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Abstract 

This report describes the search for the possibilities to improve the production process 
of Vernay Europe, which must lead to a decrease of the internal as well as the external 
scrap, on the condition that the total costs don't increase. The application of the 
concept for Statistical Process Control (SPC) in the molding department, which has been 
placed in the framework of the principles of Lean Production, must be able to cause the 
abolition of the sample system and to satisfy the increasing customers' whishes in 
future. 



Summary 

• Introduction 
This report describes an individual graduate project, which was performed as final part 
of the study Industrial Engineering and Management Science at the Eindhoven University 
of Technology. The project took place from the 16 th of October 1995 until June 1996 at 
Vernay Europe B.V., which is a manufacturer of elastomeric precision components for 
the automotive as well as the medical industry. 
Although Vernay Europe (=VE) strives for zero defects, the customers' whishes in 
relation to the desired level of failures are not satisfied now and in the future. The 
current level of failures is estimated at 1500 p.p.m. (=parts per million), which is tried 
to be reduced to 100 p.p.m .. 
The project was executed in a cohort relation, which means that two separate projects, 
which strive for the same purpose, namely reducing the probability of scrap at the 
customer to 100 p.p.m. on the condition that the total costs don't increase, were 
performed at the same time by two persons. In the first project there is searched for 
improvements of the development process to realise the above-mentioned purpose. The 
other project, to which this report is related, has the same purpose, but focusses on the 
production process. 
During the production process some quality checks are done, not only by operators 
immediately after operations have taken place, but also by employees of the department 
Quality Support (O.S.), who take samples of produced products. The results of these 
checks are used to take corrective measures, like sorting and reworking, to prevent that 
too much defects are sent to the customer. At the same time people try to take 
structural measures to prevent similar problems in the future. This project concerns 
especially the aspect of structural measures to prevent problems, in which the non
increasing or decreasing costs of quality and the increase of the efficiency of the 
production process are the preconditions . 

• Formulation of the problem and plan for approaching this problem 
After a 5-week period of orientation, reading, interviews, discussions and observation, 
the next formulation of the problem was made : 
"Make a proposal for improving the production process so that its implementation 
makes it possible, by use of statistical techniques, to satisfy the increasing customers' 
whishes in future on the condition that the total costs don't increase. " 
As a result of this formulation of the problem the next plan for approaching the problem 
has been made: 
The project has been split up into three sub-projects: 
1. Lean Production (LP) 
2. Statistical Process Control (SPC) 
3. Sample System 

Explanation: 
ad 1 • At this moment a lot of time is spent on solving incidental production 

problems. Caused by this the employees of Vernay have too less time left for 
'Continuous Improvement'. 

• The aspects of Lean Production are striven after, but now they are appplied 
to restricted. 

• Before technical improvements can be implemented successfully, it is 
necessary to introduce organizational changes, which can be regarded as a 
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part of Continuous Improvement. 
approach: 

ad 2 • 

• 

• 

• 

Make a description of the present application of the 'Lean Principles'. 
Collect the missing information about this subject by observation, interviews, 
etc. 
Read literature about Lean Production, organizational changes, etc. 
Make a proposal for improvements, in connection with Continuous Improve
ment, to bring about a better application of the 'Lean Principles' and a 
potential culture change. 

At some places control charts are used, but no use of Out of Control Action 
Plans ( = OCAP's) is made. 
As the different processes are not stable now and the sources of variation 
are mostly unknown, it is examined if it is possible to implement SPC 
completely, which causes better controlled processes. 
It is expected that the implementation of SPC becomes more accessible after 
the application of the 'Lean Principles' has been examined. 
The introduction of SPC can be considerded as a part of Continuous Improve-
ment. 

approach: 
Make a description of the way in which SPC is applied now. (What is 
measured and how do measurements take place?) 
Study the literature about SPC. 
Examine if there are possibilities to realize the implementation of SPC. If 
possible involve the costs and profits of this solution to the project. 

ad 3 • It appeared that it is not possible to guarantee a certain level of failures at 
the customer by use of the present sample system. 

• It is not exactly clear how quality can be measured. 
• The reliability of the sample system is too low. 
approach: 

Describe the present sample system. 
Look for bottle-necks in it. 
Study the literature about sample systems. 
Make a proposal for improvements of the sample system, in such a way that 
it will be possible to guarantee a certain level of failures at the customer. If 
possible involve the costs of this solution to the project. 

This sub-project is conditional and will only be executed if there is enough time 
left. 

In general: 
• The necessary changes of the present organization culture must not be regarded 

as a goal, but as a condition for other improvements. This "culture aspect" must 
be taken into consideration in the whole project and must be integrated in the 
other generated improvements. 

• The three sub-projects must be executed parallel as much as possible for the 
following reasons: 

The dependance on some people becomes smaller by working parallel. 
Varying work leads to better motivation. 
The three sub-projects strive for the same purpose and must therefore be 
integrated to each other. 
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The relation between the three areas of research: 

SPC in connection with LP: Both methods can be regarded as a part of Continuous 
Improvement, in which LP covers a large area of application, while SPC is a more 
specific method, which focusses only on quality improvements. SPC can be placed in 
the scope of LP, in which the having of statistical controlled processes can be conside
red as a condition for the application of some 'Lean Principles'. On the other side the 
application of some other 'Lean Principles' can be seen as a condition for the implemen
tation of SPC. 

SPC in connection with the sample system: If all production processes are in a state of 
statistical control, the sample system becomes unnecessary. As long as this is not the 
case, it is still recommendable to take samples to be able to satisfy the customers' 
whishes as well as possible. 

• Execution 
The execution of the project started with the plan for approaching the Lean Production
project (chapter 4). This must be considered as the qualitative analysis which was 
necessary for being able to carry out the steps for the SPC-project. After this qualitative 
analysis, a quantitative analysis of the different relevant registrations, like disapproval 
reports, customers' complaints, etc., was made (chapter 5) to get more vision on the 
problem and to explain why the SPC-project is the heart of the total graduate project. 
The results of this analysis has lead to the next formulation of the focus of the project: 

The focus of the project is laid on the search for the possibilities to implement Statistical 
Process Control in the Molding Department of VE, which must not only lead to a 
decrease of the internal scrap, but also to a guarantee for a decrease of the scrap st the 
customer. 

After both the qualitative and the quantitative analysis the plan for approaching the 
SPC-project was executed (chapter 6). If the purpose of statistical controlled processes 
is gained, the sample system will become redundant. Therefore and because of a lack of 
time the third part of the plan for approaching the problem, improving the sample 
system, was not executed. However little attention was paid to the sample system 
(chapter 7). 

Lean Production 
According to the Arvin Total Quality Production System ( =ATOPS) from Arvin Indu
stries (1 J an evaluation has been made of the application at Vernay of each of the 'Lean 
Principles' at this moment. Also the relevance for Vernay of each of the 'Lean Principles' 
has been determined with a view to the desired quality improvements. 
It appeared that the aspects 'People Supportive Practices', 'Plant, Machine & Office 
Layout' and 'Workplace Organization & Visual Control' must get the first priority, 
especially to be able to strive for quality improvements and to realize the implementation 
of SPC. For this reason further research to these three principles has been done. The 
most important condition for SPC is working according to uniform working methods. 
Therefore three project teams, consisting of three operators each, have been founded in 
the scope of the aspect 'People Supportive Practices'. These projectteams (called the 
"3x3-approach") strive for uniform working methods, a decrease of disapproval reports 
and process optimalization. 
The results of the Lean Production-project can be considered as a preliminary investiga-
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tion for the application and implementation of SPC. 

Statistical Process Control 
After some preparatory research, the next decisions have been made: 
• The project is restricted to the search for the possibilities of the application and 

implementation of attribute control charts in the Molding Department of VE. 
• The search is started with a maximum of four products as an experiment. 
• A co-operation has been created with the Quality Engineer. 
The working method of this project is derived from Monhemius' SPC-concept, which 
consists of 11 steps. After an experiment on the four products had been executed to 
build up an history of data and the 11 steps of the concept had been filled in, a model 
has been developed, by use of which a structural implementation of the SPC-logbook for 
other products can take place . The SPC-logbook consists of 5 parts: 
1. Manual 
2. Registrations (general) 
3. Registrations SPC and control limit 
4. OCAP's and taken actions 
5. Proposal for modification of the SPC-logbook 
The implementation of the SPC-logbook for the selected products consisted of three 
presentations, one for each production shift, during which the use of the different 
registrations has been explained. 
The conclusion can be drawn that the implemented SPC-control loop is not a "pure" 
form of SPC, because 
• most processes are not in a state of statistical control, which is a condition for the 

implementation of SPC. 
• the fact that the processes are worse than the customers' requirements make 

100% inspection still necessary. 
• no control chart has been implemented, caused by the fact that the values of 

scrap measurements show great variations and because of the simplicity for the 
molders. 

It is recommended to spend a lot of time on supporting and motivating the molders and 
on improving and updating the system. To realize this a projectteam has been founded, 
which consists of 
• the three shift supervisors 
• the two process controlers 
• the quality engineer 

Sample System 
It is unknown what is the probability that a customer discovers a defect in a shipment. 
This leads to a complex calculation, in which all categories of failures must be involved. 
If this probability is known, it is difficult to create improvements which lead to a 
decrease of it, because 
-+ to decrease the probability of visual external scrap, the reliability of the sample 

system must be increased; 
-+ a greater reliability of the sample system is associated with a greater sample size; 
-+ a greater sample size leads to an increase of the quality costs; 
-+ an increase of costs, which belong already to the item "waste" , cannot be 

considered as an improvement. 
The conclusion can be drawn that a transition must take place from an 'organization 
directed at products ' to an 'organization directed at processes' to be able to realize the 
goal of 100 p.p.m. This goal cannot be reached by an adaptation of the sample system. 
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Improvements of the production processes must lead to the abolition of the sample 
system in future . 

• lntergrated conclusions and recommendations 

The result of the SPC-project is the implementation of an attribute SPC-control loop, 
including a logbook, in the molding department of VE for three products. 

The result of the Lean Production-project is that is known how the different aspects are 
applicated now, to which aspects attention must be paid in the coming period and 
which aspects must (can) get a better application in the future. 

• The conclusion can be drawn that the target of the graduate project, a reduction of 
the scrap at the customer from 1500 p.p.m. to 100 p.p.m., on the condition that 
the total costs don't increase, cannot be realized by adaptation of the current 
sample system. 

• To be able to satisfy the increasing customers' whishes, Vernay must make the 
transition from an organization focussed on products (checking products by taking 
samples) to an organization focussed on processes (stable processes by SPC, 
process optimalization, Lean Production). 

• It is recommended to spend a lot of time to the implementation of the SPC-system, 
in which support, evaluation and continuous improvement are key elements. Not 
until the system works and the operators are used to the new system, an extensi
on of the system can be implemented. 

• Vernay must strive for processes, which are in such a state of statistical control 
by the use of SPC, that this leads to a decrease of the number of taken samples 
within the period of a year and to the definite abolition of the sample system 
within the period of about 5 years . 

• It is recommended to give the first priority to the implementation of SPC and to 
those aspects of Lean Production which are directly related to SPC, namely 

People Supportive Practices 
Plant, Machine & Office Layout 
Workplace Organization 

The good application of these principles can be considered as a condition for the 
opportunity for success of the SPC-system. 

• It must be prevented that too many aspects are tried to be improved at the same 
time, because that seldom leads to success. The realization of quality improve
ments must be considered as a process, which is related to a small area in the first 
place and which extends little by little. 

• It is recommended to search for the possibilities to implement a link between the 
different databases. This leads to: 

a better availability of the different data; 
the possibility to create a connection between data and certain actions 
(customer complaints, disapproval reports, etc.) in a more easy way. 

• Epilogue 
Most operators are satisfied with the implemented SPC-control loop and a lot of impro
vements of the system have already been made by them. After some weeks the system 
will be evaluated and it will be decided if the system is good enough to extend to other 
products. 
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Voorwoord 

Dit verslag beschrijft een individueel afstudeeronderzoek, dat uitgevoerd is als afsluitend 
onderdeel van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven. Het doel van een dergelijk onderzoek is het zelfstandig, in de praktijk leren 
toepassen van opgedane kennis. Het onderzoek is uitgevoerd van 16 oktober 1995 tot 
en met juni 1996 bij Vernay Europa B.V. te Oldenzaal. 

Aan veel mensen ben ik dank verschuldigd. Allereerst wil ik Vernay bedanken voor hat 
ter beschikking stellen van deze uiterst interessante afstudeeropdracht. Vervolgens wil 
ik mijn bedrijfsbegeleider Johan Graving bedanken voor zijn hulp en adviezen en voor de 
plezierige samenwerking gedurende het project. Ook mijn begeleiders van de Technische 
Universiteit Eindhoven, dhr.Monhemius en dhr.van Tuijl wil ik bedanken voor hun hulp 
en adviezen en dhr.Sander voor de beoordeling van dit verslag. Daarnaast wil ik alle 
medewerkers van Vernay bedanken die een bijdrage geleverd hebben aan dit onderzoek, 
met name Martin Schipper voor de goede samenwerking tijdens het SPC-onderzoek, 
Kees Scherer voor de gezellige samenwerking bij de begeleiding van de "3x3"-werkgroe
pen en Anne-Marie Engbers voor het mogen gebruiken van haar computer. 

Tot slot wil ik Jacqueline Janssen, Els van Semmel en Paul Theunissen bedanken voor 
de aanwijzingen die zij gegeven hebben en voor de mentale ondersteuning gedurende 
het project. 

lk wens u veel plezier toe bij het lezen van dit afstudeerverslag. 

Marianne Stolk 
juni 1996 
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In lei ding 

1 . lnleiding 

Alhoewel Vernay Europa B.V. (=VE), een producent van rubber precisie-componenten, 
streeft naar nul-fouten, wordt op het moment niet voldaan aan de eisen die nu en in de 
nabije toekomst door de markt worden gesteld met betrekking tot het foutpercentage. In 
de zomer van 1995 werd het foutenniveau geschat op 1500 p.p.m. ( = 1500 fouten per 
miljoen produkten) dat men probeert terug te brengen naar 100 p.p.m. Tevens wil men 
proberen de kwaliteitskosten te verlagen. 

Een te hoog percentage foute produkten bij de klant en te hoge kwaliteitskosten 
vormden voor VE de aanleiding om twee studenten Technische Bedrijfskunde in dienst 
te nemen. 
Er is bij dit afstudeerproject sprake van een cohort verband, aangezien door twee 
personen gelijktijdig gewerkt wordt aan twee afzonderlijke deelprojecten die uiteindelijk 
dezelfde doelstelling nastreven, namelijk de kans op foute produkten bij de klant 
terugdringen naar 100 p.p.m. waarbij de kwaliteitskosten niet mogen toenemen. 

In het ene deelproject, dat uitgevoerd wordt door Jacqueline Janssen, wordt gezocht 
naar verbeteringen in het ontwikkeltraject om op die manier aan bovenstaande doelstel
ling te voldoen. In het andere deelproject, waar dit verslag betrekking op heeft, wordt 
dezelfde doelstelling nagestreefd, maar ligt de focus op het produktieproces. 
Binnen het produktietraject worden een aantal controles uitgevoerd, zowel door 
produktiemedewerkers direct na produktiestappen, als wel door kwaliteitsmedewerkers 
die uit de geproduceerde produkten steekproeven nemen. De resultaten van deze 
controles worden gebruikt voor het nemen van corrigerende maatregelen, zeals bijvoor
beeld uitsorteren en herbewerken, om te voorkomen dat te veel foute produkten bij de 
klant terechtkomen. Tevens probeert men structurele maatregelen te nemen om in de 
toekomst gelijksoortige problemen te voorkomen. 

Deze opdracht betreft met name het aspect van structurele maatregelen ter voorkoming 
van problemen, waarbij het niet-toenemen of het verlagen van de kwaliteitskosten en 
het verhogen van de efficientie van het produktieproces randvoorwaarden zijn. 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt, zowel qua activiteiten als qua tijdsplanning, 
zoveel mogelijk gewerkt volgens het Tien Stappen Plan organisatie-adviesproces (51 dat 
wordt weergegeven in bijlage 1.3. 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het bedrijf gegeven, waarin 
achtereenvolgens het ondernemingsprofiel, het produktassortiment, de organisatiestruc
tuur, het proces en het informatiesysteem behandeld worden. Hoofdstuk 3 gaat over het 
onderzoek zelf. Hierin komen de aanleiding en doelstelling van het onderzoek, de 
probleem- en vraagstelling, de uiteindelijke opdrachtformulering en het plan van aanpak 
aan de orde. In het plan van aanpak worden drie onderzoeksgebieden onderscheiden, 
namelijk: 
1. Lean Production (LP) 
2. Statistical Process Control (SPC) 
3. Steekproefsysteem (SPS) 
Nadat voor elk van de onderzoeksgebieden de geplande aanpak is weergegeven, komen 
de verbanden tussen de drie onderzoeksgebieden aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de 
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resultaten weergegeven van het onderzoek naar de toepassing van de aspecten van 
Lean Production. Dit moat gezien worden als een kwalitatieve analyse en dient als 
vooronderzoek van het feitelijke onderzoek: de invoering van SPC. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 5 de resultaten van een kwantitatieve analyse gegeven, waardoor meer 
inzicht in het probleem wordt verkregen. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht 
geschonken aan de eigen visie op het probleem, de kern van het onderzoek en de 
afwijkingen van het plan van aanpak. Ook de resultaten van deze kwantitatieve analyse 
en de daaruit getrokken conclusies moeten gezien worden als voorbereiding op het SPC
onderzoek. De wijze waarop het onderzoek naar de mogelijkheden voor invoering van 
SPC bij Vernay heeft plaats gevonden en wat het resultaat ervan is, wordt beschreven 
in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk moet beschouwd worden als de kern van het verslag. In 
hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan het steekproefsysteem, het derde sub-project 
uit het plan van aanpak. Het verslag wordt afgesloten met hoofdstuk 8 waarin de 
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven. 
De bijlagen die bij dit rapport horen zijn in een aparte bundel weergegeven. Voor een lijst 
van afkortingen en een lijst van definities wordt verwezen naar bijlage 1 . 1 respectievelijk 
1.2 van deze bijlagenbundel. De literatuurscriptie, die in het kader van dit afstudeerpro
ject is geschreven, heeft als titel "A search for the link between Lean Production and 
Statistical Process Control" en is weergegeven in bijlage 9. Naar de overige bijlagen 
wordt in de tekst verwezen. 
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2. Het bedrijf 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven in het bedrijf waar het onderzoek is 
uitgevoerd. Hierbij komen achtereenvolgens het ondernemingsprofiel, het produkt
assortiment, de organisatiestructuur, het primair proces en het informatiesysteem aan de 
orde. 

2.1 Het ondernemingsprofiel 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens drie onderwerpen behandeld, te weten 
geschiedenis van VE, het bestaan van andere vestigingen en een externe oriiintatie 
(branche, concurrentie, etc.). 

Geschiedenis 
Vernay Europa B.V. (=VE) is in 1970 opgericht als produktie- en verkooporganisatie; er 
vonden teen dus nog geen ontwikkelwerkzaamheden plaats in Oldenzaal. In de jaren '80 
maakte VE een snelle groei door, hetgeen ertoe heeft geleid dat in 1988 de Engineering 
afdeling is ontstaan. Aangezien daarv66r alle ontwikkelactiviteiten bij hat moederbedrijf 
in Amerika plaatsvonden, is men begonnen met het begeleiden van Amerika met 
projecten, waarbij de communicatie vaak moeizaam verliep. Men heeft vrij veel aandacht 
geschonken aan het structureren van allerlei zaken. Vanaf 1991 heeft de afdeling een 
sterke (explosieve) groei doorgemaakt. Vanaf 1990 tot nu is het aantal medewerkers bij 
Engineering gestegen van 5 naar 1 6. Vanaf 1991 begon men bij VE zelf dingen te 
ontwikkelen. 
Op het moment heeft VE zo'n 130 werknemers, waarvan er ongeveer 60 werkzaam zijn 
in produktie. 

Andere vestigingen 
Het moederbedrijf van VE is opgericht in 1946 en is gevestigd in Yellow Springs, Ohio in 
de VS. Deze vestiging wordt meestal aangeduid met VL (van Vernay Laboratories) en 
bestaat uit drie delen, ta weten: 
1. hoofdkantoor + laboratorium 
2. produktiefabriek + engineering 
3. kleine fabriek (clean room) 
Ongeveer 5 jaar geleden is "Vernay International" opgericht, die eveneens gevestigd is 
in het hoofdkantoor in Amerika . Deze International bedient de hele markt buiten Noord
Amerika en Europa (vooral Zuid-Amerika en Australie, af en toe Israel). 
Verd er heeft VE nog zusterondernemingen in Atlanta (VS) en in Asti (Italia) (=VI). VI is 
in 1984 gekocht doordat er een alternatieve produktiemethode werd toegepast. Samen 
vormen VE en VI "Vernay Europa Holding", waarvan VE het moederbedrijf is en VI de 
dochteronderneming. 
Tenslotte bevindt zich in Japan nog een handelsonderneming van Vernay om de 
Oosterse markt te bedienen. Figuur 2. 1 maakt duidelijk dat Vernay wereldwijd opereert. 

Externe orientatie 
Vernay produceert rubber precisie-componenten en behoort dus tot de branche van de 
rubberverwerkende industrie. Er worden hierbij drie industrieen bediend, namelijk: 
1. automobielindustrie (80-85%) 
2. medische industrie ( ± 7%) 
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3. industrie voor huishoudelijke apparatuur ( ± 7%) 
Vernay heeft vooral klanten in Duitsland, maar ook in Frankrijk, Italia, Spanje, etc. In 
Nederland heeft VE slechts een concurrent (in Hellevoetsluis). Andere concurrenten 
zitten in o.a. Engeland en Duitsland. 

Europe America Far East 

fig.2.1: Vernay opereert wereldwijd 

De belangrijkste branche-ontwikkelingen op dit moment zijn: 
a. steeds meer kennis van de automobielindustrie bij de leverancier 
b. globalisering, internationalisering 
c. kosten omlaag 
d. kwaliteit omhoog (100 p.p.m.) 
De positie van het bedrijf in de branche is klein, maar specialistisch. Vernay kan be
schouwd worden als een niche-supplier, hetgeen inhoudt dat de toegevoegde waarde 
aan de produkten hoog is (slechts 20% van de totale kosten bestaat uit materiaalko
sten). 
Verder kan gesteld worden dat Vernay op kwaliteitsgebied achterhaald is door de markt. 
Vernay is door haar concurrenten als het ware ingehaald. De recente bedrijfsontwikkelin
gen zijn groei en meer focus op kwaliteit en preventie van fouten. 

2.2 Het produktassortiment 
VE ontwikkelt, produceert en verkoopt ongeveer 80 verschillende soorten rubber 
precisie-componenten, al dan niet verbonden met een kunststof- of metaaldeel ( =in
sert). De produkten hebben een gemeenschappelijke toepassing, namelijk een regelfunc
tie. Oat wil zeggen dat ze fungeren als regelklep of ventiel, check valve genaamd. De 
produkten zorgen er in hun toe passing voor, dat een bepaalde opening al dan niet wordt 
afgedicht, afhankelijk van de druk die op de opening wordt uitgeoefend door een 
vloeistof of gas. 
De voornaamste produktfamilies die onderscheiden kunnen worden zijn: 
• umbrella's (paraplu-klepjes) 
• duckbills (eenweg-ventielen) 
• diaphragms (membranen) 
• seals (afdichtingen) 
• inserted parts-V-tip (rubber-metaal- en rubber-kunststof-verbindingen) 
Aangezien altijd engelse namen voor de produkten gebruikt worden, worden ook de 
beschrijvingen van de verschillende produktfamilies in het engels gegeven. 
umbrella's: "One-way valves", designed and manufactured to meet the exacting 

demands of the automotive, household appliances and medical supplies 
industries. 
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duckbills: High quality, all rubber non-return valves available in a variety of 
elastomer materials for applications in medical equipment, pumps, 
dosing systems, water, filtering systems, fuel systems, etc. 

diaphragms: Membranes used in the automotive, home appliance and medical 
equipment industries for applications ranging from water level control 
switches to thermostats and pumps. 

seals: Superior quality precision rubber products in static and dynamic seals 
for a wide range of industrial applications. 

inserted parts: Ground and unground rubber-to-metal and rubber-to-plastic bonded 
components for fuel, brake and air conditioning systems in the automo
tive industry. Components are also used for solenoids in a variety of 
industrial applications and in the home appliance industry. 

2.3 De organisatiestructuur 
Zeals in §2.1 reeds beschreven is, vormen VE en VI samen "Vernay Europa Holding", 
waarvan VI de dochteronderneming is en VE het moederbedrijf. Het hoofdkantoor van 
deze Holding bevindt zich dan ook in Oldenzaal. De organisatiestructuur van Vernay 
Europa Holding ziet er als volgt uit: 

Organizationschedule SBU Europe 

Vemay Ell'Opa B.V. 
Managiro Director 

ExecutiYe Secn,tary 

Vemay Ell'Opa Holding 
Managing Dnc1or 

Manager QA/ QC 

~------.-----~·-·································· 

Manager H1m111 
Reloll1llll 

ManagerOJaity 
Support 

Manager 
rnnce 

Manager logistics & 
1---+---ill Ell' 

fig.2.2: Organisatieschema SBU Europe 

VI Engineering 

Plant Manager 

Vernay Europa B.V. is opgebouwd uit de volgende afdelingen: 
• Human Resources and Reception 
• Quality Support 
• Manufacturing 
• Engineering 
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• Marketing & Sales 
• Finance, Manufacturing Logistics 
• Logistics and EDP 
Het gaat hier te ver om van alle afdelingen de verantwoordelijkheden e.d. weer te 
geven, aangezien dit weinig bijdraagt aan het verdere begrip van dit verslag. De 
organisatiestructuur van VE is weergegeven in figuur 2.3. 

Vemay Eurq,a 
B.V. 

Ml~ Oirect01 

Secretary 
QualitySIIPl)OII 

Manager 
Manager 

Finance / Managei 
Htman Marufacturing 

Resoirces logistics 

Manager Manager Plamer, Pacl:agir1j, 
<uity logistics Buyer, and Slipping & 

SI.wort &EDP Sales Office hwoicing. Material 
Administrat01 Stock Keeper 

I I I 

Manager Manager Plart 
~&Sales Engineering Manager 

Secretary Secmary 

---- Engineering >--- Mardacturing 
Administration and QA. 

I I I I 

Produe1 Manager l'IOducl Super,is01 
Mgr. 

Shilt Supervisors Manager Super,isOt Mnhcturing- & 
lle¥elaprnert& Engineering Tool Room ~ (31 I- Pirc~ ~ 
SalesEng~ E~ineering 

I I I Supetvisor 
Day Stift I---

Tool E~ineerir11 Design mt- & Applicrtior 
Engineering Engineering 

fig.2.3: Organisatieschema Vernay Europa B.V. 

2.4 Het proces 
In daze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het proces dat een produkt 
doorloopt vanaf het moment dat een klant een bepaalde vraag heeft tot aan het moment 
dat het produkt bij de desbetreffende klant wordt afgeleverd. Om deze beschrijving zo 
overzichtelijk mogelijk te houden, wordt een opsplitsing gemaakt in: 
a. het sales- en ontwikkelproces 
b. het produktieproces 

a. Het sales- en ontwikkelproces 
Het sales- en ontwikkelproces worden samen beschreven omdat ze niet duidelijk 
gescheiden zijn. Het sales- en ontwikkeltraject kan opgesplitst worden in zeven fasen, 
die schematisch zijn weergegeven in figuur 2.4. Van iedere fase wordt een beknopte 
uitleg gegeven. 
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CNA Concept EPP Fysiek Specificatie NPP Overdracht 

fig.2.4: Het sales- en ontwikkelproces 

fase 1: Deze fase bestaat uit het analyseren van de behoeften en eisen van de klant. 
Sales onderhoudt het contact met de klant en verzamelt alle benodigde informatie. De 
functionele karakteristieken van het produkt en de specificaties van de dimensionele 
eisen worden samen met de klant opgesteld. Dit resulteert in een klanttekening van het 
produkt en een registratie van ontwerpparameters voor en technische vereisten aan het 
produkt, de Customer Needs Analysis (CNA), die vervolgens geanalyseerd wordt. Er 
moet een compromis gemaakt worden tussen "wat de klant wil" en "wat produktie 
kan", waarbij gezorgd moet worden voor maximals vrijheid ten aanzien van keuzen in 
maten, materialen etc. Als bekend is wat de klant wil, wordt er gekozen voor een 
bestaand of (gedeeltelijk) nieuw produkt. Afstemming met Engineering is nodig voor de 
realiseerbaarheid van het produkt, omdat kennis van de produktieprocessen hiervoor van 
primair belang is. lndien er geen garantie is voor realiseerbaarheid, is een CNA-wijziging 
vereist. Een wijziging kan ook later in het traject vereist zijn en moet altijd in overleg met 
de klant plaatsvinden. De goedkeuring van de CNA-review is de afsluiting van de eerste 
fase. 

fase 2: Tijdens deze fase wordt voor het eerst de link gelegd met het produktieproces: 
er worden concepten voor produkt en proces ontwikkeld door een projectteam. De 
activiteiten van een projectteam word en gecoordineerd door een projectleider, die van 
alles op de hoogte is, het team samenstelt, bij elkaar roept en taken toewijst. Voor het 
ontwikkelen van een produktconcept wordt een keuze gemaakt voor de materialen en de 
leveranciers. Voor het ontwikkelen van een procesconcept wordt een 'process flow 
chart' en een 'process-FMEA' opgesteld en wordt een keuze gemaakt voor soort pers, 
de cyclus- en kuurtijd en het aantal cavities (=nest = een plaats voor een produkt in een 
matrijs) in de matrijs. De concepten worden geevalueerd door voor- en nadelen tegen 
elkaar af te wegen en een schatting van de variabele produktkosten (kosten voor 
materiaal, machines en arbeid) mee te nemen. 

fase 3: In deze fase wordt de benadering voor het ontwikkelproject gedefinieerd. 
Hiervoor wordt door de projectleider, in overleg met de teamleden, een Engineering 
Project Plan (EPP) opgesteld. Hierin worden de vereiste ontwikkelactiviteiten gedefi
nieerd, de DPR-fasen, die de sub-fasen zijn van de vierde ontwikkelfase. In de derde fase 
worden tevens de materiaal- en capaciteitsbehoefte bepaald, worden de concepten uit 
de tweede fase gedocumenteerd en wordt vastgesteld op welke wijze er later geexperi
menteerd gaat worden. Ook de ontwikkelkosten oftewel projectkosten worden vastge
steld. Verschillende scenario's van mogelijkheden worden doorgerekend om een keuze 
te maken uit de voorstellen. Van de keuze wordt een aanbieding gemaakt voor de klant. 
De reactie op de aanbieding, een inkomende order, is het signaal om aan het werk te 
gaan. 

fase 4: In de vierde fase worden gelijktijdig het produkt en het proces ontwikkeld. De 
vrijgegeven ontwikkelstappen, de DPR-fasen bepaald in de EPP, worden nu uitgevoerd, 
waarbij de concepten uit fase twee als het ware fysiek worden gemaakt. Prototype 
produkten worden gemaakt en kritieke proceskarakteristieken en aannnames warden 
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getest en geevalueerd. Daze prototypen worden samen met de bijbehorende meetresul
taten in een Prototype Sample Report (PSR) ter beoordeling opgstuurd naar de klant, die 
deze produkten dan functioneel test. Dit heet PSR-sampling oftewel bemonstering van 
de klant. Als alle benodigde DPR-fasen zijn uitgevoerd en de monsters door de klant zijn 
goedgekeurd kan overgegaan worden naar de volgende fase. 

lase 5: In deze fase wordt het New Production Part & Process (NPP) gespecificeerd. Dit 
is het afsluiten van het fysiek ontwikkelen buiten produktie-omstandigheden. Alie 
benodigde kennis om in produktie te gaan wordt vastgesteld en vastgelegd in specifica
ties. Voor de beslissing of het produkt in produktie kan gaan, is een design-review 
nodig. Dit is een overleg door het projectteam over alle relevante zaken, zoals specifica
ties en resultaten van testen, die op de zogenaamde NPP-checklist zijn weergegeven. 
Als de NPP-checklist wordt goedgekeurd, kan overgegaan worden naar de volgende 
fase, de NPP-fase. 

lase 6: Tijdens de NPP-fase wordt het produktieproces gerealiseerd. Hierin wordt het 
ontwikkelde proces opgeschaald naar produktie. Daarvoor wordt op een produktie
matrijs geexperimenteerd om de parameter-instellingen te kunnen vaststellen en het 
proces te optimaliseren. Als het proces goed loopt, wordt de prestatie van het ontwik
kelde proces bepaald door middel van een capability studie (Ppk-studie). Hier kan een 
duidelijke link gelegd worden met de invoering van SPC: er wordt hier van uitgegegaan 
dat het proces stabiel is, aangezien alleen in het geval van een stabiel proces de 
bepaling van de capability van een proces zin heeft. Hier komt nog bij dat bij de bepaling 
van de capability van een proces alleen rekening gehouden wordt met de dimensionele 
eisen van een produkt. De visuele inspecties worden in dit geval ten onrechte overgesla
gen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in veel gevallen een slecht proces ten 
onrechte overgedragen gaat worden aan produktie. 
De resultaten van de capability studie worden in een Initial Sample Inspection Report 
(ISIR) opgestuurd naar de klant. Als het resultaat goedgekeurd is, wordt door produktie 
een zogenaamde 0-serie gedraaid, waarbij drie series lang onder produktie-omstandighe
den onder toezicht en begeleiding geproduceerd wordt. Tevens wordt de vereiste 
documentatie compleet gemaakt en wordt gekeken of het proces economisch verant
woord is. Als het proces optimaal is wat betreft produceerbaarheid, kosten en kwaliteit, 
kan overgegaan worden naar de laatste fase. 

lase 7: In deze laatste fase worden het produkt en proces officieel overgedragen aan 
produktie. De overdracht wordt besproken in een part-review aan de hand van de eerder 
gebruikte NPP-checklist, die goedgekeurd moet worden door Manufacturing & Process 
Engineering. Bij deze review wordt als het ware het 'produkt' van ontwikkeling beoor
deeld. Als de implementatie in produktie goed verloopt en de aanloopproblemen zijn 
opgelost, kan produktie akkoord gaan met dit produkt en kan tevens de verantwoorde
lijkheid worden overgedragen. Met deze overdracht wordt de NPP-ontwikkeling afgeslo
ten. 

b. Het produktieproces 
Binnen het produktieproces kan niet gesproken worden van een primair proces, aange
zien er vela verschillende soorten produkten geproduceerd worden die elk hun eigen 
volgorde van bewerkingen (=routing) ondergaan. Zie figuur 2. 5 voor een vereenvoudig
de weergave. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten produkten qua 
materiaalverbruik: 
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1 . Produkten die alleen uit rubber bestaan. 
2. Produkten die zijn opgebouwd uit rubber en een insert. Onder een insert wordt 

verstaan een kunststofdeel of een metaaldeel. 

RUBBER EXPED ... WALSERIJ ..... PONSERIJ ..... 
,,,,.. .... .... 

mE 

u 

PERSERIJ ___. OVEN 

H 

INSERTS 
EXPEDI 

UJMERIJ 
..... SLIJPERIJ ..... ... ,,,,.. .... ,,,,.. 

TIE 

fig.2.5: Het produktieproces 

In de fabriek van VE kunnen de volgende afdelingen onderscheiden worden: 
• walserij 
• perserij 
• wasserij 
• ponserij 
• lijmerij 
• slijperij 
Hierbij moet opgemerkt word en dat in de ponserij a Ileen volledig rubber produkten ( 1) 
bewerkt worden en dat in de lijmerij en slijperij alleen maar inserts respectievelijk 
produkten met inserts (2) bewerkt worden. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle mogelijke bewerkingen die de produkten 
in de verschillende afdelingen kunnen ondergaan, waarbij het hierboven gemaakte 
onderscheid in produkten aangehouden wordt. 

Volledig rubber produkten 
De ingekochte batches rubber (=de compounds) word en opgeslagen in het inkoopmaga
zijn. Er vindt een ingangscontrole plaats op deze compounds, waarbij het materiaal in 
geval van af keur ofwel wordt herbewerkt ofwel wordt teruggestuurd naar de leveran
cier. 
Het proces begint bij de walserij, waar het materiaal de volgende bewerkingen onder
gaat: 

• walsen: 

• snijden: 

Mengen met vulcanisatiechemicalieen om een betere rubberstruc
tuur voor het proces te creeren. 
De rubber plakken worden in repen gesneden . 

• extruderen: Van de stroken worden door de extruder (ronde) strengen ge
maakt. 

• snijden: De strengen worden in kleine stukken gesneden . 
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lndien nodig wordt over de stukken een emulsie gedaan (in "be
tonmolen") om het plakken tegen te gaan. 

Na de walserij moet het rubber (door het nemen van een steekproef) getest worden in 
het materiaal laboratorium. Hier warden a.a. de treksterkte, de rek bij breuk, de hardheid 
en het soortelijk gewicht gemeten. Als de batch rubber goedgekeurd wordt, warden de 
stukken rubber die uit de walserij komen enige tijd in de keeling gezet. Dit is om 
vulcanisatie tegen te gaan. Hierna kan het rubber geperst worden in de perserij, waarbij 
vier persprocessen onderscheiden warden, namelijk: 

1. compressie: Dit is het meest eenvoudige persproces. De rubber onderdeeltjes 
warden in de matrijs gelegd waarna ze geperst warden. 

2. injectie: Hierbij is het rubber door middel van een extruder opgewarmd, 
waarna het rubber van bovenaf in een matrijs ge'injecteerd wordt. 

3. cold transfer: Bij een cold transfer persproces heeft de pers een pot die met 
rubber gevuld wordt. Nadat de matrijs met lossingsmiddel inge
spoten is (om kleven van de produkten aan de matrijs tegen te 
gaan), wordt door gaatjes rubber in de matrijs gespoten. De tijd 
die hiervoor nodig is, wordt de aanspuittijd genoemd. De pers 
heeft behalve een matrijs en een pot ook nag een tussenplaat. Als 
de matrijs vol is gespoten wordt er een papiertje opgelegd om 
plakken en "flash" ( = randjes aan de produkten) tegen te gaan. 
De pot schuift naar achteren waarna het persen kan plaatsvinden. 
Door Fuzzy logic wordt de temperatuur van de matrijs constant 
gehouden. 

4. hot transfer: Dit proces wordt voornamelijk gebruikt bij het persen van rubber 
met inserts. De metalen of kunststof onderdeeltjes warden hierbij 
in de matrijs gelegd. De rest van het proces is gelijk aan het cold 
transfer-proces. 

De geperste produkten worden door de perser visueel gecontroleerd op tauten, waarbij 
afgekeurde produkten meteen worden weggegooid. Nadat een partij geperst is, wordt 
door de afdeling Quality Support ( = Q.S.) een steekproef genomen van 100 stuks. 
lndien een partij wordt afgekeurd, moet beslist warden of deze partij uitgesorteerd en 
herbewerkt wordt of dat deze partij definitief afgekeurd wordt. Als de partij wordt 
goedgekeurd, kan de routing (die op de bak met produkten is bevestigd) vervolgd 
warden. Meestal warden de produkten na het persen enige tijd in de oven gezet om uit 
te vulcaniseren. Daarna worden ze, indien nodig, gewassen in de wasserij en kunnen ze 
bewerkt warden in de ponserij. Hier vinden een of meer van de volgende bewerkingen 
plaats: 

• 
• 
• 

• 

ponsen: 
slitten: 
ontbramen: 

assembleren: 

Het uitdrukken van de produkten uit rubber matjes . 
Het ma ken van een slit ( = kleine opening) in de produkten. 
Het verwijderen van bramen en flash ( = "randjes" die nag aan het 
produkt zitten). 
Het samenstellen van een produkt dat uit meerdere onderdelen 
bestaat. 

Oak hier vinden visuele controles door de operators plaats. Na het uitvoeren van de 
bewerkingen in de ponserij vindt door Q.S. de eindcontrole plaats, hetgeen inhoudt dat 
een steekproef van 200 stuks wordt genomen. lndien de produkten goedgekeurd 
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Ook op de binnengekomen inserts vindt een ingangscontrole plaats. lndien de inserts 
goedgekeurd zijn, kunnen de voorbewerkingen plaatsvinden. 
De metalen inserts ondergaan in de lijmerij de volgende voorbewerkingen: 
• schoonmaken 
• ontvetten 
• stralen 
• lijmen 
De kunststof inserts worden als voorbewerking alleen gelijmd. Na de voorbewerkingen 
worden de inserts opgeslagen in een verwarmde kast, omdat de lijm vochtgevoelig is. 
Hierna wordt met het persproces begonnen, waarbij het rubber en de inserts worden 
samengevoegd. In de perserij vindt qua controles dezelfde procedure plaats als bij de 
volledig rubber produkten. Nadat de produkten geperst en goedgekeurd zijn, worden ze, 
als het de produktfamilie "naalden" betreft, geslepen in de slijperij. Hierna vindt de 
eindcontrole door O.S. plaats, waarna de produkten naar de klant verstuurd kunnen 
worden. 

2.5 Het informatiesysteem 
Er wordt bij VE gebruik gemaakt van drie informatiesystemen, namelijk: 
1. VIS, het Vernay lnformatie Systeem 
2. PERSIS, het informatiesysteem ter ondersteuning van de perserij 
3. NOVEL-netwerk 

1. VIS 
Dit is het centraal administratief systeem waarin alle gegevens met betrekking tot uren
verantwoordingen, financieen, inkoop- en verkooporders, facturering, voorraadbeheer, 
etc. worden opgeslagen. 

2. PERSIS 
Hierin worden alle gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de perserij, zoals de 
set-points ( = instelparameters zoals temperaturen, cyclustijden, druk) voor de verschil
lende produkten en de actuele waarden daarvan, aantal gewerkte manuren, bezettings
graden van de verschillende persen, etc. 

3. NOVEL-netwerk 
Dit is het PC-netwerk waarop het CAD-systeem is aangesloten. 

De informatiestromen voor klantenorders lopen als volgt: klantenorders komen binnen bij 
het bedrijfsbureau. Aan de hand van de binnengekomen orders wordt door de planner 
wekelijks een planning gemaakt voor de verschillende produktieafdelingen. Daze 
planningen worden iedere woensdag uitgegeven aan de verantwoordelijken voor de 
verschillende afdelingen (ploegbazen, baas dagdienst) . Zij moeten er zorg voor dragen 
dat de juiste aantallen van de juiste produkten v66r het eind van de betreffende week 
door de operators geproduceerd worden. 
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3. Het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven in het onderzoek dat heeft plaatsgevonden 
bij Vernay Europa B.V. van 16 oktober 1995 t/m juni 1996. In §3.1 wordt aangegeven 
wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het onderzoek en welke doelstelling het 
onderzoek nastreeft. Vervolgens worden in §3.2 de probleem- en vraagstelling en 
opdrachtformulering gedefinieerd en wordt in het kort beschreven hoe deze tot stand 
zijn gekomen. Daarna wordt in §3.3 het plan van aanpak weergegeven zoals dat in 
november 1995 is opgesteld en wordt aangegeven wat het verband is tussen de 
verschillende onderzoeksgebieden. 
Zowel voor de probleem- en vraagstelling en opdrachtformulering als voor het plan van 
aanpak geldt, dat deze op dezelfde wijze worden weergegeven zoals ze in de terugkop
pelingssessie van 27 november 1995 zijn gepresenteerd en door het Management Team 
(=MT) van VE zijn goedgekeurd. Naar aanleiding van de discussie die op deze bijeen
komst ontstond, zijn alleen wat uitleg en nadere details (synchronisering van de drie 
sub-projecten) aan het plan toegevoegd. Indian bij de uitvoering van het onderzoek op 
bepaalde plaatsen van het plan is afgeweken, wordt dit in §5.4 aangegeven. 

3.1 Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding van het onderzoek is een te hoog percentage foute produkten bij de klant 
en te hoge kwaliteitskosten. 
De doelstelling van het onderzoek is de kans op foute produkten bij de klant terugdrin
gen van 1500 p.p.m. naar 100 p.p.m. waarbij de kwaliteitskosten niet mogen toene
men. 

3.2 Probleem- en vraagstelling en opdrachtformulering 
De probleem- en vraagstelling volgen direct uit de aanleiding en doelstelling van het 
onderzoek en uit het feit dat in dit project gezocht wordt naar verbeteringen in het 
produktieproces. Ze zijn dan ook als volgt gedefinieerd: 

Probleemstelling: 

Vraagstelling: 

Ten gevolge van een niet-optimaal produktieproces zijn zowel de 
uitval bij de klant als de kwaliteitskosten te hoog. 

Op welke wijze kan door verbeteringen in het produktieproces de 
uitval bij de klant gereduceerd worden (tot een p.p.m.-niveau van 
bij voorkeur 100) onder de voorwaarde dat de totale kosten 
afnemen of in elk geval gelijk blijven? 

Hierbij moet opgemerkt worden dat in de vraagstelling (en dus ook in de opdrachtformu
lering) niet meer gesproken wordt van kwaliteitskosten, maar van totale kosten. Dit is 
gedaan omdat "verbeteringen" waarbij de kwaliteitskosten afnemen, maar de totale 
kosten toenemen, niet rendabel zijn (en dus geen verbeteringen zijn). 

Om tot een goede opdrachtformulering te kunnen komen was het noodzakelijk om met 
vele medewerkers van het bedrijf gesprekken te voeren om op die manier wat meer 
inzicht in de problematiek te krijgen. Tevens is op 10 en 13 november 1995 een 
enqu~te gehouden in de perserij, ponserij, walserij en slijperij om op die manier ook de 
meningen van de produktiemedewerkers erbij te kunnen betrekken. Deze enqu~te 
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bestond niet alleen uit specifieke vragen over de produkten, uitval, visuele controles 
e.d., maar ook uit algemene vragen over het bedrijf en over de gewenste veranderingen 
bij Vernay. Voor de uitslag van deze enquete wordt verwezen naar bijlage 3.1. Uit de 
resultaten van een analyse van alle verzamelde gegevens is de volgende opdrachtformu
lering tot stand gekomen: 

Opdrachtformulering: Maak een verbeteringsvoorstel voor het produktieproces zodat 
implementatie ervan het mogelijk maakt om met inzet van statisti
sche technieken in de toekomst te (blijven) voldoen aan de steeds 
toenemende eisen van de klant ender de voorwaarde dat de totale 
kosten niet toenemen en verbeter de huidige steekproefmethode 
zodanig dat het mogelijk wordt een bepaald foutenniveau bij de 
klant te garanderen. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de aanname wordt gedaan dat er in het ontwikkel
traject niets wordt veranderd c.q. verbeterd tijdens het uitvoeren van deze opdracht. 
Deze aanname wordt gedaan omdat zowel het project dat betrekking heeft op het 
ontwikkelproces, als het project dat betrekking heeft op het produktieproces ( = dit 
project) een p.p.m.-niveau van 100 nastreeft. 
Hieraan moet nog warden toegevoegd dat het laatste deel van de opdrachtformulering, 
namelijk het verbeteren van het huidige steekproefsysteem, alleen wordt uitgevoerd 
indien daar voldoende tijd voor beschikbaar is binnen de geplande onderzoekstermijn. Dit 
is besloten tijdens de discussie binnen het bedrijf, die plaats vond naar aanleiding van de 
tussentijdse presentatie van 13 maart 1996. 

3.3 Plan van aanpak 
Uit de resultaten van de analyse van de verzamelde gegevens is behalve een opdracht
formulering ook een plan van aanpak tot stand gekomen. Zoals uit het plan blijkt, is het 
project opgesplitst in drie sub-projecten, te weten: 
1. Lean Production-project (LP) 
2. Statistical Process Control-project (SPC) 
3. Steekproefsysteem-project (SPS) 

Waarom deze drie onderwerpen? 
De reden voor de selectie van juist deze drie onderzoeksgebieden luidt als volgt: Vernay 
is op het moment te veel gericht op het keuren van produkten. Om aan de toenemende 
eisen van de klant te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat een overgang plaats vindt 
van een produktgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie, waarbij vooral 
Continuous Improvement in de belangstelling moet komen te staan. lean Production en 
Statistical Process Control z,jn beide methoden die gericht zijn op voortdurende verbete
ring van het proces, waarbij LP zowel kwaliteitsverbeteringen als produktiviteitsverbete
nngen nastreeft, terwijl SPC voornameltjk gericht is op kwaliteitsverbeteringen. Zolang 
de produktieprocessen echter slechter ziJn dan de klant eist, blijft het visueel inspecteren 
van de produkten noodzakeltjk. Om die reden wordt ook aandacht besteed aan het 
steekproefsysteem. 

Hieronder wordt op elk van de drie onderzoeksgebieden diaper ingegaan en wordt per 
sub-project de aanpak gegeven, zoals die v66r uitvoering van het betreffende onderzoek 
gepland was. 
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1. Lean Production 
Probleem: Continuous Improvement wordt te weinig toegepast 
Uit interviews en andere gesprekken kwamen de volgende dingen naar voren: 
• Men is erg veel tijd kwijt met het oplossen van produktieproblemen, waardoor er te 

weinig tijd overblijft voor Continuous Improvement. 
• Men streeft de aspecten van Lean Production na, maar daze aspecten worden nog 

maar beperkt toegepast. 
• Er is sprake van een cultuurprobleem, hetgeen afgeleid kan worden uit de resulta

ten van eerder genoemde enquete en uit gesprekken met medewerkers van 
Vernay. 
Het is van belang dat dit cultuurprobleem niet over het hoofd wordt gezien, 
aangezien technische verbeteringen meestal weinig effect hebben zonder cultuur 
doorbraak en organisatorische veranderingen. Dit kan gezien worden als een 
onderdeel van Continuous Improvement. Tijdens de terugkoppelingssessie van 27 
november 1995, werd overeengekomen dat de benodigde verandering(en) in de 
huidige organisatiecultuur niet gezien moet(en) worden als een doel, maar als een 
voorwaarde voor de overige veranderingen c.q. verbeteringen. Bij alle projecten 
moet deze cultuuromslag meegenomen worden en ge"integreerd worden met de te 
genereren verbeteringsvoorstellen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat het 
mogelijk is dat dit cultuurprobleem binnen de hele organisatie speelt. Aangezien dit 
project zich beperkt tot het produktieproces is dit verder niet onderzocht. 

Aanpak: • In kaart brengen wat er aan Continuous Improvement wordt gedaan en 
aan welke aspecten van Lean Production op het moment aandacht 
wordt geschonken. 

• Literatuurstudie over Lean Production en over methoden waarmee 
weerstanden tegen cultuuromslagen weggenomen kunnen worden, 
produktiemedewerkers gemotiveerd gemaakt kunnen worden voor het 
werk en meer betrokken kunnen worden bij bepaalde beslissingen, etc. 

• Verbeteringsvoorstel om in het kader van Continuous Improvement 
aspecten van Lean Production beter te gaan toepassen (en een mogelij
ke cultuuromslag tot stand te brengen). 

2. Statistical Process Control 
Probleem: processen zij'n niet stabiel 
Uit interviews met een aantal medewerkers bleek dat er op een aantal plaatsen in de 
fabriek wel wordt gewerkt met regelkaarten, maar niet met een plan om in te grijpen 
indien er zich een procesverstoring voordoet, een zogenaamd 'Out of Control Action 
Plan' (=OCAPJ. Aangezien een aantal processen op het moment niet stabiel is en de 
variatiebronnen in veel gevallen onbekend zijn, wordt onderzocht of het mogelijk is SPC 
in te voeren. Hierdoor kunnen processen die reeds stabiel zijn beheerst worden en 
blijven en worden procesverstoringen onmiddellijk gesignaleerd en geelimineerd. Als een 
proces niet stabiel is, heeft het gebruik van een OCAP, oftewel een actieplan, geen zin. 
Daarom moet getracht worden de instabiele processen door middel van verbeteringen 
stabiel te maken, waarna ook op deze processen SPC ingevoerd kan worden. 
Aanpak: • Volledig in kaart brengen van de wijze waarop SPC nu wordt toegepast. 

(Wat wordt er precies gemeten en hoe vinden die metingen plaats?) 
• Literatuur over SPC bestuderen. 
• Onderzoeken of er mogelijkheden zijn SPC volledig in te voeren. lndien 

het mogelijk is de kosten en opbrengsten die dit met zich mee brengt 
erbij betrekken. 
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3. Steekproefsysteem 
Probleem: /age betrouwbaarheid van het steekproefsysteem 
Gebleken is dat het met het huidige steekproefsysteem niet mogelijk is om een bepaald 
foutenniveau bij de klant te garanderen. Ook is het onduidelijk hoe kwaliteit gemeten kan 
worden. 
Aanpak: • 

• 
• 
• 

• 

Volledig in kaart brengen van huidig steekproefsysteem (incl. nagaan of 
de schatting van het huidige foutenniveau van 1500 p.p.m. correct is). 
Zoeken naar knelpunten hierin . 
Literatuurstudie over steekproefmethoden . 
Zoeken naar verbeteringsmogelijkheden voor het huidige steekproef
systeem zodanig dat het wel mogelijk wordt om een bepaald foutenni
veau bij de klant te garanderen. 
lndien mogelijk berekenen van kosten die het nieuwe steekproefsy
steem met zich meebrengt. 

N.B. Het laatste deel van het plan van aanpak wordt alleen uitgevoerd indien dat binnen 
de geplande onderzoekstermijn mogelijk is. 

Er moat op gelet worden dat alle hierboven genoemde oplossingen en/of verbeterings
voorstellen een gei'ntegreerd geheel vormen. 

Synchronisatie van de drie sub-projecten 
Hieronder wordt aangegeven wat de geplande volgorde is waarin aan de drie deelprojec
ten begonnen wordt: 

1. Lean Production 
• In het kader van Continuous Improvement wordt onderzocht welke aspecten van 

Lean Production (beter) kunnen worden toegepast binnen Vernay en hoe dit moet 
gebeuren. 

• Met dit project wordt begonnen, omdat hiervoor veel informatie verzameld wordt 
die ook van pas kan komen voor de andere twee projecten. 

2. Statistical Process Control 
• Dit onderzoek moet als zeer belangrijk beschouwd worden, omdat hiermee het doel 

van (de borging van) stabiele c.q. beheerste processen gerealiseerd kan worden. 
• Het SPC-project is geen gemakkelijk project om mee te beginnen, omdat het 

opstellen van de OCAP's nogal technisch kan zijn. Er wordt voor gekozen om met 
het LP-project te beginnen. Op deze manier wordt al veel informatie verzameld 
voor het SPC-project, zodat het LP-onderzoek als vooronderzoek van het SPC
onderzoek beschouwd kan worden. Verwacht wordt dat SPC toegankelijker wordt 
nadat gekeken is naar de toepassing van de 'Lean Principles'. 

• lnvoering van SPC kan eveneens geplaatst worden in het kader van Continous 
Improvement. 

3. Steekproefsysteem 
• SPC krijgt prioriteit boven verbetering van het steekproefsysteem, omdat het 

steekproefsysteem overbodig wordt indien de processen volledig beheerst zijn 
(hetgeen echter moeilijk te bereiken is). 

N.B. Al is er hierboven een volgorde aangegeven voor de drie onderzoeken, het is 
verder de bedoeling dat er zoveel mogelijk parallel aan de drie projecten gewerkt 
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wordt en wel om de volgende redenen: 
• Voor ieder project zijn weer andere mensen nodig om aan de noodzakelijke 

informatie te komen. Als aan een project gewerkt wordt, wordt de afhanke
lijkheid van bepaalde mensen te groot. Als iemand ziek is of met vakantie is, 
wordt het risico gelopen dat er niet verder gewerkt kan worden. 

• Afwisselend werk leidt tot een hogere motivatie. 
• Er is een bepaalde overlap in benodigde informatie, zodat geen van de drie 

projecten als volledig onafhankelijk beschouwd kan worden. Dit kan ook niet 
omdat alle projecten uiteindelijk hetzelfde doel nastreven en dus met elkaar 
ge'integreerd moeten worden. 

Verbanden tussen de drie onderzoeksgebieden 
Het verband tussen LP en SPC is hierboven al kort aan de orde geweest. Beide 
methoden kunnen geplaatst worden in het kader van Continuous Improvement en 
worden gezien als een stap in de richting van zero defects. Hierbij beslaat LP een heel 
breed gebied, omdat er veel aspecten zijn die er deel van uitmaken, die vaak ver uit 
elkaar liggen en niet allemaal op kwaliteitsverbeteringen gericht zijn, maar ook op 
produktiviteitsverbeteringen. SPC daarentegen is een specifiekere methode die erop 
gericht is om de stabiliteit van processen te waarborgen. SPC kan als het ware geplaatst 
word en in het kader van LP, waarbij enerzijds de toe passing van een aantal LP-aspecten 
noodzakelijk is voor de invoering van SPC en anderzijds het hebben van statistisch 
beheerste processen een voorwaarde is voor het kunnen toepassen van een aantal 
andere LP-aspecten. Door deze samenhang worden de volgende dingen verklaard: 
• Het LP-onderzoek (hfst.4) wordt v66r het SPC-onderzoek (hfst.6) behandeld en 

moet beschouwd worden als een vooronderzoek hiervan (kwalitatieve analyse). 
• Het LP-onderzoek "strant" halfverwege en kan derhalve niet als afgerond be-

schouwd worden. 
Voor meer uitleg over het verband tussen LP en SPC wordt verwezen naar de litertatuur
scriptie in bijlage 9. 
Het verband tussen SPC en het steekproefsysteem is als volgt: indien alle processen 
zowel technisch als statistisch beheerst zijn, wordt het nemen van steekproeven 
overbodig. Zolang dit niet het geval is, blijven steekproeven noodzakelijk om zo goed 
mogelijk aan de eisen van de klant te kunnen voldoen. 
Het verband tussen de drie onderzoeksgebieden wordt schematisch weergegeven in 
figuur 3.1. 

LP 

LP 
LP SPC S.P.S 

LP 

fig.3.1: Het verband tussen de drie onderzoeksgebieden 
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4. Lean Production (LP) in de perserij van VE 

Bij de uitvoering van het onderzoek is begonnen met het eerste sub-project uit hat plan 
van aanpak, zoals beschreven in §3.3: het Lean Production-project. De resultaten 
hiervan dienen als voorbereiding op het feitelijke onderzoek, het SPC-onderzoek, dat in 
hoofdstuk 6 behandeld wordt. 

Het probleem waarmee Vernay kampt is dat te veel tijd verloren gaat met het oplossen 
van de dagelijkse produktieproblemen, ook wel "fire-fighting" genoemd, oftewel 
"brandjes blussen". Hierdoor blijft er te weinig tijd over om problemen op structurele 
wijze op te lossen en om meer aandacht te schenken aan de preventie van problemen. 
Een methode, die ervoor zorgt dat problemen eerder zichtbaar worden en die tot een 
gestructureerde werkwijze dwingt, is Lean Production. In de literatuur [ 11 J wordt Lean 
Production als volgt omschreven (zie ook de literatuurscriptie in bijlage 9): 

Lean Production is a manufacturing system that results in a better, more cost-efficient 
product, higher productivity and greater customer loyalty. 

Op het moment worden de Lean Production-aspecten binnen Vernay wel nagestreefd; 
het is echter onduidelijk hoe de aspecten op dit moment worden toegepast en aan welke 
aspecten de prioriteit gegeven moet worden gezien de gewenste afname van de uitval 
bij de klant. Met dit onderzoek wordt geprobeerd hier duidelijkheid over te geven en 
aanbevelingen te doen voor de toekomst. Het onderzoek beperkt zich tot de perserij, 
omdat in de perserij de meeste uitval ontstaat en daar dus de meeste winst te behalen 
valt. (Voor de onderbouwing hiervan zie §5.1.) 
Allereerst wordt in §4.1 de relevantie van de verschillende 'lean Principles' voor Vernay 
bepaald. Daarna wordt in §4.2 beschreven hoe te werk is gegaan (de organisatorische 
werkmethode ter voorbereiding) om tot een juiste evaluatie van de huidige situatie met 
betrekking tot de toepassing van de Lean Principles bij VE te komen. Deze evaluatie is 
terug te vinden in §4.3. In §4.4 t/m §4.6 komen een aantal Lean Production aspecten, 
te weten People Supportive Practices ( §4.4), Plant, Machine & Office layout ( §4.5) en 
Workplace Organization ( §4. 6) uitgebreid aan de orde, omdat deze aspecten met het 
oog op de gewenste kwaliteitsverbeteringen de hoogste prioriteit krijgen. Naar een 
aantal onderwerpen is door middel van een enquete nader onderzoek verricht. Aan de 
hand van de resultaten zijn hieruit conclusies getrokken en worden aanbevelingen 
gedaan, die per onderwerp in de bijbehorende paragraaf zijn terug te vinden. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met §4. 7 waarin de aanbevelingen van het totale onderzoek 
worden gegeven en waarin een relatie met Statistical Process Control wordt gelegd. 

4.1 Bepaling relevantie van de 'Lean Principles' voor Vernay 
Uit een literatuurstudie over Lean Production bleek dat er veel over dit onderwerp 
geschreven is, maar dat de overlap in informatie tussen de boeken groot is. Vanwege de 
duidelijkheid en overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van een boekje over 'Lean 
Principles', Arvin Total Quality Production System ( =A TOPS) genaamd [1 ], dat 
opgesteld is door Arvin Industries en dat binnen Vernay al aanwezig was. Het voordeel 
hiervan is dat deze 'Lean Principles' bij een aantal medewerkers al bekend waren. 
Er is van ieder 'Lean Principle' een korte samenvatting gemaakt om een duidelijk beeld 
te krijgen van de inhoud van elk aspect. Tevens is per aspect een inschatting gemaakt 
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van de relevantie en/of toepasbaarheid van dit aspect voor VE. Dit alles is terug te 
vinden in bijlage 4. 1 . Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de 'Lean Princi
ples' en de bijbehorende relevantie voor VE. 

Overzicht van 'Lean Principles' en relevantie voor Vernay 
1. People Supportive Practices: zeer relevant 
2. Process Capability: buiten dit project 
3. Planned Maintenance: zeer relevant 
4. Error Proofing: relevant 
5. Pull System: relevant, maar twijfel over toepasbaarheid 
6. Leveling: relevant, maar twijfel over toepasbaarheid 
7. Quick Set-up: zeer relevant 
8. Small Lots: relevant, maar twijfel over toepasbaarheid 
9. Containerization: buiten dit project 

1 0. Transportation: buiten dit project/intern transport bekijken 
11. Lead Time Reduction: zeer relevant 
12. Plant, Machine 

& Office Layout: zeer relevant 
13. Workplace Organization 

& Visual Control: zeer relevant 
14. Supplier Development 

& Rationalization: buiten dit project 

4.2 De organisatorische werkmethode ter voorbereiding 
Om tot een juiste evaluatie van de huidige situatie bij VE met betrekking tot de toepas
sing van de 'Lean Principles' te kunnen komen, was het, organisatorisch gezien, nodig 
een aantal activiteiten te ondernemen: 
a. observatie van de werkvloer en gesprekken met medewerkers 
b. het volgen van meetings 
c. het oprichten en begeleiden van een werkgroep 
d. het meelopen van enkele dag- en nachtdiensten 

ad a Een aantal 'Lean Principles' is door middel van observatie geevalueerd. Voordat 
begonnen werd met het observeren van de werkvloer is hiervoor een plan ge
maakt, dat wordt weergegeven in bijlage 4.2. Verder is veel informatie verzameld 
door het voeren van gesprekken met medewerkers van Vernay. 

ad b Om meer betrokkenheid te krijgen bij alles wat er zich binnen VE afspeelt en om de 
mensen beter te leren kennen, zijn gedurende twee maanden een aantal meetings 
bijgewoond (o.a. de ochtendmeeting waarin de produktievoortgang wordt bespro
ken en de PROSOL-meeting waarin geprobeerd wordt om produktieproblemen 
structureel op te lessen) . 

ad c Al snel werd duidelijk dat het niet mee valt de mensen op de werkvloer te leren 
kennen en hen ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is dat bepaalde dingen 
veranderen. Daardoor is het idee ontstaan om een of meerdere werkgroepen te 
gaan begeleiden om op die manier meer betrokkenheid en vertrouwen van de 
operators te creeren. Als je een paar mensen "mee" kunt krijgen, is de kans groot 
dat de rest daarna vanzelf volgt. Op die manier treedt een verandering op in 
organisatiecultuur. De werkgroepen die opgericht zijn (3 groepen van 3 parsers, de 
"3x3-aanpak" genaamd), bleken later met name aan het aspect 'People Supportive 
Practices, veel bij te dragen. Om die reden wordt het doel van de werkgroepen, de 
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werkwijze, de resultaten, etc. in §4.4 behandeld, waar het aspect 'People Suppor
tive Practices' uitgebreid aan de orde komt. 

ad d Om verschillen tussen ochtend-, middag- en nachtdienst te kunnen signaleren, was 
het nodig een aantal (nacht)diensten mee te lopen. Door observatie van de 
werkvloer en gesprekken met persers en ploegbazen is tijdens deze diensten veal 
nuttige informatie verzameld. 

4.3 Evaluatie huidige situatie met betrekking tot de toepassing van de 'Lean 
Principles' 

In deze paragraaf wordt per aspect door middel van een analyse van de verzamelde 
gegevens een evaluatie gemaakt van de toepassing ervan bij Vernay. Bij een aantal 
aspecten worden problemen en/of aandachtspunten gesignaleerd en, indien mogelijk, 
worden daarvoor verbeteringsvoorstellen gedaan. Op een aantal punten is nader 
onderzoek gewenst om conclusies te kunnen trekken en wordt verwezen naar §4.4 t/m 
§4.6. Vanwege de overzichtelijkheid en relevantie wordt voor de beschrijvingen van de 
evaluaties verwezen naar bijlage 4.3. 

Evaluatie 'Lean Principles' 
1. People Supportive Practices 
Aangezien dit een heel breed aspect is, is het moeilijk om precies aan te geven wat wel 
en wat niet hieronder valt. Figuur 4.1 maakt dit duidelijk. 
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People Supportive Practices 
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Het aspect is geevalueerd door observatie van de werkvloer en door het voeren van 
gesprekken met ploegbazen en parsers. Deze gegevens zijn geanalyseerd en hieruit zijn 
zowel positieve als negatieve punten (problemen en aandachtspunten) naar voren 
gekomen. De positieve punten staan beschreven in bijlage 4.3. De problemen en 
aandachtspunten worden hieronder beschreven en hiervoor wordt, indien mogelijk, een 
voorstel ter verbetering gedaan. 
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Problemen 
• Er wordt (te) weinig volgens werkinstructies gewerkt. 

Een van de doelen die de in §4.2 reeds genoemde werkgroepen (3x3-aanpak) 
nastreven is ervoor te zorgen dat er in de perserij uniforms werkwijzen gehanteerd 
worden, hetgeen de belangrijkste voorwaarde is om de invoering van SPC tot een 
succes te kunnen maken. Gesteld kan worden dat dit probleem sinds het begin van 
de werkgroepen (08-01-1996) voor een dee I is opgelost. Een uitgebreide uitleg 
over daze werkgroepen en de resultaten van nader onderzoek naar genoemd 
probleem staan in §4.4. 

• Vaak vinden ploegoverdrachten niet goed plaats. 
De oorzaak hiervan kan zitten in het feit dat sommige mensen niet voldoende 
gemotiveerd zijn. Niet-gemotiveerde mensen willen zo snel mogelijk naar huis en 
gunnen zich geen of nauwelijks tijd voor de ploegoverdracht. Een anders oorzaak 
kan liggen in het feit dat een aantal mensen zich er niet van bewust is dat een 
slechte ploegoverdracht kan leiden tot overbodige produktie-uitval. Zaker in geval 
van problemen met een bepaald proces is een eerste vereiste dat relevante infor
matie geed en volledig wordt overgedragen aan de volgende persoon die zich met 
dat proces gaat bezighouden. Alleen op die manier kunnen problemen structureel 
opgelost worden. 
Ook voor dit probleem wordt een oplossing gezien in de zojuist genoemde 3x3-
werkgroepen. Doordat zij in feite het goede voorbeeld (moeten) geven, is het 
mogelijk dat iedereen hierdoor gaat inzien dat een goede ploegoverdracht belangrijk 
is en daardoor gestimuleerd wordt dit ook te gaan doen. Ook voor de invoering van 
SPC (zie hoofdstuk 6) is het relevant dat ploegoverdrachten in het vervolg beter 
plaatsvinden. 

• Sommige persers voe/en zich meer dan anderen. 
Dit komt enerzijds doordat een aantal parsers in het verleden te veel vrijheid heeft 
gekregen en anderzijds doordat een aantal parsers een of meerdere nevenactivitei
ten heeft. Het is vooral in verband met de motivatie van de medewerkers belangrijk 
dat iedereen op dezelfde lijn wordt gehouden. In deze situatie is dat echter moeilijk 
te realiseren, want 

eenmaal gegeven vrijheid neem je niet zo gemakkelijk meer terug. 
door nevenactiveiten hebben niet alle parsers dezelfde verantwoordelijkhe
den. 

Dit punt kan alleen door de ploegbazen aangepakt worden. Zij bepalen namelijk 
hoe vrij een perser is en wie welke nevenactiviteit (en dus verantwoordelijkheden) 
krijgt. Op het moment zit de taak van de ploegbazen in feite in een veranderings
proces. Het is de bedoeling dat zij geleidelijk aan een meer coachende (begeleiden
de) rol krijgen, hetgeen inhoudt dat organisatorische aspecten de overhand zullen 
krijgen boven technische aspecten. Door meer aandacht te schenken aan organisa
torische zaken kunnen dit soort problemen in de toekomst gemakkelijker voorko
men worden. 
Opgemerkt dient te worden dat dit probleem niet in iedere ploeg even zwaar speelt 
en dat er hard aan gewerkt wordt om iedereen op een lijn te krijgen of te houden. 
Om die reden wordt er binnen dit onderzoek niet dieper op ingegaan. 

• Het komt voor dat Hwerkbriefjes # (storingscodes, manuren, set-up formulier, etc.) 
niet goed ingevuld worden door persers. 
Om alle registraties volledig en kloppend te kunnen maken, is het noodzakelijk dat 
alle formulieren goed ingevuld worden. De beste manier om dit te bereiken is de 
betreffende operator er zo snel mogelijk persoonlijk op aan te spreken en hem/haar 
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op zijn/haar fouten te wijzen. Dit is een taak voor de ploegbazen en moet gebeuren 
net zo lang tot de fouten niet meer gemaakt worden. Opgemerkt moet worden dat 
dit de laatste tijd al aanzienlijk verbeterd is doordat er een stuurgroep voor is 
opgericht. 

Aandachtspunten 
• Er zijn waarneembare verschillen tussen de ploegen. 

Ondanks het feit dat niet alle ploegen even lang geobserveerd zijn, kunnen de 
volgende dingen opgemerkt worden: 

Er zijn verschillen tussen de ploegen in zelfstandigheid (ene ploeg vraagt 
meer aandacht van ploegbaas dan andere). 
Er zijn verschillen tussen de ploegen in concentratievermogen (praten, heen 
en weer lopen, pauze nemen, etc.). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen uniforme werkwijzen zijn, hetgeen 
een voorwaarde is voor SPC. 
Deze verschillen worden mogelijk veroorzaakt door een verschil in kennisniveau en 
ervaring van een aantal persers. Om deze verschillen tot een minimum te beperken 
moet door de ploegbazen nagegaan worden in hoeverre op dit moment aan de 
volgende punten aandacht wordt geschonken: 

Ploegbazen moeten zoveel mogelijk dezelfde regels en normen hanteren: in 
welke gevallen help je een perser wel en in welke gevallen laat je hem/haar 
zelf het probleem oplossen en geef je alleen adviezen? 
Er moet op gelet worden dat de verhouding tussen ervaren en niet-ervaren 
persers in iedere ploeg ongeveer gelijk is. 
Tijdens een ploegbazenoverleg moet voldoende tijd besteed worden aan 
organisatorische zaken. Er moet dus niet alleen gesproken worden over 
technische zaken als storingen, produktieproblemen, etc., maar ook over de 
begeleiding van de parsers, organisatorische problemen die zich voordoen, 
etc. De terugkoppeling van informatie tussen ploegbazen is van uiterst 
belang, aangezien daardoor van andermans fouten en problemen geleerd kan 
worden (Continuous Improvement) en bewerkstelligd wordt dat allen op 
dezelfde lijn zitten. 

• Het publicatiebord naast de lektester wordt niet of nauwelijks gebruikt. 
De publicaties zijn niet duidelijk, niet overzichtelijk en niet up-to-date. Op die 
manier vindt niemand ze interessant en zullen ze niet of nauwelijks gelezen 
worden . Toch kunnen publicaties een belangrijke rol vervullen, aangezien ze 
kunnen leiden tot een hogere motivatie onder de werknemers. Als mensen 
bijvoorbeeld lezen dat bepaalde verbeteringen door hen gerealiseerd zijn, zullen ze 
de volgende keer even goed of nog beter willen presteren. Verder is het een middel 
om de resultaten van de werkgroepen (3x3-aanpak) aan de rest van de ploegen 
over te dragen. 
oplossing: Het publicatiebord bij de perserij moet regelmatig gebruikt gaan worden. 
De publicaties moeten zodanig zijn, dat ze aanspreken, zodat de persers ze zullen 
lezen. Ze moeten duidelijk, eenvoudig en recent zijn en niet te veel tekst bevatten. 
implementatie: Sinds de tweede week van februari 1996 is het publicatiebord, op 
initiatief van een van de drie werkgroepen weer in gebruik. Er hangen o.a. publica
ties op van de werkgroepen (3x3-aanpak) om de andere parsers daarover te 
informeren. 

21 



Lean Production 

2. Process Capability 
De capability van een proces kan pas bepaald worden als een proces zowel technisch 
als statistisch beheerst is. Op het moment zijn lang niet alle processen statistisch 
beheerst, hetgeen een voorwaarde is voor toepassing van SPC. Om die reden heeft het 
pas zin de capability van een proces te bepalen, nadat SPC is ingevoerd. 

3. Planned Maintenance 
Een korte beschrijving van hoe het onderhoud bij Vernay geregeld is, is te lezen in 
bijlage 4.3. Aangezien men op het moment, zowel binnen de Technische Dienst als 
binnen de Tool Room, hard bezig is om het onderhoud van machines, tools en hulpge
reedschappen te verbeteren en te optimaliseren, wordt dit aspect niet nader uitgediept. 
Wei is er een aandachtspunt met betrekking tot het aspect onderhoud dat in beschou
wing genomen moet worden: 
• probleem: tekort aan gereedschap 

Er is een ploeg die erover klaagt te weinig en slecht gereedschap te hebben. Er is 
al vaak naar gevraagd, maar er gebeurt niets. Ook al is dit een klein en eenvoudig 
probleem, het kan wel veel nadelige gevolgen met zich meebrengen. Doordat er 
iedere keer naar gereedschap gezocht moet worden, ontstaat er produktiviteitsver
lies en ook leidt het tot demotivatie van de operators. 

• oplossing: bestelsysteem 
Er moet een goed systeem komen waarmee dingen zoals hulpgereedschappen, 
materialen, e.d. besteld kunnen worden. Dit moet niet mondeling gebeuren via de 
ploegbaas, zoals het nu gebeurt, maar schriftelijk. Degene die verantwoordelijk is 
voor de bestelling van dergelijke zaken controleert of er daadwerkelijk een tekort is 
en als dit het geval blijkt te zijn, bestelt hij de gevraagde dingen bij. Op die manier 
zitten er geen mensen meer tussen en hoeft zo'n proces dus ook geen maanden te 
duren. 

4. Error Proofing 
Zoals eerder vermeld wordt dit aspect niet binnen het Lean Production-onderzoek 
meegenomen (zie §4. 1). 

5. Pull System en 6. Leveling 
Naar toepassing van deze aspecten bij Vernay wordt geen nader onderzoek gedaan. (zie 
bijlage 4.3). 

7. Quick Set-up 
Uit de analyse van de verzamelde gegevens over dit aspect, waarvan een uitgebreide 
beschrijving terug te vinden is in bijlage 4.3, blijkt dat men binnen Vernay hard op weg 
is naar optimalisatie van matrijswisselingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
Vernay op dit 'Lean Principle' hoog scoort, waardoor nader onderzoek in het kader van 
dit project niet gewenst is. 

8. Small Lots 
Naar toepassing van dit aspect bij Vernay wordt geen nader onderzoek verricht. Voor de 
verklaring hiervan zie bijlage 4.3. 

9. Containerization en 10. Transportation 
Bij deze aspecten zijn geen problemen en aandachtspunten gesignaleerd en zijn er geen 
mogelijkheden om een noemenswaardige winst te behalen. Voor een beschrijving van de 
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toepassingen zie bijlage 4.3. 

11. Lead Time Reduction 

Lean Production 

Levertijdverkorting van een bepaalde order kan bewerkstelligd worden door doorlooptijd
verkorting van de betreffende order. Dit leidt niet alleen tot een toename van de 
klantentevredenheid, maar ook tot een afname in de kosten en daarmee tot een toename 
van de winst. Om die reden moet 'Lead Time Reduction' als een zeer relevant 'Lean 
Principle' beschouwd worden. Maar aangezien dit onderzoek gericht is op kwaliteitsver
beteringen in het produktieproces, is dit aspect in dit verband minder interessant. Voor 
de beschrijving van de toepassing van dit aspect wordt verwezen naar bijlage 4.3. 
Geconcludeerd kan worden dat er op het moment binnen het bedrijf veel programma's 
lopen om doorlooptijdverkortingen te realiseren. Een tweetal opmerkingen moet hierbij 
gemaakt worden: 
• Aangezien er op vele manieren gewerkt wordt aan doorlooptijdverkorting (met veel 

Operation Activity Plans= OAP's = een project met een doelstelling die is afgeleid 
uit de strategische planning, waar een of meerdere personen verantwoordelijk voor 
zijn), moet ervoor gezorgd worden dat er een goede koppeling is tussen deze 
methoden. Voorkomen moet worden dat een neveneffect van een bepaalde 
methode of activiteit het positieve effect van een andere methode of activiteit 
teniet doet. Met andere woorden: het "overall effect" moet nauwlettend in de 
gaten worden gehouden. Er moet niet langs elkaar heen gewerkt worden. 

• De tijd die nodig is om steekproeven te nemen kan beschouwd worden als een 
verlenging van de orderdoorlooptijd. De grootst mogelijke winst in doorlooptijdver
korting van de orders moet dan ook gezocht worden in een afname van hat aantal 
steekproeven of zelfs door afschaffing van het steekproefsysteem, hetgeen de 
invoering van SPC in de toekomst moet bewerkstelligen. 

12. Plant, Machine & Office Layout 
Het is gebleken dat de beschikbare mancapaciteit niet erg efficient benut wordt. Op 
bepaalde momenten kan een perser niets doen (bijv. doordat de matrijs gereinigd is en 
opgewarmd moet warden) en op andere momenten heeft hij/zij het zo druk, dat er 
eigenlijk te weinig tijd is voor visuele controles. Het invoeren van groepentechnologie, 
hetgeen inhoudt dat de machines per proces (of groep van processen) geordend worden 
in een groep, kan een goed perspectief bieden voor een betere benutting van de 
mancapaciteit. (dus bijv. pers en slijpmachine bij elkaar, pers, slit- en ponsmachine bij 
elkaar, etc.) Hierbij is het de bedoeling dat een aantal operators in zo'n groep bij elkaar 
gezet wordt en binnen deze groep multi-inzetbaar wordt gemaakt (job-rotation). Hierdoor 
neemt de flexibiliteit toe en wordt het werk afwisselender, waardoor waarschijnlijk ook 
de motivatie van de operators toeneemt. Hat verdient aanbeveling deze mogelijkheid 
nader te Oaten) onderzoeken, aangezien er met groepentechnologie grate voordelen te 
behalen zijn (11 J. In §4.5 wordt hierop nog teruggekomen, waarbij de resultaten van een 
enquete over dit onderwerp meegenomen warden. 

13. Workplace Organization & Visual Control 
Werkplaatsorganisatie 
Bij 'werkplaatsorganisatie' gaat het vooral om de orde, netheid en overzichtelijkheid van 
de werkplekken en ook ergonomische aspecten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 
De gegevens met betrekking tot dit aspect zijn vooral door observatie van de perserij 
verkregen. Uit een analyse van de gegevens kwamen de volgende aandachtspunten en 
verbeteringsvoorstellen naar voren: 
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• rommel: 
Over het algemeen zijn de werkplekken te rommelig. Veel dingen die gebruikt worden, 
worden na gebruik niet (meteen) opgeruimd. Hierbij moet gedacht worden aan hulpge
reedschappen, lege bakken, etc. 
• schoonheid: 
a. De werkplekken zijn niet schoon genoeg: Dit wordt ten eerste veroorzaakt door 

stof en ten tweede doordat afval/foute produkten niet altijd meteen worden 
opgeruimd. Dit kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de produkten. 

b. "overspringend rubber": Doordat de persen dicht naast elkaar staan en niet van 
elkaar afgeschermd zijn, is de kans op "overspringend rubber" groter, hetgeen 
nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de produkten. 

• ergonomische factoren: 
a. tocht: Bij een aantal persen is er (veel) tocht. Hierdoor is de kans groot dat 

operators rug- en/of nekklachten krijgen waardoor zij niet optimaal kunnen functio
neren. 

b. opstelling pers-werktafel: Op het moment moet de perser zich 180° draaien als hij 
van de pers naar de werktafel loopt of andersom. Het zou efficienter en minder 
vermoeiend zijn voor de perser wanneer de werktafel 90° gedraaid wordt, 
waardoor zowel de loopafstand als de hoek, waarover de persoon zich keer op 
keer moet draaien, afneemt. 
Bij een aantal werkplekken is de opstelling inmiddels veranderd, aangezien veel 
parsers vonden dat de tafels niet goed stonden. 

c. werkruimte: De werkplekken liggen (te) dicht op elkaar, waardoor de parsers (te) 
weinig bewegingsruimte/werkruimte hebben. 

• roken: 
Het komt regelmatig voor dat er in de fabriek gerookt wordt (bijv. aan de zijkant van de 
perserij). Dit leidt tot vervuiling van de lucht en kan daardoor een bijdrage leveren aan 
het kwalitatief slecht zijn van produkten. Aanbevolen wordt een rookverbod in de hele 
fabriek te doen gelden, met uitzondering van de kantoortjes (aangezien die afgesloten 
zijn). 

Voordat dingen veranderd kunnen warden, moet onderzocht zijn welke mening de 
parsers over deze aspecten hebben. Om die reden is door middel van een enqu~te in de 
perserij (zie bijlage 4.4) nader onderzoek hiernaar verricht. In §4.6 worden naar aanlei
ding van de resultaten van dit onderzoek, conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. 

Visuele controle 
Gebleken is dat het erg persoonsafhankelijk is hoe visuele controles uitgevoerd warden. 
Sommige parsers vinden ze belangrijker en zijn er nauwkeuriger in dan anderen. Ook wat 
betreft deze visuele controles moet er gestreefd warden naar uniformiteit. ledereen moet 
inzien dat visuele controles noodzakelijk en uiterst belangrijk zijn en dus moet er door 
iedereen voldoende tijd voor genomen worden. 

14. Supplier Development & Rationalization 
Dit aspect valt, zeals in §4. 1 reeds vermeld is, buiten het kader van dit onderzoek. 

N.B. Sommige aandachtspunten, problemen of verbeteringsvoorstellen kunnen betrek
king hebben op meerdere 'Lean Principles'. In die gevallen is gekozen voor het meest 
voor de hand liggende aspect. 
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De gewogen factor score-methode toegepast bij Vernay 
Om een iets overzichtelijker beeld te krijgen van de wijze waarop Vernay scoort op de 
verschillende 'Lean Principles' is de 'gewogen factor score-methode' hierop toegepast. 
Bij deze methode wordt aan ieder aspect een prioriteit (varierend van 1 tot 5 naarmate 
het aspect minder belangrijk is) toegekend en krijgt ieder aspect een score voor de 
toe passing ervan (varierend van 1 tot 10 naarmate de toe passing beter is). Deze twee 
waarden worden met elkaar vermenigvuldigd en levert de 'gewogen factor score' op, die 
varieert van 1 tot 50. Aan de hand van deze waarde kan, bij herhaalde toepassing van 
de methods enige tijd later, bekeken worden op welke aspecten verbeteringen zijn 
geboekt. Een lage 'gewogen factor score' kan veroorzaakt worden door: 
• een lage wegingsfactor: dit houdt in dat het aspect relevant is. 
• een lage score: dit houdt in dat de toepassing van het aspect niet voldoende is. 
In beide gevallen betekent dit dat het aspect meer aandacht meet krijgen. Op die manier 
kunnen ook de 'gewogen factor scores' van verschillende aspecten met elkaar vergele
ken worden. Het nadeel van de methods is dat zij erg subjectief is; het voordeel is dat in 
een oogopslag is te zien welke aspecten onmiddellijk (meer) aandacht verdienen. Dit zijn 
namelijk die aspecten die een hoge wegingsfactor ( = prioriteit) hebben ( 1 of 2) en een 
score die neg wel verbeterd kan worden (kleiner dan 9). Bij een regelmatig gebruik van 
deze methods is het aan te bevelen de tabel door meerdere personen te laten invullen 
en met gemiddelde waarden te werken. In tabel 4. 1 is weergegeven wat het resultaat is 
van toepassing van de methods op de 'Lean Principles' bij Vernay. 

Tabel 4.1: de gewogen factorscoremethode toegepast op de 'Lean Principles' bij Vernay 

Lean Aspect ( 1) Wegingsfactor (2) Score (3) Gewogen factor-
( 1 = zeer belang- ( 1 = zeer slecht, score (4) 
rijk, .. , 5 = onbelang- .. , 10 = uitmu- (2) X (3) 
rijk) ntend) 

1. People Sup.Pract. 1 6 6 

2. Process Cap. - - --
3. Planned Maint. 2 7 14 

4. Error Proofing 2 - --
5. Pull System 4 3 12 

6. Leveling 4 3 12 

7. Quick Set-up 2 9 18 

8. Small Lots 3 3 9 

9. Containerization 5 8 40 

1 0. Transportation 5 8 40 

11 . Lead Time Red. 2 5 10 

12. P.M. & O.L. 2 5 10 

13. w.o. & v.c. 1 2 2 

14. Sup. Dev. & Rat. - - --
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Uit de tabel blijkt dat mijns inziens de volgende vijf aspecten binnen Vernay de meeste 
aandacht verdienen: 
1 . People Supportive Practices 
2. Small Lots 
3. Lead Time Reduction 
4. Plant, Machine & Office Layout 
5. Workplace Organization & Visual Control 
De aspecten 2 en 3 zijn voornamelijk gericht op logistieke verbeteringen van het 
produktieproces. Bij de aspecten 1 , 4 en 5 kan een duidelijk verband met SPC gelegd 
worden, hetgeen in §4. 7 en in hoofdstuk 8 aan de orde komt. Om die reden wordt naar 
deze drie aspecten nader onderzoek gedaan door middel van een enquete (zie bijlage 
4.4). In §4.4 t/m §4.6 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis 
van de resultaten (zie bijlage 4.6) van dit onderzoek. 

4.4 People Supportive Practices 
In deze paragraaf wordt eerst uitgebreid ingegaan op de "3x3"-werkgroepen die in §4.2 
reeds genoemd werden. Vervolgens worden de conclusies gegeven naar aanleiding van 
de resultaten van een enquete over deze werkgroepen en het werken volgens werkin
structies. 

De werkgroepen (3x3-aanpak) 
doe/ en opzet van de werkgroepen 
Er zijn drie werkgroepen opgericht (zie §4.2) van elk drie parsers, waarbij in elke groep 
een persoon per ploeg is vertegenwoordigd. Deze werkgroepen worden begeleid door 
twee personen, namelijk: 
1 . Manager Manufacturing & Process Engineering (technisch gedeelte) 
2. afstudeerster (organisatorisch gedeelte) 
De werkgroepen zijn 8 januari 1996 van start gegaan en streven de volgende doe/en na: 
• het hanteren van uniforme werkwijzen in de perserij (iedereen moet werken 

volgens werkinstructies) 
• het omlaag brengen van het aantal afkeurrapporten 
• procesoptimalisatie 
ledere groep krijgt per week een produkt toegewezen waarbij het de bedoeling is dat het 
proces van dit produkt in die week zoveel mogelijk verbeterd wordt. ledere ochtend 
vindt met de drie parsers uit de ochtendploeg een overleg plaats van ongeveer 15 
minuten, waarin de problemen, mogelijke oplossingen, experimenten, etc. besproken 
warden. Aan het eind van de week wordt er, indien er veranderingen in de werkwijze 
zijn opgetreden, een tijdelijke werkinstructiewijziging gemaakt. Het duurt ongeveer twee 
we ken voordat deze wijzigingen (via een zogenaamde 'Engineering Change' (=EC) 
officieel doorgevoerd warden. 

organisatorische problemen en oplossingen 
In de eerste vier weken dat de werkgroepen bezig waren, zijn een aantal structurele 
problemen naar voren gekomen. Hieronder warden deze problemen genoemd en indien 
mogelijk wordt een oplossing gegeven: 

1. De tijd is te kort. 
De werkgroepen hebben te weinig tijd om de projecten goed af te ronden, aangezien er 
aan het einde van elke week weer een nieuw produkt aan komt. 
op/ossing: Na vijf we ken een "stop week". In deze week kunnen voorgaande projecten 
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verder uitgewerkt en afgerond worden. Tevens kan in deze week wat meer tijd besteed 
worden aan de overdracht naar de rest van de ploegen. 
implementatie: Daze stopweek is ingevoerd en goad bevallen. Er is in die week op 
voorgaande projecten teruggekomen en de meeste zijn nu afgerond. Voortaan wordt om 
de vijf waken een dergelijke stopweek gehouden. 

2. lnformatie-uitwisseling/ploegoverdracht laat soms te wensen over. 
Af en toe wordt er in de werkgroepen geklaagd dat verslagen onleesbaar zijn en dat 
gegevens soms niet worden doorgespeeld. 
oplossing: De overdracht moet niet alleen schriftelijk plaatsvinden, maar ook mondeling. 
Verder moet men elkaar er achteraf op (durven) aan (te) spreken indien informatie niet 
goed blijkt te zijn overgedragen. 

3. Weinig persers werken volgens werkinstructies I wijzigingen warden niet 
aangenomen. 

Hierdoor wordt de overdracht van de gewijzigde werkinstructies naar de andere parsers 
bemoeilijkt. Dit is (was) het hoofdprobleem en door middel van een vergadering (met 
ploegbazen en 3x3 parsers) zijn de volgende oplossingen gevonden: 
• De tijdelijke werkinstructiewijzigingen moeten bij de pers gehangen worden, zodat 

de andere parsers kunnen zien dat er iets veranderd is. Daarmee moet dus niet 
gewacht worden totdat de veranderingen officieel ingevoerd zijn. 
implementatie: Dit gebeurt nu zodra de tijdelijke werkinstructiewijziging goedge
keurd is. 

• Door de parsers uit de werkgroepen moet aan de andere parsers worden uitgelegd 
wat het nut van de veranderingen is en hoe men tot deze veranderingen gekomen 
is. Op die manier worden de wijzigingen eerder aangenomen dan wanneer de 
ploegbazen ze overdragen. Verder blijven de parsers uit de werkgroepen altijd 
openstaan voor ideeen en suggesties van collega's. Mocht iemand na een aantal 
pogingen de wijzigingen nog steeds niet willen aannemen, dan wordt een ploeg
baas ingeschakeld. 
implementatie: Hier wordt op het moment nog onvoldoende aandacht aan besteed. 
Er moet aan gewerkt worden om dit te verbeteren. 

• De ploegbazen besteden er binnen hun ploeg ook nog eens extra aandacht aan, 
zodat ze er zeker van kunnen zijn dat alle parsers op de hoogte zijn van het 
bestaan van de werkgroepen en het nut ervan. Verder is het van belang dat de 
ploegbazen volledig achter de werkgroepen staan, zodat ze met z'n allen de rest 
mee kunnen "trekken". 

• Er wordt besloten dat het publicatiebord in de perserij intensief gebruikt gaat 
worden (zie ook §4.3). Het is de bedoeling dat de belangrijkste wijzigingen kort en 
duidelijk beschreven worden. De namen van de betreffende parsers worden erbij 
gezet, zodat andere parsers er direct op kunnen reageren. Het is belangrijk dat de 
publicaties wel up-to-date gehouden worden. Met het maken van grafieken van 
afkeurrapportcijfers moet nog een aantal weken gewacht worden, aangezien dan 
pas resultaten geboekt kunnen worden. 
implementatie: vanaf tweede week van februari '96 gebeurt dit. Publicaties 
worden regelmatig veranderd. 

• Aan de rest van de ploegen moet duidelijk gemaakt worden, dat het er niet alleen 
om gaat de afkeur naar beneden te krijgen, maar ook om kostenbesparingen en 
doorlooptijdverkortingen te realiseren, bijvoorbeeld door het elimineren van 
bepaalde processtappen. 
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resultaat van de werkgroepen 
Sinds januari is een aanzienlijke dating van het aantal afkeurrapporten waar te nemen 
(voor een grafiek hiervan zie bijlage 4.5). 
Op de technische (inhoudelijke) verbeteringen van de processen die de 3x3-werkgroepen 
hebben bewerkstelligd, wordt hier niet ingegaan, omdat deze in het kader van dit 
onderzoek niet relevant zijn. 

N.B. Engineering zou ook informatie moeten krijgen over wat er geprobeerd is bij een 
proces, ook al heeft dit niet tot een Engineering Change geleid. (Welke experimen
ten zijn gedaan, welke resultaten leverden dat op, welke problemen zijn er nog met 
het produkt, etc.) 
-+ = terugkoppeling van informatie!/1 

Uit de resultaten (zie bijlage 4.6) van een enqul!te over deze werkgroepen en het werken 
volgens werkinstructies zijn de volgende conclusies getrokken: 

conclusies 
• Ongeveer een derde deel van alle parsers weet niet waar de werkgroepen (3x3-

aanpak) zich mee bezig houden. 
• Bijna de helft (41 %) ziet niet in dat het erg belangrijk is waar deze werkgroepen 

zich mee bezig houden. 
• Ruim 60% geeft aan niet altijd volgens werkinstructies te werken. 
aanbeveling 
Er moet meer aandacht aan geschonken worden. Niet alleen de ploegbazen en de 
parsers uit de werkgroepen moeten dit doen, maar iedereen die ervan op de hoogte is en 
met de perserij te maken heeft. Misschien is het nodig om de parsers uit de werkgroe
pen de resultaten van de projecten aan de rest van de ploegen te presenteren, zodat het 
nut van hun werk duidelijker wordt. 

4.5 Plant, Machine & Office Layout 
Zoals uit §4.3 al naar voren kwam, moet onderzocht worden of de invoering van 
groepentechnologie voor Vernay een goed alternatief zou zijn voor verbetering van de 
huidige lay-out. De voordelen van een dergelijke indeling van machines en werkvloer 
zijn: 
• grotere motivatie operators door afwisselender werk 
• betere samenwerking (teamwork) 
• als groep verantwoordelijk voor een proces/een aantal produkten, hetgeen leidt tot 

grotere betrokkenheid en een bater inzicht in het belang van kwalitatief goede 
produkten 

• betere benutting van de beschikbare mancapaciteit 
• gemakkelijker te achterhalen waar oorzaken van verstoringen liggen 
Door de drie eerst genoemde voordelen wordt ook gescoord op het aspect 'People 
Supportive Practices'. Uiteraard brengt de methode ook nadelen met zich mee, namelijk: 
• een volledige herinrichting van de werkvloer is nodig, hetgeen veel consequenties 

met zich meebrengt 
• training van operators vereist 
Een uitgebreid onderzoek is nodig om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn voor 
Vernay om groepentechnologie in te voeren en of het financieel gezien aantrekkelijk is. 
Door de beperkte tijd kan een dergelijk onderzoek binnen dit project niet meegenomen 
worden. Wei is onderzocht hoe de mensen op de werkvloer over een dergelijke indeling 
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denken. Uit de resultaten van dit onderzoek, die zijn weergegeven in bijlage 4.6, zijn de 
volgende conclusies getrokken: 

conclusies 
• Bijna de helft van de persers vindt de ligging van de afdelingen in de fabriek 

gunstig. 
• 60% van de persers vindt het werk wel eens eentonig. 
• Een derde van de persers vindt dat er meer samengewerkt moet warden. 
• Een derde van de persers wil graag afwisselender werk doen. 
• Bijna 30% denkt dat invoering van groepentechnologie bij Vernay een geed 

alternatief zou zijn. 
aanbeveling 
Aangezien veel mensen geen antwoord op de vragen wist, kan niet geconcludeerd 
warden dat 70% van de persers denkt dat groepentechnologie geen goed alternatief zou 
zijn. Naar mijn idee moet het uitgebreide onderzoek er dan ook wel komen, met name 
omdat de meerderheid het werk wel eens eentonig vindt. Aanbevolen wordt om een 
volgende afstudeerder de mogelijkheden voor dit alternatief te laten onderzoeken. 

4.6 Workplace Organization 
Zeals bij de evaluatie van dit aspect in §4.3 al werd opgemerkt, is naar de factoren orde 
en netheid van de werkplek en een aantal ergonomische factoren nader onderzoek 
verricht. Uit de resultaten hiervan (zie bijlage 4.6) zijn de volgende conclusies getrokken: 

conclusies (werktafels) 
• Ongeveer de helft van de persers is tevreden over de opstelling van de werktafels 

ten opzichte van de pers. 
• Ruim 60% is van mening dat deze opstelling produktafhankelijk is. 
• De helft van de persers vindt de werktafels prettig om mee te werken. 
• Meer dan de helft vindt dat de afmetingen van de werktafel af zouden moeten 

hangen van het produkt. 
• Bijna 70% vindt het een goed idee als Vernay werktafels aanschaft die verstelbaar 

zijn. 
aanbeveling 
De opstelling van de werktafel ten opzichte van de pers meet produktafhankelijk 
warden. Verder meet uitgezocht warden of het haalbaar is verstelbare werktafels aan te 
schaffen, aangezien dit, ergonomisch gezien, zeer gewenst is. 

conclusies (werkplekken) 
• Ongeveer een kwart van de persers vindt de werkplekken te klein. 
• Twee derde vindt dat de werkplekken niet schoon genoeg zijn. 
• Meer dan de helft vindt de werkplekken te rommelig. 
• Verder geeft twee derde van de persers aan wel eens last van tocht te hebben. 
aanbeveling 
Er moet meer aandacht geschonken gaan warden aan de schoonheid en orde van de 
werkplekken, aangezien vuil en rommel veel invloed kan hebben op de kwaliteit van de 
produkten. Tevens moet er iets aan de tocht in de fabriek gedaan warden als dat 
mogelijk is, omdat hier veel klachten over zijn. 
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4. 7 Aanbevelingen 
Een moeilijkheid bij dit onderzoek is het feit dat zowel de bepaling van de relevantie als 
van de huidige toepassing van de Lean Production aspecten nogal subjectief is. Daarom 
zijn er, behalve de specifieke conclusies uit §4.4 t/m §4.6, uit het totale LP-onderzoek 
geen duidelijke conclusies naar voren gekomen. Wei worden een aantal aanbevelingen 
voor de toekomst gedaan, die zijn opgesplitst in: 
• aanbevelingen voor Vernay met betrekking tot LP 
• aanbevelingen die noodzakelijk zijn voor invoering van SPC 

Aanbevelingen voor Vernay met betrekking tot LP 

• De vijf 'Lean Principles' die de komende tijd de meeste aandacht moeten krijgen bij 
Vernay zijn: 
1. People Supportive Practices 
2. Small Lots 
3. Lead Time Reduction 
4. Plant, Machine & Office Layout 
5. Workplace Organization & Visual Control 

Hiervan zijn er drie die vooral gericht zijn op een betere kwaliteit van de produkten 
( 1, 4 en 5) en twee die meer gericht zijn op een betere logistiek (2 en 3). Aange
zien het hier gaat om verbeteringen van de processen waardoor een daling van de 
uitval bij de klant ( = een kwaliteitsverbetering) wordt gerealiseerd, zijn het de 
aspecten 1, 4 en 5 die onder de loep genomen moeten worden. 

• Er moet op gelet worden dat er niet aan te veel aspecten tegelijk gewerkt wordt . 
Verbeteringen vinden geleidelijk plaats (veranderingsproces) en men moet niet te 
veel tegelijk willen verbeteren. Het is beter om een paar dingen goed te doen, dan 
om veel dingen half te doen. 

Aanbevelingen die noodzakelijk zijn voor invoering van SPC 

• 

• 

De belangrijkste voorwaarde om de invoering van SPC tot een succes te maken is 
het werken volgens uniforme werkwijzen. Dit behoort tot het aspect 'People 
Supportive Practices'. 

De benodigde middelen om dit te kunnen realiseren zijn: 
Een goede communicatie en samenwerking tussen de operators, zodat de 
noodzakelijke informatie doorgespeeld wordt. 
Gemotiveerde operators, aangezien de introductie van een nieuw systeem 
(SPC) met ongemotiveerde operators een geringe kans van slagen heeft. 

Ook deze twee middelen vallen onder het aspect 'People Supportive Practices'. 
Een andere voorwaarde voor de invoering van SPC is een layout van de werkvloer 
die SPC zowel qua tijd als qua ruimte werkbaar maakt. Dit houdt in dat: 

De afstand tussen de machine en de werktafel niet te groot mag zijn (looptijd 
en ruimte). 
De werkplaats groot genoeg meet zijn om registraties uit te kunnen voeren 
(ruimte). 
Metingen binnen de cyclustijd van het proces mogelijk zijn (tijd). 
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Deze voorwaarde valt onder het Lean Production aspect 'Plant, Machine & Office 
Layout'. 

• Als laatste moet opgemerkt worden dat SPC een grotere kans van slagen heeft 
indien de werkplekken schoon en netjes zijn, zodat zowel de metingen als de 
registraties niet door overtollige vervuiling be"invloed worden. Dit behoort tot hat 
Lean Production aspect 'Workplace Organization & Visual Control'. 

Samenvattend: Er zijn drie Lean Production aspecten waarvan de toepassing gezien 
moet worden sis voorwaarde voor de invoering van SPC in deze volgorde van relevantie: 
1. People Supportive Practices 
2. Plant, Machine & Office Layout 
3. Workplace Organization & Visual Control 

Dit waren de resultaten van de kwalitatieve analyse die is uitgevoerd als voorbereiding 
op het feitelijke onderzoek, het SPC-onderzoek (zie hoofdstuk 6). Voordat met het SPC
onderzoek begonnen is, is eveneens een kwantitatieve analyse uitgevoerd, om op die 
manier meer inzicht te krijgen in het gesignaleerde probleem. De resultaten van daze 
kwantitatieve analyse worden beschreven in hoofdstuk 5. 
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5. Intermezzo 

Om wat meer inzicht te krijgen in het hoofdprobleem waar Vernay mee kampt, namelijk 
de te hoge uitval (zowel intern als bij de klant), is een kwantitatieve analyse van 
gegevens uitgevoerd. Ook deze kwantitatieve analyse moet gezien worden als vooron
derzoek van het SPC-onderzoek dat in hoofdstuk 6 behandeld wordt. Er is begonnen met 
een analyse van de totaalcijfers van klantenklachten, afkeurrapporten en herstelkosten 
over 1995. De resultaten hiervan zijn weergegeven in §5.1. Vervolgens is een viertal 
produkten geselecteerd waarvan alle interne uitvalgegevens, voor zover mogelijk, zijn 
geanalyseerd. Van deze analyses zijn de belangrijkste resultaten in § 5.2 terug te vinden. 
In §5.3 worden naar aanleiding van de algemene analyse en de produktspecifieke 
analyses uit de voorgaande paragrafen conclusies getrokken. Op deze wijze wordt de 
visie op het probleem ontwikkeld en wordt duidelijk gemaakt waarom het SPC-onder
zoek de kern van het afstudeeronderzoek is. Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt in 
§5.4 aandacht geschonken aan de afwijkingen van het plan van aanpak en wordt het 
verband tussen de drie onderzoeksgebieden nog eens kort toegelicht. 

5.1 Analyse (algemeen) 
In deze paragraaf warden in het kort de resultaten weergegeven van een kwantitatieve 
analyse van achtereenvolgens klantenklachten, afkeurrapporten en herstelkosten. Voor 
berekeningen en verdere uitleg wordt verwezen naar de bijlagen 5.1 t/m 5.3. 

klantenklachten 
• Het totaal aantal klantenklachten over 1995 is gelijk aan 158 

Het totaal aantal zendingen in 1995 was gelijk aan 2322. } 

• 

=> Hieruit volgt dat 158/2322 * 100% = 6,8% van de zendingen die in 1995 
verstuurd zijn, heeft geleid tot een klantenklacht. 

Voor een grafiek van deze percentages per maand van 1995 wordt verwezen naar 
bijlage 5.1. 
Er worden binnen Vernay verschillende klantenklachtcategorieen onderscheiden . 
Het nadeel van deze indeling is dat de verschillende klantenklachtcategorieen 
elkaar niet uitsluiten. Klantenklachten die bijvoorbeeld in de categorie 'functioneel' 
zijn ingedeeld, hebben soms betrekking op fouten die niet alleen functioneel van 
aard zijn, maar ook visueel of dimensioneel. Om die reden zouden dergelijke 
klachten ook tot de categorie 'visueel' of 'dimensioneel' kunnen behoren. De 
klantenklachtcategorieen die onderscheiden worden zijn: 
0-fouten: als de fouten pas in het produktieproces door de klant 

dimensioneel: 
documenten: 
functioneel: 

levering: 

ontdekt worden (ongeveer 1 op de 10.000 stuks). 
als de maten van de produkten afwijkingen vertonen. 
als de bijgeleverde papieren niet juist zijn. 
als de fouten zodanig zijn, dat de functie van de produkten 
wordt aangetast. 
als het aantal geleverde produkten of het tijdstip van levering 
niet goed is. 

visueel: als de fouten aan de produkten van visuele aard zijn. 
Van de 158 klantenklachten uit 1995 behoren de meesten tot de categorie 
'visueel', namelijk 44 stuks, oftewel 27 ,9%. Daarna komt de categorie 'functio
neel' met 33 klantenklachten, hetgeen overeenkomt met 20,9%. 
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• Door de 158 klantenklachten van 1995 opnieuw te classificeren, zodat alleen die 
klachten in de categorie 'functioneel' zijn ingedeeld die niet visueel of dimensioneel 
van aard zijn (maar alleen functioneel), ziet de "top 3" van klantenklachtcategorie
en er als volgt uit: 
visueel: 82 = > 51,9% 
documenten: 25 = > 15,8% 
dimensioneel: 21 = > 13,3% 

• Het aantal klantenklachten met retourzendingen in 1995 bedroeg 38, oftewel 
24, 1 % van het totaal aantal klachten in 1995. Dit komt overeen met 1,6% van het 
totaal aantal zendingen in 1995. 
Bij 73, 7% van de retourzendingen werd de gehele zending teruggestuurd; bij 
26,3% slechts een deel van de zending. 

Voor de volledige overzichten met betrekking tot de analyse van de klantenklachten en 
voor een tweetal grafieken die hier betrekking op hebben, wordt verwezen naar bijlage 
5.1. 

afkeurrapporten 
• Een afkeurrapport ontstaat indien een partij produkten op basis van het nemen van 

een steekproef wordt afgekeurd. Dit wil niet zeggen dat deze hale partij uitval is, 
aangezien de produkten, die op deze manier zijn afgekeurd, uitgesorteerd worden 
en, indien mogelijk, herbewerkt worden. 

• Het totaal aantal afkeurrapporten van 1995 is ongeveer gelijk aan 2500. Dit komt 
overeen met ruim 200 afkeurrapporten per maand. Dit houdt in dat ongeveer 16% 
van het totaal aantal keuringen (steekproeven) in 1995 heeft geleid tot een 
afkeurrapport. 

• Het grootste deel van de afkeurrapporten ontstaat na de steekproeven die na het 
persen worden genomen. Dit percentage is op globale wijze berekend en is 
ongeveer gelijk aan 65%. 

Voor een overzicht per maand van het aantal afkeurrapporten in 1995 wordt verwezen 
naar bijlage 5.2. 

herstelkosten 
• Onder herstelkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden om produk

ten, die in eerste instantie zijn afgekeurd, toch nog te kunnen gebruiken. Deze 
kosten zijn opgebouwd uit uitsorteerkosten en herbewerkingskosten. 

• De totale herstelkosten van 1995 bedragen ongeveer f 160.000,-. Opvallend 
hierbij is dat ruim f 270.000,- hiervan, dus ongeveer 35%, zijn toe te wijzen aan 
het derde kwartaal van 1995. 

• Bijna de helft van de totale herstelkosten van 1995 (ongeveer f 360.000,-) wordt 
veroorzaakt door slechts 1 2 van de 14 7 produkten, hetgeen overeenkomt met 
8,2% van de produkten. Dit stemt overeen met de 20/80-regel, die zegt dat 80% 
van de kosten veroorzaakt wordt door 20% van de produkten. 

Voor een overzicht van de herstelkosten per kwartaal van 1995 en een grafiek van de 
herstelkosten van de top 12 van produkten die de meeste herstelkosten veroorzaken 
wordt verwezen naar bijlage 5.3. 

Aangezien aan de hand van de resultaten van de analyse van de afkeurrapporten is 
gebleken dat verreweg de meeste uitva/ in de perserij ontstaat, is besloten de focus van 
het verderde afstudeeronderzoek op de perserij te leggen. 
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5.2 Analyse (produktspecifiek) 
Om enigszins inzicht te krijgen in de grootte van de interne uitvalstromen, zijn vier 
produkten geselecteerd. Voor deze vier produkten is, voor zover mogelijk, een analyse 
gemaakt van de interne uitvalgegevens (met name met betrekking tot de perserij). 
Aangezien op het moment dat deze selectie van produkten plaats vond het idea er al 
was om bij het SPC-onderzoek eveneens met een aantal produkten als speerpunten ta 
werk te gaan ( =speerpuntenaanpak), is hiermee bij de keuze van de produkten rekening 
gehouden. Op die manier kan zowel voor de kwantitatieve analyse als voor het SPC
onderzoek van dezelfde produkten gebruik worden gemaakt. Bij de selectie van de 
produkten zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd: 

uit een produktfamilie: 

snellopers: 

geen bijzonderheden: 

Om het SPC-onderzoek niet te breed te maken, maar te 
focussen op een klein gebied en om het mogelijk te maken 
uitvalgegevens van verschillende produkten uit dezelfde 
familie met elkaar te vergelijken. 
Om metingen uit te kunnen voeren in het kader van het SPC
onderzoek is het noodzakelijk dat de produkten vaak (bijna 
iedere week) geproduceerd worden. 
Om niet met "uitzonderingsprodukten" te maken te hebben, 
aangezien dat het onderzoek nodeloos ingewikkeld maakt. 

De keuze is gevallen op produkten uit de produktfamilie "umbrella's" (zie §2.2 voor een 
korte omschrijving hiervan en zie bijlage 5.4 voor een foto van de produkten), omdat 
hiermee niet al te veel problemen zijn of worden verwacht. Het was de bedoeling dat er 
drie produkten gekozen zouden worden, omdat er bij een produkt te veel risico wordt 
gelopen en bij twee produkten vaak een goed/fout vergelijking wordt gecreeerd. 
Aangezien de umbrella's vier snellopers bleken te hebben, is uiteindelijk voor vier 
produkten gekozen. 
Om de grootte van de interne uitvalstromen te kunnen bepalen, is allereerst een flow 
chart van het produktieproces opgesteld, die is weergegeven in figuur 5.1 op blz.35. 
Om voor de vier geselecteerde produkten te kunnen analyseren hoe groot de verschillen
de stromen uit het schema zijn (uitgedrukt in percentages van het totaal aantal produk
ten), is gebruik gemaakt van de binnen Vernay aanwezige registraties die hier betrekking 
op hebben: 

A. registraties uitval perserij (na visuele controles) 
• uitvalregistratiekaarten (u.r .k.'s): deze word en door de parsers na de dienst 

ingevuld. 
• VIS-gegevens (zie § 2.5 voor een korte uitleg van 'VIS') 
Aan de hand van deze registraties is per produkt het gemiddeld uitvalpercentage 
berekend en is bepaald hoe de uitval verdeeld is over de verschillende foutsoorten. 

B. registraties aantal geproduceerde produkten en afkeurrapporten in 1995 
Aan de hand van deze registraties is de verhouding bepaald tussen het aantal afgekeur
de produkten en het aantal produkten dat doorgaat naar de volgende bewerking. Tevens 
is bepaald hoe groot de andere uitvalstromen zijn (hoeveel uitsorteren, herbewerken, 
scrap, zie de flow chart van figuur 5.1 ). 
Tevens is bepaald hoeveel afkeurrapporten er van de vier geselecteerde produkten 
waren in 1995 en wat de meest voorkomende afkeurredenen waren per produkt (zowel 
na steekproef perserij als na eindcontrole). 
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SCHEMA ONTSTAAN UITVAL 
GESELECTEERDE PRODUKTEN: 

WALSEN 

PERSEN 
+ VISUELE CONTROLE 

STEEKPROEF 
as (n-100) 

BEWERKING(EN) 

EINOCONTROLE as 
STEEKPROEF (n•200) 

EXPEDITIE 

PRODUKTEN 
BIJ DE KLANT 

130-184 
188-102 

1404-102 
2188-102 

fig.5. 1: Row Chart van het produktieproces (inclusief steekproeven) 
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C. registraties dimensionele afkeur/uitval 
Een set-up controle vindt plaats als: 
1 . Een nieuwe produktieorder wordt opgestart. 
2. Een nieuwe batch rubber wordt gebruikt. 
3. Een nieuwe serie inserts wordt gebruikt (voor umbrella's niet van toepassing). 
Aan de hand van de resultaten van de set-up controles in de perserij is gekeken hoe het 
met de dimensionele uitval van de vier produkten is gesteld. 

D. registraties klantenklachten I aantal zendingen 
Per geselecteerd produkt is bepaald hoeveel klantenklachten er in 1995 waren en tot 
welke klantenklachtcategorie iedere klacht behoort. Tevens is het aantal klantenklachten 
per produkt gerelateerd aan het aantal zendingen in 1995 van dat produkt. 

Voor een voorbeeld van elk van de belangrijkste registraties (u.r.k., VIS, afkeurrapport 
registratie, set-up controle en klantenklachten) wordt verwezen naar bijlage 5.5. 
Hieronder worden de belangrijkste resultaten van de analyse per produkt weergegeven: 

A. uitvalpercentages aan de hand van u.r.k.'s en VIS: 

tabel 5 . 1: uitvalpercentages van de vier produkten 

I produktnummer II uitval-% u.r.k. I uitval-% VIS I verschil (in %) I 
130-184 1,49% 2,75% + 84,6% 

188-102 1,23% 1,56% + 26,8% 

1404-102 1,41 % 1,53% + 8,5% 

2186-102 7,36% 6,08% • 17,4% 

De uitvalpercentages die aan de hand van de u.r.k.'s zijn berekend behoren gelijk te zijn 
aan de uitvalpercentages die aan de hand van de VIS-registraties zijn berekend. 
Opvallend is het relatief grote verschil tussen beide uitvalpercentages bij de 130-184. 
Ook bij de 188-102 en de 2186-102 zijn de verschillen zeker niet te verwaarlozen. 
Verder is opvallend dat in drie van de vier gevallen het uitvalpercentage volgens VIS 
groter is dan het uitvalpercentage volgens de u.r.k.'s. Het is moeilijk om een verklaring 
voor deze verschillen te geven. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 
• Niet alle uitval wordt door de parsers op de u.r.k.'s geregistreerd. 
• Doordat de VIS-registraties pas achteraf plaatsvinden, nadat de produkten aan het 

einde van het produktieproces bij expeditie geteld zijn, ontstaat een grote onnauw
keurigheid in de registraties. 

Geconcludeerd wordt dat de registraties op de u.r.k. 's niet overeenstemmen met de VIS
registraties. Aanbevolen wordt om een van beide registraties af te schaffen, aangezien 
het onnodig is om gegevens dubbel te hebben. Voor de registratiemethode die gehand
haafd blijft, moet gezocht warden naar verbeteringen zodat de registraties in het vervolg 
nauwkeuriger kunnen plaatsvinden. 

Voor de wijze waarop de uitval verdeeld is over de verschillende foutsoorten per produkt 
wordt verwezen naar bijlage 5.6 . 
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B. aantal afkeurrapporten van de vier produkten: 

tabel 5.2: aantal afkeurrapporten van de vier produkten in 1995 

produktnummer I aantal afkeurrapporten I 
130-184 16 

188-102 17 

1404-102 113 

2186-102 14 

totaal I 160 I 

Ondanks het feit dat de 1404-102 van de vier produkten verreweg de grootste snelloper 
is en er van dit produkt dus veel meer steekproeven genomen zijn in 1995, kan gecon
cludeerd worden dat een produkt met 113 afkeurrapporten in een jaar tot de "probleem
produkten" behoort. Aangezien het uitvalpercentage van de 1404-102, vergeleken met 
de andere produkten, niet opval/end hoog is, maar het aantal afkeurrapporten in absolute 
termen we/, wordt geconcludeerd dat veel fouten niet door de perser gezien (kunnen) 
worden. 

Deze fouten komen pas aan het licht als steekproeven met behulp van een microscoop 
worden onderzocht, hetgeen het grote aantal afkeurrapporten verklaart. Hierdoor is het 
werkelijk uitvalpercentage veel hog er. 
Voor de meest voorkomende afkeurredenen en de grootte van de interne uitvalstromen 
wordt verwezen naar bijlage 5.6. Tevens wordt in deze bijlage voor de 1404-102 de 
flow chart uit figuur 5.1 ingevuld. 

C. dimensionele uitval en afkeur: 

Uit de resultaten van de set-up controles van de vier geselecteerde produkten kan 
geconcludeerd worden dat weinig uitval is toe te wijzen aan dimensionele afwijkingen. 

"Buiten-specificatie"-situaties deden zich bij deze produkten alleen voor als daar 
duidelijke oorzaken voor waren aan te wijzen, zoals een nieuwe matrijs, nieuwe nesten, 
etc. Om die reden wordt er op de dimensionele uitval niet nader ingegaan. Voor de 
bijbehorende gegevens wordt verwezen naar bijlage 5.6. 

D. klantenklachten en aantal zendingen: 

Opvallend is (zie tabel 5.3 op blz.38) het geringe aantal klantenklachten op de 1404-
102, gezien het grote aantal afkeurrapporten op dit produkt dat hierboven (zie onder B) 
naar voren kwam. Dit stemt overeen met de eerder getrokken conclusie dat veal fouten 
bij dit produkt aan het licht komen wanneer de genomen steekproeven met een 
microscoop worden onderzocht. 
Voor nadere informatie over deze twee klantenklachten wordt verwezen naar bijlage 5.6. 
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tabel 5.3: aantal klantenklachten en aantal zendingen van de vier produkten in 1995 

I produktnummer II aantal zendingen II aantal klantenklachten I 
130-184 34 1 

188-102 28 0 

1404-102 114 1 

2186-102 38 0 

I totaal II 214 I 2 

5.3 De kern van het onderzoek 
Uit §3.1 bleek dat de doelstelling van het onderzoek het terugdringen van de (kans op) 
uitval bij de klant is. Het is erg moeilijk om te achterhalen hoe groot de uitval bij de klant 
daadwerkelijk is. Het aantal klantenklachten geeft wel een indicatie, maar lang niet 
genoeg om de uitval bij de klant kwantitatief te kunnen uitdrukken. In feite is de uitval 
bij de klant opgebouwd uit drie groepen, te weten: 
1. foute produkten die niet door de klant ontdekt worden 
2. foute produkten die door de klant ontdekt worden, maar waar de klant niet over 

klaagt 
3. foute produkten die door de klant ontdekt worden en waar een klacht over 

binnenkomt 
Alleen categorie 3 kan via de klantenklachten gekwantificeerd worden. Van de andere 
twee categorieen zijn geen gegevens aanwezig en kunnen alleen grove schattingen 
gemaakt worden. Het onderzoek beperkt zich dan ook tot het produktieproces en laat 
het traject van levering aan de klant buiten beschouwing. Om deze reden moet de 
doelstelling van het onderzoek eigenlijk gelezen worden als: 

Het terugdringen van de uitva/ die intern (tijdens het persproces) ontstaat, hetgeen 
indirect moet gaan leiden tot een afname van de uitval bij de klant. 

Door het huidige steekproef systeem te hanteren kan dit niet gegarandeerd worden, 
hetgeen figuur 5.2 op blz .39 inzichtelijk maakt. 
Om de kans op het ontdekken van fouten even hoog te houden als v66r de afname van 
de interne uitval, moet de steekproefgrootte verhoogd worden. Aangezien dit extra 
kosten met zich meebrengt en men juist af wil van alle steekproeven, is dit geen goede 
oplossing. De opdrachtformulering uit §3.2 zou dus herschreven kunnen worden tot: 

Mask een verbeteringsvoorstel voor het produktieproces zodat implementatie ervan het 
mogelijk maakt om door inzet van een statisische techniek te garanderen dat een 
afname van de interne uitval tevens leidt tot een afname van de uitval bij de klant. 

Terugblikkend op het plan van aanpak uit §3.3 kan geconstateerd worden dat in 
Statistical Process Control de statistische methode gezien kan worden die hiertoe kan 
leiden. Door het creeren en vooral het kunnen garanderen van statistisch beheerste 
processen wordt het aantal foute produkten, dat overblijft in een partij, dusdanig klein, 
dat het nemen van steekproeven op den duur overbodig wordt en dat tevens minder 
fouten bij de klant terecht zullen komen. Om daze reden ligt de kern van het afstudeer-
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onderzoek op het onderzoek naar de mogelijkheden om SPC in te voeren bij Vernay, 
zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangegeven. Dit onderzoek komt in hoofdstuk 6 
uitgebreid aan de orde. 

AFNAME UITVAL 

(INTERN) 

~, 
MINDER FOUTEN 

IN PARTIJ 

~, 
BIJ GELIJKE STEEK-

PROEFGROOTTE 

NEEMT KANS OP 

ONTDEKKEN AF 

~, 
UITVAL BIJ DE 

KLANT ONBEKEND 

fig.5.2: een afname van de interne uitval leidt niet automatisch tot een afname van de externe 
uitval 

Zeals in §5.1 al naar voren kwam, ontstaat verreweg de meeste uitval in de perserij, 
hetgeen vooral blijkt uit het aantal afkeurrapporten. Hier komt nog bij dat veel uitval, die 
in de perserij is ontstaan, pas later in het produktieproces (met name in de ponserij) aan 
het licht komt. Hierdoor ligt het percentage uitval dat door de perserij wordt veroorzaakt 
in werkelijkheid nog iets hog er. Aangezien de meeste winst dus in de perserij valt te 
behalen, wordt er bij het onderzoek gefixeerd op het persproces. 

De kern van het onderzoek ligt op het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om SPC in 
te voeren in de perserij van Vernay. Dit moet zowel tot een reductie van de interne 
uitval leiden, als tot een garantie voor een reductie van de uitval bij de klant. 

5.4 Afwijkingen van plan van aanpak en verbanden tussen onderzoeksgebieden 
In deze paragraaf wordt per onderzoeksgebied aangegeven op welke wijze van het plan 
van aanpak, dat in §3.3 werd weergegeven, is afgeweken. Tevens wordt het verband 
tussen de drie onderzoeksgebieden, dat eveneens in §3.3 aan de orde is geweest, 
herhaald om het overzicht te handhaven. 

Afwijkingen van plan van aanpak 
• LP: bij dit onderzoek is de tweede stap uit het plan van aanpak, de literatuurstudie, 
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beperkt tot de literatuur over Lean Production. Dit is besloten toen duidelijk was 
dat de kern van het onderzoek op SPC zou komen te liggen. lnvoering van SPC 
gaat namelijk gepaard met een cultuuromslag en leidt tevens tot een grotere 
betrokkenheid van de operators. 

• SPC: het bleek moeilijk te zijn om kosten en opbrengsten die SPC met zich 
meebrengt bij het onderzoek over SPC (zie hoofdstuk 6) te betrekken, aangezien 
het systeem pas kort geleden ge'implementeerd is. Hieraan wordt bij het eindadvies 
in hoofdstuk 8 kort aandacht besteed. 

• Steekproefsysteem: in §5.3 is gebleken dat men ernaar moet streven de steek
proeven zo snel mogelijk af te schaffen. Daarom en mede door een gebrek aan tijd 
is het project over het steekproefsysteem niet uitgevoerd op de wijze zoals in het 
plan van aanpak beschreven staat. Desondanks wordt er in hoofdstuk 7 kort 
aandacht aan besteed. 

Verbanden tussen de drie onderzoeksgebieden 
Het verband tussen SPC en LP: het is moeilijk om dit verband in het kort te omschrijven. 
Seide methoden kunnen geplaatst worden in het kader van Continuous Improvement. 
Hierbij beslaat LP een heel breed gebied, omdat er veel aspecten zijn die er deel van 
uitmaken, die zowel kwaliteitsverbeteringen als produktiviteitsverbeteringen nastreven. 
SPC daarentegen is een veel specifiekere methode die er op gericht is om de stabiliteit 
van processen te waarborgen en focust dus op een veel kleiner gebied. SPC kan als het 
ware geplaatst worden in het kader van LP, waarbij het hebben van statistisch beheers
te processen gezien kan worden als een voorwaarde voor het kunnen toepassen van 
bepaalde and ere 'Lean-aspecten'. Voor een gedetailleerde uitleg over dit verband wordt 
verwezen naar de literatuurscriptie in bijlage 9. 
Het verband tussen SPC en het steekproefsysteem: indien alle processen statistisch 
beheerst zijn, wordt het nemen van steekproeven overbodig. Zolang dit niet het geval is, 
blijven steekproeven noodzakelijk om zo goed mogelijk aan de eisen van de klant te 
kunnen voldoen. 
Het verband tussen de drie onderzoeksgebieden wordt schematisch weergegeven in 
figuur 5.3. 

LP 

LP SPC S.P.S 
LP 

LP 

fig.5.3: Het verband tussen de drie onderzoeksgebieden 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek naar de mogelijkheden 
van invoering van SPC in de perserij van VE heeft plaatsgevonden en wat de resultaten 
ervan zijn. 
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6. Statistical Process Control (SPC) 

De kern van het afstudeeronderzoek bestaat uit het onderzoek naar de mogelijkheden 
om SPC in te voeren in de perserij van Vernay. Onder SPC wordt verstaan [7]: 

Een werkmethode die streeft naar een proces waarin a/le onnodige variatie wordt 
vermeden. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop dit onderzoek 
heeft plaatsgevonden en wat het resultaat ervan is. In § 6. 1 wordt beschreven hoe de 
voorbereiding op het onderzoek heeft plaatsgevonden en waar de focus van het 
onderzoek komt te liggen. De keuze van de te volgen werkwijze uit de literatuur komt in 
§6.2 aan de orde. Daarna worden in §6.3 t/m §6.5 achtereenvolgens de opzet van een 
experiment, de invulling van het SPC-stappenplan en het ontwikkelde model behandeld. 
Vervolgens wordt in §6.6 beschreven hoe de implementatie heeft plaatsgevonden. Het 
bezoek dat aan Vernay Italia (VI), het zusterbedrijf van VE, is gebracht in het kader van 
het SPC-onderzoek wordt in § 6. 7 aan de orde gesteld. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met §6.8 waarin de conclusies van het onderzoek worden weergegeven en aanbeve
lingen voor de toekomst worden gedaan. 

6.1 De voorbereiding 

SPC in andere afdelingen 
Ondanks het feit dat bij aanvang van het onderzoek al duidelijk was dat het onderzoek 
zich beperkt tot de perserij, is een beschrijving gemaakt van de metingen, registraties 
en regelkaarten die op dit moment op de verschillende afdelingen worden uitgevoerd en 
bijgehouden (zie bijlage 6.1 ). Dit is gedaan om enig inzicht te krijgen in de wijze waarop 
Vernay tot invoering van SPC in het volledige produktieproces kan komen, aangezien dat 
het doel voor de toekomst is en hoe de prioriteiten aan de verschillende afdelingen 
daarbij moeten komen te liggen. Hierop wordt in §6.8, waarin de conclusies en aanbeve
lingen van het onderzoek zijn weergegeven, nog teruggekomen. 

De afbakening van het onderzoek 
De eerste afbakening die werd gemaakt is het besluit dat het onderzoek zich beperkt tot 
de perserij. Door middel van een paretoaanpak is vastgesteld (zie § 5.1) dat hiermee het 
grootste probleem wordt aangepakt, waarbij op ongeveer 65% van de totale herstelko
sten wordt gemikt. Er is besloten het onderzoeksgebied nog verder af te bakenen, zodat 
de focus uiteindelijk op een klein gebiedje wordt gelegd. Bij een dergelijke werkwijze 
wordt gesproken van een speerpuntenaanpak. Aangezien Vernay vele verschillende 
soorten produkten produceert die elk een ander proces hebben, is besloten om als 
speerpunt een aantal produkten uit een produktf amilie te selecteren, zodat SPC voor die 
produkten tegelijkertijd ge'introduceerd wordt. Voor het SPC-onderzoek worden dezelfde 
vier produkten gebruikt die reeds in § 5.2 op basis van een aantal selectiecriteria 
gekozen zijn. Voor een weergave van deze produkten wordt verwezen naar bijlage 5.4. 
Bij SPC wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten regelkaarten, te weten 
attributieve en variabele regelkaarten. Attributieve gegevens kunnen maar twee 
mogelijke waarden aannemen en zijn meestal van het type goed/fout of wel/niet. Bij 
variabele regelkaarten daarentegen gaat het om de beheersing van parameters die een 
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variabele waarde aannemen op een bepaalde meetschaal. Voor een duidelijk onderscheid 
in het gebruik van beide soorten regelkaarten wordt verwezen naar bijlage 6.2 en naar 
de literatuurscriptie in bijlage 9. Om voor dit onderzoek een keuze te kunnen maken 
tussen beide soorten regelkaarten is eerst ge'inventariseerd hoe de toepassing ervan in 
de perserij gezien kan worden. Deze is als volgt omschreven: 

attributieve regelkaarten: deze kunnen gebruikt warden voor de visuele controles die de 
operators aan de pers moeten uitvoeren. Het percentage (of het aantal) foute of goede 
produkten wordt dan uitgeiet tegen het aantal metingen dat plaats vindt in de tijd. Op 
het moment wordt alleen de totale uitval, uitgesplitst in de verschillende foutsoorten, 
geregistreerd na afloop van de dienst op de al eerder genoemde uitvalregistratiekaarten 
(zie bijlage 5.5 voor een voorbeeld van zo'n kaart). 

variabele regelkaarten: variabele regelkaarten in de perserij kunnen gebruikt worden voor 
de beheersing van de parameters van de pers, te weten 
• de cyclustijd 
• de druk 
• de temperatuur (deze wordt op verschillende plaatsen en tijdstippen gemeten) 
Op deze parameters zijn reeds ingrijpgrenzen (controlegrenzen) vastgesteld. Met behulp 
van PERSIS (zie § 2.5 voor een korte uitleg hierover) zijn deze controlegrenzen statistisch 
gedefinieerd. Bij variabele regelkaarten in de perserij gaat het vooral om alarmsituaties, 
waarin door de pers een alarmmelding wordt gegeven. 

Uiteindelijk is de keuze gemaakt het SPC-onderzoek te beperken tot invoering van 
attributieve regelkaarten, waarvoor vier redenen zijn aan te geven: 
1. Zoals uit de analyse van hoofdstuk 5 gebleken is, is het grootste probleem, 

waarmee Vernay kampt, het grate aantal visuele fouten. Aangezien attributieve 
regelkaarten betrekking kunnen hebben op de visuele inspecties die de parsers 
uitvoeren, lijkt dit de beste keuze. 

2. Er wordt bij Vernay al aan procesbeheersing gedaan. De link tussen proces 
parameter beheersing en perfecta produkten is echter niet altijd aanwezig. Om die 
reden heeft het bedrijf op dit moment meer behoefte aan attributieve dan aan 
variabele regelkaarten. 

3. Het is binnen de beperkte tijdsduur van het project niet mogelijk om de mogelijkhe
den voor de invoering van beide soorten regelkaarten in de perserij te onderzoeken. 

4. In de literatuur (41 wordt gesteld dat het vaak beter is om met attributieve regel
kaarten te beginnen bij de invoering van SPC. Pas als hiermee geen verbeteringen 
meer geboekt kunnen worden, moet overgeschakeld worden op variabele regel
kaarten. 

Opgemerkt moet worden dat bij de invoering van attributieve regelkaarten het risico 
wordt gelopen dat er aan produktbeheersing wordt gedaan in plaats van aan procesbe
heersing. In dit geval treedt een 'Out of Control'-situatie op indien de uitval van een 
bepaald produkt boven een statistisch bepaalde grens uitkomt. In feite is dit geen 'Out 
of Control' van het proces, maar van het produkt, zodat niet van "echte" SPC gesproken 
kan warden. Om de oorzaak van de procesverstoring te elimineren moeten echter wel de 
parameters van het proces bijgesteld warden. 

Samenwerkingsverband 
Aangezien de afdeling Quality Support (0. S.J voor een groat deel verantwoordelijk wordt 
voor de barging van de eventueel te implementeren SPC-regelkring, is in overleg 
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besloten dat bij dit onderzoek door mij met de Quality Engineer samengewerkt gaat 
worden. Op die manier wordt niet alleen een stuk betrokkenheid van deze afdeling 
gecreeerd, maar wordt ook de gelegenheid geboden om ideeen over bepaalde zaken uit 
te wisselen. 

Het onderzoek bestaat uit het invoeren van attributieve regelkaarten in de perserij. Er 
wordt geiixperimenteerd met maximaal vier produkten sis speerpunt, waarbij op initiatief 
van de afstudeerder een samenwerkingsverband is gecreiierd tussen de afstudeerder en 
de Quality Engineer. 

6.2 De te volgen werkwijze 
Een aantal boeken over SPC zijn bekeken, met name het Kwaliteitshandboek van 
dhr.L.Monhemius (71, dat een SPC-concept bevat, bestaande uit 11 stappen (zie bijlage 
6.3 en bijlage 9), en het boek Quality Management: Tools and Methods for Improvement 
van Gitlow, Oppenheim & Oppenheim (4). Het belangrijkste verschil hiertussen is dat 
Monhemius in zijn stappenplan het organisatorische deel van SPC benadrukt. Dit houdt 
in dat veel aandacht besteed wordt aan a.a. het vaststellen van een geschikte meting, 
het vaststellen van de frequentie van meten, het opstellen van een actieplan om 
oorzaken van procesverstoringen te elimineren, etc. In veel boeken wordt ervan 
uitgegaan dat SPC bestaat uit de implementatie van een regelkaart. In het handboek van 
Monhemius wordt de invaering van SPC gezien als de implementatie van een regelkring, 
waarvan de regelkaart slechts een deel uitmaakt. In het boek van Gitlow e.a. (41 wordt 
een wiskundige benadering van SPC gegeven. Er wordt daarbij uitgegaan van de 
aanwezigheid van een standaard meting. Daarna wordt gedetailleerd beschreven hoe de 
meetwaarden geanalyseerd kunnen worden om een regelkaart te construeren. Er wordt 
een uitgebreide en wiskundige beschrijving gegeven van de verschillende soorten 
regelkaarten die er zijn. Vervolgens worden beslissingsregels geformuleerd om alarm te 
slaan als een procesverstoring zich voordoet. 
Er is besloten om bij dit onderzoek volgens het hierboven genoemde 11-stappenplan te 
werk te gaan. Dit is gedaan omdat naar mijn idee vooral de organisatorische zaken veel 
aandacht moeten krijgen en omdat de methode erg overzichtelijk is. Tevens deel ik de 
mening dat SPC gezien maet warden als de implementatie van een volledige regelkring. 
Er wordt eveneens gebruik gemaakt van het baek van Gitlow e.a., namelijk om de 
regelgrenzen te berekenen. 
Voor meer informatie uit de genoemde literatuur over SPC wordt verwezen naar de 
literatuurscriptie in bijlage 9. 

6.3 De opzet en resultaten van het experiment 
Voordat met de invulling van het 11-stappenplan begonnen wordt (zie §6.4) wordt eerst 
een experiment uitgevoerd. Dit experiment wordt in het vervolg van het verslag 
experiment(1 J genoemd. Het doel van het experiment luidt als volgt: 

Het doe/ van experiment(1) is het opbouwen van een historie van gegevens met 
betrekking tot de uitval van de vier geselecteerde produkten. Hierbij is met name de 
onderverdeling in de verschillende foutsoorten van belang. 

Doel en opzet van het experiment 
Al snel werd duidelijk dat aan het invoeren van SPC in de perserij door middel van 
attributieve regelkaarten een aantal moeilijkheden verbonden zijn, namelijk: 
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• De huidige uitvalregistratiekaarten warden lang niet altijd goed ingevuld. lndien er 
regelkaarten bijkomen, wordt dit (waarschijnlijk) alleen maar erger. 

• Het is niet goed voor SPC een selectie van persers te maken, want daardoor gaan 
sommige persers zich "meer" voelen dan anderen. =t Het systeem dat opgezet 
wordt mag niet te ingewikkeld zijn, want iedere perser moet er mee kunnen 
werken. 

• Er zijn op het moment al veel verbeterprogramma's, zoals de 3x3-aanpak (zie 
§4.4), het minimaliseren van afkeur, etc., waardoor er weinig mancapaciteit 
beschikbaar is voor SPC. =t De invoering van SPC in de perserij moet heel goed 
opgestart en begeleid warden. Er moet voldoende tijd voor worden vrij gemaakt, 
anders werkt het niet. 

Om een historie van gegevens op te bouwen voor de vier geselecteerde produkten en 
aan de hand daarvan te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor invoering van SPC, is 
besloten gedurende een week of zes, beginnende op 26 maart 1996, metingen uit te 
(laten) voeren aan de vier produkten (experiment/1 )). Dit houdt in dat gedurende deze 
weken per ploeg (dus per dienst) twee persingen per geselecteerd produkt, dat op dat 
moment "loopt" in de perserij, apart worden gehouden. Tijdens de ochtend- en 
middagdienst gebeurt dit door de procescontroleurs, tijdens de nachtdienst door de 
assistent-ploegbazen. Om te voorkomen dat parsers alleen goede persingen aanbieden, 
warden de tijdstippen waarop de persingen apart warden gehouden random gekozen. 
Van deze zes persingen, die per etmaal per geselecteerd produkt apart warden gehou
den, warden de produkten door de procescontroleurs visueel gecontroleerd. De bijbeho
rende gegevens, zoals aantal afgekeurde produkten, voorkomende foutsoorten, datum 
en tijd, etc., warden op een speciaal daarvoor bestemd formulier (zie bijlage 6.4) 
ingevuld. Aangezien de procescontroleurs iets andere normen hanteren bij de visuele 
controles dan de persers (wat voor een perser ontoelaatbaar is, kan in sommige gevallen 
voor een procescontroleur nog net toelaatbaar zijn) en deze metingen na een aantal 
weken naar de perserij verplaatst warden, warden de produkten "door het oog van een 
perser" nagekeken. 
De redenen voor het feit dat experiment( 1) volledig buiten de perserij is gehouden zijn: 
• Om de persers hier niet onnodig mee te belasten. 
• Er wordt gezocht naar het Hneutrale persproces H. lndien de persers de meting en 

zelf gaan verrichten, is het risico groat dat alleen goede persingen warden gesor
teerd. 

• Omdat aan het begin van het onderzoek nog niet bekend is hoe alles zal verlopen, 
wordt het risico gelopen dat iets ingevoerd wordt wat daarna nog een aantal keren 
veranderd meet warden. Dit meet zoveel mogelijk vermeden warden, aangezien 
het onnodige weerstanden met zich mee brengt. 

Resultaten van het experiment 
• Een van de vier produkten blijkt geen snelloper te zijn, omdat dit produkt in vier 

weken tijd, in tegenstelling tot wat voorspeld was, geen enkele keer geproduceerd 
is en er dus ook geen meetresultaat van is. Om die reden is besloten dit produkt, 
de 188-102, uit het experiment te halen en het onderzoek voor de overige drie 
produkten voort te zetten. 

• De resultaten van de metingen zijn verwerkt met behulp van het softwareprogram
ma QA/S, dat binnen Vernay al aanwezig was. Dit programma berekent uitvalper
centages en regelgrenzen en genereert regelkaarten. Aangezien de sample size 
constant is, namelijk het aantal nesten in de matrijs, is gekozen voor een c-chart 
(zie bijlage 9 voor meer uitleg hierover). De belangrijkste resultaten zijn weergege-
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ven in tabel 6.1. Voor de complete resultaten van de verwerking van de meetwaar
den van de drie produkten wordt verwezen naar bijlage 6.5. 

tabel 6.1: resultaten experiment(1I van de 130-184, de 1404-102 en de 2186-102 

I produktnummer ------- > II 130-184 11404-102 12186-102 I 
aantal metingen 31 69 24 

sample size (aantal nestenl 64 144 64 

gemiddeld uitval-% 1,76% 5,51% 10, 16% 

c-bar ( = gem. aantal fouten per 1, 13 7,93 6,50 
persing) 

bovengrens ( = UCL) 4,32 16,37 14, 15 

aantal 'Out of Controls' 1 8 0 

• Uit de resultaten (zie ta bel 6. 1 ) blijkt dat van de drie produkten de 1404-102 het 
meest onbeheerste proces heeft, omdat in 8 van de 69 gevallen de uitval boven de 
bovengrens (=UCL) uitkwam. Aangezien dit in meer dan 10% (8/69 * 100% 
= 11,6%) van het totaal aantal metingen het geval is, kan niet meer van 'Out of 
Controls' gesproken worden. Uit het feit dat de uitval bij dit produkt een aantal 
keer boven de 60 foute produkten per parsing is uitgekomen (zie bijlage 6.5 voor 
de exacte waarden) blijkt, dat het proces niet alleen statistisch niet beheerst is, 
maar ook technisch niet. 

• Verder blijkt uit tabel 6. 1 dat de 130-184 weinig problemen geeft, aangezien het 
gemiddeld uitvalpercentage relatief laag is en er in 31 metingen slechts een keer 
een 'Out of Control' is opgetreden. Hieruit kan geconcludeerd warden dat dit 
proces zowel statistisch, a/s technisch beheerst is. 

• Opvallend aan de resultaten van de 2186-102 is dat er in 24 metingen geen enkele 
'Out of Control' is, maar dat het gemiddeld uitvalpercentage relatief gezien erg 
hoog is (ruim 10%). Dit wordt grotendeels (voor 5, 7% van de 10,2%) veroorzaakt 
door de foutsoort 'vaste fouten'. Dit houdt in dat door beschadiging van een aantal 
nesten van de matrijs bij iedere parsing op dezelfde plaatsen in de matrijs foute 
produkten ontstaan. Deze uitval wordt dus niet door de perser veroorzaakt en kan 
dan ook niet door hem of haar verholpen worden. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
dit proces statistisch we/ beheerst is, maar technisch niet. 

• Er is besloten om het onderzoek nog meer te beperken door voor/opig alleen met 
de 1404-102 verder te gaan. Dit is gedaan omdat de 1404-102 de grootste 
snelloper is en van dit produkt dus de meeste gegevens aanwezig zijn en mede 
omdat dit produkt, zeals uit hoofdstuk 5 ook al is gebleken, de meeste problemen 
geeft. 

Voor de overzichtelijkheid worden deze conclusies, die zijn afgeleid van de resultaten 
van experiment(1 ), weergegeven in tabel 6.2. 
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tabel 6.2: De conclusies naar aanleiding van de resulaten van experiment(1) 

I statistisch beheerst II statistisch niet beheerst I 
technisch 130-184 

II I 
beheerst 

technisch 2186-102 

! 
1404-102 

I 
niet be-
heerst 

6.4 De invulling van het SPC-stappenplan 
In deze paragraaf wordt voor de 1404-102 invulling gegeven aan het 11-stappenplan 
voor invoering van SPC van Monhemius 17). Tevens wordt bij iedere stap een korte 
uitleg gegeven. (voor meer uitleg zie bijlage 9) 

stap 1: het vaststellen van eenduidige werkwijzen 
De werkwijzen moeten eenduidig vastgesteld en gevolgd worden om variatie te voorko
men. 
• Er is op de afdeling O.S. een Visuele Normen Catalogus (= VNCJ aanwezig, waarin 

foto's van fouten aan produkten zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat er zoveel 
mogelijk grensgevallen in aangegeven warden, hetgeen inhoudt dat produkten 
afgekeurd moeten worden als de afwijking van het produkt groter is dan op de foto 
en goedgekeurd moeten worden als de afwijking van het produkt kleiner is dan op 
de foto. Om eenduidigheid te creeren in de beoordeling van produkten door persers 
streeft men ernaar het aantal foto's in de VNC uit te breiden. Ook van de 1404-
102 zijn een aantal foto's in dit boek opgenomen. 

• In januari 1996 zijn er drie werkgroepen van elk drie persers (de zogenaamde '3x3-
aanpak') in het leven geroepen die niet alleen streven naar een afname van het 
aantal afkeurrapporten, maar ook naar uniforme werkwijzen (zie §4.4). Werkin
structies worden onder de loep genomen en indien nodig verbeterd en er wordt 
door de werkgroepen getracht deze aangepaste werkinstructies over te dragen aan 
de andere persers. Op die manier probeert men in de hele perserij tot eenduidige 
werkwijzen te komen. 

stap 2: keuze van een geschikte meting 
Er moet een geschikte meting gekozen worden. De meting moet namelijk de procesver
storing kunnen signaleren. Daarom kan beter een kenmerk van het proces dan van het 
produkt gemeten worden. 
Het grootste deel van de uitval bestaat uit visuele fouten, die veroorzaakt warden door 
variatie in veel verschillende soorten procesparameters, namelijk: 
1. machine instellingen: a. druk 

2. 

b. temperaturen 
c. cyclustijd 

Deze warden bijgehouden in PERSIS (zie §2.5 voor een uitleg over PERSIS). 

operator invloeden: a. 
b. 

aanbrengen van het lossingsmiddel 
lossen van de produkten 
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3. variaties in materialen: 

4. overige: 

Ondanks het feit dat 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

a. 
b. 
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verschillende batches rubber {veel ingredienten) 
chemische reactie {verstoring op vloeigedrag) 
verschillende lots inserts 
soort lossingsmiddel 
soort papier 

weersinvloeden {luchtvochtigheid) 
houdbaarheid materialen 

c. etc. 

• SPC op de onder 1) genoemde parameters door Vernay wordt toegepast, 
• SPC op a) en c) van de onder 3) genoemde parameters door de toeleveranciers 

wordt toegepast en 
• standaardisatie van de overige parameters zoveel mogelijk heeft plaatsgevonden, 
treden nog steeds visuele defecten op. Hieruit blijkt dat de procesparameterbeheersing, 
voor zover nu toegepast, niet voldoende is om O fouten te kunnen garanderen. 
Om die reden heeft men binnen Vernay een sterke voorkeur voor attributieve regelkaar
ten. Aangezien de onder 1) genoemde parameters van bovengenoemde lijst op het 
moment gemeten en geregistreerd worden, wordt een gedetailleerde registratie van de 
uitval geprefereerd. Daarom is als meting het visueel inspecteren van produkten 
gekozen. Hiermee is het moeilijk om procesverstoringen te signaleren, aangezien er met 
een dergelijke meting niet aan het proces gemeten wordt, maar aan het produkt. In dit 
geval wordt gedefinieerd dat een 'Out of Control', oftewel een verstoring van het 
proces, optreedt, indien de uitval van een bepaald produkt boven een statistisch 
bepaalde waarde , de ingrijpgrens, uitkomt. Hierop wordt bij de stappen 6 t/m 8 nog 
teruggekomen. 

stap 3: vaststellen van de frequentie van de meting 
De frequentie van meten moet zodanig vastgesteld worden, dat een verstoring op tijd 
gesignaleerd wordt met minimale kosten. (Trade-off tussen risico en kosten) 
De frequentie van meten is vastgesteld aan de hand van een aantal constateringen: 
• Uit registraties en grafieken van de set-points { = machine-instellingen) van het 

persproces van de 1404-102, te weten temperaturen, druk en cyclustijd, van een 
etmaal {zie bijlage 6.6) blijkt dat deze parameters grote variaties vertonen. 

• Zoals bij stap 2 al genoemd is, heeft het persproces naast de zojuist genoemde 
set-points een groat aantal andere procesparameters, die vaak grote variaties 
vertonen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van het lossingsmiddel, soort papier, etc. 

• Uit de resultaten van experiment(1) {zie tabel 6.1 in §6.3) is gebleken dat het 
gemiddeld uitvalpercentage van de 1404-102 5,5% bedraagt en dat de uitval in 69 
metingen varieert tussen O en 67 produkten {zie bijlage 6.5). Tevens blijkt uit de 
grafiek in bijlage 6.5 van deze metingen dat de meetresultaten geen normale 
verdeling volgen. 

• Er kunnen drie soorten variatie onderscheiden worden, namelijk 
1 . de variatie in uitval tussen twee (of meer) opeenvolgende persingen 
2. de variatie in plaats van de matrijs (nesten) waar de fouten optreden tussen 

twee {of meer) opeenvolgende persingen 
3. de variatie in waarden van de parameters van het persproces tussen twee {of 

meer) opeenvolgende persingen 
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Op basis hiervan kan gesteld warden dat ieder nest van de matrijs in feite zijn 
eigen proces volgt. 

• Door middel van een experiment op de 1404-102 ( = experiment(2)) is onderzocht 
of een parser minder persingen zou maken als hij van iedere parsing de uitval, 
uitgesplitst in de verschillende foutsoorten, moet registreren. Gedurende twee 
ploegprodukties heeft een dergelijke gedetailleerde uitvalregistratie op een daarvoor 
bestemd formulier (zie bijlage 6. 7) plaatsgevonden. Het resultaat van het experi
ment is dat er gemiddeld 87 ,5 persingen per dienst zijn gemaakt. Aan de hand van 
de uitvalregistratiekaarten is het gemiddeld aantal gemaakte persingen per dienst 
berekend indien op de gebruikelijke wijze wordt gewerkt; dit bleek gelijk te zijn aan 
85 persingen per dienst. Hieruit is de volgende conclusie getrokken: 

lndien de uitval na iedere persing aan de hand van een nauwkeurige visuele 
inspectie wordt geregistreerd, brengt dit, voor wat betreft de 1404-102, geen 
noemenswaardig produktiviteitsverlies met zich mee (87,5 > 85). 

Hierbij moeten drie opmerkingen geplaatst worden: 
1. Uiteraard kost deze wijze van registreren in het algemeen extra tijd. 
2. Een gedetailleerde uitvalregistratie kan voor bepaalde produkten problemen 

opleveren, omdat het afhankelijk is van de cyclustijd van een proces hoeveel 
tijd voor de visuele inspectie en registratie beschikbaar is. Hierop wordt in 
§ 6.8 nog teruggekomen. 

3. Het is de bedoeling dat de frequentie na verloop van tijd, indien mogelijk, 
verlaagd wordt. De 100% visuele inspectie moet dus als tijdelijk beschouwd 
worden. 

Voor een uitgebreide uitwerking van dit experiment wordt verwezen naar bijlage 
6.8. 

Op basis van voorgaande constateringen is besloten de freqentie van meten (voorlopigJ 
op 1 meting per persing te zetten, waarbij, vanwege de grote variatie tussen nesten 
binnen een persing, a/le produkten van deze persing visueel gei'nspecteerd moeten 
worden. Dit komt dus nog steeds neer op 100% visuele inspectie/ Dit stemt overeen 
met het p.p.m.-niveau: zolang het p.p.m.-niveau grater is dan fin dit geva/J 100, is het 
proces slechter dan de eis van de klant. In dat geval moet altijd 100% gei'nspecteerd 
warden [Deming]. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 'zuivere' vorm van SPC op 
dit moment niet mogelijk is. 

stap 4: nagaan of de meetprecisie voldoende is 
De meetnauwkeurigheid moet vastgesteld worden. De juistheid en reproduceerbaarheid 
van de metingen moeten voldoende zijn. 
Aan de hand van de verschillen tussen de uitvalpercentages van de 1404-102, die op 
verschillende manieren zijn berekend (zie hoofdstuk 5 en 6), kan geconcludeerd worden 
dat de meetnauwkeurigheid niet voldoende is: 
uitval-% (u.r.k.) = 1,41 % (perser) 
uitval-% (VIS) = 1,53% (parser en systeembeheerder) 
uitval-% (experiment(1 )) = 5,51 % (procescontroleur) 
uitval-% (experiment(2)) = 3,88% (perser) 
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Het uitvalpercentage berekend volgens experiment(1) is bijna vier keer zo hoog en 
volgens experiment(2) bijna drie keer zo hoog als het uitvalpercentage berekend aan de 
hand van de uitvalregistratiekaarten, hetgeen ontoelaatbaar grote verschillen zijn. Het is 
moeilijk om te achterhalen waardoor deze verschillen veroorzaakt worden. Een aantal 
mogelijke oorzaken voor deze verschillen in uitvalpercentages zijn: 
1. Procescontroleurs controleren nauwkeuriger of "strenger" dan persers. 
2. Bepaalde fouten kunnen zonder microscoop niet waargenomen worden en ziet de 

perser dus over het hoofd. 
3. De controle en registratie als in experiment(2) is nauwkeuriger dan de oude manier, 

waarbij alleen uitvalregistratie op de u.r.k. aan het einde van de dienst plaatsvindt, 
aangezien er op deze manier meer uitval uitgehaald wordt (3,88% > 1,41 %). 

4. Parsers tellen soms bepaalde fouten niet mee als uitval, bijvoorbeeld als een hele 
persing fout is ( = scrap-persing) of als produkten los zitten (foutsoort 'losse 
produkten'). 

5. Er verdwijnen aardig wat produkten op de grond, bijvoorbeeld door onvoorzichtig 
lossen van de produkten, waardoor lang niet alle uitval op de u.r.k.'s geregistreerd 
wordt. 

Gezien het grote aantal afkeurrapporten op dit produkt (zie § 5.2 onder 8) lijken de 
oorzaken 1 en 2 het meest waarschijnlijk. Het is echter onmogelijk om hieruit duidelijke 
conclusies te trekken. 
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de herhaalbaarheid van de meting, aangezien 
er geen proef is gedaan met het testen van dezelfde produkten door verschillende 
personen. 

stap 5: nagaan of normeren nodig is 
De meetgegevens moeten eventueel genormeerd worden. De relativiteit moet opgeheven 
worden door de meetgegevens om te rekenen naar een schaal, om gegevens te kunnen 
vergelijken. 
In overleg is besloten om per produkt een aparte SPC-regelkring te implementeren met 
elk een eigen regelgrens. Er is besloten (nog) niet te normeren, zodat alleen de gegevens 
van produkten met een gelijk aantal nesten in de matrijs met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Dit is gedaan omdat het voor een perser eenvoudiger is als de gemeten uitval 
onmiddellijk opgeschreven kan worden, zonder dat deze waarde eerst omgerekend moet 
worden naar een andere schaal. Wei is het mogelijk om per produktfamilie zoveel 
mogelijk van hetzelfde 'Out of Control Action Plan' (=OCAP=een actieplan om 
oorzaken van procesverstoringen te elimineren) gebruik te maken (voor meer uitleg 
hierover zie stap 8 en bijlage 6.9). 

stap 6 en 7: keuze van de soort regelkaart I het berekenen van regelgrenzen 
De soort regelkaart moet gekozen worden. Dit type mag alleen in geval van 'Special 
Causes' alarm slaan en moet het proces met rust laten bij 'Common Causes'. Tevens 
moeten beslissingsregels vastgesteld worden. Hiervoor moeten de regelgrenzen en de 
streefwaarde, oftewel de doelwaarde van het proces op basis van 25 metingen bere
kend warden. De toepassing van beslissingsregels moeten afwijkingen signaleren en is 
een aanvulling op het gebruik van regelgrenzen. Ze moeten op een dusdanige w1jze 
gekozen warden dat als er alarm mee geslagen wordt, het proces niet meer statistisch 
beheerst is, oftewel 'Out of Control'. 
Vanwege de grote variatie in uitval en vanwege de eenvoud voor de persers is besloten 
dat op dit moment nog niet naar trends gekeken hoeft te worden. De enige beslissings
regel die toegepast wordt luidt "Grijp in door het gebruiken van het OCAP als de totale 
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uitval van een persing boven de ingrijpgrens uitkomt". Om die reden hoeft er door de 
parsers geen "echte" regelkaart bijgehouden te worden, omdat er geen grafiek nodig is 
om te kunnen signaleren of de uitval hoger is dan een bepaalde grens. Er wordt gebruik 
gemaakt van de uitvalregistratiekaart SPC waarop de ingrijpgrens (waarvan de bereke
ning hieronder volgt) is aangegeven en waarop de uitval per parsing en per foutsoort 
geregistreerd moat worden. Voor een voorbeeld van deze uitvalregistratiekaart SPC 
wordt verwezen naar bijlage 6. 10. 
Zoals in § 6.3 reeds vermeld is kan bij het berekenen van de regelgrens gebruik worden 
gemaakt van het software-programma OA/S, waarbij in dit geval wordt uitgegaan van 
een c-chart (zie bijlage 9 en (41 voor meer uitleg over de verschillende soorten attributie
ve regelkaarten). Als het gemiddeld uitvalpercentage berekend is, kan de regelgrens met 
behulp van onderstaande formulas ook op eenvoudige wijze handmatig berekend 
worden: 

Cg•m = uitvalpercentage/100 * (aantal nesten) 

ingrijpgrens = Upper Control Limit = UCL = Cgem + 3 V(Cgem) 

Voor de 1404-102 is de ingrijpgrens berekend aan de hand van het uitvalpercentage 
berekend volgens experiment(2), omdat die tussen de andere percentages in ligt 
(1,41 % < 1,53% < 3,88% < 5,51 %) en dus het meest "neutrale" proces weergeeft. In 
dit geval zijn ook de 'Out of Controls' meegenomen bij de berekening, omdat daze 
regelgrens beschouwd moet worden als een aanzet om het SPC-systeem op te starten. 
Eigenlijk is dit onterecht en daarom worden de 'Out of Controls' buiten beschouwing 
gelaten als de regelgrens later wordt bijgesteld . 

cg•m = 3,88/100 * 144 = 5,59 foute produkten per parsing 

ingrijpgrens = 5,59 + 3 * .../5,59 = 12, 7 

Als regel wordt gehanteerd om iedere berekende regelgrens naar beneden af te ronden. 
Om die reden wordt er bij de 1404-102 begonnen met een ingrijpgrens van 12, hetgeen 
op het formulier van bijlage 6. 1 0 is terug te vinden. Voorlopig wordt de regelgrens na 
het beeindigen van een produktieorder bijgesteld door de procescontroleurs. Naarmate 
het uitvalniveau daalt, moet overwogen worden de regelgrens scherper te stellen, 
bijvoorbeeld op cg•m + 2 * .../(cg•m) , om op die manier het proces kritischer te gaan 
bekijken. 

stap 8: het opstellen van het Out of Control Action Plan f = OCAP) 
Een OCAP is een werkvoorschrift voor het oplossen van een 'Out of Control'-situatie, 
oftewel een procedure voor het elimineren van aanwijsbare oorzaken. Hiermee is de 
regelkring gesloten, zodat de kwaliteit van het proces geconsolideerd kan warden. 
Voor de produktfamilie 'umbrella's' is voor 13 verschillende foutsoorten, die zijn afgeleid 
uit de uitvalregistraties, een OCAP opgesteld. Dit is gedaan aan de hand van een 
enquete die onder 27 werknemers uit vele verschillende afdelingen van Vernay gehou
den is. In daze enquete is enerzijds gevraagd om bij iedere foutsoort de meest waar
schijnlijke oorzaken te noemen (in de juiste volgorde), anderzijds is gevraagd om bij 
iedere gevonden oorzaak een aantal acties (eveneens in de juiste volgorde) te geven die 
zouden kunnen leiden tot eliminatie van de betreffende oorzaak. Deze enquete is 
weergegeven in bijlage 6.11 . 

50 



Statistical Process Control 

Om de OCAP's op een voor de parsers zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijke wijze 
weer te geven, zijn drie alternatieven ontwikkeld: 
1. in een matrix: dit is weergegeven in figuur 6. 1. Een matrix is een goed alternatief 

als bepaalde acties bij meerdere problemen passen. 

foutsoort 1 foutsoort 2 foutsoort .... (enz.) 

• oorzaak is ... (1) ... 7 • oorzaak is ... (1 ). .. 7 • oorzaak is ... (1 ) ... 7 
actie 1: actie 1: actie 1: 
actie 2: actie 2: actie 2: 
actie 3: actie 3: actie 3: 
.. enz .. : .. enz .. : .. enz .. : 

• oorzaak is ... (2) ... 7 • oorzaak is ... (2) ... 7 • oorzaak is ... (2) ... 7 
actie 1: actie 1: actie 1: 
actie 2: actie 2: actie 2: 
actie 3: actie 3: actie 3: 
.. enz .. : .. enz .. : .. enz .. : 

• oorzaak is .. enz ... ? • oorzaak is .. enz ... ? • oorzaak is .. enz ... ? 
actie 1: actie 1: actie 1: 
actie 2: actie 2: actie 2: 
actie 3: actie 3: actie 3: 
.. enz .. : .. enz .. : .. enz .. : 

schrijf in logboek schrijf in logboek schrijf in logboek 
welke acties onder- welke acties onder- welke acties onder-
nomen zijn en welke nomen zijn en welke nomen zijn en welke 
actie geleid heeft tot actie geleid heeft tot actie geleid heeft tot 
oplossing oplossing oplossing 

1g.6.1: Een OCAP voor o 1lossin p g van een foutsoort in matnx-vorm 

2. in een flow chart: dit is weergegeven in figuur 6.2 op blz.52. Een flow chart is een 
goed alternatief als er complexe relaties zijn. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
de flow chart in dit geval eigenlijk niet goed gebruikt is, aangezien het voordeel 
van een flow chart juist is dat er niet sequentieel gezocht hoeft te worden. Het 
gebruik ervan moet hier dan ook alleen als presentatievorm beschouwd worden en 
niet als een middel om problemen zo efficient mogelijk aan te pakken. 

3. de oorzaken met bijbehorende acties onder elkaar op een A4-tje: 
Dit is een goed alternatief als een eerste selectie meteen visueel te zien is of als er 
weinig acties zijn. Het nadeel is dat de OCAP's op deze manier moeilijk te onder
houden zijn. 

Uiteindelijk is gekozen voor optie 3, omdat de acties en oorzaken te veel tekst bevatten 
om overzichtelijk in een matrix of flow chart te kunnen weergeven. Dit is alleen bedoeld 
om mee te beginnen; er wordt zo snel mogelijk gezocht naar een beter alternatief. 
De OCAP's voor de 13 foutsoorten, die door analyse van de uitkomsten van de 
enquetes zijn opgesteld, zijn weergegeven in bijlage 6.12. Dit was moeilijk, doordat 
soms wel 20 verschillende oorzaken bij een bepaalde foutsoort genoemd werden en ook 
de prioriteiten aan de verschillende oorzaken en acties niet overeenstemden. De 
opgestelde OCAP's moeten dan ook beschouwd worden als een aanzet en moeten in de 
toekomst zoveel mogelijk verbeterd (blijven) worden. 
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fig.6.2: Een OCAP voor oplossing van een foutsoort in een flow chart 

stap 9: het logboek 
Een logboek moet gemaakt worden voor de registraties van de uitvoering van de 
reg elk ring. 
Het SPC-logboek dat is ingevoerd is opgebouwd uit vijf delen, namelijk: 
1 . Handleiding 
2. Registraties (algemeen) 
3. Registraties SPC en ingrijpgrens 
4. OCAP's en ondernomen acties 
5. Voorstel voor wijzigingen van SPC-logboek 
De vijf delen worden hieronder kort toegelicht: 

deel 1: Hierin wordt precies beschreven wat het systeem inhoudt en hoe het werkt, 
zodat een perser het altijd kan teruglezen als hij iets niet meer weet. Voor deze handlei
ding wordt verwezen naar bijlage 6. 13. 

deel 2: Deze registratie kan gezien worden als een vervanging van de huidige uitvalregi
stratiekaarten en moet na afloop van iedere dienst ingevuld worden. Het doe/ ervan is 
om in geval van afkeurrapporten, klantenklachten of andere problemen achteraf in staat 
te zijn linken te leggen, waardoor problemen opgelost kunnen worden en in de toekomst 
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hopelijk voorkomen kunnen worden. Een voorbeeld van dit formulier is terug te vinden in 
bijlage 6.14. 

deel 3: Daze registratie is bij stap 6 en 7 al aan de orde geweest. Het doe/ ervan is om 
procesverstoringen onmiddellijk te signaleren, zodat er meteen ingegrepen kan warden in 
p/aats van achteraf. Het is de bedoeling dat van iedere parsing de uitval, uitgesplitst in 
de verschillende foutsoorten, geregistreerd wordt. lndien de totale uitval van een parsing 
groter is dan de ingrijpgrens, treedt de OCAP van de foutsoort met de hoogste uitval 
van die parsing in werking. De uitvalregistratiekaart SPC met bijbehorende ingrijpgrens is 
weergegeven in bijlage 6. 10. 

deel 4: In dit deel bevinden zich de OCAP's die voor de verschillende foutsoorten zijn 
opgesteld (zie onder stap 8). Het doe/ ervan is om problemen op te lossen en oorzaken 
van procesverstoringen te elimineren. Bij het gebruik van een OCAP (zie bijlage 6. 12 
voor een weergave van de OCAP's) is het de bedoeling dat begonnen wordt met de 
acties die beschreven staan bij oorzaak 1 in de aangegeven volgorde. lndien geen enkele 
actie bij oorzaak 1 heeft geleid tot oplossing van het probleem, moet overgegaan 
worden tot de acties omschreven onder oorzaak 2, etc. Als geen enkele actie op de 
OCAP leidt tot oplossing van het probleem, moet de ploegbaas gewaarschuwd worden. 
Als een perser gebruik heeft gemaakt van een OCAP moet geregistreerd worden wat het 
probleem was, welke acties hij/zij ondernomen heeft en welke actie uiteindelijk geleid 
heeft tot oplossing van het probleem. Door deze registraties wordt het mogelijk om 
gelijksoortige problemen in de toekomst sneller op te lossen. Tevens kan hierdoor op 
den duur preventief worden opgetreden en kunnen gemakkelijker linken gelegd worden 
in het geval van afkeurrapporten en klantenklachten. Voor een voorbeeld van dit 
formulier wordt verwezen naar bijlage 6.15. 

deel 5: Als een parser een wijziging wil aanbrengen in de SPC-regelkring, kan dat door 
een voorstel voor wijziging in te dienen (zie bijlage 6. 1 6). Dit voorstel moet bij de 
betreffende ploegbaas ingeleverd worden, waarna bepaald wordt of de voorgestelde 
wijziging ingevoerd wordt. Het doe/ hiervan is om een zo optimaal mogelijke SPC
regelkring te verkrijgen die voor iedereen werkbaar is en waardoor de processen 
beheerst warden en blijven. 

stap 10: het berekenen van de prestatie-indicatoren van de SPC-regelkring 
Voor de prestatie van het proces moeten performance-indicatoren opgesteld warden, om 
na te gaan of het kwaliteitsniveau van het proces voldoende is. De proces capability 
geeft aan in welke mate een stabiel proces voldoet aan de specificaties. Het is dus een 
indicator voor de prestatie onder de aanname van stabiliteit. Het aantal 'Out of Controls' 
is een performance-indicator voor de stabiliteit van een proces. 
Aangezien de werkwijze volgens het SPC-logboek op dinsdag 28 mei 1996 van start is 
gegaan, heeft het op dit moment nog geen zin om prestatie-indicatoren (de procesbe
trouwbaarheid door middel van een pareto van verstoringen en de variatie door middel 
van de Capability Index, zie bijlage 9) te berekenen. 

stap 11: SPC zien als uitgangspunt voor verbetering 
De performance-indicatoren moeten de verbeteringen zichtbaar maken. Het SPC-systeem 
moet voortdurend verbeterd warden. 
Uiteraard is de SPC-regelkring die ingevoerd wordt nog lang niet optimaal. Het is de 
bedoeling dat voortdurend gezocht wordt naar manieren waarop zij verbeterd kan 

53 



Statistical Process Control 

worden. Vooral een OCAP moet gezien worden als een 'levend' document dat voortdu
rende bijstelling vergt. lndien niet voldoende aandacht besteed wordt aan het continu 
verbeteren van de regelkring, heeft het hele concept een geringe kans van slagen. Er is 
wel enig geduld voor nodig, aangezien verbeteringen van het proces pas na enige tijd 
mogelijk worden, namelijk nadat voldoende gegevens verzameld zijn en iedereen 
vertrouwd is geraakt met het nieuwe systeem. 

6.5 De ontwikkeling van het model 
Aan de hand van de resutaten van experiment(1) uit §6.3 en de invulling van het SPC
stappenplan uit §6.4 is een model ontwikkeld waarmee de invoering van het systeem 
voor andere produkten op structurele wijze kan plaats vinden. Dit model is weergegeven 
in figuur 6.3. 
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fig.6.3: Een model voor invoering van SPC (attributief) in de perserij 
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Het model is opgebouwd uit drie delen, namelijk: 
1 . het vooronderzoek: dit bestaat uit het uitvoeren van metingen om op die manier 

een historie van gegevens op te bouwen en informatie te verkrijgen over het 
verloop van het proces. 

2. het SPC-concept: dit bestaat uit het doorlopen van de stappen 1 t/m 9 uit het SPC
stappenplan. 

3. de implementatie en evaluatie: dit houdt in de overdracht van het SPC-logboek 
naar produktie en het voortdurend evalueren en proberen te verbeteren van het 
systeem (stap 1 Oen 11 van het SPC-stappenplan). 

Zoals uit het model blijkt, kan het verzamelen van de gegevens voor de OCAP's en het 
opstellen ervan (stap 8) parallel plaatsvinden aan de stappen 1 t/m 7 van het SPC
concept. Op die manier wordt tijd gewonnen indien op bepaalde gegevens gewacht 
moet warden. Als het systeem eenmaal ge"implementeerd is, is het van uiterst belang 
dat het regelmatig geevalueerd en bijgesteld wordt. Het heeft pas zin om prestatie
indicatoren (proces betrouwbaarheid en variatie) te berekenen indien voldoende registra
ties zijn gemaakt. (Als het produkt een snelloper is, wordt hiermee bedoeld na enkele 
weken.) 

6.6 De implementatie van het SPC-logboek 

Bepaling van produkten en startdatum 
In overleg met de Plant Manager, de Manager 0.S. en de Quality Engineer is besloten 
om de parsers bij de drie speerpunten van het onderzoek, namelijk de 1404-102, de 
130-184 en de 2186-102 (in plaats van alleen bij de 1404-102), vanaf dinsdag 28 mei 
1996 (week 22) met het SPC-logboek te laten werken. Dit is gedaan om te voorkomen 
dat elke keer maar een persoon tegelijk met het nieuwe systeem bezig is en om het 
proces van gewenning aan het systeem iets sneller te laten verlopen. Op die manier kan 
de nieuwe werkmethode oak eerder geevalueerd en aangepast warden. De berekening 
van de ingrijpgrenzen van de 130-184 en de 2186-102 zijn gebaseerd op de resultaten 
van experiment(1) uit § 6.3 en zijn weergegeven in bijlage 6.17. 

lnhoud van overdrachtspresentaties 
De implementatie van het SPC-logboek heeft plaats gevonden op 23 mei 1996 door 
middel van drie presentaties (een per ploeg). Tijdens deze presentaties is er de nadruk 
op gelegd dat er vergeleken met de huidige werkmethode eigenlijk maar drie dingen 
veranderen, namelijk: 
1. De huidige uitvalregistratiekaarten komen te vervallen. 
2. De uitval moet per persing geregistreerd gaan worden. 
3. Er komt een procedure (de OCAP'sJ om problemen op structurele wijze aan te 

pakken. 
Door meteen aan het begin concreet te vertellen wat er aan de huidige werkwijze 
verandert, wordt de aandacht verkregen en wordt een hoop weerstand weggenomen. 
Verder is in deze presentaties de werking van het logboek uitgelegd aan de hand van 
een hand-out met de verschillende formulieren met daarop een uitgewerkt voorbeeld. 
Tevens zijn de doelen en de voor- en nadelen van de werkmethode aan de orde gesteld, 
die als volgt zijn verwoord: 
doe/en: 1 . minder uitval: doordat er onmiddellijk gereageerd wordt op proces

verstoringen. 
2. stabiele processen: doordat de procesvariaties warden weggeno

men. 
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3. betere registraties: hierdoor kunnen linken gelegd worden met 
afkeurrapporten en klantenklachten. 

4. minder steekproeven: er wordt naar gestreefd om de steekproeven 
na de perserij zo snel mogelijk af te schaffen. 

1 . onmiddellijk reageren op procesverstoringen 
2. grotere betrokkenheid bij proces (zelf actie ondernemen) 
3. betere registraties om linken te kunnen leggen 
4. alles overzichtelijk bij elkaar in een logboek 

1. gedetailleerde uitvalregistratie kost waarschijnljk meer tijd 

Tenslotte is de parsers verteld bij wie ze terecht kunnen als er zich problemen voordoen 
bij het gebruik van het SPC-logboek. In de eerste plaats blijven de drie ploegbazen 
aanspreekpunt; verder zijn ook de procescontroleurs en de Quality Engineer verantwoor
delijk gesteld voor het goed functioneren van de SPC-regelkring. Hierop wordt in §6.8 bij 
de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek nog teruggekomen. 

De discussie 
De meningen van de persers over de nieuwe werkwijze zijn zeer verdeeld, varierend van 
zeer negatief tot zeer positief. Met name in de ochtendploeg (ploeg A) en de nachtploeg 
(ploeg B) kwamen bij een paar mensen wat problemen en negatieve reacties naar voren. 
De meest voorkomende problemen van mensen waren: 
1. Te weinig tijd om tijdens het persproces van iedere persing een gedetailleerde 

uitvalregistratie te maken. 
2. De angst dat er alleen registraties gemaakt worden en dat er daarna niks mee 

gebeurt. 
3. Te veel formulieren. 
4. De overtuiging dat een aantal mensen hun verantwoordelijkheden niet kennen, 

waardoor het systeem een kleine kans van slagen heeft. 

ad 1 Voor de 1404-102 is dit onderzocht en hierbij leverde dit weinig problemen op. Bij 
de andere produkten moet dit uitgeprobeerd worden en op basis van de resultaten 
moet gekeken worden of er problemen mee zijn. lndien dit het geval blijkt te zijn 
moet hiervoor een oplossing gezocht worden. 

ad 2 Het is de bedoeling dat de persers de registraties zelf gaan gebruiken, met name bij 
het oplossen van procesverstoringen. Door gebruik te maken van de geregistreerde 
gegevens kunnen gelijksoortige problemen op den duur sneller opgelost worden en 
kan van elkaar geleerd worden. 

ad 3 Dit is terecht, maar op het moment kan het niet anders omdat de gegevens nu 
eenmaal noodzakelijk zijn. Het is de bedoeling dat het systeem voortdurend 
verbeterd wordt, zodat er op den duur misschien een oplossing voor de vela 
formulieren gevonden kan worden. Door te benadrukken dat het systeem, zoals 
het nu ge'implementeerd wordt (is), niet blijvend is, wordt een hoop weerstand 
weggenomen. 

ad 4 Bij dit punt wordt er gediscussieerd over cultuuromslagen. Een cultuuromslag 
begint bij jezelf, dus als iedereen er nu eens mee zou beginnen zijn eigen verant
woordelijkheden te kennen, dan zouden al een hoop problemen de wereld uit 
geholpen worden. Het is niet alleen de taak van de ploegbazen om er op te letten 
dat de registraties goed word en bijgehouden, maar ook van de parsers zelf. Als bij 
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de ploegoverdracht blijkt dat iemand zijn werk niet goed gedaan heeft, moat hij of 
zij daar door degene die dit ontdekt persoonlijk op worden aangesproken. Alleen op 
die manier wordt iemand ertoe aangespoord zijn werk beter te gaan verrichten. 

Er is met de parsers overeengekomen dat het SPC-systeem over ongeveer vier weken 
geevalueerd wordt, waarna besloten wordt of het systeem aangepast moet worden en 
zo ja hoe of dat het uitgebreid kan worden met andere produkten. 

6. 7 Het bezoek aan Vernay Italia in Asti 
Om VI, het zusterbedrijf van VE, zoveel mogelijk bij het SPC-onderzoek te betrekken, is 
in april 1996 een tweedaags bezoek aan dit bedrijf gebracht. Aangezien beide bedrijven 
samen een holding vormen is het van uiterst belang dat veranderingen die in de ene 
organisatie plaatsvinden overgedragen worden naar de andere organisatie, zodat zij 
samen een gei'ntegreerd geheel (blijven) vormen. 
Tijdens het bezoek is een hand-out uitgereikt en een presentatie gegeven over SPC, 
waarin eerst het 11-stappenplan is toegelicht en daarna kort is ingegaan op de stand 
van zaken van het onderzoek bij VE tot dan toe. De hand-out is geschreven in het engels 
en is terug te vinden in bijlage 6.18. 
Het meest opvallend aan de perserij van VI is het feit dat de persen horizontaal zijn in 
plaats van verticaal, zoals bij VE, en dat ze bijna volledig geautomatiseerd zijn, zodat er 
maar weinig operators nodig zijn. 
Doordat maar vier mensen in het hele bedrijf engels spraken, die bovendien druk bezet 
waren tijdens het bezoek, en doordat de benodigde gegevens met betrekking tot de 
interne en externe uitval niet beschikbaar waren, is het niet mogelijk geweest om binnen 
de beperkte tijdsduur voor het bedrijf bruikbare aanbevelingen te doen. Wei wordt de 
engelse samenvatting van dit verslag en de literatuurscriptie uit bijlage 9 naar VI 
opgestuurd in de hoop dat dat voor hen bruikbare informatie zal opleveren. 

6.8 Conclusies en aanbevelingen 

Het resultaat van het onderzoek naar de mogelijkheden om SPC in te voeren bij VE is de 
invoering van een attributieve SPC-regelkring inclusief logboek in de perserij voor drie 
produkten. 

• Geconcludeerd wordt dat de SPC-rege/kring die is ingevoerd geen 'zuivere' vorm 
van SPC is. Dit is gebaseerd op het feit dat 

niet alle processen stabiel zijn op dit moment, hetgeen een voorwaarde is om 
SPC te kunnen invoeren. 
het, gezien het huidig p.p.m.-niveau, voorlopig noodzakelijk is om de produk
ten 100% visueel te inspecteren. 
er geen regelkaart is ingevoerd, omdat er, vanwege de introductie van het 
nieuwe systeem en de daarmee samenhangende moeilijkheid voor de parsers, 
(nog) niet naar trends gekeken wordt. Aangezien er wel een ingrijpgrens is 
vastgesteld en er bij iedere foutsoort een procedure is opgesteld om oorzaken 
van procesverstoringen te elimineren, wordt wel de naam SPC gebruikt. 

• Het is aan te bevelen veel tijd en aandacht te besteden aan het begeleiden, 
steunen en motiveren van de persers en aan het verbeteren en up-to-date houden 
van het systeem. Hiervoor is inmiddels een projectteam verantwoordelijk gesteld 
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dat mijns inziens de volgende taken c.q. verantwoordelijkheden heeft: 

ploegbazen: begeleidend 
De parsers begeleiden bij het gebruik van het logboek. 
Het bespreken en oplossen van problemen indien de perser dit wenst. 
Er zorg voor dragen dat de registraties goed worden uitgevoerd. 

procescontroleurs: uitvoerend en systeem controlerend 
Het berekenen en bijstellen van de ingrijpgrenzen. 
Het aanleggen van een database met de registraties, zodat de logboeken af 
en toe "geleegd" kunnen worden en gegevens snel opgevraagd kunnen 
worden. 
Het up-to-date houden van het systeem. 
Het helpen van persers indien dit gewenst is. 
Controleren of het systeem werkbaar is. 

quality engineer: evaluerend en sturend 
Het up-to-date houden van de SPC-regelkring (invoeren van goedgekeurde 
voorstellen ter verbetering). 
Het uitbreiden van het SPC-systeem (attributieve SPC voor andere produkten, 
variabele regelkaarten perserij, etc.) 
Er zorg voor dragen dat er voortdurend naar gestreefd wordt het systeem te 
verbeteren. 
Het helpen van parsers indien dit gewenst is. 

alien: evaluerend en begeleidend 
Het bespreken van problemen en het evalueren en verbeteren van het sy
steem (door middel van bij voorkeur wekelijkse vergaderingen). 
Het goed- of afkeuren van voorstellen van persers ter verbetering van het 
systeem. 

• lndien blijkt dat de gedetailleerde uitvalregistratie na iedere persing bij bepaalde 
produkten problemen geeft, omdat het niet binnen de cyclustijd van het proces 
past, wordt aanbevolen voor de controles en registraties een extra persoon in te 
zetten, aangezien dit waarschijnlijk goedkoper is dan een afname van het aantal 
geperste produkten per ploeg. 
Als blijkt dat het proces van een bepaald produkt weinig variatie vertoont en een 
laag gemiddeld uitvalpercentage heeft, moet overwogen worden de frequentie van 
1 meting per persing bij dit produkt te verlagen. 

• lndien het SPC-systeem, dat nu ge'implementeerd is, verbeterd is totdat een goed 
werkende regelkring is verkregen en uitgebreid is naar de overige produkten, 
moeten de prioriteiten met betrekking tot uitbreiding van het systeem naar andere 
afdelingen naar mijn mening als volgt worden gelegd: 
1 . Vanwege het feit dat verreweg de meeste uitval in de perserij ontstaat gaat 

de eerste prioriteit uit naar variabele regelkaarten in de perserij (op de 
parameters van de pers, zoals druk, temperatuur en cyclustijd) om op die 
manier het SPC-systeem in deze afdeling compleet te maken. 

2. De tweede keuze valt op de s/ijperij, aangezien men daar al een aardig eind 
op weg is met de invoering van SPC. Er wordt daar goed met de gegevens 
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omgegaan en er wordt al jarenlang gebruik gemaakt van regelkaarten. 
Hierdoor hoeft er niet veel meer te gebeuren om de regelkring compleet te 
maken. 

3. Als derde moet de walserij aangepakt worden. Op het moment worden de 
pelletgewichten gemeten, die worden uitgezet in een regelkaart. Verder 
wordt · er weinig met daze gegevens gedaan. Toch zijn OCAP's en een 
gesloten SPC-regelkring ook in de walserij zeer gewenst om op die manier tot 
beheerste processen te komen en te blijven. 

Voor de beschrijving van de huidige toepassing van metingen, registraties en regelkaar
ten op deze afdelingen wordt verwezen naar bijlage 6. 1. De overige afdelingen (wasserij, 
lijmerij en ponserij) worden hier niet genoemd, omdat de mogelijkheden voor invoering 
van SPC in deze afdelingen niet onderzocht zijn. 
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7. Het steekproefsysteem (SPS) 

Ondanks het feit dat het door een gebrek aan tijd, zoals in §5.4 reeds werd aangegeven, 
niet mogelijk was om het derde deel van het plan van aanpak, dat betrekking heeft op 
het steekproefsysteem en onder voorbehoud is opgesteld (zie §3.3), binnen de geplande 
onderzoekstermijn uit te voeren, wordt er in dit hoofdstuk kort op dit onderwerp 
ingegaan. In §7.1 wordt de visie op het probleem gegeven; daarna worden in §7.2 een 
aantal conclusies gegeven en aanbevelingen gedaan, waarbij opgemerkt moat worden 
dat een aantal van deze aanbevelingen alleen op eigen kennis en mening zijn gebaseerd 
en, om bovengenoemde reden, dus niet op onderzoeksresultaten berusten. 

7. 1 Probleemidentificatie 
Uit het feit dat in 1995 6,8% van het totaal aantal zendingen (zie §5.1) heeft geleid tot 
een klantenklacht, kan geconcludeerd wordt dat het huidige steekproefsysteem niet 
voldoet. Zoals uit §5.3 al bleek, geeft deze 6,8% geen goed beeld van de uitval die 
uiteindelijk bij de klant terecht komt, aangezien niet iedere klant klaagt en het meestal 
onbekend is op hoeveel produkten van de zending een bepaalde klantenklacht betrekking 
heeft. Daar komt nog bij dat ook de klant fouten over het hoofd ziet. Het eerste 
gesignaleerde probleem met betrekking tot het steekproefsysteem kan als volgt worden 
samengevat: 
Het is onbekend hoe groat de kans is dat een klant foute produkten aantreft in een 
partij. 

Dit probleem houdt verband met de volgende vraagstelling: 
Hoe groat is de onbetrouwbaarheid van het huidige steekproefsysteem? 

Het verschil hiertussen zit hem in het feit dat de vraagstelling alleen betrekking heeft op 
visuele fouten en dat het genoemde probleem betrekking heeft op alle soorten produkt
fouten waarover een klant kan klagen. 

Binnen het bedrijf is een aantal maanden geleden geprobeerd om een antwoord op de 
gestelde vraag te krijgen door te kijken naar de keuringskarakteristiek uit de statistiek. 
Dit leverde de volgende resultaten op: 
n = steekproefgrootte 
c = aantal geaccepteerde defecten 
• na steekproef perserij: 

n = 100, c = 0... onbetrouwbaarheid = 0,37% - 3700 p.p.m. 
• na eindcontrole: 

n = 200, c = 0... onbetrouwbaarheid = 0, 15% - 1500 p.p.m. 
Aangezien de produkten na de eindcontrole naar de klant worden verstuurd, is hieruit 
door Vernay de conclusie getrokken dat er naar schatting gemiddeld zo'n 1500 p.p.m. 
foute produkten "doorslippen # naar de klant. 

Deze denkwijze is mijns inziens niet correct, omdat: 
• er geen relatie wordt gelegd met het interne uitvalpercentage. Het gemiddeld 

aantal fouten (intern) gemeten over een jaar door alles te middelen bedraagt 
ongeveer 1,5%, hetgeen overeenkomt met 15.000 p.p.m. Aangezien de pro
ceskwaliteit dus duidelijk te slecht is om aan de eis van de klant te voldoen, moet 
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100% inspectie plaats vinden. 
• de keuringskarakteristiek ervan uitgaat dat er per steekproef op een parameter 

gecontroleerd wordt. Aangezien er bij Vernay voor alle soorten visuele fouten 
tegelijkertijd een steekproef wordt genomen, heeft deze steekproef betrekking op 
meer dan tien parameters. 

• de produkten door middel van het steekproefsysteem alleen visueel gecontroleerd 
worden. Al is het grootste gedeelte van de fouten die bij produkten worden 
aangetroffen van visuele aard, dat wil niet zeggen dat andere foutcategorieen (o.a. 
dimensioneel en functioneel) niet voorkomen. 

Hieruit wordt geconcludeerd dat het aantal foute produkten dat "doorslipt" naar de klant 
grater is dan 1500 p.p.m. 

Het is moeilijk om te achterhalen hoe groot de werkelijke externe uitval is, omdat 
hierover weinig gegevens bekend zijn. 

Het tweede probleem met betrekking tot het steekproefsysteem houdt verband met de 
kosten die steekproeven met zich meebrengen, hetgeen in § 5.3 al kort aan de orde is 
geweest. 
Als er verbeteringen worden aangebracht in het produktieproces heeft dit waarschijnlijk 
een afname van de interne uitval tot gevolg. Dit is natuurlijk gunstig, maar leidt er wel 
toe dat bij handhaving van de huidige steekproefgrootte de kans op het ontdekken van 
een tout in een partij afneemt. Om dezelfde betrouwbaarheid van het SPS aan de klant 
te kunnen garanderen moet de steekproefgrootte worden vergroot. Dit leidt tot een 
toename van de kosten, waardoor (een deel van) de verbeteringen van het proces teniet 
worden (wordt) gedaan. Aangezien in feite alle kosten die het SPS met zich meebrengt 
een vorm van verspilling zijn, streeft men op korte termijn naar een dating van het aantal 
benodigde steekproeven en op lange termijn naar volledige afschaffing van het SPS. Het 
tweede gesignaleerde probleem kan als volgt worden samengevat: 

Het is moeilijk om een steekproefsysteem te verbeteren, aangezien a/le kosten die dit 
systeem normaal al veroorzaakt als verspilling beschouwd moeten worden. 

De twee geconstateerde problemen kunnen als volgt worden samengevoegd: 
• Men weet niet goed hoe groot de kans is dat een klant een fout aantreft in een 

part,], aangezien dit een complexe berekening met zich meebrengt, waarbij a/le 
mogelijke foutcategorieen betrokken moeten worden. 

• lndien deze kans we/ bekend is, is het moeilijk om verbeteringen aan te brengen 
die een dating van deze kans tot gevolg hebben, want 
~ om de kans op visuele externe uitval te verlagen, moet de betrouwbaarheid 

van het SPS verhoogd worden. 
~ een grotere betrouwbaarheid van het SPS gaat voornamelijk gepaard met een 

grotere steekproefgrootte. 
~ een grotere steekproefgrootte brengt een toename van de kosten met zich 

mee. 
~ een toename van kosten die toch al tot de post 'verspilling' behoren, kan niet 

als een verbetering beschouwd worden. 
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7 .2 Conclusies en aanbevelingen 

Geconcludeerd wordt dat de doelstelling van het totale onderzoek, namelijk een afname 
van de externe uitval van 1500 p.p.m. naar 100 p.p.m., waarbij de totale kosten niet 
mogen toenemen, door aanpassing van het steekproefsysteem noait gerealiseerd kan 
warden. 

Uit de keuringskarakteristiek uit de statistiek is namelijk gebleken dat een AOOL 
(=Average Outgoing Quality Level) van 0,01 %, hetgeen overeenkomt met een uitvalni
veau van 100 p.p.m., en c = 0 , samengaat met een steekproefgrootte van n = 2500 
stuks. Dit is 12,5x zo groot als de huidige steekproefgrootte en dus financieel gezien 
niet aantrekkelijk. 

Er zijn twee manieren waarop de uitval bij de klant verlaagd kan worden, namelijk: 
1 . Het verbeteren van de meting waardoor de screening betrouwbaarder wordt. 
2. Het beter beheersen van de processen. 
Aangezien het visueel inspecteren van produkten een erg subjectieve meting is, is het 
moeilijk om deze te verbeteren. Daarom moet gekozen worden voor de tweede optie. 
Om die reden wordt aanbevolen om alle mogelijke aandacht te besteden aan het 
verbeteren van de processen, zodat het steekproefsysteem zo snel mogelijk afgeschaft 
kan worden. 

Om aan de steeds strenger wordende eisen van de klant te kunnen voldoen, moet er bij 
Vernay een overgang p/aatsvinden van een 'produktgerichte' organisatie (het keuren van 
produkten door het nemen van steekproeven) naar een 'procesgerichte' organisatie 
(stabiele processen door SPC, procesoptimalisatie, Lean Production, etc.). 

• Zolang de processen niet beheerst zijn en het uitvalniveau relatief hoog is, kunnen 
de steekproeven niet afgeschaft worden. Onderzocht moet warden of het een 
verbetering zou opleveren indien de steekproefgrootte afhankelijk wordt gemaakt 
van enerzijds de partijgrootte en anderzijds het verwachte uitvalpercentage in de 
partij (zie bijlage 7. 1 voor een voorbeeld hiervan), want 

naarmate het verwachte aantal foute produkten in een partij afneemt, neemt 
de kans op het ontdekken van fouten af, indien de steekproefgrootte gelijk 
blijft. 
naarmate de grootte van een partij toeneemt, neemt de kans op het ontdek
ken van fouten af, indien het verwachte aantal foute produkten gelijk blijft. 

Bij dit onderzoek kan de literatuur van Deming geraadpleegd worden die regels 
voor steekproeven heeft opgesteld. 

• Op het moment komt het voor dat mensen dezelfde naam hanteren voor verschil
lende foutsoorten van een produkt of verschillende namen voor dezelfde foutsoort. 
Om tot een goede en vooral tot een eenduidige beoordeling van de produkten te 
kunnen komen is het van groot belang dat er uniformiteit wordt aangebracht in de 
verschillende foutsoorten die onderscheiden warden. Ook uitbreiding van het 
aantal foto's van grensgevallen ( = afwijkingen aan produkten die nog net toelaat
baar zijn) van fouten aan produkten in de Visuele Normen Catalogus (zie ook in 
§ 6.4, stap 1) kan hiertoe bijdragen. 
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8. Eindadvies 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het totale afstudeeronderzoek en wordt getracht 
de resultaten en conclusies van de verschillende deelonderzoeken met elkaar te integre
ren tot een geheel, zodat een overall-view wordt verkregen. In §8.1 worden de conclu
sies gegevens en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Het verslag wordt 
afgesloten met §8.2, waarin de resultaten van het onderzoek aan bod komen. Hierin 
wordt geprobeerd een uitspraak te doen over de mate waarin de verbeteringsvoorstellen 
in staat zijn om de einddoelstelling van het onderzoek te realiseren, waarbij tevens de 
kosten in beschouwing worden genomen. 

8.1 Conclusies en aanbevelingen 

Geconcludeerd wordt dat de doelstelling van het totale onderzoek, namelijk een afname 
van de externe uitval van 1500 p.p.m. naar 100 p.p.m., waarbij de totale kosten niet 
mogen toenemen, door aanpassing van het steekproefsysteem nooit gerealiseerd kan 
warden. 

Om aan de steeds strenger wordende eisen van de klant te kunnen voldoen, moet er bij 
Vernay een overgang plaatsvinden van een 'produktgerichte' organisatie (het keuren van 
produkten door het nemen van steekproeven) naar een 'procesgerichte' organisatie 
(stabiele processen door SPC, procesoptimalisatie, Lean Production, etc.). 

Een verhoging van de betrouwbaarheid van het SPS wordt bewerkstelligd door een 
toename van de steekproefgrootte, hetgeen tevens een toename van de kosten inhoudt 
en dus geen verbetering oplevert (hfst. 7). Hieruit blijkt dat Vernay geleidelijk aan de 
overgang moet maken van een 'produktgerichte' organisatie naar een 'procesgerichte' 
organisatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de focus in de nabije toekomst op 
SPC moet komen te liggen, waardoor de processen verbeterd en beheerst worden. 
Voor invoering van een SPC-systeem in met name de perserij, is met dit onderzoek een 
aanzet gegeven (zie hfst. 6). Aanbevolen wordt hier de komende tijd heel veel aandacht 
aan te besteden, waarbij met name begeleiden, evalueren en continu verbeteren 
sleutelwoorden zijn. Pas als het systeem goed loopt en de mensen eraan gewend zijn, 
moet aan uitbreiding gedacht gaan worden. Alleen als iedereen meewerkt heeft het 
experiment een kans van slagen. lndien het ingevoerde systeem een succes wordt, kan 
dit tevens beschouwd worden als de cultuuromslag die vereist is om kwaliteitsverbete
ringen mogelijk te ma ken, zoals in § 3.3 werd aangegeven. 

Er moet naar gestreefd warden de processen door middel van SPC zo goed te gaan en 
b/ijven beheersen dat dit op korte termijn (ongeveer een jaar) leidt tot een dating van het 
aantal steekproeven en op lange termijn (ongeveer vijf jaar) tot volledige afschaffing van 
het SPS. 

De aspecten van Lean Production (hfst.4) beslaan een breed gebied, maar zijn lang niet 
allemaal direct gericht op kwaliteitsverbeteringen van produkten. Een aantal aspecten, 
zoals bijvoorbeeld 'Lead Time Reduction', 'Small Lots' en 'Transportation', zijn meer 
gefocust op een verbeterde efficiency die zichtbaar wordt door tijd- en kostenbespa
ringen . Bovendien wordt op een aantal aspecten op dit moment al goad gescoord, zodat 
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deze aspecten (o.a. 'Quick Set-up' en 'Containerization') de komende tijd weinig 
verbetering meer behoeven. De toepassing van een aantal andere aspecten daarentegen 
is nu nog niet realiseerbaar, omdat Vernay daar mijns inziens nog niet aan toe is. 
Hiermee wordt gedoeld op de aspecten 'Process Capability', 'Pull System', 'Leveling', 
'Small Lots' en 'Supplier Development & Rationalization'. Statistical Process Control 
focust daarentegen op een veel kleiner gebied, namelijk op de barging van de stabiliteit 
van produktieprocessen, en kan daardoor beschouwd worden als een methode die puur 
op kwaliteitsverbetering van produkten is gericht. SPC kan zelfs gezien worden als een 
voorwaarde voor de toe passing van een aantal 'Lean Principles', met name voor het 
aspect 'Process Capability'. De be paling van de capability van een proces krijgt pas 
betekenis indien de garantie er is dat de processen stabiel zijn. Andersom geldt ook dat 
een aantal LP-aspecten een zo optimaal mogelijke toepassing moeten hebben om de 
invoering van SPC mogelijk te maken. Dit zijn de volgende aspecten: 
• People Supportive Practices -. Hierbij gaat het vooral om uniforme werkwijzen en 

teamwork. 
• Plant, Machine & Office Layout -. Voordat met SPC begonnen wordt, moet een 

goede layout van de werkvloer aanwezig zijn. 
• Workplace Organization -. SPC heeft een grotere kans van slagen als de werkplek

ken schoon en goed georganiseerd zijn. 
Hiermee is duidelijk gemaakt dat er wel degelijk een verband is tussen SPC en LP, dat in 
§3.3 en § 5.4 al aan de orde is geweest (zie fig.3.1 ). 

Het wordt aanbevolen om de komende tijd de hoogst prioriteit te geven aan het invoeren 
van SPC en daarbij die aspecten van LP mee te nemen die hiermee direct in verband 
staan, namelijk 'People Supportive Practices', 'Plant, Machine & Office Layout' en 
'Workplace Organization'. lndien er gesproken kan warden van stabiele processen en 
SPC is ingevoerd voor a/le processen, moet pas naar LP-aspecten als 'Process Capabili
ty', 'Pull System', 'Leveling' en 'Small Lots' gekeken gaan warden. 
Met nadruk moet vermeld warden dat ervoor gewaakt moet warden om te veel tegelijk 
te willen verbeteren, aangezien dat zelden leidt tot succes. Het realiseren van kwaliteits
verbeteringen moet gezien warden als een proces dat in eerste instantie betrekking heeft 
op een klein gebied en zich geleidelijk aan uitbreidt. 

Naar aanleiding van de analyse van gegevens uit hoofdstuk 5 wordt de conclusie 
getrokken dat binnen Vernay veel registraties worden bijgehouden, maar dat lang niet 
alle gegevens op gemakkelijke wijze beschikbaar zijn (o.a. gegevens van set-up contro
les en afkeurrapporten). Hier komt nog bij dat het soms voorkomt dat dezelfde dingen in 
meerdere registraties worden bijgehouden, die in veel gevallen niet met elkaar overeen
stemmen (bijvoorbeeld de uitvalpercentages berekend aan de hand van de uitvalregistra
tiekaarten en aan de hand van de gegevens uit VIS). 

Aanbevolen wordt te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een koppeling van de 
verschillende databases tot stand te brengen. Hierdoor wordt enerzijds de mogelijkheid 
gecreeerd om op eenvoudigere wijze een link te leggen tussen gegevens en bepaalde 
gebeurtenissen (denk hierbij bijvoorbeeld aan klantenklachten) en anderzijds leidt dit 
ertoe dat de beschikbaarheid van bepaalde gegevens verbetert. 

8.2 Hoe verder? 
Het is moeilijk om een uitspraak te doen over de mate waarin de voorgestelde verbete
ringen aan de gestelde doelstelling tegemoet komen, omdat veel veranderingen niet 
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meteen een positief effect hebben, waardoor ze enige tijd later pas hun geld opleveren 
en als verbeteringen beschouwd kunnen worden. Dit geldt ook voor de invoering van 
SPC. 
• Zoals in hoofdstuk 6 is gebleken is het resultaat van het onderzoek naar de 

mogelijkheden om SPC in te voeren, de invoering van een attributieve SPC-regel
kring inclusief logboek in de perserij voor drie produkten. De overdracht naar 
produktie van deze SPC-logboeken heeft onlangs plaatsgevonden. Uiteraard kan er 
nog geen uitspraak gedaan worden over het effect ervan op de interne en externe 
uitval. Verwacht wordt dat de introductie van het systeem enig produktiviteitsver
lies met zich meebrengt, niet alleen omdat men aan de nieuwe werkmethode moet 
wennen, maar ook omdat de gedetailleerde uitvalregistraties meer tijd kosten. 
Verder moeten de OCAP's misschien bijgesteld worden, waardoor het lang kan 
duren voordat procesverstoringen zijn opgelost. Zodra het systeem uitgebreid 
wordt voor andere produkten, zal dit in het begin, om bovengenoemde redenen, 
een lichte stijging van de produktiekosten met zich mee brengen. Andere kosten, 
die door het SPC-systeem veroorzaakt worden, zitten in het feit dat er, zeker in het 
begin, veal manuren nodig zijn voor begeleiding en motivatie van de operators en 
voor het continu evalueren en verbeteren van het systeem. lndien de invoering van 
SPC bij Vernay er in de toekomst toe kan leiden dat het steekproefsysteem 
afgeschaft wordt, of dat het aantal te nemen steekproeven in elk geval drastisch 
verlaagd wordt, wegen de bovengenoemde kosten van het systeem niet op tegen 
de gigantische kostenbesparingen die dit met zich mee brengt. (Op dit moment 
bedragen de kosten minimaal 3 manjaren.) 
Verwacht wordt dat door de toepassing van SPC zowel het interns als het externe 

· uitvalniveau gereduceerd wordt (voor de onderbouwing hiervan zie §5.3). Het is 
echter moeilijk om een uitspraak te doen over de grootte van deze dalingen. Ook al 
zouden alle processen op den duur stabiel zijn en zouden zelden 'Out of Control'
situaties voorkomen, dan blijft er het probleem dat er in het visueel inspecteren 
van produkten altijd een stuk subjectiviteit verborgen blijft, waardoor de meting 
nooit voor 100% betrouwbaar is. Om deze red en en omdat het systeem pas kort 
geleden als experiment is ingevoerd, kan op dit moment (nog) geen uitspraak 
worden gedaan over de mate waarin het interne en externe uitvalniveau door 
invoering van SPC zullen dalen. 

• De introductie van het begrip Out of Control Action Plan, oftewel de OCAP, is door 
het bedrijf meteen goed opgepakt, aangezien het idee is ontstaan om de OCAP's in 
de toekomst te gaan integreren met de Process FMEA 's (=Failure Modes and 
Effects Analysis) en de zogenaamde Control Plans (dit is een plan waarin alle 
inspecties, meetmethoden, frequenties van metingen etc. beschreven staan), zodat 
een overkoepelend plan ontstaat, waarin alle relevante informatie is opgenomen. 
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het software-programma Impact besteld. 

• Het resultaat van het Lean Production-onderzoek is dat bekend is hoe de verschil
lende aspecten op dit moment warden toegepast, aan welke aspecten de komende 
tijd aandacht moet warden besteed en welke aspecten pas in de toekomst een 
betere toepassing moeten (kunnen) krijgen. Aangezien het onderzoek geen resulta
ten in de vorm van implementaties heeft opgeleverd, kan geen uitspraak met 
betrekking tot realisatie van doelstelling en afname van kosten gedaan worden. 
Wei moet opgemerkt worden dat het aantal afkeurrapporten sinds het begin van de 
3x3-werkgroepen in januari 1996, die in het kader van het LP-aspect 'People 
Supportive Practices' begeleid zijn (zie §4.4), aanzienlijk gedaald is (zie bijlage 4.5 
voor de grafiek hiervan), hetgeen wijst op een afname van de interne uitval. 
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