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Abstract 

This report is the result of a master thesis project conducted at Nedschroef Weert 
B.V., located in Weert. The subject of this thesis is to analyze the risks in innovation 
projects. The content of this report is a structured scheme where invoices of the 
customers can be categorized in different groups, Conceptional phase, Global phase 
and Detail phase. Each invoice from the customer has his own risk analyze method to 
analyze the innovative before accepting the invoice of the customer. 
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Voorwoord. 

Dit rapport beschrijft het onderzoek <lat is uitgevoerd ter afsluiting van de 5-jarige opleiding 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van I november 2005 tot en met 18 mei 2006 bij 
Nedschroef Weert B.V., een productiefabriek voor bevestigingsmiddelen. 

Tijdens deze periode heb ik voor Nedschroef een ontwerp gemaakt waarmee Nedschroef 

vooraf kan beoordelen of ze nu wel of geen innovatief project moeten aangaan voor 

desbetreffende offerteaanvraag. 

Gedurende het afstudeertraject heb ik veel geleerd. Naast de kennis die ik uit de literatuur heb 

opgedaan, heb ik ook geleerd dat het afstuderen niet alleen bestaat uit het schrijven van een 

afstudeerrapport zelf. lk heb ondervonden <lat je tijdens het afstuderen zowel projectleider als 

projectuitvoerder bent van je eigen afstudeeronderzoek. Ik ben er dan ook van overtuigd <lat 

deze ervaring van toepassing zal komen wanneer ik me op de arbeidsmarkt ga bevinden. 

Velen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van <lit rapport. Graag wil ik een 

aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst bedank ik mijn TU-begeleider dr. Ir. H.J. Pels die mij na ieder gesprek tot nadenken 

zette om zijn ideeen en adviezen uit te werken. Hierdoor kreeg ik nieuwe ideeen en inzichten 
ten aanzien van het nieuwe ontwerp, zoals die binnen <lit onderzoek tot stand gekomen is. 

Verder wil ik mijn tweede TU-begeleider dr. J.A. Keizer bedanken voor zijn nuttige adviezen, 

commentaar en suggesties. 

Mijn begeleider vanuit Nedschroef Weert, ir. G. Lathouwers, bedank ik voor zijn prettige 
manier van begeleiden. Hij liet me zelfstandig mijn onderzoek uitvoeren, maar stond ondanks 

zijn zeer drukke agenda altijd klaar wanneer het nodig was. Verder wil ik de medewerkers 
van Nedschroef Weert bedanken voor hun medewerking van <lit onderzoek. In het bijzonder 
wil ik dhr. H. Tielens, dhr. M. van der Brande en de afdeling financiele administratie 

bedanken. 
Tenslotte wil mijn twee broers, ir. Louis Willigers en ir. Jef Willigers, dr. Janneke Spauwen, 

mijn ouders die me tijdens mijn hele studieperiode gesteund hebben, en mijn vrienden 

bedanken voor de noodzakelijke afleiding gedurende deze studieperiode. 

Mathie Willigers 

Eijsden, juni '06. 

Voorwoord 

,.'lo, 
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Samenvatting. 

Binnen dit afstudeerrapport is er onderzoek verricht naar de wijze waarop Nedschroef haar 
omzet kan vergroten door het aanbieden van innovatieve producten. Nedschroef heeft relatief 

weinig ervaring met het uitvoeren van innovatieve projecten, dit komt mede door de cultuur 
van Nedschroef, namelijk het produceren en aanbieden van relatief standaard producten. 
Omdat Nedschroef zeer slechte ervaringen heeft door een eerder uitgevoerd innovatief project 

met de klant, is er bij Nedschroef een groot risicomijdend gedrag ontstaan omtrent het 

uitvoeren van innovatieve projecten. Wanneer dit risicomijdend gedrag bij Nedschroef 
verminderd dan we! verkomen kan worden, zullen ze eerder geneigd zijn om innovatieve 

projecten met de klant uit te voeren. Om dit probleem op te lossen zijn: 
de algemene eigenschappen van de klanten ten aanzien van het uitvoeren van 

innovatieve projecten geanalyseerd en 

er is een nieuw processchema voor offerteafhandeling met behulp van 

risicomodellen voor Nedschroef ontwikkeld. 

Aan de hand van het artikel van [Albert (1992)] kan Nedschroef een onderscheid maken 

tussen twee algemene soorten klanten, namelijk klanten die behoren tot het Nippon-Rhineland 
model of klanten die behoren tot het Anglo-Saxon model. Afhankelijk van de landscultuur 

kan de klant in een van deze twee modellen worden gecategoriseerd. De landen die behoren 
tot Nippon-Rhineland model zijn onder andere Japan, Duitsland, Zweden en Zwitserland, en 

hebben als eigenschap dat ze veel tijd en geld steken in innovatie met eventueel andere 
bedrijven. De landen die behoren tot het Anglo-Saxon model zijn onder andere Amerika, 
Frankrijk en Engeland met als eigenschap dat ze meteen worden afgerekend op resultaten 
door de aandeelhouders, waardoor ze minder geneigd zullen zijn om veel energie te steken in 

innovatie die op korte termijn 'niks ' oplevert. 
Doordat de engineering chain van de klant vanuit de theorie is geanalyseerd, kan Nedschroef 

een onderscheid maken tussen de verschillende engineeringfases waardoor onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de verschillende soorten offerteaanvragen uit de 

Detailontwerpfase, Globaalontwerpfase en Conceptontwerpfase. 

Het nieuw ontworpen processchema voor offerteafhandeling is een schema dat Nedschroef in 
staat stelt om op gestructureerde wijze de verschillende soorten offerteaanvragen af te 
handelen. Het processchema geeft onder andere weer bij welke soorten offerteaanvragen, 

welke risicomodellen toegepast moeten worden. Met behulp van de risicomodellen kan 
Nedschroef vooraf beoordelen, op basis van risico-inschattingen, of ze een offerteaanvraag 
moeten accepteren of niet. 

Het ontworpen beslissingsrisicomodel van offerteaanvragen uit de Detailontwerpfase is 
enerzijds gebaseerd op kosteninschattingen, namelijk Verwachte kosten, Minimale kosten en 
Maximale kosten. Anderzijds worden de opbrengsten van de offerteaanvraag geschat, 

namelijk Verwachte opbrengsten, Minimale opbrengsten en Maximale opbrengsten. Hieruit 
volgt dat Nedschroef drie scenario ' s van deze offerteaanvraag kan berekenen, te weten het 
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meest negatieve scenario, het te verwachte scenario en het meest positieve scenario van deze 

offerteaanvraag. De drie scenario's geven een spreiding van onzekerheid van deze 

offerteaanvraag weer. Mede aan de hand van deze spreiding kan Nedschroef dan beoordelen 

of ze de offerteaanvraag moeten accepteren dan wel afwijzen. 

Het ontworpen beslissingsrisicomodel van offerteaanvragen uit de Globaalontwerpfase is 
voomamelijk gebaseerd op het artikel van [Keizer (2002)]. Het resultaat van dit ontwerp is 

een vragenlijst bestaande uit 45 risicostellingen. De betrokkenen, die mogelijk de 

offerteaanvraag uit de Globaalontwerpfase gaan uitvoeren, wordt gevraagd om deze 
vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgt Nedschroef een overzicht van de risicoverdeling 

(Verwaarloosbaar klein risico, Klein risico, Neutraal risico, Hoog risico en Zeer hoog risico ). 

Afhankelijk van deze risicoverdeling kan Nedschroef de offerteaanvraag meteen afwijzen, 

meteen accepteren of Nedschroef moet eerst nog enkele actiepunten uitvoeren die ervoor 

zorgen dat de stellingen Hoog risico en Zeer hoog risico worden opgelost, zodat ze voor het 

uit te voeren project nog maar een Verwaarloosbaar klein tot Neutraal risico vormen, waama 
Nedschroef de offerteaanvraag kan accepteren. 

Conclusies ten aanzien van het nieuwe ontwerp: 

Door deze nieuw ontworpen modellen, processchema voor offertehandeling en de 

beslissingsrisicomodellen Detailontwerpfase en Globaalontwerpfase in de praktijk bij 

Nedschroef te toetsen, kunnen er enkele conclusies getrokken worden. 

Processchema ojferteajhandelingen: 
De betrokkenen bij deze toetsing vonden dat dit processchema bij kan dragen om inzicht te 

krijgen in de marktontwikkelingen van de fastenings en de inteme bottlenecks op 
bijvoorbeeld productiecapaciteit. Verder vonden ze dat dit schema hen in staat stelde om op 
gestructureerde wijze de verschillende soorten offerteaanvragen af te handelen. 

Beslissingsrisicomodel Detailontwerpfase: 

Uit de praktijktoetsing kan er geconcludeerd worden dat de spreiding tussen het meest 
negatieve scenario en het meest positieve scenario van deze offerteaanvraag ongeveer 50% 
afwijkt ten opzichte van het berekende 95% betrouwbaarheidsinterval van deze 
offerteaanvraag. Het meest negatieve scenario was twee maal de ondergrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval en het meest positieve scenario was twee maal zo groot dan de 
bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval. 

Beslissingsrisicomodel Globaalontwerpfase: 

Dit beslissingsrisicomodel is aan de hand van het reeds lopende ' verstelelement project' 
getoetst waarbij de vragenlijst door drie betrokkenen werd ingevuld. In totaal waren er 13 
verschillende vragen die een Hoog tot Zeer hoog risico vormden. Doordat Nedschroef nog 

geen risicomodel had, was er geen gestructureerd stappenplan aanwezig, waarmee deze 13 

vragen 'opgelost' kunnen worden. Wei is er een op een overleg geweest tussen onder andere 
de salesmanager en de engineer om bepaalde risico' s te bespreken. 

De algemene conclusie is dat Nedschroef met behulp van dit nieuwe ontwerp in de toekomst 
minder risicomijdend gedrag zal vertonen om een innovatief project gezamenlijk met de klant 

uit te voeren. 
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Inleiding en probleemstelling. 

Risico's, we hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld in het verkeer, bij het sporten en 

in het dagelijkse werk. Er worden bewust of onbewust keuzes gemaakt, waarbij vooraf de 

risico's zijn overwogen en ingeschat. "We kunnen nog net voor die auto de weg oprijden, 

tegen deze tegenstander kunnen we wel met drie verdedigers spelen, in deze 

weersomstandigheden kan de piloot wel opstijgen", zijn enkele voorbeelden. In het eerste 

geval wordt de keuze om de weg op te rijden in fracties van seconden genomen, waarbij de 

risico's zeer snel moeten worden ingeschat. 

Het besluiten of er met drie verdedigers gespeeld zal worden zal !anger duren en bij de 

besluitvorming of er wel in bepaalde weersomstandigheden gevlogen kan worden zal 

intensiever en systematischer gebeuren, omdat de gevolgen hierbij ook zeer groot kunnen 

ZlJn. 

Hoe minder de risico's ingeschat kunnen worden, des te groter zal de angst, of risicomijdend 

gedrag, zijn om de beslissing uit te voeren, bijvoorbeeld de angst zal groter zijn wanneer deze 

persoon geblinddoekt nog net voor een auto de weg op moet rijden dan wanneer hij geen 

blinddoek om heeft. Dit voorbeeld geeft al aan hoe belangrijk risico inschattingen zijn. 

Het afstudeerbedrijf Nedschroef Weert B.V. is een onderdeel van de Koninklijke Nedschroef 

Holding N.V. Dit bedrijf heeft zich gericht op het aanbieden van producten binnen de 

automobielindustrie. Het levert voornamelijk metalen bevestigingsmiddelen aan de 

autofabrikanten zelf en aan leveranciers van de autofabrikanten. In een Ford Fiesta zitten al 

333 bevestigingsmiddelen (partnummers). 

Nedschroef Weert B.V. wil zich meer gaan richten op het aanbieden van innovatieve 

producten. Een nieuwe ontwikkeling in bevestigingsmiddelen vormen de zogenaamde 

Nedshape producten. De bedrijfscultuur binnen Nedschroef is gericht op het produceren van 

relatief standaard bevestigingsmiddelen in grote series. Juist omdat Nedschroef relatief weinig 

ervaring heeft in bet uitvoeren van innovatieve projecten, is het voor Nedschroef belangrijk 

dat ze voorafgaand aan het uitvoeren van een innovatief project op een systernatische manier 

risicomanagement uitvoeren. 

Inleiding en probleemstelling 
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In dit rapport zijn er dan oak twee risicomodellen voor Nedschroef Weert B.V. ontwikkeld, 

waardoor het risicomijdend gedrag ten aanzien van het aangaan van innovatie projecten 

verminderd zal warden, zie hoofdstuk 5. Verder is er in dit rapport een klantenanalyse 

uitgevoerd en is er een nieuw processchema offerteafhandeling ontwikkeld. Dit is een schema 

dat onder andere weergeeft bij welke so01ten offertes, welke risicomodellen gebruikt moeten 

warden. 

Het resultaat van dit afstudeerrapport is dat Nedschroef nu gestructureerde 

beslissingsrisicomodellen heeft om te bepalen of Nedschroef nu we! of geen innovatief 

project moet aangaan voor de desbetreffende offerteaanvraag. 

Het processchema, met de bij behorende risicomodellen, is in de praktijk bij Nedschroef 

getoetst. Mede aan de hand hiervan zijn er enkele conclusies verwerkt. 

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd: 

ORIENT A TIEF ASE 

~~ 
ANALYSE- EN ONTWERPF ASE 

~~ 
CONCLUSIEF ASE 

ORIENT A TIEF ASE 

Deze fase bestaat uit een bedrijfsbeschrijving en een probleemanalyse. De 

bedrijfsbeschrijving geeft een algemene indruk van het bedrijf Nedschroef. De 

probleemanalyse beschrijft de uiteindelijke opdrachtformuleringen. 

Inleiding en probleemstelling 2 
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ANALYSE- EN ONTWERPF ASE 

Binnen deze fase worden eerst de eigenschappen van de klant beschreven 

(hoofdstuk 3). Een onderdeel hiervan is dat Nedschroef de verschillende 

soorten offerteaanvragen die ze van de klant binnenkrijgen, kunnen definieren, 

waardoor Nedschroef een onderscheid kan maken tussen deze verschillende 

offerteaanvragen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de huidige offerte-intake zoals die op dit moment bij 

N edschroef W eert ui tgevoerd wordt. 

Het ontwerp van een generiek processchema voor offerteafhandelingen met 

behulp van risicomodellen wordt uitgevoerd in hoofdstuk 5. Dit ontwerp is op 

maat voor Nedschroef ontworpen. 

CONCLUSIEF ASE 

In deze fase werd het ontworpen processchema voor offerteafhandelingen met 

de bijbehorende risicomodellen bij Nedschroef Weert getoetst. Het nieuwe 

model werd getoetst aan een offerteaanvraag, zoals die bij Nedschroef 

binnenkomt en ook bij een innovatief project zoals die bij Nedschroef 

uitgevoerd wordt. Tenslotte worden er enkele algemene aanbevelingen en 

conclusies gegeven. 
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1 Bedrijfsomschrijving. 

In de bedrijfsomschrijving wordt eerst een bedrijfsbeschrijving gegeven van de Koninklijke 

Nedschroef Holding N. V. en van Nedschroef Weert. 

Vervolgens is er in dit hoofdstuk een beknopte SWOT analyse uitgevoerd voor Nedschroef 

Weert B.V. 

1.1 Bedrijfsomschrijving Koninklijke NedschroefHolding N.V. 

Gedurende meer dan 100 jaar is Nedschroef onafgebroken actief met de productie van 

bevestigingsmiddelen. Met de oorspronkelijke bedrijfsactiviteit -de vervaardiging van 

klinknagels voor de scheepsbouw- werd in 1894 in de vestigingsplaats Helmond begonnen. 

Geleidelijk schakelde men over op een hoogwaardiger productenassortiment voor andere 

afnemers en werd de groep door diverse overnames uitgebreid. Bij de gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van de vestiging in Helmond, werd aan Nedschroef Holding het predikaat 

'Koninklijk' verleend. 

De tweede kernactiviteit 'machines' is ontstaan als afgeleide van de bevestigingsmiddelen. De 

revolutionaire uitvinding van een nieuwe warmmoerenmachine leidde in 1962 tot de 

oprichting van de machinefabriek in Herentals (Belgie) . In een later stadium werden ook 

machines voor de koudvervorming gefabriceerd. De hierin ondergebrachte 

gereedschappenactiviteit komt voort uit de bevestigingsmiddelenproductie. Op 1 januari 1994 

werd de gereedschappenmakerij van Nedschroef Helmond een zelfstandige onderneming en 

opereert thans onder de naam SMF Tools B.V. 

1.1.1 Korte historische data: 

Zoals eerder is vermeld is Nedschroef Helmond opgericht in 1894. Na een periode van 68 

jaar, in 1962, heeft Nedchroef een machinefabriek opgericht in Belgie, onder de naam 

N edschroef Herentals NV. 

In 1981 werd FCF Europa overgenomen, waarna bet uiteindelijk de naam Nedschroef 

Weert B. V. kreeg. 
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In 1987 werden de aandelen Nedschroef Holding genoteerd aan de Officiele Parallelmarkt 

van de Amsterdamse Effectenbeurs. 

Eind september 1994 werd de notering van de aandelen overgebracht naar de Officiele Markt, 

nu Euronext genaamd. 

Na 1994 heeft Nedschroef verschillende ovemames uitgevoerd. In totaal bestaat Nedschroef 

Holding NV uit een groep van 21 ondernemingen met vestigingen in 12 landen, van Zuid 

Afrika tot Zweden. 

In bijlage 1 is een volledig overzicht van de historische data betreffende Koninklijke 

Nedschroef Holding N. V. weergegeven. 

1.1.2 Markt en marktpositie van de Koninklijke Nedschroef Holding N.V. 

De kemactiviteiten van de koninklijke Nedschroef Holding N.V. zijn het ontwikkelen, 

produceren, in- en verkopen van: 

bevestigingsmiddelen voor de automotive-industrie en haar toeleveranciers; 

machines en gereedschappen voor het koud en warm vervormen van staal , 

voornarnelijk voor de toeleveranciers aan de automoti ve-industrie. 

Door de combinatie van deze bovengenoemde kemactiviteiten, met de daarbij behorende 

logistieke dienstverlening, neemt Nedschroef een unieke positie in op de wereldmarkt. Sterke 

verkooporganisaties met technische adviseurs stellen de klanten in staat om te profiteren van 

de opgebouwde expertise. 

De groepsomzet, voor circa 90% bevestigingsmiddelen, wordt gegenereerd bij een vaste kem 

van automotive producenten en de leveringen vinden voor een zeer belangrijk deel plaats op 

basis van jaarorders of meerjarencontracten. Een door continulteit geYnspireerde relatie tussen 

afnemer en toeleverancier ligt hieraan ten grondslag. 

De steeds meer klantspecifieke machines van de Nedschroef-groep worden geografisch sterk 

verspreid afgezet. Zij worden in steeds mindere mate verkocht in de vervangingsmarkt en 

vertegenwoordigen per eenheid een relatief hoge waarde. 
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Markt 

De Nedschroef-groep opereert, over een langere periode gezien, in een stabiele markt van 

bevestigingsmiddelen. Doordat de belangrijkste afnemers streven naar een beperking van het 

aantal toeleveranciers, biedt deze markt Nedschroef de mogelijkheid tot vergroting van haar 

marktaandeel. Vervanging van metalen bevestigingsmiddelen door andere 

bevestigingstechnieken vindt slechts op bescheiden schaal plaats. De segmenten 

vrachtwagenindustrie en kapitaalgoederenindustrie (machines) zijn meer 'cyclisch' dan de 

personenauto-industrie. Er wordt rekening gehouden met een verschuiving van een gedeelte 

van de automotive-industrieproductie van West- naar Midden-Europa. 

Marktpositie 

De divisie 'bevestigingsmiddelen' heeft in West-Europa een marktaandeel van circa 11 % bij 

de automotive-industrie. Hiermee behoort Nedschroef in Europa tot de grootste marktpartijen. 

De divisie 'machines' heeft wereldwijd een marktaandeel van circa 15% in het desbetreffende 

segment. De gereedschappenactiviteit is van bescheiden omvang. 

In 2004 bedroeg de omzet van de Koninklijke Nedschroef Holding NV wereldwijd €343,2 

miljoen. 

De omzet in het eerste half jaar van 2005 van de productietak van de Nedschroef Holding NV 

bedroeg wereldwijd: €127 .964.000,-. In <lit bedrag is de omzet van de vestiging in 

Johannesburg in Zuid-Afrika niet meegenomen. De omzetcijfers van deze vestiging zijn (nog) 

niet bekend. 

Het aandeel van Nedschroef Weert BV binnen de productietak van de Nedschroef Holding 

NV bedroeg in het eerste half jaar van 2005 €10.359.00,-. 

Nedschroef Weert BV richt zich ditjaar op een totale omzet van €21.000.000,-. 

1.2 Bedrijfsomschrijving Nedschroef Weert B.V. 

Nedschroef Weert is onderdeel van de Nedschroef holding groep. Het bedrijf FCF Europa 

B.V. werd overgenomen door de Nedschroef Holding en stond vanaf toen bekend als 

Nedschroef Weert. Momenteel werken er 85 personen bij Nedschroef Weert BV. 

In bijlage 2 "De organisatiestructuur" staat de positie van Nedschroef Weert B.V. beschreven 

zoals die zich bevindt binnen de holdinggroep, Koninklijke Nedschroef N.V. 
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1.2.1 De markt van Nedschroef Weert. 

De activiteiten van Nedschroef Weert B.V. bestaan uit de ontwikkeling, productie, inkoop en 

verkoop van koud- en warrnpersdelen (wordt afgestoten). Grofweg kan men drie groepen 

producten onderscheiden, namelijk: 

Standaardproducten; de zogenaamde Fastening products, 

Speciale producten, 

Innovatieve 'draaiproducten'; de zogenaamde Nedshape products. 

De voomaamste productgroepen waarop Nedschroef Weert zich concentreert is de speciale 

producten, en in het bijzonder de Nedshape products. Deze groepen bestaan uit specials, 

flensmoeren, wielmoeren, lasmoeren en 'tandwiel' delen. 

De markt is voomamelijk gericht op de automotive industrie en hun leveranciers. Andere 

klanten zijn groothandelaars en andere OEMs (Original Equipment Manufacturer). 

Nedschroef Weert ontwikkelt en produceert de producten zelf. Het kan ook zijn dat 

Nedschroef Weert de producten bij anderen inkoopt en vervolgens weer doorverkoopt, dit 

doet men met de eenvoudige producten. 

Nedschroef Weert BV kiest ervoor om te concurreren op basis van het aanbieden van op 

klantorder ontworpen producten en de kwaliteit van deze producten. Binnen Nedschroef 

Weert BV heeft men zich gespecialiseerd in het vervaardigen van complexe klantspecifieke 

draaiproducten, de Nedshape producten. 

De benodigde kennis is in huis, voor nieuwe producten kunnen de productiemiddelen worden 

ontworpen en vervolgens kan het product worden geproduceerd volgens de specificaties van 

de klant. 

Omdat de kracht van Nedschroef Weert BV ligt in het produceren van innovatieve producten 

worden de standaard producten ingekocht en zonder tussenkomst van de productieafdeling 

door de handelsafdeling doorverkocht. In deze markt voor standaardproducten heeft 

Nedschroef Weert BV een marktaandeel dat wordt geschat op 5-10% en is hiermee een vrij 

kleine speler. 

Op de markt van de Specials/Nedshape is Nedschroef Weert BV een grotere speler. In deze 

markt heeft Nedschroef Weert BV te maken met een vijftal serieuze concurrenten die dezelfde 

productietechniek (koudpersen) hanteren als Nedschroef Weert BV. Het marktaandeel van 
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Nedschroef Weert BV wordt in deze markt geschat op 20%. De producten die Nedschroef 

Weert BV produceert door middel van koudpersing kunnen echter ook geproduceerd worden 

door bijvoorbeeld verspaning. Wanneer er wordt gekeken naar de totale afzetmarkt dan is 

Nedschroef Weert BV, en overigens de gehele koudpers industrie, een kleine marktspeler. 

1.2.2 Productie en Technologieen van Nedschroef Weert. 

Nedschroef Weert BV behoort tot de moerenproductie-tak van de Nedschroef Holding NV. 

Binnen Nedschroef Weert BY richt men zich op zogenaarnde Nedshape producten. Dit zijn 

producten die niet-standaard zijn en vaak voor een opdrachtgever gemaakt worden. 

Nedschroef Weert BV presenteert zich als een bedrijf dat in staat is zeer innovatieve 

producten te produceren. Hiermee onderscheidt Nedschroef Weert BY zich van concurrenten. 

De productie bestaat uit de directe afdelingen: 

Hot Forming (warmpersen); deze afdeling wordt binnenkort afgestoten, 

Cold Nut Forming (koudpersen), 

Nabewerking (tappen, rollen, wassen etc.) en 

Harden. 

De directe producerende afdelingen worden alle ondersteund door de afdeling Techniek 

( ontwikkeling, gereedschapvoorziening, onderhoud). 

Verschillende bewerkingen worden uitbesteedt aan derden, zoals oppervlakte behandeling en 

diverse montage activiteiten. 

In grate lijnen bestaat een doorsnee productie uit: het persen, stralen, tappen, wassen, borgen, 

harden/verzinken en olien. Het verzinken wordt uitbesteed en het olien soms ook. 

Nedschroef Weert heeft de technologie in huis voor producten die worden gefabriceerd 

volgens het koudpersprocede (Cold Nut Forming) en warmpersprocede (Hot Forming). Het 

verschil tussen beide procedes is dat het materiaal bij het warmpersprocede eerst verhit wordt 

voordat het vervormd wordt en bij het koudpersprocede blijft het materiaal koud. Het 

voordeel van het koudpersprocede is dat dit nauwkeuriger aan maten kan voldoen (kleinere 

tolerantie), al zijn voor het vervormen hogere persdrukken nodig. De dimensies van het te 

persen staal liggen daarom bij het koudpersen tussen een diameter van 8 millimeter tot 14 

millimeter (M8 - M14). 
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Bij het warmpers procede is het materiaal gemakkelijker te vervormen, waardoor er grotere 

producten gemaakt kunnen worden. De dimensies van het te persen staal liggen hierbij tussen 

een diameter van 14 millimeter tot 30 millimeter (Ml4- M30). 

Aangezien Nedschroef Weert zich wil specialiseren in nauwkeurige hoogwaardige producten 

wordt de afdeling warmpersen (HF) binnenkort afgestoten. Hierdoor kan Neschroef Weert 

zich nog beter specialiseren in het koudpersen (CNF). 

Nedschroef Weert produceert voomamelijk middel en grote series producten. De aantallen 

producten van een midden serie liggen in de honderdduizenden producten per jaar en bij de 

grote producten moet men denken aan miljoenen stuks per jaar. Dit is noodzakelijk voor het 

rendabel maken van de productielijnen. 

1.2.3 Verandering van technologie: 

Onderstaande figuur geeft een onderverdeling van drie productgroepen weer. Om Nedshape 

products te kunnen maken heeft men hoogwaardigere technologie nodig dan wanneer men 

Specials products en Fastening products wilt maken, zie figuur 1.1. Verder is de vereiste 

technische knowhow die voor het produceren van Nedshape products ook vele male hoger 

dan die van Fastening products. 

Fastening 

Products 

Specials 

Products 

. ·-·--
Mate van technologie 

Figuur I . I: Technology chain Nedschroef 
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Fastening Products: Onder Fastening Products vallen bijvoorbeeld eenvoudige klepjes en 

beugeltjes. 

Specials Products: Onder de Specials Products vallen bijvoorbeeld moeren met een flens, 

zoals hier is afgebeeld. 

Nedshape Products: Onder de Nedshape Products vallen de meer innovatieve producten, die 

de draaiproducten ' vervangen ' . De 

techniek waarmee deze producten worden 

vervaardigd is normaal gebaseerd op 

draaien en of frezen. Nu 

heeft Nedschroef Weert de 

technologie en knowhow 

in huis om deze producten, 

zoals hiemaast zijn afgebeeld te fabriceren door middel van Cold Nut 

Forming (koudpersen). 

Hoe meer men zich aan de rechterkant van de keten bevindt (zoals is weergegeven in figuur 

1.1 ), des te technologischer/innovatiever de producten zijn. Nedschroef Weert wil zich 

concentreren in de zogenaamde Nedshape producten. Dit zijn innovatieve producten die door 

middel van Cold Forming (koudpersen) techniek geproduceerd worden. 

Het voordeel van deze Cold Nut Forming techniek is <lat men in staat is om zogenaamde 

' draaiproducten' te produceren. Dit wil zeggen <lat er producten gemaakt kunnen worden die 

normaal op een draaimachine geproduceerd moeten worden. Op deze wijze kan Nedschroef 

Weert met behulp van het koudperstechniek concurreren met producenten die draaiproducten 

maken. 
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1.2.4 Koudperstechniek. 

Het koudpersproces wordt zeer kort toegelicht, om zo enigszins gevoel te krijgen wat deze 

techniek inhoud. De specifieke technische details worden verder niet toegelicht. 

Het principe van het koudperstechniek berust op het vervormen van staal door middel van 

zeer grote krachten (krachten van 400 ton). Deze krachten moeten groter zijn dan de 

elasticiteitsgrens van staal, om het staal zo in de gewenste vorm te kunnen persen. Men 

verkrijgt na het koudpersen dus eindproducten waarbij geen materialen zijn weggehaald 

d.m.v. bijvoorbeeld draaien of frezen. Een van de vele voordelen van deze koudperstechniek 

is dan ook dater minder uitgangsmateriaal nodig is om een product te maken (zie figuur 1.2). 

Figuur 1.2: Uitgangsmateriaal voor draaitechniek versus perstechniek. 

Figuur 1.2, laat links het uitgangsmateriaal zien wanneer men het middelste product wilt 

maken door middel van draaien. Rechts is het uitgangsmateriaal afgebeeld wat nodig is om 

het middelste product te maken door middel van koudpersen. Het is dan ook goed zichtbaar 

dat er voor persproducten veel minder uitgangsmateriaal nodig is dan bij draaiproducten, om 

hetzelfde product te maken. 

Het koudpersen zelf gebeurt meestal in een aantal stappen. Omdat het vaak onmogelijk is om 

het materiaal in een keer te vervormen. Het materiaal heeft vaak een aantal stappen nodig om 

in de gewenste vorm te ' vloeien'. 
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In benedenstaand figuur worden de verschillende persstappen weergegeven van het 

koudpersen. 

Figuur 1.3: Stappen van het koudpersen. 

Allereerst wordt het uitgangsmateriaal op lengte geknipt, z1e linksboven van figuur 1.3 , 

waarna het vervolgens in 5 stappen geperst wordt in de juiste vorm. 

De toekomstige mogelijkheden op het gebied van koudpersen zijn moeilijk in te schatten. Wel 

worden er voortdurend de grenzen opgezocht, tussen perskracht, persmallen, materiaal, vorm, 

toleranties, etc. 
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l.3 SWOT-analyse Nedschroef Weert. 

In deze paragraaf wordt een SWOT-analyse uitgevoerd om zo enig inzicht te krijgen waar 

Nedschroef Weert goed en minder goed in is en waar er kansen en bedreigingen voor 

Nedschroef zijn. Omdat deze SWOT-analyse dient om een globaal inzicht te krijgen, is er 

geen diepgaande analyse uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld Prof. dr. Aime Heene in 

'Praktijkboek Strategie' beschrijft. 

De SWOT-anlyse [Ansof (1965) en Andrews (1965)] analyseert de Strengths en de 

Weaknesses van een organisatie (inteme analyse) en de Opportunities en Threats van de 

omgeving ( exteme analyse). 

Sterkten 

Zwakten 

Bedreigingen 

Kansen 

+ De nieuwste productie techniek, het zogenaamde Cold Forming; 

+ Goede productkwaliteit, kleine tolerantie; 

+ Goede relaties met bepaalde grote industriele klanten, door middel van 

accountmanagers; 

+ Veel technische knowhow aanwezig; 

+ Opereert binnen een holding waar ook de productiemachines en de 

gereedschappen geproduceerd worden. 

Hoge initiele kosten; 

Concurrentie van enkele grote bedrijven; 

Concurrenten die in de toekomst een nog meuwere productietechniek 

hebben. 

+ Engineering involvement bij huidige grote klanten; 

+ Het participeren in de vliegtuigindustrie; 

+ Concurreren met fabrikanten die draai-/freesproducten maken. 
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Vanuit deze SWOT-analyse kunnen de onderscheidende vaardigheden en de 

kernsuccesfactoren worden herleid. 

Onderscheidende vaardigheden: 

Het produceren door middel van een nieuwe productietechniek, Cold Forming. 

Goede relaties met de klant 

Kernsuccesfactoren: 

Engineering involvement. 

1.3.1 Productenanalyse van Nedschroef Weert B.V. 

De productenanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de Boston Consultancy Group 

Portfolio [Henderson (1979); Botter (1988)] zoals is weergegeven in onderstaande figuur. 

Mar1a!t Share 

High Low 

. . . ... . 
. 
Stars Question Marks 

Cash Cows Dogs 

Figuur 1.4: "De BCG portfolio " bron www.tutor2u.net 

Toelichting van figuur 1.4: 

De matrix heeft twee dimensies namelijk Marktaandeel en Marktgroei. 

Verder heeft de matrix een onderverdeling van 4 categorieen waaronder het bedrijf zijn 

producten kan onderverdelen, namelijk: 

Stars: (hoge groei, hoog marktaandeel) 

De Stars zijn leiders in de zaken. Daarom zouden zij ook grote hoeveelheden 

contant geld moeten produceren. 

De Stars zijn vaak ruwweg in evenwicht op de netto cashflow. 
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Cash Cows: (lage groei, hoog marktaandeel) 

De winsten en de contant geldgeneratie zouden hoog moeten zijn. Wegens de lage 

groei, zouden de investeringen die nodig zijn laag moeten zijn. 

Cash Cows is het fundament van een bedrijf. 

Dogs: (lage groei, laag marktaandeel) 

Vermijd en minimaliseer het aantal Dogs in het bedrijf. 

De Dogs moeten contant geld opleveren, anders moeten zij worden geliquideerd. 

Question Marks: (hoge groei, laag marktaandeel) 

Question Marks heeft de slechtste contant geldkenmerken van allen, omdat zij 

hoge contante geldeisen hebben en lage opbrengsten, wegens hun laag 

marktaandeel produceren. 

Als het marktaandeel onveranderd blijft, zal Question Marks eenvoudig grote 

hoeveelheden contant geld absorberen. 

Of intensiveer zwaar, of verkoop, of investeer niets en produceer om het even welk 

contant geld dat u kunt. Verhoog het marktaandeel of lever contant geld. 

Deze analyse wordt uitgevoerd voor de drie productgroepen van Nedschroef Weert B.V., 

namelijk: 

Fastening Products; 

Specials Products; 

Nedshape Products. 

Er wordt niet specifiek geanalyseerd op de producten, maar voornamelijk ook op de 

technologie die hieraan ten grondslag ligt om deze producten te produceren. Dan behoren de: 

Fastening Products: in het segment van de Cash Cows. De standaard producten (Fastening 

Products) hebben namelijk geen groei meer en Nedschroef Weert heeft 

met deze producten een relatief klein marktaandeel. 

Specials Products: in het segment van de Cash Cows. Hierbij gelden dezelfde argumenten 

als de Fastening Products. Alleen in iets mindere mate dan de 

Fastening, want de specials zijn weer iets innovatiever waardoor 

N edschroef Weert een iets groter marktaandeel be vat. 

Nedshape Products: in het segment van de Stars. Deze producten worden namelijk door 

middel van een nieuwe productietechniek gefabriceerd. Deze wijze van 

produceren heeft namelijk nog een grote marktgroei en Nedschroef 

Weert heeft een relatief groot marktaandeel hierin. 
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1.3.2 Concurrentiestrategieen. 

De fase in levenscyclus waar de bedrijfstak zich bevind, is sterk bepalend voor de aard van de 

concurrentiestrijd. In principe maakt iedere bedrijfstak een bepaalde een bepaalde historische 

ontwikkeling door, vanaf de introductie van een nieuw product, waarbij een nieuw bedrijfstak 

ontstaat, via groei, naar een verzadiging en tot slot een teruggang (zie onderstaand figuur 1.5) 

II lll IV 

lntroductie Groei Verzadiging Teruggang 
Omzet 

Tijd 

Figuur 1.5: De vier Jasen van de levenscyclus van een bedrijfs tak [van Aken} 

De aard van de concurrentiestrijd verschilt sterk tussen de fasen. In de introductie gaat het 

vooral om productvemieuwing en zijn er nog weinig concurrenten. In de groeifase wordt er 

geconcurreerd op ' features ' aan het product. De omzetten stijgen sterk, hetgeen ook hogere 

eisen stelt aan de financiering van die omzetten, en er komen meer concurrenten. 

In de verzadigingsfase wordt er meer op prijs geconcurreerd, procesinnovatie wordt 

belangrijker, kleinere concurrenten beginnen af te vallen (de zogehete 'shake-out' van de 

bedrij fstak) en een paar grote beginnen te domineren. In de afbouwfase dalen de omzetten, er 

vallen nog ondememingen af en de overblijvers trachten op hun gevestigde posities te 

kapitaliseren: minder investeren en daardoor een zo hoog mogelijke positieve geldstroom 

creeren. 
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De Fastening en de Specials bevinden zich in stadium III, namelijk de verzadigingsfase en de 

Nedshape products bevinden zich in fase II, de groeifase. Dit is weergegeven in figuur 1.6. 

Tijd 

Figuur 1.6: Onderverdeling van de drie productgroepen in het product levenscyclus fases gebaseerd op [van 

Aken} . 

Een eerste benadering van een concurrentiestrategie wordt gegeven door Porters zogehete 

generieke strategieen [M. Porter (1980)]. Hij stelt <lat de basisalternatieven voor een 

concurrentiestrategie zijn: 

kostenleiderschap: door een lagere kostenniveau dan de concurrentie te 

ontwikkelen (bijvoorbeeld door schaalgrootte of procesinnovatie) kan men via 

lagere verkoopprijzen de concurrentieslag winnen; 

differentiatie: winnen door andere, of liever betere producten aan te bieden dan de 

concurrent; 

focussen : concentratie op een bepaald segment binnen een industrietak en te 

winnen via deze specialisatie. 

Door middel van de een meuwe fabricagetechnologie kunnen de koudgeperste Nedshape 

Products qua vorm en toleranties concurreren met zogenaamde ' draaiproducten' . Echter 

door de nieuwe technologie (technology leadership) kan Nedschroef Weert deze producten, 

mits ze in grote schaal geproduceerd worden, goedkoper verkopen dan hun concurrenten. Met 

andere woorden de coherentiestrategie voor de Nedshape producten is kostenleiderschap. 
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2 Probleemanalyse. 

De probleemanalyse is uitgevoerd aan de hand van formele en informele gesprekken en 

interviews binnen Nedschroef Weert B. V. 

Nedschroef Weert B.V. wil zich gaan richten op de Nedshape producten, om zo door middel 

van innovatieve projecten voor te blijven op hun concurrenten. Het projectkader binnen dit 

afstudeerrapport wordt als volgt omschreven: 

"Het vergroten van de omzet door middel van innovatieve projecten" 

Aan de hand van dit projectkader is er een Ishikawadiagram [Ishikawa (1990)] (ook wel 

visgraatdiagram genoemd) opgesteld. 

2.1 Ishikawadiagram. 

Het Ishikawadiagram maakt een onderscheid tussen symptomen en oorzaken. Bij het diagram 

staat het kemsymptoom helemaal rechts weergegeven en de belangrijkste oorzaken staan bij 

de hoofdgraten. Per oorzaak worden weer suboorzaken aangegeven. 

Met in het achterhoofd houdend dat het Ishikawadiagram normaal alleen dient als een globale 

eerste stap in het diagnostisch denken, wordt dit diagram toegepast voor een probleemanalyse 

uit te voeren binnen het afstudeeronderzoek. De voomaamste reden dat het Ishikawadiagram 

wordt toegepast is vanwege zijn eenvoud. 

In figuur 2.1 staat het projectkader, namelijk "Het vergroten van de omzet door middel van 

innovatieve projecten" rechts. De belangrijkste oorzaken waarom deze doelstelling niet 

voldoende wordt verwezenlijkt, zijn: 

De rol van de engineeringafdeling om deze doelstelling te bereiken, moet bij 

Nedschroef worden verbeterd; (Roi Engineering). 

De rol van de accountmanagers moet anders worden ingevuld; (Roi van de 

Accountmanagers). 

Het risicomijdend gedrag ten aanzien van bet uitvoeren van innovatieve 

projecten met de klant moet worden weggenomen; (Risicomijdend gedrag ten 

aanzien van bet uitvoeren van innovatieve projecten met de klant door zeer 

slecbte ervaringen met een eerder uitgevoerd project). 
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Ishikawadiagram 

Roi Engineering Roi van de Accountmanagers 

Geen research 
afdeling 

Geen simulatietool 

Onvoldoende kennis 
technologische 
ontwikkelingen Slechta 

beloningsmethodiek 
voor het binnenhalen van 

innovatieve projecten 

voor snelle technische ------------~ 
beoordeling 

Slechte communicatie 
met betrekking tot 

nieuwe technologische 
ontwikkelingen ____________ .._ ________________ .,.. __________________________________________ .,. 

Geen tool dat inzicht 
geeft in de 

marktontwikkelingen 

Geen 'meetinstrument' 
,..~--------- voor risco inschattingen 

van een project 

Onvoldoende inzicht 
,. _____ in de eigenschappen 

van de klanten 

Risicomijdend gedrag ten aanzien van het 
uitvoeren van innovatieve projecten met 

de klant door zeer slechte ervaringen 
met een eerder uitgevoerd project 

Figuur 2.1: Ishikawadiagram (visgraatdiagram) voor het uitvoeren van innovatieve projecten bij Nedschroef. 

Het vergroten van 
de omzet door middel 

van innovatieve 
projecten 
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Uit de laatste oorzaak, namelijk "Risicomijdend gedrag ten aanzien van het uitvoeren van 

innovatieve projecten met de klant door zeer slechte ervaringen met een eerder uitgevoerd 

project" met de bijbehorende suboorzaken zijn er twee definitieve opdrachtformuleringen 

opgesteld: 

Wie zijn de specifieke klanten en concurrenten van Nedschroef op het gebied 

van Nedshape producten binnen de automobielindustrie. 

Wat zijn de algemene eigenschappen van deze klanten ten aanzien van het 

uitvoeren van innovatieve projecten met deze klanten? 

Ontwikkel een nieuw offerte-intake proces met de bijbehorende risicomodellen, 

(I) 

voor het uitvoeren van innovatieve projecten en waarmee Nedschroef de (2) 

marktontwikkelingen van de afgewezen offertes in kaart kan brengen. 

Deze twee opdrachtformuleringen worden in onderdeel II 'analyse en ontwerpfase' 

(hoofdstukken 3, 4 en 5) verder uitgewerkt. 

Noodzaak voor het uitvoeren van de opdrachtformuleringen: 

Het uitvoeren van deze opdrachtformuleringen heeft meerdere subdoelen en een hoofddoel, 

namelijk: 

"Het wegnemen dan wel het verminderen van het risicomijdend gedrag ten aanzien van 

het uitvoeren van innovatieve projecten met de klant". 

Wanneer Nedschroef het antwoord weet op de eerste opdrachtformulering dan weet 

Nedschroef met welke soort klanten zij het minst risico lopen bij gezamenlijke innovatieve 

projecten. Mede door <lit te weten zal Nedschroef minder risicomijdend gedrag vertonen 

wanneer zij gezamenlijke productontwikkeling willen aangaan met de klant. 

Het nieuw te ontwikkelen offerte-intake proces van de tweede opdracht is een tweeledig tool, 

namelijk: 

Het geeft inzicht m de marktontwikkelingen. Wanneer Nedschroef de 

marktontwikkelingen weet, dan kan het hier beter op anticiperen. Door <lit inzicht 

zal de kans op het onbekende van de marktontwikkelingen kleiner worden, en het 

risicomijdend gedrag ten aanzien van het aangaan van bepaalde innovatieve 

projecten reduceren. 
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Verder omvat het nieuw ontwikkeld offerte-intake proces risicomodellen, waarmee 

verschillende soorten offertes 1 getoetst kunnen word en op de bij behorende risico ' s. 

Doordat een offerte gestructureerd getoetst wordt, zullen de bijbehorende risico ' s 

voor het uitvoeren van een innovatief project veel beter geanalyseerd kunnen 

worden en waar nodig op geanticipeerd kunnen worden. Nedschroef kan door het 

uitvoeren van het risicomodel de vraag veel beter beantwoorden of ze de offerte nu 

we! of niet moeten uitvoeren. Een risicomodel zal dus op zijn beurt het 

risicomijdend gedrag ten aanzien van het aangaan van een innovatief project 

verminderen. 

In de volgende twee subparagrafen, 2.1 .1 en 2.1.2, worden de twee andere oorzaken met de 

bijbehorende suboorzaken zoals in figuur 2.1 weergegeven, kort geanalyseerd. 

2.1.1 Roi engineering. 

De analyse van de engineeringafdeling is gedaan aan de hand van een aantal gesprekken. De 

rol van de engineering is geanalyseerd ten aanzien van hun functioneren bij innovatieve 

projecten. Er is kort geanalyseerd hoe de engineeringafdeling te werk gaat bij het afhandelen 

van offertes, engineering en wat de sterktes en zwaktes zijn van de engineeringafdeling. De 

zwaktes van de engineeringafdeling zijn zwaktes die rekening houden met het feit <lat 

Nedschroef Weert innovatieve projecten wil gaan uitvoeren. De sterktes van de afdeling zijn 

het naar eigen zeggen goed functioneren van de engineeringafdeling. 

Sterktes: 

+ De engineer ziet het als een uitdaging om een technisch complexe order binnen 

te halen; 

+ De engineeringafdeling past het koudpersprocede zo toe <lat het aantal 

nabewerkingen tot een minimum gereduceerd wordt. Bijvoorbeeld door het 

stansen van gaten te integreren in het koudpersen; 

+ Zeer goede samenwerking tussen de engineeringafdeling en de andere 

afdelingen zoals het samenwerken met productie, kwaliteit, etc; 

+ Nedschroef Weert is in staat om met zeer nauwkeurige toleranties te werken, <lit 

is mede een verdienste van de engineeringafdeling; 

1 Met 'offertes ' wordt bedoeld: 'offerteaanvragen van de klant zoals die bij Nedschroef binnen komen ' . 
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+ De engineering heeft ook nazorg voor het product. Het draagt het product 

namelijk niet alleen af aan de productie en laat het hierbij, maar de engineering 

verandert tijdens de productie eventuele kleine oorzaken waardoor de kwaliteit 

verbeterd wordt; 

+ Nedschroef is in staat om speciale materialen te koudpersen; 

+ Het trainen van engineers en operators ten aanzien van het koudpersprocede. 

Zwaktes: 

Het beoordelen van een offerte, of deze technisch haalbaar is, gebeurt op basis van 

de technische ervaringen van de engineer. Nedschroef Weert heeft namelijk geen 

simulatie tools voor het koudpersen en gebeurt daarom grotendeels op gevoel. 

Binnen Nedschroef Weert is in feite maar een engineering persoon die technisch 

capabel is om de technische mogelijkheden van een nieuw Nedshape product te 

beoordelen. Hierdoor is er sprake van beperkte capaciteit, waardoor Nedschroef op 

dit gebied kwetsbaar is . 

Een algemeen groot nadeel, zoals er binnen Nedschroef met de engineering afdeling 

wordt gewerkt, is dat er te veel op operationeel niveau wordt gewerkt. Er is geen 

engineering(afdeling) die op strategisch niveau opereert, waardoor Nedschroef niet 

goed op de hoogte is van de toekomstige technische ontwikkelingen en kansen 

binnen hun branche. Wanneer de engineeringafdeling van Nedschroef zou opereren 

op strategisch niveau zou het in staat zijn om de toekomstige technische richting op 

langere termijn te bepalen (drie tot vijf jaar) op het gebied van koudvervormen en 

de ontwikkelingen van fastenings in het algemeen. 

Enkele aanbevelingen ten aanzien van de engineeringafdeling: 

De bovengenoemde zwaktes van de engineeringafdeling resulteren in enkele aanbevelingen die 

gedaan kunnen worden ten aanzien van de engineeringafdeling van Nedschroef Weert. 

Simulatietool. 

Omdat het beoordelen van de technische maakbaarheid een belangrijk punt is, zou Nedschroef 

een betrouwbare simulatietool voor het koudpersen kunnen aanschaffen. Dit kan dan in 

combinatie met de technische ervaringen van de engineer leiden tot nog meer inzicht in de 

technische mogelijkheden van het koudpersen. Door deze simulatietool zal het beoordelen van 

een offerte, of deze technisch haalbaar is om bij Nedschroef Weert te maken, waarschijnlijk 
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ook sneller verlopen. Momenteel gebeurt het beoordelen van een offerte, afhankelijk van de 

drukte en complexiteit van een offerte, binnen 5 dagen. 

Meer capabele engineers. 

Omdat er maar een engineering persoon technisch capabel is om de technische mogelijkheden 

van een nieuw Nedshape product te beoordelen, is Nedschroef sterk afhankelijk van deze 

persoon. Wanneer Nedschroef meerdere capabele engineers in dienst zou nemen, zal het 

minder afhankelijk worden van een persoon. Een ander voordeel hiervan is dat de engineers 

elkaar kunnen aanvullen met ideeen en inzichten op het gebied van koudpersen, waardoor het 

zogenaamde synergie effect zal optreden (1 +I =3). 

Engineer of engineeringafdeling op strategisch niveau. 

De engineeringafdeling van Nedschroef Weert werkt te veel op operationeel niveau. Wanneer 

Nedschroef zich wil profileren als een bedrijf met veel technische knowhow en om de 

concurrenten voor te blijven op technologisch gebied, moet de engineering afdeling van 

Nedschroef, naast dat het werkt op operationeel niveau, ook werken op strategisch niveau. 

Doordat de engineeringafdeling ook op strategisch niveau werkt, is het beter in staat om de 

toekomstige technische richting op langere termijn te bepalen (drie tot vijf jaar) op het gebied 

van koudvervormen en de ontwikkelingen van fastenings in het algemeen. 

2.1.2 Roi van de accountmanagers. 

De rol van de accountmanagers is globaal geanalyseerd aan de hand van interviews. De twee 

personen die gei'nterviewd zijn, waren beiden eerst accountmanagers bij Nedschroef die op dit 

moment een andere functie binnen Nedschroef hebben. Dit heeft als voordeel <lat de 

gei'nterviewden weten hoe de accountmanagers denken en werken, maar ze zijn door hun 

andere functie ook bekend met de andere kant van het verhaal. Er moet bij deze analyse wel 

rekening worden gehouden met het feit dat de gei'nterviewden nu de rol van de 

accountmanagers van 'buitenaf zien en niet van binnen de Bussiness Unit Marketing&Sales 

(zie bijlage 2, figuur I). 

De analyse is uitgevoerd met de gedachte <lat Nedschroef haar omzet wil vergroten, door meer 

innovatieve orders binnen te halen. 
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Analyse van de rol van de accountmanager: 

De Koninklijke Nedschroef Holding NV, heeft in haar organisatie een aparte Business Unit 

Marketing&Sales (bijlage 2, figuur 1 ). Onder deze Business Unit vallen vier accountmanagers 

die de verschillende BV's van de holding bij hun klanten vertegenwoordigen. Zo kan 

bijvoorbeeld een accountmanager de Koninklijke Nedschroef Holding vertegenwoordigen bij 

de klanten Volvo, Nedcar en OAF. Hierdoor wordt een sterke vertrouwensband tussen de 

holding en de klant opgebouwd. 

Net zoals de verschillende BV's binnen de holding worden de Accountmanagers ook 

'afgerekend' op hun prestaties. Zo moeten zij in een bepaalde periode aan een vooraf 

opgestelde omzet target voldoen. 

Deze ' beloningsmethodiek' heeft als nadeel dat de accountmanagers eerder 10 gemakkelijke 

orders binnen halen dan een groot innovatief project. Dit gaat weer ten koste van het aantal 

innovatieve projecten. 

Aangezien Nedschroef voortdurend meuwe technologische ontwikkelingen doorvoert en 

nieuwe productgroepen ontwikkelt, is het belangrijk dat de accountmanagers zeer goed op de 

hoogte worden gehouden van deze nieuwe ontwikkelingen. De accountmanagers kunnen deze 

producten op een juiste manier aan de klant aanbieden, wanneer zij ook daadwerkelijk weten 

wat de mogelijkheden van de nieuwe technologie en producten zijn. 

2.2 Methodologie afstudeeronderzoek. 

Het bedrijf Nedschroef Weert B.V. , waarbinnen het afstudeeronderzoek is uitgevoerd, wilde 

door middel van Nedshape producten haar omzet vergroten. Dit is uit de twee 

intakegesprekken met de bedrijfsbegeleiders tot stand gekomen2
. 

Uit de orientatiefase van dit onderzoek, dat bestond uit orienterende interviews, internetanalyse 

van het bedrijf en het doorlezen van interne handboeken van de diverse bedrijfsprocessen van 

Nedschroef, is er een bedrijfsbeschrijving van het bedrijf opgesteld, zoals in hoofdstuk 1 is 

uitgewerkt. 

Uit een probleemanalyse van interviews en informele gesprekken omtrent het projectkader 

"Het vergroten van de omzet door middel van innovatieve projecten" zijn de oorzaken in kaart 

2 Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er, met name in de beginfase, voortdurend overleg geweest met zowel de 

bedrijfsbegeleiders als de TU/e begeleider zodat ze op de hoogte waren van de 'koers' van het 

afstudeeronderzoek. 
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gebracht. Nadat er een Ishikawadiagram (zie figuur 2.1) van deze probleemanalyse is 

opgesteld, is er voor de belangrijkste oorzaak van dit projectkader, een verbeterplan 

ontworpen. De belangrijkste oorzaak is risicomijdend gedrag ten aanzien van het uitvoeren van 

innovatieve projecten met de klant door zeer slechte ervaringen met een eerder uitgevoerd 

project (zie case beschrijving paragraaf 5.1 'Edscha project' ), die bijna bij ieder 

interview/gesprek we! een keer ter sprake kwam. Uit deze interviews bleek dat het 

risicomijdend gedrag ten aanzien van het uitvoeren van innovatieve projecten nog diep zit. Dit 

afstudeeronderzoek dient ervoor te zorgen dat dit risicomijdend gedrag verdwijnt dan we! 

vermindert. De andere oorzaken met de bijbehorende suboorzaken zijn door deze afbakening 

we! geanalyseerd aan de hand van enkele interviews. Deze oorzaken zijn slechts aangehaald, 

waarbij er ook enkele aanbevelingen gegeven worden, zie 2.1.1 en 2.1.2. 

2.2.1 Ontwerpmethode verbeterplan. 

Het ontworpen verbeterplan moet ervoor moet zorgen dat Nedschroef geen I minder 

risicomijdend gedrag meer vertoont ten aanzien van het uitvoeren van innovatieve projecten 

met de klant. Het verbeterplan is zo opgesteld dat de drie suboorzaken van dit probleem 

worden verholpen, waardoor dit risicomijdend gedrag bij Nedschroef wordt weggenomen. Dit 

is uitgevoerd aan de hand van de twee definitieve opdrachten (probleemstellingen) zie 

paragraaf 2.1. 

~ Definitieve probleemstellingen: 

Eerste probleemstelling ( 1 ): 

De eerste probleemstelling bestaat uit twee deelvragen die elk op een andere man1er 

onderzocht zijn. 

De eerste deelvraag "Wie zijn de specifieke klanten en concurrenten van Nedschroef op het 

gebied van Nedshape producten binnen de automobielindustrie?" is als volgt uitgevoerd: 

Het selecteren van de drie grote klanten en concurrenten is uitgevoerd aan de hand van een 

gesprek met de directeur en de sales manager, alsmede uit het klantenbestand zoals deze bij 

Nedschroef aanwezig is. 

Met behulp van een internetanalyse zijn er enkele kenmerken van deze klanten en concurrenten 

opgesteld, zie paragraaf 3 .1. 
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De tweede deelvraag is "Wat zijn de algemene eigenschappen van deze klanten ten aanzien 

van het uitvoeren van innovatieve projecten met deze klanten?". Het boek ' Managing 

Innovation' [Tidd, Bessant and Pavit (2001)) haalt het artikel van [Albert (1992)) aan dat 

gebruikt is als model om de tweede deelvraag te beantwoorden. Om de eigenschap van de klant 

in kaart te brengen werd de engineering chain van de automobielindustrie geanalyseerd. Deze 

analyse is gebaseerd op studies die betrekking hebben op ontwerpprocessen. 

De betrouwbaarheid van de intemetanalyse voor de eerste deelvraag is aan de ene kant groot en 

aan de andere kant minder groot. De kwantitatieve gegevens zoals jaaromzet in het jaarrapport 

zijn uiterst betrouwbaar, want deze worden door verschillende instanties gecontroleerd. De 

betrouwbaarheid van het kwalitatieve gedeelte van deze intemetanalyse is iets minder, ieder 

bedrijf profileert zich op het internet iets beter dan ze in werkelijkheid zijn. Wanneer een 

bedrijf op internet zet dat ze producten kunnen leveren met zeer nauwkeurige toleranties, dan 

moet men hier met een kritisch oog naar kijken. Zulke 'onbetrouwbare' citaten zijn 

nagetrokken, door het controleren of deze bedrijven wel de certificaten hebben ten aanzien van 

het produceren met zeer kleine toleranties. 

De betrouwbaarheid van de tweede deelvraag, klanteneigenschappen, is groot. Het artikel van 

Michel Albert komt uit een wetenschappelijk tijdschrift, dit model kan op een eenvoudige 

wijze voor het onderzoek bij Nedschroef opgesteld kan worden. De geanalyseerde engineering 

chain van de automobiel is ook gebaseerd op wetenschappelijke artikelen. 

Tweede probleemstelling (2): 

Voordat er een nieuw processchema werd ontwikkeld voor offerteafhandeling is er eerst een 

analyse gemaakt van het huidige offerte-intake proces. Bij het opstellen van het nieuwe 

processchema werd er rekening gehouden met het feit dat er een schematische template moet 

zijn waarmee markttrends I marktontwikkelingen in kaart gebracht kunnen worden plus dater 

een beslissingsschema moet zijn waarmee verschillende offertes beoordeeld kunnen worden. 

Bij het beoordelen van een offerte zal Nedschroef aan de hand van risicomodellen accepteren 

dan we! afwijzen. Voor het ontwerpen van nieuwe risicomodellen is er eerst een breed 

theoretisch kader gegeven, waaruit twee nieuwe risicomodellen zijn ontwikkeld. Deze 

risicomodellen zijn op maat voor Nedschroef ontwikkeld. 

Het onderzoek binnen dit breed theoretisch kader laat zien dat de betrouwbaarheid van deze 

werkwijze groot is, alleen moet er uit de conclusie nog blijken of dit model de vooraf 

opgestelde doelstellingen daadwerkelijk zal halen. 
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3 Eigenschappen klant. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste opdrachtformulering, namelijk: 

Wie zijn de specifieke klanten en concurrenten van Nedschroef op het gebied 

van Nedshape producten binnen de automobielindustrie. 
Wat zijn de algemene eigenschappen van deze klanten ten aanzien van het 
uitvoeren van innovatieve projecten met deze klanten? 

De eigenschappen van de klant warden geanalyseerd via: 

Een klanten- en concurrentenanalyse waarmee een onderverdeling van de verschillende 

soorten klanten met hun eigenschappen in kaart kan warden gebracht. 

Een beschrijving van de engineering chain v&n de automobielindustrie. Aan de hand 

van deze analyse van de klant kan Nedschroef de verschillende soorten 

offerteaanvragen definieren. 

3.1 Klanten en concurrenten analyse. 

Grofweg onderverdeeld heeft Nedschroef twee soorten klanten namelijk: 

Original Equipment Manufacturers; 

First Tier. 

Met Original Equipment Manufacturers (OEMs) klanten warden de autofabrikanten zelf 

bedoeld, waaraan Nedschroef rechtstreeks haar producten aanbiedt. Men kan hierbij denken 

aan bijvoorbeeld: General Motors (GM) ; Peugot ; Audi en Nissan . 

De First Tier klanten, zijn klanten die op hun beurt weer leveren aan de autofabrikanten zelf. 

Enkele First Tier klanten van Nedschroef zijn bijvoorbeeld: Bosch I Siemens ; Buschoff ; 

Edscha ; Facil en Karl Berrang. 

Deze OEMs en First Tier hebben allemaal hun e1gen bedrijfscultuur. Een factor die de 

bedrijfscultuur bepaalt, is de landcultuur waar het bedrijf van origine afkomstig is. 

[Albert (1992)] maakt een onderscheid tussen het zogenaamde 'Anglo-Saxon' en het 'Nippon

Rhineland ' model. De landen die behoren tot Anglo-Saxon model zijn o.a. Amerika, Frankrijk 
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en Engeland. De landen die behoren tot het Nippon-Rhineland model ZlJn o.a. Japan, 

Duitsland, Zweden en Zwitserland. 

Een van de verschillen tussen het Anglo-Saxon model en het Nippon-Rhineland model is dat 

het Nippon-Rhineland model op langere termijn kijkt en dat het Anglo-Saxon model op korte 

termijn kijkt. Bij het Anglo-Saxon model worden de bedrijven door de aandeelhouders 

'meteen' afgerekend op resultaten. Hierdoor zullen deze bedrijven niet veel geld en tijd steken 

in research en engineering (met eventueel andere bedrijven), omdat dit op korte termijn 'niks' 

oplevert. 

Het is dus belangrijk voor Nedschroef om te onderzoeken of hun klanten en concurrenten bij 

het Anglo-Saxon model dan wel bij het Nippon-Rhineland model behoren. 

> 
= aQ -Q 
I 

00 = lliC 
Q 

= 
z .... . "=' "=' Q 

= I 

Amerikaanse 

automerken. 

Franse 

automerken. 

Duitse 

automerken. 

Japanse 

automerken. 

OEM 

l\la11te11 

General Motors, Ford en DaimlerChrysler. 

Peugot, Citroen en Renault. 

Audi, BMW, Opel, VW, Mercedes en Porsche. 

Nissan, Toyota en Mazda. 

Tabet 3.1 : Mogelijke onderverdeling van OEM klanten in het het Anglo-Saxon model en het Nippon
Rhineland model 
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First Tier 

/(/a11te11 

Continental Teves, Defiance, Delphi, Johnson Controls, 

Lear, Lemforder, Meritor, Monroe, Vesiton. 

ILS, lnfast, Waltors Hexagon 

Bosch I Siemens, Buschoff, Dura, Edscha, ISE/Lunke 

Ventra, ITT, Mannesmann Sachs, Reiche, TRW 

Kverneland 

Tabel 3. 2: Mogelijke onderverdeling van First Tier k/anten in het het Anglo-Saxon model en het Nippon
Rhineland model 

De onderverdeling van klanten, tabel 3.1 en 3.2, is een voorbeeld van een mogelijke 

onderverdeling van klanten. Voor het principe van de analyse maakt dit niets uit. Wel is het 

vaak moeilijk om een klant aan een bepaald land toe te wijzen. General Motors bijvoorbeeld 

heeft meerdere grensoverschrijdende overnames gedaan waardoor men niet meer kan zeggen 

dat General Motors een puur Amerikaans bedrijf is. 

Uit deze klantenanalyse, op basis van de kenmerken van het Anglo-Saxon model en het 

Nippon-Rhineland model, kan men concluderen <lat de Amerikaanse en Franse klanten, zoals 

weergegeven in tabel 3.1 en 3.2, voornamelijk benaderd moeten worden met een lage prijs. 

Nedschroef kan zich bijvoorbeeld bij deze 'Anglo-Saxon klanten' onderscheiden door middel 

van een lagere verkoopprijs ten opzichte van haar concurrenten. 

De Duitse, Japanse en Zweedse klanten moeten worden benaderd aan de hand van innovatieve 

producten. Nedschroef kan zich bijvoorbeeld bij deze 'Nippon-Rhineland klanten' 

onderscheiden door hoogwaardige techniek en innovatieve producten aan deze klanten 

aanbieden. 
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3.1.1 Aan welke soort klanten kan Nedschroef bet beste zijn nieuwe producten 
aanbieden? 

Ten eerste kan er een onderscheid gemaakt worden tussen OEM en First Tier klanten. De First 

Tier klanten hebben over het algemeen een kortere engineering cyclus dan de OEM klanten. 

De time to market is bij deze klanten dan ook korter dan bij de OEM klanten. 

Enkele voordelen en nadelen wanneer Nedschroef haar producten wilt aanbieden aan OEM 

klanten en First Tier klanten zijn weergegeven in tabel 3.3. De tabel zal niet volledig zijn, 

maar dient om een algemene indicatie te krijgen van enkele voor- en nadelen wanneer 

Nedschroef haar producten aanbiedt bij een van deze twee soorten klanten. 

J 'oordeh!ll Ntulele11 

.. 
Nedschroef is meer op de hoogte van de Intreden als leverancier aan deze 

ontwikkelingen binnen de klanten brengt grotere risico' s met zich 

automobielindustrie. mee. 

Nedschroef kan een serieuze Er zijn minder OEM klanten dan First 

~ 0 ontwikkelingspartner worden van deze Tier klanten, waardoor Nedschroef 
= t!!j = kl an ten. afhankelijker zal zijn van bepaalde - a:: ~ = 

klanten. 

Nedschroef kan zich profileren als een Samenwerkingsverbanden worden 

bedrijf met veel technische knowhow. moeilijker aangegaan, dan bij First Tier 

klanten. 
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I t· 

De First Tier klanten leveren soms Nedschroef is meer afhankelijk van de 

dezelfde producten weer aan meerdere First Tier klanten, hoe deze de OEMs 

OEMs, waardoor ze minder afhankelijk benaderen. 

zijn van het slagen van een bepaald 

~ 
l'!!j ... 

model auto. Dus Nedschroef loopt bij ~ = ~ = -3 deze klanten minder risico dan bij OEM ;' ... 
= ~ 

~ klanten. 

De First Tier klanten hebben een De winstmarges zullen kleiner zijn dan 

kortere engineering cyclus dan de OEM wanneer er rechtstreeks aan de OEM 

klanten. klanten geleverd wordt. 

Tabet 3.3 3
: Enkele voordelen en nadelen bij producten aanbieden aan de OEM en de First Tier klanten. 

Ten tweede kan er een onderscheid gemaakt worden tussen klanten die behoren tot het 

zogenaamde Anglo-Saxon model of het Nippon-Rhineland model. 

Zoals eerder is vermeld, is een van de verschillen tussen het Anglo-Saxon model en het 

Nippon-Rhineland model <lat het Nippon-Rhineland model op langere termijn kijkt en <lat het 

Anglo-Saxon model op korte termijn kijkt. 

Enkele voor- en nadelen wanneer Nedschroef haar producten wilt aanbieden aan klanten die 

behoren tot het Anglo-Saxon model of het Nippon-Rhineland model zijn: 

Voordele11 Nadele11 

Met het koudpersprocede voldoet 

Nedschroef aan het feit dat ze in het 

Deze klantengroep gaat mindere snel 

een samenwerkingsverband aan ten aan 

~ algemeen goedkopere producten kunnen zien van New Product Development. 

1 leveren dan hun verspanende concurrenten. 

= Dit is voor de klanten die behoren tot het 
= Anglo-Saxon model een zeer belangrijk 

feit. 

3 Tabel is door logische redenatie tot stand gekomen, waarbij rekening is gehouden dat de OEM klanten de 

eindklant is en dat de First Tier klanten weer leveren aan de OEM klanten. 
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Nedschroef kan de eerder uitgevoerde 

projecten van de Nippon-Rhineland 

klanten toepassen bij deze Anglo-Saxon 

klanten. Hierdoor kan er nog beter gebruik 

gemaakt worden van de eerder opgedane 

kennis, waar Nedschroef deze projecten 

kan optimaliseren ten aanzien van 

efficiency. 

Deze klanten hebben veel commitment ten 

aanzien van New Product Development. 

Hierdoor zullen ze gemakkelijker 

samenwerkingsverbanden aangaan. 

Doordat Nedschroef samenwerkt met deze 

klanten op het gebied van New Product 

Development, zal Nedschroef veel 

technische knowhow opdoen. 

De eerder uitgevoerde 

samenwerkingsprojecten (met de daarbij 

opgedane kennis) die Nedschroefbij deze 

klanten heeft uitgevoerd, kunnen weer 

worden toegepast bij de Anglo-Saxon 

klanten. 

Nedschroef kan zich profileren als een 

bedrijf met veel technische knowhow en 

zo een voorloper worden op het gebied 

koudpersen. 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. >.,;.u; 

W anneer Nedschroef zelf niet snel 

genoeg anticipeert op nieuwe 

productontwikkelingen en 

technologieen, dan gaan deze Anglo

Saxon klanten op zoek naar andere 

leveranciers, die wel snel aan hun 

wensen kunnen voldoen. 

Nedschroef moet veel tijd en geld 

investeren in New Product 

Development, waardoor er .een langere 

tijdsduur ontstaat voordat er 

daadwerkelijk gestart kan worden met 

het produceren van producten. 

Tabel 3.4 4
: Enkele voordelen en nadelen bi) producten aanbieden aan k/anten die behoren tot het Ang/o

Saxon model en het Nippon-Rhineland model. 

4 Rekening houdend met de eigenschappen van het Anglo-Saxon en het Nippon-Rhineland model [Albert (1992)], 

zijn deze mogelijke voor- en nadelen tot stand gekomen. 
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Aan de hand van de tabellen 3.1 tot en met 3.4, kan Nedschroef de volgende vraag 

beantwoorden: 

"Aan welke soort klanten kan Nedschroef het beste zijn nieuwe product en aanbieden? " 

Wanneer Nedschroef geheel nieuwe en zeer innovatieve Nedshape producten wil 

aanbieden dan kan het deze het beste aanbieden bij de Duitse en Japanse klanten 

(Nippon-Rhineland). Wanneer Nedschroef 'gewone' Nedshape producten wil 

aanbieden dan moet men de markt van de zogenaamde Anglo-Saxon klanten (Franse en 

Amerikaanse klanten) niet links laten liggen. 

Omdat Nedschroef minder ervaring heeft op het gebied van gezamenlijke 

productontwikkeling met de klant, kan het beste begonnen worden met een klein soort 

pilot project bij Duitse en Japanse First Tier klanten. Zo kan men ervaring en kennis 

opdoen voordat ze grote en langdurige samenwerkingsverbanden aangaan. 

3.1.2 Concurrenten analyse. 

Orie grote concurrenten van Nedschroef op het gebied van de Nedshape producten binnen de 

auto industrie zijn: 

- Textron (Amerikaans); 

- Lisi (Frans) 

- Soraluce Hnos (Spaans) 

Aan de hand van een internet analyse ZIJn drie grote concurrenten van Nedschroef 

geanalyseerd. De gegevens zijn voornamelijk uit de meest recentste jaarverslagen van de 

bedrijven gehaald. De internetadressen waar deze jaarverslagen te vinden zijn staan bij de 

analyse vermeld, zodat de gegevens kunnen worden nagelezen. 

o Textron: 

Textron is een zeer grote speler in de markt, met een omzet van 10 miljard dollar in 2004 

(www.textron.com/resources/textron annual report 2004.pdf) Textron zit m meerdere 

branches namelijk: 

vliegtuigindustrie (helikopters en business jets); 

golfkarretjes; 

financien (het financieren van verschillende projecten waaronder de 

vliegtuigindustrie; golf industrie; resort industrie; etc.); 
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- fastening systems; met een omzet van bijna 2 miljard dollar. 

De business fastening systems van Textron concentreren zich voomamelijk op de markten van 

de vliegtuigindustrie en de auto industrie. 

Binnen de auto industrie levert Textron niet alleen koudvervorming producten zelf, maar ook 

gereedschappen om deze producten te bevestigen. 

Algemeen onderscheidt Textron zich ten opzichte van zijn concurrenten door het feit dat 

Textron een zeer grote speler is in verschillende markten op het gebied van Fastening. Verder 

levert Textron ook gereedschappen om de Fastening producten te bevestigen. 

In de catalogus van Textron (www.textronfasteningsystems.com/PDFs/Cold Form.pd!) staan 

enkele voorbeeld producten van hun Cold Formed Specials. De producten die hierin staan 

weergegeven, kunnen volgens de engineer van Nedschroef, ook gemaakt worden bij 

Nedschroef Weert. Wel merkte de engineer op dat deze producten vrijwel allemaal een 

nabehandeling hebben gehad, zoals nadraaien en frezen, maar dat zou geen beperking zijn om 

deze producten niet te maken. 

o Lisi: 

Net zoals bij Textron zit Lisi ook in meerdere branches en markten, namelijk: 

Auto industrie; 

Vliegtuigindustrie; 

Cosmetica. 

De business unit Auto industrie van Lisi is met 54% de grootste vertegenwoordiger van de Lisi 

groep, gevolgd door de vliegtuigindustrie 39% en cosmetica 7%. Wereldwijd neemt de 

business unit Auto industrie van Lisi een vierde plek in. De omzet van Lisi bedraagt in 2004 

292, 3 miljoen euro en de EBIT (Earnings Before Interest Tax) is in dat jaar 26, 1 miljoen euro. 

De investeringen binnen deze business unit is 16,1 miljoen euro (www.lisi

group.com/telechargement/fr/2004/rapport fr 2004.pdt). Dit is bijna 2/3 van de EBIT van dat 

jaar. Men kan hieruit dus concluderen dat Lisi verwacht dat ze nog veel zullen groeien, anders 

zouden ze niet zulke grote investeringen uitvoeren. 

Lisi onderscheidt zich ten opzichte van Nedschroef door het feit dat ze niet alleen metalen 

maar ook plastic bevestigingsmiddelen leveren aan de auto industrie. 
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o Soraluce Hnos: 

Wanneer men op de internetpagina van Soraluce Hnos 

(www.soralucehnos.com/cast/productos/elementos fijacion.htm) naar de aangeboden 

producten kijkt, dan kan men opmerken <lat zij voomamelijk Fastening dan wel Specials 

producten aanbieden, zoals Nedschroef die zou definieren. 

Wanneer men puur op deze intemetpagina zou afgaan, dan kan men concluderen <lat Soraluce 

Hnos voor Nedschroef op het gebied van de Nedshape producten geen dan wel zeer weinig 

concurrentie biedt. 

Wel kan men opmaken uit de intemetpagina 

www.metalunivers.com/Tecnica/Hemeroteca/ ArticuloCompleto.asp?ID= 10316, <lat Soraluce 

Hnos een van de eerste is die het kwaliteitscertificaat ISO-TS-16949 heeft gekregen. Hieruit 

kan men weer concluderen <lat ze het koudpersprocede zeer goed beheersen, anders waren ze 

namelijk niet in staat zulke precisieproducten te maken. 

Conclusie concurrenten analyse: 

Uit deze analyse kan men concluderen <lat Textron en Lisi in meerdere branches zitten. Lisi 

heeft voor 2/3 van de EBIT ge'investeerd en verwacht dus nog veel te zullen groeien. Soraluce 

Hnos had als een van de eerste het kwaliteitscertificaat ISO-TS-16949 gekregen, waaruit er 

geconcludeerd kan worden <lat Soraluce Hnos kwaliteit vanuit het verleden al een zeer 

belangrijk punt vindt binnen het koudpersen. 

Wanneer er wordt gekeken naar de oorsprong deze drie concurrenten, Amerika, Frankrijk en 

Spanje, dan kan men deze indelen volgens [Albert (1992)] in het Anglo-Saxon model. 

Aangezien Nedschroef zelf kan worden ingedeeld in het Nippon-Rhineland model zou het 

volgens <lit model een voorsprong moeten hebben ten aanzien van New Product Development 

ten opzichte van deze concurrenten. Mede door het feit <lat de lonen in Nederland relatief hoog 

zijn is Nedschroef wel genoodzaakt om een voorloper te zijn op het gebied van technologie. 
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3.2 De engineering chain van de automobielindustrie. 

Nedschroef krijgt verschillende soorten offertes binnen. Bij de offerte-intake van de 

verschillende soorten orders is het belangrijk om een onderscheid te maken in deze offertes. 

Aangezien Nedschroef zich met name richt op de automobielindustrie, en daar dan ook de 

meeste klanten heeft, is het belangrijk om te onderzoeken hoe de engineering chain van deze 

automobielindustrie er in het algemeen uitziet. 

Wanneer Nedschroef weet hoe de klant engineert dan kan het zo optimaal mogelijk inspringen 

op de behoefte van haar klanten. 

Allereerst wordt de engineering chain gedefinieerd, zoals deze in de auto industrie wordt 

toegepast. Hierbij wordt verder iedere fase nader gedefinieerd. Vervolgens worden enkele 

eisen opgesteld waaraan Nedschroef moet voldoen, wanneer Nedschroef in die fase haar 

Nedshape producten aan wil bieden. Van iedere fase zal er een korte analyse worden gemaakt 

van mogelijke opportunities en enkele eisen waaraan Nedschroef moet voldoen om haar 

producten in een van deze fasen aan te bieden. 
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3.2.1 De engineering chain binnen de automobielindustrie. 

Een productontwikkelproces wordt gedefinieerd als een netwerk van taken beginnende met de 

perceptie van een kans in de markt en eindigend met de introductie van een nieuw of verbeterd 

product [Ulrich en Eppinger (1995)]. 

Figuur 3.1 : Productontwikkelproces. 

Ontwerpprocessen of een engineering chain bestaan uit een aantal stappen. Om deze stappen te 

beschrijven wordt in de literatuur een aantal modellen gepresenteerd [Cross (1996); Pahl en 

Beitz (1988); Rozenberg en Eekels (1991)] . Onderstaand figuur is een weergave van een 

model dat gebaseerd is op de ideeen van de Verein Deutscher lnginieure [VDI (1986)]. Dit 

model is vooral op mechanische ontwerpprocessen van toepassing, waardoor men een goede 

benadering krijgt van de ontwerpprocessen binnen de auto industrie. 
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Figuur 3.2: Stappen waaruit ontwerpprocessen bestaan [VD! (1986)}. 
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Opstellen eisen: 

Het opstellen van eisen is het analyseren van de wensen van (potentiele) klanten. Dit resulteert 

in een set functionele eisen waaraan het product moet voldoen. 

Opstellen (sub )functies: 

Deze fase omvat het definieren van de functies en subfuncties die het product moet kunnen 

vervullen om de functionele eisen te realiseren. Een functie van een product wordt 

gedefinieerd als de transformatie van materiaal , energie en informatie die het product moet 

kunnen realiseren [Phalen Beitz (1988)]. 

Ontwikkelen principeoplossingen: 

Hiermee wordt bedoeld, het ontwikkelen van de principeoplossingen die het beste de functies 

kunnen realiseren. Een principeoplossing voor een bepaalde (sub)functie wordt vastgesteld 

door een besluit te nemen over de gewenste output voor deze (sub)functie, in combinatie met 

besluiten over de geometrie en de materialen van het te ontwerpen product. 

Specificeren productmodules: 

Dit is het vertalen van subfuncties en bijbehorende principeoplossingen naar productmodules. 

Een productmodule is een verzameling van onderling afhankelijke producten die een of meer 

principeoplossingen implementeren. Het resultaat van deze stap is een verzameling 

productmodules en hun technische interfaces. Dit wordt gewoonlijk de productarchitectuur 

genoemd. 

Globaalontwerp productmodules: 

In de fase globaalontwerp productmodules, worden voor elke productmodule de geometrische 

aspecten en de materiaalaspecten globaal gespecificeerd. Het resultaat van deze stap is een 

globaalontwerp. 

Detailontwerp productmodules: 

Bij het detailontwerp van de productmodules worden voor elke productmodule en z1Jn 

productdelen de geometrische aspecten en de materiaalaspecten in detail gespecificeerd. Het 

resultaat van deze stap is een set technische tekeningen en stuklijsten. Een complete technische 

tekening van een mechanisch product bevat informatie over de structuur, de vorm, de 
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materialen, de dimensies, de oppervlakte en de toleranties van het product [Andreasen and 

Hein (1987)]. 

Opstellen productievoorschriften: 

In deze stap worden de productie- en assemblagevoorschriften voor alle productmodules en 

productdelen opgesteld. 

Binnen dit rapport wordt er verder alleen een onderscheid gemaakt tussen: 

o Conceptontwerp product fase; 

o Globaalontwerp product fase; 

o Detailontwerp product fase . 

3.2.2 De eisen en opportunities van Nedschroef ten aanzien van de Nedshape producten. 

Met de eisen van Nedschroef worden de randvoorwaarden geanalyseerd, waaraan Nedschroef 

moet voldoen om haar Nedshape producten aan te bieden binnen de auto industrie. En met de 

opportunities worden de mogelijkheden (kansen) geanalyseerd die Nedschroef heeft bij het 

aanbieden van deze Nedshape producten. Zowel de eisen als mede de opportunities worden 

voor de volgende 'hoofd' engineeringfases apart geanalyseerd. Te weten: Conceptontwerp 

product, Globaalontwerp product en het Detailontwerp product; zoals is afgebeeld in figuur 

3.2: Stappen waaruit ontwerpprocessen bestaan [VDI (1986)]. 

De laatste fase van figuur 3 .1, namelijk het ontwerpproces is niet relevant voor het onderzoek. 

In deze fase worden de productie- en assemblagevoorschriften opgesteld waarbij er niet meer 

daadwerkelijk aan engineering gedaan wordt. Nedschroef hoeft daarom in deze fase niet meer 

haar producten aanbieden, omdat dit voor de klant een soort documentatie fase is. 

o Conceptontwerp product: 

Het conceptontwerp product bestaat uit de stappen: Opstellen eisen; Opstellen (sub)functies en 

Ontwikkelen principeoplossingen. 

In het conceptontwerp product fase kijkt de auto engineering naar meuwe toekomstige 

concepten voor technieken/onderdelen (d.m.v. bijvoorbeeld een technology roadmap) voor het 

maken van een auto. In deze fase moet Nedschroef de technische toepassingen van de 

Nedshape producten promoten. Een item in de technology roadmap van de auto engineering 
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kan bijvoorbeeld zijn om een auto te produceren, die uitzonderlijk licht moet zijn. Hierbij moet 

Nedschroef dan een kant en klare oplossing paraat hebben en ook aanbieden, waardoor zij door 

middel van de Nedshape producten de auto daadwerkelijk lichter kunnen maken. 

Doordat Nedschroef haar producten/technologie in het Conceptontwerp product fase kan 

promoten en aanbieden, ontstaan er enkele opportunities namelijk: 

• Nedschroef loopt ver voor op hun concurrenten; 

• Nedschroef profileert zich als een bedrijf, waar veel technische knowhow zit; 

• Nedschroef kan hierdoor haar producten duurder aanbieden; 

• Nedschroef wordt vaker betrokken bij het oplossen van toekomstige behoeftes; 

Wanneer Nedschroef in deze fase haar producten/technologie wil aanbieden dan moet 

Nedschroef aan enkele eisen voldoen: 

• Nedschroef moet een zeer goede engineeringafdeling hebben, die zeer veel inzicht 

heeft in de toekomstige ontwikkelingen binnen de auto industrie heeft; 

• Nedschroef moet zich voortdurend afvragen welke producten en technische 

oplossingen zij in de toekomst kunnen aandragen (wat kunnen we?); 

• Nedschroef moet zeer goed op de hoogte zijn van de toekomstige technische 

ontwikkelingen binnen de auto industrie en welke rol zij daar in kunnen spelen; 

o Globaalontwerp product: 

Het Globaalontwerp product is opgebouwd uit twee stappen, namelijk het specificeren van 

product modules en het globaal ontwerp productmodules. 

Nadat de productfase conceptontwerp is 'afgerond', wordt begonnen met de fase van het 

Globale productontwerp. 

Wanneer er gekeken wordt naar de tijd-as, waarin deze fases worden uitgevoerd, dan is daar 

vaak een grote overlapping in te zien. Zo kan het voorkomen dat er alvast gestart wordt met 

het Detailontwerp wanneer het Globaalontwerp product fase nog bezig is. Hierdoor wordt de 

time to market kleiner [Eppinger ( 1994)] . Daarom staat afgerond hier tussen aarihalingstekens. 
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Een voorbeeld van Nedschroef om zich in deze ontwerpfase te profileren is: 

Nedschroef kan door middel van het koudperstechniek op een innovatieve wijze bijvoorbeeld 

tandwielonderdelen moduleren. In deze module zijn de tandwielonderdelen geperst op 

bijvoorbeeld stoelen, waardoor de productarchitectuur aanzienlijk verbeterd wordt. 

Doordat Nedschroef haar producten/technologie in het globaalontwerp product fase kan 

promoten en aanbieden, ontstaan er enkele opportunities namelijk: 

• Het belangrijkste van deze fase is <lat hier in principe voor (unieke) Nedshape 

oplossingen gekozen kan worden; 

• Nedschroef profileert zich als een bedrijf, <lat veel oplossingen aandraagt bij het 

globaal ontwerpen van een auto; 

• Nedschroef kan hierdoor haar producten duurder aanbieden; 

• Nedschroef wordt vaker betrokken voor het globaal ontwerpen van een auto. 

Wanneer Nedschroef in deze fase haar producten/technologie wil aanbieden dan moet 

Nedschroef aan enkele eisen voldoen: 

• Nedschroef moet vooral snelle interactie kunnen hebben met de ontwerpers van de 

klant, over de specificaties van innovatieve producten; 

• Nedschroef moet een zeer goede engineeringafdeling hebben met verschillende 

simulatietechnieken op bijvoorbeeld het gebied van persdelen; 

• Nedschroef moet voortdurend op zoek zijn naar de verschillende onderdelen/modules 

in een auto, en zich afvragen welke rol zij hierin kunnen spelen, waardoor de 

productarchitectuur van een auto verbeterd kan worden. 

• Om in deze fase nog beter te integreren moet Nedschroef een alliantie aangaan met 

bedrijven die veel componenten binnen de auto industrie aanbieden. Hierdoor kan 

Nedschroef dan samen met deze bedrijven, gezamenlijk hun modules en oplossingen 

aanbieden aan de auto industrie. 

o Detailontwerp product: 

Aan de hand van het detailontwerp, nadat de technische tekeningen en de stuklijsten zijn 

gemaakt, zal de engineering van de klant hiermee naar de inkoopafdeling gaan, om de in te 

kopen producten te kopen. 
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Wanneer Nedschroef nauw samenwerkt met de detailontwerpers, dan kan Nedschroef nog 

enigszins invloed uitoefenen op het ontwerp. Alhoewel dit op detail niveau zal plaatsvinden, 

want er zullen in deze fase geen grote ontwerpveranderingen meer plaatsvinden, kan 

Nedschroef toch nog haar technologische producten en kennis aanbieden. 

Bijvoorbeeld Nedschroef kan er bij verschillende onderdelen, zoals bij een staafje met een 

flens eraan, er op wijzen dat deze ook uit een onderdeel gemaakt kan worden. Hierdoor 

bespaart het bedrijf op onderdelenhandling en assemblagetijd en daarmee ook op de kosten. 

In deze fase ontstaan er ook weer enkele opportunities namelijk: 

• Men kan deze fase gebruiken als een soort 'opstapfase ' voor de vonge 

engineeringfases, namelijk Conceptontwerp en Globaalontwerp engineeringfase. 

• Nedschroef profileert zich als een bedrijf, die veel oplossingen aandraagt bij het detail 

ontwerpen van een auto; 

• Nedschroef wordt vaker betrokken voor het detail ontwerpen van een auto. 

Wanneer Nedschroef in deze fase haar producten/technologie wil aanbieden dan moet 

Nedschroef aan enkele eisen_voldoen: 

• Nedschroef moet een goede engineeringafdeling hebben, met een simulatieprogramma 

voor koudperstechnieken; 

• Nedschroef moet een relatief kleine time to market hebben, om zo hun cuncurrenten 

voor te blijven; 

• Nedschroef moet een zeer goede band hebben met de detailengineering binnen de auto 

industrie. 

Voor al deze fases, Conceptontwerp-, Globaalontwerp- en Detailontwerpfase geldt als eis dat 

Nedschroef een zeer goed communicatiesysteem moet hebben omwille van de klant, om zo de 

communicatiemisverstanden bij deze fases te minimaliseren. 

In de laatste fase van figuur 3 .2 wordt het Ontwerp proces uitgevoerd. Deze fase wordt niet 

apart geanalyseerd, omdat Nedschroef in deze fase niet meer haar technologische kennis en 

producten hoeft aan te bieden. 
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4 Orderintake bij N edschroef Weert. 

Voordat er een nieuw processchema voor de offerteafbandeling wordt ontworpen, werd het 

huidige orderintake proces, zoals deze bij Nedschroef Weert op dit moment verloopt, 

geanalyseerd. Deze analyse is uitgevoerd op basis van het huidige Advanced Product Quality 

Planning (APQP) handboek en interviews. 

4.1 Het APQP Sales Handboek. 

Het Advanced Product Quality Planning (APQP) is een intern kwaliteitshandboek binnen 

Nedschroef Weert. Hierin staan globaal de verschillende processen omschreven met de 

bijbehorende procesverantwoordelijken. Het doel van APQP is: 

het uitvoeren van activiteiten die planmatig moeten worden uitgevoerd om een nieuw 

product aan te bieden en te produceren zodat tijdig aan alle eisen van de klant kan 

worden voldaan. 

Het processchema DO APQP, zoals omschreven in het Sales Handboek, bestaat uit vijf fases, 

zoals is afgebeeld in figuur 4.1 , namelijk: 

Fase 1: Introductie; 

Fase 2 :Productontwerp en ontwikkeling; 

Fase 3 :Procesontwerp en -ontwikkeling (=productievoorbereiding); 

Fase 4 :Proces- en productvalidatie (=0-serie); 

Fase 5 :Terugkoppeling en verbeterdynamiek. 

Het volledig processchema DO APQP met toebehorende omschrijving is weergegeven m 

bijlage 4. 

Voor de analyse van het inteme engineeringtraject zal alleen fase 1 nader geanalyseerd worden. 

In deze fase is de engineering het meest betrokken bij het beslissen of Nedschroef de offerte 

moet accepteren of moet afwijzen. De engineering speelt hierbij een cruciale rol met name bij 

de offertes van Nedshape producten. 
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Fase 1: 

Fase I bestaat uit: 

- Introductie Offerte (zie processchema figuur 4.1 ); 

- Introductie Order. 

F ase 1: 
Intro du ctie 

F ase 2 : 

F ase 3 : 
Productie 

voorbereiding 

F ase4: 
Proces & 
product 

F ase 5 : Terug
koppeling& 

verbeter 

Ne~ 

Nee 

N ee 

Ne e 

Figuur 4.1: Processchema DO APQP. 

Onderstaand figuur 4.2 geeft het processchema van de 

Introductie Offerte weer. Het processchema van 

Introductie Order, wordt verder niet nader 

geanalyseerd, omdat in deze fase de beslissing van een 

offerte acceptatie al is af gerond, hetgeen niet betekent 

<lat de engineering bij deze en andere fases niet 

betrokken worden. 

Ott~ 
1 lllrugei 

01.1 
0111a1gn 

rua 

BeooldU 1 
RFQ cp 

uolle<llgletl 

commeroieev 
~cl 111c1e 
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RfQ a1UIZ1t1 

Figuur 4.2: Processchema lntroductie Offerle 

De eerste fase van figuur 4.2, is Ontvangst RFQ 

(Request For Quotation), <lit wil zeggen binnenkomst 

aanvraag offerte. In de volgende fase wordt de RFQ 

beoordeeld op volledigheid 

In de laatste fase wordt de offerte beoordeeld op het Commercieel I Technisch aspect. 
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Na deze beoordeling wordt de offerte geaccepteerd dan wel afgewezen. Deze beoordelingsfase 

is zeer belangrijk voor zowel de klant als ook voor Nedschroef zelf. De klant krijgt zo een 

beeld van water bij Nedschroef allemaal mogelijk is op het gebied van koudpersen (Nedshape 

producten) en voor Nedschroef is het belangrijk om te weten of ze de offerteaanvraag 

technologisch kunnen maken en of het commercieel zinvol is om de offerteaanvraag uit te 

voeren. 

Het huidige interne proces Technisch/Commercieel beoordeling wordt nader geanalyseerd. 

De meeste offertes die binnen komen (fase D 1.1 van figuur 4.2), zijn tekeningen van het 

gewenste eindproduct zoals de klant <lit wil hebben. De engineering van Nedschroef, 

beoordeelt dan of zij <lit product kunnen maken op hun huidige machines. Wanneer er voor een 

product zeer kleine aanpassingen op de persmachines moeten worden aangebracht om het 

product te kunnen maken, dan is <lit vaak geen aanleiding om de offerte af te wijzen. 

Momenteel worden de offertes eenzijdig aangereikt, namelijk de klant heeft een product (met 

al haar specificaties) <lat hij wil laten maken. Een offerte wordt dan bij meerdere bedrijven 

(waaronder bijvoorbeeld Nedschroef Weert) opgevraagd en vervolgens wordt er een 

leverancier gekozen. Enkele criteria voor de leveranciersselectie zijn: prijs, kwaliteit, reputatie 

en eerdere ervaringen met het bedrijf. 

Door deze eenzijdige benadering zal Nedschroef Weert geen (of zeer weinig) interactie hebben 

met de engineeringafdeling van de klant. Dit heeft als negatief gevolg dat Nedschroef zich niet 

kan profileren als een bedrijf met veel technische knowhow op het gebied van koudpersen. 
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5 Procesontwerp voor offerteafbandeling met behulp 
van risicomodellen. 

In dit hoofdstuk wordt een meuw processchema voor offerteafhandeling met de 

daarbijbehorende risicomodellen ontworpen waarbij de tweede opdracht wordt uitgevoerd, 

namelijk: 

Ontwikkel een nieuw offerte-intake proces met de bijbehorende risicomodellen, 
voor het uitvoeren van innovatieve projecten en waarmee Nedschroef de 
marktontwikkelingen van de afgewezen offertes in kaart kan brengen. 

5.1 Het belang van risicomanagement binnen Nedschroef: 

Wanneer Nedschroef innovatieve projecten wil opstarten is het van belang om eerst de risico ' s 

goed te overwegen alvorens men het project gaat uitvoeren. Aangezien Nedschroef relatief 

weinig ervaring heeft in het uitvoeren van echt innovatieve projecten is het extra van belang 

om eerst een goede risicoanalyse uit te voeren binnen deze projecten. Bij de standaard orders 

die Nedschroef uitvoert, zal deze risicoanalyse dan ook minder uitvoerig zijn dan bij 

innovatieve projecten. 

De case beschrijving over het Edscha project illustreert het belang van risicomanagement 

binnen Nedschroef. 
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Het Edscha project. 

Nedschroef is in het verleden een innovatief project aangegaan met Edscha. Nedschroef 

zag wel potentieel in dit project en is zonder een gedegen risicoanalyse van start gegaan. 

Bij het uitvoeren van het project stak Nedschroef zeer veel tijd, energie en geld in het 

engineeren van het product, waarbij Edscha Nedschroef voortdurend aan het lijntje hield. 

Nedschroef stak daarom steeds meer tijd en knowhow in het project om het toch maar te 

laten slagen, zonder de risico's te overzien. De engineering van Nedschroef was z6 

betrokken bij het project dat ze buitenproportioneel veel tijd in het engineeren staken, 

waarbij ze geen echt einddoel voor ogen hadden. · 

Uiteindelijk is het project afgekapt en heeft Edscha de order ergens anders laten uitvoeren. 

Dit gefaalde project zit nog zeer goed in het geheugen bij Nedschroef, waardoor ze toch een 

bepaalde risicomijdend gedrag hebben gekregen om innovatieve projecten zoals het 'Edscha 

project' aan te gaan. 

Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat Nedschroef niet goed weet wat de mogelijke risico's 

zijn voor het uitvoeren van een groot innovatief project. Omdat Nedschroef geen 

meetinstrument heeft om de verschillende risico's te identificeren en te analyseren, is er een 

risicomodel ontwikkeld. Dit risicomodel heeft betrekking op de risico' s die spelen bij 

innovatieve projecten. 

Met behulp van een risicomodel zal Nedschroef veel beter in staat zijn om m een vroeg 

stadium te oordelen of ze een project op basis van de risico's moeten accepteren dan wel 

afwijzen. 

Wanneer Nedschroef bij het Edscha project wel een risicomodel vooraf had toegepast, dan gaf 

dit geen 100% garantie dat het project zou slagen, maar met behulp van een risicomodel als 

meetinstrument had Nedschroef wel een beter inzicht gekregen naar de mogelijke risico's. 

(Tom Gilb5
) beschrijft "Everything can be measured in some way that is better than not 

measuring it at all!" 

Om de huidige capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en de risico's van innovatieve 

projecten in kaart te brengen is er voor Nedschroef een nieuw risicomodel ontwikkeld. 

5 Tom Gilb is een vooraanstaand onathankelijke consultant voor software systemen. 
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5.2 Theorie Risicomanagement: 

Risicomanagement wordt uitgevoerd bij verschillende organisaties, bijvoorbeeld bij 

ziekenhuizen, financiele organisaties, overheidsinstanties en industriele organisaties. 

Voor het uitvoeren van projecten zou het risico management samen met project management 

gebruikt moeten worden om het totale project te leiden. 

5.2.1 Enkele definities van risico. 

Vanuit de literatuur kunnen enkele definities worden opgesteld over risico's. 

Wanneer het woord risico opgezocht wordt in de Dikke van Dale dan krijgt men de volgende 

beschrijving: 

'Gevaar voor schade ofverlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets 

voordoen '. 

[M. Haller (1975)] definieert risico als volgt: 

'Risico is de mogelijkheid dat positieve verwachtingen niet in vervulling gaan '. 

Onderstaand figuur is een illustratie van deze definitie. 

Nu 

Een storende gebeurtenis of gevaar, 

bijvoorbeeld brand 

I 
Objecten die aan de storende 

gebeurtenis onderhevig zijn 

i 
Gevolg van de storende gebeurtenis 

Figuur 5.1: lllustratie schema risico [Haller (1975)}. 
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[Standards Association of Australia (2004)] defineert risico als: 

"The chance of something happening that will have an impact on objectives " 

Volgens bijvoorbeeld [Ward en Chapman (2003)]; [(Kirkpatrick et al. (1992)]; [Dowie 

(1999)] ; [Project Management Institute (2000)] en [Simon (1997)] zijn opportunities en risico 

met elkaar gerelateerd. Er kunnen geen opportunities gerealiseerd worden zonder risico's te 

nemen, echter de verhouding tussen risico's en opportunities moet wel in balans zijn. Dit 

wetende zal de definitie van risico anders moeten worden geformuleerd, namelijk: 

Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative 

effect on a project objective [Project Management Institute (2000)]. 

Risk is an uncertain event or set of circumstances that, should it occur, will have an 

effect on the achievement of the project's objectives [Simon (1997)]. 

5.2.2 Wat is risicomanagement? 

Volgens [ISO 14971 (2000)] wordt risicomanagement als volgt gedefinieerd: 

"Risk management is the systematic application of management policies, procedures, 

and practices to the tasks of analyzing, evaluating, and controlling risk ". 

Zoals iedere systematische aanpak is risicomanagement ook een stapsgewijze aanpak. Figuur 

5.2 is een overview van risicomanagement met de bijbehorende basisstappen zoals [John 

Raftery (1994)] deze omschrijft. 

Risk identification 

Risk analysis 

Risk response 

Figuur 5.2: Risk management cycle [bron J. Raftery (1994)} 
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Risk identication: 

Binnen de literatuur krijgt deze fase de minste aandacht en de meeste risicomanagers vinden 

deze beginfase een zeer tijdrovende fase ([J. Raftery (1994)] , [P. Claes en H. Meerman 

( 1991)]) binnen bet risicomanagement. 

Het identificeren van zowel inteme dan wel exteme projectrisico ' s gebeurt vaak op ervaring, 

systematiek en creativiteit door bet van tevoren samengestelde risicoteam. Het risicoteam 

bestaat uit personen met verschillende disciplines. 

John Raftery heeft uit ervaring ondervonden <lat het risicoteam zeer nauw met elkaar moet 

samenwerken en de teamleden betrokken moeten zijn bij bet uit te voeren project. 

Enkele methoden/technieken om risico's in kaart te brengen, zijn bijvoorbeeld Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA), Hazard and Operability (HAZOP), Structured What If 

Technique (SWIFT). 

Er z1Jn ook enkele specifieke software prograrnma' s voor risk identification zoals 

bijvoorbeeld: 

Software Risk Evaluation (SRE); Architecture Tradeoff Analysis Method 

(ATAM) [Kazman (2000)] ; 

Commercial Off-the-Shelf (COTS); Usage Risk Evaluation (CURE) [Alberts 

(2001)] . 

Victor R. Basili6 vind <lat "The people that collect the measurements are the only ones that can 

interpret them, as they have a complete overview; also over that which has not been 

measured." 

[Chapman and Ward (1997)] stellen <lat risico identificatie zowel een belangrijke als een 

moeilijke taak is. Risico identificatie vraagt namelijk creativiteit en voorstellingsvermogen van 

de personen die deze taak moeten uitvoeren. 

Risk analysis: 

6 Victor R. Basili is Professor of Computer Science University of Maryland. 
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Er bestaan veel risicoanalyse methodieken waarmee risico's geanalyseerd kunnen worden. De 

keuze welke analyse methode gekozen moet worden, is dan ook afhankelijk van [J. Faftery 

(1994)]: 

Grootte van het project; 

Type project; 

Het type probleem; 

De hoeveelheid en de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie, en 

De vereiste nauwkeurigheid van de analyse. 

Enkele risk analysis technieken zijn: Decision analysis ; Decision trees ; Sensitivity analysis ; 

Risk inpact assessment ; Program Evaluation and Review Technique (PERT) en Narrow 

Reliability Bounds. 

Risk response: 

Een algemene beschrijving zoals [J. Raftery (1994)] deze fase formuleert, is dat de 

verschillende samenwerkingspartijen van een project de verschillende risico's moeten dragen. 

Wie en in welke mate de risico ' s voor zijn rekening neemt, moet in een contract worden 

vastgelegd. 

Bij het toewijzen van risico's aan de verschillende samenwerkingspartijen moeten er enkele 

punten overwogen worden, namelijk: 

De beste manier om de risico's te vermijden, is het niet uitvoeren van het 

project. Daarom moeten de opbrengsten van het project worden beoordeeld, 

zodat er af gewogen kan worden om toch de risico' s te dragen wanneer het 

project wordt uitgevoerd. 

Een risico moet worden toegewezen aan die partij die er het beste mee om kan 

gaan en het eventueel kan beheersen. 

Een risico moet worden toegewezen aan die partij waar het risico het minst 

zwaar weegt. 

Wanneer een partij een ns1co draagt, moet er een soort beloning tegenover 

staan, zodat die partij gemotiveerd is om de consequenties, die een risico met 

zich meedragen, te vermijden dan wel te minimaliseren. 
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Enkele risk response methoden zijn: Risk elimination; Risk reduction en Risk transfer. 

[Flanagan and Norman (1993)] definieren de volgende basisstappen binnen het 

risicomanagement: 

Risk identification; 

Risk classification; 

Risk analysis en 

Risk response. 

De risk identification en classifications omvatten een kwalitatief onderzoek en de risk analysis 

wordt voomamelijk gebaseerd op een kwantitatieve analyse. De risk response is de laatste 

risico management stap waarbij de resultaten van de voorafgaande stappen warden 

geanalyseerd met de daarbijbehorende acties om de risico ' s te vermijden, dan wel te 

minimaliseren. 

Volgens [Patterson et al (1999)] moet risicomanagement, zoals die binnen Automotive 

Manufacturing Industry van toepassing is, als volgt worden uitgevoerd, zie figuur 5.3. 

CD 
Risk Identification ..____ 

I Risk Monitoring 

t Risk Assessment 
Risk Reduction 

and/or Mitigation 

/' @ 
Risk Analysis 

(j) 

Figuur 5.3: The Risk Management Methodology [Patterson (1999)} 

Figuur 5.3 laat zien dat risicomanagement een cyclus is van het ldentificeren, Beoordelen, 

Analyseren, Reduceren en het Versoepelen van risico's. 
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5.2.3 Risicomanagement bij Nedschroef: 

Het is belangrijk dat Nedschroef bij innovatieve projecten goed projectmanagement uitvoert, 

zodat het project ook de vooraf opgestelde doelen verwezenlijkt. Een belangrijk onderdeel van 

projectmanagement is project risicomanagement. Wanneer er in Google naar ' Project Risk 

Management' wordt gezocht, dan krijgt men 1.700.000 hits. Er zijn veel softwareprogramma' s 

te krijgen die het project risicomanagement ondersteunen. De bedrijven die de 

softwareprogramma's aanbieden, melden wel dat ze de stappen van risicomanagement 

uitvoeren, zoals in vorige paragraaf beschreven staat, maar ze geven (uiteraard) niet aan hoe 

deze softwareprogramma's precies te werk gaan en hoe ze deze stappen uitvoeren. 

Enkele wetenschappelijke project risicomanagement methoden ZlJn: Project in Controlled 

Environments 2 (Prince2) [CCTA (1996)] ; Risk Register and a Risk Assessment Tool 

[Patterson and Neailey (2002)] en Safe Activities For Enhancement [Meli (1998)]. 

Binnen dit onderzoek is er gekozen voor Risk Diagnosing Methodology. Risk Diagnosing 

Methodology (RDM) identificeert en analyseert technologische-, organisatorische- en 

bedrijfsrisico's zoals deze kunnen voorkomen bij innovatieve projecten [Keizer (2002)]. 

Oorspronkelijk was RDM ontwikkeld voor Philips Electronics, maar tegenwoordig wordt 

RDM ook toegepast voor innovatieve projecten bij andere bedrijfstakken, namelijk binnen de 

automobielindustrie, printgereedschap industrie en shampoo fabrikanten . 

Het nieuw ontworpen risicomodel is gebaseerd op RDM en met name op het artikel van 

[Keizer (2002)]. De redenen waarom er gekozen is voor RDM met het artikel van [Keizer 

(2002)] zijn: 

Het is een model waarmee er zowel risico ' s ge"identificeerd en geanalyseerd 

kunnen worden. 

RDM is toepasbaar voor innovatie projecten 

[R.B. Barber (2005)] omschrijft dater uit onderzoek is gebleken dater ondanks 

het toepassen van een risicomodel voor het uitvoeren van een project, er toch 

niet altijd rekening wordt gehouden met de inteme risico's. Barber definieert 

inteme risico ' s als volgt: 

"Internal risks are those risks that have their origin within the project 

organisation or its host, arising from their rules, policies, processes, 

structures, actions, decisions, behaviours or cultures ". 
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Het model van [Keizer (2002)] houdt ook rekening met de inteme risico ' s, die 

zich bij het uitvoeren van een innovatieproject kunnen voordoen. 

Met de hierboven genoemde eigenschappen instandhoudend is er een risicomodel op maat 

voor Nedschroef ontworpen, zoals is omschreven in paragraaf 5.5. 
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5.3 Processchema offerteafhandeling 

Nedschroef heeft een scala aan soorten offertes die ze binnenkrijgen die beoordeeld en 

verwerkt moeten worden. Uit hoofdstuk 4 "Orderintake bij Nedschroef Weert" kwam naar 

voren dat het commercieel/technisch 

Ja 

DI. I 

Ontvangst 

RFO 

Beoordelen RFQ op 

volledigheid 

Commercieel I 

technisch 

beoordeling 

Nee 

RFQ afwijzen 

beoordelen van een offerte een zeer 

belangrijke rol 

verkoopproces. 

speelt 

Om 

binnen het 

het 

commercieel/technisch beoordelen (zie rood 

omlijnd in figuur 5 .4) van een offerte zo 

efficient en betrouwbaar mogelijk te laten 

verlopen is er voor deze stap een nieuw 

processchema ontwikkeld, figuur 5.5. Met 

dit processchema kan Nedschroef de 

verschillende offertes die binnen komen 

efficienter afhandelen en categoriseren naar 

type offerte. Het categoriseren van offertes 

in groepen met de bijbehorende subgroepen 

heeft als doel dat Nedschroef meer inzicht 

Figuur 5.4: Processchema lntroductie Offerle krijgt in de ontwikkeling van de markt, 

APQP handboek 
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Vraag I: 

Vraag 2: 

Vraag 3: 

Vraag 4: 

Vraag 5: 

Behoort deze offerte tot de zogenaamde Detailontwerpfase? M.a.w. 

"Kan deze offerte worden uitgevoerd in een voor Nedschroef 
routineproject (hebben we reeds vergelijkbare producten in bet 
pakket?), met een relatief korte ontwikkeltijd met geen dan wel zeer 
kleine investeringen?" 
Behoort deze offerte tot de zogenaamde Globaalontwerpfase? M.a.w. 

"Is bet mogelijk dat Nedschroef deze offerte eventueel zou kunnen uitvoeren 

met de huidige technologische kennis, waarbij er een project moet worden 

opgestart met eventuele investeringen en mogelijke samenwerkings

verbanden?" 

Behoort deze offerte tot de zogenaamde Conceptontwerpfase? M.a.w. 

"Kan deze offerte worden toegewezen aan een bevestigingsmiddel of 

aanverwant product, waarbij Nedschroef eerst een research project moet 

starten om kennis op te doen om deze offerte uit te voeren?" 

Is het eventueel rendabel om alleen voor deze offerte een geheel nieuw project op 

te starten? 

Is het rendabel om in de toekomst toch een nieuw project te starten voor 
deze categorie producten? 

Vragenlijst behorende bij figuur 5. 5: " Processchema ojferteafhandeling ". 

Uitleg figuur 5.5: 

De binnenkomende offertes in figuur 5.5 zijn de gecontroleerde RFQ' s die beoordeeld zijn op 

volledigheid (figuur 5.4). Zo'n beoordeelde offerte op volledigheid moet worden 

gecategoriseerd naar Detailontwerpfase, Globaalontwerpfase en Conceptontwerpfase waarbij 

Nedschroef eventueel de offerte accepteert. 

Allereerst wordt er in figuur 5.5 bij "Ad. Vraag I" beoordeeld of deze offerte behoort tot de 

zogenaamde Detailontwerpfase: 

Is het antwoord hierop positief, dan wordt het "Beslissingsrisico model Detailontwerpfase" 

toegepast. Het "Beslissingsrisico model Detailontwerpfase" wordt verder uitgelegd in 

paragraaf 5.4. Wanneer de uitkomst van dit model positief is (OK) dan brengt Nedschroef een 

offerte, wanneer de uitkomst negatief is (NOK) dan wordt de offerte afgewezen. Vervolgens 

moet Nedschroef de afgewezen offertes categoriseren in groepen met de bijbehorende 

subgroepen. 

Verder moet Nedschroef de oorzaken opslaan in een database waarom zij de offerte afwijzen. 

Periodiek moeten deze oorzaken, die zijn opgeslagen in de database worden geanalyseerd. 

Hierdoor krijgt Nedschroef inzicht in de belangrijkste oorzaken waarom zij de offertes hebben 
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afgewezen. Met behulp van deze database analyse kan Nedschroef dan inspelen op de 

belangrijkste oorzaken waarom Nedschroef de offertes heeft afgewezen. Nedschroef zou dan 

enkele aanpassingen moeten uitvoeren waardoor de belangrijkste oorzaken van offerte 

afwijzing in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

Is het antwoord van "Ad. Vraag 1" negatief dan moet de offerte beoordeeld worden of deze 

offerte onderverdeeld kan worden tot de zogenaamde Globaalontwerpfase, "Ad. Vraag 2". 

Wanneer het antwoord op "Ad. Vraag 2" positiefis , dan moet Nedschroef zich afvragen ofhet 

rendabel is om alleen voor deze offerte een geheel nieuw project op te starten, "Ad. Vraag 4". 

Wanneer dit het geval is dan moet er het "Beslissingsrisico model Globaalontwerpfase" 

worden uitgevoerd, zie paragraaf 5.5 voor verdere uitleg van dit model. Wanneer het niet 

rendabel is om alleen voor deze offerte een geheel nieuw project op te starten, moet 

Nedschroef zich afvragen of het in de toekomst toch rendabel is om een nieuw project te 

starten voor deze categorie producten, "Ad. Vraag 5". 

Deze evaluatie wordt gedaan met behulp van de informatie die reeds m de database is 

verwerkt. Dit is in figuur 5.5 aangegeven met de stippellijn. 

Is het antwoord op "Ad. Vraag 5" positief dan moet er het "Beslissingsrisico model 

Globaalontwerpfase" worden toegepast. Is het antwoord op "Ad. Vraag 5" negatief dan 

wordt de offerte afgewezen, gecategoriseerd in de database en worden de oorzaken waarom 

Nedschroef de offerte heeft afgewezen in de database verwerkt. 

Is het antwoord van "Ad. Vraag 2" negatief dan moet de offerte beoordeeld worden of deze 

offerte onderverdeeld kan worden tot de zogenaamde Conceptontwerpfase, "Ad. Vraag 3". Is 

het antwoord hier negatief op, dan wordt de offerte af gewezen. Is het antwoord op deze 

vraagstelling positief, dan wordt hierbij dezelfde 'weg bewandeld' als bij de eerder 

omschreven Globaalontwerpfase. 
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5.4 Beslissingsrisico model Detailontwerpfase. 

Een belangrijke eigenschap van de Detailontwerpfase is dat het hierbij gaat om routine 

projecten, waarbij Nedschroef de betreffende order kan maken in een relatief korte 

ontwikkeltijd zonder dan wel met zeer kleine investeringen. 

Keuzemotivatie beslissingsmodel Detailontwerpfase: 

Aangezien Nedschroef voomamelijk in deze fase opereert, zullen de beoordelingscriteria met 

name gebaseerd zijn op de kosten en baten van het uit te voeren project, en niet op andere 

criteria zoals technologische productie complexiteit en vele andere kwalitatieve risico's. 

Hierbij moet er uiteraard wel nog rekening gehouden worden met bepaalde risico 's zoals 

klanteigenschappen. 

Uitleg beslissingsmodel Detailontwerpfase: 

De betrokkenen van het project werd gevraagd om onderstaand model in te vullen (tabel 5.1 en 

5.2). 

De "Kostenomschrijvingen" (zie tabel 5.1) zoals deze in het model staan hebben alleen 

betrekking op de belangrijkste directe kosten van het project. Hierbij is er geen rekening 

gehouden met bijvoorbeeld de overhead kosten en afschrijvingskosten. Deze soort kosten zijn 

niet in het model opgenomen, omdat anders het model te uitgebreid en niet transparant is. Het 

doel van het model is dan ook om ' snel ' te beoordelen of het specifieke project wel rendabel is 

om uit te voeren en is niet bedoeld om een gedetailleerde kostprijscalculatie mee uit te voeren. 
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Kostenomschrijving Verwachte Minim ale Maximale 

kosten kosten kosten 

P ROJECTKOSTEN: 

Engineeringkosten 

Vaste gereedschapskosten 

0-serie gereedschapskosten 

Wijzigingskosten op het product 

Kleine machine aanpassingskosten 

SERI EK OSTEN 

Materiaalkosten 

Productiekosten I Machinekosten (persen, 

wassen, inpakken etc.) 

Kosten uitbesteed werk 

Directe loonkosten productie 

Slijtbare gereedschapskosten 

I TOTAAL: 

Tabet 5.1: Beoordelingskosten voor het uitvoeren van het beslissingsmodel Detailontwerpfase. 

Opbrengsten omschrijving Verwachte Minim ale Maxim ale 

opbrengsten opbrengsten opbrengsten 

Verkoop opbrengsten . Houd hierbij rekening 

met de eventuele volume schommelingen in de 

vraag. 

Tabet 5.2: Opbrengsten voor het uitvoeren van het bes/issingsmodel Detailontwerpfase. 

Wanneer <lit model is ingevuld dan kan Nedschroef drie scenario 's voor <lit project 

omschrijven, namelijk: 

1. Het meest negatieve scenario. Hierbij worden alle maximale kosten van de minimale 

opbrengsten afgetrokken. 

2. Het te verwachte scenario. Hierbij worden alle verwachten kosten van de verwachten 

opbrengsten afgetrokken. 

3. Het meest positieve scenario. Hierbij worden alle minimale kosten van de maximale 

opbrengsten afgetrokken. 
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Negatieve scenario Verwachte scenario Positieve scenario 

Tabet 5. 3: De drie scenario 's van het proj ect. 

Het berekenen van het meest negatieve scenario en het meest positieve scenario heeft als doel 

om een spreiding in de te verwachten opbrengsten te genereren. Deze spreiding geeft op zijn 

beurt weer de mate van onzekerheid aan van de opbrengsten van het uit te voeren project. 

Mede aan de hand van tabel 5.3 kan Nedschroef besluiten of ze de offerte accepteren dan wel 

afwijzen. 

5.4.1 Statistische analyse. 

Deze statistische analyse heeft als doel de betrouwbaarheid van de geschatte kosten en 

opbrengsten te toetsen. 

Aannames: 

• De geschatte variabelen zijn normaal verdeeld; 

• De maximale kosten zijn niet de werkelijke maximale kosten, maar dit zijn de kosten 

waarvan gezegd kan worden dat deze met een kans van 95% onder dit getal zullen 

liggen. 

• De minimale kosten zijn niet de werkelijke minimale kosten, maar dit zijn de kosten 

waarvan gezegd kan worden dat deze met een kans van 95% boven dit getal zullen 

liggen. 

Door deze aannames kan men het betrouwbaarheidsinterval eenvoudig zonder simulaties 

worden berekend. Wanneer er een betrouwbaarheidsinterval met behulp van simulatie wordt 

berekend, dan vereist dit ook aannames met betrekking tot de kansverdeling. 
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Het berekenen van de varianties: 

Xmin = µ - Za · <J µ Xmax = µ + Za • <J 

Waarbij: 

µ De verwachting 

zo,os / 2 = zo,02s Bij standaard narmale verdeling is deze waarde 1,96 

Standaarddeviatie cr 

Bijvoorbeeld: 

De geschatte engineeringkosten zijn als valgt: 

De verwachte kasten = € 60.000,-

De minimale kosten = € 20.000,- (vaar 95% zekerheid) 

De maximale kasten = € 100.000,- (vaar 95% zekerheid) 

=µ 

= Xmin. 

= Xmax. 

De standaarddeviatie vaar dit vaarbeeld kan dan als volgt warden berekend: 

er= 100.000- 60.000 = 20.408 
1,96 

; er 2 = 20.408 2 

Wanneer alle kosten van tabel 5.1 ZIJn ingevuld, dan krijgt men de volgende standaard 

normaalverdeling: 

i =9 i =9 

X 1 +X2 +X3 + X 4 +X5 +X6 +X7 + X 8 +X9 r::::, N (Lµ ; ;Ler;2 ) (I) 
1= ! i = I 

Waarbij X 1 tot en met X9 de tatale kasten vaarstellen. 

De opbrengsten van de verkoap Y kunnen als volgt warden gedefinieerd: 

Yr::::, N (µ r ; err ) (2) 
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Door (1) van (2) af te trekken worden de totale opbrengsten van het project berekend, 

namelijk: 

i=9 i=9 

Y-(X1 +X2 +X3 +X4 +X5 +X6 +X1 +Xg +X9)-;:::;N(µ y- Lµ ;; CT ; + ICT;2) (3) 
i=I i=I 

Voor de totale opbrengsten van het project kan men aan de hand van (3) de 95% tweezijdige 

betrouwbaarheidsinterval berekenen, met behulp van de formule van de 

betrouwbaarheidsinterval: 

( Y-I x;)-za12 · 
t= I 

( Y - I X; )+ za12 · 
t= I 

i=9 

2 """"' 2 < < CT y + L,. CT, - µ opbrengeste11 pro;ect -
i= I 

i=9 

CT ; + I CT;2 
i = I 

Voor een 95% tweezijdige betrouwbaarheidsinterval, geld dat z0•05 12 = 1,96 is. 

De linkerzijde van bovenstaande formule stelt de ondergrens van het interval voor en de 

rechterzijde de bovengrens. 

Met behulp van dit betrouwbaarheidsinterval kan er een oordeel gegeven worden over de 

betrouwbaarheid van de geschatte kosten en opbrengsten, zoals die zijn ingevuld door de 

betrokkene. 

5.5 Beslissingsrisico model Globaal en Conceptontwerpfase. 

Keuzemotivatie beslissingsmodel Globaal en Conceptontwerpfase: 

In tegenstelling tot de Detailontwerpfase zijn de Globaal en Conceptontwerpfases geen 

routineprojecten voor Nedschroef. Voor deze fases moeten er relatief grote en langdurige 

projecten worden uitgevoerd met de desbetreffende investeringen. 

Daarom kan Nedschroef de risicoanalyse voor deze fases niet alleen baseren op de kosten en 

baten van het project. De beoordelingscriteria voor deze fases worden dan ook voomamelijk 

gebaseerd op de kwalitatieve risico ' s, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de kosten 

en baten van het uit te voeren project. 

Deze kwalitatieve risico' s mo gen niet door middel van een weegfactor worden opgeteld, 

waarmee er een totaal slagingskans van het project berekend zou kunnen worden. Deze 

beslissingsmethodiek is af gewezen, omdat er hierdoor risico ' s zouden kunnen ' vervagen'. 

Hierdoor is het mogelijk dat Nedschroef het project accepteert (aan de hand van de berekende 
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hoge slagingskans) terwijl er toch een onacceptabel risico was. Rekening houdend met deze 

punten is er uiteindelijk een nieuw beslissingsmodel ontwikkeld. 

Uitleg beslissingsmodel Globaal en Conceptontwerpfase: 

Om een doeltreffende risicoanalyse uit te voeren moeten volgens [Keizer, Halman and Song 

(2002)] de volgende vier domeinen geanalyseerd worden namelijk: 

Technologie: Product ontwerp en ontwikkeling, Technologie en de Technische 

Knowhow om een product te vervaardigen; 

Markt: 

Financien: 

Operaties: 

Consumenten wensen /eisen, Potentiele acties van de concurrenten; 

Commerciele uitvoerbaarheid; 

Inteme organisatie, project team, codevelopment met andere bedrijven. 

Om deze risico ' s zo goed mogelijk te analyseren z1Jn er verschillende interviews en 

brainstormsessies uitgevoerd. De risico ' s zijn geanalyseerd voor de vier domeinen, 

Technologie, Markt, Financien en Operaties. 

Het beslissingsrisico model voor zowel de Globaalontwerpfase alsmede de 

Conceptontwerpfase is deels gebaseerd op de artikelen van [Halman en Keizer ( 1994)] en 

[Keizer, Halman en Song (2002)]. 

In de artikelen van [Halman (1994)] en [Keizer (2002)] wordt een risicoteam samengesteld, 

dat bestaat uit !eden van het project team. Om een doeltreffende risicoanalyse uit te voeren 

worden vier domeinen geanalyseerd, namelijk: Technologie, Markt, Financien en Operaties. 

Vervolgens worden door middel van individuele interviews de risico's in kaart gebracht. 

Wanneer alle risico ' s in kaart zijn gebracht, wordt door elk teamlid de risicovragenlijst 

ingevuld. Nadat de risicovragenlijst is ingevuld (zie benedenstaand figuur) , kan het risico door 

middel van classificatie onderverdeeld worden in een bepaalde risicoklasse; van fatale risico 

tot geen of zeer !age risico. 
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Figuur 5.5: Voorbeeld van een gedeelte van een ingevulde vragenlijst [Keizer, Halman en Song (2002)]. 

Binnen dit model zoals deze door [Halman (1994)] en [Keizer (2002)] zijn opgesteld zijn er 

per risico 64 mogelijkheden, waarin een risico geclassificeerd kan worden. 

Mede door dit feit alsmede door het vergroten van de transparantie van het model is er een 

nieuw model ontwikkeld, waarmee Nedschroef in een oog opslag kan zien hoeveel risico's er 

binnen de categorieen Hoog, Middelmatig, Neutraal, Laag en Geen risico behoren. 

Volgens de aanw1Jzmgen van [Halman (1994)] en [Keizer (2002)] is er voor dit 

beslissingsmodel ook een risicoteam samengesteld, die bestaat uit leden van het project team. 

Er zijn ook voor dit model vier domeinen geanalyseerd, zoals [Keizer (2002)] dat heeft 

gedefinieerd. 

Vervolgens zijn er ook door middel van interviews risico's in kaart gebracht. Als leidraad voor 

deze interviews werden de zogenaamde "Reference list with potential risk issues in the 

innovation process" zoals deze is opgenomen in de bijlage van het artikel van [Keizer (2002)]

Deze lijst werd aan de ondervraagde voorgelegd, waarbij de gelnterviewde moest aangeven 

welke risico ' s van deze referentielijst van toepassing zijn bij Nedschroef. Gedurende het 

interview zijn er ook diverse andere risico's aan de orde gekomen. 
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Nadat de interviews waren afgenomen is er een vragenlijst opgesteld. Bij het opstellen van de 

vragenlijst werden negatieve formuleringen vermeden. Volgens Kahneman and Tversky's 

prospect theory (1979) leidt een negatief opgestelde vragenlijst van risico ' s vaker tot een 

positievere uitwerking dan wanneer de vragen positief zijn geformuleerd. 

De vragenlijst bestaat uit stellingen waarop de betrokkenen hun mening kunnen geven. De 

meningen worden in een vijf puntsschaal ingevuld waarbij de betrokkene de mogelijkheid 

heeft om het met de genoemde stelling 'Helemaal mee oneens' te zijn tot en met 'Helemaal 

mee eens ' te zijn. 

Omdat de stellingen m een positieve vraagstelling z1Jn gedefinieerd moet het antwoord 

'Helemaal mee oneens' worden ge'interpreteerd dat de betrokkene deze stelling als een zeer 

hoog risico beschouwt en wanneer het antwoord 'Helemaal mee eens' is op de stelling dan 

beschouwd deze persoon de stelling als geen risico. 

De opgestelde vragenlijst is ter controle door betrokkenen beoordeeld. 

Wanneer dit model is ingevuld dan kan Nedschroef in een staafdiagram de risico's groeperen 

van Hoog risico tot Geen risico. Verder is er een slotvraag in dit model opgenomen die een 

algemeen 'oordeel' over het project geeft. 

De staafdiagram geeft de spreiding van de risico ' s weer. 
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5.3.1 Vragenlijst Globaalontwerpfase. 

Onderstaand treft u een aantal stellingen aan over het beoordelen van het project binnen de 

Globaalontwerpfase. Het cijfer I staat voor 'helemaal mee oneens', het cijfer 5 staat voor 

' helemaal mee eens'. Het cijfer 3 staat voor een neutrale mening. Selecteer achter elke stelling 

het cijfer dat het beste bij uw mening past. 

Zeer hoog risico 

Helemaal 

mee oneens 

Nr Stelling 

Productie technologische & Engineering risico's 

I Nedschroef kan deze order uitvoeren met de huidige 
engineering knowhow, dan wel na een korte training 

2 De proces stappen om het nieuwe product te maken 
zijn bekend en gespecificeerd. 

3 De productie middelen zoals de juiste gereed-
schappen enjuiste machines zijn aanwezig waardoor 
een goede product kwaliteit gewaarborgd is. 

4 Er is ruw materiaal beschikbaar dat voldoet aan de 
technische eisen 

5 Er is voldoende productie capaciteit beschikbaar 

6 Indien nodig kan de productiecapaciteit op een 
standaard manier warden uitgebreid. 

7 Er wordt tegemoetgekomen aan de productievereisten 
zoals kwaliteit & veiligheidsstandaards, het trainen 
van de werknemers, faciliteiten etc. zal warden 
voldaan. 

Processchema voor offerteafhandeling m.b.v. risicomodellen 
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Verwaarloosbaar 

klein risico 

Helemaal 

mee eens 

4 5 
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Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Productie technologische & Engineering risico's 
(vervole) 

8 De andere projecten van Nedschroef kunnen 
ongehinderd worden uitgevoerd als dit project wordt 
gestart. 

Organisatorische & Project management risico's 

9 Het inteme politieke klimaat bij Nedschroef heeft een 
gunstig effect op het project. 

10 Het top management ondersteunt het project. 

11 De project doelstellingen zijn reeel . 

12 Het project team is voldoende gekwalificeerd voor dit 
project. 

13 De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden van 
alle teamleden zijn gedefinieerd. 

14 De communicatie tussen de teamleden van het project 
is effectief. 

15 De samenwerking binnen het projectteam is effectief. 

16 Het projectteam is gemotiveerd en betrokken. 

Helemaal Neutraal Helemaal 

meeoneens _],.__~~~-+-1~~~~~[_ me

6

e

9

eens 
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Stelling 1 

Supply chain & Sourcing risico's 

17 De leveranciers voldoen aan de opgestelde eisen. 

18 Er is capaciteit beschikbaar om de vraagpieken op te 
vangen. 

19 De financiele positie van de leverancier is gezond. 

20 Het aantal afgekeurde producten zal binnen de 
bedrijfsnormen blijven. 

Producttechnologische risico's 

21 De nieuwe product functies zijn bekend en 
gespecificeerd. 

22 De ingebruiknarne (applicatie) omstandigheden zijn 
bekend en gespecificeerd. 

23 De eigenschappen, functie en gedrag van de 
component zijn bekend. 

24 Samengestelde producten voldoen aan de veiligheid 
en de technische eisen. 

25 Het nieuwe product heeft vergeleken met andere 
producten overeenkomsten in prestatie. 

Helemaal 

mee oneens l 
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Stelling 

Commercieel haalbaarheidsrisico's 

26 De commerciele gevolgen ten gevolge van 
vertragingen bij de productlancering zullen binnen de 
bedrijfsnormen blijven. 

27 De verkoop verwachtingen van het nieuwe product 
zijn realistisch. 

28 De verwachte winstmarges zijn gebaseerd op de 
j uiste data. 

29 De winstmarges komen overeen met de 
bedrij fsstandaards. 

30 De volume schattingen zijn gebaseerd op duidelijke 
en betrouwbare gegevens. 

31 De benodigde investeringen zijn in balans met de 
slaagkans van het project. 

32 Nedschroef kan de financiele risico's die 
samenhangen met dit project dragen 

33 Het product heeft een lange termijn potentieel. 

Helemaal 

mee oneens l 
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Stelling 1 2 3 4 5 

Klant acceptatie risico's 

34 De productspecificaties voldoen aan de 
klantenstandaards. 

35 Het nieuwe speciaal ontworpen product is interessant 
voor de klant. 

36 De klant is ervan overtuigd <lat ze waar voor hun geld 
krijgen vergeleken met de concurrerende producten. 

37 Het nieuwe product levert de klant een prijsvoordeel 
op t.o.v. de concurrerende producten. 

38 De doelstellingen en het gedrag van de klanten ten 
opzichte van het product zullen gedurende de 
ontwikkelingsperiode niet veranderen. 

39 De eigenschappen van het nieuwe product zullen op 
een goede manier met de klant worden besproken. 

40 De primaire klanteneisen zijn bekend. 

41 Het nieuwe product biedt ook toekomstige 
perspectieven voor andere klanten. 

42 Er is voldoende commitment van een of meer klanten 
om het project uit te voeren. 

Productportfolio risico's 

43 Het nieuwe product helpt om de bedrijfsstrategie te 
verwezenlij ken. 

44 Dit project is belangrijk voor het projectportfolio. 

45 Het nieuwe product draagt bij aan de reputatie van 
het bedrijf. 
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Deze punten in overweging nemend, met eventuele nog andere risico' s, vindt u het dan 

verantwoord om het project uit te voeren? Dit oordeel kan worden ingevuld aan de hand van 

de onderstaande vraagstelling: 

Ja Nee 
Is het verantwoord om dit ro'ect uit te voeren? 

Wanneer deze vragenlijst door de betrokkenen is ingevuld, kan er beoordeeld worden of 

Nedschroef de order wel/niet moet uitvoeren. 

~ Is deze laatste vraag door alle betrokkenen met ' Ja' beantwoord en is er geen enkele 

vraag met een Hoog dan wel Zeer hoog risico ingevuld, dan kan Nedschroef de order 

accepteren. 

~ Is deze laatste vraag door alle betrokkenen met 'Ja' beantwoord en er zijn vragen met 

een Hoog dan wel Zeer hoog risico ingevuld, dan moeten er enkele punten worden 

afgewerkt: 

Risico vragen bespreken 
Vragen behorend tot een Hoog tot Zeer hoog risico 
worden gezamenlijk besproken om de oorzaak 
hiervan te achterhalen. 

Mogelijke actiepunten bespreken 
Er moet onderzocht worden welke mogelijke acties 
er uitgevoerd kunnen worden om deze risico' s te 
verminderen. 

Actielijst opstellen 
V anuit de mogelijke actiepunten moet er een definitieve 
actielijst worden opgesteld. Met behulp van deze 
actielijst moeten de risicopunten verholpen worden. 
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Actiepunten uitvoeren + Reviewen 
. Nadat de actiepunten zijn uitgevoerd, moeten de 

bottleneck vragen opnieuw beantwoord worden of ze nu 
nog steeds een Hoog tot Zeer hoog risico vormen bij het 
uitvoeren van het project. 

Project accepteren I afwijzen 
Wanneer de risico's verholpen zijn, dan kan er besloten 
worden om het project uit te voeren. W anneer niet dan 
moet Nedschroef zich afvragen of ze het project wel 
moeten accepteren. 

);;>- Wanneer de betrokkenen niet allemaal ' Ja ' geantwoord hebben op de vraag "Is het 

verantwoord om <lit project uit te voeren?", dan moet er gezamenlijk besproken worden 

of het wel noodzakelijk is om de punten alsnog af te werken, of <lat ze het project 

meteen moeten afwijzen. 

5.3.2 Vragenlijst Conceptontwerpfase. 

Voor de Conceptontwerpfase is binnen <lit onderzoek geen vragenlijst ontwikkeld. De 

voornaamste reden hiervoor is <lat Nedschroef nog niet aan deze fase toe is. Dit werd ook door 

de directie bevestigd. Om de orders van de Conceptontwerpfase uit te voeren, zou Nedschroef 

eerst diepgaande research moeten uitvoeren op het gebied van fastenings en daar is Nedschroef 

Weert B.V. organisatorisch nog lang niet op ingericht. 

Wanneer Nedschroef er wel aan toe is om ook in deze fase te participeren, dan blijft het model 

van de Globaalontwerpfase overeind, alleen moet het hiervoor wel een nieuwe vragenlijst 

opstellen, die specifiek voor het Conceptontwerpfase van toepassing is. 
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6 Toetsen van de modellen in de praktijk. 

Het generiek processchema voor offerteafhandeling met de bijbehorende risicomodellen, zoals 

in hoofdstuk 5 omschreven staan, wordt in <lit hoofdstuk geevalueerd. 

Bij de evaluatie worden drie onderdelen getoetst namelijk: 

Het processchema offerteafhandeling; 

Het beslissingsrisico model Detailontwerpfase; 

Het beslissingsrisico model Globaalontwerpfase. 

Deze evaluatie is uitgevoerd aan de hand van interviews met de volgende vraagstellingen: 

1. Wordt het nieuwe model wel begrepen, zoals deze staat geformuleerd? 

2. Kunnen de doelstellingen die vooraf zijn opgesteld binnen <lit rapport wel 

verwezenlijkt worden met <lit nieuw processchema met de bijbehorende 

risicomodellen? 

• Kan het processchema gebruikt worden om inzicht te krijgen m de 

marktontwikkelingen? 

• Is het risicomodel voor de Detail- en Globaalontwerpfase wel toereikend om 

vooraf te oordelen of Nedschroef de order moet aangaan? 

6.1 Evaluatie processchema offerteafhandeling. 

Het processchema offerteafhandeling, zoals beschreven staat in paragraaf 5.3, is geevalueerd 

door vier personen die er in de toekomst mogelijk mee moeten werken. Zij vonden <lit alien 

een duidelijk processchema waarmee de verschillende soorten offerteaanvragen schematisch 

afgehandeld kunnen worden. Een andere doelstelling van <lit processchema is, <lat het schema 

gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen van de fastenings, zie 

oranje blokken (RFQ Afwijzen + Categoriseer de offerte in database + Oorzaak opslaan in 

database) van het processchema offerteafhandeling, figuur 5.5. De ondervraagden waren het 

hiermee eens, wel werd er opgemerkt <lat <lit alleen geldt voor de Globaalontwerpfase en de 

Conceptontwerpfase. Voor de Detailontwerpfase geldt <lit in mindere mate, hierbij worden met 

behulp van het processchema de interne bottlenecks in kaart gebracht. Dit is omdat de offertes 

uit Detailontwerpfase 'bekende ' soorten offertes zijn, het zijn immers voor Nedschroef routine 

projecten. Wanneer Nedschroef deze soort offertes afwijst, dan is <lat omdat het niet rendabel 
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is om de offerte te accepteren of omdat ze er bijvoorbeeld niet de capaciteit voor hebben om 

deze order uit te voeren. 

De vraag: "Wanneer u inzicht heeft in de marktontwikkeling en het beslissingsrisicomodel 

Globaalontwerpfase kan toepassen bij innovatie projecten, heeft u dan meer vertrouwen in een 

positieve afloop van het project?" werd door allen positief beantwoord. Er werd ook 

opgemerkt dat het vertrouwen zal groeien, naarmate er meer innovatieve projecten worden 

uitgevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Nedschroef door dit nieuwe ontwerp in de 

toekomst minder risicomijdend gedrag zal vertonen om een innovatief project gezamenlijk 

met de klant uit te voeren, omdat het meer vertrouwen heeft in de goede afloop ervan. 

6.2 Evaluatie beslissingsrisico model Detailontwerpfase. 

Het beslissingsmodel van de Detailontwerpfase is geevalueerd aan de hand van een offerte, 

waarvan de klant een tekening heeft opgestuurd met de benodigde specificaties. Zie 

onderstaand kader. 

Naam Offerteaanvrager: 

Productnaam: 

Verwachte aantal stuks: 

Plogsties 

M20xl.5 Borgmoer met 12knt flens 

1.000.000 

Tekening: M20x/ .5 Borgmoer met I 2kntjlens 

Naar aanleiding van de tekening uitgaande van volgende processtappen: 

materiaal 19MnB4 (cq22), persen wassen, tappen M20xl.5 

wassen, harden vervormen 3 punkt 

100% sorteren vreemde delen, keuren, verpakken 
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Wanneer het beslissingsrisico model Detailontwerpfase, zoals omschreven is in paragraaf 5.4, 

op deze offerteaanvraag wordt toegepast, dan wordt de tabel als volgt ingevuld: 

Kostenomschrijving Verwachte Minimale Maximale 

kosten in€ kosten in€ kosten in€ 

P ROJECTKOSTEN: 

Engineeringkosten 7.500 5.000 

Vaste gereedschapskosten 32.500 30.000 40.000 

0-serie gereedschapskosten 

Wijzigingskosten op het product 2.500 0 5.000 

Kleine machine aanpassingskosten 0 

SERIEKOSTEN VOOR 1.000.000 STUKS IN 

EURO'S 

Materiaalkosten 27,96 . · I 000 = 27,96 · I 000 = 27,96. 1000 = 

27.960 27.960 27.960 

Productiekosten I Machi nekosten (persen, 37,70. 1000 = 30. 1000 = 44. 1000 = 

wassen, inpakken etc.) 37.700 30.000 44.000 

Kosten u itbesteed werk 30. 1000 = 25. 1000 = 35 . 1000 = 

30.000 25.000 35.000 

Directe loonkosten productie 

SI ijtbare gereedschapskosten 25. 1000 = 20. 1000 = 30 . 1000 = 

25.000 20.000 30.000 

I TOTAAL: € 163.160 € 137.960 € 181.960 

• De seriekosten worden per I 000 stuks berekend. 

Tabet 6. / : Beoordetingskosten voor het uitvoeren van de offerteaanvraag van Plogsties. 

Opbrengsten omschrijving Verwachte Minimale Maxim ale 

opbrengsten opbrengsten opbrengsten 

Yerkoop opbrengsten. Houd hierbij rekening €173.440 €156.096 €190.784 

met de eventuele volume schommelingen in de 

vraag. 

Tabet 6.2: Opbrengsten voor het uitvoeren van de offerteaanvraag van Ptogsties. 
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Voor deze offerteaanvraag zijn de volgende drie scenario's voor Nedschroef te omschrijven, 

namelijk: 

1. Het meest negatieve scenario. Hierbij worden alle maximale kosten van de minimale 

opbrengsten afgetrokken; € 156.096,- - € 181.960,- = - € 25.864,-

2. Het te verwachten scenario. Hierbij worden alle verwachten kosten van de verwachte 

opbrengsten afgetrokken; € 173.440,- - € 163 .160,- = € 10.280,-

3. Het meest positieve scenario. Hierbij worden alle minimale kosten van de maximale 

opbrengsten afgetrokken; € 190.784,- - € 137.960,- = € 52.824,-

Negatieve scenario Verwachte scenario Positieve scenario 

-€ 25 .864,- € 10.280,- € 52.824,-

Tabet 6.3: De drie scenario's van de ojferteaanvraag van Plogsties. 

Wanneer deze drie berekende scenario's op een getallenlijn worden uitgezet, zoals onderstaand 

is weergegeven, dan kan visueel de spreiding gezien worden tussen de drie scenario's. 

-€ 25.864,- 0 € 10.280,- € 52.824,-

Aan de hand van deze spreiding heeft Nedschroef deze offerte uitgebracht met behulp van de 

volgende overwegingen: 

Bij deze offerte gaat het slechts om een richtprijs voor product (het product is nog 

niet in een definitieve fase, <lit wil zeggen <lat de definitieve technische specificaties 

nog moeten worden vastgelegd) 

Eventuele investeringskosten op uitbesteden ( oppervlakte en vervorming) kunnen 

worden gedrukt of worden verrekend via inkooponderhandelingen. Hierdoor zullen 

de maximale kosten van <lit punt worden afgedekt. 

Kosten voor ontwikkeling en vaste tooling kunnen voor een deel worden 

meegenomen in een officiele offerte naar de klant en zo verrekend (om zo de 

terugbetaling van de investering sneller te laten terugbetalen, namelijk zodra het 

artikel is vrijgegeven). 

Door middel van een meerJaren contract en afspraken over minimale afname 

worden risico's op worst-case scenario afgedekt. 
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De staalprijzen zijn op dit moment niet meer in stijgende lijn, maar stabiel tot soms 

dalend. 

Wanneer deze offerte een order wordt, dan wordt na de eerste twee persingen de 

afstelinstructie van de machine geoptimaliseerd. Ook zijn dan alle gereedschappen 

eventueel aangepast. Er komt dan een situatie waarin met de laagste toolingkosten 

en een zo groot mogelijke output kan worden gerealiseerd ( dat wil zeggen dat voor 

de kostprijs van de serie naar het minimale niveau wordt toegewerkt). 

Informatieverstrekking binnen de groep (als wij informatie nodig hebben voor onze 

projecten, zijn we ook gebaat bij eventuele expertise die al binnen de groep 

aanwezig is) 

6.2.1 De betrouwbaarheid van de geschatte kosten en opbrengsten. 

De betrouwbaarheid van de geschatte kosten en opbrengsten voor deze offerteaanvraag is 

berekend aan de hand van 'de methode' van subparagraaf 5.4.1 . 

Om deze statistische analyse uit te kunnen voeren werden er kleine aanpassingen aan tabel 6.1 
uitgevoerd. 

Kostenomschrijving Verwachte Mini male Maxim ale 

kosten in€ kosten in€ kosten in€ 

PROJECTKOSTEN: 

Engineeringkosten X1 7.500 5.000 10.000 I 

Vaste gereedschapskosten X2 32.500 27.500 I 37.500 I 

0-serie gereedschapskosten 

Wijzigingskosten op het product X3 2.500 0 5.000 

Kleine machine aanpassingskosten 

SERJEKOSTEN VOOR 1.000.000 STUKS 

Materiaal kosten X4 27.960 27 .960 27.960 

Productiekosten I Mach inekosten (persen, Xs 37.700 30.700 7 44.700 7 

wassen, inpakken etc.) 

Kosten uitbesteed werk x6 30.000 25.000 35.000 

Directe loonkosten productie 

Slijtbare gereedschapskosten X1 25 .000 20.000 30.000 

Tabel 6.3: Beoordelingskosten voor het uitvoeren van de ojferteaanvraag van Plogsties voor het 
berekenen van de betrouwbaarheid. 

7 Is tot stand gekomen zodat de verwachte kosten precies tussen de maximale en minimale kosten zit. 
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Aannames: 

Geschatte kosten en opbrengsten zijn standaard normaal verdeeld. 

Voor de minimale kosten geldt: "Dat met 95% kans de kosten boven dit getal 

zullen liggen". 

Voor de maximale kosten geldt "Dat met 95% kans de kosten onder dit getal 

zullen liggen". 

De standaarddeviaties van de kosten zijn: 

O' X I = J0.000- 7.500=1.276 
1,96 

; O' X2 = 2.551 O' XJ = 1.276 

O' X6 = 2.551 ; O' X ? = 2.551 

De standaarddeviatie van de opbrengsten, uit tabel 6.2, zijn: 

(J' y = 8.849 

i =7 i = 7 

X1 +X2 +X3 +X4 +Xs +X6 +X1 ~N(Lµ; ;L0',2) 
i= I i = I 

Y ~ N (173.440 78.304.801) 

De totale opbrengsten van het project kunnen als volgt berekend worden, namelijk: 

i=7 i=7 

Y-(X 1 +X2 +X3 +X4 +X5 +X6 +X7 )~ N(µ y - Lµ ;; O' ; + L0'
1

2) 
i= I i = I 

Het betrouwbaarheidsinterval kan met de volgende formule berekend worden: 

i =7 

( y - f x;J-za12 · O' i + f 0' ;
2 ~µopbrengesrenproject ~ (Y -f x;J+za /2 · (J' i + I (J' ;

2 

1=1 i = I 1=1 i= I 
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De ondergrens van <lit betrouwbaarheidsinterval met z0•05 12 = 1,96 is: 

10.280-1,96·.Jll3.835 .970 = -10.632 Euro. 

De bovengrens van <lit betrouwbaarheidsinterval is : 

10.280+1,96·.Jll3.835.970 = 31.192 Euro. 

Wanneer de onder- en bovengrens van <lit betrouwbaarheidsinterval vergeleken wordt met het 

meest negatieve scenario en het meest positieve scenario, zie tabel 6.3 , dan kan er het volgende 

geconcludeerd worden: 

Wanneer de berekende ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval - € 10.632,

vergeleken wordt met het meest negatieve scenario - € 25.864,- dan kan er 

opgemerkt worden <lat het meest negatieve scenario meer dan de helft afwijkt ten 

opzichte van de ondergrens met een factor van 0,4. 

Wanneer de berekende bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval € 31.192,

vergeleken wordt met het meest positieve scenario€ 52.824,- dan kan er opgemerkt 

worden <lat het meest positieve scenario bijna de helft afwijkt ten opzichte van de 

ondergrens met een factor van 0,6. 

Grof genomen kan er gesteld worden <lat er voor deze offerteaanvraag voor zowel het meest 

negatieve scenario als het meest positieve scenario vermenigvuldigd moeten worden met 0,5 

om aan te nemen <lat deze waarden binnen een 95% betrouwbaarheidsinterval liggen. 

In onderstaande getallenlijnen wordt <lit schematisch weergegeven. 

- € 10.632,- 0 € 10.280,- € 31.192,-

-€ 25.864,- 0 € 10.280,- € 52.824,-
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Onderstaand diagram geeft genoemde scenario's, betrouwbaarheidsintervallen en verwachte 

opbrengsten weer. 

Betrouwbaarheidsinterval versus Scenario's 

-30000 -10000 10000 30000 50000 

Euro's 

• Meest positieve en 
negatieve scenario 

Cl Boven- en ondergrens 
betrouwbaarheidsinterv 
al 

D Verwachte opbrengsten 

6.3 Evaluatie beslissingsrisico model Globaalontwerpfase. 

Om het beslissingsrisico model Globaalontwerpfase goed te evalueren, zou het model getoetst 

moeten worden vanaf binnenkomst offerte, en op het einde van het project geevalueerd moeten 

worden. Echter omdat de projecten van deze fase vaak jaren duren is het beslissingsrisico 

model Globaalontwerpfase geevalueerd aan de hand van een reeds lopend project. Dit is 

gedaan om het model toch nog enigszins te evalueren binnen mijn afstudeerperiode, maar 

beter zou zijn geweest om het model te toetsen bij een offerte die binnenkomt uit de 

Globaalontwerpfase en deze op het einde van het project te evalueren. 

Het beslissingsrisico model is geevalueerd aan de hand van een Nedshape product het 

'Verstelelement' dat op dit moment nog in ontwikkeling is. 
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Het Verstelelement is een product, zie afbeelding 6.1 , <lat kan worden toegewezen aan de 

Globaalontwerpfase. Nedschroef moet een samenwerkingsproject starten met de klant, waarbij 

Nedschroef de technologische kennis denkt te hebben om het product te maken. 

Figuur 6.1: Het verstelelement (Tolerance element). 

Het verstelelement project kan als volgt omschreven worden. 

Het Verstelelement (Tolerance element) project: 

De ontwikkeling van het verstelelement is uitgevoerd in samenwerking met Opel en loopt 

nu al ruim twee jaar. Het verstelelement dient om bet dashboard van een auto aan de 

carrosserie te bevestigen. Met behulp van het verstelelement kunnen de kleine afwijkingen 

( enkele millimeters) tussen het te monteren dasboard en de carrosserie van de auto worden 

opgevangen. 

Op dit moment bestaat er al zo'n verstelelement, maar Nedschroef kan dit met behulp van 

koudpersen ook maken. De huidige leverancier van verstelelementen heeft op dit product 

een patent, waardoor Nedschroef haar verstelelement zo moet ontwikkelen zodat ze het 

patent ontwijken. 

De verwachtingen zijn dat Nedschroef 1.600.000 verstelelementen voor de Opel Corsa en 

2.500.000 verstelelementen voor de Opel Astra kan produceren. Nedschroef verwacht dit 

principe ook te kunnen toepassen bij bijvoorbeeld voorlampen, deuren en schuifdaken van 

auto's. Kortom ze verwachten dat dit product een grote marktpotentie heeft. 

De evaluatie van het beslissingsrisico model Globaalontwerpfase is uitgevoerd aan de hand 

van drie betrokkenen van het project, namelijk de directeur, sales manager en de engineer van 
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Nedschroef Weert. Deze drie personen hebben de vragenlijst Globaalontwerpfase ingevuld 

zoals in subparagraaf 5.3 .1 is opgesteld. 

De drie ingevulde vragenlijsten van de directeur, sales manager en de engineer z1Jn 

opgenomen in bijlage 6. 

De risicoverdeling van deze vragenlijsten, resulterend uit bijlage 6, zijn weergeven in figuur 

6.2. Uit figuur 6.2 blijkt dat de directeur 5 vragen verwaarloosbaar klein risico acht, 19 klein 

risico, 10 neutraal, 10 hoog risico en 1 vraag als zeer hoog risico. 

De risico verdeling van de sales manager en de engineer kan op dezelfde wijze als die van de 

directeur uit figuur 6.2 worden opgemaakt. 

Risico verdeling Verstelelement 

Verwaarloosbaar klein risico 

Klein risico 

Neutraal risico .... 31::;:::;::;;:;:;:::..:,1 O 
~~ ....... ~~~~--11 
----~~~~--10 Hoag risico 3 

Zeer hoog risico 3 

0 5 10 15 20 

Aantalvragen 

Figuur 6.2: Risico verdeling Verste/e/ement 

25 

DDirecteur 

• Sales manager 

DEngineer 

De drie betrokkenen hebben alle drie positief geantwoord op de vraag "Is het verantwoord om 

dit project uit te voeren?". 

Het aantal vragen dat behoord tot Hoog en Zeer hoog risico is 14 + 4 = 18 vragen. In het totaal 

vallen onder deze groep (Hoog en Zeer hoog risico) 13 verschillende vragen, er waren 5 

overlappende vragen. 

Omdat de personen het allen verantwoord vonden om het project uit te voeren, moeten er eerst 

nog enkele punten worden doorlopen om het project een zo groot mogelijke slagingskans te 

geven. De vragen waarop Nedschroef haar aandacht op moet vestigen, zijn de 13 vragen die 

behoren tot de Hoog en Zeer hoog risico groep. Nedschroef moet de volgende punten 

doorlopen, waardoor het project een zo groot mogelijke kans van slagen zal hebben. 
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I Risico vragen bespreken 
I Bespreken waarom deze 13 vragen behoren tot een 

Hoog tot Zeer hoog risico. 

Mogelijke actiepunten bespreken 
Er moet onderzocht worden welke mogelijke acties 
er uitgevoerd kunnen worden om deze risico' s te 
verminderen. 

Actielijst opstellen 
Vanuit de mogelijke actiepunten moet er een definitieve 
actielijst worden opgesteld. Met behulp van deze 
actielijst moeten de 13 risicopunten verholpen worden. 

Actiepunten uitvoeren + Reviewen 
Nadat de actiepunten zijn uitgevoerd, moeten de 13 
vragen opnieuw beantwoord worden of ze nu nog steeds 
een Hoog tot Zeer hoog risico vormen bij het uitvoeren 
van het project. 

Project accepteren I afwijzen 
Wanneer de risico's verholpen zijn, dan kan er besloten 
worden om het project uit te voeren, wanneer niet dan 
moet Nedschroef zich afvragen of ze het project wel moeten 
accepteren. 

Toetsen van de modellen in de praktijk 
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Bij het verstelelement project zijn deze punten niet formeel doorlopen, er was namelijk geen 

gestructureerd stappenplan bij Nedschroef aanwezig om dit gestructureerd uit te kunnen 

voeren. Wei is er een op een overleg geweest tussen bijvoorbeeld de sales manager en de 

engineer om bepaalde risico ' s te bespreken waarbij er naar mogelijke oplossingen werden 

gezocht om bepaalde risico's te verminderen. 
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7 Aanbevelingen en verbeterpunten van bet nieuwe 
on twerp. 

In dit hoofdstuk worden er aanbevelingen en verbeterpunten opgesteld voor het nieuwe 

ontwerp, namelijk: 

Het processchema offerteaanvragen; 

Het risicomodel Detailontwerpfase; 

Het risicomodel Globaalontwerpfase. 

Het processchema offerteaanvragen: 

Aan de hand van de toetsing van dit schema bij Nedschroef kunnen er de volgende 

aanbevelingen en verbeterpunten worden opgesteld: 

1. W anneer er offertes worden af gewezen, moeten deze offertes worden 

gecategoriseerd in een database. Deze database moet een gestructureerde indeling 

hebben, zodat de offertes op een ' logische' wijze gecategoriseerd kunnen worden. 

Nedschroef weet dan welke groepen offertes ze hebben moeten afwijzen met de 

bijbehorende oorzaken waarom deze offerte is afgewezen. In de twee onderstaande 

kaders zijn voorbeelden weergegeven hoe Nedschroef haar database voor de 

Detailontwerpfase en de Globaalontwerpfase kan opzetten. 

DAT AILONTWERPF ASE 

Algemene gegevens. 

Naam offerteaanvrager: 

Meest positieve scenario: 

Te verwachte scenario: 

Meest negatieve scenario: 

Oorzaken afwijzing. 

Bottleneck oorzaken: 

Productie capaciteit. 

Commerciele oorzaken: 

Te geringe afname 
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GLOBAALONTWERPF ASE 

Algemene gegevens. 

Naam offerteaanvrager: 

Productbeschrijving waarom deze tot de globaalontwerpfase behoort: 

Bijzondere producteigenschappen: 

Het te verwachten potentieel van het product: 

Oorzaken afwijzing. 

Productie technologische & Engineering: 

De operators zijn onvoldoende opgeleid om de machines in te 

stellen 

(De vragenlijst Globaalontwerpfase, zoals is opgesteld in paragraaf 5.3.1, 

linken aan de oorzaken) 

Mogelijke opportunities van deze offerteaanvraag: 

Deze database moet ieder half jaar of jaar geevalueerd worden, zodat Nedschroef 

de misgelopen kansen kan evalueren. Op basis van deze evaluatie kan Nedschroef 

dan inspringen zodat ze in de toekomst deze offertes we! kunnen accepteren. 

Nedschroef kan met behulp van zo 'n database ook relatief makkelijk de 

verschillende markttrends in kaart brengen. 

2. Het processchema kan gekoppeld worden aan de database, zodat de stappen binnen 

dit processchema op een gestructureerde wijze afgewerkt kunnen worden bij de 

verschillende offerteaanvragen. 

Het risicomodel Detailontwerpfase: 

1. Dit model geeft mede een spreiding van de geschatte kosten en opbrengsten, van 

het meest negatieve scenario, verwachte scenario en meest positieve scenario. 

Nedschroef moet zich goed realiseren dat deze spreiding slechts een indicatie is van 

de verwachte opbrengsten. Dit is ook gebleken uit de praktijktoetsing. Hierbij was 

het verschil tussen het 95% betrouwbaarheidsinterval en de berekende scenario's 

50%. Dit bleek slechts uit een praktijktoetsing. 

2. Om een beter gevoel te krijgen voor de geschatte kosten en opbrengsten, moeten er 

periodiek enkele uitgevoerde offertes worden geevalueerd door middel van 
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nacalculatie. Hierdoor wordt er beter inzicht gekregen over het schatten van de 

kosten en opbrengsten, omdat er aan de hand van deze evaluatie de afwijking 

berekend kan worden tussen de geschatte kosten en opbrengsten. 

Het risicomodel Globaalontwerpfase: 

1. De vragenlijst moet geautomatiseerd worden, zodat de vragen aangevinkt kunnen 

worden en worden gekoppeld aan een database. 

2. Het diagram, zoals is weergegeven in figuur 6.2, moet op een automatische wijze 

verkregen worden aan de hand van deze geautomatiseerde vragenlijst. Nedschroef 

heeft dan snel een overzicht van het aantal Hoog tot Zeer hoog risico's zoals die 

door de betrokkenen zijn ingevuld. 

3. De opgestelde vragenlijst moet dynamisch zijn. Gedurende de tijd zullen er risico ' s 

bijkomen en afvallen, daarom is het van belang dat deze vragenlijst wordt 

aangevuld. 
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8 Algemene aanbevelingen en conclusies. 

8.1 De engineeringafdeling van Nedschroef Weert. 

Wanneer Nedschroef innovatieve producten wil aanbieden, is het belangrijk om een goede 

engineeringafdeling te hebben. De cultuur van Nedschroef is het produceren van relatief 

standaard producten, waarop de huidige engineeringafdeling gericht is. Een belangrijk 

pluspunt van de engineer, ten aanzien van het engineeren van innovatieve producten, is dat het 

als een uitdaging gezien wordt om een technisch complexe order binnen te halen. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de engineer van Nedschroef er positief tegenover staat om 

innovatieve producten in plaats van relatief standaard producten te engineeren. 

Enkele aanbevelingen die de engineeringafdeling van Nedschroef beter in staat stellen om 

innovatieve producten te engineeren zijn: 

Het aanschaffen van een simulatietool op het gebied van koudpersen. 

Op dit moment beoordeelt de engineer of een product nu wel of niet bij Nedschroef 

geproduceerd kan worden door middel van koudpersen, aan de hand van enkele berekeningen 

en op ervaring van de engineer, waarbij er geen simulatietool aan te pas komt. Door deze 

simulatietool kan de engineer, in combinatie met zijn ervaring, nog beter beoordelen of het te 

beoordelen product geproduceerd kan worden met de huidige koudperstechniek zoals die bij 

Nedschroef aanwezig is. Verder zal een simulatietool in combinatie met de technische ervaring 

van de engineer leiden tot meer inzicht in de technische mogelijkheden van het koudpersen. 

Meerdere capabele engineers op het gebied van koudpersen in dienst nemen. 

De huidige situatie bij de engineeringafdeling van Nedschroef Weert is dat er maar een 

engineeringpersoon technisch capabel is om de technische mogelijkheden van een nieuw 

Nedshape product te beoordelen. Wanneer Nedschroef meerdere engineers in dienst neemt, die 

capabel zijn om deze technische mogelijkheden ook te beoordelen dan is het niet meer 

afhankelijk van een enkele persoon. Een ander voordeel, wanneer Nedschroef meerdere 

engineers in dienst heeft, is dat deze elkaar kunnen aanvullen met ideeen en inzichten op het 

gebied van koudpersen, het synergie effect (1+1 =3). 
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Engineer of engineeringafdeling ook op strategisch niveau werken. 

De engineeringafdeling werkt momenteel alleen maar op operationeel niveau en helemaal niet 

op strategisch niveau. Wanneer Nedschroef zich wil profileren aan de hand van innovatieve 

moet Nedschroef naast dat het werkt op operationeel niveau ook werken op strategisch niveau. 

Wanneer de engineeringafdeling van Nedschroef zou opereren op strategisch niveau is het in 

staat om de toekomstige richting op langere termijn ( drie tot vijf jaar) te bepalen op het gebied 

van koudvervormen en de ontwikkelingen van fastenings in het algemeen. 

8.2 De rol van de accountmanagers. 

Doordat iedere accountmanager van de Koninklijke Nedschroef Holding de holding bij vaste 

klantengroepen vertegenwoordigd, wordt er een sterke vertrouwensband tussen de holding en 

de klant opgebouwd. Deze goede vertrouwensband zorgt ervoor dat Nedschroef beter in staat 

is om innovatieve producten bij die klanten aan te bieden. Een nadeel van de huidige 

werkwijze van de accountmanagers is dat ze puur worden 'afgerekend' op hun omzet. Beter 

zou zijn dat de accountmanagers ook worden 'afgerekend' op het aantal binnengehaald 

innovatieve opdrachten. 

8.3 De klanteneigenschappen. 

Wanneer Nedschroef gezamenlijke productontwikkeling met de klant wil uitvoeren, dan kan 

men dit bij twee soorten klanten uitvoeren, namelijk: Original Equipment Manufacturers 

klanten (OEMs) en First Tier klanten. OEMs zijn de automobiel fabrikanten zelf en de First 

Tier klanten zijn klanten die leveren aan de automobielindustrie. 

De vraag "Welke soort producten moet Nedschroef aanbieden aan welke klanten? " kan als 

volgt beantwoord worden: 

Geheel nieuwe en zeer innovatieve Nedshape producten aanbieden aan klanten die 

behoren tot het Nippon Rhineland model (Japanse klanten, Duitse klanten, 

Zweedse klanten, etc.). Voor de OEM klanten moeten deze producten aan onder 

andere de volgende klanten worden aangeboden: Audi, BMW, Nissan en Mazda. 

Voor de First Tier klanten moeten deze geheel nieuwe en zeer innovatieve 

producten onder andere aan de volgende klanten worden aangeboden: Bosch I 

Siemens, Buschoff, Dura en Edscha. 
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Producten waarvan Nedschroef het productieproces goed beheerst moeten worden 

aangeboden aan klanten die behoren tot het Anglo Saxon model (Amerikaanse 

klanten, Franse klanten, Engelse klanten, etc.) 

Voor de OEM klanten moeten deze producten worden aangeboden aan onder 

andere: GM, Ford, Peugot en Renault. 

Voor de First Tier klanten moeten deze uitontwikkelde producten worden 

aangeboden aan onder andere: Delphi, Johnson Controls, Vesiton en Infast. 

Omdat Nedschroef relatief wem1g ervanng heeft met intensieve gezamenlijke 

productontwikkelingen met de klant, moet Nedschroef starten met een soort pilotproject. Bij 

zo 'n relatief klein samenwerkingsproject met de klant kan Nedschroef ervaring op doen. Bij 

zulke pilotprojecten kan Nedschroef dan leren van de fouten en problemen die bij dit soort 

projecten zullen ontstaan, voordat Nedschroef aan grootschalige samenwerkingsprojecten, 

waarbij grote investeringen voor gedaan moeten worden, deelneemt. 

Het beste kan Nedschroef starten bij gezamenlijke productontwikkeling met een klein 

pilotproject bij First Tier klanten die behoren tot het Nippon Rhineland model. Dit is omdat 

First Tier klanten een kortere engineeringcyclus hebben dan de OEM klanten en dat de First 

Tier klanten makkelijker samenwerkingsverbanden zullen aangaan dan OEM klanten. 

Nedschroef kan het beste gezamenlijke productontwikkeling starten in de vorm van een klein 

pilot project bij de klanten zoals Bosch I Siemens, Buschoff, Dura en Edscha. 

Bij de analyse van de engmeermg chain van de klant kunnen er drie engineeringfases 

onderscheiden worden [VDI (1986)], Conceptontwerpfase, Globaalontwerpfase en de 

Detailontwerpfase. 

8.4 Het nieuwe offerte-intake proces met de bij behorende risicomodellen. 

Het meuwe ontwerp bestaat uit een processchema offerteafhandeling met een 

beslissingsrisicomodel voor de Globaalontwerpfase en een beslissingsrisicomodel voor de 

Detailontwerpfase. Aan de hand hiervan kan Nedschroef offerteaanvragen beoordelen of ze de 

offerte zullen accepteren of niet. Door dit nieuwe ontwerp heeft Nedschroef een 

gestructureerde methodiek waarmee er vooraf risico inschattingen kunnen worden uitgevoerd 

bij de offerteaanvragen. Dit is belangrijk om te doen alvorens Nedschroef een groot innovatief 
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project wil gaan uitvoeren, omdat Nedschroef hierdoor voor minder onbekendheden tijdens het 

project komt te staan. Door dit nieuwe ontwerp zal Nedschroef in de toekomst minder 

risicomijdend gedrag vertonen om een innovatief project gezamenlijk met de klant uit te 

voeren. 
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Bijlage 1: Korte historische data Koninklijke Nedschroef Holding NV. 

1894 Oprichting Nedschroef in Helmond 

1962 Oprichting machinefabriek in Belgie 

1981 Oprichting Nedschroef Corporation (USA) 

1981 Overname FCF Europa 

1987 Beursgang 

Nedschroef Herentals NV 

Thans Nedschroef Weert B.V. 

1990 Overname Vereinigte Schrauben Werke Thans Nedschroef Altena GmbH, 

(Duitsland) 

1992 Overname Lamson & Sessions (Duitsland) 

1994 Verzelfstandiging gereedschappenactiviteit 

1994 Verkrijging Predikaat 'Koninklijke' 

1996 Oprichting Nedschroef Fasteners BV (Ned) 

1996 Oprichting Nedschroef Detroit Corp. (USA) 

1996 Overname ECDI (Frankrijk) 

1996 Overname Westbult (Zweden) 

1997 Overname SMF (Nederland) 

1997 Overname Chaney & Bull (Engeland) 

1998 Overname Handimex (Zweden) 

1998 Overname Elnor (Spanje) 

2000 Overname Famik (Frankrijk) 

2000 Overname SBT (Duitsland) 

2000 Overname National Bolts (Zuid -Afrika) 

Bron : www.nedschroef.nl 

Bijlagen 

Nedschroef Fraulautern GmbH en 

Press- und Stanzwerk Fraulautern 

Thans Nedschroef Plettenberg GmbH en Nedschroef 

Langeskov Aps 

Aanvankelijk Nedtool, thans SMF Tools BV 

Thans Nedschroef Fasteners SA 

Thans Nedschroef Fasteners AB 

Thans SMF Tools BV 

Thans Nedschroef Fasteners Ltd. 

Ondergebracht in Nedschroef Fasteners AB 

Thans Nedschroef Fasteners Elnor 

Ondergebracht in Nedschroef Fasteners SA 

Thans Nedschroef Berlijn 

Thans Nedschroef Johannesburg (Pty) Ltd . 

I 
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Bijlage 2: D.e organisatiestructuur 

Uit deze bijlage kan men afleiden in welke positie Nedschroef Weert B.V. zich bevindt binnen 

de holding groep. Eerst wordt de gehele organisatie weergegeven, waarna men iedere keer 

gedetailleerder op de organisatie ingaat. 

In onderstaande figuur 1s een organogram weergegeven van de Koninklijke Nedschroef 

Holding N.V. 

Raad \an bcstuur 

Figuur I: Organogram Konink/ijke Nedschroef N. V. 

'.\BD 

& 

Sour. Str. 

Onder de business units Marketing&Sales vallen vier accountmanagers. Deze 

accountmanagers vertegenwoordigen de Nedschroef holding bij met name de automotive

industrie. Onder de business units Bolts, Screws&Nuts, Customer Units en de Machine Units 

vallen op hun beurt weer verschillende BV 's. 

Bijlagen II 

~· 



Tu I e technische un ivers itei t eindhoven 

Koninkl ij ke N edschroef W eert B. V. 

(Vervolg bijlage 2) 

Werkwijze van de verschillende BV's. 

De business unit Machines fabriceert de productiemachines waarop de verschillende 

zogenaamde fastening producten geproduceerd worden. Omdat iedere BY die onder de 

Nedschroef Holding valt, verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen continu'iteit en voortbestaan, 

mogen zij ook machines verkopen aan de concu1Tenten van Nedschroef. Andersom geldt 

hetzelfde, de Business Units Bolts en Screws&Nuts hoeven hun productiemachines niet bij de 

Business Unit Machines te kopen. Met andere woorden iedere BY moet er voor zorgen dater 

genoeg omzet en winst wordt gemaakt en mogen hierdoor ook met hun concurrenten zaken 

doen. Deze strategie geldt in principe voor alle Business Units van de Koninklijke Nedschroef 

NV. Een belangrijke reden waarom de holding voor deze strategie heeft gekozen is omdat de 

BV's hierdoor gedwongen worden om zo efficient mogelijk te werken. 

Nedschroef Weert B.V. 

Zoals is weergegeven in onderstaand figuur valt Nedschroef Weert BY onder de Business Unit 

Screws&Nuts. 

' 

\\ l'l'l't 

Figuur .2: Onderverdeling van de business unit Screws &Nuts 

Bijlagen III 
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(Vervolg bijlage 2) 

Deze andere business units worden verder niet uitgewerkt, omdat Nedschroef Weert B.V. niet 

onder de andere business units valt. Een volledige organogram van Koninklijke Nedschroef 

Holding N.V. is weergegeven in bijlage 3. 

Nedschroef Weert heeft op zijn beurt weer een apart organogram. Deze is afgebeeld m 

onderstaande figuur. 

Man. Director 

Gijs Lathouwers 

I I I I 

Man. Sales Man. Finance Man. Logistics Man. Qua) i!)'. Man. Product. 

Han Tielens M. Schreurs M. van Bussel Peter Geenen R. Lenssen 

, _______ l ________ , _______ J _______ , 
I 

, _______ J _______ , 
I 

, ________ l _______ _ _______ l ______ ~ 
- Sales - Adm. & Pers. 

- Technology : 
~---------------~ 

- Reception 

- IT Manager 
I 

~----------------

- Ware. & Exp. : 
I 

- Planning dept. : 

- Purchase 
I 
I 
I 
I 
I 

~--------- -- -----

- Quality 

- Quality prod. 

~---------------~ 

- Process Eng. 

- Thread form. 

- Maintenance 

- Heat treatm. 

- Sorting dept. 

- Tooling dept. 

- Cold forming 

- Hot forming 

- Packaging 

- Thread form. 

- Clean. dept. I 
I 
I 

----------------' 

Figuur 3: Organogram Nedschroef Weert B. V {2005}. 

Afdeling Sales, zorgt voor het verkopen van alle m het bedrijf gevoerde artikelen en 

introductie van nieuwe artikelen. Daarnaast stelt zij het verkoopplan op en beoordeelt en 

verwerkt klantenorders. Verder houdt de afdeling zich bezig met het up-to-date houden van 

documentatie, prijsafspraken, betalingscondities en leveringscondities. 

Bijlagen IV 
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(Vervolg bijlage 2) 

Afdeling Finance, draagt o.a. zorg voor de opstelling van de kwartaal- en jaarrekening. 

Daarnaast vindt hier het bewerken en verwerken van financiele documenten plaats. Tevens 

vindt het beheer van debiteuren en crediteuren plaats. Tenslotte wordt er de 

personeelsadministratie gevoerd en vindt er beheer van personeelsdossiers plaats. 

Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor het begeleiden van opleidingen. 

Afdeling Logistics, zorgt voor het inkopen van de in het bedrijf gebruikte grondstoffen. 

Daamaast koopt deze afdeling bevestigingsmiddelen in voor handelsdoeleinden. Tevens draagt 

men zorg voor opslag en distributie van alle producten na de productiegang. 

Afdeling Quality, hier vindt de kwaliteitscontrole plaats van inkoopdelen, materialen, 

grondstoffen en eigen productie. Tevens het beheer van meetmiddelen en Normen en de 

'eerste-bemonstering' 

Af de ling Production, in deze afdeling vindt de productie en de ondersteuning ervan plaats 

zoals; CHF (Cold Nut Forming), Tappen, lnpak, Wassen & Intern transport, 

Gereedschapvoorbereiding, Oven, Gereedschapmakerij , Onderhoud, Sorteren en Proces 

engineering. 

Bijlagen v 



Bijlage 3: Topstructure Koninklijke Nedschroef 
CEO 

I juli 2005 
CFO 

VP Mark.tint & Sales VP BU Bolts VP BU Scr..ws & Nuts VP N..w Bus. Dvlpm. & VP BU Customer Units VP BU Machines 

Acc. Mlt· Fraulautern Plett"'1b&l'I T echno C....tre 

Customer Unit 

Acc. Mlt· P&S l.anpskov 

Customer Unit 

Acc. Mlt· Berlin Alt"'1a 

Customer Unit 

Acc. Mlt· Helmond N~W......t 

Customer Unit 

Johannesbul'I 

Customer Unit 

Tools 

Customer Unit 

Customer Unit 

Customer Unit 
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Bijlagen 4: DO APQP. 

Bijlagen 

F ase 1: 
lntroductie 

F ase 2: 

F ase 3: 
Productie 

voorbereiding 

F ase4: 
Proces & 
product 

F ase 5: Terug
koppeling & 

verbeter 

Nee 

t·le~ 

Nee 

Nee 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. 

Doe I 

Het uitvoeren van activiteiten die planmatig moeten worden uitgevoerd om een nieuw 

product aan te bieden en te produceren zodat tijdig aan alle eisen van de klant kan 

worden voldaan. 

Omvang 

Onder nieuwe producten wordt verstaan : 

Het nog te ontwikkelen product in samenwerking met de klant 

Aile producten die significant afwijken van het bestaande leverprogramma (bv. 

Andere draadvorm, eisen t.a.v. vorm- en plaatstoleranties, materiaalspecificaties) 

De klanteisen zijn niet alleen de productkwaliteit, maar ook de door de klant vereiste 

informatie en documentatie, de tijdige uitvoering van de voorbereidingen om het 

product le produceren en de planning incl. voortgangsbewaking van alle fases . 

Omschrijving 

Het traject van offerteaanvraag naar serieproductie is opgedeeld in volgende stappen : 

Fase I lntroductie 

Fase 2 Productontwerp en ontwikkeling 

Fase 3 Procesontwerp en -ontwikkeling (=productievoorbereiding) 

Fase 4 Proces- en productvalidatie (=0-serie) 

Fase 5 Terugkoppeling en verbeterdynamiek 

Input/Output 

De benodigde input en output zijn vastgelegd in formulier FORM DOO I. 

De vorm van de input en output is gedefinieerd d.m.v. templates in de 

documentenmap ' standaard APQP '. 

De in- en outputs zijn gedefinieerd op basis van het gebruik van standaardprocessen. 

lndien wordt vastgesteld dat een nieuw proces noodzakelijk is , dan moet formulier 

FORM DOO I worden ingevuld inclusief ' nieuwe processen' . 

Beoordeling en opvolging 

Per fase wordt de aangeleverde input aantoonbaar beoordeeld door aftekening van de 

fase op formulier DOO I. 

De voorzitter van de PAW-commissie is verantwoordelijk voor de project-opvolging. 

Afwijkingcn 

lndien tijdens uitvoering van de fases een afwijking wordt vastgesteld, dan dient dit 

geregistreerd en opgevolgd te worden zoals beschreven in fase 5. 

VII 
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Bijlagen 4: De ingevulde vragenlijsten Verstelelement. 

De ingevulde vragenlijst van de directeur: 

Verwaarloosbaar 

klein risico 
Zeer hoog risico 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens l I mee eens 

Stelling 2 3 4 5 

Productie technologische & Engineering risico's 

1 Nedschroef kan deze order uitvoeren met de huidige 
engineering knowhow, dan wel na een korte training x 

2 De proces stappen om het nieuwe product te maken 
zijn bekend en gespecificeerd. x 

3 De productie middelen zoals de juiste gereed-
schappen en juiste machines zijn aanwezig waardoor x 
een goede product kwaliteit gewaarborgd is. 

4 Er is ruw materiaal beschikbaar <lat voldoet aan de 
technische eisen x 

5 Er is voldoende productie capaciteit beschikbaar x 

6 Indien nodig kan de productiecapaciteit op een 
standaard manier worden uitgebreid. x 

7 Er wordt tegemoetgekomen aan de productievereisten 
zoals kwaliteit & veiligheidsstandaards, het trainen x 
van de werknemers, faciliteiten etc. zal worden 
voldaan. 

Bijlagen VIII 
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(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Productie technologische & Engineering risico's 
(vervol2) 

8 De andere projecten van Nedschroef kunnen 
ongehinderd worden uitgevoerd als dit project wordt x 
gestart. 

Organisatorische & Project management risico's 

9 Het inteme politieke klimaat bij Nedschroef heeft een 
gunstig effect op het project. x 

10 Het top management ondersteunt het project. x 

11 De project doelstellingen zijn reeel. x 

12 Het project team is voldoende gekwalificeerd voor dit 
project. x 

13 De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden van 
alle teamleden zijn gedefinieerd. x 

14 De communicatie tussen de teamleden van het project 
is effectief. x 

15 De samenwerking binnen het projectteam is effectief. x 

16 Het projectteam is gemotiveerd en betrokken. x 

Bijlagen IX 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. ' " . 
~ J. 

(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens l mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 s 

Supply chain & Sourcing risico's 

17 De leveranciers voldoen aan de opgestelde eisen. x 

18 Er is capaciteit beschikbaar om de vraagpieken op te 
vangen. x 

19 De financiele positie van de leverancier is gezond. x 

20 Het aantal afgekeurde producten zal binnen de 
bedrijfsnormen blijven. x 

Producttechnologische risico's 

21 De nieuwe product functies zijn bekend en 
gespecificeerd. x 

22 De ingebruikname (applicatie) omstandigheden zijn 
bekend en gespecificeerd. x 

23 De eigenschappen, functie en gedrag van de 
component zijn bekend. x 

24 Samengestelde producten voldoen aan de veiligheid 
en de technische eisen. x 

25 Het nieuwe product heeft vergeleken met andere 
producten overeenkomsten in prestatie. x 

Bijlagen x 
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(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens l I mee eens 

I Nr I 
Stelling 

I 
1 2 3 4 5 

Commercieel haalbaarheidsrisico's 

26 De commerciele gevolgen ten gevolge van 
vertragingen bij de productlancering zullen binnen de x 
bedrijfsnormen blijven. 

27 De verkoop verwachtingen van het nieuwe product 
zijn realistisch. x 

28 De verwachte winstmarges zijn gebaseerd op de 
juiste data. x 

29 De winstmarges komen overeen met de 
bedrij fsstandaards. x 

30 De volume schattingen zijn gebaseerd op duidelijke 
en betrouwbare gegevens. x 

31 De benodigde investeringen zijn in balans met de 
slaagkans van het project. x 

32 Nedschroef kan de financiele risico's die 
samenhangen met dit project dragen x 

33 Het product heeft een lange termijn potentieel. x 

Bijlagen XI 
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(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Klant acceptatie risico's 

34 De productspecificaties voldoen aan de 
klantenstandaards. x 

35 Het nieuwe speciaal ontworpen product is interessant 
voor de klant. x 

36 De klant is ervan overtuigd dat ze waar voor hun geld 
krijgen vergeleken met de concurrerende producten. x 

37 Het nieuwe product levert de klant een prijsvoordeel 
op t.o .v. de concurrerende producten. x 

38 De doelstellingen en het gedrag van de klanten ten 
opzichte van het product zal gedurende de x 
ontwikkelingsperiode niet veranderen. 

39 De eigenschappen van het nieuwe product zal op een 
goede manier met de klant worden besproken. x 

40 De primaire klanteneisen zijn bekend. x 

41 Het nieuwe product biedt ook toekomstige 
perspectieven voor andere klanten. x 

42 Er is voldoende commitment van een of meer klanten 
om het project uit te voeren. x 

Productportfolio risico's 

43 Het nieuwe product helpt om de bedrijfsstrategie te 
verwezenlij ken. x 

44 Dit project is belangrijk voor het projectportfolio. x 

45 Het nieuwe product draagt bij aan de reputatie van 
het bedrij f. x 

Bijlagen XII 
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(Vervolg bijlage 6) 

Deze punten in overweging nemend, met eventuele nog andere risico' s, vindt u het dan 

verantwoord om het project uit te voeren? Dit oordeel kan worden ingevuld aan de hand van 

de onderstaande vraagstelling: 

Ja Nee 
I Is het verantwoord om dit project uit te voeren? x 

Bijlagen XIII 
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(Vervolg bij lage 6) 

De ingevulde vragenlijst van de sales manager: 

Zeer hoog risico 

Helemaal 

mee oneens 

Nr Stelling 

Productie technologische & Engineering risico's 

1 Nedschroef kan deze order uitvoeren met de huidige 
engineering knowhow, dan wel na een korte training 

2 De proces stappen om het nieuwe product te maken 
zijn bekend en gespecificeerd. 

3 De productie middelen zoals de juiste gereed-
schappen enjuiste machines zijn aanwezig waardoor 
een goede product kwaliteit gewaarborgd is. 

4 Er is ruw materiaal beschikbaar dat voldoet aan de 
technische eisen 

5 Er is voldoende productie capaciteit beschikbaar 

6 Indien nodig kan de productiecapaciteit op een 
standaard manier warden uitgebreid. 

7 Er wordt tegemoetgekomen aan de productievereisten 
zoals kwaliteit & veiligheidsstandaards, het trainen 
van de werknemers, faciliteiten etc. zal warden 
voldaan. 

(Vervolg bijlage 6) 

Bijlagen 

Neutraal 

1 2 3 

x 

Verwaarloosbaar 

klein risico 

Helemaal 

mee eens 

4 5 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Productie technologische & Engineering risico's 
(vervolf) 

8 De andere projecten van Nedschroef kunnen 
ongehinderd worden uitgevoerd als dit project wordt x 
gestart. 

Organisatorische & Project management risico's 

9 Het inteme politieke klimaat bij Nedschroef heeft een 
gunstig effect op het project. x 

10 Het top management ondersteunt het project. x 

11 De project doelstellingen zijn reeel. x 

12 Het project team is voldoende gekwalificeerd voor dit 
project. x 

13 De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden van 
alle teamleden zijn gedefinieerd. x 

14 De communicatie tussen de teamleden van het project 
is effectief. x 

15 De samenwerking binnen het projectteam is effectief. x 

16 Het projectteam is gemotiveerd en betrokken. x 

(Vervolg bijlage 6) 

Bijlagen xv 
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Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens I mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Supply chain & Sourcing risico's 

17 De leveranciers voldoen aan de opgestelde eisen. x 

18 Er is capaciteit beschikbaar om de vraagpieken op te 
vangen. x 

19 De financiele positie van de leverancier is gezond. x 

20 Het aantal af gekeurde producten zal binnen de 
bedrijfsnormen blijven. x 

Producttechnologische risico's 

21 De nieuwe product functies zijn bekend en 
gespecificeerd. x 

22 De ingebruikname (applicatie) omstandigheden zijn 
bekend en gespecificeerd. x 

23 De eigenschappen, functie en gedrag van de 
component zijn bekend. x 

24 Samengestelde producten voldoen aan de veiligheid 
en de technische eisen. x 

25 Het nieuwe product heeft vergeleken met andere 
producten overeenkomsten in prestatie. x 

(Vervolg bijlage 6) 
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Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens l I mee eens 

I Nr I 
Stelling 

I 
1 2 3 4 5 

Commercieel haalbaarheidsrisico 's 

26 De commerciele gevolgen ten gevolge van 
vertragingen bij de productlancering zullen binnen de x 
bedrijfsnormen blijven. 

27 De verkoop verwachtingen van het nieuwe product 
zijn realistisch. x 

28 De verwachte winstmarges zijn gebaseerd op de 
juiste data. x 

29 De winstmarges komen overeen met de 
bedrij fsstandaards. x 

30 De volume schattingen zijn gebaseerd op duidelijke 
en betrouwbare gegevens. x 

31 De benodigde investeringen zijn in balans met de 
slaagkans van het project. x 

32 Nedschroef kan de financiele risico's die 
samenhangen met dit project dragen x 

33 Het product heeft een lange termijn potentieel. x 

(Vervolg bijlage 6) 
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Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Klant acceptatie risico's 

34 De productspecificaties voldoen aan de 
klantenstandaards. x 

35 Het nieuwe speciaal ontworpen product is interessant 
voor de klant. x 

36 De klant is ervan overtuigd <lat ze waar voor hun geld 
krijgen vergeleken met de concurrerende producten. x 

37 Het nieuwe product levert de klant een prijsvoordeel 
op t.o.v. de concurrerende producten. x 

38 De doelstellingen en het gedrag van de klanten ten 
opzichte van het product zal gedurende de x 
ontwikkelingsperiode niet veranderen. 

39 De eigenschappen van het nieuwe product zal op een 
goede manier met de klant worden besproken. x 

40 De primaire klanteneisen zijn bekend. x 

41 Het nieuwe product biedt ook toekomstige 
perspectieven voor andere klanten. x 

42 Er is voldoende commitment van een of meer klanten 
om het project uit te voeren. x 

Productportfolio risico's 

43 Het nieuwe product helpt om de bedrijfsstrategie te 
verwezenlijken. x 

44 Dit project is belangrijk voor het projectportfolio. x 

45 Het nieuwe product draagt bij aan de reputatie van 
het bedrijf. x 

Bijlagen XVIII 
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(Vervolg bijlage 6) 

Deze punten in overweging nemend, met eventuele nog andere risico' s, vindt u het dan 

verantwoord om het project uit te voeren? Dit oordeel kan worden ingevuld aan de hand van 

de onderstaande vraagstelling: 

Ja Nee 
Is het verantwoord om <lit ro ·ect uit te voeren? x 

Bijlagen XIX 



Tu I e technische u niversiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. 

(Vervolg bijlage 6) 

De ingevulde vragenlijst van de engineer: 

Zeer hoog risico 

Helemaal 

mee oneens 

Nr Stelling 

Productie technologische & Engineering risico's 

1 Nedschroef kan deze order uitvoeren met de huidige 
engineering knowhow, dan wel na een korte training 

2 De proces stappen om het nieuwe product te maken 
zijn bekend en gespecificeerd. 

3 De productie middelen zoals de juiste gereed-
schappen en juiste machines zijn aanwezig waardoor 
een goede product kwaliteit gewaarborgd is . 

4 Er is ruw materiaal beschikbaar dat voldoet aan de 
technische eisen 

5 Er is voldoende productie capaciteit beschikbaar 

6 Indien nodig kan de productiecapaciteit op een 
standaard manier worden uitgebreid. 

7 Er wordt tegemoetgekomen aan de productievereisten 
zoals kwaliteit & veiligheidsstandaards, het trainen 
van de werknemers, faciliteiten etc. zal worden 
voldaan. 

Bijlagen 

Neutraal 

1 2 3 

x 

x 

x 

x 

x 

Verwaarloosbaar 

klein risico 

Helemaal 

mee eens 

4 5 

x 

x 

xx 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. l.:.u 

(Vervolg bijlage 6) 
Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Productie technologische & Engineering risico's 
(vervolf!:) 

8 De andere projecten van Nedschroef kunnen 
ongehinderd worden uitgevoerd als <lit project wordt x 
gestart. 

Organisatorische & Project management risico's 

9 Het interne politieke klimaat bij Nedschroef heeft een 
gunstig effect op het project. x 

10 Het top management ondersteunt het project. x 

11 De project doelstellingen zijn reeel. x 

12 Het project team is voldoende gekwalificeerd voor dit 
project. x 

13 De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden van 
alle teamleden zijn gedefinieerd. x 

14 De communicatie tussen de teamleden van het project 
is effectief. x 

15 De samenwerking binnen het projectteam is effectief. x 

16 Het projectteam is gemotiveerd en betrokken. x 

Bijlagen XXI 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. ' ' '.I.I. 

(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens I mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Supply chain & Sourcing risico's 

17 De leveranciers voldoen aan de opgestelde eisen. x 

18 Er is capaciteit beschikbaar om de vraagpieken op te x 
vangen. 

19 De financiele positie van de leverancier is gezond. x 

20 Het aantal afgekeurde producten zal binnen de x 
bedrijfsnormen blijven. 

Producttechnologische risico's 

21 De nieuwe product functies zijn bekend en 
gespecificeerd. x 

22 De ingebruikname (applicatie) omstandigheden zijn 
bekend en gespecificeerd. x 

23 De eigenschappen, functie en gedrag van de 
component zijn bekend. x 

24 Samengestelde producten voldoen aan de veiligheid 
en de technische eisen. x 

25 Het nieuwe product heeft vergeleken met andere x 
producten overeenkomsten in prestatie. 

Bijlagen XXII 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. 

(Vervolg bijlage 6) 

Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens l I mee eens 

I Nr I 
Stelling 

I 
1 2 3 4 5 

Commercieel haalbaarheidsrisico's 

26 De commerciele gevolgen ten gevolge van x 
vertragingen bij de productlancering zullen binnen de 
bedrijfsnormen blijven. 

27 De verkoop verwachtingen van het nieuwe product x 
zijn realistisch. 

28 De verwachte winstmarges zijn gebaseerd op de 
juiste data. x 

29 De winstmarges komen overeen met de x 
bedrijfsstandaards. 

30 De volume schattingen zijn gebaseerd op duidelijke 
en betrouwbare gegevens. x 

31 De benodigde investeringen zijn in balans met de x 
slaagkans van het project. 

32 Nedschroef kan de financiele risico's die 
samenhangen met dit project dragen x 

33 Het product heeft een lange termijn potentieel. x 

Bijlagen XX III 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. 

(Vervolg bijlage 6) Helemaal Neutraal Helemaal 

mee oneens mee eens 

Nr Stelling 1 2 3 4 5 

Klant acceptatie risico's 

34 De productspecificaties voldoen aan de 
klantenstandaards. x 

35 Het nieuwe speciaal ontworpen product is interessant 
voor de klant. x 

36 De klant is ervan overtuigd dat ze waar voor hun geld x 
krijgen vergeleken met de concurrerende producten. 

37 Het nieuwe product levert de klant een prijsvoordeel 
op t.o.v. de concurrerende producten. x 

38 De doelstellingen en het gedrag van de klanten ten 
opzichte van het product zal gedurende de x 
ontwikkelingsperiode niet veranderen. 

39 De eigenschappen van het nieuwe product zal op een x 
goede manier met de klant worden besproken. 

40 De primaire klanteneisen zijn bekend. x 

41 Het nieuwe product biedt ook toekomstige 
perspectieven voor andere klanten. x 

42 Er is voldoende commitment van een of meer klanten 
om het project uit te voeren. x 

Productportfolio risico's 

43 Het nieuwe product helpt om de bedrijfsstrategie te 
verwezenlijken. x 

44 Dit project is belangrijk voor het projectportfolio. x 

45 Het nieuwe product draagt bij aan de reputatie van 
het bedrij f. x 

Bijlagen XXIV 



Tu I e technische unive rsi teit eindhoven 

Koninklijke Nedschroef Weert B.V. 

Deze punten in overwegmg nemend, met eventuele nog andere risico ' s, vindt u het dan 

verantwoord om het project uit te voeren? Dit oordeel kan worden ingevuld aan de hand van 

de onderstaande vraagstelling: 

Ja Nee 
Is het verantwoord om <lit ro·ect uit te voeren? x 

Bijlagen xxv 


