
 

Organisatievorm op basis van groepentechnologie

Citation for published version (APA):
Mal, van, H. H. (1994). Organisatievorm op basis van groepentechnologie. (EUT - BDK report. Dept. of Industrial
Engineering and Management Science; Vol. 60). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6a74ee1e-354a-4c36-9f05-b80a2aa504ce


t J
Onderzoek Rapport

Technische Universiteit
Eindhoven

F A C U L T E I T T E C H N I S C H E B E D R I J F S K U N D E

Organisatievorm op Basis
van Groepentechnologie
door

H .H . van Mal

Report EUT/BDK/60
ISBN 90-386-0381-9
ISSN 0929-8479
Eindhoven,1993

-q~- T E C " N I S C " E

® BEDRIJFSKUNDE
~



ORGANISATIEVORM OP BASIS VAN GROEPENTECHNOLOGIE

door

H .H . van Mal

Report EUT/BDK/60
ISBN 90-386-0381-9
ISSN 0929-8479
Eindhoven, 1993

Eindhoven University of Technology
Graduate School of Industrial Engineering
and Management Science
Eindhoven, The Netherlands



CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Mal, H .H. van

Organisatievorm op basis van groepentechnologie
door H.H . van Mal
Eindhoven : Eindhoven University of Technology, Graduate School
of Industrial Engineering and Management Science . - 111 .
(Report EUT/BDK, ISSN 0929-8479L 60)
Met literatuuropave, reg .
ISBN 90-386-0381-9
NUGI 689
Trefwoord: groepentechnologie .



Dr.ir. H.H. van Mal, Technische Universiteit Eindhoven

Organisatievorm op basis van Groepentechnologie .

Inleiding.

Er is reeds veel nagedacht en geschreven over groepentechnologie, waarmee in het algemeen een
vereenvoudiging van de goederenstroom door een produktie-afdeling werd nagestreefd en een
vereenvoudiging van de produktiebesturing . Groepentechnologie komt van oorsprong uit de
werkplaatsomgeving in de metaalsector, waar werkstukken in enkelvoud of in kleine series
worden gemaakt en waar per werkstuk meerdere bewerkingen achtereenvolgens op
verschillende bewerkingsplaatsen moeten worden uitgevoerd . Bijzondere kennis en vaardigheid
respectievelijk vakmanschap of deskundigheid, op elke bewerkingsplaats is noodzakelijk om
vorm te geven aan het werkstuk.
Diverse wetenschappers leggen de nadruk op verschillende aspecten wanneer zij schrijven over
groepentechnologie. Mitrofanov [1961] beschouwt groepentechnologie als een manier om de
produktie in een mechanische werkplaats te ordenen . Burbidge [1989] vindt dat
groepentechnologie veel breder toegepast kan worden. Hij is van mening dat groepentechnologie
een methode is om de produktiebesturing te organiseren . Door In 't Veld wordt een onderscheid
gemaakt tussen groepentechnologie ten behoeve van de tekenkamer en die ten behoeve van de
mechanische werkplaats [In 't Veld 1989] .
In deze publicatie wordt de nadruk gelegd op een verbetering van de communicatie en daarmee
de besluitvorming, door verkorting van de communicatielijnen tussen de specialisten of
deskundigen in de verschillende afdelingen in een funktionele organisatie . Hierbij hoeft niet
te beperkt gekeken te worden naar situaties in mechanische werkplaatsen, maar wordt
groepentechnologie in een breder kader toegepast op situaties waar projecten, waarvoor
deskundige inbreng van meerdere specialisten noodzakelijk is, met relatief korte
bewerkingstijden op elke bewerkingsplek, door een funktionele organisatie lopen .
Groepentechnologie, te zien als clustering van klantgerichte deskundigheid, moet geen doel op
zich zijn, maar moet bijdragen aan een verbetering van de produktiviteit, opbrengsten/offers
verhouding, van de onderneming . Hierbij worden drie beslissingsniveaus in een onderneming
onderscheiden met op elk niveau toetsingscriteria voor de ondernemer . Het meten van deze
indicatoren op elk beslissingsniveau is noodzakelijk om een indruk te krijgen van de mate
waarin de doelstellingen worden gerealiseerd .
De organisatievormen van produktiesystemen die beschouwd worden zijn : de klantenorder- of
produktstroomgerichte-, de funktionele- en de groepentechnologische-organisatievorm . Na een
formele definiëring van groepentechnologie en een vergelijking met de sociotechnische
benadering worden mede aan de hand van de proces- en produktregelkring de genoemde
organisatievormen toegelicht. Daarna zal worden ingegaan op de overgang van een funktionele
organisatie naar een groepentechnologische organisatie. Vervolgens zullen enige voordelen en
nadelen worden genoemd van de groepentechnologische organisatievorm .
De taakverandering van de funktionele bazen of vakbazen (het zogenaamde vakbazenprobleem
of ook middenkaderprobleem) bij overgang naar de groepentechnologische organisatie is
daarbij een centraal thema. Het zal ook blijken dat met het invoeren van een
groepentechnologische ordening (wel resulterend in een verkorting van de
communicatielijnen) al een groot aantal voordelen kan worden bereikt, zonder dat er hoeft te
worden geïnvesteerd in een fysieke groepering van de medewerkers .
Multi-inzetbaarheid van personeel en het verband tussen groepentechnologie en
omsteltijdreductie, planning en besturing, variaties in werklast en flexibele produktie komen
daarna aan de orde . Tot slot zal geconstateerd worden dat de Funktionele Afdelings Grenzen
Overschrijdende groepen, die noodzakelijk lijken voor Lean Production, veel gelijkenis blijken
te hebben met de Geclusterde Klantgerichte Deskundigen, in de groepentechnologische
organisatievorm .
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Toetsingscriteria voor ondernemingsactiviteiten .

In elke activiteit, ook de ondernemersactiviteit, kunnen drie beslisingsniveaus worden
onderscheiden: strategisch, tactisch en executie niveau. Figuur 1 geeft een overzicht van de
toetsingscriteria op deze niveau's .

niveau's Malguu e op drie 1.. o g g

Op strategisch niveau (beleid) worden vanuit de doelstellingen van het bedrijf ten aanzien van
wat ze wil bereiken in de samenleving, keuzen voor nieuwe investeringen gedaan en
prioriteiten gesteld op basis van kansen en risico's met betrekking tot nieuw te ontwikkelen en
lopende produkten in de markt . Vervolgens worden de functies bepaald die het produkt voor de
klant zal moeten vervullen, dc totaalserie, het tijdstip van introductie in de markt, de
waardering (prijs en gebruikskosten) door de klant, de gewenste marge en de kosten per
produkt (kostprijs) .
De toetsing van dit beleid vindt plaats door meting van de gerealiseerde produktiviteit . Onder
produktiviteit van de onderneming wordt hier verstaan de relatie tussen de opbrengsten (in
waarden van goederen en in waarden voor de samenleving) en de daarvoor te brengen offers
(omvat alle inspanningen door het bedrijf en kosten van inkoopmaterialen en toegeleverde
diensten) . Beter kan men de relatie nemen tussen de toegevoegde waarden door het bedrijf en
de daarvoor gebrachte offers (alleen de voortbrengings-inspanningen) . Deze verhouding heeft
een effectiviteits- (externe doelgerichtheids-) en efficiency- (interne doelmatigheids-) aspect .
De effectiviteit van het bedrijf bepaalt de opbrengsten en in feite dus het succes waarmee men
er in slaagt klanten tevreden te stellen (of zelfs iets meer) en waardering te oogsten als bedrijf
in de samenleving. De efficiency hangt samen met de offers te brengen door het bedrijf voor de
voortbrenging en de instandhouding van de produkten .
Aan de organisatie moeten dus eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de aanpasbaarheid voor
toekomstige situaties, en ook eisen met betrekking tot hergebruik van de (hulp)middelen, en
het voorkomen van wachttijden (lager gemiddeld werkorderniveau en dus lagere
investeringskosten) .
Innovatiekracht en flexibiliteit vervolgens zijn effectiviteits parameters, die uitdrukken wat
de mogelijkheden zijn tot vernieuwing en hoe snel de organisatie zich moet aanpassen aan de
veranderende markten.

BEOORDELING VAN EEN ONDERNEMINGS ACTIVITEIT

NIVEAU VRAGEN TOETS METING

Strategie Produktiviteit
Opbrengsten/

(Know Why) Wat.Wat? - Effectiviteit Offers
Waarom? (extern) (Verhouding)- Efficiency

(intern)

Tactiek Prestatie Kwaliteit
Hoe? Tijd(igheid)

(Know How) Waarmee? Kosten

Executie Benutting Aantallen
Wie? van: *Produkten

(Know When) Wanneer? *Capaciteit *Gespeci-
*Materiaal ficeerde
*Energie eenheden
en per tijds-
*Milieu eenheid

Fi 1 Be ordetin ondernemin activit it odrie 1988r s
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Steeds meer zullen technologische kennis en creativiteit van alle medewerkers in het bedrijf
de belangrijkste produktiviteits-factoren van bedrijven blijken te zijn.

Opgemerkt kan worden dat op strategisch niveau de "Wat" en "Waarom" (Know Why ) vragen
het meest belangrijk zijn, terwijl op tactisch niveau de "Hoe" (Know How ) en "Waarmee"
vragen het meest belangrijk zijn en op executie niveau de "Wie" en "Wanneer" (Know When )

vragen .
Op strategisch niveau moeten in eerste instantie alle zes genoemde vragen zo gedetailleerd
mogelijk worden beantwoord en moeten de risico's worden ingeschat met betrekking tot
ontbrekende kennis van zaken, alvorens de activiteiten voor het ontwikkelen van de
produktiemiddelen worden gestart . De eisen te stellen aan de organisatie worden dus in eerste
instantie afgeleid van de eis met betrekking tot een grotere opbrengsten/offers verhouding
voor de onderneming (Know Why ) . De functionele specificaties worden door het
produktconcept vertaald in de technische specificaties . Daarvan afgeleid volgen de
kwaliteitseisen voor de produkten, de target voor de doorlooptijd en leveringsbetrouwbaarheid,
en de target voor de produktkosten (Know How ) . Dit leidt direct tot eisen te stellen aan de
inrichting van het produktiesysteem, aan de infrastructur en aan de organisatie .
De eisen met betrekking tot het nuttig gebruik van de capaciteit, het materiaal, de energie en
het milieu (Know When ) vragen om een identificatie van alle elementen in de layout en om
een identificatie van alle gespecificeerde eenheden van capaciteit, materiaal, energie en
milieu. Ook alle mogelijkheden tot vaststelling van de hoeveelheden van die gespecificeerde
eenheden moeten aanwezig zijn .
Aangezien de inrichting van de organisatie een belangrijke factor is bij het beantwoorden van
de "hoe" en "waarmee" vragen en de "wie" en "wanneer" vragen, ligt de nadruk op de volgende
toets :
- wat is de invloed van de organisatievorm op de kwaliteit van de produkten?
- wat is de invloed van de organisatievorm op de doorlooptijd en leveringsbetrouwbaarheid?
- wat is de invloed van de organisatievorm op de produktkosten?
- wat is de invloed op het gebruik van capaciteit, materiaal, energie en milieu?
Het streven naar een grotere opbrengsten/offers verhouding zal, mede onder druk van de
strategie van de concurrent, en de wens van de klanten, kunnen leiden tot de strategische
beslissing om bijvoorbeeld korte doorlooptijden te realiseren . Dit kan vertaald worden naar
kortere omsteltijden en vervolgens naar een andere ordening van produktieplaatsen leidend tot
een daaraan aangepaste organisatievorm . Kansen en risico's van een onderneming hangen sterk
samen met het streven van de organisatie naar verbetering van kwaliteit, doorlooptijd
respectievelijk leveringsbetrouwbaarheid en kosten . Dit zijn nameljk de parameters die de
produktiviteit van een onderneming in belangrijke mate beïnvloeden, bij een bepaalde keuze
van de technologie/produkt/markt combinaties (tpc's) . Het is echter wel zo dat het
manipuleren van de ontwerpparameters van produkten en processen tot gevolg heeft dat de
genoemde grootheden altijd in samenhang gaan veranderen .

Funktioneel en produktstroomgericht organiseren .

Er bestaan twee uitersten van produktieorganisaties, te weten de funktionele op specialismen
gerichte organisatie en de klantgerichte, ook wel produktstroomgerichte organisatie . De
groepentechnologische organisatie kan gezien worden als een tussenvorm van deze twee, door
uitgaande van de funktionele organisatie clusters te vormen van specialisten uit verschillende
disciplines, die samenwerken op basis van klantgerichtheid .
Het kiezen van een organisatievorm hangt nauw samen met de strategie van de organisatie, die
altijd is afgeleid van het streven naar een zo groot mogelijke opbrengsten in de samenleving en
een minimum aan inspanningen door het bedrijf . Ten behoeve van deze keuze wordt een
produktieorganisatie op tactisch niveau getoetst op basis van : produktkwaliteit, tijd(igheid) en
kosten .
Dat betekent vervolgens dat op uitvoerend niveau zo nuttig mogelijk gebruik moet worden
gemaakt van capaciteiten (ontwikkelings-,vervaardigings-,transport- en
communicatiecapaciteiten), materialen, energie en milieu .
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De funktionele en klantenordergerichte organisatie zijn de resultaten van twee verschillende
ordeningsprincipes:
• In een funktionele organisatie zijn gelijksoortige specialismen bijeengebracht met als doel

het kennisniveau te vergroten en de deskundigheid uit te breiden . De organisatie is
opgedeeld in funktionele eenheden, die ieder een eigen soort processen of type
bewerkingen uitvoeren, of een eigen specialistische vaardigheid inbrengen.
De funktionele organisatievorm komt o .a. ook in de industrie veel voor, zeker bij de
enkelstuksfabricage van produkten (o .a. het maken van gereedschappen, matrijzen,
stempels en mallen) .

• In een klantenorder- of produktstroomgerichte opstelling zijn alle handelingen of
bewerkingen, specialistische vaardigheden, die nodig zijn om een bepaald produkt te
vervaardigen of een bepaalde dienst te leveren bijeengebracht . Per organisatie eenheid
wordt een zo compleet mogelijk produkt of deelprodukt, c.q. 'subassembly' voor een klant
gemaakt.

Een organisatievorm gebaseerd op de toepassing van groepentechnologie combineert een aantal
voordelen van de funktionele organisatie met die van de klantenorder- of
produktstroomgerichte organisatie .
De sociotechniek komt op grond van geheel andere uitgangspunten ook tot groepen in de
organisatie al lag de oorsprong hier in de bedrijven met een grote herhalingsgraad van steeds
dezelfde processen met een lage arbeidsinhoud en korte cyclustijden .

Een groepentechnologische organisatievorm als tussenoplossing .

Groepentechnologie als woord is eigenlijk niet correct, beter is het woord "groepstechnologie",
immers er worden technologieën bijeengevoegd en toegewezen aan een groep van mensen . Op
deze wijze ontstaat de technologie van een groep in plaats van de technologie van een individu,
zoals die wordt aangetroffen in de funktionele organisatievorm . Technologie is een deel van de
wetenschap dat de ontwikkeling en beheersing van processen omvat . Volgens deze zienswijze is
groepstechnologie een ordeningsprincipe waarbij groepen van mensen (vaklieden), die
verschillende processen beheersen met hun specifieke produktiemiddelen bij elkaar worden
gebracht en als groep, families van produkten verwerken .

Een formele definitie van groepentechnologie is de volgende :
een ordeningsprincipe waarbij de verantwoordelijkheid voor het maken van
families van produkten wordt neergelegd bij groepen van mensen die de
beschikking hebben over verschillende soorten van technologische kennis en
over diverse technische middelen die noodzakelijk zijn om een hele familie van
produkten te vervaardigen .

Het doel is om te komen tot:
• een betere kwaliteit door vermindering van fouten in de berichtenstroom ten aanzien van

de specificaties van het produkt, de proceskeuze en specificaties van produktiemiddelen ;
• een verkorting van de doorlooptijd door vermindering van de wachttijden en

transporttijden;
• een verlaging van de kosten door in de afweging van capaciteitskosten tegen communicatie-

en voorraadkosten een zodanige balans te vinden dat de totaalkosten afnemen .
Deze doelen worden bereikt door een gerichtere communicatie, waardoor meer overzicht en een
betere bestuurbaarheid van de goederenstroom ontstaat .

Groepentechnologie en sociotechniek .

Een groepentechnologische organisatievorm, waarbij groepen worden gevormd vanuit een
funktionele organisatie, moet niet gelijk worden gesteld met een organisatie waarbinnen men
werkt met min of meer autonome taakgroepen . Oorspronkelijk gebeurde het vormen van
autonome taakgroepen vanuit een organisatie die gekenmerkt werd door een hoge
herhalingsgraad van identieke bewerkingsstappen met een zeer geringe taakinhoud .
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Er is een duidelijk verschil in het karakter van het werk van vaklieden die een serie
specialistische bewerkingsstappen moeten uitvoeren om de vormgeving aan een eenmalig
werkstuk te bewerkstelligen en het karakter van het werk van een medewerker in de grootserie
produktie die dezelfde kleine processtap alsmaar herhaalt. Door de aaneenschakeling van
zulke kleine processtappen kunnen zo op reproduceerbare wijze grote aantallen identieke
produkten worden gemaakt .
De sociotechniek heeft haar ideeën ontwikkeld vanuit de stelling dat het technisch
aspectsysteem en het sociaal aspectsysteem een belangrijke invloed op elkaar uitoefenen .
Vanuit de sociale invalshoek wordt getracht door een integrale benadering van het sociaal en
technisch aspectsysteem een optimaal produktiesysteem te ontwerpen voor organisaties met
een grote arbeidsdeling, grote herhaling van identieke processtappen (meestal
samenbouwactiviteiten) en geringe taakinhoud .
Aangenomen wordt dat er een sterke relatie bestaat tussen de processen die zich afspelen in de
maatschappij en de produktiestruktuur van een bedrijf, omdat de markt voor de produkten en
de markt van de produktiefactoren (o .a. technologische kennis en creativiteit) sterk beïnvloed
worden door die processen in de maatschappij . Wat een optimaal ontwerp voor een organisatie
is wordt echter onvoldoende duidelijk aangegeven . Een goed overzicht van de ontwikkeling van
de sociotechniek is gegeven door Van Eijnatten [1992, 1993] .

Binnen het model van de Integrale Organisatie Vernieuwing wordt de sociotechniek als
uitgangspunt genomen en wordt deze door De Sitter [1989] omschreven als :
"De studie en verklaring van de wijze waarop arbeidsverdeling en technische
instrumentatie in onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven
omgevingscondities de mogelijkheden voor het vaststellen van interne en
externe functies bepalen , en de toepassing van deze kennis bij het ontwerpen
en herontwerpen van produktiesystemen" .
In het IOV-model moet tegelijkertijd aan de functie-eisen : flexibiliteit, beheersbaarheid en
kwaliteit van de arbeid worden voldaan bij het ontwerpen van het geheel van een organisatie
[Hoevenaars 1991] .
• Flexibiliteit wordt gezien als een eigenschap van de organisatie om - binnen een door de

markt geaccepteerde tijdslimiet - aan de continu veranderende vraag naar
produktvarianten, soorten en hoeveelheden te voldoen .

• Beheersbaarheid wordt gedefinieerd als een functie van de verhouding tussen de
beschikbare mogelijkheden voor procesvariatie en de vereiste procesvariatie, ofwel de
beheersmogelijkheden en de beheersbehoeften .

• De kwaliteit van de arbeid wordt onder andere bepaald door de mate waarin de
verschillende stappen in een regelkring in één takenpakket zijn geïntegreerd en de mate
van bevoegdheid die er is om normen bij te stellen . Een acceptabel niveau van kwaliteit van
de arbeid doet recht aan de democratische grondslagen van onze samenleving .

Tussen de genoemde eisen die aan de organisatie worden gesteld, worden bovendien onderlinge
samenhangen verondersteld, die door Hoevenaars [1991] slechts schematisch zijn aangegeven .
De vertaling van bovengenoemde eisen naar objectief meetbare grootheden in een organisatie
wordt echter niet gegeven, noch de objectieve grootheden om de sterkte van de aangegeven
relaties te kunnen meten. De sociotechniek gebruikt dan ook groepentechnologische technieken
om in het technisch aspectsysteem tot een groepsopstelling te komen [Kuipers, van Amelsvoort
1990] .

De grocpentechnologie benadert de organisatievorm van een bedrijf vanuit het standpunt van de
ondernemer. Zij tracht de organisatie te optimaliseren door te onderzoeken hoe de
opbrengsten/offers verhouding bij een gekozen produktassortiment en produktieprocessen op
korte, maar ook vooral op langere termijn, zo groot mogelijk kan worden . De beschikbaarheid
van de produktiefactoren, in het bijzonder de technologische kennis en vaardigheden van de
mens alsmede zijn creativiteit worden als zeer bepalend beschouwd voor de te kiezen
organisatievorm van een onderneming in deze snel veranderende samenleving .
Elke voorgenomen verandering in een organisatie wordt getoetst [Van Mal 1988] op de bijdrage
aan de verhouding van opbrengsten en offers van het bedrijf in de tijd .
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Dit is een samengestelde meetgrootheid om op strategisch niveau te bepalen of de koers van het
bedrijf goed is ("Wat levert het op en wat kost het'). Op tactisch niveau wordt voor de
produktieprestatie de gelijktijdige meting genomen van de "quality of conformance"(meting van
de kwaliteitsfouten), doorlooptijd en leveringsbetrouwbaarheid, en de kosten per produkt. Op
executie niveau worden het nuttig gebruik van capaciteit (mensen en middelen), materiaal,
energie en milieu als meetgrootheid genomen .
Uitgaande van een goede strategie met betrekking tot het produktenpakket en bijbehorend
produktiesysteem wordt een andere inrichting van de organisatie, bijvoorbeeld de invoering
van groepentechnologie, dus in eerste instantie getoetst op de eisen te stellen op tactisch en
executie niveau, in tweede instantie op eventuele modificatie van de keuzes op strategisch
niveau .

De verschillende uitgangspunten en doelstellingen vinden we terug in de ontwikkeling van
beide vakgebieden, zie ook figuur 2 .
• De sociotechniek was een stroming die mensonwaardige korte cyclustijden van zich steeds

herhalende processen met lage arbeidsinhoud, ontstaan door de grote arbeidsdeling, wilde
vervangen door taken met grotere arbeidsinhoud (taakverruiming) die door een groep
zelfstandig zou worden uitgevoerd .

Aantal
herhalingen
identieke
processtappen
met geringe
arbeidsinhoud

Aantal nieuwe processtappen
nagenoeg zonder herhaling
met grote arbeidsinhoud

Figuur 2. Ontwikkeling van de sociotechniek versus groepentechnologie.

Voorwaarde daarbij lijkt te zijn dat de taak goed vastgelegd moet zijn en dat de opbrengst van
het werk goed gespecificeerd is, zodat de bijdrage tot het totaal van de onderneming daardoor
zeker is gesteld . Taken in grootserie fabricage, met name assemblage taken, zijn een voorbeeld
van situaties waar ver doorgevoerde taakverdeling met korte cyclustijden voor een ondernemer
voordelig waren, maar waar de mens zich moeilijker in laat passen . Assembleren bestaat in
principe slechts uit positioneren en verbinden met een belangrijke logistieke component . Dit
wordt gekenmerkt door een veelheid aan eenvoudige processtappen of handelingen die steeds
herhaald worden, waarbij het van belang is dat de medewerker deze processtappen in de juiste
volgorde uitvoert. Elk produkt kan maar op één reproduceerbare manier in elkaar worden
gezet, het werk is eenvoudig, bekend en snel te leren .
Ook in bewerkingsafdelingen waar een grote herhaling plaatsvindt van identieke bewerkingen,
waarvoor nog geen speciaal (automatisch lopend) produktiemiddel bestaat, wordt het werk
gekenmerkt door korte taak- en cyclustijden en een geringe mate van regelingsbevoegdheid.
Het sociale aspectsysteem kent dus vele gebreken . De sociotechniek heeft in zijn
oorspronkelijke aanpak getracht in dergelijke situaties te komen tot taakverruiming of tot
taakgroepen .
• Daarentegen is de groepentechnologie steeds gericht geweest op betere klantgerichtheid

van de processen in een funktionele organisatievorm. Deze processen worden gekenmerkt
door geen of zeer geringe herhalingsgraad en relatief grote variaties in het werk .
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Ten behoeve daarvan wordt gebruik gemaakt van universele machines waarin snel
gereedschappen en instellingen kunnen worden gewisseld . Om deze processen goed te
kunnen beheersen is per processtap kennis van alle relevante procesinstellingen
noodzakelijk ofwel vakmanschap [Vliegen, Van Mal 1989] . Bovendien hebben de
achtereenvolgende processen noodzakelijk voor de vormgeving van het werkstuk, schijnbaar
geen enkele directe relatie tot elkaar . In de werkvoorbereiding worden in het gunstigste
geval alle bewerkingen in volgorde vastgelegd en in het slechtste geval zijn de uitvoerenden
niet op de hoogte van de voorgaande en volgende bewerkingen aan een produkt en wie deze
bewerkingen uitvoert .

Een funktionele organisatie biedt een breed veld van bewerkingsproblemen, die door de
werknemers zelf moeten worden opgelost. In een groepentechnologische organisatie worden
voor de werknemers deze probleemvelden beperkt tot die problemen die horen bij een familie
van produkten. Deze beperking van het probleemveld gaat gepaard met een beperking van de
vereiste hoogwaardige technologische kennis bij de werknemers . Zij kunnen zich namelijk niet
meer verder specialiseren in hun vakgebied, maar moeten zich bekwamen in de verschillende
typen processen die bij een produktfamilie horen, om het werk van andere groepsleden in meer
of mindere mate te kunnen overnemen.
Vanuit ondernemers standpunt is voor grootseriefabricage de produktstroomgerichte
organisatie (produktielijnen) steeds de beste gebleken . Door de toename van de diversiteit en
het kleiner worden van de series van produktvarianten, waarbij de eis tot kortere
doorlooptijden (om zo elk produkt binnen het assortiment snel te kunnen leveren) sterker
wordt, is parallelliseren van de produktielijnen noodzakelijk . De keuze van de produktfarnilies
voor de parallelle lijnen en de samenstelling van de "omstelteams" in de grootseriefabricage
van produktvarianten, gebeurt op basis van de kortst mogelijke omsteltijden bij een zo laag
mogelijk foutenniveau. Dit is een groepentechnologische benadering .
Een reden vanuit de sociotechniek om over te gaan van een produktstroomgerichte organisatie
naar taakgroepen (segmenteren en/of parallelliseren) zou het terugdringen van ziekte en
verzuim onder de werknemers zijn en de verbetering van de motivatie van de werknemers . Uit
onderzoek is echter gebleken dat groepsvorming niet altijd een positief effect op deze factoren
heeft [Hoevenaars 1991] . De sociotechniek heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een integrale
ontwerpleer voor organisaties met als basis groepsvorming [Kuipers, Van Amelsvoort 1990] .
Onder het motto: Integrale Organisatie Vernieuwing, is de sociotechniek nu een stroming of
ideologie die de groepsvorming of teamvorming (taakgroepen of zelfsturende teams) als basis
neemt van de (bedrijfs)organisatie uitgaande van de eisen flexibiliteit, beheersbaarheid en
kwaliteit van de arbeid . Deze onduidelijke eisen zijn geen eenvoudige meetgrootheden, daarom
lijkt het interessant om met betrekking tot het gearceerde gebied in figuur 2, zowel vanuit de
sociotechniek als vanuit de groepentechnologie, de gedachten beter uit te werken .

Produktregelkring en procesregelkring .

De snelheid van terugkoppeling van prestaties is in de funktionele en de
produktstroomgerichte organisatie verschillend . Dit hangt samen met het feit dat de
besluitvorming in een funktionele respectievelijk een produktstroomgerichte organisatie ten
aanzien van met name de kwaliteit van een produkt aanzienlijk verschillend is . Door Van Assen
is dit uitgewerkt voor een organisatie op basis van een procesregelkring en op basis van een
produktregeikring. Deze besluitvorming komt onder andere tot uiting in de taken van de Hoofd
Produktie en de Afdelingschef [Van Assen 1980] met betrekking tot kwaliteit (zie ook figuren
3 en 4) .

De terugkoppeling van prestaties .
Wanneer het produkt in de funktionele organisatie meerdere processtappen moet doorlopen, is
de terugkoppeling over de kwaliteit van een produkt een probleem . Na elke processtap wordt
door de vakbaas getoetst of het proces goed is uitgevoerd . Hierbij wordt het resultaat van de
processtap vergeleken met de tekening . De consequenties van een kleine afwijking kunnen
echter niet worden ingeschat, ook niet door de vakbaas .
Het kan echter ook gebeuren dat alle processtappen doorlopen zijn, en het dan pas blijkt dat
het produkt toch niet voldoet aan de specificaties zoals neergelegd door de ontwerper in
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overeenstemming met de klant. Bijvoorbeeld, het produkt is volgens tekening gemaakt maar de
tekening of een van de tekeningen blijkt zelf achteraf niet juist te zijn .
In een klantenorder- of produktstroomgerichte organisatie zal na elke processtap een toetsing
plaatsvinden aan de door de klant gewenste toestandspecificaties, zodat eventuele fouten,
bijvoorbeeld in de tekening, sneller worden ontdekt . De terugkoppeling over de kwaliteit van
een produkt vindt eerder plaats.

Produkt- en procesregelkring in een funktionele organisatie.
Het Hoofd Produktie kan alleen het totale produkt overzien . Pas op dit niveau van de
organisatie kan de informatie over de produktenstroom worden samengevoegd tot een compleet
beeld over de produkten . De zogenaamde 'produktregelkring' ligt hier op het niveau van het
Hoofd Produktie. De afstand tot het niveau waar de eigenlijke bewerkingen worden uitgevoerd
is vanaf daar vrij groot . Door de vele tussenschakels is er dus weinig greep op de kwaliteit,
doorlooptijden en leveringsbetrouwbaarheid, en kosten . De produktregelkring is lang en traag,
en bevat veel schakels . De Afdelingschef is primair verantwoordelijk voor een bepaald soort
bewerkingen en is derhalve specialist (vakbaas) op dit terrein (figuur 3) .

Korte procesregeikring en lange produktregeikring

A A B B C

Hoofd Produktie

Afdelingschef

Groepsleiders

Uitvoerders

C Vakgebieden

- - - - 0 • = procesregeikring

-> = produktregeikring

Figuur 3. De funktionele organisatie [Van Assen 19801.

De besluitvorming ten aanzien van processen vindt relatief decentraal plaats op
groepleidersniveau . De 'procesregelkring' ligt op het niveau van de Afdelingschef . De
procesregelkring is hier dus relatief kort en snel en leidt tot een hogere proceskennis in de
organisatie .

Produkt- en procesregelkring in een produktstroomgerichte organisatie
In het geval van de produktstroomgerichte organisatie kan reeds de Afdelingschef het produkt
in zijn geheel overzien . De produktregelkring ligt nu op het niveau van de Afdelingschef .
De besluitvorming ten aanzien van met name de kwa;iteit van de produkten vindt nu decentraal
plaats . In de produktstroomgerichte organisatie is deze regelkring relatief kort en snel en
bevat minder schakels (figuur 4) .
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De procesregelkring ligt op het niveau van het Hoofd Produktie. Slechts hij kan alle processen
overzien .

Korte produktregeikring en lange procesregelkring

Hoofd Produktie

Afdelingschef

Groepsleiders

Uitvoerders

A B C A B C

- - - - - > = procesregeikring

-~ = produktregeikring

Vakgebieden

Figuur 4. De produktstroomgerichte organisatie [Van Assen 1980].

Daar deze regelkring meer centraal ligt, is deze langer en trager, en bevat relatief veel
schakels. De procesregelkring is dus moeilijker te beheersen en geeft problemen bij het
handhaven van kennis in de organisatie . Voor de keuze van de produktstroomgerichte
organisatie is het een voorwaarde dat alle processen reeds goed beheerst worden en dat er
weinig vernieuwing in technologie is .

Van funktionele organisatie naar groepentechnologie .

Er zal nu nader worden ingegaan op de funktionele organisatievorm en de overgang naar de
organisatievorm op basis van groepentechnologie, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de
vereenvoudiging van de communicatie, dan op de effecten in de goederenstroom . Om de
gedachten te bepalen wordt de technische organisatie, waar de toepasing van
groepentechnologie in een groot aantal publicaties is beschreven, als voorbeeld genomen .

Funktionele organisatievorm
De funktionele organisatievorm wordt gekenmerkt door funktionele eenheden of vakgebieden
met een moeilijk te beheersen planning en een wirwar van routes (zie figuur 5) . Iedere eenheid
heeft een eigen vakbaas die het werk slim verdeelt over de mensen in zijn eenheid en de zorg
heeft voor de benutting van de capaciteit, materiaal, energie en milieu in zijn eenheid .
Er ontstaat een planningsprobleem omdat alle informatie over werkorders en klantenorders via
de planningsafdeling loopt of door de planningsafdeling wordt gegenereerd . In grotere
organisaties blijkt tracering van een produkt vrijwel onmogelijk te worden, zelfs wanneer alle
informatie over werkorders met de computer zou worden ondersteund, omdat er voortdurend
nieuwe gegevens in de computer moeten worden ingebracht .
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De controle of het werk volgens specificaties is gemaakt, ligt bij de vakbazen, zij hebben de
verantwoordelijkheid over de geleverde kwaliteit en bewaking van de verblijftijd op de
bewerkingsplekken .

FUNCTIONELE ORGANISATIE

capaciteits
reservering

prioriteit
stelling

werkvoorbe-
reiding

werkorder
planning

b = baas

= vakgebied A

C
/ \ = vakgebied C

-%
O = afwerken

= vakgebied B

= vakgebied D

Figuur S. Man tenorder- en werkorderstroom door een funktionele organisatie .

Het inzicht of alle produkten na alle achtereenvolgende bewerkingen goed zullen functioneren
is ook bij de vakbazen niet aanwezig . Volgens Van Assen [1980], die ín deze de proces- en de
produktregelkring onderscheidt, ligt het zicht op de produktregelkring bij de afdelingschef,
terwijl het zicht op de procesregelkring bij de vakbazen ligt . Er moet volledig worden
vertrouwd op de tekeningen zoals die zijn afgegeven door de constructeur .
Door administratieve wachttijden in de planningsafdeling respectievelijk bij de vakbazen, en
door de wachtrijen voor de werkplekken onstaat een situatie waarbij de echte bewerkingstijden
vaak minder dan 5% zijn van de doorlooptijd van een werkorder .
Van binnenkomst van een klantenorder tot start van de bewerkingen moeten veel activiteiten
worden uitgevoerd. Na ontvangst van een klantenorder en opsplitsing in werkorders, wordt
gezorgd voor een opdrachtbon, een tekeningenpakket en een stuklijst.
De planningsafdeling zoekt uit welke zaken ingekocht gaan worden en vraagt deze aan bij de
inkoopafdeling. De opdrachtbon, het tekeningenpakket en de stuklijst worden dan
doorgestuurd naar de werkvoorbereiding .
De werkvoorbereiding stelt de bewerkingsvolgorde vast, groepeert de werkstukken naar
bewerkingsvolgorde, bepaalt de bewerkingstijden, stelt zonodig gedetailleerde
bewerkingsinstructies vast, reserveert uitgangsmaterialen, en calculeert de kostprijs . Deze
activiteiten resulteren in formulieren (plankaarten, bewerkingsbladen en een calculatie) .
De planningsafdeling ontvangt de bewerkingsbladen en verwerkt dit in een planningssysteem,
dat frequent planningsoverzichten genereert. Deze overzichten gebruikt zij voor de uitgifte van
werkorders .
Deze werkorders kunnen worden genoteerd op speciale kaarten, die ook informatie bevatten
over routes, uitgangsmaterialen, gereedschappen, ingekochte werkstukken, tekeningen en
bewerkingsbladen . Bij uitgifte van een werkorder gaat de betreffende kaart naar de vakbaas van
het betreffende specialisme, vakgebied A. De vakbaas is aanspreekpunt voor de
planningsafdeling en verdeelt het werk over de mensen in zijn eenheid .
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Als het werkstuk gereed wordt gemeld bij de vakbaas van vakgebied A, geeft deze vakbaas de
gereedmelding door aan de planningsafdeling. De planningsafdeling geeft vervolgens voor het
produkt de volgende werkorder uit, bijvoorbeeld voor vakgebied C, en de bij de werkorder
behorende kaart met gegevens wordt afgegeven aan de vakbaas van vakgebied C die dan verder
voor de bewerking zorgt zo als hiervoor . Door deze wirwar van berichtenstromen raakt het
overzicht verloren, waardoor de kwaliteit en tijdigheid van de produkten moeilijk te beheersen
is. Op vragen van de klant wanneer hij zijn werk zal krijgen kan pas na lang zoeken een
antwoord gegeven worden .

Groepen technologie
Een situatie zoals zojuist beschreven is niet gewenst, omdat dit de opbrengsten/offers
verhouding van een onderneming negatief beïnvloedt, door een hoog kwaliteitskosten niveau en
lange doorlooptijden. Wanneer als uitgangspunt een stabiele mix van het werkstukkenpakket
wordt genomen, is het in deze situatie nuttig om een statistische analyse uit te voeren op het
werkstukkenpakket, met als doel het ontdekken van overeenkomsten in routingen van de
diverse werkstukken .
Na analyse van de wijze waarop het werkstukkenpakket door de fabriek loopt, blijken er vaak
overeenkomsten te bestaan tussen de routes van werkstukken . Het blijkt dan dat er families
van werkstukken gevormd kunnen worden, die als kenmerk hebben dat ze wel dezelfde
bewerkingen ondergaan (zie figuur 6), zij het niet altijd in dezelfde volgorde . Ook zal er
sprake zijn van overlap tussen de families A, B en C, zodat sommige werkstukken in meer
families kunnen worden ingedeeld .
Ook kan er bij de bestudering van de werkvoorbereidingen van sommige werkstukken blijken
dat deze werkvoorbereidingen zouden kunnen worden aangepast, zodat deze werkstukken
kunnen worden ingepast in een bepaalde familie .

Analyse klanten orders in een functionele organisatie

Families van orders
met dezelfde
bewerkingsafloop

capaciteits
reservering
prioriteiten
stelling
werk
voorbereiding
werkorder
planning

' 3-
-
~

~~~ ,
-
~
--~_

.~.t
• ---' 1 12:2 .-

3

Q = vakgebied A

0 = vakgebied B

0 = vakgebied C

0 = vakgebied D

0 = afwerken

Figuur 6. Analyse van klantenorders en mogelijke indeling van werkstukken .
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Naast een aantal families, bijvoorbeeld A, B en C, die kunnen worden onderkend, is er vrijwel
altijd sprake van een rest, dat wil zeggen een niet aan een familie toewijsbare verzameling van
produkten . Deze verzameling bevat moeilijke gevallen, werkstukken met specifieke
bewerkingsproblemen, die erg nieuw zijn voor de organisatie . In een voorbeeld uit de praktijk
[Van Mal 1991] wordt deze verzameling toegewezen aan de groep van voormalige vakbazen, die
het als statusverlies voelen om groepsvertegenwoordiger te worden bij overgang naar een
organisatie op basis van groepentechnologie.
In de nieuwe situatie zal de functie van vakbaas namenlijk gan verdwijnen en wordt een nieuwe
functie, de groepsvertegenwoordiger die een soort kleine ondernemer is, noodzakelijk .
Daarnaast krijgen de voormalige vakbazen nog een opleidingstaak voor hun vakgebied en een
adviestaak bij het indelen van werkopdrachten in families.
Deze groep kan de innovatiefunktie in het bedrijf gaan vervullen en nieuwe technologieën
helpen introduceren .
In figuur 6 is te zien dat werkstukken die zijn ingedeeld in familie A worden bewerkt door een
groep waarin de kennis, vaardigheid en technologie -"kvt"- 1 van vakgebied A, kvt 1 en 2 van
vakgebied B en kvt 1 van vakgebied C, D en "afwerken" aanwezig is. De werkstukken van
familie B worden bewerkt door de groep waarin kvt 2 en 3 van vakgebied A, kvt 3 van
vakgebied B en kvt 2 van vakgebied C, D en "afwerken" aanwezig is. De kvt 4 van vakgebied A
en B en kvt 3 van vakgebied C, D en "afwerken" is aanwezig in een groep die de werkstukken
van familie C behandelen .

Uit de analyse blijkt achteraf dat er in de funktionele organisatie altijd al een werkrelatie
tussen mensen en machines moet zijn geweest, zonder dat de mensen daarvan op de hoogte
waren. De voorafgaande en navolgende bewerkingsstations waren bij de medewerkers niet
bekend omdat de berichtgeving steeds via de vakbazen is gelopen. De vakbaas werd
aangesproken door de planningsafdeling, en zorgde voor de werkuitgifte onder zijn mensen . De
mensen achter de machines voerden alleen hun werkorders uit .
De resultaten van de statistische analyse van het werkstukkenpakket kunnen een
bewustwording doen ontstaan dat er min of meer vaste werkrelaties bestaan tussen een groep
van mensen en bijbehorende bewerkingsmachines met betrekking tot een werkstukkenfamilie .
Als deze families van werkstukken eenmaal zijn onderkend, kan worden overwogen om groepen
van mensen en machines te vormen en over te gaan tot een groepentechnologische layout,
zodanig dat families van produkten volledig in een groep kunnen worden gemaakt . De groepen
kiezen, of gaan akkoord met een groepsvertegenwoordiger die de zorg op zich neemt om het
werk van de groep aan te nemen en op tijd af te leveren . Kwaliteitsmetingen, modificeren van
standaard werkvoorbereidingen, planningstaken en capaciteitsbewaking worden taken van de
groep. De werkverdeling door de vroegere vakbazen en werkorderplanning door de
planningsafdeling zijn dan niet meer nodig, evenmin als het telkens opnieuw maken van
werkvoorbereidingen, dit kan door de groep zelf gebeuren . De planning wordt vereenvoudigd
als gevolg van het feit dat produktfamilies dezelfde groepen doorlopen, en de groepen kunnen
met standaard werkvoorbereidingen werken die aangepast worden .
De groepen specialiseren zich op een familie van produkten en zullen in hun nieuwe
verantwoordelijkheid streven naar verkorting van omsteltijden door slimme hulpmiddelen .
Het is nu wel noodzakelijk dat alle werkorders na uitsplitsing van de binnenkomende
klantenorders, worden ingedeeld in één van de bestaande families ; een nieuwe funktie in de
organisatie.
Het is echter niet reëel om te veronderstellen dat het hele werkstukkenpakket zodanig in
families kan worden verdeeld dat elke familie uitsluitend in een groep wordt gemaakt . Dit
heeft tot gevolg dat uitbesteding van werk aan andere groepen moet plaatsvinden .
Vanuit de assemblageplanning moeten de prioriteiten worden bepaald van alle werkstukken
voor één klantenorder, die in verschillende families kunnen zijn ingedeeld . Vanuit deze
assemblageplanning worden de interne werkorders voor de werkstukken terugwaarts gepland :
het startmoment van de interne werkorder voor de werkstukken fabricage is dan bekend . De
planningsafdeling bepaalt op grond van de leveringsdatum van de interne werkorders de
prioriteiten voor deze werkorders, die bindend zijn voor de groepen .
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Wat wordt bereikt met een groepentechnologische organisatievorm?
In het algemeen wordt met groepentechnologie, geclusterde klantgerichte deskundigheid,
bereikt dat de goederenstroom wordt vereenvoudigd, de planningsinspanning wordt verminderd
en de communicatielijnen worden verkort door structurering van het berichtenverkeer . Dit
houdt de volgende voordelen in voor de kwaliteit, tijd(igheid) en kosten van een produkt :
• effect op kwaliteit:
- als gevolg van het feit dat de verantwoordelijkheid voor de produktkwaliteit in de groep
wordt gelegd, kan de produktregelkring korter zijn, waardoor er eerder wordt teruggekoppeld
naar de wensen van de klant; dit leidt ook tot vermindering van fouten in de berichtenstroom ;
- produkttracering is eenvoudiger, waardoor er op vragen van de klant ten aanzien van de
ordervoortgang snel een antwoord is te geven ;
- door leereffecten en onderlinge samenspraak in de groep neemt de kans op fouten af .
• effect op tijd(igheid) :
- aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd (40-60%) door kortere wacht- en transporttijden ;
- daardoor bestaat de mogelijkheid tot grotere leveringsbetrouwbaarheid van de werkstukken
in de werkstukkenfabricage ;
- door de familiekenmerken ontstaat er een reductie van omsteltijden ; bovendien is er een
aanpassing van de produktiemiddelen aan de families mogelijk (specialisatie) .
• effect op kosten :
- er vindt een verschuiving van de kosten plaats: in de indirecte sfeer zijn er minder
plannings- en werkvoorbereidingsactiviteiten nodig; daarentegen zal de behoefte aan directe
produktiemiddelen toenemen (de afweging van communicatiekosten tegen capaciteitskosten) ;
- door reductie van de omsteltijden kan de produktie-opbrengst groter zijn met dezelfde
produktiemiddelen .
Een nadeel van een organisatie op basis van groepentechnologie is dat er meer overcapaciteit
moet worden aangehouden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er in de ene groep zoveel
werkorders zijn dat de groep alle zeilen moet bijzetten om het werk te klaren, terwijl er in een
andere groep te weinig werkorders zijn . Het is nu moeilijk om werkorders te verschuiven van
de ene naar de andere groep, omdat iedere groep gespecialiseerd is in het maken van een
bepaalde familie van werkstukken .
Door verschuiving van het produktenpakket in de tijd kan na enige jaren ook een situatie
ontstaan dat de groepentechnologische indeling niet meer optimaal is en nieuwe groepen
gevormd zullen moeten worden.

Het vormen van groepen in een werkplaatsomgeving .

Er zijn verschillende methoden om in de situatie van enkelstuks of kleinseriefabricage en
assemblage tot het indelen van werk in groepen te komen . De meest bekende is de
produktstroom analyse van Burbidge [1968], ofschoon eerder al Sokolofski[1939] en Mitrofanov
[1956] hadden geconcludeerd dat een werkstukkenpakket in groepen kan worden verdeeld zodat
alle werkstukken in één groep volgens een standaardbewerkingsplan kunnen worden gemaakt .
Mitrofanov introduceerde het "Komplexteil", een fictief veelvormig onderdeel, dat alle
vormelementen van de werkstukken in een bepaalde familie in zich verenigt. Het is dus de
visualisatie van alle bewerkingsmogelijkheden in een groep .
Burbidge onderscheidt in zijn produktstroom-analyse vier stappen : Factory Flow Analysis,
Group Analysis, Line Analysis and Tool Analysis .
- In de Factory Flow Analysis worden de afdelingen in de fabriek zo samengesteld dat heen en
weer gaande stromen van produkten tussen afdelingen worden geminimaliseerd . Dit kan
betekenen dat de toevoeging van een enkele machine aan een bepaalde afdeling voldoende kan
zijn of de verplaatsing van een knelpuntmachine van de ene naar de andere afdeling . In
aanmerking wordt ook genomen dat bepaalde bewerkingssoorten (Processing Units) elkaars
nabijheid uitsluiten .
- Binnen de zo gevormde afdelingen (Major Groups) kan vervolgens onderzocht worden of
groepen gevormd kunnen worden, de Group Analysis. De nadruk bij Burbidge ligt steeds op de
vereenvoudiging van de goederenstroom . De werkstukken worden verdeeld in families en
toegewezen aan de groepen, waarbij rekening wordt gehouden met de bezetting .
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- De derde stap, Line Analysis, leidt tot de bepaling van de layout van de machines in een
groep, waarbij weer het totale transport tussen de werkplekken wordt geminimaliseerd .
- De vierde stap lijkt erg veel op de tweede stap, maar nu toegepast op gereedschappen . Hier
wordt gezocht naar gereedschapfamilies voor werkstukken waarvoor dezelfde gereedschappen
nodig zijn. Ook wordt gezocht naar de beste volgorde van bewerken . Het doel is de
gereedschapwisselingen en omsteltijden te minimaliseren (beter gebruik van capaciteit) .

Group Analysis
In de Group Analysis, waarin overeenkomstige 'routes' bij elkaar worden gezocht, onderscheidt
Burbidge de volgende stappen :
1 . Hernummeren van bewerkingen op routekaarten. Alle machines die door een onderdeel
bezocht worden dienen op de routekaart van dat onderdeel aangegeven te worden in de juiste
volgorde. Machines die vaker dan één keer bezocht worden tijdens een bewerkingsafloop,
worden slechts één keer aangegeven . Bewerkingen die geen speciale plaatsgebonden werktuigen
of apparatuur vereisen kunnen worden weggelaten .
2. Sorteren van routes in pakketten . Alle werkstukken die dezelfde machinevolgorde op hun
routekaart hebben, kunnen worden samengevoegd . Zo hoeven minder gegevens te worden
verwerkt .
3. Tekenen van de werkstukken-machine matrix. De werkstukken en de bijbehorende machines
worden in een matrix gezet . Waar een onderdeel een bewerking op een machine ondergaat komt
een indicatie te staan .
4. Families en groepen zoeken . Het zicht op mogelijke groepen ontstaat door in de
werkstukken-machine matrix te schuiven met rijen en kolommen, zodanig dat er blokken met
geïndiceerde vakjes onstaan. Het is hierbij toegestaan om machines in meerdere groepen te
plaatsen, dus bijvoorbeeld een rij te dupliceren .
5. Aantal benodigde machines bepalen en toewijzen van werkstukken aan de verschillende
groepen. De totale bewerkingstijden die werkstukken in de families op de machines binnen een
groep moeten ondergaan zijn hier een richtlijn voor de aantallen machines die aan elke groep
moeten worden toegewezen .
6. Onderzoeken van mogelijkheden voor uitzonderingswerkstukken . Uitzonderingswerkstukken
zijn werkstukken die op grond van één of meerdere bewerkingen niet passen in het werk van
een groep. Op de volgende wijze is dit op te lossen: 1. bewerkingsmethode veranderen, 2 .
uitbesteden, 3. het produktontwerp aanpassen, 4 . machine aan de groep toevoegen .
7. Families specificeren en groepen vormen . De families moeten worden vergezeld van één of
enkele standaard werkvoorbereidingen en een lijst met voorkeurgereedschappen .
8. Tekenen van het uiteindelijke stroomschema voor de groepen in de afdeling .

Burbidge kijkt nu nog eens of in het kader van de Factory Flow Analysis er toevallig binnen
twee afdelingen groepen zijn gevormd die uitsluitend aan elkaar toeleveren en stelt voor om die
alsnog samen te voegen . De vereenvoudiging van de goederenstroom staat daarbij steeds
centraal .

Andere methoden om tot vorming van groepen te komen zijn de methode van Mc Auley [1972],
Rajagopalan & Batra [1975], en van De witte [1980] . Mc Auley biedt een inzichtelijke en
elegante methode op basis van relatiecoëfficiënten en single linkage clustering, hieronder kort
aangeduid .

Mc Auley
Mc Auley vindt dat de methode van Burbidge, die op eigen inzicht en op het oog gebeurt, geen
maatstaf geeft op grond waarvan de kwaliteit van de gekozen groepen-indeling kan worden
afgewogen tegen een alternatief . Het is dan ook moeilijk om de methode te ondersteunen met een
computer om meer oplossingen tegen elkaar af te wegen . Hij stelt voor om groepen te vormen op
basis van relatiecoëfficiënten, die een weergave zijn van de werkrelaties tussen machines . Een
optimale oplossing kan vervolgens worden bereikt door het verschil te bepalen voor de som van
de inter- en intragroep verplaatsingen . De volgende stappen worden aangegeven :
1 . opstellen onderdeel-machine matrix ;
2. bepalen relatiecoëfficienten en opstellen machine-machine matrix ;
3. Single Linkage Cluster Analysis ;
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4. kostenanalyse van mogelijke groepen indelingen ;
5. groepen-indeling kiezen en specificeren .
Voor een uitwerking van deze en ook andere methoden wordt verwezen naar Methodes en
Technieken om te komen tot Groepsvorming [Van Mal 1994] .

Taakveranderingen in de organisatie .

Alvorens over te gaan tot een organisatie op basis van groepentechnologie is het goed stil te
staan bij de veranderingen die gaan optreden in de taken van de medewerkers . Met name het
takenpakket van de vakbaas zal veranderen, omdat een deel van de taken in andere functies in
de organisatie worden opgenomen . De functie van vakbaas zal als zodanig in de organisatie niet
meer nodig zijn . Ook de taken van de planningsafdeling en werkvoorbereiding zullen wijzigen
en de uitvoerenden moeten een breder takenpakket meester worden .

Taakverandering van de vakbaas in een werkplaatsomgeving.
Bij invoering van groepentechnologie komt een aantal problemen om de hoek kijken :Een echte
vakbaas is niet meer nodig. Er is een groepscodrdinator nodig die andere kennis en
vaardigheden bezit . De vakbaas die in de funktionele opstelling superieur was in zijn
specialisme, en dus een man met respect in zijn groep, zou het als een statusverlaging kunnen
beleven als hij groepscobrdinator van een groepentechnologische groep zou worden . Een deel
van zijn vroegere taak gaat dan namelijk verloren (onder andere de verdeling van de taken over
de groep). Een mogelijke oplossing voor dit probleem is aangeven in figuur 6 . De restgroep
bevat problematische produkten. De eventuele statusverlaging voor de vakbazen kan voor een
groot deel worden opgevangen door de vakbazen in een aparte groep bij elkaar te zetten. Deze
groep van vakbazen wordt verantwoordelijk gesteld voor het bewerken van de werkstukken uit
de restgroep . Op deze wijze wordt aan de vakbazen het moeilijke werk toevertrouwd .Via
dezegroep is ook enige mate van innovatie mogelijk: nieuwe ontwerpen, die nog moeilijk zijn te
fabriceren, omdat de beste fabricagemethode nog niet bekend is, worden dan in deze groep
gemaakt (geëxperimenteerd) .
• Naast de noodzakelijke versmalling van de vakkennis bij de groepsleden door het zich

richten op slechts één familie van produkten, is aan de andere kant een verbreding van
vakkennis noodzakelijk om afwezigheid van andere groepsleden door ziekte en dergelijke te
kunnen opvangen. Groepsleden moeten elkaar kunnen vervangen (er vindt een toename van
de operator flexibiliteit plaats) .

Beoordeling en ontwikkeling van het vakmanschap is niet meer aanwezig. In de funktionele
organisatie kan de vakbaas zijn groep sturen en helpen in kennisverwerving . In de
groepentechnologische opstelling vervalt echter dit opleidingsaspect . Een mogelijke oplossing
voor dit probleem is dat de vakbaas van de (vroegere) funktionele groep de
verantwoordelijkheid houdt over deze groep . Het opleidingsaspect kan dan aanwezig blijven
door regelmatige bijeenkomsten van de vakbaas en zijn vakgenoten . In deze bijeenkomsten
kunnen bepaalde voorgekomen problemen worden geanalyseerd, besproken, en eventueel
geschiktere oplossingen worden bedacht .
- Nieuwe produkten zijn moeilijk toe te wijzen aan de onderkende families . Er is expertise
nodig om te kunnen beoordelen in welke familie een nieuw produkt terecht moet komen . Deze
expertise is in belangrijke mate aanwezig bij de vakbazen. Door de vakbazen adviseurs te
maken op het gebied van toewijzing van nieuwe produkten aan families, kunnen nieuwe
produkten of werkstukken verantwoord worden toegewezen aan de reeds onderkende families .

De vakbazen spelen duidelijk een belangrijke rol in het oplossen van een aantal van
bovengenoemde problemen. Echter, vakbazen die nog in een funktionele organisatie hebben
gewerkt en dus superieur zijn in hun specialisme, zullen eens met pensioen gaan . Op dat
moment stroomt een belangrijke hoeveelheid technische kennis weg uit het bedrijf . Als gevolg
van onvoldoende verdiepingsmogelijkheden in hun specialisme zullen de nieuwe vakmensen in
de verschillende groepen nooit die vakbekwaamheid krijgen die de vakbazen hadden . Dit tekort
aan verdiepingsmogelijkheden ontstaat namelijk doordat de mensen zich richten op een familie
van produkten, en niet meer op hun proceskennis .
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Een lasser die in een funktionele organisatie alle samenstellingen moet kunnen lassen, zal zich
in een groepentechnologische organisatie nog slechts bezig houden met het lassen van een
bepaalde klasse van samenstellingen .
De vakbaas beslist niet meer over wie wat doet en wanneer. Dit ligt immers vast als gevolg van
het onderkennen van families en routes na statistische analyse . Zoals hiervoor is gesteld, is er
wel een groepscodrdinator nodig die opkomt voor de belangen van de groep . Hij moet degene zijn
die afspraken maakt met de opdrachtgever over wat haalbaar is en wat niet . Hij zal degene zijn
die er voor zorgt dat het werk wordt voorbereid .
Per familie kan gebruik worden gemaakt van een aantal standaard werkvoorbereidingen . De
groepscoárdinator kan vervolgens besluiten om deze dan aan te laten passen aan de specifieke
behoefte.
Een groepscoiirdinator heeft andere taken dan een vakbaas ; hij is meer een kleine ondernemer
binnen de grotere organisatie. Het is dus mogelijk dat de vakbaas de taken van een
groepscoiirdinator niet ambieert omdat ze in zijn perceptie een statusverlaging in kunnen
houden. Binnen het bedrijf verdwijnen echter bepaalde taken en andere taken worden
gecombineerd tot nieuwe functies. Zonder bijscholing en speciale opleiding is het nauwelijks
aan te nemen dat een vakbaas de nieuwe functie van groepscotirdinator kan waarmaken . De
groepsco~rdinator krijgt totaal andere verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden
om de verwerking van klantenorders in goede banen te leiden .

Taakveranderingen van planning en werkvoorbereiding, en van de medewerkers .
Aan de invoering van een groepentechnologische ordening zijn voor de planningsafdeling ook
consequenties verbonden . Er zijn minder mensen nodig voor de planning, omdat deze nu alleen
nog maar betrekking heeft op de capaciteitsreservering en prioriteitenstelling .
Werkorderplanning gebeurt in de groep zelf. Ook de werkvoorbereiding vraagt minder mensen,
daar er standaard- werkvoorbereidingen kunnen worden ingevoerd . Waar vroeger de
planningsafdeling verantwoordelijk was voor de werkorders, wordt nu de groep dat .
Ordertracering gebeurt niet meer via de planningsafdeling . Om een goede doorstroming van
orders te waarborgen, is het noodzakelijk dat de groepscotirdinator van een groep beoordeelt
welke orders wel en niet in de familie passen, of hoeveel er kan worden aangenomen in het
licht van wat er nog op de vloer aanwezig is . De tijds- en hoeveelheidsnormen dienen buiten de
groep te worden bewaakt .
Werkvoorbereiding en arbeidsanalyse blijven noodzakelijk om te kunnen komen tot een goede
normstelling .
De groepen krijgen bij het invoeren van de organisatie op basis van groepentechnologie
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en daaraan gekoppeld dus enige macht. Mensen die
samenwerken hebben de behoefte aan overleg en er zijn begeleidingsprocessen noodzakelijk om
dit in goede banen te leiden. De groep kan een partij worden, die haar eigen zakelijke belangen
gaat behartigen . Door haar macht kan de groep druk uitoefenen als zij dat wil . Het creëren van
een juiste werksfeer bij het invoeren van groepentechnologie is van groot belang voor het
welslagen van de invoering .
Vaak ontstaat er een vorm van competitie tussen de groepen, die de onderlinge communicatie
tussen de groepen zal verminderen . Verbetering van de communicatie tussen de groepen ten
aanzien van overdracht van proceskennis is derhalve van belang. In een organisatie op basis
van groepentechnologie, waar de diverse machines van één soort zijn verdeeld over een aantal
groepen, wordt de procesregelkring lang.

Groepentechnologische ordening of geclusterde klantgerichte deskundigheid .

De extra investeringen die nodig zijn om tot een organisatie op basis van groepentechnologie te
komen kunnen een probleem vormen. Dit kunnen investeringen zijn in nieuwe middelen
passend bij de nieuwe organisatievorm, maar ook investeringen in opleiding en bijscholing van
de werknemers. Een alternatief hiervoor is dan de groepentechnologische ordening [Van Mal
1990] of geclusterde klantgerichte deskundigheid . De mensen en de produktiemiddelen worden
niet fysiek gegroepeerd, maar tussen de medewerkers in de gevormde groep en ook tussen hun
produktiemiddelen worden wel nieuwe communicatiekanalen aangelegd .
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De berichtenstroom en de kennisstroom worden volgens de groepentechnologische principes
gekanaliseerd evenals de goederenstroom of werkorderstroom van de groepen met de genoemde
vereenvoudigingen in werkorderplanning en werkvoorbereidingen . Ogenschijnlijk is het een
funktionele organisatie, maar in werkelijkheid is er een groepentechnologische ordening
aangebracht in de goederen en berichtenstromen, een situatie van gekoppelde klantgerichte
deskundigheid. Men kan eventueel de bij elkaar horende produktiemiddelen of werkplekken
van eenzelfde merkteken (kleur) voorzien en de mensen behorend tot dezelfde groep van
dezelfde kleur een badge, een uniformjas of een pet laten dragen . De transportweg tussen de
werkplekken in een groep is met bijbehorende kleur gemarkeerd en de mensen in een groep
zijn verbonden door een speciale communicatielijn (bijvoorbeeld: intercomverbinding) en
drinken samen koffie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, doorlooptijd en tijdigheid,
alsmede voor de kosten van het werk ligt bij de groep . De groep krijgt directe terugkoppeling
over de prestatie en kan laten vaststellen hoe het de prestatie zelf kan beïnvloeden .
Een voorwaarde is dat de informatiesystemen in het bedrijf deze groepentechnologische
ordening moeten kunnen ondersteunen.

Wat is een groepentechnologische ordening?
Een groepentechnologische ordening is het onderkennen van een systematische overdracht in
de berichten- en documentenstroom (zie figuur 6) . De oorspronkelijke berichtenstroom kan
worden vervangen door een nieuwe berichtenstroom ten aanzien van de bewerkingskenmerken
en ten aanzien van de prioriteitenstelling . Deze berichtenstroom bevat twee soorten informatie,
namelijk inhoudelijke informatie of technische informatie (instructies,werktekeningen,
materiaalsoort etc.) en order- en logistieke informatie (leveringstermijnen, hoeveelheden,
bewerkingsvolgorde etc.). De nieuwe berichtenstroom is sterk vereenvoudigd en gericht op het
verwerken van families van werkstukken door groepen van mensen en middelen op basis van
geclusterde klantgerichte deskundigheid, zonder ruimtelijke clustering . Berichten die in een
funktionele organisatie via de vakbaas liepen, lopen nu rechtstreeks naar de medewerkers (de
groepen) of komen zelfs te vervallen als gevolg van de nieuwe werkverdeling tussen de
medewerkers .

Totstandkoming van een groepentechnologische ordening.
Burbidge beschouwt vrijwel alleen de goederenstromen als hij het heeft over
groepentechnologie [Burbidge 1975] . Naast goederenstromen spelen echter berichtenstromen
een zeer belangrijke rol . Er is reeds geconcludeerd dat de funktionele organisatie een moeilijk
beheersbare stroom van berichten met zich mee brengt. Dit komt door het grote aantal
mogelijke werkstukvarianten en bewerkingen . Er is dus veel inhoudelijke of technische
informatie nodig om de gewenste uitvoeringscondities te bewerkstelligen en veel specifieke
logistieke informatie is er nodig in verband met de werkuitvoering .
Bij de produktstroomgerichte organisatievorm is het mogelijk om technische en logistieke
informatie vast te leggen in de hulpmiddelen (specifieke gereedschappen) en in de
organisatievorm. Dit gaat echter wel ten koste van het assortiment van werkstukvarianten dat
men aankan. De produktstroomgerichte organisatievorm is inflexibel voor nieuwe produkten
die toegevoegd worden aan het assortiment .
In figuur 7 is dit weergegeven door het aantal mogelijke keuzen van processen en
procesinstellingen uit te zetten tegen de hoeveelheid vastgelegde informatie .
De groepentechnologische organisatievorm is hier tussen de funktionele en
produktstroomgerichte organisatievorm geplaatst. Door de toepassing van groepentechnologie
wordt de inhoudelijke of technische informatie en de logistieke informatie beperkt, waardoor
een betere communicatie met betrekking tot het werkstuk wordt gewaarborgd . Er ontstaat
namelijk een nieuw communicatiepatroon met als karakteristiek dat de produktregelkring
verkort wordt . Dit gaat overigens gedeeltelijk ten koste van de procesregelkring (slechts
gedeeltelijk in verband met de indeling in families, waarbij soortgelijke processen steeds
opnieuw plaatsvinden) .
Organiseren betekent verantwoordelijkheidsstelling en bevoegdheidsverdeling, dus aan de
onderscheiden groepen moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend .
Tenslotte worden nog afspraken gemaakt over hoe de communicatie gaat verlopen ten aanzien
van de prioriteitenstelling, het afhandelen van orders, en het oplossen van problemen .
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Door het samenwerken krijgen de mensen vaste communicatiekanalen en is er een snelle
terugkoppeling van hun prestatie mogelijk.

Produktstroom-
gerichte layout

Hoeveelheid
vastgelegde
informatie

ordening
groepentechnologische

rGroepentechno-
logische layout 014,

Functionele
layout
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keuzen van processen
en procesinstellingen

Figuur 7. Hoeveelheid vastgelegde informatie versus aantal bewerkingsmogelijkheden.

Een benadering van de groepentechnologische ordening in bijvoorbeeld een mechanische
werkplaats ontstaat als elke medewerker de beschikking heeft over een beeldscherm op zijn
werkplek met daarop vermeld de werkorders en de prioriteiten . De medewerker is dan in staat
om zelf zijn volgende werkstuk te kiezen, rekening houdend met alle omstandigheden die voor
hem op dat moment gelden [Van Mal 1988] . Hij kan onder andere de tekeningen van alle
werkorders van die dag oproepen en beoordelen welke werkorder het beste past bij de huidige
opspanning van de machine . Hij kan zelf het materiaal bij de voorgaande bewerkingsplaats en
het magazijn gaan halen, het bijbehorende NC-programma opvragen en de bewerking verder
voorbereiden . In tegenstelling tot een 'push' vanuit de planningsafdeling wordt de produktie
gestuurd op basis van de door de assemblageplanning bepaalde prioriteiten . Op deze wijze
wordt een 'pull'systeem verkregen . Medewerkers kunnen zo hun eigen bijdrage leveren aan de
beslissingen die de kwaliteit, doorlooptijd respectievelijk tijdigheid en kosten gunstig
beïnvloeden .

Variaties in werklast per werkplek.

Ondanks het feit dat capaciteitsbezettingen over de jaren gezien constant kunnen zijn, is het
niet onmogelijk dat de capaciteitsbezettingen binnen een bedrijf op kortere termijn sterk
variëren. Klanten bestellen helaas niet naar rato van capaciteitsbeschikbaarheid in een
bedrijf, maar naar behoefte . Als gevolg daarvan kunnen er door bijvoorbeeld seizoenseffecten,
per maand verschillen ontstaan in :
- ten eerste de hoeveelheden die totaal worden besteld (volumevariatie) ;
- ten tweede de soort produkten die worden besteld (mixvariatie) .
Als gevolg van deze twee vormen van variatie is tijdelijke leegloop of overbezetting van diverse
soorten capaciteiten binnen een groep mogelijk . In een groepentechnologische opstelling is
deze wisselende capaciteitsbelasting een probleem, omdat groepen onlosmakelijk verbonden
zijn met families en de groepen ook ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn in de organisatie .
In een groepentechnologische ordening daarentegen kan deze tijdelijke leegloop en
overbezetting eenvoudiger worden verholpen . Omdat de werkplekken van de medewerkers die
een familie van werkstukken maken niet fysiek in een ruimte bijeen zijn gebracht, maar nog
steeds naar specialisme zijn geordend, is tijdelijk uitbesteden van het werk aan een
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medewerker van een andere groep vrij gemakkelijk realiseerbaar . Bij het uitbesteden moet
echter wel rekening gehouden worden met het feit dat :
- de kennis van de werknemer aan wie het werk wordt uitbesteed toereikend moet zijn,
- de hulpmiddelen (programma's, computers, produktiemiddelen) waarmee het betreffende
werkstuk moet worden gerealiseerd, moet (ongeveer) hetzelfde zijn als die op de werkplek
waar het onderdeel eigenlijk zou moeten worden gemaakt . Dit in verband met eventuele
verschillen in o.a.de werkvoorbereiding .
Wanneer deze werklastproblemen in een vroeg stadium kunnen worden onderkend, kan in een
groepentechnologische ordening de familie-indeling zodanig worden aangepast dat de
bezettings verschillen van de capaciteiten zoveel mogelijk kunnen worden 'vereffend . Verdeling
van het werk over de diverse werkplekken is hier eenvoudiger te realiseren dan in het geval
van een organisatie op basis van groepentechnologie, omdat daar de machines per familie bijeen
staan.
Extreme wachtrijsituaties voor een werkplek en daarmee gepaard gaande hoge
bezettingsgraden, kunnen dus worden omzeild als er alternatieve capaciteiten voorhanden zijn,
die lagere bezettingsgraden kennen . In het geval van een tijdelijke hoge bezetting van een
bepaalde capaciteit kan selectie van een alternatieve capaciteit, zelfs als deze minder efficiënt
werkt, de wachttijd aanzienlijk verlagen, mits natuurlijk aan bovengenoemde beperkingen
wordt voldaan.
Ook door realloceren van werknemers over de werkplekken (operator flexibiliteit ofwel multi-
inzetbaarheid) kunnen extreme wachtrijsituaties worden voorkomen (Durlinger, Bertrand
1987) . Voorwaarde is echter wel dat de werknemers voldoende beschikbaar zijn om ergens
anders te worden ingezet .
Vanwege het feit dat in een organisatie met geclusterde klantgerichte deskundigheid de
capaciteiten vanuit een funktionele organisatie over de groepen worden uitgesplitst en er soms
extra capaciteiten nodig zijn, zijn er vaak meer werkplekken aanwezig dan directe werknemers .
Multi-inzetbaarheid van het personeel kan in dat geval leiden tot een personeelsbesparing
vergeleken met de situatie waarin ieder personeelslid slechts één specialisme kan uitoefenen .
Een deel van de werkplekken binnen een groepentechnologische groep zal niet vol bezet zijn .
Dit komt mede vanwege het feit dat medewerkers flexibel kunnen worden ingezet over de
werkplekken. Reeds eerder is multi-inzetbaarheid aan de orde geweest, toen werd gesproken
over het moeten kunnen vervangen van groepsleden door andere groepsleden in geval van ziekte
van een groepslid .
Multi-inzetbaarheid vergt zeer zeker een grotere scholingsinspanning, omdat de medewerkers
extra moeten worden opgeleid. Verder dient te worden opgemerkt dat het nuttig gebruik van
capaciteit als gevolg van de multi-inzetbaarheid dreigt af te nemen .
Ook in een organisatie op basis van gekoppelde klantgerichte deskundigheid is multi-
inzetbaarheid noodzakelijk, maar de ruimtelijke nabijheid van gelijksoortige capaciteiten en de
mogelijkheid om van andere groepen op contractbasis capaciteit in te huren is meer natuurlijk
aanwezig .

Planning en besturing in een organisatie .

Zoals reeds is vermeld, kunnen tijdelijke leegloop en overbezetting op diverse capaciteiten van
een groep een probleem vormen. Plannen op basis van de totale werkinhoud van een order en de
totaal beschikbare capaciteit op de werkvloer is geen goede methode, omdat dit kan leiden tot
een slechte doorstroming van de orders . Er wordt immers geen rekening gehouden met de
werklast op elke werkplek op korte termijn en de leveringsdata van de werkstukken (zie voor
een uiteenzetting over planning [Bertrand, Wijngaard, Wortmann 1990]) .
Alleen achteraf kan worden bekeken of de beslissing om een werkorder vrij te geven juist was
of niet. Het is dan ook van belang om vroeg een werkvoorbereiding te maken, zodat al in een
vroeg stadium de order correct kan worden ingepland, rekening houdend met de effecten op de
output .
De groepentechnologie is gericht op een vereenvoudiging van de besturing van processen . De
slechte beheersbaarheid van de besturing, die inherent is aan een funktionele organisatie,
probeert zij-te verbeteren door middel van klantgerichte clusters in de organisatie .
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Vanuit het oogpunt van de besturing van processen is een produktielijn (grote herhalingsgraad
van identieke werkstukken) ideaal omdat dit een organisatievorm is die beter te sturen is, als
gevolg van minder planning en werkvoorbereiding en verbeterde
communicatiestructuren.Vanuit deze zienswijze lijkt de overgang van een produktielijn-
opstelling naar een groepentechnologische organisatie daarom nooit een goede zaak [Burbidge
1989]. Wanneer in de lijnproduktie door de toename van de produktvarianten de seriegroottes
gaan afnemen, zullen meerdere parallelle lijnen noodzakelijk zijn om de leveringstermijnen
voor de klant kort te houden. De principes van de groepentechnologie kunnen nu worden
toegepast bij het indelen van variantenfamilies van de assemblagelijnen .

Een raamwerk voor de werkplaatsomgeving.
Belangrijke vragen bij invoering van groepentechnologie in de werkplaats zijn, of en hoe de
produktiebesturing moet worden aangepast. In principe vindt de produktiebesturing plaats op
drie niveaus [Burbidge 1968] :
- niveau 1 : bepaling van wat in welke hoeveelheden en wanneer moet worden geproduceerd
(in de MRP-filosofie heet dit Master Production Scheduling (MPS)) .
- niveau 2 : bepaling van welke specifieke werkstukken in welke hoeveelheid moeten worden
geproduceerd gedurende een bepaalde tijdsperiode (in de MRP-filosofie heet dit Material
Requirements Planning(MRP-1)) .
- niveau 3: bepaling wanneer en in welke volgorde bewerkingen moeten worden uitgevoerd op
de diverse bewerkingsstations (in de MRP-filosofie heet dit Shop Floor Control) .

Het raamwerk uitgewerkt voor MRP.
MRP is in principe bruikbaar voor de besturing van een groepentechnogische organisatie [Hyer
& WemmerlSv 1982] .
Op niveau 1 verandert er in principe niets. Het generen van een MPS verandert niet als gevolg
van het invoeren van groepen . Een ruwe capaciteitscheck kan in principe nog steeds
plaatsvinden.
Op niveau 2 heeft het implementeren van groepentechnologie wel gevolgen . Wachttijden,
omsteltijden en daarmee doorlooptijden kunnen worden verkort en de doorlooptijden daardoor
beter voorspelbaar worden gemaakt . De kortere doorlooptijden zijn zeer gewenst in een MRP-
omgeving. Er is echter geen serie te vormen die substantieel groter is dan een produkt, omdat
er sprake is van enkel- en kleinseriefabricage . Seriegrootte één is een mogelijkheid, zolang er
maar voor wordt gezorgd dat de seriegrootte van de samenstellende werkstukken niet groter is
dan vereist voor dat ene produkt .
Op niveau 3 leidt een groepentechnologische opstelling tot verbetering van het zicht op de
goederenstromen en van de beheersbaarheid . De doorlooptijd blijft daardoor gewaarborgd, wat
de toepassing van MRP ten goede komt.

Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen bij een groepentechnologische organisatie die wordt
bestuurd door MRP.
- Groepentechnologie is informatiereducerend en -vereenvoudigend . MRP vereist echter een
ingewikkeld informatiesysteem, dat veel output produceert . Waar groepentechnologie de
planning ontlast, belast MRP de planning door zijn uitzonderingsboodschappen .
- Groepentechnologie wordt gekenmerkt door een nog steeds veel grotere verscheidenheid in
procesinstellingen en stuklijsten dan bij een lijnlayout het geval is . Dit stelt hoge eisen aan de
informatieverwerkende capaciteit van MRP .
- MRP is gebaseerd op normdoorlooptijden . Deze tijden zijn in principe niet bekend in een
groepentechnologische opstelling. Het inplannen van een order moet op MPS-niveau gebeuren
door in de toekomst te bepalen wanneer een bepaalde capaciteit een bepaald onderdeel kan
maken. De planning in een organisatie op basis van groepentechnologie moet daarom niet
gebeuren op basis van leveringsdata van werkstukken, maar op basis van prioriteiten van
werkstukken, binnen een vastgestelde tijdshorizon . Op basis van bewerkingstijden die worden
geleverd door de werkvoorbereiding, wordt produktietijd gereserveerd op een bepaalde
capaciteit, met een toeslag voor onvoorziene omstandigheden als ziekte of machine-uitval . Via
een stuklijst wordt de materiaalbeschikbaarheid vastgesteld, zodat er voor kan worden gezorg
dat alle benodigde materialen op tijd in het magazijn of bij de werkplek aanwezig zijn . De
tussenprodukten, dus de delen die het eindprodukt samenstellen, behoeven niet te worden
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bewaakt, en hoeven derhalve ook niet meer in het planningssysteem te worden opgenomen .
Groepentechnologie is er immers op gericht om de groep mensen zelf hun eigen
werkorderplanning te laten maken, binnen bepaalde prioriteiten en binnen een tijdshorizon .
Het ingewikkelde planningsmechanisme van MRP is niet meer noodzakelijk . Een eenvoudig
planningssysteem, dat alleen aan de groepen prioriteiten en een tijdshorizon doorgeeft, kan
volstaan . Bewaking van het tussenprodukt gebeurt door de groepen zelf . De werknemers weten
immers wat de vorige bewerkingsplaats is, omdat zij zelf daar het materiaal en de
tussenprodukten moeten ophalen. Terugkoppeling kan dus eenvoudig plaatsvinden .

Groepentechnologie en omsteltijdreductie .

Voor het bereiken van een korte doorlooptijd is reductie van omsteltijden gewenst. Het
uitgangspunt hierbij is dat het materaal in beweging moet blijven, de goederen moeten stromen .
Verkorting van omsteltijden kan geschieden door middel van :
- het verlagen van de omstelfrequentie ;
- het verkorten van de benodigde tijd per omstelling .
Verlagen van de omstelfrequentie kan worden bereikt door serievergroting . Dit staat echter
haaks op de trend naar steeds kleinere series binnen een steeds groter produktassortiment. In
plaats van grote series van een produkt, wordt in de groepentechnologie gestreefd naar
schijnseries: in plaats van een serie bestaande uit een produkttype, wordt een serie gevormd
uit overeenkomstige produkttypen . Ondanks het feit dat de produkten tot een familie behoren,
zal het aantal vereiste omstellingen niet dalen omdat elk produkt meestal een iets andere
opspanning vereist . De omstelfrequentie zal derhalve niet dalen .
Binnen een serie overeenkomstige produkten (de familie) is de benodigde tijd per omstelling
gering, omdat de diverse typen produkten op gelijksoortige wijze worden geproduceerd . Vaak is
een verkorting van het omstelproces waarneembaar. Enerzijds komt dit door het gebruik van
gelijksoortige opspanningen voor de produkten per familie . Anderzijds wordt per machine de
verzameling van te verrichten opspanningen beperkt tot de opspanningen die behoren bij een
familie produkten. Er kan zodoende een leereffect optreden in het opspannen van produkten,
zodat na verloop van tijd dit opspannen steeds sneller gaat . De totaaltijd voor opspannen zal
ook de neiging hebben om af te nemen omdat door de specialisatie, verbeterde communicatie en
directe terugkoppeling van de prestatie, de groep nieuwe hulpmiddelen en technieken gaat
ontwikkelen om de omsteltijden terug te brengen (Shingo). Het werken met speciale teams van
deskundigen om het omstellen snel te laten verlopen is een voorbeeld van een
groepentechnologische organisatie, ofwel een Funktionele Afdelings Grenzen Overschrijdende
organisatie .

Flexibele produktie automatisering .

Een van de twee toepassingen van groepentechnologie voor flexibele automatische produktie is
een automatische bewerkingsstraat, de andere is een bewerkingscentrum [Van Mal 1986] .
Een bewerkingsstraat is een voorbeeld van de toepasing van groepentechnologie, waar voor een
familie van produkten alle bewerkingscapaciteiten staan opgesteld in de volgorde van de
bewerkingen en waartussen in het algemeen automatisch transport plaatsvindt .
De mogelijke keuze van procesinstellingen voor elke processtap ligt hierbij echter wel vast, dit
omdat deze keuze is begrensd door de families van produkten en de daarop afgestemde
mogelijkheden van de machines . In een bewerkingsstraat treft men bijna geen mensen aan, er is
dus nauwelijks sprake van een groep .
Wanneer de bewerkingsvolgorde van de bewerkingen voor de verschillende werkstukken
varieert, maar voor deze werkstukken zijn wel steeds dezelfde processen nodig, dan kiest men
voor een bewerkingscentrum . Door de langere tijd die nodig is voor het schrijven van het NC-
besturingsprogramma van de machine, wordt de benutting van de machine afhankelijk van de
herhalingsgraad van identieke werkstukken of varianten waarvoor geringe aanpassingen in het
programma voldoende zijn .
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Funktionele Afdelings-Grenzen Overschrijdende organisatievorm .

Groepentechnologie richt zich op de verandering van een funktionele organisatievorm naar een
groepentechnologische organisatievorm . Uit vele publicaties is bekend dat groepentechnologie,
naast de positieve effecten op kwaliteit en kosten, leidt tot grote reducties van doorlooptijden
(40-50%) [Hyde 1984] .
In een breder kader lijkt de beschouwingswijze over de overgang van een funktionele
organisatie naar een organisatie op basis van groepentechnologie, van geclusterde
klantgerichte deskundigheid, van toepassing op alle funktionele organisaties met een
verscheidenheid aan deskundigheidsgebieden .
In Amerika wordt Cross Functional Management de basis genoemd van de Total Quality
Management beleving. Het vormen van teams met een duidelijke gerichtheid op een target met
betrekking tot de bijdrage aan de opbrengsten/offers verhouding van het bedrijf is de basis van
de Cross Functional organisatie . Het is interessant om te bestuderen in hoeverre de ervaringen
met groepentechnologie, te zien als geclusterde klantgerichte deskundigheid, kunnen worden
overgedragen aan deze nieuwe ontwikkelingen .
De Funktionele Afdelings-Grenzen Overschrijdende teams (FAGO organisatie), of clusters van
klantgerichte deskundigheid, die zich concentreren op het in de markt brengen en produceren
van families van produkten, op het snel oplossen van problemen in de produktie, of op het snel
omschakelen van de capaciteitsbronnen lijken uitwerkingen van de groepentechnologische
ordening. De teams zijn gedurende bepaalde periodes actief bezig met het oplossen van
bepaalde soorten van problemen, en net als bij de groepentechnologische ordening, is er een
grote mate van aanpassing mogelijk voor elke nieuwe situatie. Voor de groepsvorming die
noodzakelijk is om op snelle wijze produktieproblemen in bedrijven op te lossen, staat een
(meestal tijdelijke) juiste clustering van deskundigen centraal om de oorzaak van een probleem
vast te stellen en bij de geldende randcondities de beste oplossing te realiseren . De
verantwoordelijkheid voor kwaliteit, doorlooptijd of leveringsbetrouwbaarheid en kosten kan
duidelijk worden geformuleerd en is leidraad voor de groep .
Het ontwikkelen van nieuwe produkten is een samenspraak tussen deskundigen met zeer
verschillende achtergronden in het totaal van activiteiten van een onderneming beginnend bij
de marketing en lopend tot de service verlening aan de klant . Het interdisciplinair
samenwerken aan de ontwikkeling van een nieuw produkt met de bijbehorende ontwikkeling
van alle maakprocessen en de middelen die daarvoor nodig zijn, lijkt het beste te kunnen
gebeuren in de FAGO organisatie, de organisatie van geclusterde klantgerichte deskundigen .
De funktionele afdelingen blijven bestaan voor de uitbouw van hun specialisme, maar de
medewerkers worden voor de projecten op contractbasis uitgeleend aan de sterke projectleider,
in Japan de "shusa" genoemd. De medewerker wordt door de shusa beoordeeld en beloond op
basis van de prestatie van het ontwikkelingsteam en zijn bijdrage daarin . Voorbeelden van deze
manier van organiseren kan men lezen in het boek 'The Machine that Changed the World' dat de
effecten van 'lean production' in de auto industrie beschrijft, door Womack, Jones en Roos .
Ook over het proces van het opdelen van projecten in deelprojecten en over het
vakbazenprobleem kan worden geleerd over wat er gaat gebeuren bij de overgang van een
funktionele organisatie naar een organisatie op basis van groepentechnologie .
Groepentechnologie leert ook dat er gekozen kan worden voor "Kernteams" bij het realiseren
van projecten in sterk wetenschappelijk gerichte organisaties, waarbij elk kernteamlid als
vertegenwoordiger van een groep met specifieke deskundigheid, verantwoordelijk is voor een
speciale familie van activiteiten binnen het project. Een kernteamlid is dan de
vertegenwoordiger van de wetenschappelijke discipline, waarvan meerdere medewerkers een
belangrijke rol spelen in het realiseren van het project. De benamingen: Funktionele
Afdelings- Grenzen Overschrijdend organisatie of Geclusterde Klantgerichte Deskundigheid
lijken hier het meest te passen . Het voorkomt de associatie met alleen een werkplaatsomgeving
waar het ontstaan ligt van de groepentechnologie, in een tijd dat de werktuigen voor de
verschillende bewerkingstechnologieën nog in een primitief stadium waren .
In de groter wordende werkplaatsen van die dagen werd het noodzakelijk na te denken over een
klantgerichte ordening in de produktie . Dat daar de kiem ligt van de groepentechnologie kan
worden verklaard vanwege de hoge investeringen in de produktiemiddelen die gebruikt werden
voor het vormgeven van produkten .
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Ook de vaak lange tijd die nodig was voor het ombouwen of omstellen van de werktuigen in
verband met niet gelijkende nieuwe werkstukken was een belangrijke factor om te gaan zoeken
naar een betere ordening . De huidige bewerkingscentra hebben veel kortere omsteltijden en
bieden veel meer mogelijkheden tot combinaties van verspanende bewerkingen en zijn
bovendien computergestuurd. De basis voor de keuze van die werktuigen en de mogelijkheid om
bewerkingen te combineren wordt dan toch weer gemaakt door te zoeken naar de natuurlijke
ordening van de werkorders, dus de toepassing van groepentechnologie .
Ook binnen andere vakgebieden, zoals ontwikkelingsafdelingen, verzekeringen, gemeentelijke
administraties, ziekenhuizen, etc . moeten deze of soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden . De
voordelen (o.a. korte doorlooptijden) en nadelen, zoals die zijn beschreven voor de
organisatievorm op basis van de groepentechnologie, kunnen op de FAGO-organisatie
geprojecteerd worden . Vooral ook het inzicht in de effecten met betrekking tot de specificatie
van de produkten en de kwaliteitsbeheersing in de groepentechmologische organisatie (c .q. de
geclusterde klantgerichte deskundigheid) lijkt direct overdraagbaar op de FAGO-organisatie .
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