niet planbaar werk omdat niet bekend is wanneer deze activiteiten 
komen . Daarbij komt ook dat niet planbaar werk ten koste gaat van het planbare werk. Doordat er 
ongeplande activiteiten bij het planbare werk komen heeft dit gevolgen. Een gevolg kan zijn dat het 
planbare werk opschuift. Hierdoor kan er een mismatch ontstaan met het originele plan. Deze mismatch 
zorgt ervoor dat activiteiten later, of niet meer worden uitgevoerd om toch weer op plan te komen. Een 
ander gevaar is dat door ongeplande acties de mogelijkheden voor ontwerpbe"invloeding voorbij gaan . Deze 
mogelijkheden zijn vaak de reviews die gepland worden . Als je niet aanwezig bent bij een review dan is het 
moeilijk om later nog opmerkingen te plaatsen bij het ontwerp. Met een beetje extra aandacht in de eerste 
fases van een NPl-project kunnen in een latere fases veel correctieve acties voorkomen worden. 

Capaciteit vergroten 
Een ander aspect dat nog een rol speelt bij de capaciteitsplanning is dat er een correlatie bestaat tussen de 
productiviteit van de fabriek en de hoeveelheid verstoringen/activiteiten die gemeld worden. Zoals in figuur 
2-1 te zien is fluctueert de markt behoorlijk. Dat houdt ook in dat de activiteiten in het volumewerk fluctueren . 
Als er veel vraag naar volumeactiviteiten is, dan zullen deze of niet goed uitgevoerd kunnen worden, of er 
moet extra capaciteit geregeld worden. Dit laatste kan het gemakkelijkst voor activiteiten waarvoor 
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standaardwerkwijzen gelden. Nieuwe mensen kunnen dan aan de hand van de standaarden snel ingewerkt 
warden en ze weten dan ook snel wat te doen. 

6.6.4 Samenvatting bevindingen 
Hieronder volgt nog een kart overzicht van de voor- en nadelen van afsplitsing van volume en NPl
activiteiten. 

Voordelen Huidige situatie Voorgestelde situatie 
Een contactpersoon voor leverancier voor wat Duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is 
betreft kwaliteits- en technische vragen; afstemming 
vindt vooral binnen AS ML plaats 
Mensen kennen zowel de producten als processen Duidelijke splitsing in type activiteiten met daarbij de 
bij leveranciers en kunnen dit gebruiken binnen eigen kpi's en doelstellingen 
ASML 
Bij bezoeken aan leveranciers kunnen diverse zaken Meer capaciteit en tijd om in een vroeg stadium mee 
van zowel NPI als volume gecombineerd warden te doen met nieuwe producten waardoor 

mogelijkheden voor be"invloeding grater is 
Gemakkelijker om capaciteit bij te schakelen 
Overdrachtsmoment waarbij afstemming plaats moet 
vinden over de opgeleverde res ultaten 

Huidige situatie Voorgestelde situatie 
Nadelen Sce'ers warden gestoord in NPI activiteiten door Mogelijk splitsing tussen verantwoordelijk heden en 

volumeactiviteiten operationele uitvoering met betrekking tot kwaliteit 
bij leveranciers 

Onduidelijk w aar taken en verantw oordelijk heden Er is extra afstemming intern nodig om te zorgen dat 
liggen bij proble men er geen verschillende afspraken met leveranciers 

gemaakt warden 
Problemen uit volumeproductie warden onvoldoende 
meegenomen naar nieuwe producten 

Tabel 6-8: Voor- en nadelen scheiding NPl-volume taken 
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7 Veranderplan 
Dit hoofdstuk behandelt het veranderplan om de hiervoor beschreven ontwerpen in te gaan voeren. Eerst 
wordt er uitleg gegeven over de inhoud van het plan. Daarna volgt een uitwerking van een aantal scenario's. 
De volgende stap is een beschrijving van de stappen die genomen moeten warden 

7. 1 Aanpak veranderplan 
Het veranderplan is het plan om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Het plan is 
gemaakt na de aanbevelingen, omdat daaruit voorstellen komen voor verandering. Er wordt een drietal 
scenario's benoemd om in te voeren. De scenario's zijn ambitieus, realistisch en minimaal. De reden voor 
de drie scenario's is dat er nag geen keuze gemaakt is voor welk scenario ingevoerd kan warden. Er wordt 
vervolgens een scenario verder uitgewerkt om te komen tot een verandering . Daarbij warden de 
belangrijkste stappen benoemd. Dit wordt gevolgd door een stuk organisatie van de verandering en een 
stuk planning. 

7.2 Scenario's voor verandering 
Hierna volgen drie verschillende scenario's voor de invoering van de verandering. Er is gekozen voor drie 
scenario's om duidelijk te maken wat de prioriteit is in verandering. Met het minimale scenario wordt 
aangegeven wat de belangrijkste veranderingen zijn die doorgevoerd moeten warden om een resultaat te 
bereiken. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat deze oak relatief eenvoudig in te voeren zijn. Het 
ambitieuze scenario is het scenario dat de meest vergaande veranderingen beschrijft. Dit scenario zal tot 
het beste resultaat leiden maar is oak het lastigst in te voeren. Daartussen zit nag een realistisch scenario. 
Oat scenario beschrijft oak grate veranderingen maar is gemakkelijker in te voeren. 

Minimaa/ scenario 
Het minimale scenario beschrijft de verbeteringen die minimaal doorgevoerd moeten warden om resultaat te 
halen. Bij dit scenario blijven er volumetaken bij de afdeling see. Dit zijn dan wel de taken die gericht zijn op 
het structureel verbeteren van de processen bij de leveranciers. Het gaat dan om acties zoals MPQ-score 
verbeteren en structurele problemen aanpakken. Dit zijn planbare activiteiten die door de afdeling geregeld 
kunnen warden. 
De meer incidenteel gerichte zaken moeten wel overgedragen warden naar volumegerelateerde afdelingen, 
omdat die beter ingesteld zijn om hiermee om te gaan. Vooral van belang is om de taken met betrekking tot 
FAR/DOA/DOI over te dragen, omdat hier een heel groat raakvlak zit met hoe de materialen bij service 
gebruikt zijn . Hier werkt de tussenstap via see alleen vertragend en heeft weinig toegevoegde waarde. 
Verder moeten er goede afspraken gemaakt warden met de fabriek omdat zij verantwoordelijk zijn voor het 
oplossen van incidentele problemen, zoals het regelen van reservedelen of het inhuren van monteurs om 
problemen op te lossen. 
Om te zorgen dat de afdeling meer proactief in plaats van reactief wordt, dient men in een eerder stadium 
aan te sluiten bij ontwikkeling. De eerste stap is om veel meer te gaan regelen random de productie van 
prototypes. See moet in tegenstelling tot nu, al een grotere rol krijgen bij de controles en inspecties van de 
prototypes. De eerste stappen hiervoor zijn gezet door onder andere invoering van prototype-evaluatie 
rapporten . Dit soort maatregelen moeten niet vertragend gaan werken maar alleen tot doel hebben een 
beter zicht te krijgen op de informatiestromen en de afspraken die gemaakt warden . Volgens de 
regelingsprincipes dienen de informatiestromen rechtstreeks naar ontwikkeling te gaan. See zal er alleen op 
toe moeten zien dat er oak iets gedaan wordt met de informatie. 
Daarnaast dient de huidige "kennispagina" binnen sce-m, te warden uitgebreid met de "lessons-learned" 
van de diverse producten en productieprocessen . Door hiermee te beginnen wordt er oak een goede start 
gemaakt met de kennisdeling . 

Realistisch scenario 
Het realistische scenario is het scenario dat al een heel groat deel van de problemen oplost en daarbij wat 
gemakkelijker te realiseren is dan het ambitieuze scenario. 
De afdeling gaat hierbij een grotere rol spelen bij de introductie van nieuwe producten. Zo zal er al veel 
eerder meegekeken warden bij de realisatie van prototypes. Er zal dan in samenspraak met ontwikkeling en 
leveranciers warden vastgelegd wat er tijdens de productie van prototypes wordt geanalyseerd. See zal 
samen met de TSM'er moeten zorgen dat de prototypes gemaakt warden bij de uiteindel ijke leverancier. 
See zal er dan op toezien dat de leverancier die afspraken nakomt en een rol spelen bij de evaluatie van de 
resultaten. De volume gerelateerde taken moeten nu bijna allemaal afstoten zijn. 
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Al tijdens de realisatiefase van de nieuwe producten horen de operationele problemen met betrekking tot 
productkwaliteit door de operationele sectoren te warden opgelost. De fabriek heeft een belangrijke taak bij 
het analyseren van het probleem en het regelen dat er vervangende producten komen of een monteur om 
het probleem te verhelpen. De rol van de Supply Chain engineer is het monitoren van de processen en 
indien nodig zorgen voor afstemming tussen ASML en de leverancier. Op deze manier is dit voor alle 
producten helder. Voor problemen na Release voor volume geldt hetzelfde. Voor zowel de operationele 
problemen als het oplossen van structurele issues warden de sectoren verantwoordelijk gemaakt. De rol 
van de Supply chain engineer is die van procesbegeleider. Dus om te zorgen dat de processen goed lopen. 
Om te voorkomen dat de see afdeling ontkoppeld raakt van de problemen moet er wel regelmatig 
kennisoverdracht plaatsvinden zodat duidelijk blijft wat er speelt. 

Ambitieus scenario 
Het radicale scenario is het scenario dat de meeste knelpunten helpt op te lossen maar oak het moeilijkst is 
om te realiseren. Oat komt omdat voor dit scenario er de grootste veranderingen plaats zullen vinden en 
daarbij dienen oak meerdere afdelingen betrokken te warden. De eerste grate verandering is het volledig 
afsplitsen van de volumegerelateerde zaken. De afdeling moet zich alleen bezig gaan houden met de 
introductie van nieuwe producten en het verbeteren van de processen tussen de leveranciers en ASML op 
kwaliteit- en technologiegebied. De afdeling moet zorgen dat zeal in een vroeg stadium zijn aangesloten bij 
de projecten voor nieuwe producten. Hierbij dient al in de eerste fases van het PGP-proces een keuze 
gemaakt te warden voor de vorm van integratie en of er een NPl-aanpak gevolgd gaat warden. Daarbij 
hoort oak een grate invloed op de keuze van de prototypes om in een zo vroeg mogelijk stadium product
en procesrisico's af te dekken. Een punt dat daarbij komt is dat de sce'er een belangrijke rol heeft om tot 
goede afspraken te komen over de te volgen werkwijzen tussen de leverancier en ASML tijdens het NPI 
project. Dit helpt later om problemen gemakkelijk op te kunnen lossen. 

7.3 Uitwerking scenario 
Hierna volgt een uitwerking van het realistische scenario omdat dat de meeste kans van slagen heeft om in 
te voeren. Als eerste warden de veranderingen beschreven op strategisch, tactische en operationeel niveau. 
Daarna volgt een planning om de verandering in te voeren met een inschatting van de inspanningen die 
daarvoor geleverd warden. Tot slot volgt dan nag een beschrijving hoe de veranderingen geevalueerd 
kunnen warden. 

Strategische veranderingen 
De strategie van de organisatie bepaalt de uitgangspunten en de richting die de organisatie in wil gaan. 
Daarbij komt de vraag van welke doelen willen we bereiken en welke middelen warden daarvoor ingezet. 
Het eerste deel richt zich vooral op de effectiviteit van de organisatie en het tweede deel bepaalt de 
efficiency. Om de ontwerpvoorstellen die beschreven zijn in paragraaf 6.5 in te voeren zijn als eerste een 
aantal strategische aanpassingen nodig. 

S 1. Duidelijk maken dat de SE afdeling (voormalig see afdeling) zich gaat richten op alleen het 
begeleiden van NPI projecten richting leveranciers en het verbeteren van de processen en dit oak 
afstemmen met andere afdelingen die met leveranciers te maken hebben, zoals inkoop. 

S 2. Afstemming met andere afdelingen over wie verantwoordelijk wordUblijft voor volumegerelateerde 
activiteiten . 

S 3. Vaststellen van de noodzakelijke resources en competenties voor het bemannen van de nieuwe 
activiteiten. 

Tactische veranderingen 
Vanuit de strategie warden de plannen gemaakt hoe de taken uitgevoerd moeten gaan warden. Dit is de 
tactische uitvoering en is vooral gericht op de middenlange termijn. De tactische uitvoering betreft vooral de 
inrichting van de processen . 

T 1. Nieuwe beschrijving voor NPI activiteiten voor de nieuwe afdeling waarbij oak rekening gehouden 
wordt met de keuze voor de vorm van integratie en de rol tijdens prototypes. 

T 2. Rapportagesystemen opzetten om de processen bij te kunnen sturen tussen ASML en leveranciers. 
T 3. Bepalen van overdrachtsmoment en procedure van NP I-project naar volumeorganisatie. 
T 4. In verband met bijsturen van processen moeten er overlegstructuren warden opgezet tussen de 

operationele afdelingen die zich met productkwaliteit bezig gaan houden en de SE-organisatie. 
T 5. Bepalen van performance indicatoren om nieuwe activiteiten te monitoren. 
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Operationele veranderingen 
Het operationele werk bevat de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten. 
0 1. Uitleg geven over de nieuwe afdeling . 
0 2. Processen uitdragen over de verschillende nieuwe afdelingen. 
0 3. Overdracht van contactpersonen van de verschillende organisaties. 
0 4. Bepalen criteria wanneer een vroege betrokkenheid bij NPI nodig is . 

Condities die veranderingen kunnen beinvloeden 
Om een verandering succesvol door te kunnen voeren zal aan een aantal condities moeten warden voldaan. 
Dit warden door van Aken (2004) veranderingsinterventies genoemd. Door het goed toepassen van 
veranderingsinterventies kan men eventuele weerstand tegen verandering verminderen. Van Aken (2004) 
gebruikt hiervoor o.a. de beschrijving van Tichy. Hierbij wordt gesproken over drie verstrengelde 
aspectsystemen: het technische systeem, het politieke systeem, en het culturele systeem. Om een 
verandering door te voeren moet men alle drie de aspectsystemen managen . Daarvoor zijn er drie 
categorieen van interventies: inhoudelijke interventie, culturele interventies en machtsinterventies. 
De eerste interventie is de inhoudelijke interventie en deze gaat vooral over de inhoud van de verandering. 
Het is vooral van belang om de weerstand weg te nemen die berust op onbegrip en verschil van inzicht. 
Daarom is het van belang om bijvoorbeeld door middel van presentaties en bijeenkomsten de inhoud te 
delen. De communicatie dient eerlijk te gebeuren om zo de weerstand tegen de verandering weg te nemen. 
Door mensen kennis te geven weten ze ook wat de verandering inhoud . Daarbij moet ook aangegeven 
warden op welk moment mensen welke informatie kunnen verwachten, zodat onzekerheid zoveel mogelijk 
wordt weggenomen. 
De volgende interventie is de culturele interventie die vooral inspeelt op de sociaal-emotionele kant van de 
verandering . Deze vorm van interventie wordt vooral toegepast als men verwacht dat weerstand tegen de 
verandering berust op gebrek aan vertrouwen en lage veranderingsgezindheid. Een van de belangrijkste 
vormen van deze vorm van interventie is participatie. Door participatie kunnen veranderaars een goede 
relatie opbouwen met de belanghebbenden. Een gevaar van participatie is dat er, bij belangenconflicten, 
coalities gevormd kunnen warden tegen de verandering. Door het instellen van werkgroepen met daarin 
vertegenwoordigers uit de betrokken afdelingen kan al een goede vorm van participatie bereikt warden. Als 
er dan een voorstel ligt, dan dient dit gedeeld te warden met de achterban om zo te valideren of er geen 
zaken over het hoofd gezien warden. 
De laatste vorm van interventie is de machtsinterventie. Bij machtsinterventie wordt zoals het woord al zegt, 
macht gebruikt om de verandering door te voeren. Deze methode wordt vooral gebruikt als er belangrijke 
belangenconflicten met betrekking tot de verandering zijn . Ze zijn soms onvermijdelijk als er bijvoorbeeld 
een onoverbrugbaar verschil is op inhoudelijke gronden. Dan moeten er knopen doorgehakt warden. 

Planning en verantwoordelijken 
Hier volgt nog een verdere uitwerking van het plan door aan te geven wie de acties moeten uitvoeren en 
wanneer dat gebeurd moet zijn . Er zijn een paar mijlpalen die gebruikt kunnen warden om de planning van 
de veranderingen aan op te hangen. Dit is het "release for volume" moment van de NXT-machine die dit 
jaar voor het eerst naar de klant gaat. Dan zou de overdracht van activiteiten naar een volumeorganisatie 
afgerond moeten zijn . Dit heeft ook de hoogste prioriteit omdat hiermee capaciteit vrijgemaakt wordt om in 
eerdere fases deel te gaan nemen aan de NPl-projecten. 
Voor de betere participatie in NPI projecten kan de volgende generatie (EUV)-systemen of de volgende 
generatie NXT-machine als drager gebruikt warden. Voor deze machines warden nu de eerste stappen 
gezet in het ontwikkelingsproces en daar kan dan bij aangehaakt warden. 

Het management van de nieuwe IE-organisatie moet eerst de beslissing nemen of er inderdaad een 
afsplitsing komt tussen NPI en volumetaken en er moet een akkoord zijn met de afdelingen die deze 
activiteiten erbij gaan krijgen. Dit moet de komende periode gebeuren. Na goedkeuring voor splitsing moet 
er een verdeling plaatsvinden van activiteiten die nu binnen de sce-organisatie liggen, over de andere 
afdelingen die daar beter voor geschikt zijn. Hiervoor zal een team geformeerd moeten warden die de taken 
en werkwijzen gaat afstemmen. In dit team zullen mensen uit de betrokken afdeling moeten plaatsnemen 
om kennis van de processen in te brengen en om draagvlak te creeren. 
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Activiteit Wie Wanneer Resultaat 
Besluit over afsplitsen van Management van SE Jun/jul-09 Besluit over afsplitsing 
volumetaken (S1) 
Verdeling van activitei ten over Werkgroep vanuit Jul-sep-09 Nieuwe werkwijzen met betrekking tot 
afdelingen (S2, T3,T4) incl. verschillende a fdelingen kwaliteitsproblemen in volume-organisaties 
maken nieuwe 
procesbeschrijvingen 
NPI rol duidelij k maken naar Management van SE Jun/jul-09 Duidelijkheid over taken tijdens NPI 
ontwikkelino 
Uitwerking van NPl-aanpak in Werkgroep vanuit nieuwe Aug-okt-09 Nieuwe procesbeschrijving N Pl aanpak binnen 
nieuwe oroanisatie SE organisatie SE 

Tabel 7-1: lmplementatieplan 

Kosten voor implementatie van de veranderingen 
De kosten om de veranderingen door te voeren zullen vooral gaan zitten in het overleg met andere 
afdelingen om de taken te verdelen . Daarbij komt dan ook dat er nieuwe processen uitgewerkt moeten 
warden. Voor de verdeling van de activiteiten zullen naar verwachting minimaal drie sessies nodig zijn (een 
inventarisatie, een uitwerking, een evaluatie) van een paar uur met minimaal een vertegenwoordiger uit de 
operationele afdeling. 
Het maken van nieuwe procesbeschrijvingen gaat naar verwachting de meeste tijd kosten omdat dit ook 
over details gaat. Dit zullen naar verwachting ook enkele sessies zijn van een aantal uren met meerdere 
personen die ervaring hebben met de betreffende processen . 

Evaluatie van verandering 
Om te beoordelen of de veranderingen het gewenste effect gehad hebben moet er een evaluatie 
plaatsvinden. Aan de hand van de evaluatie kan het proces nog bijgestuurd warden. Er zijn verschillende 
manieren voor de evaluatie. Een van de methodes is om de "stream-analysis" methode van Porras nog een 
keer uit te voeren. Er zouden dan andere k_nelpunten naar boven moeten komen dan in het recente 
onderzoek. Dat geeft dan aan dat de huidige knelpunten zijn opgelost. Daarnaast kunnen er kpi's 
gedefinieerd warden die gevolgd warden . De kpi's kunnen dan aangeven of er een verbetering heeft 
plaatsgevonden. Een andere methode is om een aantal personen te interviewen en te vragen hoe ze de 
nieuwe werkwijzen ervaren. 
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8 Conclusies en Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk warden de conclusies, aanbevelingen en de evaluatie van het onderzoek besproken. 

8. 1 Conclusies 
Uit analyse komt naar voren dat ASML een bedrijf is dat "technology leadership" gebruikt om de 
concurrentie aan te gaan . Bij deze vorm van concurrentiestrategie hoort een organische of flexibele 
organisatie die zich gemakkelijk aanpast aan de veranderende omstandigheden . Een andere manier om de 
ASML te karakteriseren is door te kijken naar het type product volgens de indeling van Perrow (1967). 
Volgens deze indeling blijkt ASML een product te hebben met veel uitzonderingen en veel niet
analyseerbare problemen . Dit vraagt oak om een flexibele organisatie waarbij er veel samengewerkt wordt 
tussen de productieleiding en ondersteunende afdelingen. 
De gehele organisatie moet volgens de bovenstaande principes ingedeeld zijn omdat anders tot conflicten 
kan leiden. ASML blijkt een administratieve adhocracy te hebben volgens de beschrijvingen van Mintzberg. 
Dit blijkt een organisatievorm die uitstekend past bij een innovatieve organisatie. Een organische of flexibele 
organisatie heeft niet als primaire doelstelling efficiency. Want efficiency is met minimale middelen het doel 
bereiken. Oat gaat over het algemeen gepaard met veel standaardisatie van werkprocessen waardoor de 
flexibiliteit weg is. Streven naar efficiency is dus binnen een organisatie als ASML niet goed vanwege het 
blokkeren van flexibiliteit. Oat is wel een van de gevaren die op loer ligt. Want bij het groeien van bedrijven 
ontstaat de behoefte aan standaardisatie vanwege de bestuurbaarheid . 

Uit analyses door middel van stroomanalyse (Porras) naar de knelpunten van de ineffectiviteit zijn meerdere 
oorzaken gevonden. In overleg is besloten om de oorzaak aan te pakken die beschrijft dat er onvoldoende 
afstemming is tussen de verschillende afdelingen van ASML met betrekking tot productkwaliteit tijdens en 
na het NPl-proces. Het probleem binnen supply chain engineering was vooral het gevoel dat de afdeling 
beter zou kunnen functioneren en zichtbaar kon zijn . Het was niet dat de afdeling niet functioneert of geen 
toegevoegde waarde heeft. 

Om te kunnen voldoen aan de gedachte van een flexibele organisatie die snel kan reageren is het van 
belang om de regelaars van ontwikkeling, de leverancier en de ASML-fabriek met elkaar te laten regelen . 
De afdeling see moet hier niet tussen gaan zitten omdat dit alleen maar leidt tot meer 
afstemmingsproblemen in verband met de toename van de interfaces. Dit geldt voor alle fases tijdens de 
realisatie van prototype tot volumeproductie. 
De afdeling see dient vooral als procesbewaker te gaan functioneren tijdens het gehele NPI traject. Waarbij 
see zich dan richt op kwaliteit- en technische processen in de relatie met de leveranciers. Op deze manier 
kunnen processen tussen ASML en de leverancier veel sneller aangepast warden op de veranderende 
omstandigheden. Daarbij dient niet teveel gefocused te warden op standaardisatie, maar moet er meer 
gekeken warden naar maatwerk per situatie aan de hand van richtlijnen . Oat draagt bij aan de 
innovatiekracht en flexibiliteit van de organisatie. Door de focus op processen gaan er wel werkzaamheden 
verschuiven naar andere afdelingen. Daarbij komt er minder storend werk omdat er veel minder ingegrepen 
hoeft te warden bij afwijkingen. De afdeling zou meer moeten gaan functioneren als procesintegrator tussen 
leveranciers en ASML op technologie en kwaliteitsgebied. 
De extra tijd die vrijkomt door het wegvallen van reactief werk kan aangewend warden om in een eerder 
stadium van het PGP-proces mee te gaan doen met analyse van de ontwerpen voor de volgende generatie 
nieuwe producten . Hierdoor kan de effectiviteit toenemen want een van de belangrijkste doelstellingen van 
de afdeling is het voorkomen van kwaliteitsproblemen. 

Wat oak van belang is in dit proces is een goede terugkoppeling van problemen in verband met het snel 
doorlopen van de "ontwerp-bouwen-testen"-cyclus. Oat betekend dat see (samen met leveranciers) al in 
een vroeg stadium van het ontwerpproces mee moeten gaan doen om het ontwerp te reviewen op 
maakbaarheid. Daarbij kan het geholpen warden door een "lessons-learned" boek waarin de bekende 
problemen e.d. komen van een bepaalde productgroep. In de eerste fases van het PGP-proces blijkt oak de 
meeste invloed uit te oefenen zijn op het ontwerp. Verder dienen de prototypes niet alleen gebruikt te 
warden voor productvalidatie maar oak voor de eerste validatie van het productieproces. See zal hier een 
rol in moeten spelen om te zorgen dat de juiste analyses gedaan warden. Na afronding van het NPl-project 
zou er een afronding moeten plaatsvinden van het project door middel van een overdracht. Door deze 
overdracht wordt nag een kritische gekeken naar de opgeleverde processen. Naar wie een overdracht moet 
plaatsvinden is nag niet bekend . 

Verdeel en beheers 
BCA Bovers , juni 2009 ~ ASM ~x~ L 

~ 

71 



Niet de gehele regulatieve cyclus is doorlopen. De analyse en herontwerp zijn afgerond , maar de invoering 
en evaluatie zijn nog niet uitgevoerd. Daarbij zijn mogelijk nog de grootste problemen te verwachten bij de 
overdracht van volume gerelateerde taken naar andere afdelingen omdat andere afdelingen dan werk 
moeten gaan doen . 

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de afdeling see een waardevolle afdeling is om de interface 
tussen bedrijven en leveranciers vorm te geven. Dit kan aanleiding zijn voor verder onderzoek naar de 
vormgeving van interfaces tussen bedrijven en hun leveranciers. Vooral bij producten waar veel afstemming 
nodig is kan de afdeling een goede aanvulling zijn. Verder blijkt ook dat de typering van bedrijven aan de 
hand van de productkenmerken is bevestigd . 

8.2 Aanbevelingen 
Om tot goede afstemming te komen van de activiteiten ligt een splitsing tussen NPI en volumeactiviteiten 
voor de hand. Daardoor wordt het helder dat de afdeling supply chain engineering zich alleen bezig houdt 
met het begeleiden van Nieuwe Producten. Daarbij ligt de nadruk dan op het afstemmen van de activiteiten 
en processen tussen ASML en de leveranciers. 

Voor de afsplitsing van volumeactiviteiten is er een aantal oplossingen. De eerste oplossing is het oprichten 
van een aparte afdeling als onderdeel van Supplier Engineering Hierin komen dan mensen te zitten die zich 
met het structureel verbeteren van processen bij leveranciers bezighouden. 
Een tweede oplossing is het onderbrengen van volumeactiviteiten bij huidige afdelingen binnen ASML. Voor 
problemen die uit de serviceafdeling komen (DOA/FAR en OPEX) ligt het onderbrengen bij de 
serviceafdeling voor de hand. Een logische plek zal de nieuwe afdeling "Structural Issue Resolution&IP 
management" kunnen zijn . Dit soort problemen/vraagstukken vraagt vaak extra informatie/afstemming met 
andere afdelingen van ASML. Voor problemen met betrekking tot de fabriek zou er meer 
verantwoordelijkheid bij de afdeling MQ moeten komen liggen. Aan deze laatste afdeling kunnen dan ook 
de resultaten van het NPl-proces warden overgedragen. 

De afdeling see blijft vooral verantwoordelijk voor het afstemmen van processen met de leverancier. Het is 
verstandig om ook voor volumeactiviteiten de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de processen bij 
de leveranciers bij see te laten liggen. De hiervoor genoemde afdelingen zijn alleen verantwoordelijk voor 
de uitvoering. Als er problemen zijn met de uitvoering dan dient dit teruggekoppeld te warden naar see. Het 
supplier accountteam is dan hier een goed medium om de processen te verbeteren. Dit zal dan in 
samenspraak moeten gaan met de personen die operationele taken hebben in het proces. 

Om een goede integratie tussen ASML en de leverancier te verzorgen dient er al in een vroeg stadium 
afstemming plaats te vinden over hoe de processen eruit gaan zien tussen ASML en de leverancier. Dit 
helpt enorm om in een latere fase problemen en ad-hoc afstemming te voorkomen. 

Een goede manier om kennis te borgen in de afdeling is het maken van "lessons-learned" boeken. In deze 
boeken kunnen per productfamilie de belangrijkste punten warden opgenomen waar een ontwerper aan 
dient te voldoen om een maakbaar product te maken. In dit boek komen praktische punten waar men 
eerder al tegen aan is gelopen. Per producttype of productfamilie (groep van dezelfde producten) kan een 
boek warden opgesteld. Hier is al een start mee gemaakt met de SCE-wiki pagina, waar samengevat info 
staat met betrekking tot processen en producten. 

De mogelijkheden om het ontwerp te be"invloeden is het grootst in het begin van het ontwerpproces. Bij de 
realisatie van de prototypes zit je nog redelijk in het begin van het proces en dus is de mogelijkheid om het 
ontwerp te be"invloeden nog redelijk . Daarom moet de afdeling see ervoor zorgen dat er goede afspraken 
gemaakt warden tussen ASML en leveranciers met betrekking tot de analyses die gedaan moeten warden 
tijdens het produceren van prototypes. Daardoor kunnen ook productieproblemen meegenomen kunnen 
warden in de evaluatie van de prototypes. Vanwege de beschikbare capaciteit kan dit alleen voor producten 
waarvoor gekozen is om al in een vroeg stadium mee te doen (type 3 of 4 ). Daarbij hoort een goede 
evaluatie van de resultaten met daarbij acties om het ontwerp en/of productieproces te verbeteren. 
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8.3 Evaluatie 
Hieronder volgt een evaluatie van het afstudeeronderzoek. Als eerste zal er een evaluatie en reflectie 
gegeven warden over de veranderingen voor ASML. Daarna volgt een evaluatie over de gevolgde aanpak 
en de methode. 

Behaa/de resultaten 
Het oorspronkelijke uitgangspunt van het onderzoek was om de effectiviteit en efficiency van de afdeling 
SCE te vergroten. Daarbij was de oorspronkelijke gedachte dater synergievoordeel te halen moest zijn uit 
de samenwerking met de afdelingen NPL en Cost Engineering. Het probleem was niet dat de organisatie 
niet functioneerde, maar er bestond een gevoel dat er meer te halen was uit de samenwerking van de drie 
afdelingen . Door een aangekondigde organisatiewijziging is de opdracht versmald tot onderzoek naar 
effectiviteit en efficiency verbetering van de afdeling see. 
Een van de bevindingen van het onderzoek is dat door het type product van ASML en de organisatie die 
daarbij hoort, je wel kunt streven naar effectiviteitverbetering, maar niet moet streven naar 
efficiencyverbetering. Dat komt omdat je voor efficiencyverbetering een strakke sturing van de organisatie 
nastreeft, waarbij verspillingen warden geminimaliseerd. Daarin is weinig ruimte voor flexibiliteit. 
Niet het gehele proces dat leidt tot invoering van het ontwerp en de evaluatie van de veranderingen is 
doorlopen. De opdracht is geeindigd bij het maken van het ontwerp. Daarom volgt nu kort een beschrijving 
van de verwachtingen voor de invoering en de gevolgen daarvan. 

De verwachting is dat de voorgestelde veranderingen bij zullen dragen aan een betere effectiviteit en 
zichtbaarheid van de afdeling. De huidige afdeling see heeft een grate verscheidenheid aan taken waardoor 
het voor de rest van de ASML-organisatie onduidelijk is wat ze nu precies van de afdeling kunnen 
verwachten . Door de voorgestelde veranderingen door te voeren zal dit veel beter warden. Daarbij is ook de 
verwachting dat de resultaten van de activiteiten die afgestoten warden beter zullen zijn, omdat de 
belanghebbenden van het resultaat direct in het proces zitten. Dit zal dan ook moeten leiden tot een betere 
afstemming met de betrokkenen. Dit kan pas echt vastgesteld warden als de verandering is doorgevoerd. 
Door de overdracht van volumeactiviteiten richting de servicegerichte afdeling zijn niet de grootste 
problemen te verwachten, omdat deze ook onder de nieuwe IE-organisatie vallen . Voor activiteiten die 
raakvlakken hebben met de fabriek zijn mogelijk wel grotere problem en te verwachten omdat dit een andere 
organisatie is die er mogelijk taken bij krijgt, waarvan gevonden wordt dat dit geen taken zijn die bij de 
fabriek thuis horen maar bij een afdeling die zich met leveranciers bezighoudt. Voor wat betreft de grotere 
betrokkenheid bij ontwikkeling is de verwachting dat dit weinig tot geen problemen op zal leveren, omdat 
hier zelfs om gevraagd is bij de doelstellingen voor de nieuwe Supplier Engineering organisatie. 

Het onderzoek naar de werking van de afdeling SCE van ASML heeft duidelijk gemaakt dat de in de 
literatuur beschreven kenmerken van een innovatieve organisatie met complexe technologieen, prima lijken 
te passen op de ASML organisatie. De theorieen van Mintzberg (1983) over adhocracy en Perrow (1963) 
over het verband tussen product en organisatiekenmerken warden bevestigd. Dit heeft er ook toe 
bijgedragen dat het ontwerp op deze theorieen is gebaseerd. Als voorbereiding op het ontwerp is er 
literatuur geraadpleegd om na te gaan of er vergelijkbare afdelingen en functies in andere bedrijven bestaan 
zoals die bij ASML. Hiervoor is onder andere Monzcka e.a. (2000), Dowlatshahi (1998) en Wijstra e.a. 
(2001 ). Dat blijkt niet het geval te zijn . De afdeling Supplier Engineering (voormalig see) kan dus een 
uitwerking zijn van de beschrijvingen hoe de interface met leveranciers verder vorm krijgt tijdens nieuwe 
productintroducties (NPI) . 

Reflectie op de methode 
De stroomanalysemethode van Porras is uiteindelijk een goed middel gebleken, op een hoger 
abstractieniveau de oorzaken van de problemen bloat te leggen. In eerste instantie waren er teveel 
verschillende knelpunten benoemd, waardoor het bijna onmogelijk was om goede conclusies te trekken 
omdat er veel relaties bestonden. Uiteindelijk is er toch een schema gemaakt op een voldoende hoog 
abstractieniveau om hiermee het ontwerp te kunnen maken . Dit schema is doorgesproken met betrokkenen 
in de afdeling om te voorkomen dat het de mening van mijzelf vertegenwoordigt. Dit is gebeurd met 
personen die al een lange ervaring binnen en buiten de afdeling hebben en daarom ook een goed oordeel 
konden vellen over de verbanden. 

De knelpunten die in het stroomschema zijn gebruikt zijn gebaseerd op meningen van de ge"interviewde 
personen en op waarnemen. Mogelijk zitten bij die meningen percepties. Maar dat hoeft geen probleem te 
zijn omdat mensen zullen handelen naar de perceptie. Als binnen de afdeling see bijvoorbeeld de perceptie 
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leeft dat men verantwoordelijk is voor problemen bij leveranciers dan zal men hier oak naar handelen oak al 
is dat niet het officiele standpunt. 

De resultaten van de analyse zijn diverse malen met medewerkers doorgenomen. Daarbij zijn er vooral 
opmerkingen gekomen over de verbanden die gelegd zijn . Er zijn geen opmerkingen geplaatst over het 
ontbreken van problemen. De ideeen over het ontwerp zijn oak met een aantal mensen besproken. Uit dit 
gesprekken bleek dat de voorstellen in het herontwerp gedeeld werden. 

Vervolg onderzoeken 
De "stream-analysis" methode is een methode die oak op andere afdelingen in de ASML organisatie 
toegepast kan warden om problemen boven tafel te halen. Vooral als er problemen zijn in samenwerking 
met andere afdelingen, dan is de methode een goede om duidelijk te maken waar de echte oorzaken zitten. 
Oat kan op een andere plek zijn dan waar de symptomen gevoeld warden. 
Verder kan de manier waarop ASML de nieuwe producten begeleidt bij leveranciers met een aparte 
engineeringsafdeling leiden tot verdere uitdieping van de theorie over hoe om te gaan met nieuwe 
producten . Zeker in bedrijven die net als ASML te maken hebben met complexe problemen. 
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9 Lijst met afkortingen en begrippen 

CE 

D&E 
DOA 
DOI 
DUV 
EC 
EPS 
FAR 

FMEA 
IMEC 
IP 
MRP 
MQP 

NPL 
OEM 
OPEX 

PCCSIM 

PGP 
PL 
SC 
SCE 
See 
SCM 
TPD 
QLTC 
VLSI Research 
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Cost Engineering, afdeling verantwoordelijk voor bepalen van de standaard kostprijs 
van producten 
Development & Engineering 
Dead on Arrival, product dat niet werkt bij aankomst 
Dead on Infancy, product dat snel na inbouw uitvalt 
Deep Ultraviolet, lichtbron voor ASML machines 
Engineering Change, wijzigingsvoorstel 
Engineering Performance Specification 
Failure Analysis Report, speciaal verzoek van klanten voor analyse van defecte 
onderdelen 
Failure Mode and Effect Analysis 
lnteruniversitair Micro-Elektronica Centrum 
Improvement Proposal, voorstel om tekening aan te laten passen 
Materials Requirements Planning, planningsmethode voor onderdelen 
Material Quality Performance, rapportage voor kwaliteitsproblemen in relatie tot 
leveranciers 
New Product Logistics, afdeling voor de planning van nieuwe onderdelen 
Original Equipment Manufacturer 
Operational expenses, aanduiding voor kosten van klanten voor onderhoud van de 
system en 
Problem, Containment, Cause, Solution, Implementation en Monitoring: Methode om 
kwaliteitsproblemen op te lossen 
Product Generation Proces 
Project leider 
Supply chain 
Supply chain Engineering 
Supply chain engineering 
Supply Chain Management 
Technische Product Data 
Quality, Logistics, Technology en total Cost 
Bedrijf dat zich richt op diverse marktonderzoeken van de semi-conductormarkt 
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Bijlage A Vragenlijst orienterende interviews 
Deze vragenlijst is bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de organisatie van SCE en de doelstellingen 
van de afdelingen. 

Taken van afdeling 
1. Wat zijn de taken van de afdeling? 

2. Wat is de top 3 van belangrijkste taken van jullie afdeling? 

3. Vind je dat deze taken oak bij je afdeling horen? 

4. Heb je controle over de output van die taken? 

5. Zijn de kpi's van de afdeling bekend en hoe warden deze gecontroleerd? Wordt er oak op 
bijgestuurd? 

6. Zijn je collega's en/of medewerkers bekend met de kpi's? 

Belang voor ASML 
7. Is de missie, visie en strategie van de afdeling bekend? Zo ja, wat zijn deze? 

8. Op welke manier draagt de afdeling bij aan de doelstellingen van ASML? 

Relatie met andere afdelingen 
7. Met welke afdelingen binnen Supply Chain Management werken jullie veel samen en waar bestaat 

de samenwerking uit? 

8. Met welke afdelingen binnen ASML werken jullie veel samen en waar bestaat de samenwerking uit? 

9. Wat zou je willen veranderen binnen de afdeling? 

10. Wat zou je veranderen binnen ASML? 
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Bijlage B Productarchitectuur ASML machine 
Hieronder warden de functies van een ASML machine benoemd. Deze functies zijn van belang omdat de 
organisatie van ASML voor een deel random de functies is georganiseerd. 

Modulaire architectuur 
Een lithografiemachine herbergt een aantal functies die het mogelijk maken om de producten te maken. 
Deze functies zijn in iedere ASML machine terug te herkennen. Hieronder staan kart de verschillende 
onderdelen uitgelegd die voor de functies zorgen. 
Lichtbron: Dit is de lichtbron die noodzakelijk is voor het lithografieproces. De meeste machines zijn 
uitgerust met een laser die van externe fabrikanten warden betrokken. 
Illumination unit: De illumination unit zorgt voor conditionering van het licht zodat deze goed op het reticle 
wordt aangeboden. 
Reticle stage: De reticle stage beweegt de reticle op en neer boven de lens. 
Reticle handling unit: De reticle handling unit plaatst reticles op de reticle stage. 
Projectielens: De projectielens is het hart van de machine. Het licht passeert het reticle en valt via de 
projectielens op de wafer. De lens bepaalt samen met de golflengte van het licht de resolutie van de 
afbeeldingen. 
Waferstage: De waferstage beweegt de silicium wafer onder de lens door. 
Wafer handling unit: De waferhandler zorgt voor de aan- en afvoer van wafers naar de waferstage. 
Alignment systeem: Het "aligment" systeem zorgt ervoor dat de reticle stage en waferstage ten opzichte 
van elkaar uitgelijnd warden zodat deze nauwkeurig ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. 
Main body: Dit is het frame van de machine welke de bovengenoemde onderdelen bevat. 

figuur 10-1: Opbouw ASML Machine 
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Bijlage C Uitwerking stroom analyse. 
ID in/out impact 

A 1 2 

1 3 

B 2 2 

1 3 

2 2 

1 3 

2 2 

c 1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

D 1 3 

1 3 
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probleemomschrijving mbt uitleg 
innefficie ncy en effectiviteit 

Veel reactief volume werk door Door onvoldoende aandac ht voor 
slechte NPI processen tijdens NPI moeten er 

Er word! nag veel reactief gewerkt achteraf nag correctieve maatregelen 

ipv proactief waardoor see achier genomen warden. Oil gaat ten koste van 

de feiten aan blijft lopen de capaciteit voor de volgende ge neratie 
NPI 

Geen duidelij ke trigger voor start Door de leveranc iersorientatie van see 
NPI projecten waardoor soms te zijn komt niet alle informatie vanuit 
laat (pas als TPD bij leverancier projecten naar een leverancier via 
ligt) sce'ers . Hierdoor kan een sce'er paste 

NPL licht SCE'ers onvoldoende in laat achier kritische 

bij EC's producten/processen komen waarvoor 

Leverancier (extern) 
dan correctieve maatregelen nodi g zijn 

vs 
projectfocus (intern) leidt tot 
verwarring (vanuit meerdere 
projecten NPl's bij 1 leverancier of 
1 project meerdere leveranciers 
met NPI) 

Niel alle NPl-sce'ers maken deel 
uit van een developm enttea m 
waardoor onvoldoende betrokken 
bij NPI 

See is nauwelijks betrokken bij 
leveranciersselectie van 
onderdelen waardoor er veel 
correctieve activiteiten nodig zijn 

SCE gaat te weinig uit van eigen De toegevoegde w aarde van see in 
deliverables in dev. projecten projecten is nag niet helder waardoor de 
waardoor toegevoegde waarde sce'er onvoldoende in het project 
nag beperk t is betrokken word! en daardoor belangrijk e 

See' er is te 
. . informatie met betrekking tot we1nig 

gesprekspartner voor dev. PL ivm productieprocessen bij leveranciers mist 

weinig toegevoegde waarde door 
ontbreken systeemkennis 

See brengt te weinig kennis in in 
het design 

Procesflow word! nag 
onvoldoende gebruikt om NPI te 
sturen 

Binnen NPI niet genoeg De criteria wanneer iets kritische is zijn 
onderscheid voor verschillende niet consistent met de risico's, daarbij is 
vormen van uitbesteding met er binnen de k ritische part aanpa k geen 
bijbehorende processen (EPS verder onderscheid in 
uitbesteding, build -to-print, OEM aanpak/opleveringen (OEM/build-to-
leverancier, Early supplier prinUESI) 
involvement) 

Binnen NPI is er te weinig 
aandacht voor iets minder 
complexe de I en waardoor deze 
achteraf gecorrigeerd moeten 
word en 

~ASML ~)(~ 
~ 

samenvatting 

Er zijn veel corrigerende acties 
nodig tijden s ramp-up/volume 
productie waardoor er minder 
tijd is voor nieuwe NPI 

Leveranciersorientatie leidt tot 
mismatch met project 
organisatie waardoor sce'ers 
niet voldoende aanges loten zijn 
bij ontwikkelingen 

See heeft te weinig invloed op 
development projecten 

Onvoldoende differentia tie in 
huidige NP I aanpak voor wat 
betreft te verwachten 
opleveringen, nu is er alleen 
keuze in complex parts of n iets, 
(oak binnen complex parts is er 
aandac htverschil) 
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ID in/out impact 
scope 

E 1 3 

2 1 

2 1 

1 3 

1 3 

2 2 

1 3 

F 1 3 

1 2 

1 3 

1 3 

G 1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 
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probleemomschrijving 
mbt innefficiency en 
effectiviteit 

Kiani van R4V activiteiten is 
niet helder (er i s geen 
overdracht naar andere 
afdeling) 

Slechte samenwerking met 
PE bij NPI waardoor 
onbegrip aan beide zijde 
ontstaat. Geen overleg over 
bijv. Test coverage 

PENIS organisatie is 
onduidelijk waardoor er 
vooral reactief gewerkt 
word! op meldingen uit 
fabriek tijdens NPI ipv pro-
actief 

Onduidelijk heid wie 
verantwoordelijk is voor Q-
problem en in welke fase van 
NPl/volume fase 

SCE zou alleen bij Q-
escalaties moeten bij 
springen ipv individuele 
problem en 

onduidelijk wie 
verantwoordelijk is voor 
kwaliteitsborging spareparts 

Perceptie leeft dat see een 
veredelde Q afdeling i s en 
daardoor veel Q -vragen 
krijgt 

Samenwerking binnen 
teams is 
persoonsafhankelijk 

Mensen die planning maken 
hebben niet de bevoegdheid 
deze waar te maken 

NP I-teams binnen S CE 
komen onvoldoende van de 
grand (team is wel 
gedefinieerd maar beperkte 
samenwerking binnen team) 

Teamlead helpt om SC PL 
te ondersteunen, krijgt 
daardoor extra 
taken/verantwoordelijk heden 
echter geen bevoegdheden 

Weinig priorisering van 
taken vanuit SC PL, mensen 
volgen veel hun eigen plan 

Onduidelijk heid wie formele 
aansturing van See in 
projecten doe! , Dev. PL of 
SC PL? 

Weinig priorisering van 
taken vanuit SC PL 

Te weinig structureel 
overleg met SC PL's 
waardoor sturing ontbreekt 

Onvoldoende 
terugkoppeling vanuit he! 
program ma's naar SCE over 
status project waardoor 
commitment wegzakt (bv. 
Status NXT integratie) 

uitleg samenvatting 

In NPI aanpak is er nauwelijks Er is onvoldoende afstemming met 
aandacht voor afstemming met andere afdelingen over 
andere partijen (w elke belang taken/verantwoordelijk heden 
hebben met uitkomst van proces ) tijdens en na NPI met betrekking 
wie waarvoor verantwoordelijk is. tot product kwaliteit, waardoor s ce 
Hierdoor m oet see bijvoorbeeld geacht word! di! met hoge prio op 
tijdens NPI bij springen bij te lossen 
problem en in de fabriek waardoor 
he! niet aan de pro -actieve borgin g 
van processen kan werken 

De NPI teams werken niet Npi teams werken niet naar 
voldoende om dat mensen binnen behoren om dat mensen zich a.a. 
hun eigen fun ctionele afdeling werk verschuilen achier de functionele 
opleveren en geen bevoegdheden taken 
hebben om buiten de afdel ing op 
opleveringen te k unnen sturen 

Vanuit de projectorganisatie wordt NPI projectorganisatie(SC PL 
er te weinig actief gestuurd op he! en/of dev. PL) is te weinig sturend 
realiseren van de deliverables en op het reali seren van deliverables 
de gevolgen hiervan voor het door see 
projectverloop 
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ID in/out impact 
scope 

H 1 3 

1 3 

I 2 2 

2 2 

2 1 

1 2 

2 2 

2 2 

J 1 3 

1 3 

K 1 3 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 
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probleemomschrijving mbt uitleg samenvatting 
innefficie ncy en effectiviteit 

Onvoldoende s amenwerking Samenwerking met NPL is niet Onvoldoende samenwerking met 
tussen NP Lisee voor materiaal helderwat NPL 
beschikbaarheid taken/verantwoordelijk heden 

Taakverdeling tussen NPL en betreft in relatie tot wijzigingen (wie 

see niet altijd helder waardoor let waar op)? 

vragen bij verk eerde afdeling 
komen (bv. Over retouren 
aansturen/materialen en TPD-
vragen) 

See heeft geen macht bij Doordat contracten (Statement of Slechte afstemming/afspraken met 
leveranciers omdat see het Work) met leveranciers voor leveranciers over opleveren van 
geld niet beheert projecten onvoldoende goed zijn NPl-deliverables 

Door ontbreken van NPI afgestemd is het moeilijk om NPI-

budget/commitment bij deliverables bij de leverancier 

leveranciers kunnen de NPI geregeld te krijgen. 

opleveringen niet afgedw ongen 
warden 

Onvoldoende dra agvlak binnen 
ASML voor Statement of Work 

Statement of Work bevat te 
weinig S CE inhoud 

SCE is verantwoordelijk voor 
deliverables bij leveranciers, 
heeft echter geen 
bevoegdheden 

SCE heeft geen formele macht, 
alleen beinvloeding is mogelijk 

See is Supply chain Door de interface rol van see See is belangrij ke 
vertegenwoordiger in veel dev. krijgen ze vanuit zowel de interface/vraagbaak tussen 
Projecten en krijgt daarom veel leverancier als de AS ML leveranciers/ASML waardoor veel 
supplier gerelateerde organisatie veel vrag en over tijd gaat zitten in het 
vragen/problem en elkaar. De tijd die see hieraan beantwoorden van vragen welke 
voorges choteld spendeert kan niet warden gebruik t niet aan andere a ctiviteiten 

See is vaak technische voor het opleveren van overige besteed kan warden 

intermediair tussen leveranc ier deliverables 

en development waardoor 
directe bijdrage vaak 
onduidelijk is (informatie 
verzamelen en vertalen zodat 
het voor de andere duidelij k 
wordt) 

Voor See zijn geen concrete Voor de individuele see afdelingen Op afdeling sniveau (see) word! 
deliverables bekend waardoor zijn geen deliverables bekend of onvoldoende ac tief op 
sturing niet goed gaat warden niet k enbaar gemaakt opleveringen ges tuurd 

Afdeling kpi's zijn onvoldoende waardoor sturing per afdel ing op 

bekend binnen SCE realiseren van de deliverables 

Kpi's op afdelingsniveau 
onvoldoende ac tief gebeurt. 

binnen met name see 
ontbreken 

Er wordt op dit moment niet 
targetgeric ht gewerkt 

Link tussen IPM en 
afdelingstargets ontbreekt 
waardoor onvoldoende foe us 
van mensen op targets 

Er is geen meting om de 
efficiency van de afdeling vast 
te stellen 

Doordat er geen heldere 
deliverables zijn voor see, kan 
er oak niet actief gestuurd 
warden 
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ID in/out impact 
scope 

L 2 2 

1 2 

2 2 

2 2 

M 1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

N 1 2 

1 3 

0 1 2 

1 3 

p 2 1 

2 2 
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prob lee momschrijving 
mbt innefficiency en 
effectiviteit 

SAT word! onvoldoende 
gebruikt om conflicterende 
belangen op te lo ssen 
(inkoop/sce en leveranc iers) 

Activiteiten voor See worden 
bepaald vanuit SAT want 
leverancier wil goed supplier 
profile 

Leveranciers veranderen 
niet altijd zoals ASML dat wil 

Verschillende belangen 
lnkoop vs SCE (pp3 druk vs 
proces ontwikkeling) 
waardoor bv. ind irecten bij 
leverancier beperkt zijn om 
randzaken geregeld te 
krijgen 

Veel operationele 
activiteiten binnen see 
liggen bij de GL ipv bij een 
verantwoordelijk e PL 

Van lijnmanagement wordt 
verwacht in detail op de 
hoogte te zijn van 
problem en die eigenlij k bij 
een engineer liggen 

SCE is vooral nog 
functioneel georienteerd 
waardoor er weinig w ordt 
samengewerkt met de 
andere groepen 
(Sce/NPUCE) 

Goede leidraad voor 
prioris ering ontbreekt 
waardoor Sce'ers dit naar 
eigen inzichten doen 

See is bezemwagen voor 
bijna alles wat leverancier 
raakt en niet commercieel is 

Visie en focus voor afdeling 
see is niet helder waardoor 
niet duidelij k is wat wel en 
niet gedaan w ordt 

Onduidelijk w ie 
verantwoordelijk is voor 
defineren en oplevering 
tooling bij leverancier 
(development of See) 

Tijdens NP I (proto/pilot) 
focus op materiaal 
beschikbaarheid ipv kwaliteit 
(kwalificaties overgeslagen 
ivm tijdgebrek) 

Slechte besluitvorming in 
NPI projecten (worden 
vooruit geschoven) 
waardoor deze door de tijd 
warden genom en en 
waardoor haast ontstaat 

Van see word! verwacht 
vertragingen van andere 
partijen in he t proces 
(NPl/FAR/ etc) in te !open 

uitleg samenvatting 

Voor SA T-leveranciers word! het SAT word! onvoldoende gebruik t 
SAT onvoldoende gebruik t of heeft om gezamenlijke belangen veilig 
onvoldoende s tuurmogelij kheden te stellen 
om de sce-belangen bij 
leveranciers veilig te stellen , 
daarbij is voor niet iedere 
leverancier een SAT 

See word! vooral func tioneel Functionele organisatie 
aangestuurd waardoor de GL (georganiseerd naar taken) lijkt 
vooral op proc essen binnen de belangrijk er dan projectorganis atie 
eigen afdeling stuurt en er minder 
samenwerking is met andere 
afdelingen in de matrix organisatie 

Doordat de scope heel breed is Scope afdeling is heel breed 
word! er een grote diver siviteit aan waardoor er een grote divers iteit 
activiteiten u itgevoerd. De aan activiteiten word! uitgevoerd 
diversiteit aan activiteiten leidt tot 
capaciteitsbezetting welke niet 
ingezet kan worden voor 
kernactiviteiten 

Er is nog onduideli jkheid wie De taak van see tijdens Early 
verantwoordelijk is voor supplier involvement is niet goed 
productkwaliteit tijdens de proto - om sch rev en 
fase waardoor see gevraagd wordt 
slecht materiaal te corrigeren 

Van see word! verwacht dat Door uitschuiven van 
vertragingen elders in het proces ontwikkelingsplanning komt SCE 
gecorrigeerd worden bij de in timing problemen ivm 
leverancier vasthouden start productie binnen 

ASML 
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ID in/out impact 
scope 

Q 2 1 

1 3 

1 3 

1 3 

R 2 2 
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BCA Bovers, juni 2009 

prob lee momschrijving uitleg samenvatting 
mbt innefficiency en 
effectiviteit 

Er onbreekt nag struetuur Doordat onbrek en van strueturen Er word! niet volgens standaarden 
door ontbrek en van en standaarden word! regelmatig gewerkt 
standaarden zoals GSA 's en het wiel opnieuw uitgevonden wat 
proeuderes ten koste gaat van eapaeiteit 

Er is geen eenduidige 
manier van werken binnen 
de groepen 

Doeumenten met betrekking 
tot leveraneiers/projeeten 
warden sleeht onderling 
gedeeld (veel alleen op 
eigen laptop be sehikbaar) 

Kennisdeling binnen S CE is 
niet goed waardoor wiel 
opnieuw uitgevonden word! 

Onvoldoende duidelijk e Er is onvoldoende afstemming 
verdeling van taken en tussen inkoop en see over see 
verantwoordelijk heden met gerelateerde tak en/opleveringen 
betrekking tot niet bij leverane iers 
eommereiele zaken tussen 
inkoop en see 

~ASML ~x~ 
~ 
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