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Abstract 

Abstract 

This report describes a graduate research that has been carried out at DAF Trucks NV in Eindhoven. 
The subject of this study is the co-operation with suppliers in the product creation process. Several 
situations have been distinguished. The delegation of responsibilities is unsure within these different 
situations. A model is developed that can help to agree upon the delegation of responsibilities be
tween DAF and its suppliers in the different situations. 
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Summary 

Summary 

Introduction 

This report describes a graduate research which has been carried out at OAF Trucks NV, a well
known truck manufacturer in Eindhoven, the Netherlands. The study took place from February until 

August 1996. 

The motivation for this research is that more and more organizations focus on those activities at 
which they are better than other organizations. Due to this, more activities are out sourced to third 

parties. These activities concern production activities and increasingly developing activities. At end
manufacturers as OAF, operating in an environment characterised by relatively small volumes and a 
necessity for high flexibility, there are more commitment based customer/ supplier relationships. 
Especially in the VIVA-project, which implies an update of the current F95 truck, there are close 
cooperations between DAF and it's suppliers. DAF needed this cooperation because of a lack of 
capacities and knowledge within OAF. 
This report focuses on the cooperation with development suppliers. Development suppliers are 
suppliers which do development activities for DAF or which take the responsibilities for development 
activities but out source them. 
Concerning the cooperation with this kind of supplier DAF has little experience. Due to this some 
cooperations in the VIV A-project were not that successful. This led to the following mission for this 

research: 

'Develop a tool in which different kinds of supplier relations with their specific guidelines for DAF 
are distinguished, for the start and the running of product creation processes. 

First findings 

To get a closer look at the cooperation of DAF with the development suppliers, four projects were 
analysed. This showed that the different suppliers not only have contacts with OAF but also with each 
other which leads to very complex supplier structures (a lot of communication lines). To make the 
supplier structure more clear several situations have been distinguished. The distinguishing is based 

on: 
I. The organization who has a~ for certain development activities; 
2. The organization who Q.Q§ the development activities; and 

3. The organization who produces the developed product. 

By linking these organizations and taking notice of the communication patterns five cooperation
fonns are distinguished. It seems that these forms appear in different situations. That's why these 

forms are called cooperation-situations (CS ' s). 
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Summary 

cs 1 
In this situation OAF works with an organization which does the development and the production 
activities. We encounter this CS when the product is technically spoken complex. The suppliers are 
specialised in the specific product. 

CS2 
This form implies the development-organization taking the responsibility for the development and the 
production. This situation doesn't exist within OAF. The reason is that the contact with the produc
tion organization is more important. 

CS3 
This form implies the production organization taking the responsibility for the development and the 
production. We encounter this CS with products which are technically spoken less important than the 
products in CS 1. Styling aspects however, are important. 

CS4 
This form is the ' old fashioned ' way of working, the product creation process is sequential. First the 
development activities are out sourced. Afterwards the production is out sourced. Both suppliers have 
no contact with each other. This form is seen less and less because nowadays OAF wants the 
suppliers to be involved early in the product creation process. 

CS5 
In this form OAF, the production organization and the development organization work closely 
together. The products are very important for OAF. This is the reason why OAF communicates with 
both suppliers. Styling aspects are important. 

Especially the CS ' s 1, 3 and 5 seem important supplier relations for OAF. The research focused on 
these supplier relations. 

Literature 

The research is based on the following notes from the literature: 
• suppliers can be involved in different phases of the product creation process. At Oce, a Dutch 

manufacturer of copiers, suppliers are involved on the basis of total costs and de product 
characteristics, for example the complexity of the product and the dependency of suppliers. Oce 
starts early in the product creation process with the selection of suppliers, and the project 
management of expensive and risk-bearing products. Later on in the product creation process 
attention is paid to the suppliers and the project management of other products. 
Fokker Aircraft uses a process called ' supplier relations '. Suppliers are involved on the basis of 
the chosen division of workload (strategy formulation per project). This leads to five different 
kinds of suppliers which are distinguished by the moment of involvement in the product creation 
process. 

• we can speak of horizontal or hierarchical supplier relationships paying attention to the delegation 
of responsibilities. In a hierarchical supplier relationship a supplier is given total responsibility for 
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Summary 

the system. The supplier has all the contacts with the other suppliers which contribute to the same 
system. It is necessary that attention is paid to the management of the total supplier structure. Oce 
and Fokker don ' t pay attention to this in their theories. 

Analysis 

In the analysis phase the relations between the characteristics of the product, the CS, and the moment 
of involvement at the different CS's are tested. 
This led to the following findings : 
• In CS I the functions of the products are the most important. The specialised supplier is involved 

in the development phase. The products ask for long development lead times. 
• In CS 3 and 5 the material and the process are the most important. The suppliers are involved in 

the definition phase. The supplier in CS 3 has the knowledge to lead the development-supplier. 
The supplier in CS 5 has specific knowledge of the production processes in the automotive indus
try. 

These findings ask for some critical remarks. The relationship between the product characteristics and 
the CS exists at this moment. For the time being there seem almost no suppliers who are able to 
develop and produce styling products. But the market changes! 
Besides this, the involvement of suppliers in a specific phase doesn't make the expectations of a 
certain supplier clear. OAF-members of different departments have different expectations of suppli
ers. As a consequence of these remarks the presumption that specific guidelines exist for the CS's 
does not apply anymore. This led to the development of a model which can help to agree upon the 
delegation of responsibilities between DAF and it's suppliers in all situations. 
The model contains the following steps: 
I. Form a notion of the product with its most important characteristics (functions, material, process). 
2. Draw up a supplier strategy. This is a strategy of the involvement of the supplier in the product 

creation process the way DAF wants the supplier to contribute. This strategy of the involvement 
leads to the formulation of demands towards a supplier. 

3. Select the best supplier. 
4. Now the formulation of the directions of all the organizations which contribute to a specific 

product can take place. When the chosen supplier has no development capacities, a choice must be 
made which organization is going to lead the development organization. In other words a choice 
must be made between CS 3 or CS 5. After this eventual choice the workload must be divided 
between all organizations. This leads to the guidelines for the different organizations. 

Conclusion 

The most important result of this research is a model that through different steps helps to agree upon a 
specific cooperation with one or more suppliers. It is necessary that these steps are followed by 
members of the departments Purchasing and Product Development within DAF. Finally the supplier 
has to contribute when the delegation of the responsibilities takes place. This leads to clear expecta
tions by all the people involved in the product creation process. 
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Inleiding 

Steeds meer organisaties leggen zich toe op die activiteiten die zij beter dan andere organisaties 
beheersen. Een gevolg hiervan is dat meer activiteiten worden ondergebracht bij derden. Deze 

activiteiten betreffen naast produktie- ook steeds meer ontwikkelingswerkzaamheden. Ook bij 
eindfabrikanten als OAF Trucks NV, opererend in een produktie omgeving gekarakteriseerd door 
relatief kleine produktie volumes en een vraag naar hoge tlexibiliteit, zijn steeds meer stabiele, op 
' commitment'-gebaseerde klant / toeleverancier relaties waar te nemen. Dit is voomamelijk in het 
VIVA-project waar te nemen. Dit project heeft een update van de F95 ten doel. Wegens capaciteit- en 
kennisredenen is in dit project nauw samengewerkt met ontwikkelingsleveranciers. Dit zijn leveran
ciers die of ontwikkelingswerkzaamheden verrichten, of ontwikkelingswerkzaamheden op zich 
nemen, maar deze daadwerkelijk uitbesteden. 
Omtrent dit samenwerken met ontwikkelingsleveranciers is bij OAF nog weinig vastgelegd. Dit heeft 
geleid tot enkele leverancierskeuzen en samenwerkingssituaties waar OAF achteraf niet geheel 
tevreden mee was. De opdracht die in dit onderzoek centraal heeft gestaan luidde daarom als volgt: 

'Het opstellen van een tool waarin de verschillende soorten leveranciersrelaties bij produktont
wikkeling van cabines en de daarbij behorende gedragsrichtlijnen voor DAF onderscheiden 

worden, bij het opstarten en de voortgang van produktcreaties. ' 

Vooronderzoek 

Ten einde inzicht te verkrijgen in het samenwerken van OAF met ontwikkelingstoeleveranciers zijn 
een aantal projecten nader bekeken. Daaruit bleek dat de leveranciers niet alleen relaties hebben met 
OAF maar door hun werkzaamheden voor deze opdrachtgever ook atbankelijk zijn van elkaar. Dit 
leidt tot complexe leveranciersstructuren. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is een onderscheid 
gemaakt naar verschillende samenwerkingssituaties. Het onderscheid berust op: 
I. de partij die behoefte heeft aan specifieke ontwikkelingswerkzaamheden; 
2. de partij die de ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert; en 
3. de partij die het ontwikkelde produceert. 

Door deze partijen met elkaar te verbinden en te letten op de onderlinge relaties, komt met tot 
verschillende samenwerkingsvormen. Deze blijken bij OAF in verschillende situaties voor te komen 
en worden daarom samenwerkingssituaties (SWS's) genoemd. Deze zijn als volgt: 

SWS 1 
In deze situatie wordt samengewerkt met een organisatie die zowel de produktie als de ontwikkeling 
op zich neemt. Deze vorm doet zich voor bij technisch belangrijke systemen waarin de leverancier 

gespecialiseerd is. 
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SWS2 
Deze vorm houdt in dat het ontwikkelingsbedrijf de verantwoording neemt voor de ontwikkeling en 
de produktie. Deze situatie doet zich echter bewust niet voor bij OAF aangezien het contact met het 
produktiebedrijf belangrijker is. 

SWS3 
Deze situatie is het omgekeerde van de vorige. Het produktiebedrijf is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en de produktie. Deze vorm komt voor bij technisch minder belangrijke produkten 
waarbij styling een rol speelt. 

SWS4 
Deze situatie stelt de ouderwetse manier van werken voor. Eerst wordt de ontwikkeling uitbesteed, 
daama de produktie. De leveranciers hebben geen contact, het proces verloopt derhalve geheel 
sequentieel. Deze situatie komt steeds minder vaak voor aangezien leveranciers steeds vroeger in het 
produktcreatieproces betrokken worden. 

SWS5 
Deze situatie betekent een driehoeksverhouding tussen OAF, het ontwikkelingsbedrijf en het produk
tiebedrijf. Het betreft in deze situatie styling-produkten die zeer belangrijk zijn voor OAF. Dit heeft 
tot gevolg dat OAF invloed wenst uit te oefenen op zowel het produktiebedrijf als het ontwikkelings
bedrijf. 

Vooral de SWS's l, 3 en 5 blijken voor OAF belangrijk te zijn. Deze hebben centraal gestaan in dit 
onderzoek. 

Theorie 

De opdracht-uitwerking is gebaseerd op de volgende punten uit de literatuur: 
• leveranciers kunnen in verschillende stadia van het produktcreatieproces betrokken worden. Bij 

Oce geschiedt dit aan de hand van de integrate verwervingskosten en de produktkenmerken met de 
daaraan verbonden risico's. De kem luidt: 'in een vroegtijdige fase van het innovatieproject veel 
aandacht besteden voor de selectie en het managen van leveranciers van dure en risicovolle 
onderdelen. Pas later aandacht besteden aan de leveranciers van eenvoudige, goedkope produkten'. 
Bij Fokker geschiedt dit aan de hand van het proces 'supplier relaties' hetgeen erop neer komt dat 
een strategie wordt opgesteld van de werkverdeling in het produktcreatieproces en de te betrekken 
leveranciers. Op basis van de gekozen werkverdeling onderscheidt Fokker diverse leveranciersre
laties die verschillen door het instapmoment in het produktcreatieproces. 

• er wordt een onderscheid gemaakt tussen hierarchische en horizontale leveranciersstructuren 
indien gelet wordt op de verdeling van de verantwoordelijkheden. Er dient aandacht te worden 
besteed aan het managen van de gehele leveranciersstructuur. Bovenstaande organisaties houden 
daar geen rekening mee. 
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Analyse 

In de analyse-fase is enerzijds onderzocht waardoor de leveranciersrelaties bij OAF worden bepaald 
en anderzijds hoe OAF zich dient te gedragen in de verschillende leveranciersrelaties. 

Het volgende is onder andere gebleken: 
• bij SWS 1 staan vooral de produktfuncties centraal tijdens het productcreatieproces. De 

gespecialiseerde leverancier start met zijn werkzaamheden in de ontwikkelingsfase. Doorgaans 
horen bij deze produkten lange ontwikkelingstijden en vergt het overstappen naar een andere 
leverancier lange overstaptijden. 

• bij de SWS' s 3 en 5 staan het materiaal en het produktieproces centraal. Er zijn altijd specifieke 
investeringen gemoeid in deze situaties. De leverancier bij SWS 3 heeft de kennis in huis het 
ontwikkelingsbureau aan te sturen. De leverancier van SWS 5 bezit specifieke produktiekennis 
toegepast in de automotive sector. De start van de werkzaamheden van de leveranciers is door
gaans in de definitiefase. 

Bij deze bevindingen zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. De beschreven relatie tussen de 
produktkenmerken en de SWS' s bestaat op dit moment, is afhankelijk van het aanbod in de markt. 
Tevens is ondanks de betrokkenheid van de leveranciers in een bepaalde fase, de verdeling van de 
werkzaamheden onduidelijk. Het blijkt dat bij OAF verschillende verwachtingspatronen ten opzichte 
van de leverancier(s) bestaan. Het idee dater specifieke gedragsrichtlijnen per SWS te geven zijn is 
derhalve losgelaten. Een goede samenwerking start echter met heldere afspraken. 

Wegens bovenstaande is een model opgesteld voor de inrichting van een willekeurige samenwerking. 
Het doorlopen van dit model resulteert in de definitieve gedragrichtlijnen voor de betrokken partijen. 
Dit model houdt beknopt het volgende in : 
1. vorm een duidelijk beeld van het produkt en de belangrijkste produktkenmerken; 
2. stel een supplier strategie op. Dit houdt in het vormen van een beeld van de gewenste inbreng van 

de leverancier in het produktcreatieproces en het op basis hiervan formuleren van eisen te stellen 
aan de leveranciers; 

3. het selecteren van de meest geschikte leverancier; 
4. het inrichten van de relatie. Indien de gekozen leverancier geen ontwikkelingscapaciteiten in huis 

heeft dient een bewuste keuze gemaakt te worden over de aansturing van het ontwikkelingsbedrijf, 
met andere woorden tussen SWS 3 of 5. Na deze eventuele keuze dienen de definitieve werkaf
spraken gemaakt te worden tussen de betrokken partijen. 

Conclusie 

Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is een model dat door verschillende opeenvolgende 
stappen ondersteuning biedt bij de inrichting van een samenwerking. Het model dient door de betrok
kenen van de verschillende afdelingen binnen OAF en bij de laatste stap ook met de leverancier(s) 
doorlopen te worden . Het samen doorlopen leidt tot overeenstemming en duidelijkheid tussen de 
diverse partijen, tot de definitieve taakverdeling. 
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1 Inleiding 

Het verslag dat voor u ligt is geschreven naar aanleiding van een afstudeeronderzoek dat van 
februari tot en met augustus 1996 heeft plaats gevonden bij DAF Trucks NV te Eindhoven (zie bijlage 

1). Dit hoofdstuk gaat in op de opdracht van het onderzoek. De situatieschets in 1.1 geeft de aanlei

ding tot het onderzoek waaruit de probleemstelling en de opdrachtformulering volgen in respectieve

lijk 1.2 en 1.3. Het vooronderzoek dat uitgevoerd is door twee studenten, wordt in 1.4 aangestipt. Uit 
dit onderzoek vo/gen de ajbakening van de opdracht die in dit verslag centraal staat in 1.5 en de 

definitieve onderzoeksvraagstellingen in 1.6. Het hoofdstuk eindigt met het plan van aanpak en de 
opzet van dit vers/ag in respectievelijk I . 7 en 1.8. 

1.1 Situatieschets 

Na het faillissement eind februari 1993 is DAF Trucks NV een nieuwe weg ingeslagen. De situatie 
wordt sindsdien gekenmerkt door het realiseren van een even grote of zelfs grotere produktie dan 
voorheen met de helft van het aantal mensen. Half september 1994 wordt gestart met een nieuw 
project, de up-date van de DAF 95, het VIV A-project. Dit project wordt gaandeweg uitgebreid. De 
medewerkers worden dermate enthousiast om een goed produkt op de markt te plaatsen, dat ook het 
interieur van de cabine geheel vernieuwd wordt. Dit bestaat uit het dashboard, deurpanelen, stuurko
lom en hemelkasten en heeft als projectnaam ' extra interieurdelen' . Voor DAF kent dit project een 
tweetal nieuwe kenmerken, namelijk de zeer korte doorlooptijd van 2 jaar (normaliter 4 jaar) en de 
vroegtijdige betrokkenheid van leveranciers bij het ontwikkel ingsproces. De capaciteit aan medewer
kers, -ook de ontwikkelingsafdeling is gehalveerd-, en kennis, -reeds tang is geen nieuw dashboard 
meer ontwikkeld-, zorgt ervoor dat DAF nauw moet samenwerken met ontwikkelingstoeleveranciers. 

Hechte samenwerking met een partner heeft voor- en nadelen. Als voordelen kunnen onder andere 
gezien worden dat men de eigen capaciteit optimaal kan benutten en men gebruik kan maken van de 
specifieke kennis en ervaring van de toeleverancier. Op deze manier kan op een snellere en goedkope
re manier een beter produkt verkregen worden. Dit is geheel volgens de bedoelingen van DAF zoals 
President-directeur Cor Baan in het Eindhovens Dagblad van l l-0 l-1996 wordt geciteerd: 

" .... Het bedrijf zoekt partners om gezamenlijk componenten a/s assen, motoren en cabines te 
produceren en te ontwikkelen. Door gezamenlijke produktie of ontwikkeling kunnen de kostprijzen 
worden gedrukt. Zeker is dat DAF de komende jaren meer za/ uitbesteden om kostenbesparingen 
te rea/iseren .. .. " 

Een nadeel bij de bovenstaande wijze van werken kan de wederzijdse atbankelijkheid zijn. Indien het 

geleverde produkt niet volgens de gestelde specificatie is kan dit verstrekkende gevolgen hebben. 
Door echter genoeg aandacht te besteden aan de samenwerkingsrelatie kan dit nadeel geminimali
seerd worden. Het aangaan van een hechte samenwerking moet dus goed overwogen worden. Het 
bedrijf dient zich af te vragen wat de opbrengsten en wat de offers zijn, we Ike eventuele risico ' s 
spelen, wat uit handen gegeven dient te worden en wat juist niet (wat is mijn core-business?). Een 
beslissing tot hechte samenwerking met een partner is duidelijk een strategische keuze. 
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1.2 De probleemstelling 

In de vorige paragraaf werd gesteld dat OAF meer gaat samenwerken met leveranciers in het ontwik
kelingstraject. Dit is echter een nieuw terrein bij OAF, er staat dan ook weinig vast met betrekking tot 
dit onderwerp. Een afstudeerder van de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft naar aanleiding van 
het project 'extra interieurdelen' onderzocht welke voorwaarden een succesvolle toepassing van SIPD 
(Supplier Involvement Product Development) vereist (Van Dongen, 1995). 
Echter op het gebied van de keuze voor en het komen tot een samenwerkingsrelatie met een ontwik
kelingstoeleverancier is bij OAF nog niets vastgelegd. Uit het VIVA-project is geleerd dat hierdoor 
leverancierskeuzen en samenwerkingssituaties zijn voorgekomen, die achteraf niet het meest optimaal 
bleken. Dit afstudeeronderzoek poogt daarin verandering te brengen. 

1.3 De opdrachtformulering 

In eerste instantie luidde de opdracht van OAF "het beschrijven van de do's en don'ts met betrekking 
tot leveranciersrelaties waarbij het gaat om de inkoop van produktontwikkeling." 
De basis voor een goede samenwerkingsrelatie betekent een goede verdeling van verantwoordelijkhe
den, bevoegdheden en taken. Over de invulling van de relatie dient OAF gefundeerd beslissingen te 
nemen en daaraan voorafgaand dient afgevraagd te worden waarom een relatie wordt aangegaan. De 
opdracht is derhalve uitgebreid door de twee studenten van de TUE die in februari 1996 samen dit 
onderzoek startten en luidt als volgt: 

"Het opstellen van een tool waarin de verschillende soorten leveranciersrelaties bij produktont
wikkeling van cabines en de daarbij behorende gedragsrichtlijnen voor DAF onderscheiden 
worden, bij het opstarten en de voortgang van produktcreaties. " 

1.4 Het vooronderzoek 

Aangezien deze opdrachtformulering erg breed is, is een raamwerk opgesteld waarin de processen 
zijn opgenomen die leiden tot een samenwerkingsrelatie, zie figuur 1.1. Dit raamwerk bestaat uit drie 
fasen: 
I. de samenwerkingsbeslissing; 
2. de voorbereiding van de samenwerking; 
3. de daadwerkelijke samenwerking. 
In het vooronderzoek dat duurde tot de tussentijdse voordracht, is door de 2 studenten op een aantal 
processen uit deze fasen dieper ingegaan om een inzicht te verkrijgen in de organisatie OAF en de 
samenwerking met enkele ontwikkelingstoeleveranciers. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op het 
raamwerk, het plan van aanpak en de resultaten met betrekking tot het vooronderzoek. 

2 
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Na het vooronderzoek is door de twee studenten individueel een deelaspect van de opdracht uitge
werkt. De definitieve opdrachtformulering van Hubert Adriaans ( 1996) luidt als volgt: 
"Het komen tot een risicowijzer, waarin de verschillende risico's worden beschreven naar aard, kans 
van optreden, bei'nvloedbaarheid, gevolg en mogelijke acties welke ondernomen kunnen worden bij 
het samenwerken van DAF met ontwikkelingstoeleveranciers, bij het opstarten en de voortgang." 

In het eigen onderzoek staat de opdrachtformulering als vermeld in paragraaf 1.3 centraal. Hierbij 
gelden de volgende kanttekeningen: 
• De samenwerking met ontwikkelingstoeleveranciers staat centraal. Dit zijn leveranciers die of 

ontwikkelingswerkzaamheden verrichten voor DAF of ontwikkelingswerkzaamheden op zich 
nemen, maar deze daadwerkelijk ook weer uitbesteden. 

• Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het project 'extra interieurdelen' voor de cabine. Voor 
deze produkten geldt dat de styling erg belangrijk is. Aangezien geen ervaring is opgedaan met 
andere ontwikkelingsprojecten is onduidelijk in hoeverre het resultaat van dit onderzoek ook voor 
andere projecten toepasbaar is. 

• Onder gedragsrichtlijnen wordt verstaan het handelen naar de gemaakte afspraken en verantwoor
delijkheden tussen de diverse samenwerkingspartners. Alhoewel het de individuen in de organisa
ties zijn die daadwerkelijk samenwerken, worden persoonlijke aspecten buiten beschouwing 

gelaten in dit onderzoek. 
• Het onderzoek richt zich op het samenwerken met leveranciers tijdens het produktcreatieproces. Er 

3 
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wordt niet ingegaan op aspecten die van belang zijn in de relatie met leveranciers nadat de ontwik

keling beeindigd is, zoals logistiek en kwaliteitswaarborging et cetera. 

Dit onderzoek richt zich met name op het moment nadat de beslissing tot uitbesteden heeft plaatsge

vonden. Er dient dan bepaald te worden wie voor de opdracht in aanmerking komt en in welke situatie 

de samenwerking geschiedt. 

Deze wending is aan het onderzoek gegeven omdat uit het vooronderzoek (Adriaans en Jacobs, 1996) 

onder andere is gebleken dat: 

• leveranciers eerder betrokken zouden kunnen worden in het produktcreatieproces van DAF; 

• er geen gestructureerde aanpak met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken gevolgd wordt; 

• de communicatie tussen DAF en (ontwikkelings)toeleveranciers te verbeteren is; 

• er geen duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden bestaat in het produktcreatie

proces. 

1.6 Onderzoeksvraagstellingen 

Op basis van de bovenstaande opdracht-afbakening zijn de volgende ondezoeksvraagstellingen 

geformuleerd die in de loop van het onderzoek beantwoord zullen worden: 

• Welke leveranciersrelaties zijn te onderscheiden? 

• Waardoor worden deze leveranciersrelaties be"invloed? 

• Hoe dient DAF te handelen in de verschillende leveranciersrelaties? 

1. 7 Plan van aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende stappen: 

1. Jnformatie verzameling 
In het vooronderzoek hebben de volgende activiteiten plaats gevonden: 
• een literatuurstudie metals onderwerp de samenwerking tussen uitbesteders en toeleveranciers; 

• het bestuderen van relevante bedrijfsinformatie; 

• twee brainstormsessies met vertegenwoordigers uit meerdere afdelingen van DAF, dit om commit

ment te krijgen voor de afstudeeropdracht, het horen van verschillende meningen en het verkrijgen 

van informatie; 

• het analyseren van vier ontwikkelingsprojecten bij DAF waarbij samengewerkt werd met toeleve

ranciers. Hiertoe zijn enerzijds interviews afgenomen met de betrokken DAF-medewerkers van de 

afdelingen Inkoop en Produkt Ontwikkeling, anderzijds zijn drie van de vier leveranciers ge"inter

viewd middels een vragenlijst; en 

• het deelnemen aan het Supply Management project dat eind 1995 is gestart in de afdeling Inkoop 

(zie bijlage 3). 

Het vooronderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Hubert Adriaans. 

2. Definitiefase 
Op basis van de informatie verzameld in het vooronderzoek is halverwege het afstudeertraject, de 

definitieve richting van het hier gerapporteerde onderzoek bepaald. 

4 



ln/eiding 

3. Analyse-Jase 
De onderzoeksvraagstellingen zijn nader onderzocht door: 
• het analyseren van een achttal ontwikkelingsprojecten die zijn uitgevoerd in samenwerking met 

toeleveranciers. Hiertoe zijn interviews afgenomen met de betrokken inkopers en constructeurs. 

Vervolgens is het verloop van de ontwikkelingsprojecten in kaart gebracht middels een opgesteld 
activiteitenschema, ook weer met behulp van de betrokken inkopers en constructeurs; 

• een vijfentwintigtal interviews zijn afgenomen middels een gestandaardiseerde vragenlijst om een 
inzicht te verkrijgen op de invloed van de produktkenmerken op de samenwerkingssituatie. 

4. Modelvorming 
Op basis van de inzichten verkregen in het vooronderzoek en de analyse-fase is een generiek model 
opgesteld dat DAF in de toekomst kan helpen bij het inrichten van een samenwerkingsrelatie. 

1.8 Opbouw van bet verslag 

In de rest van dit verslag kunt u bet volgende verwacbten: 
Hoofdstuk 2 gaat verder in op bet vooronderzoek. Relevante bevindingen die geleid bebben tot de 
definitieve onderzoeksvraagstellingen, worden bier bescbreven. In boofdstuk 3 wordt tbeorie gepre
senteerd die gebruikt wordt voor bet onderzoeken van de vraagstellingen. De boofdstukken 4 en 5 zijn 
een bescbrijving van de bevindingen bij DAF. In boofdstuk 4 wordt ingegaan op de invloed van de 
produktkenmerken op de leveranciersrelaties. Hoofdstuk 5 gaat in op bet functioneren van de leve
ranciersrelaties in de praktijk. In hoofdstuk 6 wordt een model bescbreven dat door bet doorlopen 
ervan leidt tot de definitieve werkafspraken. Deze werkafspraken vormen de ricbtlijnen volgens 
welke de diverse organisaties die betrokken zijn bij een samenwerkingsproject, verwacbt worden te 
bandelen. Dit model is tot stand gekomen na de analyses in de boofdstukken 4 en 5. Het verslag 
eindigt in boofdstuk 7 met conclusies en aanbevelingen. 

5 
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2 Het vooronderzoek 

Alvorens in dit hoofdstuk het vooronderzoek wordt beschreven, wordt in 2.1 ingegaan op de organisa
tie DAF en het verloop van het produktcreatieproces. Vervolgens komen de opzet van het vooronder
zoek en de samenwerkingsprojecten die hiertoe bekeken zijn, aan de orde in respectievelijk 2.2 en 2.3. 
De volgende paragrafen handelen over de complexiteit van de onderlinge relaties, de vereenvoudi
ging van deze relaties door het onderscheiden van diverse samenwerkingsvormen en de omstandighe
den waaronder deze vormen voorkomen bij DAF. In paragraaf 2. 7 tenslotte vindt de motivatie van de 
gekozen onderzoeksvraagstellingen, vo/gend uit het vooronderzoek, plaats. 

2.1 De organisatie DAF 

In deze paragraaf wordt kort een beeld geschetst van de organisatie OAF aangezien hier het 
afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden. Ten eerste komen aan bod de groei van de afgelopen jaren 
en de organisatie-structuur. Vervolgens wordt het verloop van het produktcreatieproces bij OAF 
beschreven. Het bijdragen in dit proces door leveranciers staat immers centraal in dit onderzoek. Voor 
een meer uitgebreide beschrijving van de organisatie OAF en de omgeving waarin de opdracht is 
uitgevoerd, wordt verwezen naar bijlage 1. 

Cijfers en organisatie-structuur 

OAF Trucks NV heeft naast het produktiebedrijf in Eindhoven ook fabrieken in Westerlo en een 
exclusief contract met Leyland Trucks Ltd. voor de marketing en verkoop van lichte bedrijfswagens. 
Tot het faillissement in 1993 ondergaat het bedrijfvele veranderingen (zie bijlage 1). Oejaren na het 
faillissement verlopen redelijk succesvol, vooral 1995 is een top jaar. Oit is duidelijk uit tabel 2.1 op 
te merken. 

Tabe/ 2.1: Cijfers jaarverslag 1995 

1993 1994 1995 stijging 
(maart-dec.) '94-'95 

Omzet l.301,3 min 2.274,3 min 2.894,0 min 27.3% 

Netto winst 10,8 min 122,7 min 163,8 min 33.5% 

Produktie in Eindhoven 4.957 stuks 11 .239 stuks 16.656 stuks 48.2% 

Totale verkopen 10.004 stuks 21.154 stuks 25.701 stuks 20.5% 

Aantal geproduceerde trucks per -- 3.0 3.6 20.0% 
medewerker 

Marktaandeel West-Europa, >6 ton 6.9% 7.5% 8.6% 14.7% 

Marktaandeel West-Europa,> 15 ton 6.7% 7.8% 8.8% 12.8% 

Aantal medewerkers 3.445 4.225 4.913 16.3% 
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Een deel van de organisatie-structuur in Eindhoven ziet er als volgt uit: 

Figuur 2.1: 

Produkt 
Ontwikkel 

Directie 

lnkoop 

Organisatie-structuur Eindhoven 

Produktle 

De organisatie is op te delen in drie takken: Financien, Marketing & Verkoop en Operations. De tak 

Financien bestaat uit de afdelingen Treasury, Control en Sociale Zaken. De tak Marketing & Verkoop 

bestaat uit een aantal verkooporganisaties in Europa en een aantal algemene ondersteunende afdeling
en. Hierin speelt de afdeling Marketing voor Produkt Ontwikkeling de belangrijkste rot. De afdeling 
Marketing is voor een groot gedeelte de initiator van het produktcreatieproces. Deze afdeling geeft 

aan wat de wensen van de klant zijn voor toekomstige produkten. Bij grote vemieuwingsprojecten 

vertaalt zij de wensen en eisen van de klant in een projectspecificatie. De derde tak is de tak Operati
ons. Hieronder vallen de afdelingen Produktie, Inkoop, Manufacturing planning en Produkt Ontwik
keling. In deze laatste afdeling wordt het productcreatieproces grotendeels uitgevoerd in samenwer

king met onder andere Inkoop. 

Het verloop van bet produktcreatieproces 

Op dit moment1 is de procedure voor het verloop van het produktcreatieproces als weergegeven in 

figuur 2.2. Dit proces is het geheel van activiteiten om nieuwe of bestaande produkten te ontwikkelen 
respectievelijk te verbeteren en deze in het leveringsprogramma op te nemen. 

1 Begin 1996 is in de afdeling Produkt Ontwikkeling het project ' Product Creation Process' van start gegaan . Een 
subproject hiervan, 'General Process', heeft tot doe) het realiseren van een nieuwe procesbeschrijving met meer aandacht 
voor vroege fasen en Simultaneous Engineering. De huidige projectfasering verandert hierdoor. 
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In de verschillende fasen warden de volgende beslissingen genomen en documenten geproduceerd: 
1. Conceptstudiefase 
De conceptstudiefase is de fase tussen PSR en DI waarin afhankelijk van de projectinhoud verschil
lende concepten warden bekeken op de aspecten ' kosten ', ' timing' en ' technische haalbaarheid ', om 
uiteindelijk in een DI-document een voorstel te presenteren over het meest geschikte concept. 
PSR: Project Start Request het verzoek vanuit Marketing & Sales om activiteiten 

PvW: Programma van Wensen 

DI: Decision I 

ODB: Outline Description Book 

2. Definitiefase 

op te starten ten behoeve van een produktproject 
een opsomming van klantrelevante specificatie- en 
technische wensen, omschreven in markttaal, als basis 
voor de haalbaarheidsstudie 
het besluit om op basis van het Programma van Wen
sen de haalbaarheid (technisch en economisch) van 
een project te onderzoeken 
het document dat op basis van het PvW de technische 
inhoud van het voertuig- of componentproject 
beschrijft 

De definitiefase is de fase tussen DI en D2 waarin het voorgestelde concept verder wordt uitgewerkt 
metals eindresultaat een volledig uitgewerkt project op de aspecten 'kosten ', 'timing' en ' techniek'. 
D2: Decision 2 het besluit om het project te gaan realiseren 
PvE: Programma van Eisen de in de definitiefase overeengekomen projectinhoud 

omschreven in markttaal. Dit is het PvW, waarvan -
eventueel na aanpassingen - de haalbaarheid is over
eengekomen met inachtneming van de onderzochte 
consequenties met betrekking tot tijdplan en kosten 
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PDB: Program Description Book 

3. Ontwikkelingsfase 

Het vooronderzoek 

het document dat op basis van het PvE, de technische 

inhoud van het voertuig- of componentproject 

beschrijft 

De ontwikkelingsfase vindt plaats tussen de besluitmomenten D2 en D4 en heeft als doel het voertuig 

of component door middel van vrijgiften voor produktie zodanig te definieren, dat op basis daarvan 

verantwoord met de voorbereiding van het produktieproces kan worden begonnen. 

D4: Decision 4 het besluit dat toestemming geeft om ten behoeve van 
het project investeringen aan te gaan 

4. Voorbereidingsfase 
Dit is de projectfase tussen D4 en DS met als doel de voorbereidingen voor serieproduktie en market
launch zover te realiseren, dat een definitieve bevestiging kan worden gegeven om volgens plan te 

introduceren. 

DS: Decision 5 

5. Introduktiefase 

het besluit dat toestemming geeft tot serieproduktie, 
marktintroductie en verkoop volgens planning 

De introduktiefase is de projectfase tussen DS en PCS met het doe! de start van serieproduktie en de 

marktintroduktie te realiseren. 

Job I: 

PCS: Project Closure Statement 

de datum waarop conform de projectinhoud en voor

bereiding het eerste voertuig geproduceerd en overge
dragen kan worden aan Marketing & Sales voor afle-
vering aan de klant 
de afsluiting van een project 

De besturingsstructuur van dit produktcreatieproces is weergegeven in figuur 2.3 . 

Figuur 2.3: De besturingsstructuur 
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De partijen die de besturingsstructuur vonnen en hun belangrijkste taken zijn als volgt: 
• De directie neemt in de directievergadering de belangrijkste beslissingen omtrent het design van 

nieuwe vrachtwagens. 
• De Programma Commissie (PC) is een multidisciplinaire vergadering waarin de verschillende 

afdelingshoofden zitting hebben. Zij staat direct onder de Directievergadering en neemt beslissing
en zoals de PSR, DI en D5 . 

• De Project Voorgangs Bespreking bestaat uit het afdelingshoofd van Produkt Ontwikkeling en 
enkele !eden van Produktie. Deze periodieke bespreking bewaakt de projectfasen op kosten, timing 

en techniek. 
• Het Produktteam (PT) is een multidisciplinair team met !eden van Ontwikkeling, Inkoop en 

Produktie. De taak van het PT is het inventariseren van de benodigde activiteiten in een project 
(incl. capaciteit en materiaal), het vaststellen van de doorlooptijd en de kwaliteit. Vervolgens 
warden de activiteiten door het PT aangestuurd en de voortgang zeker gesteld. Het PT geeft een 
opdracht aan een uitvoerder die deze vervolgens afwerkt. Tijdens de uitvoering treedt het PT op 
als controleur en infonnatieverschaffer. 

• De uitvoerder is verantwoordelijk voor de coordinatie en/of uitvoering van een opdracht. Hij is de 
coordinator van de activiteiten van de betrokkenen en zorgt voor de voortgangscontrole. De 
uitvoerder moet er tevens voor zorgen dat alle benodigde opdrachten warden verstrekt aan de 
afdelingen Technologie, Beproeving e.a. en dat hun werk op tijd gedaan wordt. In een project 
wordt de taak van een uitvoerder overgenomen door een Simultaneous Engineering team (SE
team). Het SE-team wordt aangesteld door het PT en bestaat uit minimaal de volgende !eden: een 
(hoofd)constructeur, een inkoper en iemand van Produktie Engineering. 

• Het Vrijgifte Team (VT) tenslotte, is een multidisciplinair team met !eden van Ontwikkeling, 
lnkoop en Produktie. Zij verzorgen de technische en administratieve voorbereiding van vrijgiften 
en bespreken de gevolgen van een vemieuwing in de produktie. Daamaast warden binnen het VT 
streefdata gesteld voor vrijgifte en leveringen. 

2.2 De opzet van bet vooronderzoek 

In paragraaf I .4 is reeds venneld dat om gestalte te geven aan de brede opdrachtfonnulering een 
raamwerk is opgesteld door de twee studenten. Hierin zijn de processen opgenomen die leiden tot een 
samenwerkingsrelatie. In het vooronderzoek stand het verkrijgen van inzicht in de volgende vraag 
centraal: 

'Hoe verloopt het samenwerkingsproces tussen DAF en haar ontwikkelingstoe/everanciers?' 

Aan de hand van het raamwerk is hiervan een beeld gevonnd. Daartoe hebben de volgende activitei
ten plaats gevonden: 
• het analyseren van vier samenwerkingsrelaties die een produktontwikkeling tot gevolg hebben in 

het kader van het project 'extra interieurdelen'. Dit is gebeurd door: 
• het interviewen van betrokken inkopers en constructeurs van OAF per project; 
• het interviewen van de leveranciers (m.u.v. het dashboard). Dit interview vond plaats met 

behulp van een uitgebreide vragenlijst. Deze vragenlijst is gebruikt in de inventariesatiefase 
van het KISS-project en is aangepast voor de DAF-organisatie. Met behulp van deze vra-
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genlijst zijn interviews gehouden bij leveranciers in het kader van het Supply Management 
project; 

• het organiseren van een tweetal brainstormsessies. Bij deze sessies waren o.a. de volgende afde
lingen betrokken: Inkoop, Produkt Ontwikkeling, Logistiek, Projectmanagement en Produktie. De 
brainstormsessies hadden betrekking op de maak/koop-beslissing bij OAF en de verschillende 
samenwerkingssituaties. 

In het raamwerk, zie figuur 1.1 op biz. 3, zijn de processen opgenomen die volgens de twee studenten 
leiden tot een samenwerkingsrelatie. De processen behoren tot de volgende fasen: 
I. de samenwerkingsbeslissing; 
2. de voorbereiding van de samenwerking; en 
3. de samenwerking. 

Deze fasen houden het volgende in : 
De samenwerkingsbeslissing 

Binnen OAF ontstaat een idee voor een nieuw produkt of een verbetering van een bestaand produkt. 
Dit produkt zal middels bepaalde technologien in een produktieproces geproduceerd worden. Indien 
bij OAF een globaal beeld gevormd is van het produkt, de processen en de mogelijke technologien 
dient de maak/koop-beslissing plaats te vinden. 

De voorbereiding van de samenwerking 

Uitgaande van de koop-beslissing dient in deze fase een aantal beslissingen genomen te worden door 
OAF die onderling afhankelijk zijn: 
• Welke werkzaamheden worden wet of niet uitbesteed? 
• Wanneer wordt de leverancier betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden? 
• Met welke leverancier(s) gaat OAF samenwerken? 
• Hoe is de samenwerkingssituatie (deze situatie wordt bepaald door het aantal leveranciers en de 

onderlinge afstemming en athankelijkheid)? 
De produktsegmentering, dat wit zeggen de kenmerken van het produkt zoals leveringsrisico en 
integrate kosten, zijn mogelijk van invloed op de wijze waarop de samenwerking zal verlopen. 
Op basis van het inzicht in bovenstaande punten wordt het project opgestart. De taakverdeling dient 
plaats te vinden en daaraan gekoppeld de verantwoordelijkheden en bevoegdheden toedeling. 

De samenwerking 

Na de start van het project vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats. Het project dient qua tijd, 
kwaliteit en kosten beheerst te verlopen. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Door 
evaluaties kan het project-verloop verbeteren, ook met het oog op toekomstige projecten. 

Voor de uitgevoerde activiteiten om inzicht te verkrijgen in dit raamwerk en de resultaten die niet 
direct tot de uiteindelijke onderzoeksvraagstellingen leiden, wordt verwezen naar Adriaans ( 1996). 
De volgende paragraaf beschrijft de relaties die beschouwd zijn om het gewenste inzicht te verkrij
gen. 
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2.3 De samenwerkingsrelaties 

Ats leidraad voor de beschrijving van de samenwerking van OAF in de vier ontwikkelingsprojecten is 
de vragenlijst gebruikt welke is opgesteld voor het strategisch programma KISS (zie bijlage 2). De 
inventarisatie van de samenwerking van OAF met de leveranciers is tevens uitgevoerd in het kader 
van een stakeholder-analysis van het Supply Management project. Door het interviewen van de 
' klanten' van de afdeling Inkoop, wilde de afdeling een inzicht verkrijgen in mogelijkheden ter 
verbetering om zo nog betere service te kunnen verlenen. 

In deze paragraaf wordt kort een bee Id gegeven van de leveranciers met wie de samenwerkingsrela
ties is aangegaan. Een uitgebreid overzicht is te vinden in bijlage 4. 

Produktie en ontwikkeling van het dashboard 
De Duitse firma die verantwoordelijk is voor de produktie van het nieuwe dashboard is ook de 
producent van de huidige dashboarddelen. Het bedrijf, waarmee sinds 1979 samen wordt gewerkt, 
produceert de schuimdelen van het dashboard met daarin het frame. Daamaast verzorgt het voor het 
nieuwe dashboard een gedeelte van de assemblage van kleine onderdelen als blaasmondjes en de 
asbak. Deze organisatie is een dochterondememing van het bedrijf dat de ontwikkeling van het 
dashboard op zich heeft genomen. Het ontwikkelingsbedrijf is van huis uit actief op het gebied van 
ontwikkeling en produktie van speciale uitvoeringen van personenauto's. Door het gebrek aan 
ervaring in de truckbranche is naar mening van OAF het dashboard overgedimensioneerd (te robuust 
uitgevoerd). De planning op tijd en kosten is uitgelopen. Het is overigens de eerste maal dat het 
ontwikkelingsbedrijf en OAF samenwerken. 

Produktie en ontwikkeling van het centrale waarschuwingssysteem versie 2 (CWS-2) 
Met de leverancier die deze werkzaamheden op zich heeft genomen werkt OAF reeds 15 jaar samen. 
Het CWS-2 bestaat uit elektrische componenten en waarschuwt de chauffeur bij onregelmatigheden 
in het voertuig middels een display, dat geplaatst is in het instrumentenpaneel. Een voordeel voor 
OAF betreffende deze samenwerking is, dat het een klein, flexibel, meedenkend bedrijf met een goed 
prijsniveau produkten betreft. Daamaast is in de directeur als persoon zowel de ontwikkelaar als de 
verkoper vertegenwoordigd, iets dat door OAF als zeer prettig ervaren wordt. Aan technische voor
stellen kan namelijk meteen een kostenplaatje gehangen worden. Ats nadeel betreffende deze samen
werking, kan de afhankelijkheid van OAF genoemd worden. Daamaast kan als nadeel genoemd 
worden het feit dat de leverancier erg klein is en daardoor vaak specifieke kennis van buiten moet 
halen. Door de geringe omvang heeft de leverancier met zijn eigen leveranciers een slechte onderhan
delingspositie bij afname van componenten. Kenmerken van de samenwerking met OAF zijn open
heid en vertrouwen. De samenwerking wordt door beide partijen als prettig ervaren. 

Produktie van spuitgietdelen 
Deze leverancier produceert de spuitgiet-dashboarddelen die door de ontwikkelaar van het dashboard 
getekend zijn. De produktieleverancier levert reeds 25 jaar spuitgietdelen aan OAF. In de toekomst 
wit deze organisatie zich onder andere meer gaan richten op de automotive sector; zodoende streeft 
deze leverancier emaar systeemleverancier van OAF te worden. In deze relatie zijn hoge investering
en gemoeid. In de samenwerkingsrelatie zijn geen duidelijke knelpunten te noemen, deze wordt door 
beide partijen dan ook als prettig ervaren. Wei vraagt de leverancier om vroegtijdig in het ontwikke-
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lingstraject betrokken te worden. De inbreng van de leverancier wordt daarbij niet onderschat. Er is 
tussen beide partners geen gevoel van een sterke mate van wederzijdse afbankelijkheid. Naast het 
worden van systeemleverancier denkt de leverancier niet echt meer aan OAF te kunnen toevoegen, 
dan op dit moment reeds gebeurt. 

Ontwikkeling en produktie van het DAF Instrumentenpaneel versie 3 (DIP 3) 

Deze Duitse leverancier is vorig jaar opgenomen in een groot Duits concern. De leverancier is wat 
betreft de tachograaf bijna monopolist, met een marktaandeel van ongeveer 75% in Europa. Voor 
OAF levert deze leverancier het instrumentenpaneel met daarin de tachograaf. Dit instrumentenpaneel 
is een aanpassing van het huidige paneel dat ook door deze organisatie geleverd wordt. Op dit 
moment zijn er in de wetgeving plannen om de huidige tachograaf te vervangen door een elektroni
sche. Indien dit het geval is, raakt deze leverancier haar machtspositie kwijt. OAF heeft het gevoel dat 
om deze reden de leverancier graag systeemleverancier wil worden omdat dan een bepaalde afzet is 
gegarandeerd. Er is naar de mening van de leverancier te weinig directe communicatie met OAF. 
Daarnaast heeft de leverancier door haar grote marktaandeel een bepaalde machtspositie ten opzichte 
van OAF. Nadat OAF gedreigd heeft met het verbreken van de samenwerkingsrelatie na het veelvul
dig uitspreken van ongenoegen over de prestaties en het prijsniveau, werkt de leverancier nu hard aan 
het verbeteren van de relatie. Dit ook weer om systeemleverancier te worden . 

De leveranciersrelaties die in deze paragraaf beschreven zijn, hebben gemeen dat deze leveranciers 
allemaal een bijdrage leveren aan het dashboard. Daardoor hebben ze ook met elkaar te maken. 
Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

2.4 De onderlinge relaties 

In de praktijk werken deze bedrijven, in het kader van het VIV A-project niet alleen met OAF samen. 
Voor het uitvoeren van hun werkzaamheden voor OAF, zijn ze ook afbankelijk van elkaar. De 
produkten die uiteindelijk geleverd moeten worden, dienen in elkaar te passen en daardoor afgestemd 
te zijn op het ontwerp van het dashboard. De ontwikkelingswerkzaamheden voor het dashboard zijn 
bepalend voor de andere leveranciers. Dit leidt tot complexe samenwerkingsrelaties zoals figuur 2.4 
laat zien. In deze figuur is te zien dat van de leveranciers van het dashboard een infonnatiestroom 
richting de overige leveranciers gaat en weer terug. 

In de figuur zijn slechts de relaties voor de vier genoemde projecten weergegeven. In de praktijk 
werken nog meer leveranciers mee in het kader van het project ' extra interieurdelen'. De volgende 
paragraaf gaat in op het onderscheiden van diverse ' samenwerkingsvonnen' teneinde de complexe 
relaties meer inzichtelijk te maken. 

13 
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antwlkkallng 
+ produktle 
CWS-2 

DAF 

Figuur 2.4: De informatie-stromen 

2.5 Samenwerkingssituaties 

ontwikkeling 
d..tlboerd 

In dit afstudeeronderzoek staat de samenwerking met ontwikkelingstoeleveranciers centraal. Dit zijn 
leveranciers die of zelf ontwikkelen of de ontwikkeling op zich nemen, maar deze daadwerkelijk 
uitbesteden. Om de complexe samenwerkingssituaties zoals in de vorige paragraaf getoond meer 
inzichtelijk te maken is een onderscheid gemaakt in verschillende samenwerkingssituaties. Dit 
onderscheid berust op de volgende hoofdpartijen die in elk afzonderlijk produktcreatieproces deelne
men ( er wordt hier geen rekening gehouden met subtoeleveranciers, de leveranciers van de leveran

cier van OAF): 
I. de partij die behoefte heeft aan specifieke ontwikkelingswerkzaamheden; 
2. de partij die de ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert; en 
3. de partij die het ontwikkelde produceert. 

Door deze partijen met elkaar te verbinden en te letten op de onderlinge relaties, komt men tot de 
volgende vijf samenwerkingssituaties (SWS's): 

sws 1 
In deze vorm wordt samen gewerkt met een organisatie die zowel het produkt ontwikkelt als 

produceert. 

OAF 

SWS2 

~ ontwikkeling 
+ produktie 

De ontwikkeling van een produktidee wordt gerealiseerd door de uitbesteder in samenwerking met 
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een ontwikkelingsbureau. Dit ontwikkelingsbureau heeft het meest intensieve contact met het produk
tiebedrijf en stuurt dit produktiebedrijf in feite ook aan. 

SWS3 
De uitbesteder verleent de opdracht voor ontwikkeling en produktie van een produktidee aan een 

produktiebedrijf. Dit produktiebedrijf echter, besteedt de ontwikkelingswerkzaamheden uit; het heeft 
eventueel wel ontwikkelingskennis in huis. Het produktiebedrijf is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling. Het merendeel van de informatie over het te ontwikkelen produkt wordt via het produk
tiebedrijf aan de uitbesteder verstrekt. 

SWS 4 
De ontwikkeling komt tot stand door de samenwerking tussen de uitbesteder en een ontwikkelingsbu
reau. De uitbesteder geeft de uiteindelijke tekeningen door aan het produktiebedrijf. Het produktiebe
drijf en het ontwikkelingsbureau hebben geen contact. 

J 
ontwikkeling 

DAF 

I produktie 

SWS5 
Er is sprake van een driehoeksverhouding tussen de uitbesteder, het produktiebedrijf en het ontwikke
lingsbureau. Gezamenlijk wordt het produktidee gerealiseerd. 

j ontwikkeling 

DAF I 
T produktie 

De hierboven geschetste samenwerkingssituaties komen in de praktijk van DAF onder verschillende 

omstandigheden voor. Over deze omstandigheden handelt de volgende paragraaf. 
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2.6 Samenwerkingssituaties bij DAF 

De meeste SWS's genoemd in de vorige paragraaf, komen voor bij OAF. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de omstandigheden waaronder de SWS's optreden. De gegevens zijn ontleend aan 
diverse interviews en een brainstormsessie. De geschetste samenwerkingsprojecten uit paragraaf 2.3 
kunnen bij een SWS worden geplaatst. 

SWS I 
Deze situatie doet zich voor bij technisch gezien belangrijke systemen waarvan OAF weinig kennis 
heeft. De leveranciers zijn gespecialiseerd in de systemen en/of de benodigde produktieprocessen. 
Voorbeelden: CWS-2, DIP 3, kachels, stoelen, accu's, versnellingsbakken. 

SWS2 
Deze situatie komt bij OAF bewust niet voor. Reden hiervoor is dat het contact met het produktiebe
drijf veel belangrijker is in verband met de levenscyclus van de truck van ongeveer 15 jaar. Geduren
de deze tijd moeten service-onderdelen geproduceerd worden. Het contact met het ontwikkelings
bureau is slechts tijdelijk. 
Voorbeelden: zijn er niet. 

SWS3 
Deze situatie doet zich vooral voor bij technisch gezien minder belangrijke systemen die OAF niet 
beheerst en waarvan de werking van ondergeschikt belang is ten opzichte van kosten en uiterlijk. 
Styling-aspecten spelen bij deze produkten een rol. In deze vorm is de inbreng van het produktiebe
drijf gegarandeerd. Het produktiebedrijf heeft dan ook de trekkende rol en besteedt op haar beurt de 
ontwikkeling uit wegens capaciteit- of kennisredenen. 
Voorbeelden: hemelkast, portierpaneel. 

SWS4 
Deze vorm geeft de ouderwetse manier (geen Simultaneous Engineering, geen samenwerking) van 
werken weer omdat het proces geheel sequentieel verloopt. Indien de complexiteit van de opdracht 
laag is en capaciteitsproblemen zich voordoen, komt deze vorm voor. Het maakt in deze situatie 
weinig verschil of de produktie intern of extern geschiedt. Inkoop zoekt een geschikte produktieleve
rancier als de ontwikkeling voltooid is. Deze werkwijze komt echter steeds minder voor bij OAF 
omdat men nu doordrongen is van het feit dat leveranciers vroegtijdig in het produktcreatieproces 
betrokken dienen te worden. 
Voorbeelden: bedbak, kabelbomen. 

SWS5 
In het huidige project 'extra interieurdelen ' komt deze vorm veel voor. Vanwege het styling-karakter, 
de te ontwikkelen produkten bepalen het gezicht van OAF, wenst OAF veel invloed uit te oefenen op 
de ontwikkeling en de toekomstige produktie. Capaciteitsredenen en het feit dat het te ontwikkelen 
produkt en het bijbehorende produktieproces niet specifiek zijn, vormen de belangrijkste aanleidingen 
tot deze samenwerkingssituatie. 
Voorbeelden: accessoires, dashboard, spuit~ietonderdelen voor het dashboard. 
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2. 7 Afsluiting 

In paragraaf 1.6 zijn de definitieve onderzoeksvraagstellingen geformuleerd die afgeleid zijn uit het 
vooronderzoek. Deze worden hier herhaald: 
1. Welke leveranciersrelaties zijn te onderscheiden? 
2. Waardoor worden deze leveranciersrelaties be'invloed? 
3. Hoe dient OAF te handelen in de verschillende leveranciersrelaties? 

Het vooronderzoek heeft aangetoond <lat OAF met ontwikkelingstoeleveranciers in verschillende 
vormen samenwerkt. Deze vormen komen in verschillende situaties voor. Ze worden in <lit onderzoek 
samenwerkingssituaties genoemd (SWS's). Vraagstelling 1 is door het vooronderzoek reeds beant
woord. De situaties van voorkomen zijn slechts ruw geschetst. De vraag, of de SWS's door aanwijs
bare factoren bepaald worden, blijft hierdoor bestaan. Dit leidt tot vraagstelling 2. 
De samenwerkingsrelaties die nader bekeken zijn in <lit vooronderzoek, zijn onderling complex 
gestructureerd; de leveranciers werken niet alleen met OAF samen maar zijn in veel gevallen ook op 
elkaar aangewezen. Wat is een nu geschikte taakverdeling tussen de diverse partijen? Hoe dient OAF 
te handelen in de verschillende SWS's? Met andere woorden, wat zijn de gedragsrichtlijnen voor 
OAF in deze verschillende SWS's? Dit leidt tot vraagstelling 3. 

Alvorens de vraagstellingen 2 en 3 nader onderzocht worden in respectievelijk de hoofdstukken 4 en 
5 wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de theorie. Deze theorie vormt de basis om het 
onderzoeken van de vraagstellingen gestalte te geven. 
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3 Theoretisch kader 

In de vorige twee hoofdstukken zijn onder andere de afstudeeropdracht en de samenwerking van DAF 

met ontwikkelingstoeleveranciers beschreven. In dit hoofdstuk wordt relevante theorie omtrent dit 

onderwerp aangehaald Paragraaf 3. I gaat dieper in op het type samenwerking dat centraal staat in 
dit onderzoek. Een algemeen model van het produktcreatieproces wordt gegeven in 3.2. Vervolgens 

wordt ingegaan op een gedifferentieerde leveranciersbenadering op basis van verschillende criteria. 
Aangezien de betrokkenheid van leveranciers in het ontwikkelingstraject centraal staat in dit onder

zoek, worden in de paragrafen 3.4 en 3.5 voorbee/den gegeven van de wijzen waarop andere organi
saties hieraan vormgeven. In 3. 6 wordt ingegaan op de wijze waarop leveranciersrelaties gestructu
reerd kunnen zijn. Tenslotte wordt op basis van de theorie een model gegeven dat centraal staat in de 
vo/gende hoofdstukken. 

3.1 Co-makership, een vorm van samenwerken 

Bij een co-makership relatie wordt volgens Broersma ( 199 l) samengewerkt op de gebieden 
ontwikkelin~. kwaliteit en logistiek. In deze paragraaf wordt uit de literatuur aangehaald wat bedoeld 
wordt met deze relaties. 

Co-makership is een samenwerkingsverband tussen uitbesteder en toeleverancier waarbij het van 
belang is, dat de individuele bedrijven naast produktkwaliteit (innovatief, creatief, constructief, enz.) 
ook in toenemende mate proceskwaliteit Uuiste afstemming, sluitende procedures, technologische 
kennis, enz.) leveren. 

Hij definieert co-makership als volgt: 
'De opbouw van een lange-termijnrelatie met een beperkt aantal leveranciers op basis van 
wederzijds zakelijk vertrouwen. ' 

Belangrijke termen welke in deze definitie gebruikt worden zijn: 
• een lange-termijnrelatie: het vereist visie en wil naar en voor de toekomst; 
• een beperkt aantal leveranciers: tijd en energie dienen te worden ge"investeerd in de relaties die van 

wezenlijk belang zijn voor het (toekomstige) eindprodukt; 
• wederzijds zakelijk vertrouwen: co-makership kan alleen slagen als bij beide partijen vertrouwen 

aanweztg ts. 

Een hoofdvoorwaarde om co-makership te realiseren, is de bereidheid van zowel uitbesteder als 
toeleverancier om in onderling vertrouwen aan elkaars bedrijfsvoering te werken en in gezamenlijk 
belang het eindprodukt zo goed mogelijk te leveren. Om dit te realiseren is onder meer nodig: 
• het samenwerken op basis van gelijkwaardigheid; 
• het toegang verlenen tot en inzicht geven in elkaars totale voortbrengingsproces en bedrijfsvoe

ring; 
• het samen delen van meevallers/stroppen. 
In tabel 3.1 zijn de afwegingen opgesomd om een co-makership relatie aan te gaan. 
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Tabet 3.1: Afwegingen om een co-mak.ership relatie aan te gaan 

Criteria die uitbesteders aan toeleveranciers stellen om een co-makership relatie aan te gaan: 

I. kwaliteit van produkt en proces 

2. flexibiliteit in mix en volume 

3. leveringsprestaties 

4. ontwikkelingskennis 

5. financiele gezondheid 

6. opleiding van het personeel 

Voorwaarden die toeleveranciers stellen aan de uitbesteders m.b.t. het aangaan van een co-makership: 

I. levering op lange terrnijn 

2. meer omzet door minder leveranciers 

3. duidelijke afname-orientatie op korte, middellange en lange terrnijn 

4. winst mogen maken 

5. duidelijkheid m.b.t. informatie- en besturingssystemen om hierop gericht te kunnen inspelen 

Als doelstellingen van een co-makership relatie kunnen worden genoemd: 

I. het (gezamenlijke) eindprodukt heeft een betere kwaliteit en wordt betrouwbaarder geleverd 

2. de concurrentiepositie van beiden verbetert 

3. het bedrijfsresultaat van beiden verbetert 

4. de flexibiliteit wordt groter 

5. de integrale kosten gaan omlaag 

3.2 Een algemeen model van bet produktcreatieproces 

ledere organisatie heeft een eigen, op de organisatie afgestemde, fasering van het produktcreatiepro
ces. Echter alle ondememingsactiviteiten van klantenwens tot fysiek produkt kunnen vertaald worden 
volgens het algemene model van het produktcreatieproces als afgebeeld in figuur 3.1 (Van Mal, 
1995). Bij de uitvoering van deze vertaalslagen kunnen leveranciers betrokken worden. Dit kan 
vroeger of later volgens de projectfasering van DAF. 

In dit model zijn de volgende vier vertaalslagen weergegeven: 
1. De waarneming van klantenwensen 
De klant wenst bepaalde functies en de ondememer probeert zo goed mogelijk waar te nemen welke 
functies gewenst zijn en voor welke functies de klant de meeste offers wit brengen. 
2. De keuze van het produktconcept 
De ondememer kiest de functies die zullen worden aangeboden in het produkt. Daama wordt een 
decompositie in deelfuncties gemaakt. Nu kan een produktconcept worden (uit)gevonden, waarbij 
voor elke deelfunctie een materialisatie moet worden uitgedacht, en daarvoor een produktieproces. 
3. De inrichting van produkt en produktiesystemen 
Er wordt nu vastgesteld welke eigenschappen het produkt zal moeten hebben om de aan te bieden 
functies te kunnen vervullen. Deze eigenschappen worden deels door de vorm van het produkt 

bepaald en dee ls door de materiaalkeuze. De inrichting van het produkt is bepalend voor de eigen
schappen van de onderdelen en de verbindingen. De eigenschappen van vorm en materialen specifice-
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ren (samen met de gewenste aantallen per tijdseenheid) de eigenschappen van produktiemiddelen en 

het produktiesysteem. 

4. De invulling van de produktiefunctie 
Gebaseerd op de eigenschappen van het produkt, de produktiemiddelen en het produktiesysteem 

worden nu zaken als werkmethoden en voorschriften uitgewerkt en vastgelegd. 

wens ~ waarnemlng van ~ functie 
klantenwensen 

functie ~ keuzevan ~ taak produkt 
produktconcept en produktle-
proceaaen en mlddelen 
mlddelen 

taak produkt ~ 
lnrtchtlng 

~ elgenschappen 
en produktle- produkten produkten 
mlddelen produktle- produktlesysteem 

syateem 

elgenschappen ~ lnwlllngvan ~ fysleke 
produkten wertunethoden toestand 
produktlesysteem meetmethoden elndprodukt 

voorschrtften 
gebrulks-
aanwljzlngen - ~ 

Figuur 3. / : De ondernemingsactiviteiten van klantenwens tot fysiek produkt 

Het moment waarop de verschillende leveranciers betrokken worden bij het uitvoeren bij de ondeme

mingsactiviteiten is van invloed op de taakverdeling. 

3.3 Een gedifferentieerde leveranciersbenadering 

Elk produkt, zo ook een te ontwikkelen produkt, kent een eigen markt-, vraag- en aanbodstructuur. 

Dit is een reden om een gedifferentieerde leveranciersbenadering toe te passen. Het model van Kraljic 

is het meest bekende instrument voor leveranciersmanagement. Dit model segmenteert produkten op 

basis van twee indelingscriteria: 

1. De mate van invloed op het bedrijfsresultaat 
Naarmate het financieel risico van een bepaald inkoopprodukt groter is, verdient dit produkt meer 

aandacht. 

2. De mate van toeleveringsrisico 
Naarmate het toeleveringsrisico groter is, is de kans op verstoring van de voortbrengingssprocessen 

binnen de organisatie groter. Dit is reden om ook aan dit type produkten meer aandacht te besteden. 

Indien deze twee variabelen tegenover elkaar worden gezet, ontstaat een tweedimensionale matrix. Er 

ontstaan vier produktcategorieen die elk een eigen basisstrategie vereisen. De matrix is weergegeven 

in figuur 3.2. 
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hoog 

lnvloecl op 
flnancieel 
resultaat 

laag 

laag 

hefboom- strateglsche 
produkten produkten 

wrdeelen 'pa,1rw'lhip' 
1-'I' 

routine- bottleneck-
produkten produkten 

'ayltilma 'Zllkerlllllen 
callrlldlng' ~ 

hoog 
toeleveringsrislco 

Figuur 3.2: De matrix van Kraljic 

De produktcategorieen zijn als volgt: 

Hejboomprodukten 
Dit zijn produkten die van verschillende toeleveranciers betrokken kunnen worden en die een relatief 
hoog aandeel in de kostprijs vertegenwoordigen. Het betreft meestal produkten die een standaardkwa
liteit kennen. Een prijswijziging werkt relatief sterk door in de kostprijs van het eindprodukt. 
De strategie die hierbij hoort is 'verdeel en heers'. Het doel van deze strategie is het behalen van de 
beste 'deal' in de markt voor de korte termijn. 

Strategische produkten 
Dit zijn produkten die van een leverancier warden betrokken of waarvan de toe levering op korte en 
lange termijn niet zonder meer gegarandeerd is en die bovendien een belangrijke waarde vertegen
woordigen in de kostprijs van het eindprodukt. Het doel van de bijbehorende strategie is te komen tot 
partnership-relaties met de betreffende leveranciers. Dit betekent duurzaam samenwerken op het 
gebied van: 
• kwaliteitsverbetering; 
• procesverbetering; en 
• produktontwikkeling. 

Routineprodukten 
Dit zijn produkten die inkooptechnisch weinig problemen opleveren. Zij hebben per eenheid een 
geringe waarde en kennen altematieven voor wat betreft de levering. In de praktijk vallen verreweg 
de meeste items in deze categorie. Het streven is bij deze produkten te komen tot eenvoudige doch 
efficiente bestelroutines en administratieve routines in de vorm van 'systems contracting'. 
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Bottleneck-produkten 

De2e items vertegenwoordigen een relatief geringe waarde in geld uitgedrukt, maar 2ijn kwetsbaar 
voor wat betreft hun toe levering. Het doel van de strategie die hierbij hoort is het ver2ekeren van de 
toe levering. 

Op de strategieen die bij de2e segmenten horen, wordt in bijlage 5 dieper ingegaan. 

In het model van Kraljic is niet specifiek rekening gehouden met de risico's die een nog te ontwikke
len produkt kunnen meenemen. De organisatie Oce van der Grinten heeft de matrix van Kraljic 
daarom enigs2ins aangepast. Hoe Oce op basis hiervan leveranciers in het produktcreatieproces 
betrekt, wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

3.4 Oce van der Grinten 

De kem van het leveranciersbeleid dat Oce van der Grinten voert bij produktinnovatie luidt als volgt: 

'In een vroegtijdige Jase van het innovatieproject veel aandacht besteden voor de selectie en het 
managen van leveranciers van dure en risicovolle onderdelen. Pas later aandacht besteden aan de 
/everanciers van eenvoudige, goedkope produkten. ' 

Om de aandacht vast te stellen die de verschillende onderdelen en hun leveranciers moeten krijgen in 
het innovatieproject, hanteert Oce een aanpassing van de produkttypologie van Kraljic. De2e aanpas
sing betreft de hori2ontale as. Waar Kraljic uitging van 'de mate van toeleveringsrisico', is dit bij Oce 
gewij2igd in 'risico'. Dit risico betreft 2owel de specifieke inkooprisico's conform Kraljic als de 
on twerp- ( functionele) risico' s. 

Voor de vier produktgroepen die 20 ontstaan geldt de volgende aanpak: 

Strategische produkten (hoge kosten I hoog risico) 
De leveranciers 2ijn meestal 2eer specifiek, hierdoor is een grondig marktonder2oek nodig. Dit 

resulteert meestal in een vroegtijdige leverancierskeu2e met Early Supplier Involvement en lange
termijnafspraken. Evaluaties van tekeningen en prototypes vinden vroegtijdig plaats. 

Hejboom produkten (hoge kosten I weinig risico) 
Ener2ijds is hier van belang het creeren van 20 veel mogelijk ' inkoop-speelruimte', bijvoorbeeld door 
het in eigen hand houden van ontwerprechten, toepassen van standaardprodukten, verruimen van 
specificaties etc. Ander2ijds kan door een intensieve Early Supplier Involvement met gespecialiseerde 
leveranciers een optimaal resultaat bereikt worden. Belangrijk is een grondig marktonder2oek met 
behulp van benchmarken. 

Bottle-neck produkten (/age kosten I hoog risico) 
Een grondig marktonder2oek vooral gericht op altematieven met minder risico of een 'second source' 
is bij de2e produkten nood2akelijk. Ook hier is een vroegtijdige evaluatie van tekeningen en/of 
evaluaties van belang. 
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Routine produkten (/age kosten I laag risico) 
De aanpak is hier vooral gericht op het vergroten van de efficiency door het zoveel mogelijk te 
standaardiseren en pakketten samen te voegen. De leverancierskeuze en evaluaties dienen zoveel 
mogelijk op het einde van het ontwikkelingstraject plaats te vinden, dan is het efficiency-verlies door 
tussentijdse wijzigingen het laagst. 

Oce richt zich middels deze strategieen voomamelijk op het moment dat de leveranciers betrokken 
dienen te worden en op de aandacht die de leverancierskeuze vereist. Er wordt niet ingegaan op de 
taakverdeling tussen Oce en de betreffende leveranciers. Fokker Aircraft houdtjuist hiennee reke
ning. 

3.5 Fokker Aircraft 

Fokker Aircraft werkt volgens een hoofdproces 'supplier relaties'. Dit raamwerk geeft een inzicht in 
de te doorlopen processtappen voor het aangaan, het onderhouden en het verbreken van relaties met 
leveranciers. De stappen, ook weergegeven in figuur 3.3, zijn: 

I =: I I =... H.__~_L'1_ipliel _ __.H.__~_.a:-_ac:t _ __,H.__:_s:_ac:t _ __, 

Figuur 3.3: Hoofdproces 'supplier relaties · 

1. Het kiezen van de strategie ten aanzien van /everanciersrelaties 
In deze stap wordt een strategie vastgelegd die de gewenste werkverdeling tussen Fokker en de 
leverancier omvat. Het omschrijft ook de randvoorwaarden en condities waaraan moet worden 
voldaan, het tijdplan, de criteria voor de selectie en contractering, en de wijze van aansturing binnen 
Fokker. Belangrijk in deze fase is ook de vaststelling van de belangrijkste risicofactoren. Binnen 
Fokker wordt dit risico onderverdeeld in: 
• een financieel risico (ge'investeerd vennogen); 
• een leveringsrisico (afhankelijk van de ontwikkelingstijd, het aantal potentiele aanbieders, de 

specificiteit van het produkt en het aandeel van Fokker in de totale omzet van de leverancier); en 
• de grootte van de leverancier (in tennen van omzet per jaar en de prijs per geleverd 'pakket'). 

2. Het de.finieren van eisen aan /everanciers 
In deze processtap wordt de werkverdeling tussen Fokker en de leverancier vastgesteld en worden de 
eisen opgesteld ten aanzien van het werkaandeel dat de leverancier zal uitvoeren. Dit zijn zowel de 
eisen ten aanzien van het werk zelf als ten aanzien van de leverancier. Eisen kunnen daarbij betrek
king hebben op bijvoorbeeld engineering, financien, logistiek, product support, kwaliteit en produktie. 
Alie eisen die vanuit alle Fokker disciplines kunnen worden gesteld worden integraal vastgelegd in de 
zogenaamde Supplier Requirements Specification. 
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3. Het selecteren van /everanciers 
Doel van deze activiteit is te komen tot een samenwerkingsverband door middel van een contract met 
de geselecteerde leverancier(s). Op basis van de informatie uit de voorgaande stappen worden offerte
aanvragen verstuurd naar kandidaatleveranciers. Deze bevatten een (basis-)contract en een deel van 
de eisen uit de 'Supplier Requirements Specification'. 
De ontvangen offertes worden beoordeeld en zonodig gewijzigd voor het verkrijgen van vergelijkbare 
goedgekeurde offertes. Op basis van de eerder opgestelde selectiecriteria worden offertes geselec
teerd. Na uitonderhandeling leidt dit tot de definitieve selectie en bekendmaking van geselecteerde en 
afgewezen leveranciers. Het contract bevat onder andere een uit onderhandeld 'statement of work' en 
specificaties van het werkaandeel. Ook staan in het contract afspraken over eventueel door de leve
rancier te nemen kwalificatie-acties voor die eisen waaraan de leverancier nog niet voldoet. 

4. Het uitvoeren van initiele contractactiviteiten 
Hier wordt het werkaandeel van de leverancier ten tijde van het produktontwikkelingsproces uitge

voerd. Doel is om in deze stap te komen tot vrijgegeven 'project deliverables' van de leverancier. 
Welke deliverables dit zijn en waar de directe verantwoordelijkheid voor deze deliverables ligt is 
atbankelijk van het type leverancier en zijn instapmoment. 

5. Het uitvoeren van 'repeat' contractactiviteiten 
In deze fase voert de leverancier zijn werkaandeel uit gedurende de gehele levenscyclus van het 
vliegtuigprogramma waaraan hij bijdraagt. Hierbij behoren ook het verwerken van wijzigingsvoor
stellen en het actueel houden van de documentatie. 

Op basis van de gekozen werkverdeling onderscheidt Fokker vijf typen leveranciersrelaties. Deze 
relaties verschillen door het 'instapmoment' in het produktontwikkelingsproces. Onder het instapmo
ment verstaat Fokker het moment waarop bepaalde taken en verantwoordelijkheden van Fokker aan 
een leverancier worden overgedragen. De leveranciersrelaties zijn de volgende: 
1. De technology supplier. De relatie met deze leverancier is gericht op het bepalen van de technolo

gische mogelijkheden in het Research&Technology en Voorontwerptraject. 
2. De early-involved supplier. Deze leverancier heeft in principe veel invloed op het uiteindelijke 

resultaat. Met name van deze leverancier wordt verwacht dat hij de voorlopige basiseisen van 
Fokker kan vertalen naar oplossingen bij hemzelf. Deze leverancier wordt meestal al vroeg in het 
project betrokken. 

3. De design-to-spec supplier. Deze leverancier voert ten behoeve van het vliegtuigprogramma 
ontwerp-, produktie- en mogelijk ook product support activiteiten uit. Het betreft hier veelal 
leveranciers van 'secondary systems, subsystems, functional units' en zones van het vliegtuig die 
geen (directe) invloed hebben op de functionele eisen (het zgn. vliegtuigconcept). 

4. De make-to-spec supplier. Dit is een leverancier die produkten vervaardigt op basis van Fokker 
systeem- en/of produktspecificaties. De leverancier verricht detailontwerp- en produktieactivitei

ten voor Fokker. 
5. De build-to-print supplier. Deze leverancier levert produkten op basis van Fokker produkt- en 

produktiedefinities. Dit type leverancier heeft geen ontwerpverantwoordelijkheid. 

Figuur 3.4 geeft weer in welke fase van het produktcreatieproces van Fokker de verschillende leve

rancierstypen betrokken worden. 
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Moment of involvement bij Fokker Aircraft 

Het verschil met de benadering van Oce is dat Fokker, afhankelijk van de gewenste of gekozen 
taakverdeling tussen de leverancier en Fokker, de leverancier op een bepaald moment betrekt in het 
produktcreatieproces. Waarvan deze taakverdeling afhangt, is echter onduidelijk. 

3.6 Leveranciersstructuren 

Lehtinen (1996) onderscheidt twee soorten leveranciersstructuren, zie figuur 3 .5 en figuur 3 .6. 

eindfabrikant 

1 e lijn leverancier 

2e lijn leveranciers 

3e lijn leveranciers 

Figuur 3.5: Model van een hierarchische leveranciersstructuur 

De hierarchische structuur, met de nadruk op verantwoordelijkheden verdeling, is gebaseerd op het 

Japanse subcontracting-systeem dat vooral in de automobielindustrie wordt toegepast. Er is een 
hechte communicatie- en coordinatiestructuur tussen de eindfabrikant en de eerste-lijn leverancier. 
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Deze leverancier krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, het 'systeem' en de 

JIT leveringen. De eerste-lijn leverancier is gespecialiseerd in ontwikkeling en produktie in zijn eigen 
gebied. De tweede-lijn leveranciers zijn kleiner, hebben minder kennis en zijn in het algemeen 
gespecialiseerd in een kleinere produktenrange. Derde-lijn leveranciers zijn over het algemeen in een 
weer kleiner gebied gespecialiseerd. De tweede- en derde-lijn leveranciers kunnen echter ook nog een 
stuk ontwikkelingswerkzaamheden op zich nemen. 

Figuur 3.6: 

materiaalstroom 

informatlestroom 

Model van een horizon/ale leveranciersstructuur 

In de horizontale structuur is sprake van meer interactie tussen de diverse organisaties. Er zijn geen 
leveranciers die zoveel verantwoordelijkheden hebben gekregen van de eindfabrikant als de eerste
lijn leverancier in figuur 3.5. De verantwoording is in de horizontale structuur over meerdere leveran
ciers verdeeld. 

Het is de hierarchische structuur die het meest in aanmerking komt voor partnership-relaties. Ellram 
( 1995) definieert deze relaties als volgt: 

' ... a two-way relationship involving a mutual exchange of ideas, information and benefits. ' 
Reden hiervoor is datjuist in die gevallen de eerste-lijn leverancier veel verantwoording krijgt voor 
het produkt dat eventueel gezamenlijk ontwikkeld wordt. De eerste-lijn leverancier stuurt de andere 
leveranciers aan in plaats van de eindfabrikant. 

Wijnstra ( 1995) stelt dat een organisatie ( de eindfabrikant) niet alleen aandacht dient te schenken aan 
de individuele ontwikkelings-relaties met de verschillende leveranciers, maar dat de organisatie 
aandacht dient te schenken aan het managen van de gehele leveranciersstructuur. Wijnstra onder
scheidt daartoe de volgende zes basistaken om de leveranciersstructuur te organiseren: 
I. het volgen van de technologische ontwikkelingen bij (potentiele) leveranciers; dit wordt gevolgd 

door 
2. het exploiteren van de technologische mogelijkheden van de leveranciers; 
3. het interesseren van de leverancier om deze die dingen te laten ontwikkelen die de organisatie 

nodig heeft; 
4. het coordineren van de elkaar aanvullende sterkten van de verschillende leveranciers (horizontale 
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coordinatie ); 
5. het bevorderen dat de leverancier met zijn eigen leveranciers 26 samenwerkt, dat het voordelig is 

voor de organisatie (vertikale coordinatie); en 
6. het coordineren van de bovengenoemde taken aangezien ze mogelijk door verschillende afdeling

en in de organisatie warden uitgevoerd. 

Hetgeen in deze paragraaf is beschreven is aangehaald aangezien bij OAF oak sprake is van een 
combinatie van deze leveranciersstructuren als blijkt uit hoofdstuk 2. Dit maakt het geheel erg 
complex. Zeker indien in eerste instantie de bedoeling is de leverancier de volledige verantwoording 
te geven maar dit later niet geheel kan waarmaken. Er dient een duidelijke keuze gemaakt te warden 
wie, welke verantwoordelijkheden heeft. Oce en Fokker houden hier geen rekening mee. 

3.7 Modelvorming 

De relaties die centraal staan in dit onderzoek zijn die relaties waarbij met leveranciers voor de lange
termijn wordt samengewerkt op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen. Deze leveranciers leveren 
oak een stuk specifieke ontwikkeling. Aan deze leveranciers kan de volledige verantwoordelijkheid 
gegeven worden voor de ontwikkeling, waarbij zij dan de belangrijkste contacten onderhouden met 
' onderliggende' leveranciers, of er kan gekozen warden voor meer afstemming tussen de eindfabri
kant en de diverse leveranciers. De leveranciers kunnen op verschillende momenten bij het uitvoeren 
van de ondememingsactiviteiten, van klantenwens tot fysiek produkt, betrokken worden. 
Bij Fokker geschiedt dit aan de hand van de gewenste taakverdeling, de bijbehorende eisen die in dat 
geval aan de leverancier gesteld warden en de eisen die ze wet of niet in de praktijk kunnen waarma
ken. Oce past het leveranciersbeleid aan de integrate verwervingskosten en de produktkenmerken met 
de daaraan verbonden risico ' s, aan. 

Oce legt de nadruk op het moment van betrekken van de leverancier aan de hand van het ontwikke
lingsrisico (bijvoorbeeld de complexiteit van het produkt), het toeleveringsrisico en de integrate 
kosten, kortom op de produktkenmerken. In het model van Fokker is de taakverdeling bepalend voor 
het instapmoment van de leverancier. Beide organisaties maken echter geen onderscheid tussen 
verschillende SWS' s. Deze lijken bij OAF een rol te spelen. Enerzijds komen de SWS's onder 
verschillende omstandigheden voor. Anderzijds is het aannemelijk dat de SWS's een grate invloed 
hebben op de taakverdeling en de verantwoordelijkhedenverdeling. 

Figuur 3. 7: De te onderzoeken re/aties 

In de volgende twee hoofdstukken warden deze relaties, als weergegeven in figuur 3.7, onderzocht. 
Daarbij staan de samenwerkingssituaties I, 3 en 5 als beschreven in de paragrafen 2.5 en 2.6 centraal. 
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4 De invloed van bet produkt op de samenwerkingssituatie 

In het voorgaande is oppervlakkig aan de orde gekomen wanneer een samenwerkingssituatie voor
komt. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of er een diepere relatie bestaat tussen de kenmerken van een 
produkt en de SWS waarin het tot stand komt. Op basis van de resultaten middels interviews 
verkregen, wordt een typering per SWS gegeven. 

4.1 Inleiding 

In paragraaf 3.3 en 3.4 is ingegaan op de verschillende leveranciersbenaderingen ten gevolge van de 
produktkenmerken. Afhankelijk van het produkt werden verschillende leveranciers-strategieen 
gevolgd. Uit het vooronderzoek, zie hoofdstuk 2, is naar voren gekomen dat bij OAF te onderscheiden 
SWS's onder verschillende omstandigheden voorkomen. Zo blijkt de SWS die zich voordoet in sterke 
mate af te hangen van het soort produkten: 
• SWS I - ontwikkeling en produktie bij dezelfde leverancier - doet zich voor bij technisch belang

rijke systemen. De leveranciers zijn hierin gespecialiseerd; 
• SWS 2 - het ontwikkelingsbedrijf dat de verantwoording neemt voor ontwikkeling en produktie -

komt niet voor bij OAF; 
• SWS 3 - het produktiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en produktie - doet 

zich voor bij technisch gezien minder belangrijke systemen die OAF niet beheerst. Styling-aspec
ten spelen bij deze produkten een rol. De functionaliteit is van ondergeschikt belang ten opzichte 
van prijs en uiterlijk; 

• SWS 4 - het sequentiele proces - komt steeds minder vaak voor bij OAF. Leveranciers worden 
steeds vroeger in het produktcreatieproces betrokken; 

• SWS 5 - de driehoeksverhouding - doet zich voor bij produkten waarvan het styling-aspect zeer 
belangrijk is. Het te ontwikkelen produkt en bijbehorende produktieproces zijn niet specifiek, 
hetgeen betekent dat de leverancier veel vrijheden heeft. 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de produktkenmerken en de SWS's zodat 
hieruit algemene gedragsrichtlijnen kunnen volgen voor OAF, die specifiek zijn voor een bepaalde 
SWS. (Op het maken van definitieve, per project vastgelegde richtlijnen gaat hoofdstuk 6 in.) 

De volgende onderzoeksvraagstelling staat centraal: 

'Waardoor warden de leveranciersrelaties bepaald?' 

Figuur 4.1 : De te onderzoeken re/atie 

_.. leveranciers
keuze 
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Onder de leveranciersrelaties worden de onderscheiden SWS's verstaan. De nadruk ligt op de vonnen 
1, 3 en 5. Er wordt met andere woorden onderzocht wat kenmerkend is voor de SWS's. 

4.2 Onderzoek leveranciersrelaties 

Om de vraagstelling nader te onderzoeken is een vragenlijst opgesteld. Hierin zijn vragen opgenomen 
die leiden tot de genoemde produktkenmerken en vragen die een beeld geven van de relatie, onder 
andere hetgeen de leverancier voor OAF doet en de gewenste invloed van OAF op het produkt. De 
produktkenmerken zijn ~ afhankelijk van het produkt dat centraal staat. De vragenlijst is tesamen 
met de betreffende inkoper of constructeur doorlopen voor 25 produkten. De produkten zijn door 
OAF aangewezen als zijnde produkten die hetzij ontwikkeld, hetzij verbeterd/aangepast zijn in het 
kader van het VIV A-project. De produkten behoren tot de hoofdcomponentgroep cabine. Uit de 
volgende componentgroepen zijn produkten gekozen (zie bijlage 6): 

• cabine exterieur (5); 
• cabine body (I); 

• reminstallatie cabine (2); 
• stuurinrichting ( 1 ); 
• elektrische installatie cabine ( 4 ); 
• cabine interieur ( 12). 

In de betreffende vragenlijst, zie bijlage 7, zijn de volgende onderwerpen opgenomen die zijn geba
seerd op relevante literatuur en de infonnatieverzameling tijdens het vooronderzoek: 
Deel A: Algemene informatie 
Middels deze vragen is een inzicht verkregen in het produkt. De vragen hebben onder andere betrek
king op de benodigde materialen en technologien, de complexiteit en de functie. 
Deel B 
Dit gedeelte bestaat uit de volgende kenmerken: 
• financiele en economische aspecten. Hiennee wordt gekeken naar de invloed op het financieel 

resultaat ( omzet) door het produkt en of het produkt specifieke investeringen en ontwikkelingskos
ten met zich mee brengt. 

• leveranciersafhankelijkheid. Deze vragen geven een beeld van het toeleveringsrisico, onder andere 
het aanbod in de markt. 

• standaardisatie. De bijbehorende vragen dienen aan te geven hoe klantspecifiek het produkt is en 
de invloed die OAF wenst te hebben op het produkt. Er wordt ook een onderscheid gemaakt naar 
het feit of het een ' nieuw' of een aangepast produkt betreft, met andere woorden of het een 
specifiek DAF-produkt of een aanpassing/verbetering van een produkt in de markt betreft. Dit 
laatste bestaat vaak uit standaard componenten die reeds in de markt aanwezig zijn. 

• machtspositie leverancier. Deze vragen geven enerzijds een beeld van de relatie met de leveran
cier, anderzijds of de leverancier in bezit is van specifieke kennis die het produkt vereist. Het 
vereisen van specifieke kennis is een indicatie voor het ontwikkelingsrisico dat het produkt met 
zich mee brengt. 

Deel C: De samenwerkingssituatie 
De belangrijkste vraag uit dit laatste gedeelte is waarom de betreffende SWS zich voordoet, m.a.w. is 
de SWS een gevolg van (een van) bovengenoemde kenmerken? 
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De motivatie van de gekozen vragen stoelt op onder andere de volgende veronderstellingen: 
• het specifieke karakter van de styling-produkten doet vermoeden dat specifieke investeringen en 

ontwikkelingskosten gemoeid zijn bij dit soort produkten; 
• bij de technisch belangrijke systemen wordt verwacht dat de leveranciersafhankelijkheid groot is 

wegens het vereiste specialisme. De leveranciersafhankelijkheid zal kleiner zijn bij de technisch 
gezien minder belangrijke styling-produkten van SWS 3; 

• styling-produkten zijn niet standaard, ze bepalen het uiterlijk van de cabine. Er wordt daarom 
verwacht dat OAF grote invloed wenst uit te oefenen op de specificaties en het bepalen van de 

eigenschappen van het systeem. Bij de produkten van SWS l wordt verwacht dat het bepalen van 

de technische specificaties aan de leverancier wordt over gelaten; het betreft immers de specifieke 
kennis van de leverancier; 

• de machtspositie van de leverancier is waarschijnlijk groot bij de technische belangrijke systemen. 

In de volgende paragraaf worden de resultaten beschreven. 

4.3 Resultaten 

Alvorens in deze paragraaf een typering van de SWS's wordt gegeven, wordt eerst ingegaan op de 
algemene conclusies die op basis van de resultaten, zie bijlage 8, afgeleid kunnen worden. 
• Een eerste opvallend punt is, dat van de 25 produkten, 20 verkregen worden via SWS l, 2 middels 

SWS 3 en 3 middels SWS 5. De 5 produkten die niet via SWS l tot stand komen, zijn alien 
onderdeel van de componentgroep ' cabine interieur'. Dit is te verklaren door het belang van de 
styling in deze groep. De gei"nterviewden geven aan dat ontwikkeling en produktie bij dezelfde 
leverancier echter de ideate situatie is. Als redenen worden genoemd: 
• de maakbaarheid, door het specialisme zijn ontwikkeling en produktie niet te scheiden; en 
• het gebruik maken van de kennis en technologie die de leverancier aanbiedt. 
Het nadeel van de SWS's 3 en 5 betreft de samenwerking tussen drie in plaats van twee bedrijven 
met als gevolg de noodzakelijke extra afstemming tussen de bedrijven en het gevaar van commu
nicatieproblemen. In de gevallen waarin SWS 3 optreedt, is bewust gekozen voor de produktiele
verancier. De voorwaarden gesteld aan deze bedrijven is dat deze zelf de contacten dienen te 
onderhouden met een geschikt ontwikkelingsbedrijf. In de gevallen betreffende SWS 5 is door 
OAF aangegeven waar de ontwikkeling diende te geschieden. In deze gevallen had OAF ook meer 
contact met het ontwikkelingsbedrijf. Kortom, indien SWS l niet mogelijk is, wordt bewust 
gekozen tussen SWS 3 of SWS 5. 

• De relatiekenmerken blijken niet echt anders te zijn in de verschillende vormen. Zo is de invloed 
die OAF wenst te hebben op de specificaties doorgaans groot. De functionele specificaties worden 
altijd door OAF opgesteld. Ook op de technische specificaties en het bepalen van de systeem
eigenschappen is de invloed van OAF groot. De betreffende leveranciers zijn over het algemeen 

tlexibel wat betreft het uitvoeren van extra werkzaamheden voor OAF, ze voldoen goed aan de 
DAF-wensen en OAF is redelijk in staat eisen te stellen aan de leveranciers. Bij het ontwikkelen 

van de meeste produkten is kennis van derden vereist in de vorm van het ontwikkelen en produce

ren van specifieke gereedschappen. 
• De produktkenmerken laten duidelijkere verschillen zien. Een verband waarnaar niet rechtstreeks 

is gevraagd, maar wel uit de interviews naar voren is gekomen is dat bij SWS I vooral de functie, 
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de 'werking' van het produkt met de benodigde bijbehorende kennis centraal staat. De leverancier 
is gespecialiseerd in het produkt (bijvoorbeeld: antenne, stoel, voorruiten). Bij de styling-produk
ten, waar vormgeving belangrijk is, blijkt dat vooral het materiaal met het benodigde produktie
proces belangrijk is. De leverancier dient in bepaalde gevallen wet ervaring in de automotive
branche te hebben, maar men is niet gespecialiseerd in het maken van bijvoorbeeld portierpanelen 
of dashboarddelen. De leverancier is gespecialiseerd in het produktieproces. (De produktkenmer
ken komen uitvoeriger aan bod bij de hieronder beschreven typeringen). 

• Er blijkt dat bij SWS 1 nog een onderscheid gemaakt kan worden: specifieke DAF-ontwikkelingen 
en produkten die DAF-specifiek gemaakt worden door de leverancier. Voorbeelden van specifieke 
DAF-ontwikkelingen zijn onder andere het CWS-2, de asbak of het dakluik. Aanpassingen van een 
door de leverancier geleverd produkt zijn bijvoorbeeld de antenne of de standverwarming. 

De antwoorden op de vragen die het meest kenmerkend zijn voor een bepaalde SWS, zijn weergege
ven in bijlage 9. Daarin is ook een onderscheid gemaakt binnen SWS 1. 
In tabel 4.1 op de volgende bladzijde zijn deze verbanden ' gemiddeld' aangegeven. Zoals uit de tabel 
blijkt zijn de meeste antwoorden niet eenduidig bepalend voor de SWS's. Uit de interviews zijn 
echter we) de volgende typeringen te geven: 

Typering van SWS 1 
Zoals hierboven reeds aangehaald, zijn de leveranciers die deze produkten leveren, gespecialiseerd in 
het produkt met zijn functies en de vereiste kennis. In de meeste gevallen worden specifieke 
ontwikkelings- en investeringskosten gemaakt. lndien het produkt een aanpassing voor OAF van een 
bestaand produkt betreft worden deze kosten in de helft van de gevallen doorberekend in de produkt
kostprijs. In andere gevallen betreft het ook specifieke ontwikkelings- en investeringskosten. 
Voor de produkten zijn doorgaans andere aanbieders in de markt. Slechts in de helft van de gevallen 
heeft OAF ook daadwerkelijk contact met reserve-leveranciers. Delange overstaptijden maken de 
leveranciersafhankelijkheid groot. In 80% van de gevallen is de overstaptijd minstens 1 jaar. De 
ontwikkelingstijd van specifieke DAF-ontwikkelingen is tang; doorgaans neemt dit minstens 1 jaar in 
beslag. Bij de niet 100% DAF-specifieke produkten is dit meestal korter. 
De invloed die OAF wenst te hebben op het produkt is groot. De functionele specificaties worden 
altijd zelf geformuleerd. Dit geldt ook voor de technische specificaties voor de produkten die speciaal 
voor OAF ontwikkeld worden. Bij de produken die voor OAF aangepast worden zijn de vrijheden 
voor de leverancier groter. De machtspositie van de leveranciers is groot door de specifieke kennis die 
deze bezitten. 

Typering van de SWS 's 3 en 5 

Het verschil in functioneren tussen deze twee SWS's betreft de aansturing door OAF aan het ontwik
kelingsbedrijf, de communicatievorm. De styling van de produkten, die middels een van beide SWS's 
tot stand komt, is belangrijk. Een resultaat van het styling-karakter is dat het materiaal met het 
benodigde produktieproces centraal staat bij deze SWS's. De leverancier dient in de meeste gevallen 
wet ervaring in de automotive-branche te hebben. 
Door het karakter van de produkten zijn altijd specifieke ontwikkelings- en investeringskosten 
gemoeid in het produktcreatieproces. Het verschil tussen de produktieleveranciers in beide situaties is 
dat bij SWS 3 de leverancier (meer) ontwikkelingskennis bezit. De leverancier is in dit geval redelijk 
klein. De produktieleverancier bij SWS 5 is veelal groter en bezit meer specifieke produktiekennis 
echter niet de kennis om ook de ontwikkeling op zich te nemen. 

31 



De irwloed van het produkt 

De overstaptijden bij deze leveranciers is korter dan bij de specialisten uit SWS l . lndien de ontwik
keling af is, kan vrij snel de produktie elders gestart worden door het meenemen van de DAF-gereed
schappen. Het ontwikkelingstraject zelf duurt tang. De invloed op de specificaties en de eigenschap
pen van het produkt is groot; dit komt omdat het zichtdelen betreft. De machtspositie van de leveran

ciers is kleiner dat bij SWS l. 

Tabet 4.1: 

N.B. : 

De verbanden 

meestal 

meestal zelden altijd altijd 

zeer tang lang tang tang 

zeer tang tang redelijk snel redelijk snel 

100% <100% 100% 100% 

ja ja ja nee 
( ontwikkeling) ( ontwikkeling) 

meestal X X altijd 

groot groot groot 

groot middel groot groot 

middel middel groot groot 

matig/groot matig/groot groot groot 

groot groot groot groot 

matig matig goed goed 

meestal soms altijd altijd 

De typering van de SWS's 3 en 5 is op slechts vijfprodukten gebaseerd. 

Er is een verband indien een kenmerk in de meeste gevallen wel of niet geldt. ' X' geeft aan dat er geen verband 

geldt (ongeveer 50-50 verdeling). 
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4.4 Conclusie 

Uit hetgeen in dit hoofdstuk beschreven is volgt dat het onderscheid tussen de kenmerken van het 
produkt en de SWS waarin het tot stand komt miniem is. Vooral de relatiekenmerken laten zien dat de 
inbreng van DAF of de leverancier niet echt anders is. Wat de produktkenmerken betreft, is het meest 
typerend dat bij SWS I vooral de functies van het produkt met de benodigde kennis centraal staat. Bij 
de SWS's 3 en 5 is het materiaal en het produktieproces het meest kenmerkend. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van de SWS's in de praktijk. Er wordt 
voornamelijk gekeken of er een relatie is tussen de taakverdeling en de SWS. Uit het moment dat de 
taken van de leveranciers starten, is het instapmoment van de leverancier afte leiden. 

Uit het 'type' produkt gecombineerd met het mogelijke instapmoment volgen de algemene gedrags
richtlijnen. Dit zijn de verantwoordelijkheden volgens welke de diverse partijen betrokken in het 
produktcreatieproces, dienen te handelen . 
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5 De verdeling van de verantwoordelijkheden 

In dit hoofdstuk wordt de gerealiseerde taakverdeling in de verschil/ende SWS 's aan de hand van een 

aantal cases nader bekeken. In 5.2 wordt ingegaan op het verzamelen van deze gegevens. Vervo/gens 

worden de diverse projecten met elkaar vergeleken in 5.3. Hieruit volgen tesamen met de bevindingen 

uit hoofdstuk 4 richtlijnen voor de verschillende SWS 's. Het hoofdstuk s/uit met een aantal kantteke

ningen die leiden tot een model voor de inrichting van een wil/ekeurige samenwerkingsre/atie waarop 

het volgende hoofdstuk ingaat. 

5.1 Inleiding 

Een van de vraagstellingen die in dit onderzoek centraal staat is de volgende: 

'Hoe dient DAF te handelen in de verschil/ende /everanciersrelaties?' 

De leveranciersrelaties hebben betrekking op de SWS's 1, 3 en 5 uit de voorgaande hoofdstukken. 
OAF dient te handelen naar de afspraken die gemaakt zijn met de leverancier(s). In dit hoofdstuk 
wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen die gemaakte afspraken en de SWS. Het is immers 
aannemelijk dat het onderscheiden van verschillende hoofdpartijen en de onderlinge relaties hiertus
sen, van invloed is op de verdeling van de verantwoordelijkheden. 

Figuur 5.1: De te onderzoeken re/atie 

--> levlranclerl
keua 

5.2 Onderzoek functioneren SWS's in de praktijk 

Om de vraagstelling nader te onderzoeken is een achttal samenwerkings-projecten nader bekeken. 
Deze behoren tot de 3 SWS's: 
• SWS 1: de asbak, de blaasmondjes en de kachel + airco; 
• SWS 3: de hemelkast en het portierpaneel; 
• SWS 5: de dashboarddelen (spuitgietprodukten) en het dashboard. 
Hiertoe is een activiteitenschema, zie bijlage 10, opgesteld aan de hand van de projectfasering van 
OAF. In dit activiteitenschema is door de betrokken inkoper en constructeur afzonderlijk aangegeven 
welke partij(en) (hoofd)verantwoordelijk is/zijn voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Later 
is dit ingevulde schema ook weer afzonderlijk met de betrokkenen nagegaan om meer achtergrondin
formatie te verkrijgen. In bijlage 11 zijn de acht cases uitgebreid beschreven. De lezer die slechts 
ge'interesseerd is in de algemene conclusies en de richtlijnen die gebaseerd zijn op de cases, kan 
doorgaan met de volgende paragraaf. 
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5.3 Vergelijking van de projecten 

Uit het vergelijken van de ingevulde activiteitenschema's blijkt dat de verdeling van de verantwoor
delijkheden niet eenduidig is bij OAF. Enerzijds blijkt dat zelfs binnen een project de verschillende 

betrokkenen bepaalde verantwoordelijkheden aan verschillende partijen toewijzen, hetgeen resulteert 
in verschillende verwachtingspatronen ten opzichte van de leveranciers (zie bijlage 12). Anderzijds is 
de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de diverse partijen in een bepaalde SWS niet 
eenduidig atbankelijk van de SWS. Ook hierin bestaat variatie. Er bestaat wel een relatie tussen het 
moment waarop de ontwikkelingswerkzaamheden van een leverancier in een bepaalde SWS starten. 

Vergelijking projecten SWS 1 

Uit het vergelijken van de projecten blijkt onder andere dat: 
• Produkt Ontwikkeling over het algemeen hogere eisen aan de prestaties van de leveranciers stelt 

dan Inkoop. Grof gezegd is Produkt Ontwikkeling van mening dat de leverancier specialist is en 
daardoor overal een oplossing voor heeft. Inkoop daarentegen is van mening dat de leverancier 
alleen goed kan presteren indien Produkt Ontwikkeling een duidelijke opdrachtomschrijving 
verstrekt. 

• de meeste problemen die optreden zijn een direct gevolg van het niet uitvoerig uitvoeren van de 
conceptstudie- en definitiefase door OAF. 

• de leveranciers vroegtijdig betrokken zijn. In sommige gevallen te vroeg: de concepten zijn nog 
niet gedetailleerd genoeg beschreven door OAF. 

• de ontwikkelin~swerkzaamheden van de leveranciers over het algemeen in fase 3 starten: de 
ontwikkelingsfase. Op basis van het opgestelde concept door OAF vindt door de leverancier de 
echte ontwikkeling plaats. In sommige gevallen wordt de leverancier al eerder betrokken voor het 
geven van adviezen aan OAF of (het bijdragen aan) het opstellen van de planning. 

Vergelijking projecten SWS 3 

Uit het vergelijken van de twee projecten blijkt dat: 
• de ontwikkelin~swerkzaamheden van de leveranciers in SWS 3 eerder starten dan bij SWS l . De 

leveranciers droegen reeds bij in de definitiefase bij het bepalen van het concept of de materiaal
en proceskeuze. Het concept is verder uitgewerkt door de produktieleverancier ( de hoofdverant
woordelijke) waarbij OAF over het algemeen goed lette op de project-voortgang en de ontwikke
ling van de specifieke gereedschappen die later voor de produktie noodzakelijk zijn. In deze 
situaties vond meer discussie plaats dan bij SWS I. 

• het projectmanagement bij de produktieleverancier die in feite systeemleverancier is, is heel 
belangrijk. Onder projectmanagement wordt verstaan het toepassen van de vereiste kennis omtrent 
de methoden en middelen voor het runnen van een project teneinde de doelen ervan te bereiken. 
Dit is belangrijk aangezien de produktieleverancier het ontwikkelingsbedrijf dient aan te sturen. 
Voor OAF betekent dit dat de opdracht richting produktieleverancier zeer duidelijk geformuleerd 
dient te zijn . Op basis van deze opdrachtomschrijving moet de produktieleverancier richtlijnen 
verstrekken aan het ontwikkelingsbedrijf. 
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Vergelijking projecten SWS 5 

Het vergelijken van deze projecten wordt bemoeilijkt door het feit dat het in de drie projecten om 
hetzelfde ontwikkelingsbureau gaat namelijk de ontwikkelaar van het dashboard. Deze leverancier 
heeft zoals reeds eerder naar voren is gekomen veel invloed gehad op de produkten van de overige 

leveranciers. Het grootste probleem dat naar voren is gekomen bij deze SWS is de communicatie
structuur. Met een aantal leveranciers verliep de communicatie zeer moeizaam, met andere waren 
geen problemen. Voor OAF is van belang dat iedere organisatie op hetjuiste moment over de meest 
recente informatie beschikt. 
Een ander probleem betrof het overzicht. De produktieleverancier van het dashboard bleek geen echte 
projectleider te zijn aangezien OAF het project management van bepaalde gereedschappen diende 
over te nemen. De onderdelen die hiermee gemaakt zouden moeten worden pasten niet in het dash
board. 
Normaliter is de projectleider de persoon 'who has to do the job' . De vereisten aan deze persoon zijn 
(Meredith, 1989): 
• het verkrijgen van de noodzakelijke fysieke middelen; 
• het motiveren van de werknemers; 
• het adequaat kunnen inspelen op problemen; 
• het kunnen nemen van beslissingen; 
• het overzicht kunnen houden op het projectteam; 
• het kunnen communiceren met alle betrokken partijen; en 
• het kunnen onderhandelen. 

Het niet overzien van het geheel kan leiden tot problemen over de financiele gevolgen indien een 
subtoeleverancier niet voldoet. 

Voorbeeld: Het gereedschap van de stalen drager was kwalitatief onvoldoende. Het gereedschap is uitbesteed 
door de leverancier van de stalen drager. De stalen drager is een onderdeel dat in het dashboard zit. De stalen 
drager is uitbesteed door de produktieleverancier van het dashboard. Het dashboard is uitbesteed door OAF. 

Het voorbeeld geeft aan dat een hele risicoketen kan optreden. Het onvoldoende overzicht op het 
geheel heeft geleid tot discussies over de kosten. Bij complexe projecten als het dashboard dat tot 
stand komt in SWS 5 is het nog belangrijker dan in de andere gevallen, dat een organisatie duidelijk 
het projectmanagement op zich neemt. Dit kan hetzij door DAF, hetzij door de produktieleverancier. 

De overige twee projecten waren afhankelijk van het dashboard. De omgeving van de dashboarddelen 
is bepaald door het ontwerp van het dashboard. Zo ook de ducting, die onder het dashboard geplaatst 
is. Deze projecten zijn zonder problemen verlopen. 

Met betrekking tot de start van de ontwikkelingswerkzaamheden door de leveranciers geldt hetzelfde 
als bij SWS 3. Deze startten in de definitiefase. 

Uit bovenstaande tesamen met de bevindingen uit hoofdstuk 4, is tabel 5.1 afgeleid. Hierin zijn kort 
de typering, de start van de ontwikkelingwerkzaamheden en de 'extra' belangrijke punten per SWS 
opgenomen. 
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Tabel 5.1: Conc/usies m.b.t. de SWS 's 

• produktfuncties staan 
centraal 

• materiaal en proces 
staan centraal 

• materiaal en proces 

staan centraal 
• leverancier specialist • leverancier bezit pro

ceskennis en manage

mentervaring 

• leverancier bezit pro

ceskennis toegepast in 
automotive sector 

lilll~ll~lf i • ontwikkelingsfase • definitiefase • definitiefase 

:jj~ijffiljffl~ >> 
• overzicht • aansturing van ont

wikkelingsbureau • communicatiestructuur 

Op basis van deze tabel worden in de volgende paragraaf de richtlijnen beschreven. 

5.4 Richtlijnen voor de onderscheiden SWS's 

Richtlijnen SWS 1 

De ideate werkwijze in deze situatie zou zijn indien de leverancier op basis van het produktconcept 
dat door DAF is opgesteld de ontwikkeling kan starten. De opdracht die dan richting leverancier gaat 
wordt de ontwikkelingsspecificatie genoemd. Hierin zijn opgenomen: 
• de functionele eisen (wat moet het produkt kunnen?); 
• de fysieke dimensies (lay-out); 
• de investeringen, de kostprijs en de timing; en 
• indien nodig de eventuele styling-voorschriften. 
De leverancier, hij is de specialist op dit gebied, kan dan op basis hiervan zijn werkzaamheden 
starten. Deze leiden tot de definitieve technische specificaties en tekeningen. DAF dient zorg te 
dragen voor de passing in het geheel (de cabine) en dient het gehele ontwikkelingsproces, dat uit 
handen is gegeven, regelmatig op voortgang te controleren. 

Richtlijnen SWS 3 en SWS 5 

Voor de styling-produkten heeft DAF in eerste instantie een lay-out opgesteld en een materialenfami
lie / procesrichting in gedachten. Op basis hiervan worden in de regel verschillende leveranciers 

benaderd. Uitgaande van de beste leverancierskeuze is de ideate situatie indien de leverancier op basis 
van de opdracht door DAF verstrekt, de ontwikkeling kan starten. De opdracht van DAF bestaat uit: 
• de styling-voorschriften; 
• de lay-out; en 
• de eisen ten aanzien van functionaliteiten op het hoogste niveau (bijv . behaaglijkheid, 5 jaar 

meegaan etc .) 
De leverancier wordt zodoende voldoende vrijgelaten om het concept mede te bepalen. Dit is de taak 
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van het ontwikkelingsbedrijf. OAF dient de ontwikkeling duidelijk te volgen zodat deze aan de 

wensen voldoet. Voorts dient een bewuste keuze gemaakt te worden tussen SWS 3 en 5, de aansturing 
van het ontwikkelingsbedrijf. Indien de keuze op SWS 5 valt dient OAF een duidelijke communica
tiestructuur te scheppen. 

5.5 Conclusie 

Bij de bevindingen uit de hoofdstukken 4 en 5 kunnen de volgende kanttekeningen geplaatst worden: 
• Er is een relatie tussen het soort produkt en de SWS waarin het tot stand komt. Echter die relatie 

bestaat op dit moment: de relatie is namelijk afhankelijk van het aanbod in de markt. Op dit 
moment zijn er weinig of geen leveranciers in de markt beschikbaar die styling-produkten kunnen 
ontwikkelen en produceren. OAF is hierdoor genoodzaakt deze activiteiten bij verschillende 
bedrijven onder te brengen, hetgeen leidt tot de SWS 's 3 of 5. De markt is echter in beweging. Zo 
heeft de produktieleverancier van de hemelkast voortaan ook intern ontwikkelingscapaciteit. Het 
project met OAF heeft de leverancier doen inzien dat het hebben van deze capaciteiten intern tot 
voordelen kan leiden. Deze leverancier kan in de toekomst dus styling-produkten aanbieden die tot 
stand komen middels SWS 1. 

• Bij de verschillende soorten produkten, die nu nog in verschillende SWS's voorkomen, starten de 
ontwikkelingswerkzaamheden van de leveranciers in verschillende fasen . Elke fase bestaat uit vele 
werkzaamheden. De verdeling van deze werkzaamheden kan ondanks de SWS op verschillende 
manieren. Binnen een gekozen samenwerkingsvorm kan zodoende nog invloed uitgeoefend 
worden op de taakverdeling tussen de diverse partijen. 

• Uit het vergelijken van de verdeling van de verantwoordelijkheden zoals die door de verschillende 
DAF-medewerkers in de schema's zijn ingevuld, blijkt dat de gemaakte afspraken intern en met de 
leverancier niet duidelijk zijn. Zelfs als het om hetzelfde project gaat zijn de verwachtingen van de 
leverancier verschillend. Een goede samenwerking start met heldere afspraken. Landeros e.a. 
( 1995) zijn hierin duidelijk: 

'Awareness and detailed knowledge of each partner 's requirements and expectations are 
necessary to achieve a mutual understanding of performance requirements for a partnership. ' 

Deze kanttekeningen hebben de veronderstelling, dater verschillende soorten specifieke gedragsricht
lijnen bestaan met uitzondering van de aansturing, weggenomen. Hierdoor is de probleemstelling niet 
eenduidig te beantwoorden; er kan niet per SWS gezegd worden ' hoe het moet' . In het volgende 
hoofdstuk wordt om deze reden een model gepresenteerd voor de inrichting van een willekeurige 
samenwerking. Via diverse stappen wordt aangegeven hoe men tot definitieve gedragsrichtlijnen voor 
de verschillende partijen komen kan. Deze gedragsrichtlijnen resulteren in de uiteindelijke werkaf
spraken. 
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6 De inrichting van de samenwerking 

In dit hoofdstuk wordt een model gepresenteerd voor de inrichting van een samenwerking. In 6.2 
wordt het model kart beschreven. De paragraven 6. 3 tot en met 6. 6 vervo/gens, behandelen elk een 

dee/ van dit model, namelijk de belangrijkste produktkenmerken, de supplier strategie en het maken 
van de definitieve aftpraken met de leverancier(s). Tenslotte wordt het geheel in 6. 7 samengevat. 

6.1 lnleiding 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat een SWS niet het gevolg is van duidelijk aanwijsbare produktkenmer
ken. Er is wet een typering van de verschillende SWS's te gegeven. In hoofdstuk 5 is een aantal 
projecten behorende bij drie SWS's nader bekeken. Hieruit bleek dat de verantwoordelijkheden
verdeling / taakverdeling in de SWS's 3 en 5 nog onduidelijker is dan bij SWS I; zelfs binnen OAF 
bestaan verschillende verwachtingspatronen van een leverancier in een zelfde project. Deze verwach
tingen hangen af van hoe tegen een SWS wordt aangekeken. Een SWS dient daartoe duidelijk 
ingericht te worden. De samenwerking heeft er baat bij, indien de taakverdeling duidelijk is. Dit kan 
vele problem en achteraf voorkomen, bijvoorbeeld onenigheden over kosten omdat de subtoeleveran
cier onvoldoende presteert. Om bovenstaande red en en is het initiele model ( figuur 6.1) aangepast en 
uitgebreid. De taakverdeling kan immers niet bindend voorgeschreven worden per vonn, maar het 
maken van eenduidige afspraken is belangrijk. 

Figuur 6.1 : Het initiele model 

Deze veranderingen houden het volgende in: 
• er wordt rekening gehouden met die produktkenmerken die het meest relevant blijken; 
• alvorens de definitieve taakverdeling plaats vindt, wordt afhankelijk van de taken die DAF wit 

overdragen aan een of meerdere leverancier(s) een eisenpakket opgesteld ten aanzien van deze 
leverancier(s), de supplier strategie; 

• het aanbod van de markt, de keuze voor de beste leverancier, leidt tot het maken van definitieve 
werkafspraken; 

• het selecteren van de leverancier en indien nodig het kiezen voor de aansturing of de begeleiding 
van de ontwikkelingsleverancier leidt tot een bepaalde SWS. Deze SWS is van invloed op het 
verdelen van de taken; de keuze bepaalt of DAF samenwerkt met een of twee partijen. 

In de volgende paragraaf wordt het model kort beschreven. 
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6.2 Model voor de inrichting van een samenwerking 

Het resultaat van het doorlopen van het model, zie figuur 6.2, zijn de definitieve werkafspraken tussen 
de diverse partijen, de gedragsrichtlijnen. 

produkt supplier 
strategie 

selecteren 
leverancler 

~ 
wwk-

---------EJ 
Figuur 6.2: De inrichting van een samenwerking 

De stappen zijn als volgt: 
Stap 1: Vorm een duidelijk bee/d van het produkt en de belangrijkste produktkenmerken 
Het produkt is het resultaat van het produktcreatieproces dat middels samenwerking wordt verkregen. 
Met betrekking tot dit produkt dient DAF een beeld te vormen van de factoren die van invloed zijn op 
het samenwerkingsproces. Deze factoren zijn als volgt: 
• de nieuwheid van het produkt, dit omvat de belangrijkste produktkenmerken; 
• de invloed van de uiteindelijke produkt-omgeving op het produkt en omgekeerd; 
• het belang dat aan het produkt gehecht wordt, m.a.w. de waarde voor de organisatie. 

Stap 2: Ste/ een supplier strategie op 
Afhankelijk van het beeld dat van het produkt gevormd is, dient DAF een gewenste taakverdeling 
voor het verloop van het produktcreatieproces op te stellen. Op basis van deze taakverdeling dient een 
eisenpakket ten aanzien van de te betrekken leverancier opgesteld te warden. 

Stap 3: Het se/ecteren van de meest geschikte leverancier 
Op basis van het produkt en de eisen die aan de leverancier gesteld warden, zijn er wellicht een of 
meerdere leveranciers die vaar het produkt in aanmerking komen. Voor de criteria die DAF op basis 
van de supplier strategie stelde aan de leverancier, dient nagegaan te worden of de leverancier hieraan 
kan voldoen. De leverancier die aan de hand van de supplier strategie het meest geschikt lijkt, wordt 
gekozen. 

Stap 4: De inrichting van de samenwerking 

Er werden eisen gesteld aan de leverancier. De leverancier heeft bepaalde capaciteiten en ervaringen. 
Het is mogelijk dat niet aan alle eisen valdaan kan worden. Hiervoor dienen oplossingen gezocht te 
worden. Het vergelijken van de supplier strategie en het 'kunnen' van de leverancier in de praktijk, 
leidt tot de definitieve afspraken. Deze inrichting leidt tot de samenwerkingssituatie. 

De bovengenoemde stappen komen in de volgende paragrafen achtereenvolgend aan bod. 
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6.3 Kenmerken van bet produkt 

In deze paragraaf wordt een aantal vragen gepresenteerd dat door het beantwoorden leidt tot een bee Id 
van het te ontwikkelen produkt, lees onderdeel of subsamenstelling ( dus niet de gehele truck). Deze 
vragen zijn opgehangen aan een aantal kenmerken die het samenwerkingsproces be'invloeden zoals is 
gebleken uit de hoofdstukken 4 en 5. De kenmerken zijn verdeeld in de volgende categorieen: 
I. Het belang. lndien het belang dat aan een onderdeel gehecht wordt groter is, zal de opdrachtgever 

meer inspanning steken in het tot stand komen van het onderdeel. 
2. Technische kenmerken. De technische kenmerken zijn van invloed op de kennis en capaciteiten 

die de leverancier moet bezitten. 

Het belang 

Onder 'het belang' wordt verstaan hetgeen de organisatie raakt of wat in het voordeel is van de 
organisatie. Alie onderdeel-ideeen die uitgewerkt worden, zijn belangrijk. lndien ze niet tijdig klaar 
zijn - is in het geval van VIV A - de nieuwe vrachtwagen niet gereed. Aan sommige onderdelen echter 
wordt meer belang gehecht. Dit kan zich uiten in : 
• het steken van een grotere inspanning in het produktcreatieproces of de begeleiding hiervan bij de 

toeleverancier, kortom in een strengere projectbewaking; 
• het besteden van meer aandacht aan de leverancierskeuze door OAF; 
• het eerder betrekken van gespecialiseerde leveranciers in het produktcreatieproces (het gaat nog 

steeds om produkten die uitbesteed worden) om ontwikkelingsrisico' s te minimaliseren. 

De volgende vragen kunnen een beeld geven van het belang dat aan een onderdeel-idee gegeven 
wordt: 

Het belang dat aan het onderdeel gehecht wordt 

I. Is het onderdeel essentieel voor het gebruik van het voertuig? ·············· ·· ······ ··· 
2. Wat wil men met het nieuwe onderdeel bereiken? . ........ .. ........... ... 

- een aantrekkelijker voertuig op de markt plaatsen 

- een kosten reductie 
- een aanpassing van de wetgeving 

3. Wordt de prijs van het voertuig in gunstige zin beYnvloed door het onderdeel-idee? . ...... ... .... ... ........ 
4. Wat zijn de extra uitgaven voor het onderdeel-idee? . .......... ............ .. 
5. Zijn er altematieven voor het onderdeel-idee voorhanden? . .... .......... .... ...... 
6. Zijn er uitwijkmogelijkheden (reserve-produkten) indien het onderdeel-idee niet . ..... .. ..... ... ... ...... 

tijdig gerealiseerd wordt? 

7. Betreft het een strategisch onderdeel? ·········· ······· ········ 

Deze vragen kunnen als volgt ge"interpreteerd worden: 
Ad I: Indien het onderdeel essentieel is voor het gebruik van het voertuig, is het belang hoog. 
Ad 3,4: lndien de extra uitgaven voor het onderdeel-idee opwegen tegen de te bereiken 
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Ad 5: 

Ad 6: 

Ad 7: 
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kostenverlaging voor de OAF-truck, als gevolg van het onderdeel-idee, is het belang hoog. 

Het belang is groot indien er geen alternatieven zijn. 

Indien er geen uitwijkmogelijkheden zijn, is het belang groot. 

Indien het een strategisch onderdeel betreft is het belang groter. Over hetgeen tot de strategi

sche onderdelen behoort wordt niet dieper ingegaan, dit dient OAF zelf te bepalen. 

Technische kenmerken 

Door het beantwoorden van deze vragen ontstaat een beeld van: 

• hetgeen verandert door het nieuwe onderdeel-idee, met andere woorden welke innovaties optreden. 

Deze innovaties hebben betrekking op de produktfuncties, de materialen en de processen. Deze 

zijn van invloed op de SWS als is gebleken uit de hoofdstukken 4 en 5; 

• we Ike plaats het onderdeel-idee in de produktstructuur inneemt. Dit wordt door figuur 6.3 

verduidelijkt. Indien de plaats hoog is worden meer taken uit de projectstructuur, zie hoofdstuk 2, 

uitgevoerd. Voor een nieuwe truck wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, voor een asbak niet. 

Een ander gevolg is dat met het ontwerp van bijvoorbeeld een nieuw dashboard eerder in het totale 

projectverloop gestart dient te worden dan met het ontwerp van de produkten die hierin moeten 

passen, bijvoorbeeld de asbak. De plaats in de produktstructuur bepaalt ook de invloed op de 

omgeving door het produkt. Het dashboard bijvoorbeeld is door de styling bepalend voor andere 

interieurdelen, die qua styling hieraan aangepast dienen te worden, zoals de hemelkast. 

TRUCK hoog 

I 
I 

assen motoren cabine chassis 

I 
dashboard 

spultgletprodukten asbak laag 

Figuur 6.3: De produktstructuur 

De plaats in de produktstructuur 

I. Welke andere onderdelen zijn van invloed op het betreffende onderdeel? ... .. .................... 
2. Op welke andere onderdelen heeft het betreffende onderdeel invloed? . ......... ........ ...... . 
3. Waar starten de werkzaamheden volgens de projectfasering van OAF? . ....... ................. 
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De nieuwheid van het onderdeel 

I. Betreft het een geheel nieuw onderdeel, voortgebracht met 

- bestaande technologien 

- aangepaste technologien 

- nieuwe technologien. 

Welke zijn (waarschijnlijk) de benodigde technologien? .. ..... ... ............... 
2. Betreft het een verbetering van een bestaand onderdeel door 

- gebruik van ander materiaal 

- en/of aangepaste produktieprocessen 

- aanpassing van de onderdeelfuncties 

Wat verbetert aan het onderdeel? ····· ·· ··· ··· ··········· · 
3. Betreft het de ontwikkeling van een onderdeel dat lijkt op een onderdeel in de 

markt voortgebracht met 

- bestaande produktieprocessen 

- aangepaste produktieprocessen 

- nieuwe produktieprocessen 

en eventueel verbeterd door 

- gebruik van ander materiaal 

- aanpassing van de onderdeelfuncties 

Wat is anders in vergelijking met het bestaande onderdeel in de markt? .......... .... ........... 

Deze kenmerken van het onderdeel vormen de basis voor het formuleren van de supplier strategie. 

6.4 Het opstellen van de 'Supplier Strategie' 

Na het beantwoorden van de vragen uit de vorige paragraaf is onder andere bekend welke 

technologien het onderdeel vereist en wat de wisselwerking met de omgeving is. De vragen die dan 

beantwoord dienen te worden zijn : 

• op welk moment in het produktcreatieproces is de inbreng van de leverancier gewenst? 

• bij het uitvoeren van welke taken is de inbreng van de leverancier gewenst? 

Deze keuze-mogelijkheden zijn in onderstaande tabellen weergegeven: 

Wanneer betrekken?1 

I. Wordt de leverancier betrokken bij de waarneming van klantenwensen? ........... .... ....... .. . 
2. Wordt de leverancier betrokken bij de keuze van het produktconcept? . ... ....... ..... .... ..... 
.., 

Wordt de leverancier betrokken bij de inrichting van produkt en produktiesyste-., _ .................... .. ... 
men? 

4. Wordt de leverancier betrokken bij de invull ing van de produktiefunctie? . .............. .......... 

1 Het moment van betrekken zal in de praktijk bij fase 2 of 3 liggen. Fase I wordt altijd uitgevoerd door de afdeling 
Marketing & Yerkoop. Bij het pas betrekken in fase 4 is geen sprake meer van samenwerking in het produktcreatieproces. 
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Bij welke taken inbreng? 

Is de inbreng van de leverancier gewenst bij : 

- het onderzoeken van de markt? ··············· ········ ·· 
- het opstellen van het produktconcept? ························· 
- het opstellen van targets ten aanzien van kwaliteit, tijd en kosten? ........ ....... .. ... ..... 

- het gebruik van kwaliteitstools als FMEA? ......... .. ......... ..... 
- het beheersen van de wijzigingen? .. ........... ........ .... 

- het beheersen van de kosten? ······· ···· ·········· ···· 
- het bouwen van (onderdeel)prototypes? .. ... ........... ....... .. 
- het uitvoeren van beproevingen? ........................ . 
- het opstellen van de definitieve specificaties? ······ ·· ······ ···· ······· 
- het maken van specifieke gereedschappen? 

Opmerkmg: 
.. 

D1t 1s een opsommmg van een aantal taken waarvan b1J de bestudermg van de cases mt hoofdstuk 5 1s 

gebleken dat de inbreng van de leverancier mogelijk is. 

Op basis hiervan dienen de volgende activiteiten plaats te vinden: 
• het vaststellen van selectie eisen; en 
• het identificeren van potentiele partners. 

Het vaststellen van selectie eisen 
Atbankelijk van de keuze-mogelijkheden die gewenst zijn kan een eisenpakket ten aanzien van de 
leverancier worden opgesteld. De eisen waaraan de leverancier moet voldoen bestaan uit: 
1. de traditionele selectie eisen zoals kosten, beschikbaarheid etc.; 
2. de eisen op basis van de gewenste inbreng van de leverancier, zoals goede beproevingsmethoden 

indien gewenst is dat de leverancier de beproeving uitvoert; en 
3. de eventuele extra eisen, zoals de lange termijn plannen van de leverancier. 
Bijlage 13 gaat hierop dieper in . 

Het identificeren van potentiele partners 
Nu een beeld is gevormd van het eisenpakket waaraan de leverancier moet voldoen dient een markt
onderzoek plaats te vinden. Een methode hiervoor is het uitvaeren volgens de standaard aanpak 
volgens welke marktanderzoeken hebben plaatsgevanden in het Supply Management Project, reke
ning haudende met het eisenpakket zoals in de varige stap opgesteld. 
Aangezien dit buiten de scope van het anderzoek valt, wardt hierop niet verder ingegaan. 

6.5 Bet selecteren van de meest geschikte leverancier 

Na het uitvoeren van het marktonderzoek zijn een of meerdere leveranciers beschikbaar aan wie de 
opdracht gegeven kan worden. De leveranciers warden op basis van het eisenpakket geevalueerd. Op 
de keuze-methodiek wordt bier niet verder ingegaan. De belangrijkheid van de eisen dient door OAF 
aangegeven te warden per afzonderlijk project. Deze belangrijkste eisen dienen dan ten opzichte van 
elkaar afgewogen te worden. 

44 



De inrichting van de samenwerking 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat met name hieraan door DAF meer aandacht dient te worden 

besteed: 

• slechts in een aantal gevallen zijn leveranciers gestructureerd gekozen op basis van vooraf door de 
betrokkenen opgestelde eisen; 

• verschillende leveranciers voldoen niet aan de verwachtingen. In een geval is zelfs overgestapt 

naar een andere leverancier, in een ander geval werd gezocht naar een nieuwe leverancier maar die 

bleek op korte termijn niet voorhanden te zijn in de markt. 

6.6 De inrichting van de samenwerking 

De leverancier die de opdracht heeft gekregen is nu bekend; de definitieve inrichting van de samen
werking kan nu plaats vinden. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de leverancier sowieso produktiefacili

teiten bezit. De relatie met het produktiebedrijf wordt door DAF immers als het meest belangrijk 

ervaren. Met betrekking tot ontwikkelingscapaciteiten kunnen zich de volgende mogelijkheden 

voordoen: 

I. de leverancier is in het bezit van de vereiste ontwikkelingscapaciteiten; of 
2. de leverancier is niet in het bezit van de vereiste ontwikkelingscapaciteiten. 

In geval I is sprake van SWS 1. In geval 2 dient een directe aanpassing ten aanzien van het eisenpak
ket plaats te vinden. Dit resulteert in het betrekken van nog een hoofdpartij. DAF heeft nu de keuze 

tussen SWS 3 of SWS 5. De keuze betreft de aansturing van het ontwikkelingsbedrijf. Deze keuze 
dient plaats te vinden op basis van de kennis en ervaring van het produktiebedrijf en het belang dat 

aan het onderdeel gehecht wordt. 

Kennis/ ervaring van de produktieleverancier 

I. Heeft de leverancier aantoonbare ervaring in het begeleiden van vergelijkbare ......................... 
projecten? 

2. Heeft de leverancier ook enige ontwikkelingskennis? . ........ ................ 
3. Heeft de leverancier een geschikte projectleider in huis (zie biz. 36)? . ........................ 
4. Is de organisatie van de leverancier ingericht voor het project? . .................... .... 
5. Heeft de leverancier reeds een goede samenwerkingsrelatie met een ervaren ont- . .. ...................... 

w ikke lingsbureau? 

Indien de kennis/ervaring van de produktieleverancier voldoende is en het belang dat aan het produkt 

gehecht wordt relatief klein is, valt de keuze op SWS 3. In dit geval bestaat het volledige vertrouwen 

dat de produktieleverancier ook de ontwikkeling op zich kan nemen. In alle andere gevallen dient 

gekozen te worden voor SWS 5, waarbij DAF zowel het produktiebedrijf als het ontwikkelingsbureau 

ondersteunt, maar beide leveranciers ook onderling informatie uitwisselen. 

De SWS is nu duidelijk, de definitieve verdeling van de taken kan nu plaats vinden aan de hand van 

bijlage 14. Deze taken hebben betrekking op: 

• de communicatie-structuur; 

• de subtoeleveranciers; en 
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• de verantwoordelijkheden voor afzonderlijke taken tijdens het produktcreatieproces. 
De afspraken dienen gemaakt te warden door de diverse betrokkenen, in de praktijk zijn dit de 
afdelingen Inkoop, Produkt Ontwikkeling en de leverancier(s). Deze afspraken vormen een deel van 
de gedragsrichtlijnen voor de diverse betrokkenen in het produktcreatieproces, namelijk de inhoude
lijke afspraken (wat gaan we doen en waarom?). Op de proces-afspraken (hoe gaan we met elkaar 
om?) bijvoorbeeld boete-clausules bij het niet nakomen van afspraken of het opstellen van tijdsche
ma' s etc. is in dit onderzoek niet ingegaan. 

6.7 Samenvatting 

De te doorlopen stappen als beschreven in de paragrafen 6.3 tot en met 6.6 zijn samengevat afgebeeld 

in figuur 6.4. 
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De te door/open stappen om te komen tot definitieve werkafspraken 
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Conc/usies en aanbevelingen 

7 Conclusies en aanbevelingen 

De opdracht van DAF die in dit afstudeeronderzoek centraa/ heeft gestaan is de vraag we/ke gedrags
richtlijnen voor DAF le onderscheiden zijn in de diverse /everanciersrelaties. Het samenwerken met 
ontwikkelingsleveranciers staat daarbij centraal. Deze opdracht is gescheiden door het beantwoorden 
van drie onderzoeksvraagstellingen. De conclusies, aanbevelingen en implementatie om/rent deze 
vraagstellingen staan in dit hoofdstuk centraal. 

7.1 Conclusies 

Het resultaat van dit onderzoek is een model dat door het doorlopen van verschillende stappen helpt 
bij de inrichting van een willekeurige samenwerking. Het toepassen van het model leidt tot een 
verantwoorde leverancierskeuze en tot duidelijke afspraken met de leverancier(s). Deze afspraken 
worden de gedragsrichtlijnen voor de verschillende organisaties die bijdragen aan een produktcreatie 
genoemd. Ze worden in de laatste stap van het model opgesteld. De gedragsrichtlijnen betreffen de 
inhoudelijke afspraken (wat gaan we doen en waarom?). Er is geen rekening gehouden met de proces
afspraken (hoe gaan we met elkaar om?) zoals op te stellen tijdschema's of boeteclausules bij het niet 
nakomen van de inhoudelijk afspraken. Het model is gebaseerd op de resultaten omtrent de volgende 
vraagstellingen: 

Vraagstelling 1: Welke /everanciersre/aties zijn te onderscheiden? 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het bestuderen van projecten die bijdragen tot het 
interieur van de nieuwe cabine. De meest voorkomende leveranciersrelaties blijken de volgende: 
a) OAF werkt samen met een organisatie die zowel de ontwikkelings- als de produktiewerkzaamhe

den op zich neemt; 
b) DAF verstrekt de opdracht voor ontwikkeling en produktie aan een produktieleverancier. Deze 

leverancier besteedt de ontwikkeling uit aan een ontwikkelingsbedrijf maar blijft verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling. Het produktiebedrijf stuurt het ontwikkelingsbedrijf aan; 

c) OAF werkt samen in een driehoeksverhouding met een produktiebedrijf en een ontwikkelingsbe-
drijf. Elk van deze drie organisaties wisselt informatie uit met de overige twee organisaties. 

Deze leveranciersrelaties worden samenwerkingssituaties genoemd (SWS's). Het blijkt dat deze 
leveranciersrelaties namelijk in verschillende situaties voorkomen. 
Dit heeft na het vooronderzoek geleid tot de volgende vraagstellingen: 

Vraagstelling 2: Waardoor warden deze leveranciersrelaties bepaa/d? 
Situatie a komt voor bij technisch complexe produkten. De leveranciers zijn hierin gespecialiseerd. 
De kenmerken van het produkt betreffen de produktfuncties, deze staan centraal in het produktcreatie
proces. De situaties b en c betreffen styling-produkten. De kenmerken van het produkt die centraal 
staan betreffen het materiaal en het benodigde produktieproces. In situatie b heeft de produktieleve
rancier de kennis van het produktieproces en het projectmanagement in huis. In situatie c is de 
produktieleverancier veelal gespecialiseerd in het produktieproces en dan speciaal gericht op de 
automotive sector. Deze produkten zijn voor OAF doorgaans belangrijker dan bij situatie 3. Dit 
noodzaakt DAF zowel de produktie- als de ontwikkelingsleverancier te leiden. 
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Vraagstelling 3: Hoe dient DAF te handelen in de verschillende leveranciersrelaties? 
Een uitgangspunt is dat OAF dient te handelen naar de gemaakte afspraken met de leveranciers. 
Uit het analyseren van een achttal samenwerkingsprojecten blijkt dat de leveranciers afhankelijk van 

de leveranciersrelatie, op verschillende momenten betrokken worden in het produktcreatieproces. Zo 
starten de ontwikkelingswerkzaamheden van de leverancier in situatie a in de ontwikkelingsfase. Op 
basis van een duidelijk opgesteld concept door OAF, dient de leverancier, die gespecialiseerd is in de 

opgegeven produktfuncties door OAF, het produkt verder te ontwikkelen. 

De ontwikkelingswerkzaamheden van de leveranciers in de situaties b en c starten eerder, namelijk in 

de definitiefase. Deze leveranciers dragen veelal bij aan het bepalen van het concept en bij de 
materiaal- en proceskeuze. Bij deze leveranciersrelaties dient OAF een bewuste keuze te maken wie 

het ontwikkelingsbedrijf aanstuurt. Deze taak kan hetzij door het produktiebedrijf hetzij door OAF 
uitgevoerd worden. 

Bij de conclusies ten aanzien van de vraagstellingen 2 en 3 dienen de volgende kanttekeningen 
gemaakt te worden: 
• het verband tussen de leveranciersrelatie en het produkttype bestaat op dit moment, het is 

atbankelijk van het aanbod in de markt. Er zijn op dit moment weinig leveranciers die ontwikke
ling en produktie van styling-produkten aanbieden. De markt is echter aan veranderingen onderhe

v1g; 
• hoewel er een verband bestaat tussen het moment van betrekken van een leverancier en een 

leveranciersrelatie, die weer atbankelijk is van het produkttype, is de taakverdeling nog onduide
lijk. Elke fase uit het produktcreatieproces bestaat immers uit vele taken. 

Wegens deze redenen is het idee dater verschillende gedragsrichtlijnen bestaan voor de onderschei
den SWS's, met uitzondering van de aansturing van het ontwikkelingsbureau, losgelaten. 
Het blijkt voorts dat binnen OAF onduidelijkheden bestaan over de verdeling van de verantwoorde
lijkheden tussen de diverse organisaties in de diverse samenwerkingsprojecten. Bij de betrokkenen 
van de afdelingen Inkoop en Produkt Ontwikkeling bestaan verschillende verwachtingspatronen ten 
aanzien van de leveranciers. 

Deze conclusies hebben geleid tot het eerder genoemde model voor de inrichting van een willekeurige 
samenwerking. 

7.2 Aanbevelingen 

Om tegemoet te komen aan de kanttekeningen en de onduidelijkheden omtrent de verantwoordelijk
hedenverdeling is een model opgesteld voor de inrichting van een willekeurige samenwerking. Het 
stap voor stap doorlopen van dit model leidt tot definitieve werkafspraken tussen de verschillende 
organisaties die samenwerken in een produktcreatieproces. Het gebruik van het model leidt tot de 
volgende voordelen: 

• er vindt een weloverwogen leverancierskeuze plaats; 
• elke organisatie weet duidelijk wat zijn taken zijn en wat te verwachten is van de andere 

samenwerkingspartner(s). Hierdoor kunnen geen verantwoordelijkheden worden afgeschoven; dit 
leidt tot 

• minder ' discussies ' omtrent financiele gevolgen van problemen die in de loop van het project 
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zouden kunnen oplopen, bijvoorbeeld wanneer een subtoeleverancier niet goed functioneert, of 
wanneer wijzigingen in het ontwerp optreden; en 

• een duidelijker overzicht van het projectverloop. 

Het model bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: Vorm een duidelijk beeld van bet onderdeel 
Dit beeld betreft: 
• de nieuwheid van het onderdeel (functies, materiaal, produktieproces); 
• de wisselwerking van het onderdeel met de omgeving; en 
• het waarde van het onderdeel voor DAF. 

Stap 2: Het opstellen van de 'supplier strategie' 
Op basis van de gecreeerde visie van het onderdeel middels de vorige stap, dient DAF een beeld te 
creeren van het gewenste verloop van het produktcreatieproces. Aan de hand hiervan kan DAF een 
supplier strategie opstellen. 
Ten eerste dienen de volgende vragen beantwoorde te worden: 
• in welke fase van het produktcreatieproces is de inbreng van de leverancier gewenst? 
• bij het uitvoeren van welke taken is de inbreng van de leverancier gewenst? 
Op basis hiervan dient een eisenpakket ten aanzien van de gewenste leverancier(s) opgesteld te 
worden. Dit eisenpakket behelst de traditionele selectie eisen, de eisen op basis van de gewenste input 
van de leverancier en eventuele extra eisen die DAF belangrijk acht, bijvoorbeeld de lange termijn 
strategie van de leverancier. Met behulp van dit eisenpakket dienen potentiele partners ge'identificeerd 
te worden middels het uitvoeren van een marktonderzoek. 

Stap 3: Het selecteren van de meest geschikte leverancier 
Op basis van de resultaten van het marktonderzoek dient de meest geschikte leverancier geselecteerd 
te worden. Dit is de leverancier die het best tegemoet komt aan het opgestelde eisenpakket. 

Stap 4: De inrichting van de samenwerking 
Het vergelijken van de eisen gesteld in stap 2 met de gekozen leverancier, leidt tot de inrichting van 
de samenwerking. Indien de leverancier geen ontwikkelingswerkzaamheden kan verrichten dient 
hetzij door DAF hetzij door de produktieleverancier een ontwikkelingsbedrijf gezocht te worden. 
Over de leiding hiervan dient een bewuste keuze plaats te vinden . De samenwerkingsrelatie is nu 
duidelijk (zie paragraaf 7.1 ). Met de leverancier(s) dienen dan afspraken gemaakt te worden over de 
definitieve werkverdeling. 

Het model dient doorlopen te worden door de diverse betrokkenen. In de praktijk zijn dit medewer
kers van de afdelingen Inkoop, Produkt Ontwikkeling en Produktie Engineering en de betreffende 
leverancier(s) indien het gaat om het maken van de definitieve werkafspraken. 
Het model dient voorts regelmatig bijgewerkt te worden als de onderscheiden taken in het produktcre
atieproces veranderen. Dit zal binnenkort gebeuren door het project in de afdeling Produkt Ontwikke
ling (zie biz. 7). 
In de volgende paragraaf wordt de implementatie van de belangrijkste aanbeveling, het doorlopen van 
het model bij toekomstige relaties met ontwikkelingstoeleveranciers, stap voor stap beschreven. 
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7.3 lmplementatie 

Van de meest cruciale stappen uit het model worden in deze paragraaf de te verwachten problemen en 
mogelijkheden met betrekking tot het implementeren ervan beschreven. 

De acceptatie 
Een eerste moeilijkheid betreft de acceptatie van het gehele model. Bij OAF !open op dit moment 
verschillende projecten (zie bijlage 3), zo ook bij de afdelingen Inkoop en Produkt Ontwikkeling. De 
afstemming tussen de projecten was nihil. Er zijn zodoende ideeen gaan !even bij de verschillende 
afdelingen over de taken van Inkoop en Produkt Ontwikkeling die haaks op elkaar staan. Op dit 
moment is er echter een werkgroep die zorg moet dragen voor de integratie van de projecten die !open 
bij Inkoop en Produkt Ontwikkeling. De integratie betreft het gebied van de leveranciersbetrokken
heid in het produktcreatieproces. In deze werkgroep zijn zowel medewerkers van Inkoop als Produkt 
Ontwikkeling betrokken. Het is derhalve aan deze werkgroep om overeenstemming te bereiken over 
(bepaalde ideeen omtrent) het model en later te introduceren aan de medewerkers van de verschillen
de afdelingen. De introductie kan gepaard gaan met een op te stellen procedure zoals op dit moment 
het plan is binnen OAF. Deze procedure dient ingepast te worden in de strategie die opgesteld is door 
OAF in samenwerking met het adviesbureau AOL in het kader van het Supply Management Project. 

Stap 1: Vorm een duidelijk beeld van het onderdeel 
Het uitvoeren van deze stap is qua moeilijkheid geen probleem. De opgegeven wensen van Marketing 
& Sales echter zijn niet altijd even duidelijk en volledig. De afdelingen Marketing & Sales en Produkt 
Ontwikkeling dienen over de wensen duidelijke afstemming te bereiken zodat achteraf geen wijzi
gingen meer optreden. Na de conceptstudiefase, waarvoor voldoende tijd uitgetrokken moet worden, 
dient zodoende een extra freeze-moment plaats te vinden. De directie dient aan dit moment haar 
goedkeuring te verlenen. Op basis van de wensen zoals die op dat moment geformuleerd zijn, kunnen 
de echte ontwikkelingswerkzaamheden starten. 

Stap 2: Het opstellen van de 'supplier strategie' 
Intern dient duidelijk te zijn hetgeen tot de core business behoort en wat de capaciteiten van de eigen 
ontwikkelingsafdeling zijn, zowel qua tijd als kennis. Op basis hiervan is duidelijk wat intern en wat 
extern kan gebeuren. In samenwerking met Produkt Ontwikkeling dient Inkoop nu een eisenpakket 
ten aanzien van de leverancier op te stellen. Op dit moment gebeurt dat niet. In de toekomst dient 
hieraan meer aandacht besteed te worden door bijvoorbeeld extra training en opleiding. Tijdens het 
Supply Management Project is veel aandacht besteed aan het uitvoeren van marktonderzoek. Inkoop 
dient op deze manier door te gaan . De opgestelde ' supplier profiles ' dienen vergeleken te worden met 

het opgestelde eisenpakket. 

Stap 3: Het selecteren van de meest geschikte leverancier 
Inkoop en Produkt Ontwikkeling dienen beide achter de keuze voor de leverancier te staan. Dit vereist 
ook bij de voorbereiding van de leverancierskeuze en de daadwerkelijke keuze meer samenwerking 
tussen de betrokkenen binnen OAF. 
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Stap 4: De inrichting van de samenwerking 
Met betrekking tot het maken van de afspraken over de leiding van het ontwikkelingsbureau zijn geen 
problemen te verwachten. Echter omtrent de interne ' projectleider' van het afzonderlijke project 
bestaan verschillende visies bij DAF. Deze visies staan in de genoemde projecten momenteel ter 
discussie. Het feit dat een bewuste keuze wordt gemaakt voor een projectleider is belangrijker dan een 
projectleider waarvan voorgeschreven is dat deze tot een bepaalde afdeling dient te behoren. Indien 
door DAF reeds een duidelijk concept is opgesteld en de leverancier dit dient uit te ontwikkelen is de 
betrokkene van Inkoop de aangewezen projectleider. Indien DAF de ontwikkeling nog duidelijk dient 
te volgen of zelf dient mee te ontwikkelen is de betrokkene van Produkt Ontwikkeling de aangewezen 
projectleider. Deze voert dan immers de meeste werkzaamheden uit. 
Het model om te komen tot de definitieve werkafspraken is een levend model, het kan te alien tijde 
aangepast worden. Het is op die manier opgebouwd dat door samenwerking tussen de diverse betrok
kenen, in de laatste fase inclusief de leverancier(s), tot besluiten gekomen moet worden. Bij het tot 
stand komen van de definitieve werkafspraken worden zodoende geen problemen verwacht. Het leidt 
alleen tot heldere afspraken. 

7.4 Evaluatie 

De vraagstellingen die in dit onderzoek centraal stonden zijn beantwoord. Uit de vele interviews is 
echter gebleken dat het onderwerp ' samenwerken ' en ' verantwoordelijkheden ' op gevoeligheden 
stuit. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek is daarom enkele malen bijgestuurd op de wijze waarop 
de informatie verzameld werd. Ook bleken geen duidelijke richtlijnen te bestaan voor een bepaalde 
leveranciersrelatie. Daarom werd besloten een model op te stellen voor de inrichting van een wille
keurige samenwerking waarin de diverse betrokkenen samen beslissingen dienen te nemen om de 
acceptatie te vergroten. Dit model wordt als logisch en eenvoudig ervaren. Ik hoop dat ik DAF 
hiermee geholpen heb om in de toekomst doelmatiger en doelgerichter samen te werken met ontwik
kelingsleveranciers. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 De organisatie DAF 

In deze bijlage wordt in her kort de DAF organisatie beschreven. Ten eerste komt de geschiedenis van 
DAF aan bod. Vervolgens word! ingegaan op de deelnemingen van de organisatie als ook de perso

neelsopbouw en komen de algemene bedrijfskenmerken als produkten, markt en financiele staat aan 

bod. Tenslotte wordt ingegaan op de omgeving waarin de opdracht is uitgevoerd. 

1 De gescbiedenis van DAF 

I 928: Op I April 1928 beginnen de broers Huub en Wim van Doorne een kleine machinefabriek in 
Eindhoven. 

193 l: Start van de produktie van opleggers en aanhangers. De toenmalige officiele naam werd van 
Doorne's Aanhangwagen Fabriek NV, afgekort OAF. 

1949: Opzetten van de produktie van vrachtwagens. Na zes jaar liep de I O.OOOste truck van de 

band. Later werd de produktie uitgebreid met personenauto's, met de bekende variomatic. 

I 970: Stop van de produktie van aanhangers. Overname van de produktie van personenauto's door 
Volvo. 

1987: Fusie van OAF Trucks, Leyland Trucks en Freight Rover in OAF BV. Voordeel daarvan 
zou zijn het toevoegen van lichte vracht- en bestelwagens aan het produktenprogramma, 

welke toen nog bestond uit zware en middelzware trucks. Daarnaast kreeg OAF een sterkere 
marktpositie in het Verenigd Koninkrijk en aanzienlijke uitbreiding in capaciteit op het 
gebied van produktie, onderzoek en ontwikkeling. 

1988: OAF behaalde de titel "Truck of the Year" voor de F95 en de "Koning Willem I prijs" voor 

Nederlands Ondernemerschap. 
1989: De beursgang van OAF. 63% van de aandelen werd geplaatst op de effectenbeurzen van 

Amsterdam en Londen. De naam veranderde in OAF NV. Datjaar werd afgesloten met een 
record-omzet van 5,2 miljard gulden, een winst van 171, 7 miljoen gulden bij een produktie 
van 60.000 voertuigen en een personeelsbestand van 16. 782 medewerkers. 

1990: Instorten van de markt in het Verenigd Koninkrijk gevolgd door de rest van Europa. 

1993: Faillissement op 26 Februari. Op 2 Maart wordt de nieuwe OAF opgericht, OAF Trucks 
NV, we Ike een dee I van de vrachtwagen activiteiten van de oude OAF in Nederland en 

Belgie overneemt. De jaren daarop volgend zijn weer redelijk succesvol. 

2 De organisatie 

Deelnemingen: 

OAF Trucks NV bestaat uit een produktiefaciliteit te Eindhoven en heeft deelneming in, 

ten eerste de produktiefaciliteit in Westerlo (Belgie) "OAF Trucks Vlaanderen NV" (en tevens een 

verkooporganisatie) met deelname van ongeveer 75%, 

ten tweede verkooporganisaties in Frankrijk, Duitsland, Italie, Zwitserland en het Verenigd Konink

rijk (dit zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid uitgebreid worden) met deelname van 

100% en 
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ten derde produktie en verkoop van bussen "DAF Bus International BV" te Eindhoven met deelname 
van ongeveer 19%. 
Daarnaast kan het exclusieve contract met Leyland Trucks Ltd. voor marketing en verkoop van lichte 
bedrijfswagens genoemd worden. 

Personeel: 

Aan het eind van het jaar 1995 waren 4913 mensen totaal werkzaam bij OAF. In Westerlo (Belgie) 
werkten 1245 (waarvan ongeveer 879 direct en 366 indirect) mensen en in Eindhoven ongeveer 3405 

(waarvan 1483 direct en 1460 indirect). Over het personeelsbestand van DAF kunnen twee opmer
kingen gemaakt worden: 

I. het streven van DAF is om ongeveer 15 tot 20% niet in vast dienstverband te hebben, op deze 
manier kan er flexibel omgesprongen worden met het aantal medewerkers in wat mindere tijden; 

2. het aantal personeelsleden groeit sinds het faillissement elk jaar gestaag. 

3 Algemene bedrijfskenmerken 

Produkten: 
DAF heeft in haar jaarplan geschreven zich te concentreren op de ontwikkeling, produktie, verkoop 
en service van middelzware en zware bedrijfswagens. De middelzware bedrijfswagens vindt men 
terug in de F65, F75 en de F85. De zware bedrijfswagen in de F95. Daarnaast heeft DAF Trucks NV 
een contract met Leyland Trucks Ltd in Engeland voor de marketing en verkoop van lichte bedrijfs
wagens in Europa, de F45 en de F55. Ook levert DAF componenten als assen, motoren en cabines aan 
derden voor bijvoorbeeld bussen, speciale voertuigen, machines en aggregaten. 

Markt: 
DAF heeft momenteel een marktaandeel van ongeveer 8,6% in West-Europa voor de klasse vanaf 6 
ton en een marktaandeel van 8,8% vanaf 15 ton. Het streven van OAF is om dit te verhogen naar 
ongeveer 9%. Er wordt daarbij uitgegaan van een dagproduktie van ongeveer 85 trucks. De grootste 
concurrenten zijn de zeven truck-producenten van Europa (in volgorde van grootte): Mercedes, 
Scania, Volvo, OAF, MAN, Renault en Iveco. DAF begeeft zich voornamelijk op de Europese markt. 
Nederland is daarvan het meest belangrijke afzetgebied qua marktaandeel. In de toekomst wit DAF 
ook meer in de rest van Europa en in de rest van de wereld gaan afzetten. 

Financiele staat: 
OAF heeft in 1995 een omzet van bijna 3 miljard gulden behaald en een winst van ongeveer 160 
miljoen gulden. Bekijkt men de getallen per werknemer dan is dit ongeveer respectievelijk 
F 670.000,- en F 36.000,- per werknemer. Sinds het faillissement is een constante stijging van omzet 
en winst te zien, daamaast groeit het personeelsbestand elk jaar. 

4 Omgeving opdrachtuitvoering 

Het afstuderen heeft plaats gevonden binnen de afdeling inkoop. Wegens de complexiteit van de 
totale organisatie-structuur is alleen de structuur van deze afdeling weergegeven in figuur B 1.1. 
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De directeur van deze afdeling rapporteert rechtstreeks aan de president-directeur. De afdeling inkoop 
bestaat uit de volgende delen: 

Inkoop I: Inkoop van componenten en systemen. 
lnkoop 2: Inkoop van giet- en smeedwerk, kunststof en rubber. 
Inkoop 3: Inkoop van niet-produktie goederen. 
Inkoop parts: Inkoop van delen ten behoeve van de service-organisatie. 
Kwaliteitszorg leveranciers: Het meten van de kwaliteitsprestaties van leveranciers en indien nodig, 
op basis hiervan actie ondememen. 
Westerlo: Inkoop van specifieke cabine delen die in Westerlo gemonteerd worden 
Planning & control: planning en controle van de financiele acties genomen door bovenstaande 
afdelingen. 

pr991dant-
dlredaur 
C.llaM 

lnkoop 
H.Sdieepera 

I I I 
plmvllng& 
conlrol NCntartut projectln 
H. vdAa 

I I I I I I 
lnkoop 1 lnkoop2 lnkoop 3 lnkooppa,111 ~ WNlllrlo ie-.lClelw R. Bodnw E.Robben M. Zww,weld J. Glllenww P. Y. Kol H.o,chule 

Figuur BI. 1: Organisatieschema van de afdeling inkoop 
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Bijlage 2 Het KISS-project 

Het KISS-project is het tweede strategische programma binnen de studierichting Technische Bedrijfs

kunde aan de TU Eindhoven. Het is eind augustus 1995 van start gegaan. Dit project wordt uitgevoerd 

door 12 studenten in hun afstudeerfase en een wetenschappelijke staf van 8 medewerkers. 

De doelstelling van het project is als volgt: 

'het verbeteren van de concurrentiepositie van de industrie, in het bijzonder Zuidoost-Brabant, 
door te bevorderen dat uitbesteders en toeleveranciers samen optimaa/ bijdragen aan het 
produktcreatieproces '. 

Het programma van het project was/is als volgt: 

September 1995 

Oktober t/m december 1995 

de studenten hebben een extra opleiding gevolgd met als belang
rijkste onderwerpen 'kwaliteitszorg' en ' samenwerking'. 

in groepjes van 2 personen zijn een achttiental samenwerkings

verbanden in het produktcreatieproces in kaart gebracht. Elk 

groepje bezocht daartoe een uitbesteder en drie leveranciers van 
deze uitbesteder. 

Begin 1996 t/m augustus 1996 de studenten voeren individueel een afstudeeronderzoek uit in het 

bedrijfsleven. 

Eind november 1996 een overkoepelend rapport geschreven naar aanleiding van de 12 

afstudeerscripties wordt op een symposium gepresenteerd. 
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Bijlage 3 Het Supply Management Project 

1 Inleiding 

Na de herstart van OAF in februari 1993 is intern een start gemaakt met het zekerstellen van het 

bedrijf. Oit hield onder andere het terugwinnen van vertrouwen in de markt en het zeker stellen van 

omzet en leveringen in. In september 1994 is daartoe gestart met het formuleren van een lange termijn 

strategie. In samenwerking met het adviesbureau Arthur 0. Little is de 'Total Care ' strategie gefor

muleerd. Kort samengevat houdt dit in het zorgdragen voor de oplossing van een transport probleem 

vanaf het moment dat het probleem bij de klant ontstaat. Om deze strategie een succes te maken zijn 

bij OAF 6 deelprojecten gestart: 

1. het Product Creation Process, dit is het herdefinieren van het ontwikkelingsproces; 

2. het Networking Project, dit is het aanpassen van het verkoop en distributie netwerk op de Total 
Care Strategie; 

3. Human Resource Management, het creeren van een HRM beleid passend binnen de OAF strategie; 
4. Partnering; 

5. het Service Creation Project, het creeren van een service en maintenance netwerk binnen de OAF 
strategie; en 

6. het Supply Management Project. 

2 Het Supply Management Project 

70% van de omzet van OAF wordt ingekocht. Dit is een dermate groot percentage dat het Supply 

Management Project strategisch is voor OAF. In dit project wordt de inkoopfunctie goed onder de 
loep genomen opdat deze past in de overall strategie van OAF. Voorafgaand aan dit project is een 

preparation study uitgevoerd (7 weken). Hierin is bepaald wat de bedreigingen zouden zijn voor het 
project, het project plan is opgesteld en de teams waarmee het project uitgevoerd moest worden is 
samengesteld. Het project bestaat uit 3 fasen met de volgende onderwerpen: 

FASE 1 Situatie analyse (17 weken): 
• Supply Process Benchmarking 
• Supply Performance indicator analysis 

• Supply value chain analysis 

• Supply market analysis 

• SWOT analysis 

• Supply stakeholder maping 

• Supply segmentation 

• Supply portfolio analysis 

• Strategy interpretation 

F ASE 2 Strategy formulation (8 weken) 
• Vision 

• Strategic objectives 

• Values and policies 

• Goals 
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F ASE 3 Structuring (Interpretation 11 weken) 
• Human resource development 

• Supply Market analysis 

• Long term contracts 

• Supplier reduction 

• Information and communication systems 

• Quality assurance 

• Simultaneous engineering 

• General process & structure 

Tijdens het afstudeertraject is een bijdrage geleverd in fase I aan het deelgebied Supply Market 

Analysis. De KISS-vragenlijst is aangepast aan de DAF-situatie en aan de hand hiervan zijn een 

aantal leveranciers ondervraagd om een beeld te krijgen van de samenwerking van OAF met deze 

leveranciers. 
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Bijlage 4 Database vier DAF-leveranciers 

Produktie en ontwikkeling van bet dashboard 

· Algemene bedrijfskenmerken 
: I . aantal werknemers 
· 2. omzet 1995 
3. omzet per werknemer 1995 
4. \\inst 1995 
5. \\ inst per werknemer I 99 5 
6. branche 
:7. 1S0-certificatie 
'8. duur relatie met OAF 
,9. specialiteit 
10. •grootte t.o.v. concurrentie 

,Produkt 

1
11 . produkt dat centraal staat 

, 12. bijbehorende technologie 
: 13 . ontwikkeling en/of produktie•} 
; 14. kosten ontwikkeling 
115 . invcsteringskosten voor OAF 
116. invcsteringskosten voor toeleverancier 
,(7 . rodukt ri 's 

:Afhankelijkbeid 
: 18. marktaandeel produkt dat centraal staat in% 
119. % omzet bij toeleverancier 
20. % inkoop t.o.v. totale inkoop cabine 
I 21. aantal alternatieve toeleveranciers 

Produktcreatieproces 
:22. •in welke fase is toeleverancier betrokken? 
123 . is er een projectplan? 
: 24. wie heeft projectplan opgesteld? 

!samenwerkingsproces 
!2s . voordelen OAF 
126. nadelen OAF 
127. voordelen toeleverancier 
'28. nadelen toeleverancier 

3000 
3000000000 
1000000 
150000000 
50000 
· automotive-indusrtie 
ja als automobiel producent maar ook voor ontwerpen 
1,5 jaar 

,ontwerpen van speciale auto's 
3 

iontwerpen van een nieuw dashboard voor de F95 
1ontwerpen 

1
ontwikkeling door moederbedrijf, produktie door dochter 
6000000 

iOnbekend, is een Wliek produkt voor OAF 
I??? ,··· 

lovername van leverancier 3 

!ontwikkelingsbureau i.o.m. OAF 

!Gebruik kennis, ervaring & capaciteit van de leverancier (T,Q,K) 

Ca citeit benutten lee 
1Geen 

,29. is er een contract? 1ia LOI en raamcontract 
: 30 hoe vaak commurucalle met toeleveranc1er? ; regelmatig afuankelijk van fase PCP 
i 31 . met welke afdelingen communicatie bij toelevera lverkoop, PD 

IResultaten 
1 

'34. afwijking tijdsplanning ,nee 
135. afwijking kostenplanning 1hoger dan verwacht 
:36. afwijking gewenste kwaliteit :naar verwachting niet (FMEA) 
37 . is door samenwerking korterc tijd gerealiseerd? lja 1,5 i.p.v. 4 jaar 

:38. zijn door samenwerking kosten bespaard? lja 6000000 i.p.v. 8000000 
139. is door samenwerking betere kwaliteit gerealiseer1ja naar verwachting wel 
!40. knelpunten in samenwerking :commtmicatie, cultuur, realtiebeheer, verzet binnen OAF 
!41 . wat heeft samenwerking positiefbemvloed? !teamresultaat 
:42. wat heeft samenwerking negatiefbetnvloed? ltijdsdruk, kwaliteitsdruk, kostendruk, bij beiden geen structuurvoor SE 

.350K.M 

.45. waarom is deze toeleverancier gekozen? noodzaak (overname lcverancier 3) 
146. •kennis dashboard voor aanvang project 1?0 ? 
i47. •kennis dashboard nu :??? 
!48. •kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid in beg1??0 

i49. •kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid nu ·?00 

, 50. overige opvallende punten : in korte tijd voor weinig geld een goed ontwerp, ontwikkelingsbureau gebruikt dit al 

Bijlagen 
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Produktie en ontwikkeling van bet CWS-2 

Algemene bedrijfsknmerken 
aantal werknemers 
omzet 1995 
omzet per werknemer 1995 
·"inst 1995 
"inst per werknemer 1995 
·branche 
· ISO-certificatie 
·duur relatie met DAF 
specialiteit 

, •groone t.o.v. concurrentie 

Produkt 
'produkt dat centraal staat 
.bijbehorende technologie 
:ontwikkeling en/of produktie? 
, kosten ontwikkeling 

marktaandeel rodukt dat centraal staat in % 
% omzet bij toeleverancier 
% inkoop t.o.v. totale inkoop cabine 
· aantal altematieve toeleveranciers 

1Produktcreatieproces 
I •in welke fase is toeleverancier betrokken? 
,is er een projectplan? 
lwie heeft projectplan opgesteld? 

• Samenwerkin s roces 
voordelen DAF 

16 

1??? 
:stuur- en regeltechniek 
, hier word! aan gewerkt 
·15 jaar 
'klantgerichte produkten op elektronica gebied 
ik.lein 

1CWS2 
!displavtechnologie, Ser.ice Mounted Device bij produktie van printplaten 
I ont..,,ikkeling en produktie 

1
ontmkkeling + investeringen voor DAF : 150.000 tot 200.000 gulden 

0 
F 130 

het is een uniek rodukt niet te ze en 100% 
25 tot 30% 

!3 

[ tussen definitie- en ontwikkelingsfase 

IDAF, PD 

flexibel oedkoo meedenkend dichtbi . 
·nadelen DAF lbeperking know-how t.a.v. vakgebieden, beperkt tot I of 2 personen; klein=>verwerving om 
'voordelen toeleverancier jcontinuneit, kennis, imago-verbetering 
;nadelen toeleverancier 

1
afhankelijkheid 

: is er een contract0 , ja 
,hoe vaak communicatie met toeleverancier? ipaar keer per week 
met welke afdelin en communicatie bi · toelevera directeur onrwikkelin roduktie 

:welke afdelingen van DAF communiceren? inkoop, produktonrwikkeling, logistiek 

;•perceptie persoonlijke samenwerking lgoed 

·a Svsteem BV is tc laat betrokken; S uit iet BV heeft o u ·d cleverd maar niet het ·uiste 1 

nee de uitontwikkelin van het dis !av is buiten bud et 
I wordt niet geaccepteerd, het moet volgens de opgcstelde specificaties 

de keuze voor Svsteem BV o n karakter communicatie absoluut vertrouwen 
het betrof een ehecl nieuw conce t moeili ·kheid=> een s ifieke LCD-kennis bi · Svstee · 

ekozen o. b. v. leverancierskennis en ri · s 
j "kennis dashboard voor aanvang project 
, "kennis dashboard nu I 0?? 
: "kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid in begii ?00 

, "kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid nu I ?00 
, overige opvallende pun ten ldirecteur-eigenaar, met hem communicatie over alles: prijzen, produkt etc. 
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Produktie van spuitgietdelen 

Alc•mene 11o,1r1Jr.u-rwn 
I . untal werkncmer> 182 

2. omzet 199 5 36.000.000 

3. omzet per werkncmer 1995 307.692 

4. \>1nst 1995 1.300.000 

5. winst per werkncmer 199 5 7. 143 

6. branche Thermoplastisch spuitgieten 

7. ISO-certificatie ·1so.9001 

8. duur relatie met OAF '25 jaar 

9. spccialiteit ·Spuitgieten 

10. •groonc t.o.v. concurrcntic ,3 :Vliddelgroot (veel thermoplastisch spuitgieters ) 

Produkl 
11. produkt dat centrul staat :In• en exterieurdelen (voor dashboard. spoiler>) 

12. bijbehorende technologie IThermoplastisch spuitgieten 

: 13 . ontwikkeling en/ofproduktie? lvooral produlctie, weinig ontwikkeling 
114. k05len onlWikkeling [M.b.l. interieur niets (alleen begeleiding) 

I 15 . investeringskosten voor OAF 

16. investeringslcosten voor toelcverancier 
jGereedschappen eigendom OAF: 3.500.000 

Geen inzicht in 

17. produktprijs !100 

; AlhanlleUJkheicl 

: 18. marktaandeel produkt dat centraal staal in % I Het is een uniek produkt. specifiek vooc OAF 

i 19. 0 1, omzet bij tocleverancier 
1
20. % inkoop t.o.v. totale inkoop cabinc 
21 . aanu.1 altematicvc toclcveranciers 1 [n de markt veel lcveranciers. voor OAF 3 hoofdltverancic 1 

Produklcmdeproca 
122. 'in wclke fase is toclcverancier betrokken? [Ontwikkelinpfase (cent andere ontwikkelaar) 

· 23. is er een projectplan? 

:24. wie heefl projectplan opgesteld? !ontwikkelinpbureau dashboard i.o.m. OAF 

Sam•nw•rldnrproca I 
:25. voordelen OAF lVrocgtijdig betrekken leverancier, kans in I keer gocd 

.26. nadelen OAF 
1
Cornmunicatie gocd afsternrnen 

·27. voordelen tocleverancier iVrocgtijdig betrekken, know-how inbrengen 

28. nadelen toeleverancier [Communicatie en afstand 

•29. is er een contract? !Nee (LOI) 

30. hoc vuk communicatic met toeleverancier? :0m de 1·2 wcken (afh. van de fase) 
,3 I. met welke afdelingen communicatie bij 1ocleveranc1PO. verkoop. PE 

;32. welke afdelingen van OAF cornmuniceren? IPO, inkoop, PE, verpalcking 

·33 . 'perceptie penoonlijlc.e samenwerlc.ing ihet klilct 

'Rnultaten I 
134. afwijlc.ing tijdsplanning joverschrijding door ontwerpwijziging OAF 

135 . afwijlc.ing lc.051enplanning iOverschrijding door ontwerpwijziging OAF 

36. afwijlc.ing gewenste kwaliteil ' Weet niet (pas als produkten gq,roduceerd) 
137. is door samenwerlting kortcn: tijd gercalisccrd? ii . v.m. andcrc projcctmja: minder correcticloop 

;3g_ zijn dooc sarnenwerlc.ing kosten bespaard? !Weet niet. elJr. project is uniek 

39. is door sarnenwerlc.ing betere kwalileil gerealiseerd'! Weet niet (pu als produkten gq,roduceerd) 

'40. k.nelpunten in samenwerking ;Communicatic 

141 . wat heefl sarnenwerking positiefbeinvlocd? : De open samenwerlc.ingshouding van de leverancier 

142. wat heeft samenwerltin ne ·cfbeinvloed? Gcvoel: ontwildcclin bureau autoritair t.o.v. leverancier 

'43 . geografische afstand I too K.\! (OAF), 430 K.\! (Design BV) I 
!44_ rcden uitbestcdin samenwcrk.in I Tc duur zclf doen (kJci.nc seric. ccn kemactivitcit van DA 
,4~. waarorn is deze toeleverancier gelc.ozen? ;Belc.end bij OAF, machinepark. KZL,gocdlc.eur 

!46. 'kennis dashboard vooc aanvang project lvoldoende 

47. 'lc.ennis dashboard nu :voldoende 

48. 'kennis maalc.baarheid/assernbleerbaarheid in begin,weinig technisch inbreng op dit gebied 

:49. •kennis mukburheid/assembleerburhcid nu :wcinig technisch inbreng op dit gcbicd 

50. ovcrigc opvallmdc puntm Conlractuccl beter rcgelm. wat is de strategic van PD? 
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Ontwikkeling en produktie van bet DIP 3 

Algemene bedrijfskenmerken 
I . aantal werknemers 

·2. omzet 1995 

-3. omzet per werknemer 1995 
4 . \\1IlSI 1995 
5. \\inst per werknemer 1995 
6. branche 
7. 1SO-certificatie 
8. duur relatie met DAF 
9. s ialiteit 
10. •grootte t.o.v. concurrentie 

iProdukt 
'. 11 . produkt dat centraal staat 
, 12. bijbehorende technologie 
; 13. ontwikkeling en/of produktie'' 
i 14. kosten ontwikkeling 
15. investeringskosten voor DAF 
16. investeringskosten voor toeleverancier 

: 17. produktprijs 

· Produktcreatie roces 
i 22. •in welke fase is toeleverancier betrokken? 
123 . is er een projectplan? 
124. wie heeft projectplan opgesteld' 

ISamenwerkingsproces 
125. voordelen DAF 
!26. nadelen OAF 

1668 in 1994 
347000000 DM in 1994 

208.000DM 

.voertuiginstrumenten (o.a. tachograaf) 

' ')')') 

grootste m.b.t. tachograaf 

·DIP3 
lelectronica, spuitgietwerk en stvling 
,beiden 
6000000 

:250DM 

ifiek rodukt 

tstudiefase 

iDAF, PD 

ikennis marktsegment, wereldwijd klanten :> gebruik kennis 
!LKW onder eschoven aan PKW 

. 2 7. voordelen toeleverancier I OAF proeftuin 
:28. nadelen toeleverancier :oAF is uitgekiend m.b.t. prijs (wil voor dubbeltje op de eerste rij) 
'29 . is er een contract? inee LOI 
: 30. hoe vaak communicatie met toeleverancier? 3 keer week 
13 l . met welke afdclin en comm uni ca tie bi · toelevera 'verkoo lo istiek, PD 

132. welke afdelingen van DAF communiceren? inkoop, PD, logistiek Westerlo 
133. •perceptie persoonlijke samenwerking lvoldoende tot goed 

I Resultaten 
134. afwi 'kin ·a door communicatie roblemen en wi 'zi in en 

· 3 9. is door samenwer realiseer a doo ik bestaande conce t sterke en zwakke unten al bekend 
.40. knelpunten in samenwerking communicatie 
•41. wat heeft samenwerking positiefbeinvloed' :knelpunten in de communicatie zijn zichtbaar geworden :> samenwerkiru 
;42. wat heeft samenwerking negatiefbeinvloed? Jslechte communicatie I 

I 

143 . geografische afstand l5so KM 
44. reden uitbestedin samenwerkin ° !al Ian er leverancier en mono 

! 48 *kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid in beg I 0 ?0 

149. *kennis maakbaarheid/assembleerbaarheid nu mo 
150. overige opvallende punten 'monopoliepositie leverancier (raakt deze misschien kwijt) 

Bij/agen 
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Bijlage 5 Strategieen behorende bij de segmenten van Kraljic 

In deze bijlage wordt een verdere detaillering van de strategieen, behorende bij de vier onderscheiden 
segmenten door Kraljic, weergegeven. Bron: Van Weele, 1992. 

Basisstrategie 1 Partnership 
Deze strategie zal overwegend toegepast worden voor strategische produkten. De invloed van deze 
produkten op het bedrijfsresultaat is hoog. Geringe prijsveranderingen resp. kostenwijzigingen 
werken sterk door op de kostprijs. Tegelijkertijd is het toeleveringsrisico hoog: er bestaat een zekere 
afhankelijkheid van de ondememing van haar leveranciers en omgekeerd. Geen van de partijen 
domineert de relatie. Duurzame samenwerking tussen beide partners ligt voor de hand bijvoorbeeld in 
de vorm van een 'co-makership '. Het doel van deze strategie is het creeren van wederzijdse betrok
kenheid voor gezamenlijke verbeteringsprojecten op het gebied van kostenverlaging, kwaliteitsverbe
tering en/of doorlooptijdverkorting. Dergelijke verbeteringsprojecten hebben alleen kans van slagen 
als zij door beide partijen planmatig worden voorbereid en ten uitvoer worden gebracht. 
Activiteiten die in het kader van deze strategie worden ondemomen zijn onder meer: 
• nauwkeurige voorspelling door de uitbesteder van toekomstige materiaalbehoeften (inclusief hun 

spreiding in tijd); 
• zorgvuldige risico-analyse: inschatting van toeleveringsrisico' s voor de langere termijn verband 

houdend met afhankelijkheid van leveranciersmarkt; 
• zorgvuldige leveranciersselectie, waarbij naast aan produktkwaliteit grote aandacht wordt gegeven 

aan procesbeheersing, ontwerp- en ontwikkelingspotentieel en managementkwaliteit van de 
leveranciersorganisatie; 

• uitwisseling van ervaring en deskundigheid op verschillende niveaus binnen de betrokken organi-
saties. 

Van beide zijden wordt gestreefd naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen alsmede 
besprekingen over verbeteringsprojecten vinden plaats op basis van open calculatie, waarbij de 
uitbesteder niet zelden gebruik maakt van eigen schaduwcalculaties. Technische wijzigingen worden 
eerst met leveranciers besproken voordat zij worden doorgevoerd. Periodiek wordt de leverancier 
ge·informeerd over zijn prestaties in de vorm van atkeurrapportages, servicegraadoverzichten en 
dergelijke. 

Basisstrategie 2 Verdee/ en heers 
Deze strategie valt te overwegen voor hefboomprodukten. Het doel van deze strategie is het behalen 
van de beste ' deal' in de markt voor de korte termijn. Het middel daartoe is ' competitive bidding' 
ofwel concurrerende offertestelling. Aangezien leveranciers en produkten in principe uitwisselbaar 
zijn en het toeleveringsrisico derhalve laag is, zullen in principe geen leveringscontracten worden 
aangegaan voor de lange termijn . Kopen tegen de laagste prijs, indien nodig tegen kostprijs of lager, 
met behoud van kwaliteit en leveringszekerheid zal hier prioriteit krijgen. Procentueel geringe 
kostenbesparingen vertegenwoordigen grote bedragen. Een en ander rechtvaardigt een agressieve en 
actieve marktbeweging aan inkoopzijde in de vorm van markt- en leveranciersonderzoek. 
De inkoop van deze produkten rechtvaardigt om deze reden een centrale resp. gecoordineerde aanpak 
in de vorm van centraal afgesloten raamcontracten bij zgn. ' voorkeursleveranciers ' waartegen kan 
worden afgeroepen. Prijsontwikkelingen resp. vraag- en aanbodontwikkelingen worden alert gevolgd 
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teneinde het effect op de inkoopprijs resp. kostprijs te kunnen inschatten. Op grond hiervan kan de te 

volgen inkoopstrategie met betrekking tot de vraag bij welke leveranciers in te kopen, hoe de inkoop

behoeften over leveranciers te alloceren en voor welke termijn de inkoopbehoeften vast te leggen, 

worden bepaald. 

Basisstrategie 3 Zekerstellen toe/evering 
Het inkoopbeleid voor bottleneck-produkten zal gericht moeten zijn op het verzekeren van de toeleve

ring van de betrokken produkten op zowel de korte als de lange termijn zonodig tegen meerkosten. 

Tegelijkertijd dienen atbreukrisico's tot een minimum te worden beperkt. De uitbesteder bevindt zich 

in dit kwadrant in een nadelige positie. Hij is sterker afuankelijk van de leverancier dan omgekeerd. 

De strategie is derhalve gericht op het creeren van een voorkeurspositie bij de betrokken leveranciers. 

Activiteiten die in dit kader kunnen worden ondernomen zijn: 

• nauwkeurige inschatting toekomstige inkoopbehoeften; 
• risico-analyse gericht op vaststellen belangrijkste (potentiele) knelpunten in de toe levering op 

korte, middellange en lange termijn; 
• contingency-planning: voorbereiden van actiemaatregelen in geval een van de vastgestelde risico's 

zich eff ectief voordoet; 
• actief onderzoeken van mogelijke alternatieve toeleveringsbronnen. 

Basisstrategie 4 Systemscontracting 
Routineprodukten vergen in de regel 80% van de mens- en systeemcapaciteit van de afdeling inkoop. 
Zij vertegenwoordigen slechts 20% van de inkoopomzet. Het is derhalve zaak de inkoopfunctie resp. 

de bestelfunctie efficient te organiseren. Deze produkten vereisen om deze reden een inkoopbeleid 
gericht op het verminderen van de logistieke en administratieve complexiteit. Anders gezegd, in

kopers zullen met de leveranciers van deze produkten tot eenvoudige doch efficiente bestelroutines en 
adm inistratieve routines dienen te komen in de vorm van 'systems contracten'. Aspecten van het 

beleid voor deze produkten zijn onder meer: 
• standaardiseren van het produktassortiment: aanleggen van een artikelcatalogus; 

• verminderen van het aantal leveranciers; 
• nastreven van systems contracten voor gebruiksartikelen waarin een leverancier verantwoordelijk 

wordt voor de levering van het gehele assortiment; 
• waar mogelijk en efficient, delegeren van bestelfunctie aan gebruikers; 

• verminderen aantal facturen; 
• ontwikkelen van een haalbonnensysteem met lokale leveranciers voor kleinere aankopen. 
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Bijlage 6 De produkten 

produkt boofdcom ponentgroep gei'nterviewde 

grille cabine exterieur A. van Ojen 

sloten cabine exterieur E. Wouters 

dakluik cabine exterieur E. Wouters 

ruiten wis/was installatie cabine exterieur F. Somhorst 

spiegels (buiten) cabine exterieur E. Wouters 

voorruiten cabine body E. Wouters 

parkeerrem ventie I reminstallatie cabine B. van Lierop 

reminstallatie cabine reminstallatie cabine W. Goris 

stuurkolom stuurinrichting W. Goris 

CWS-2 elektrische installatie F. Somhorst 
cabine 

instrumentenpaneel elektrische installatie F. Somhorst 
cabine 

antenne elektrische installatie L. Zijderveld 
cabine 

power connector elektrische installatie L. Zijderveld 
cabine 

bedden + vangnet cabine interieur M. Cools 

blaasmonden cabine interieur R. Scheerhoom 

asbak cabine interieur R. Scheerhoom 

klimaatbeheersing cabine interieur G. Brekelmans 

standverwanning cabine interieur G. Brekelmans 

vloermatten cabine interieur P. Gribnau 

chauffeursstoel cabine interieur E. Wouters 

ducting-systeem cabine interieur M. de Roo 

hemelkast cabine interieur T. vd Einden 

wandenbekleding cabine interieur J. van Breemen 

portierpaneel cabine interieur R. Scheerhoom 

dashboarddelen cabine interieur R. Scheerhoom 
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Bijlage 7 De vragenlijst 

Naam ge1nterviewde: 

Onderwerp: 

Datum en tijd: 

Deel A Algemene informatie 

I. Naam ' systeem' 

2. Functie 

3. Materiaal 

4. Welke soorten technologien vereist het systeem? 

5. Complexiteit: uit hoeveel onderdelen bestaat het systeem? 

6. Schaalgrootte (aantal per jaar, evt. per type of uitvoering) 

7. Geografische afstand tot de huidige toeleverancier 

Deel B 

Financiele en economische aspecten (in guldens) 

8. Jaaromzet van het systeem 

9. Kosten per stuk/per cabine bij lopende produktie 

I 0. Eventueel totale ontwikkelingskosten 

11 . Eventueel totale investeringen 

- door OAF betaald 

- door de leverancier betaald 

Leveranciersafbankelijkheid (second sourcing) 

12. Heeft OAF contact met I reserve-toeleverancier? 

I. nee 

2. Ja 
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Bijlagen 

13. Zijn er minstens 5 reserve-toeleveranciers in de totale markt? 
1. nee 

2. Ja 

14. Hoeveel tijd is nodig om over te stappen naar een andere leverancier? 

I. 0 - overstappen kan meteen 

2. minder dan 1 maand 
3. tussen 1 en 3 maanden 

4. tussen 3 en 6 maanden 
5. )anger dan 6 maanden 

Standaardisatie (geeft klantspecificiteit aan) 

15 . Hoe Jang is de ontwikkelingstijd of aanpassing van het systeem voor OAF? 
I. 0 - dit produkt is niet specifiek ontwikkeld of aangepast voor OAF, het bestond reeds 

in de markt 
2. korter dan 3 maanden 
3. tussen 3 en 6 maanden 
4. tussen 6 maanden en een jaar 
5. )anger dan I jaar 

16. Hoe groot is het percentage van de totale ontwikkelingsinspanning om het systeem OAF

specifiek te maken? 
1. 0 - het systeem hoeft niet OAF-specifiek gemaakt te worden 

2. tussen O en 40% 
3. tussen 40 en 70% 
4. tussen 70 en I 00% 
5. 100% - het systeem is volledig OAF-specifiek 

17. Hoeveel invloed wenst OAF te hebben op de functionele specificaties van het systeem? 

I. geen invloed 
2. middelgrote invloed 
3. grote inv loed 

18. Hoeveel invloed wenst OAF te hebben op de technische specificaties van het systeem? 

I. geen invloed 
2. middelgrote invloed 
3. grote invloed 

19. Hoeveel invloed wenst OAF te hebben op het bepalen van de eigenschappen van het 

systeem? 
I. geen invloed 
2. middelgrote invloed 

3. grote invloed 
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Machtspositie van de leverancier t.o.v. DAF 

20. Hoe groot is de kans dat de leverancier zal voldoen aan OAF specifieke wensen tegen een 

redelijke prijs? 

I. groot 

2. matig 

3. klein 

21. Hoe is de flexibiliteit van de leverancier met betrekking tot het verrichten van extra 

ontwikkelingswerk voor OAF gezien zijn bezettingsgraad? 

I. flexibel 
2. matig flexibel 

3. niet flexibel 

22 . In hoeverre is OAF in staat eisen te stellen aan de leverancier? 

I. niet 

2. matig 
3. goed 

23. Hoe groot is de omzet (%) van OAF bij de leverancier? 

24. Vereist het systeem specifieke ontwikkelings- of produktiekennis? 

I. nee 

2. Ja 

Deel C Samenwerkingsvorm 

25 . Eventueel hebben meer leveranciers ' meegewerkt' aan dit produkt? 

26. Hoe is de samenwerkingsvorrn (wie ontwikkelt, wie produceert?) 

27. Waarom is het systeem tot stand gekomen volgens deze samenwerkingsvorrn? 
M.a.w. welke van de bovenstaande kenmerken zijn volgens u bepalend voor de samenwer

kingsvorrn in dit geval? 
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<, 
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8 

') 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

l'i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Deel A: Algemene informalie 

3. maleriaal 

slaal , kunststof 

1.mnm.:. kunststof. mctaal 

kunststt ,r. glasplaat 

kunslsloL Slaal . ruhhcr 

kunslslof, lllclaal. glas 

gclaagd glas 

alu111ini11111 . kunststof. staal 

kunststof. mctaal 

slaal 

kunststoL clcktronica 

kunststor. mclaal. g las 

kunststof. mctaal , chronm, kopcr 

kun stslof, kopcr 

slaal. kunstslof. pijpstaal. gcvlochlcn 
draad , lllatras. sc huim. hout 

kunstslof. mctaal 

kunststof, lllclaal 

kunststof. alumini um 

kunst slof. alulllinium, clcktronica 

ruhhcr, schuilll 

mclaal . schuim. kunststof 

kunsts1or 

lrnnststor. staal. hout 

dragcr van gcpcrstc katocn 

kunst stof. di verse inkoopdclcn 

kunststof 

4. lechnologie 

pcrscn 

zamac-gictcn. spuitgiclcn 

spuitgictcn 

bu igcn. omspuitcn stalcn dckn 

huigcn, lasscn, spuilgiclcn 

glas buigcn. snijdcn , slijpcn 

spuitgictcn . pncumatiek 

pneumatiek . mcchanica. clcktronica 

mechanica. pneulllalick 

clcktronica 

spuitgictcn. elektronica. lllcchanica 

spuitgicten. kopcr lrckkcn, clektronica. lakken 

spuitgieten. draaien, stempelen. persen. elektronica 

spuilgietcn 

spuilgicten 

spuilgictcn 

aerodynamica, mechanica 

elcktronica 

verschuimcn 

buigen. lassen. lakkcn . spuitcn, spuitgietcn. wevcn 

blazen 

schuimcn. spuitgieten. rolatie gieten. stanscn. vonnen, 
lijmen 

katocn pcrscn. s11ijdcn 

spuitgictcn 

spuitgictcn 

5. complexiteit 6. schaa lgrootte 7. arstand en 
(aantal nationaliteit 
onderdelen) leverancier 

5 6000 430 km. D 

20 12.000 550 kill, F 

5 of6 6000 50 km. NL 

2010125 6000 500 km. D 

5 tot 10 6000 GU 

2 6000 (2 uitvoeringen) Finland 

30 19.000 370 kill . D 

honderdcn 6000 

30 nu 6000. straks 19.000 Zwcdcn 

15 6000 25km, NL 

> 100 6000 500 km. F 

30 600-800 stuks 900 km. D 

10 nu 6000. straks 19.000 30 km. NL 

20 6000 (3 typen) ve lc lcveranciers 

6000 1500km. I 

6000 1500km. I 

lientallcn 19.000 600 km. D 

100 6000 600km, 0 

5 6000 450 km, D 

> 100 nu 6000. straks 19.000 400 km. 0 
(4 typcn) 

23 tol 25 6000 (2 lypen) 2500 km. S 

35 6000 D 

7 6000 (2 uilvoeringcn) 0 

6000 ( sci van 2) 100 km, NL 

6000 100 km. NL 



l>eel B 

Financiele en economische as11eclen Leveranciersafllankelijkheid 

l'rodukt 8 .. Jaaromzet systeem (in 9. Kosten per sluk IO. Ontwikkelings- 11. lnvesteringen 12. contact reserve- 13. minstens 5 14. oversta11- afllank-
miljoenen guldens) kosten lev.? lev.? tijd elijkheid 

I 1.8 JOO 50.000 1.4 miljoen ja nee 1-3 mnd . klein 

2 o.,,6 55 330.000 (lcv) 0.5 miljocn ja ja I jaar groot 

3 0.'J 150 250.000 ,amen 430.0tKl samcn ja nee I jaar groot 

4 0.45 75 200.000 nee nee > I jaar groot 

5 0.27 45 nee nee > I _jaar groot 

<, 0,6 100 45 .000 _ja ja I jaar groot 

7 1.33 70 ja nee 3-6 mnd . middcl 

8 36 6000 ? ? ja ja 2 jaar groot 

<) 0.84 (strnks 2,66) 140 400.000 nee nee > 2 jaar grout 

10 0.78 130 225.tKJO ja ja 6mnd. middcl 

II 1,8 300 600.000 nee nee 1,5 jaar grout 

12 0,(11 15 ja ja 6 mnd . middcl 

13 0.08 (strak , 0.25) 13 200.000 ja ja 1,5-2 jaar groot 

14 nee ja 1-6 mnd . middcl 

15 0,15 25 55.000 I miljoen nee _ja 6 mnd. groot 

16 0,56 26 65 .000 576.000 nee ja 6 mnd . groot 

17 10.45 550.000 650.000 1.5 mil_jocn nee nee 1.5 jaar grout 

18 6 1000 ja nee 1-3 mnd . klein 

19 1.5 250 I miljoen nee nee 6mnd. groot 

20 3 (straks <J.5) 500 1,5 miljocn (lcv) 1,6 miljoen nee nee 2jaar groot 

21 0,26 I.I mil_joen nee ja > 6 mnd . groot 

22 3 500 450.000 1,3 miljoen ja nee 3-6 mnd . 

23 ontwikkclaar nee ja 3-6 mnd . middcl 

24 0,42 70 447.700 2 miljocn nee ja > 6mnd. 

25 1,42 170 ontwikkclaar 4 miljocn nee ja > 6 mnd. 
-..I 
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Deel B 

S la ndaa rdisa tie 

15. o nt wik ke lin gs-
lijd 

I0- 12 mml. 

<, mnd.- 1 jaar 

> I jaar 

> I jaar 

> I jaar 

6 11111d . - I jaar 

> I jaar 

6 mnd . - I j aar 

2 - 3 jaar 

6 nmd.- 1 j aar 

> I jaar 

3 mnd . 

> I jaar 

> I jaar 

> I jaar 

> I jaar 

1.5 jaar 

< 3 mnd. 

1.5-2 jaar 

I jaar 

6 mnd .- I jaar 

<, 11111d. - I jaar 

l .5jaar 

> I jaar 

> I jaar 

16. ¾ OA F- 17. in vloed 18. invloed 
speciliek funct. lechn. 

specificat ies specifical ies 

100 grout grout 

100 grout groot 

100 groot groot 

0 -40 grool middel 

100 groot grool 

100 gccn gccn 

0-40 grool middcl 

0-40 groot grool 

? gool grool 

100 groot grool 

100 grout grool 

40-70 middcl middel 

100 grool grool 

100 grool grool 

100 grool grool 

100 groot grool 

IOO groot middel 

0-40 middcl middel 

100 middcl gecn 

? grout grout 

100 grool grool 

100 grool grout 

100 grool gront 

100 groot g r<.Jl)t 

l tKl grunt grout 

Machtsposit ie leverancier l.o.v. DA F 

19. invloed 20. kans vol- 2 I . Oexibili- 22. in staat 23. ¾ omzet 24. specifieke 
systeem ei- doen aan leit extra eisen le slel- bij leveran- kennis ver-
genschappen wensen werk len cier eist 

grout grout llcx ibcl gucd 15-20 ja 

grool grout llcxil>cl gucd < 5 ja 

gcen klci n n iet matig < 5 ja 

grool groot malig matig < 5 ja 

gccn grool llexibel goed 10 ja 

gecn grool llcxibel gocd 20 ja 

middel grool llexibel gocd 5-6 j a 

grool malig llcxibel matig ? Ja 

grool grool llexibel matig 6 j a 

middel groot llexibel gocd 25-30 ja 

groot grool llex ihe l goed 6 ja 

geen grool llex ihel goed ? ja 

middel klei n niel niet 4.5 ja 

middel grool llex ibel goed 60-70 nee 

groot matig llexibel matig < 5 ja 

grool malig llex ibel matig < 5 ja 

grout groot llcx ibel matig 13 ja 

middel matig fl ex ibcl matig ? ja 

gcen matig llcxibe l goed < 5 ja 

middel matig llexibe l matig < 5 ja 

grnnl groot llcxibel goed 4 nee 

g rout grout llcx ibcl goed 5- 10 ja 

groot groot llcxi hcl gocd 5- 10 nee 

grout grout llcxibd gocd 4,5 ja 

groot grout llexibc l gocd 4,5 j a 



--J w 

Produkt 
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r, 
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<J 

10 

II 

12 

13 

1,1 

, 15 

16 

17 

18 

19 

211 

21 

22 

23 

24 

25 

Deel C : Samenwerkingssituatie 

lnbreng meenlere leveranciers? 

ja 

ja 

_ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

nee 

ja 

_ja 

_ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

_ja 

sws Waarom deze SWS? 

I maakbaarhcid. intern gcen capaciteit 

I kcnnis en tcchnologic 

I 

I spccilicke kcnnis lcvcrancicr 

I nicl le scheidcn 

I nicl le scheidcn. lcchnologic/know-how 

I specialisme van de leverancicr 

I kennis en prijs 

I intern gccn capaciteil voor produklie en know-how 

I aanhod van de lcverancicr. kennis 

I capacilcil 

I kennis leverancicr 

I onvoldocnde kennis en lijd bij DJ\f 

gccn . 2 ontwikkelaars 

I kennis 

I kcnnis 

I aanbod lcvcrancier, niel le schciden 

I onlwikkeld produkt door lev, voor DJ\F aangcpasl 

I materiaal- en produklic know-how. nict le schcidcn 

I kcnnis en lcchnologic 

5 geen kennis, passing dashboard 

3 functionalitcit, gcbruik maken van allc spec. kcnnis lev. 

5 gecn onlwikkelingskcnnis bij leverancicr 

3 

5 



Vraag SWS I ontwikkeling ( 14 produkten) SWS I aanpassing SWS 3 (2 produkt) SWS 5 (3 produkten) 

(6 produkten) 

Deel B 

Financiele en economische aspecten 

10. <ln1wikkclingskos1cn in 9 van Jc 14 gevallcn in 2 van Jc 6 gcvallcn ja ja 

II. lnvcslcringcn in 11 van Jc 14 gcvallcn in 3 van Jc 6 gcvallcn ja ja 

l,cveranciersafhankelijkheid 

12 . Conlact met rcscrvc-lcv .'! in 7 van de 12 gevallen in 3 van Jc 6 gcvallcn nee 

13 . Minstcns 5 lcvcrancicrs? in 8 van Jc 12 gcvalkn in 3 van de 6 gevallcn ja 

14 . OvcrslaplijJ I kccr 1usscn I - 3 maanJen I kccr tusscn I - 3 maandcn tusscn 3 - 6 maandcn IUSSCII 3 - 6 maandc11 

I kcer lusscn 3 - 6 maandcn I kcer lusscn 3 - 6 maandcn > 6 maan<lcn 2 ki.:cr > 6 maandcn 
12 kccr minslcns 12 maandcn 4 kccr minstcns 12 maanden 

Standurdisatie 

15 . On1wikkclings1ijd 4 kccr 1usscn 6 en 12 maandcn I kccr < 3 maanJcn 6 - 12 maanJcn 6 - 12 maandcn 
IO ~ccr rninslcns 12 maanden I kccr lusscn 3 en 6 maandcn > I jaar 1,5 jaar 

I kccr 1usscn 6 en 12 maandcn ;., I jaar 
3 kecr minslcns 12 maandcn 

16 . % Di\F-spccitick I 3 van Jc 14 gevallcn 4 kecr 1usscn Oen 40% IO0 100 
I kccr: wcct nil!! I kccr tusscn 40 en 70% 

I kccr: wecl nicl 

17. lnvlucJ funclionclc spccilkatics 12 kccr grout 4 kccr grout grout grout 

I kccr miJdcl 2 kccr miJdcl 
I kccr gccn 

18. lnvlocd lcchnischc spccilicalics I I kccr grool 2 kccr grool grout grout 

I kccr miJdcl 4 kccr middcl 
2 kccr gccn 

19. lnvlocd syslccm cigcnschappcn 7 kccr grool 2 kccr grout grout grout 

3 kecr middcl 3 keer middel 
4 kccr gcen I kccr gecn 
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M~chtspositie 

20. Kans voldocn aan wensen 

21. l'lexibililcil extra werk 

22. In staat ciscn tc stclkn 

23 . % omzet bij lcverancicr 

24. Spccilieke kennis vereisl 

Deel C: Samenwerkingsvorm 

25. lnhreng meerdcrc lcveranciers 

9 kcer grool 
3 keer ma1ig 
2 keer klcin 

12 keer llexibel 
2 kccr nicl 

8 kecr goed 
5 kc:cr matig 

I kcer niel 

6 kcer < 5% 
2 kccr lussen 5 en I 0% 
4 kcer tussen IO en 20% 
2 kcer > 20% 

13 keer ja 
I keer nee 

9 keer ja 
5 kccr nee 

3 keer groOI grool grool 
3 kcer malig 

5 keer llex ihcl llexihcl lkxihcl 
I kccr matig 

2 kecr gocd gocd gocd 
4 kecr malig 

2 keer < 5% I keer < 5% 2 keer < 5% 
I kecr lusscn 5 en I 0% I keer lussen 5 en I 0% I keer lussen 5 en HI% 
3 keer onbckend 

6 kcer ja ja 2 kccr ni.!c 
I keer ja 

2 kecr ja ja ja 
4 kccr nee 
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case no. 

swv no. 

ontwikkeling: 
produktie 

TAKEN 

conceptstudiefase 

he! formuleren van concept klantenwensen 

he! vertalen van klantenwensen in produkteigenschappen 

definitiefase 

de bepaling van de styling 

het maken van de projectplanningplanning (tijd, kwaliteit, kosten) 

het maken van een kostenplan => investeringen 

he! maken van een kostenplan => ontwikkelingskosten 

het maken van een kostenplan => produktkostprijs 

he! opstellen van het produktconcept (programma van eisen) 

ontwikkelingsfase 

he! opstellen van de ontwikkelingsspecificaties 

he! gebruik van kwaliteitstools tijdens het ontwikkelingstraject 

he! wijzigingsbeheer tijdens he! ontwikkelingstraject 

de beheersing van de investeringen 

de beheersing van de produktkostprijs 

de beheersing van de ontwikkelingskosten 

he! freeze-moment 

de RC-vrijgifte (vrijgifte voor protobouw) 

het bouwen van functionele prototypen 

de protobouw uit preserie-gereedschappen 

he! opstellen van de beproevingsvoorschriften (methoden + middelen) 

he! uitvoeren van de beproeving 

de verificatie van het eindprodukt - fit (passing) 

de verificatie van het eindprodukt - finish (uiterlijk) 

he! opstellen van de uiteindelijke geschreven specificaties 

he! maken van de uiteindelijke tekeningen (incl. CAD-gegevens) 

waarde-oordeel 

verantwoordelijkheden lijd kwaliteit kosten 
OAF ontwikkelingsbedrijf produktiebedrijf niet extern 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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waarde-oordeel 

verantwoordelijkheden tijd kwaliteit kosten 

TAKEN OAF ontwikkelingsbedrijf produktiebedrijf niet extern 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

de controle van de technische specificaties 

het CAD-beheer 

de verpakking 

het zorgdragen voor de integralie met beinvloedende systemen 

hel garanderen van de maakbaarheid 

de evaluatie van het ontwikkelingstraject 

vrijgifte voor produktie 

voorbereidingsfase 

de keuze van de gereedschapleverancier 

hel waarborgen vd kwalileit vd gereedschappen 

het beheersen vd timing - beschikbaarheid gereedschappen 

de beheersing vd kostenplanning - gereedschappen 

de protobouw uit serie-gereedschappen 

het wijzigingsbeheer - gereedschappen 

het opstellen van de gebruiksaanwijzingen 

de evaluatie van de voorbereidingsfase 

het installeren van de produktiefaciliteiten 

ALGEMEEN 
afspraken met de leverancier 

het opstellen van het contract 

waarborgen contractnaleving 

afspraken omtrent samenwerkingscondities 

afspraken omtrent 'deliverables' leverancier 

afspraken omtrent geheimhouding 

afspraken omtrent contractbreuk 

afspraken omtrent wanprestatie 

afspraken omtrent exclusiviteit 

authority of signature' 

leveranciers 

de maak/koop-beslissing 

het beschikbaar hebben van leveranciers 

-.J 
-.J 
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TAKEN 
op de hoogte zijn van marktkennis 

de leverancierskeuze 

de beoordeling van de leverancier 

het toetsen van de offertes 

sterkte-zwakte analyse leveranciers 

afspraken omtrent levering 

afspraken omtrent logistiek 

beheersing project 

het bijstellen van de planning 

de beheersing van de documenten (info-beheersing) 

het scheppen van de communicatiestructuur 

waarde-oordeel 

verantwoordelijkheden lijd kwaliteit kosten 

OAF ontwikkelingsbedrijf produktiebedrijf niet extern 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



Bijlagen 

Bijlage 11 De 8 cases 

1 Samenwerkingssituatie 1 

CASE 1: kachel en airconditioning 

Algemene bedrijfsgegevens 
De Duitse leverancier die voor OAF de kachel + airco levert behoort tot een internationaal groot 
concern. De omzet bedroeg in 1994 ongeveer 2000 miljoen OM, er werkten toen 8000 mensen 
wereldwijd. De leverancier is gespecialiseerd in kachels / klimaatbeheersing en koelsystemen voor de 

motor en richt zich hiermee voornamelijk op de truck-branche; klanten zijn onder andere MAN, 
Renault en Volvo. Deze hebben ieder een unieke kachel. 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
In eerste instantie wilde OAF de kachel uit de huidige 95 gebruiken, atkomstig van een Spaanse 
leverancier. Huidige kwaliteitsproblemen zouden dan aangepakt worden. Echter de technische 
verbeteringen waren te duur en het bedrijf kon geen garanties voor de toekomst geven; het bedrijf 
wilde zich meer gaan richten op de personenwagenmarkt. De Spaanse leverancier toonde daardoor 
weinig medewerking. OAF heeft toen besloten over te stappen naar de Duitse leverancier die min of 
meer monopolist is. Deze wilde de huidige kachel uit de 95 niet verbeteren en gaf aan onvoldoende 
tijd te hebben om een nieuwe kachel + airco te ontwikkelen. OAF heeft toen uitgaande van de 
bestaande kachel van de medium-line, die ook door deze leverancier geleverd wordt, enkele concep
ten getekend. Een van deze oplossingen viel binnen budget en tijdplan. OAF heeft zodoende de voor
ontwikkeling gedaan. De leverancier heeft het systeem uitontwikkeld. Het resultaat is een aanpassing 
van de kachel uit de medium-line, inclusief airco. 

De kennis van de /everancier 
De leverancier heeft alle benodigde kennis in huis: kennis van de warmte-overdracht, het maken van 
warmtewisselaars en de montage. Hetgeen van derden betrokken wordt, is beleidsmatig vastgesteld, 
bijvoorbeeld het inkopen van de blower-motor. De gereedschappen-aanmaak is uitbesteed. Het 
spuitgieten van het kunststotbuis waarin het systeem is geplaatst, gebeurt intern. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 
De kachel + airco is bevestigd aan de ducting (de kanalen waardoor de lucht stroomt) en de blaas
mondjes. Met deze leveranciers is nauwelijks contact geweest. De belangrijkste informatie-stromen 
verliepen via OAF. OAF is wet van mening dat een betere communicatie tussen de drie leveranciers, 

de efficiency zou vergroten. Op een bepaald moment pasten de onderdelen niet op elkaar, door een 
foutje van deze leverancier. De kachel was iets teveel gekrompen. De blaasmonden dienden hierdoor 

aangepast te worden. De kachel dient voorts te passen in het dashboard. Het concept van de kachel 
liep echter voor op het concept van het dashboard; het dashboard is zodoende aan de kachel 

aangepast. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
De inbreng van de leverancier is gestart na de concept bepaling door OAF. Dit was voldoende vroeg 
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om commentaar te leveren, invloed uit te oefenen en de maakbaarheid te waarborgen. De taak van de 
leverancier betrof het 'uit ontwikkelen' op basis van de randvoorwaarden door OAF gesteld. 
Het bedieningspaneel is een aparte ontwikkeling. Ook hiervan was het uitgangspunt het oude bedie
ningspaneel; de leverancier vindt het echter moeilijk dit paneel te verbeteren. Kwaliteitsproblemen 
dienden opgelost te worden, onder andere de bedieningskracht. OAF heeft omtrent deze ontwikkeling 
haar ongenoegen uitgesproken wat betreft het probleem oplossend vermogen. Volgens Produkt 
Ontwikkeling ontbreekt wat betreft het bedieningspaneel kennis bij de leverancier. 

De afstemming van de verantwoordelijkheden 
De afstemming van de verantwoordelijkheden verliep niet goed. Enerzijds is dit te wijten aan het niet 
compleet zijn van de ontwikkelingsspecificatie die door OAF is opgelegd, anderzijds wil OAF dat de 
leverancier eindverantwoordelijk is, maar wenst tegelijkertijd de eindstem te behouden. OAF ver
wachtte dat de leverancier zelf meer vragen zou stellen en OAF meer op haar verantwoordelijkheden 
ZOU WIJZen. 

Ervaring samenwerking 
In het verloop van het project zijn allerlei wijzigingen opgetreden. Allerlei eisen zijn veranderd, dit 
ging over en weer. Hierdoor is op dit moment de ontwikkeling nog steeds niet beeindigd, terwijl het 
freeze-moment reeds enkele keren heeft plaats gevonden. Deze wijzigingen betreffen vooral de 
styling van het bedieningspaneel. Het doel van OAF was dat de leverancier systeemleverancier zou 
zijn. Dit is nog niet bereikt: 
• de leverancier bezit nog onvoldoende kennis omtrent het airco-systeem; en 
• de leverancier voelt zich niet verantwoordelijk voor het hele systeem 
De samenwerking in het algemeen wordt als positief ervaren. De voortdurende veranderingen hebben 
echter een negatief effect gehad op het geheel. Er wordt gesteld dat de leverancier kundig is, maar te 
veel op de feiten gedrukt moet worden. Over het algemeen is men van mening dat een goede prestatie 
is geleverd. 

Evaluatie 
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen aan de hand van het activiteitenschema zijn de 
volgende: 
• In de conceptstudiefase en definitiefase is het produktconcept onvoldoende duidelijk geformu

leerd . Dit resulteerde in het steeds toevoegen van nieuwe eisen. Ook de styling werd tijdens het 
project-verloop pas duidelijk. Het uiterlijk van het bedieningspaneel is nag steeds onduidelijk. 

• Doordat eerst een andere leverancier benaderd is, is de huidige leverancier pas laat betrokken in 
het VIV A-project. De leverancier moest vervolgens binnen een week een projectplan opstellen 
waarin opgegeven werd wat te realiseren is voor welk bedrag. Door het snelle opstellen van het 
plan en de voortdurende wijzigingen verandert de planning nog steeds. 

• De leverancier heeft goed gepresteerd. Het op te geven kostenplan was acceptabel en op tijd. Het 
wijzigingsbeheer is goed bijgehouden. De prototypen waren kwalitatief goed. De uiteindelijke 
specificaties zijn consequent bijgehouden evenals de tekeningen en het CAD-beheer. Bij de 
gereedschappen hoefde OAF geen ondersteuning te bieden. 

• Een minpunt van de leverancier is dat hij volgens OAF soms te weinig alternatieven biedt en te 
weinig verantwoording op zich neemt. 
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CASE 2 en 3: asbak en blaasmondjes 

De asbak en de blaasmondjes worden door dezelfde leverancier geleverd. De projecten verliepen 
gelijktijdig. Ze worden daardoor in onderstaande samen beschreven. 

Algemene bedrijfsgegevens 

Met het ltaliaanse bedrijf aan wie deze opdrachten is verstrekt heeft OAF reeds ruim tien jaar contact. 
De vorige gelijksoortige produkten zijn ook door deze organisatie ontwikkeld en geproduceerd. Het 
bedrijf beperkt zich tot spuitgieten. Dit met name voor de automotive sector, waarin zij 96% van de 
omzet behalen. De omzet bedroeg in 1995 65 miljoen gulden, er werkten toen 300 mensen. 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
Met betrekking tot de asbak was het uitgangspunt gebruik te maken van carry-over delen (bestaande 
delen, bijvoorbeeld uit de oude vrachtwagen). In de markt waren geen leveranciers voorhanden 
waarvan standaard delen in te zetten waren. Enerzijds betrof het specifieke ontwikkelingen voor 
klanten, anderzijds pasten de onderdelen niet voor OAF. Het gebruik van carry-over delen bleef 
hierdoor beperkt. Er diende gezocht te worden naar een leverancier die een nieuwe asbak wilde 
ontwikkelen. Een aantal bedrijven werd benaderd, echter niemand bleek gei'nteresseerd of kon aan de 
door OAF beschikbaar gestelde tijd, voldoen. Alleen de huidige leverancier wilde de opdracht graag 
hebben. Deze kreeg hierdoor de opdracht voor de asbak, al was de ontwikkeling van de vorige asbak 
niet geheel naar wens verlopen. 

Het verstrekken van de opdracht voor de blaasmonden, verliep anders. OAF wilde hier deels uitgaan 
van de bestaande delen uit de 'medium line'. Deze produkten werden door deze leverancier geleverd. 
Vandaar dat de opdracht meteen deze leverancier toekwam. 

De kennis van de leverancier 
Er wordt gesteld dat de leverancier voldoende kennis in huis heeft, het technisch vernuft is aanwezig. 
Echter de coordinatie, het overzien van de samenhang, ontbreekt. Vooral kennis van bewegings
mechanieken is erg belangrijk. De leverancier heeft de verantwoording over de gereedschappen - deze 
zijn uitbesteed - en de inkoop van alle losse delen als veertjes et cetera. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 
De ontwikkelaar van het dashboard bepaalt de omgeving voor de produkten. Deze leverancier 
tesamen met OAF hebben verhogend gewerkt op de investeringen en de kostprijs. Door het ontwerp 
waren namelijk bepaalde standaard delen niet meer te gebruiken. Het contact tussen de ontwikkelaar 
van het dashboard en deze leverancier verliep slecht. Dit is volgens OAF vooral te wijten aan de 
taalproblemen (Duits en ltaliaans) en het verschil in mentaliteit. De problemen zijn in het begin van 
het project al begonnen toen de leverancier bepaalde werkzaamheden niet tijdig uitvoerde waardoor 
de ontwikkelaar van het dashboard in problemen kwam. Met de leverancier van de kachel was 
nauwelijks contact, zie case 1. De blaasmonden dienden een keer aangepast te worden. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
De leverancier is vroegtijdig in het produktcreatieproces betrokken. Voor wat de asbak betreft, 
eigenlijk te vroeg. Binnen DAF was nog lange tijd onduidelijk hoe groot de asbak moest worden. De 
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opdracht is daardoor onduidelijk verstrekt. Ats specificaties zijn de richtlijnen voor een vorige asbak 

opgegeven, deze was echter geheel anders van vorrn, grootte en werking. 

De a/stemming van de verantwoordelijkheden 
Er wordt gesteld dat de afstemming van de verantwoordelijkheden duidelijk is. De planning voor de 
delen, in eerste instantie opgesteld door OAF, kon de leverancier niet realiseren. Deze heeft toen een 
eigen planning opgesteld die OAF in feite alleen kon goedkeuren. Tot dusverre is de planning redelijk 
goed nageleefd. Er is geen contract opgesteld maar een Letter Of Intent, waarin de bedoeling wordt 
uitgesproken samen te werken aan een nieuw produkt. 

Ervaring samenwerking 

Op een bepaald moment verliep de samenwerking zeer slecht. OAF heeft toen gezocht naar een 
andere leverancier die de asbak over wilde nemen. Niemand bleek echter gei"nteresseerd door de 
nasleep van het faillissement of het niet kunnen realiseren van de opgegeven tijd en kosten. Men 
moest toen bij deze leverancier blijven. Er zijn toen randvoorwaarden gesteld om de samenwerking 
beter te doen verlopen. Zo werd er een tolk in dienst genomen. De samenwerking wordt verder heel 
wisselend of slecht ervaren. De communicatie is erg afhankelijk van de personen. De leverancier 
wordt traag en bureaucratisch gevonden. Op dit moment verloopt de communicatie met andere 
mensen dan voorheen. De oude contactpersonen hebben een andere functie gekregen, ook dit heeft de 
samenwerking benadeeld. 

Evaluatie 
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen aan de hand van het activiteitenschema zijn de 
volgende: 
• Er zijn geen specificaties opgesteld. Dit was een gedeelde verantwoordelijkheid, OAF had echter 

het initiatief moeten nemen. 
• Door het lange tijd uitblijven van de besluitvorrning omtrent de asbak binnen OAF, is het asbak

project geen succes. Indien OAF niet goed aangeeft wat gewenst is, kan de leverancier geen goede 
produkten leveren. 

• De CAD-systemen gebruikt door de ontwikkelaar van het dashboard en de leverancier zijn gelijk, 
maar toch bleek de inforrnatie-uitwisseling zeer moeilijk?! 

• De persoonlijke betrokkenheid bij de leverancier is slecht. Intern bij de leverancier verliep de 
communicatie slecht, tekeningen die klaar waren werden niet verstuurd. De projectleider bij de 
leverancier die technisch gezien onvoldoende kennis bezat kreeg intern geen medewerking. De 
geleverde proto's waren zeer slecht. 

• OAF wenste dat de leverancier samen met de ontwikkelaar van het dashboard inforrnatie kon 
uitwisselen omtrent de passing in het dashboard. Deze communicatie liep geheel niet, OAF moest 
ertussen komen. 

• OAF heeft het verrnoeden dat de opdracht voor de asbak ongelegen kwam bij de leverancier. Er 
was intern geen ontwikkelingscapaciteit daardoor zijn de werkzaamheden bij de leverancier 
(bewust) vertraagd. 

• Produkt Ontwikkeling is van mening dat onvoldoende marktonderzoek is uitgevoerd. Hoewel 
eerdere ervaringen ook slecht waren is de asbak toch naar deze leverancier gegaan. 
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2 Samenwerkingssituatie 3 

CASE 4: hemelkast 

Algemene bedrijfsgegevens 
De core-business van de Duitse produktieleverancier, die voor OAF ook hemelpanelen en de geluids
inkapseling rondom de motor levert, is: 
1. het verpersen van katoenmateriaal gemengd met fenolhars voor interieurdelen; 

2. PUR-schuimen; en 
3. geluidsisolatie. 
De leverancier is voomamelijk gespecialiseerd in bedrijfswagens; 80% van de omzet behalen zij door 
hun werkzaamheden voor truck- en busfabrikanten, tegenover 20% in de personenwagenindustrie. Er 
werken ongeveer 500 tot 600 mensen. 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
De hemelkast is een multifunctionele opbergruimte voor onder andere magnetron, TV en kleding; 
deze bevindt zich binnen handbereik. De opbergruimte heeft stylistisch gezien, dezelfde lijn als het 
dashboard. Vanwege risicospreiding (tijdsdruk) is de ontwikkeling en produktie niet bij dezelfde 
leverancier onder gebracht. Verschillende leveranciers zijn met elkaar vergeleken. Vanwege de risico
spreiding en een iets lagere offerte-aanbieding is de opdracht aan deze leverancier gegeven. Een 
bijkomend feit is dat de leverancier zich goed heeft bewezen toen voor een ander produkt snel naar 
een nieuwe leverancier overgeschakeld diende te worden. De leverancier heeft dit goed opgepakt en 
daardoor bewezen flexibel te zijn. Een nadeel van de leverancier was dat deze niet over CAD-syste
men en inteme ontwikkelingscapaciteit beschikte. OAF heeft de voorwaarde gesteld dat dit produktie
bedrijf een geschikt ontwikkelingsbedrijf diende te zoeken. De eisen gesteld aan het ontwikkelingsbu
reau waren het in bezit zijn van CAD-systematiek en ervaring in de automobielbranche. Het gevonden 
ontwikkelingsbedrijf is een constructiebedrijf waarvan de eigenaar voorheen werkzaam was bij 
BMW, zich daama verzelfstandigde en nu als volwaardig constructiebureau manifesteert. Het bedrijf 
is door OAF gescreend, zij bleken acceptabel voor de opdracht. De beide leveranciers hadden al 
eerder samengewerkt. 

De kennis van de leverancier 
De werkzaamheden van de produktieleverancier vormen slechts 20% van de kostprijs van het pro
dukt. De rest dient de leverancier in te kopen . De hemelkast kan gezien worden als een systeem 
bestaande uit vele onderdelen. De produktieleverancier maakt in feite de drager of het basisdeel 
waarin de rest van de onderdelen gemonteerd worden. De ontwikkeling van de gehele hemelkast is 
door de ontwikkelingsleverancier gedaan. De hemelkast bestaat uit kunststof en PUR (polyurethaan). 
De produktieleverancier werkt onder andere samen met: 
• de gereedschapmaker voor het basisdeel; 
• de ontwikkelingstoeleverancier; 
• de leverancier van het rolgordijn; 
• de spuitgiet-leverancier die de deksels die in de hemelkast gemonteerd worden en de gereedschap

pen hiervoor benodigd, levert; 
• een kabelboomleverancier; 
• leveranciers van een legio koopdelen. 
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Het geheel wordt geassembleerd afgeleverd in Westerlo. 

De kennis van de leverancier betreft in dit geval schuimen en folies . Wat betreft staal, kunststoffen, 

granulaten, spuitgieten en de benodigde gereedschappen heeft de leverancier weinig kennis. Ook wat 
betreft 'het zijn van systeemleverancier' heeft de leverancier weinig kennis. De hemelkast is het 

eerste grote systeem dat ondergebracht is bij de leverancier. Hiertoe is de organisatiestructuur geheel 
veranderd. Er wordt nu volgens een projectorganisatie gewerkt. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 

De hemelkast is een apart project. De styling dient gelijk aan die van het dashboard te zijn. Het 
systeem dient voorts te passen aan de hemelschalen. De leverancier heeft hiervoor geen contact nodig 
gehad met andere leveranciers uit het VIV A-project. De benodigde informatie is door DAF verstrekt. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
Het project is laat gestart in het totale VIV A-project omdat het eerst niet voorzien was. In het afzon
derlijke project is de leverancier vroeg betrokken. Nadat DAF het Programma van Wensen en het 
Programma van Eisen had opgesteld, heeft de leverancier de eerste concepttekening gemaakt. 

De a/stemming van de verantwoordelijkheden 
De werkzaamheden van de produktieleverancier zijn: 
• de projectleiding van de hemelkast; 
• de produktie van het 'basisdeel'; en 
• de assemblage van het geheel. 
De afstemming van deze verantwoordelijkheden wordt goed genoemd. Of ze daadwerkelijk begrepen 
zijn is echter onduidelijk. Het begrip dat de leverancier totaal verantwoordelijk is kwam pas laat. 

Ervaring samenwerking 
De samenwerking over het algemeen wordt als goed ervaren. De communicatie met de projectleider 
is perfect. Over de prestaties is DAF tevreden. Het produktcreatieproces is snel verlopen. Het nako
men van afspraken en het inspelen op problemen wordt als matig ervaren. Ook is DAF minder 
tevreden over de open-kosten-calculatie. 

Evaluatie 
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen aan de hand van het activiteitenschema zijn de 
volgende: 
• Dit complexe project is bij de produktieleverancier goed opgepakt. De organisatiestructuur is 

aangepast en een nieuwe assemblagelijn is opgezet. De leverancier toont veel inzet. 
• De produktieleverancier is zeer vroeg betrokken. Hij heeft op basis van de richtlijnen van DAF het 

eerste concept getekend. 

• De bedoeling van DAF was dat dit project middels SWS 3 tot stand zou komen. De produktieleve
rancier weet echter soms nag niet goed genoeg dat hij systeemleverancier is en toont daardoor een 

ietwat passieve houding. Het gevolg is dat de ontwikkelingsleverancier te laat of onvoldoende 
onder druk is gezet en OAF hier en daar moest inspringen. Het gevolg hiervan is dat het produkt 

meer volgens SWS 5 tot stand is gekomen. 
• Indien DAF een duidelijke opdracht richting produktieleverancier verstrekt, kan de produktieleve

rancier op basis hiervan een duidelijke opdracht richting ontwikkelingsleverancier geven. Dit 
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voorkomt problemen. OAF heeft onvoldoende aangegeven hoe het deel van de cabine in elkaar 
moet zitten. De produktieleverancier had hiermee nog geen ervaring. De produktieleverancier 
heeft precies getekend wat OAF gevraagd heeft. 

• Met de ontwikkelingsleverancier wordt niet meer samengewerkt. OAF vindt <lat deze slecht werk 
geleverd heeft. Alie tekeningen zijn afgekeurd, ze waren niet gedetailleerd genoeg. Er zijn geen 
berekeningen uitgevoerd terwijl <lit wet bij de constructie hoort. Het vertrouwen is derhalve 
verloren gegaan in deze leverancier. 

• In het begin verliep de communicatie zeer goed. Later betaalde OAF het extra werk niet meer en 
hieronder teed ook de communicatie. 

CASE 5: portierpaneel 

Algemene bedrijfsgegevens 
Zie pagina 12 en pagina 62 'Produktie van spuitgietdelen' 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
In eerste instantie was onduidelijk middels welk materiaal de gewenste face-lift van het portierpaneel 
gerealiseerd zou worden. Verschillende leveranciers zijn benaderd. Atbankelijk van de materiaalkeu
ze en het prijsniveau is de produktieleverancier van het spuitgietproces gekozen. Het grote voordeel 
van deze leverancier was <lat deze mee kon ontwikkelen; er was reeds een goede relatie met een 
ontwikkelingsbedrijf. 

De kennis van de leverancier 
De kennis van de produktieleverancier is vooral de technische kennis omtrent het spuitgietproces. De 
ontwikkeling is gerealiseerd door het ontwikkelingsbureau. Het produktiebedrijf is voorts verant
woordelijk voor een legio inkoopdelen, waarvoor OAF heeft aangegeven waar deze gekocht kunnen 
worden. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 
Het portierpaneel dient afgestemd te zijn op het dashboard, met de ontwikkelaar hiervan is contact 

geweest. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
De produktieleverancier is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de produktie. De leverancier is 
vroeg betrokken, nog voor de proceskeuze. Een belangrijke taak van de leverancier is de begeleiding 
van het project en het project management. De taak van het produktiebedrijf betreft de ontwikkeling 
en het voldoen aan de eisen die door OAF aan het portierpaneel zijn gesteld. 
Het ontwikkelingsbedrijf moest een offerte afgeven voor de ontwikkeling. Alie contacten omtrent 
deze zaken verliepen via het produktiebedrijf. 

De afstemming van de verantwoordelijkheden 
Er wordt gesteld dat de afstemming van de verantwoordelijkheden goed is. Op basis van een goed 
model en produktspecificaties door OAF opgesteld zijn de werkzaamheden van de leveranciers 
gestart. De produktieleverancier is tevens geheel verantwoordelijk voor de gereedschappen. 
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Opmerking: het uitbesteden van het gehele portierpaneel is erg innovatief in Nederland. 

Ervaring samenwerking 
De samenwerking wordt door de betrokkenen als goed tot perfect genoemd. Door simultaneous 
engineering is het produkt door de 3 bedrijven tot stand gekomen. Er werden duidelijke afspraken 
gemaakt. De verslaglegging geschiedde wekelijks door de produktieleverancier middels actiepunten. 
De relatie tussen de drie bedrijven was niet te familiair, maar zakelijk. Het feit dat alle organisaties 
Nederlands zijn, wordt als positief ervaren. 
Tot nu toe hebben zich nog geen problemen voorgedaan. Het traject is nog niet helemaal doorlopen, 
de definitieve produktiematrijzen zijn nog niet gereed. 

Evaluatie 
De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen aan de hand van het activiteitenschema zijn de 
volgende: 
• De twee leveranciers (produktie en ontwikkeling) worden als l gezien. De produktieleverancier 

wordt als de ontwikkelaar beschouwd aangezien deze ook de verantwoording draagt. 
• De produktieleverancier is zeer vroeg betrokken, al voor het concept bepaald werd. 
• In de praktijk is het project door de 3 bedrijven tesamen gerealiseerd. Dit is zeer goed ervaren. 
• Hoewel het de eerste keer is dat het portierpaneel in zijn geheel is uitbesteed, heeft de produktiele

verancier het project goed geleid. Deze had reeds ervaring in de begeleiding van projecten en de 
relatie met het ontwikkelingsbedrijf bestond reeds. 

• Ook aan het portierpaneel is in het verloop van het traject een grote wijziging opgetreden ( de 
hoogte van de armsteun). De wensen van Marketing & Sales waren niet gedetailleerd genoeg. Dit 
leidde tot diverse discussies. Het gevolg was dat de gereedschappen aangepast moesten worden en 
een grote kostenoverschreiding. 

3 Samenwerkingssituatie 5 

CASE 6: ducting 

Algemene bedrijfsgegevens 
De hoofdactiviteit van de van oorsprong Spaanse leverancier is spuitgieten, hierin behalen zij 80% 
van hun omzet, die in 1995 47 miljen gulden bedroeg. Er werkten toen 300 mensen. De leverancier 
produceert op DAF na, alleen voor de automobielindustrie. Het contact bestaat reeds 20 jaar, er 
worden aan DAF alleen blaasprodukten geleverd. Blazen en spuitgieten hebben gemeen dat de 
processen beide dezelfde grondstoffen verwerken. De verschillen zijn dat de matrijzen voor spuitgie
ten veel duurder zijn, het spuitgietproces veel korter duurt en door spuitgieten een betere kwaliteit 
produkten te verkrijgen is. Spuitgieten wordt daardoor vooral bij grote series toegepast, blazen bij 
kleine series. De ducting, ofwel de luchtkanalen, zijn de pijpen waardoor de warme of koude lucht 
stroomt. De ducting is enerzijds bevestigd aan de kachel, anderzijds aan de blaasmondjes. 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
DAF heeft contact met slechts I blaasleverancier, deze zit dus in Spanje. Prijstechnisch gezien heeft 
deze leverancier geen concurrenten. Nederlandse bedrijven zijn veel duurder. De ducting zou ook 
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middels spuitgieten geproduceerd kunnen worden. Vanwege de kosten is gekozen voor het blaaspro
ces. Door deze keuze is de keuze van de leverancier bepaald. 

De kennis van de leverancier 

De produktieleverancier behoefde slechts de kennis van de maakbaarheid tijdens het ontwikkelings
traject in te brengen. De technische kennis was afkomstig van DAF en het ontwikkelingsbedrijf, de 
ontwikkelaar van het dashboard. De produktieleverancier speelde ten opzichte van deze bedrijven een 
ondergeschikte rol. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 

De produktieleverancier had slechts contact met DAF en met het ontwikkelingsbedrijf over de 
aanlevering en de aanpassing van de tekeningen. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
De produktieleverancier is betrokken toen het eerste ontwerp op tekening stond. Aan deze leverancier 
is toen de check op maakbaarheid gevraagd. De leverancier is tevens verantwoordelijk voor de 
matrijzen. Deze worden door 4 leveranciers gemaakt; wegens de hoge tijdsdruk is gekozen voor 
capaciteitsspreiding. 

De a/stemming van de verantwoordelijkheden 
De afstemming van de verantwoordelijkheden was goed. De communicatie kon echter beter. Geogra
fische redenen, het feit dat bij de produktieleverancier slechts I persoon met het project bezig, de 
beschikbare capaciteit bij de produktieleverancier en taalproblemen hebben de communicatie bemoei
lijkt. Dit leidde tot vertraging op reactie van tekeningen. 

Ervaring samenwerking 
De samenwerking wordt als heel goed ervaren. DAF ervaart de produktieleverancier als een goed en 
fijn bedrijf om mee samen te werken. In heel korte tijd zijn goede produkten tot stand gekomen. De 
inzet van de betrokkenen is goed, er wordt meteen ingesprongen op problemen. De produktieleveran
cier had meer kennis in huis dan verwacht. 
De betrokkene bij het ontwikkelingsbedrijf heeft zich intern ook zeer goed voorbereid. Deze had geen 
ervaring met ducting-systemen, maar heeft intern naar de ontwikkeling bij de automobielbranche 
gekeken hoe een en ander werkt. 

Evaluatie 
Op het project wordt door de DAF-medewerkers unaniem gereageerd als zijnde een zeer goed project. 
Wellicht een van de beste in het VIVA-project. Het ontwikkelingsbedrijf en het produktiebedrijf 
hebben zich zeer goed ingezet. De produktieleverancier wordt als de perfecte leverancier gezien, hij 
komt zijn afspraken heel goed na. 

CASE 7: dasbboarddelen 

Algemene bedrijfsgegevens 
Zie pagina 12 en pagina 62 'Produktie van spuitgietdelen' 
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Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
De dashboarddelen zijn ontwikkeld door de ontwikkelaar van het dashboard. Voor de produktie 
hebben OAF en deze leverancier beide een spuitgietbedrijf aangegeven waar men reeds goede 
ervaringen mee had. Deze bedrijven zijn door OAF vergeleken. Beide bedrijven bleken qua prestaties 
vergelijkbaar echter het door OAF aangegeven bedrijf bleek in totaal goedkoper. Dit bedrijf is dan 

ook gekozen. 

De kennis van de leverancier 

De kennis van de produktieleverancier betreft de technische kennis omtrent het spuitgietproces. De 
ontwikkelingsleverancier, de leverancier van het dashboard, is gespecialiseerd in ontwikkelingswerk
zaamheden voor de automotive sector. 

De relaties met andere leveranciers uit het VIVA-project 
De ontwikkelingsleverancier heeft veel contact gehad met de leverancier die de procescondities 
bepalen, onder andere de genoemde leveranciers van het instrumentenpaneel, de ducting, de kachel , 
de blaasmonden en de asbak. 

De afstemming van de verantwoordelijkheden 
Hoofdverantwoordelijk voor de ontwikkeling is het ontwikkelingsbedrijf. Het produktiebedrijf is 
verantwoordelijk voor de produktie en de gereedschappen. In deze driehoeksverhouding met OAF 
was zeer veel contact. Wekelijks zaten een constructeur van OAF en iemand van het produktiebedrijf 
bij het ontwikkelingsbedrijf. Dit gebeurde totdat de gehele ontwikkeling compleet was. Het geheel is 
toen overgedragen naar de produktieleverancier. 

Ervaring samenwerking 
De samenwerking op deze manier heeft goed gewerkt. Het gevoel over de afstemming tussen de 
diverse partijen is positief. Het feit dat de hoofdverantwoordelijke van het produktiebedrijf jarenlang 
in Duitsland heeft gewerkt, heeft de samenwerking positief be'invloed, evenals de ervaring met de 
DAF-werkwijze van de produktieleverancier. 

CASES: bet dashboard 

Algemene bedrijfsgegevens 
Zie pagina 12 en pagina 60 'Ontwikkeling en produktie van het dashboard 

Totstandkoming contact I leverancierskeuze 
Bij aanvang van het project zijn drie leveranciers benaderd om het dashboard te ontwikkelen : 
I. leverancier gespecialiseerd in kunststoffen. Deze leverancier is niet gekozen vanwege het feit dat 

deze wilde werken met een kunststof waarmee nog geen ervaring is opgedaan in de automotive

branche; 
2. leverancier gespecialiseerd in instrumenten. Deze leverancier is niet gekozen omdat hij voorname

lijk geconcentreerd was op instrumenten, te duur was en midden in een fusie zat; 
3. leverancier die ervaring heeft met ontwikkeling en produktie van het Renault-Laguna dashboard. 

Deze leverancier is gekozen vanwege een realistische prijs, ervaring en een goede opdrachtinvul-
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ling. 

De samenwerking is echter vroegtijdig verbroken. De leverancier bood onvoldoende projectonder

steuning en er deden zich persoonlijke problemen voor, zowel bij OAF als bij de leverancier. Toen 

werd geconstateerd <lat het project niet tot een goed einde zou komen is onder grote tijdsdruk de 

huidige leverancier van het dashboard benaderd. Deze was in eerste instantie niet benaderd wegens 

leveringsproblemen in het verleden. De produktieleverancier heeft de moederorganisatie ingeschakeld 

voor de ontwikkeling. 

Samengevat kan gesteld worden <lat de huidige leveranciers pas laat betrokken zijn. Na een verkeerde 

leverancierskeuze zijn zij bij het project betrokken. 

De kennis van de leverancier 
De produktieleverancier is de leverancier van de huidige dashboarddelen. 

De ontwikkelaar van het dashboard is van huis uit actief op het gebied van ontwikkeling en produktie 
van speciale uitvoeringen van personenauto's. 

Beide leveranciers zijn actief in de automotive branche. 

De re/aties met andere leveranciers uit het VIVA-project 
In de andere cases is reeds naar voren gekomen <lat de leveranciers van het dashboard zeer bepalend 

zijn geweest voor de werkzaamheden voor de andere leveranciers, zoals voor de asbak, de blaasmon

den, de dashboarddelen, de hemelkast, het CWS-2 etc. Dit blijkt ook uit de figuren 2.4 en 2.5 op biz. 

14. 

De betrokkenheid in het produktcreatieproces 
De conceptstudiefase is onvoldoende uitgevoerd door OAF. In eerste instantie wilde OAF gebruik 

maken van het huidige dashboard. Er diende echter zoveel te veranderen <lat is besloten ook een 
nieuw dashboard te ontwikkelen. Er is reeds venneld <lat de leverancier laat is betrokken wegens een 

onjuiste leverancierskeuze. De leverancier diende verder te werken met de werkzaamheden van de 
voorganger, deze startten in de definitiefase. 

De afstemming van de verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden zijn onvoldoende afgestemd. Vooral de gereedschappen hebben voor 
problemen gezorgd. In het dashboard dient een stalen drager te zitten. Dit was vooraf niet voorzien, in 

eerste instantie ging men uit van een zelfdragende constructie. Dit bleek niet te werken. De produktie
leverancier heeft de stalen drager uitbesteed. Deze subtoeleverancier op zijn beurt heeft de gereed

schappen uitbesteed. Vanwege de reeds hoge extra kosten, de onvoorziene stalen drager bepaalt de 

helft van de kostprijs, was er niet meer voldoende geld beschikbaar. Dit heeft geleid tot die leveran

cierskeuze voor de gereedschappen met de laagste offerte. De leverancier bleek echter kwalitatief 

onvoldoende. Over de verantwoordelijkheid van de financiele gevolgen bestaan nu onduidelijkheden. 

Ervaring samenwerking 

De samenwerking wordt als zeer wisselend ervaren. Dit vooral over de problemen van 'vallen en 

opstaan' die zich gedurende het project hebben voorgedaan. Echter de DAF-medewerkers zijn van 

mening <lat binnen een korte tijd een goed produkt is ontwikkeld . 
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Evaluatie 

Uit de gesprekken met verschillende betrokkenen bij het dashboard-project is onder andere het 
volgende naar voren gekomen: 
• DAF is van mening dat vanwege het feit dat de ontwikkelaar actief is in de personenwagenbranche 

en niet in de vrachtwagenbranche het dashboard is overgediminsioneerd. 
• In een zeer korte tijd, met relatief weinig kosten is het dashboard ontwikkeld. De planning op tijd 

en kosten is uitgelopen. 
• De opzet van het project is organisatorisch gezien niet goed gebeurd. Het belang van projectmana

gement is onderkend. 
• Door de grootte van het project waren veel mensen van de ontwikkelingsleverancier betrokken bij 

het project. Dit vereist van DAF-zijde een goede coordinatie. De coordinatie van DAF-zijde werd 
als onvoldoende ervaren. De benodigde DAF-medewerkers op verschillende tijdstippen in het 
project werden niet tijdig ' opgetrommeld'. 

• Het project is zeer snel opgestart. Hierdoor is men in het begin 3 maanden te kort gekomen. Het 

huiswerk is als het ware door DAF niet goed uitgevoerd. 
• De communicatie is vele malen een probleem gebleken, de woordkeuze is heel belangrijk. Soms 

zaten Duitsers, Engelsen, Italianen, Spanjaarden bij elkaar waardoor de communicatie moeilijk 

verliep. 
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Vergelijking verantwoordelijkhedenverdeling 

Taak verschillen binnen zelfde project 

DAF DAF leverancier leverancier 

conceptstudiefase 

het formuleren van concept klantenwensen X X 

2 het vertalen van klantenwensen in produkteigenschappen X X 

definitiefase 

3 de bepaling van de styling X X 

4 het maken van de projectplanning xx xx X X 

5 het maken van een kostenplan, investeringen X X 

6 het maken van een kostenplan, ontwikkelingskosten X X 

7 het maken van een kostenplan, produktkostprijs X X 

8 opstellen van het produktconcept (PYE) 

ontwikkelingsfase 

9 het opstellen van de ontwikkelingsspecificaties 

10 het gebruik van kwaliteitstools tijdens het ontwikkelingstraject (FMEA) 

11 het wijzigingsbeheer tijdens het ontwikkelingstraject 

12 de beheersing van de investeringen 

13 de beheersing van de produktkostprijs 

14 de beheersing van de ontwikkelingskosten 

15 het freeze-moment 
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Bijlage 13 Het eisenpakket ten aanzien van de Ieverancier 

Op basis van de opgestelde 'supplier strategie' door OAF - dit is de strategie met betrekking tot de 

gewenste inbreng van de leverancier in het produktcreatieproces - dient een eisenpakket ten aanzien 

van de potentiele te betrekken leverancier opgesteld te worden. Deze eisen bestaan uit de volgende 

categorieen: 

• de traditionele selectie eisen of algemene selectie eisen . Dit zijn de eisen die aan iedere leverancier 

gesteld worden, ongeacht de supplier strategie, zoals de uitgebreide vragenlijst van KZL; 

• het eisenpakket op basis van de gewenste inbreng van de leverancier. Dit eisenpakket is afhank

elijk van het produkt en de taken waarvan OAF wenst dat de leverancier ze uitvoert. 

• de eventuele extra eisen die OAF nu of in de toekomst belangrijk acht. 

Algemene selectie eisen 

De algemene selectie eisen zijn reeds uitgebreid in kaart gebracht door KZL. Enkele (andere) voor

beelden zijn: 
* Staat de leverancier toe te werken volgens een open kostprijs calculatie? 

* Wat is het prijsniveau van 
- investeringen? 

- ontwikkelingskosten? 
- produktprijs? 

* Is de leverancier bekend met DAF-systemen? 

* Is de leverancier financieel stabiel? 
* Wat bedraagt de afstand tot de leverancier? 
* Gebruikt de leverancier dezelfde methoden voor data interchange dan OAF? 

* Is de leverancier flexibel? 

* Wat bedraagt de vendorrating? 
* Is de capaciteit aan mensen en van de mensen voldoende? 

* Heeft de leverancier ontwikkelingscapaciteit? 

* Is de kwaliteit van het machinepark voldoende? 

* Hoe is de beschikbaarheid van de leverancier? 

* Hoe is de bereikbaarheid van de leverancier? 
* Hoe is de reactiesnelheid van de leverancier? 

* Neemt de leverancier voldoende milieu- en energiemaatregelen in acht? 

* etc. 

Eisenpakket op basis van gewenste inbreng leverancier 

Aan de hand van het specifieke produkt en de gewenste inbreng bij het uitvoeren van bepaalde in het 

produktcreatieproces dienen de betrokkenen van OAF extra eisen op te stellen. Deze eisen zijn te 

verdelen in: 

• organisatorische eisen; en 

92 



• technische eisen. 

Voorbeelden van organisatorische eisen zijn: 

* Kan de leverancier het projectmanagement op zich nemen? 

* Heeft de leverancier ervaring in het begeleiden van vergelijkbare projecten? 

* Kan een geschikte projectleider ingezet worden? 

* Is de produktieleverancier in staat het ontwikkelingsbedrijf aan te sturen? 

* Is de structuur van de organisatie geschikt voor het OAF-project? 

* etc. 

De technische eisen zijn afhankelijk van het produkt. 

Voorbeelden van technische eisen zijn: 

* Heeft de leverancier ervaring met zichtdelen indien het styling-produkten betreft? 
* Heeft de leverancier lakmogelijkheden in huis? 

* Is het materialenpakket naar wens? 

* Is de kwaliteit van de produktiehal voldoende? 

* etc. 

Eventuele extra eisen: 
Voorbeelden zijn: 
* Zijn de bedrijfsculturen gelijk? 

Bijlagen 

* Wat zijn de lange termijn plannen van de leverancier voor uitbreiding of verandering van business 
focus? 

* Is de organisatie financieel stabiel? 
* Fabriceert de leverancier alleen volgens specificatie of voor functioneel gebruik? 

* Is de leverancier bereid om kennis te delen? 
* Is er sprake van top management support? 

* Is de leverancier bereid zich elders te vestigen of uit te breiden? 
* Voor buitenlandse partners: hoe is de lokale wetgeving, tarieven en andere handelszaken? 
* etc. 
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Bijlage 14 De definitieve werkafspraken 

Het maken van de definitieve werkafspraken dient te gebeuren door de diverse betrokken organisa
ties. Dit 2ijn OAF en de leverancier(s). Het doel van de2e afspraken is voor iedere betrokkene 
duidelijk te maken wat 2ijn/haar taken 2ijn en wat van de overige betrokkenen verwacht kan worden. 
De afspraken bestaan uit de volgende categorieen: 
• de communicatiestructuur; bij een produktcreatieproces dat gerealiseerd wordt door verschillende 

organisaties is een duidelijke communicatiestructuur nood2akelijk om het proces 20 doelmatig en 

doelgericht mogelijk te doen verlopen; 
• de subtoeleveranciers; het managen van de gehele leveranciersstructuur is belangrijk aange2ien 

een 2wakke schakel in het geheel leidt tot een kwalitatief minder goed eindprodukt; 
• de verantwoordelijkheden voor de afzonderlijke taken tijdens het produktcreatieproces; dit 2ijn de 

algemene taken die bij OAF geschieden tijdens de verschillende fasen van het projectverloop. 

De communicatiestructuur 

• Wie notuleert tijdens de vergaderingen, werkbesprekingen? 
• Wie beheert de informatie die ontstaat tijdens het projectverloop? 
• Wie 2orgt voor de verspreiding van de meest actuele informatie? 
• Wie 2orgt voor het up to date houden van de projectplanning? 
• Eventueel: Wie leidt het ontwikkelingsbedrijf? 

De subtoeleveranciers 

Voor ~ subtoeleverancier ( de leverancier van de leverancier) die in het begin van het project of in 
de loop van het project betrokken wordt, dient het volgende afgestemd te worden: 
• Wie kiest de subtoeleverancier? 
• Wie beoordeelt de subtoeleverancier? 
• Wie communiceert met de subtoeleverancier? 
• Wie is verantwoordelijk voor de werk2aamheden van de subtoeleverancier? 
• Wie bevordert dat de subtoeleverancier met 2ijn eigen leveranciers 26 samenwerkt, dat het voord

elig is voor de eindfabrikant? 

De verantwoordelijkheden voor afzonderlijke taken tijdens bet produktcreatieproces 

De taken in onderstaande tabel dienen aan de verschillende bedrijven in overeenstemmini: toegewe-
2en te worden. Dit kan gebeuren door het 2etten van kruisjes in de juiste cellen. Indien het produktie
bedrijf tevens het ontwikkelingsbedrijf is, dient alleen de kolom van het produktiebedrijf ingevuld te 
worden. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid dient afgesproken te worden wie hoofdverantwoorde
lijk is of wie het initiatief neemt voor de uit te voeren taak (2 kruisjes bij de hoofdverantwoordelijke ). 
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Taak Verantwoordelijkheid 

DAF produktie ontwikkelings-
bedrijf bedrijf 

conceptstudiefase 

het fonnuleren van concept klantenwensen 

het vertalen van klantenwensen in produkteigenschappen 

definitiefase 

de bepaling van de styling 

het maken van de projectplanning 

het maken van een kostenplan, investeringen 

het maken van een kostenplan, ontwikkelingskosten 

het maken van een kostenplan, produktkostprijs 

op opstellen van het produktconcept (PYE) 

ontwikkelingsfase 

het opstellen van de ontwikkelingsspecificaties 

het gebruik van kwaliteitstools tijdens het ontwikkelingstraject 
(FMEA) 

het wijzigingsbeheer tijdens het ontwikkelingstraject 

de beheersing van de investeringen 

de beheersing van de produktkostprijs 

de beheersing van de ontwikkelingskosten 

het freeze-moment 

de RC-vrijgifte (vrijgifte voor protobouw) 

het bouwen van functionele prototypen 

de protobouw uit preserie-gereedschappen 

het opstellen van de beproevingsvoorschriften (methoden + middelen) 

het uitvoeren van de beproeving 

de verificatie van het eindprodukt - fit (passing) 

de verificatie van het eindprodukt - finish (uiterlijk) 

het opstellen van de uiteindelijke geschreven specificaties 

het maken van de uiteindelijke tekeningen (incl. CAD-gegevens) 
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Taak Verantwoordelijkheid 

DAF produktie ontwikkelings-
bedrijf bedrijf 

de controle van de technische specificaties 

het CAD-beheer 

de verpakking 

het zorgdragen voor de passing in het geheel (cabine) 

het garanderen van de maakbaarheid 

de evaluatie van het ontwikkelingstraject 

vrijgifte voor produktie 

voorbereidingsfase 

de keuze van de gereedschapleverancier 

het waarborgen van de kwaliteit van de gereedschappen 

het beheersen van de tijd - beschikbaarheid gereedschappen 

de beheersing van de kostenplanning - gereedschappen 

de protobouw uit serie-gereedschappen 

het wijzigingsbeheer - gereedschappen 

het opstellen van de gebruiksaanwijzingen 

de evaluatie van de voorbereidingsfase 

het installeren van de produktiefaciliteiten 
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