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Abstract 

The involvement of the strategic purchasing department and supplier in new product development is a 
co-determining factor of the troughput time. The analysis of the activities to be performed and 
performed in reality leads to an adapted guiding activity network plan. The implementation of the 
activity network plan is also raised. 

Steekwoorden: Produlctontwikkeling, Activiteitenplanning, Leveranciersbetrokkenheid, Maakbaarheid, lnitiele Inkoop 
Keywords: New product development, NPD, Networkplanning, Early supplier involvement , Makeability, Strategic purchasing 
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Summary 

This report describes a research on the co-operation in product development, executed at Philips 
Industrial Activities NV in Hasselt Belgium. 

The company 
Philips Industrial Activitities NV, a subsidiairy of the Eindhoven (The Netherlands) based Philips 
Electronics NV, is a development and production center concentrating on Laser Optical developments, 
the engineering of Compact Disc mechanisms and Sets (Audio, CDi and Set Top apparatus). 

With 175 engineers (of the 1200 total employees, including production staff) the emphasis is more and 
more put on engineering and prototyping activities . Working for several Philips internal and external 
industrial customers . 

Product developments are carried out in multidisciplinairy project teams, in which all participating 
disciplines take part. For each project a team is formed and after delivering the product the team is 
dismantled. The typical troughput time for the development of a new product used to be 54 weeks . 

An improvement project was started to streamline and compress the process of developing products. 
With Concurrent Engineering principles it was possible to reduce the time necessary for the product 
creation process from 54 weeks to 34 weeks (from Specification Release to Industrial Release). The new 
product creation process is documented and has activities and milestones set out against time. The plan is 
called 'Generiek Plan (Hasselt)' . 

Assignment 
The management was however not satisfied with the supplier involvement in product creation processes . 
The perception was that because of the non-involvement of suppliers in the development processes, the 
throughput time of New Product Developments (NPD) is not fully controlled. This report will describes 
the research done based on the following assignment: 

• Investigate in what way an early involvement of the supplier in the product creation process of 
Philips CE Hasselt is possible. 

The following sub-assignments were determined: 
1. Analyse the activities mentioned in the 'Generiek Plan' . 
2. Analyse the real activities performed . 
3. Develop proposals to improve the 'Generiek Plan ' . 
4. Develop proposals to improve the implementation of the 'Generiek Plan' . 

Scope of the research 
Philips Consumer Electronics is a subsidiary of Philips Industrial Activities Belgium. Located in Hasselt, 
the company has product engineering, production and testing facilities . In the early years the plant had a 
major production role (CD players), now it is concentrating on it's engineering facilities combined with 
prototyping or engineering series . 

The products engineered (and partially produced in Hasselt) include CD-mechanisms, CDi-players, Set 
Top boxes, Optical Pickup Units . The engineering department can be subdivided into groups : 
Mechanical Development, Electrical Development, Software Development, Innovation and Development 
Support. This department is represented in the management team of the plant. 

Toe purchasing department of CE Hasselt is a department handling the strategic purchasing tasks like 
supplier relations management, supplier selection, involving suppliers in product development. The 
department is supported by a logistics department (operational ordering, administrative tasks). The 
purchasing department is also represented in the management team of the plant. 

This report will concentrate on the activities performed in reality by the Mechanical Development of Sets 
(fronts and case-constructions of apparatus) and the Purchasing Department for Mechanical plastic 
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parts. These plastic parts commonly have a long development time. This is related to the fact that moulds 
have to be developed and made, these parts are called Long Term parts (LT' s). The activities and the 
timing of the activities will be compared to the activities suggested by the 'Generiek Plan' . 

The Product Creation Process: 'Generiek Plan Hasselt' 
As mentioned before the activities associated with a new product development have been set out in an 
activity planning. This planning is based on milestones . The following milestones are part of the 
'Generiek Plan' 

• Factory Briefing (FB): the start of a NPD in Hasselt, all concerned departments and groups are 
informed about the new development project. 

• Specification Release (SR): in an interaction with the commercial department (customer) functional 
specifications for the product (range) are defined. This milestone is the start of the count to 34 weeks . 

• Commitment Date Mechanical (CD-Mech): on this milestone all development groups, purchasing and 
all supporting departments accept the mechanical design. 

• Acceptance Functional Model System (AFM-Sys): the design will be accepted and the adequacy of 
the development choices checked. 

• Commitment Date System (CD-Sys): on this milestone the ability of the product to perform conform 
the functional specifications is checked. 

• Design Release (DR): the performance of the product is verified and corrections on the design are 
executed. The design will be finalised. 

• Industrial Release (IR): the maturity of the product design is verified and the MTBF1 is achieved . 
This milestone concludes the 34 weeks stated in the 'Generiek Plan ' for NPD. 

• Commercial Release (CR): with this milestone the emphasis is placed on process maturity. 

All milestones, with a time indication, are mentioned in figure 1. This figure is an abstract of the 
'Generiek Plan' in which all departments concerned with the NPD are mentioned. 

Activities of the Product development department in the 'Generiek Plan ' 
The 'Generiek Plan ' has been set up as a development plan, however every department concerned in the 
NPD have been consulted. Therefore references to activities to be performed in all departments are 
mentioned in the plan. Figure 2 shows all activities in the plan that refer to the Purchasing department. 

All activities mentioned for the Mechanical Development and Purchasing Department have been 
analysed. However the reality does not have to match the guiding plan. All activities that the Mechanical 
Development and Purchasing department execute have also been analysed. 

The management team of the Hasselt plant perceived the guiding plan as a blue print for the timing and 
activities performed in a NPD. However, in comparing timing and the activities itself as in the reality and 
proposed by the guiding plan differences could be found. The management team had a misperception of 
the activities (and timing of activities) that take place in the organisation. Furthermore the involvement of 
non-developing departments, that have a role in a NPD, appaered not to be optimal. As stated before the 
plan is mainly a plan for the Product Development Department. However it was supposed to be a guiding 
plan for aJl departments that are involved in NPD. 

1 MTBF = Mean TI me Between Failures, 11 reiabiity measurement method 
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Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 
ID Task Name Nov I Dec Jan I Feb I Mar Apr I May I Jun 

1 FB 

2 SR 

3 CD-MEC 

4 AFM-SYS 

5 CD-SYS 

6 DR 

7 IR 111••39 

8 CR ,,.. \ 5/1V44 

9 Mech ontw. ,., 
56 ELEK ONTW,MAINBOARD 

109 KEY-COMPONENTS 

114 SW Ontw, Per Key-Component 

129 PROCES MONTAGE PLAYER 

141 PROCES, REAL MAIN BOARD ..., 
161 GEREEDSCHAPEN ..., 
177 VERPAKKING 

Figure 1 'Generiek Plan' in MS Project; grouped activities with milestones and on a time scale 

ID 

12 

23 

27 

32 

41 

42 

43 

46 

47 

· 50 

51 

55 

58 

Task Name 

Lev. keuze kunstst. v-o+matrijs 

Long term, ontw matrijs 

Long term, opm. leveranciers 

Long term, "Beitel in staal/afname" 

Long term, pre-trialrun-check 

Mech, Kleine mech aanp 

RealNrijgave tbv Trialrun 

verpakking+mauals aanwezig 

Mech, wijz matrijs 

Mech wijz. matrijs 

Vrijgave producten 

Mech Prod, vrijgave 

er 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 
Dec Jan I Feb I Mar Apr I May I Jun Jul I Aug I Sep Oct I Nov I Dec 

1-W)J • 5-W04 

1-W0S -i5 W11 

1-W12 "irl13 

1-\~17'lllll ___ _,5-W28 

1-W29 5-WJ0 

1-WZ9 lf-]5-W29 

1-\ VJ0 t 5-WJ0 

1-W32 ■ 5-W32 

1-WJJ ~-WJ~ 

1-W35 5-W36 

1-W37 5 W37 

1-W39 5-W44 

Figure 2 Activities, in the responsibility of Purchasing as mentioned in the 'Generiek Plan' 



Comparison of activities mentioned in the 'Generiek Plan' and performed in reality 
As mentioned the management of the Hasselt plant thought that most of the NPD projects were executed 
as proposed in the 'Generiek Plan'. However this is an rnisperception. Furthermore the involvement of 
the Purchasing Department in the early stages of NPD is very limited. As a part of the procedures 
associated with the plan the Purchasing Department has to be present and be involved before the 
milestone Specification Release. Although invited to the concept- or project meetings the purchasing 
department is often not present and does not add value to the NPD. Not withstanding the activities 
mentioned in Figure 2, the role Purchasing plays is a passive one. 

In the analysis of the activities suggested by the 'Generiek Plan' and performed in reality differences can 
be found between the two. The differences in activities and timing of activities can be attributed to the 
failing implementation of the plan or the indistinctness of the plan. 

Major differences concerning the relationship or processes toward suppliers are: 

• Timing of the supplier selection: The plan suggests a selection of suppliers for L T's on the 
Specification release. In reality the selection process (with a Make-or-Buy meeting, price comparison, 
supplier rating/comparison) starts just a few weeks before the orders for tools have to be placed. The 
orders for the tools have to be placed after the Commitment date to the mechanical construction. 
Associated with the late selection process for all parts together the involvement of the supplier in the 
detailing of the product (makeability) is very limited in real life. (=failing implementation of the 
plan) 
The involvement of the Purchasing Department in early stages is necessity. The Purchasing 
Department can classify the parts and handle them accordingly. The other point is that the purchasing 
department must add value to the NPD. Herefore the purchasers must be able to supply the 
Development departments information on suppliers, their capabilities, new processes and so on. The 
Purchasing Department avoids uncertainties by selecting suppliers in a late stadium. Current 
suppliers are not used to or even capabel of performing real development activities for Hasselt. 

• The concept of Make-or-Buy (MoB) meetings : The MoB meetings that in actual life are supplier 
selection sessions, are not mentioned in the Generiek Plan. At one point the supplier just haste be 
selected. The MoB meeting is an official meeting to select a supplier, who in tum can be contacted to 
start the involvement of the supplier in NPD. No differences are present in the selection procedure for 
long term and non-long term parts . (= indistinctness of the plan) 
To be able to involve suppliers in the NPD process the supplier has to be selected beforehand. The 
MoB meeting facilitates the selection of suppliers based on quotations of the supplier. To involve a 
supplier in a early stage of the NPD, will be very difficult in this concept phase. Uncertainty on the 
price changes prohibits the early selection of a supplier. 

• The throughput time of the supplier from the start of mould making up till the delivery of the FOT. 12 
Weeks stand for this period, in which the mould maker performs its tasks . However the actual 
mouldmaking does not take place on the point of time determined by Philips . Preparing activities and 
check activities are missing in the plan. (= indistinctness of the plan) 
There is no insight into the actually performed activities from the mould making start until the 
delivery of the first products made with that mould, the so-called first off tools (FOTs, activity ID 32 
in figure 2). To gain a better control over the activities performed by the supplier and its supplier (if 
applicable; the mould maker), the insight into the plans is necessary. 

All three factors can influene the throughput time ofNPD. 
The planning activities of the Purchasing Department must be structured and connected to the 'Generiek 
Plan'. Special attention is given to the classification of parts, MoB meetings, the way of co-operation 
between Purchasing, Product development and supplier improvement suggestions are poned in the next 
section. 

Improvement suggestions 
The author actively participated in a NPD: the development of a new Cdi player with three disc 
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functionality, the CDi830 . This project can be seen as a first case in which the supplier is early involved 
in the NPD. 

CDi830 project 
In the CDi830 the supplier of the major plastic parts of this machine was selected just after passing SR 
and was involved in the product development on the level of makeability. Both Purchasing and Product 
Development were satisfied about the fresh and new method of working with suppliers . The CDi-830 
was however delayed just before CD-Mech, so that the supplier put effect in the product but got no 
order. Effects of this different than usual approach to supplier involvement cannot be documented 
because of the unforseen delay. 
The supplier was involved early and several meetings with members from Purchasing, Product 
Development and the external supplier have taken place. The result was that several makeability points 
became obvious and were solved early in the NPD process . The Product Development and Purchasing 
Department are content with the way the information exchange took place. 

Based on the analysis of activities suggested in the 'Generiek Plan' and performed in reality and based on 
the experience gained on early supplier involvement the following improvement suggestions must be 
considered. 

• The Purchasing Department must be able to supply information and actively participate in NPD. 
However a great deal of attention must be given to the awakening of the department. Employees must 
realize that they are a part of NPD. Furthermore they must know what the 'Generiek Plan' stands for 
and what activities have to be performed. Active supplier base management is necessary and a good 
insight in the capacibilities must be created. Information exchange on daily projects and execution of 
NPD must be facilitates . A fortnightly meeting with this goal has been set up . 

• It is not possible to divide the attention of a department over all parts . Emphasis must be placed on 
certain parts that have a long lead time and which are critical in supply. In an early stage (before SR) 
parts have to be classified. Parts that are critical for the thoughput time of a project or are very 
complex must be treated differently from the parts that are not critical or complex. A clearly defined 
form (like 'Onderdelenplanningsblad') must be filled out, stating Longterm or Non-Longterm. 

• Structuring activities of the Purchasing Department; the activities that the Purchasing Department 
must execute for a NPD, are collected and summarized in a proposal for a changed 'Generiek Plan' . 
Certain highlights in this planning are: 

• an early purchasing involvement, supported by the seperation of commitments to price and 
selection of the supplier. For LT parts suppliers have to be involved right after SR to ensure 
that makeability and quality of the parts are in order. The involvement of the supplier starts 
after the selection. 
A fix on the price can be determined just before CD-Mech, while at the same moment the 
selection of suppliers for Non-LT parts can take place. 

• planning and checking within the period from 'mould making start' to the delivery of FOT. 
To ensure that the 12 weeks will not grow, the planning of mould makers were gathered and 
check points were built in. 

Conclusion 
The development of new products is of eminent importance for Philips Hassett. And this NPD cannot 
take place without suppliers . An early involvement of the supplier in the product creation process of 
Philips Hassett is possible when attention is payed to the information exchange in the process of creating 
technical descriptions out of functional descriptions. The makeability of parts is a big issue. 

As a result of the analysis can be said that: 

• no activity planning exists for the Purchasing Department; 
• not all activities take place as suggested in the Generiek Plan; 
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• the 'Generiek Plan' needs adjustment, if the plan should become generic; 
• progress of projects are measured by milestones, place taking of individual activities can not be 

checked. 

The improvement suggestions: 

• An adjustment of the 'Generiek Plan'. A amended 'Generiek Plan' as described in this report can 
offer control possibilities; 

• More information on the content and the background of the 'Generiek Plan ' must be given to the 
departments that work with the plan. The plan has to become vivid before it is are needed to create 
more goodwill among the departments that should use the plan. 

To facilitate the process of involving the supplier earlier, the Purchasing Department must play an active 
role. The Purchsing Department must be involved in NPD before SR. The decision to involve suppliers 
can be taken then. Not always does the supplier have to be involved in NPD just after SR. The use of the 
proposed activity planning can be a start. 

Recommendations 
Further attention has to be paid to the early involvement of the suppliers . Improvement suggestions 
should be executed. 
Furthermore it is necessary to continuously improve the Generiek Plan. Feedback loops must be 
integrated and the activity planning of co-operating departments must be connected to the Generiek Plan. 
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Woord vooraf 

Technische Bedrijfskunde is een studie waarbinnen veel ruimte wordt toegekend aan het verkrijgen van 
praktijkervaring. Gedurende de duur van de studie warden verschillende projecten uitgevoerd die sterk 
praktijkgericht zijn. De afsluiting van de studie bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht. In dit 
verslag vindt de verslaglegging plaats van het afstudeerproject 'Generiek Plan en samenwerken in 
ontwikkeling, een spel tussen inkoop , leverancier en ontwikkeling'. 

In negen maanden tijd zijn de voorgestelde werkwijze en de werkelijke wijze van werken gedestilleerd en 
geanalyseerd. Leveranciers moeten betrokken warden bij de produktontwikkeling om kwalitatief 
hoogwaardige en op kosten geminimaliseerde onderdelen op tijd te verkrijgen. Het besef bestaat dater 
samengewerkt moet warden, echter gebeurt dat nog te weinig. In dit verslag warden enkele 
verbetervoorstellen gegenereerd die dicht bij de operationele uitvoering in produktontwikkelingen staan, 
zodat na invoering van de voorstellen mogelijk verbeteringen op zullen treden in de samenwerking tussen 
leverancier, Initiele Inkoop en Mechanische Ontwikkeling in toekomstige produktontwikkelingsprojecten. 

Hierbij wil ik graag rnijn begeleiders op de universiteit, te weten de heren Halman, Wijnstra, Van Weele 
en Govers, en in het bedrijf, te weten de heren De Bruyn, Greunlinx en Laudus, hartelijk bedanken voor 
de gegeven input en ondersteuning bij het uitvoeren van de afstudeeropdracht. Ook de medewerking van 
de gei'nterviewde personen en ondersteunende functies binnen CE Hasselt is goed verlopen, waarvoor ik 
rnijn dank wil uiten. 
Vervolgens wil ik ook de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en in het bijzonder 
heer Boner bedanken voor de ondersteuning van het afstudeerproject en de geboden mogelijkheid om als 
secretaris op te treden bij de werkgroep ' Roi van Inkoop in de Produktinnovatie '. 

Yeh Lin 
10 mei 1996 
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1. De opdracht 

Een opdracht staat centraal in het afstudeerproject (in Belgie: Eindwerk). In dit hoofdstuk worden 
achtereenvolgens de aanleiding tot de opdracht, de probleemstelling, de opdrachtformulering met een 
nadere atbakening en deelopdrachten beschreven. Als laatste wordt het plan van aanpak vermeld. 
De in dit verslag gebruikte afkortingen staan voor alle duidelijkheid met betekenis vermeld in een 
bijlage op pagina 55. 

1. 1 Aanleiding tot de opdracht 
Het ProduktCreatieProces (PCP), dat gehanteerd wordt door Philips Consumer Electronics Hasselt 
(Belgie) en Philips in het algemeen, is een procedure waarmee op een gestructureerde wijze 
ontwikkelingsopdrachten uitgevoerd worden. Ontwikkelingsprojecten hadden binnen Philips Hasselt 
een typische doorlooptijd van 54 weken. Door de invoering van Concurrent Engineering principes is 
het mogelijk gemaakt dat een produktontwikkeling in 34 weken kan worden gerealiseerd (gerekend 
vanaf het vaststellen van het produktconcept tot produktiestart). 
In 1994-1995 heeft een afstudeeronderzoek naar de ontwikkelingsactiviteiten bij Philips Consumer 
Electronics Hasselt plaatsgevonden [Schrijver ( 1995)]. In genoemd onderzoek werden de processen 
van het produktcreatieproces (PCP) bekeken. De toenmalige stand van Concurrent engineering werd 
geevalueerd en punten voor verdere verbetering werden aangedragen. Onder andere werd aanbevolen 
de samenwerking met leveranciers in het produktontwikkelingsproces verdere aandacht te schenken en 
te verbeteren. 

1.2 Probleemstel/ing 
Philips CE Hasselt NV is een ontwikkel- en produktiecentrum dat in opdracht van Philips-interne 
klanten (zoals de business units 'Audio ' en ' Media Systems') en externe klanten (zoals Bose) 
produkten uitontwikkelt en produceert. Bij de produktontwikkelingsprojecten werken verscheidene 
afdelingen van Philips CE Hasselt NV samen en worden leveranciers ingeschakeld voor de produktie 
van goederen. Als zelfstandig produktontwikkelings- en produktiecentrum voor 
consumentenelectronica dat orders van klanten moet verwerven, is de doorlooptijdsbeheersing zeer 
belangrijk. Verkorting van doorlooptijden waar mogelijk is gewenst. In de laatste jaren is veel aandacht 
besteed aan de interne organisatie van projecten, metals resultaat een algemeen 
act iviteitennetwerkplan voor Hassett, het Generiek Plan Hasselt. De samenwerking met externe 
partijen in de produktontwikkeling (de externe ondernemingen, de leveranciers) moet echter ook nog 
verbeterd worden om de gestelde 34 weken beter te kunnen halen . De gepercipieerde probleemstelling 
is dat door de niet betrokkenheid van de leveranciers in het produktontwikke lingsproces te Hasselt de 
doorlooptijd niet goed beheersd kan worden. 

1.3 Opdrachtformulering 
Met de uitvoering van dit afstudeerproject wordt de volgende doelstelling nagestreefd: 

• Beheersen en verkorten van de doorlooptijd en vergroten van de ontwikkelcapaciteit met 
behulp van hechtere leveranciersrelaties. 

Met het vergroten van de ontwikkelcapaciteit wordt geduid op de ontwikkelingsinbreng van de 
leveranciers. Afgeleid van de doelstelling is in overleg tussen de afstudeerder, de begeleiders van het 
bedrijf en de Technische Universiteit de volgende afstudeeropdracht geformuleerd: 

• Onderzoek op welke manier een vroegtijdige samenwerking tussen Philips en haar 
leveranciers in de produktontwikkeling kan plaatsvinden. 
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De opdrachtforrnulering neemt een schema waarin de ontwikkelactiviteiten van de afdelingen van 
Philips zijn gestructureerd, wat de naam Generiek Plan Hasselt2 draagt, als uitgangspunt. 

Deze opdracht wordt verder onderverdeeld in deelopdrachten: 

I. Analyseer de activiteiten binnen het Generiek Plan. 
2. Analyseer de werkelijke activiteiten binnen produktontwikkelingsprojecten te Hasselt. 
3. Ontwikkel voorstellen tot verbeteringen van het Generiek Plan . 
4. Ontwikkel voorstellen tot verbeteringen van de implementatie van het Generiek Plan en geef de 

randvoorwaarden voor uitvoering van ontwikkelprojecten. 

1.4 Nadere afbakening van onderzoeksgebied 
Vanwege de grote complexiteit van 'Samenwerken in de Produktontwikkeling' en de doorlooptijd van 
dit afstudeeronderzoek is de scope van het onderzoek in overleg met de begeleiders van het bedrijf en 
de universiteit beperkt. Dit onderzoek zal zich beperken tot: 

• de groep Mechanische Ontwikkeling, aangezien deze groep veelbepalend is voor nieuwe 
produktontwikkelingen; 

• de groep Initiele lnkoop Mechanische onderdelen, verantwoordelijk voor de inkoop van 
mechanische onderdelen die Produktontwikkeling creeren; 

• kunststofprodukten, vanwege het feit dat deze produkten en componenten gekenmerkt worden door 
een relatief lange ontwikkeldoorlooptijd en levertijd vanwege de ontwikkeling en produktie van 
matrijzen. Deze matrijzen worden gebruikt om de uiteindelijke produkten te produceren; 

• apparaten; dit na een overleg met de begeleiders en vanwege de aanwezigheid van een concreet 
lopend project. Naast apparaten waarbij esthetische aspecten vooral van belang zijn, worden ook 
technologisch hoogwaardige laseroptische modules gemaakt. 

Figuur 1.1 Overzicht van afstudeeronderzoek bij Philips Hasselt 

Volgens het Generiek Plan is de doorlooptijd van een produktontwikkeling 34 weken . Hierbinnen 
kennen de zogenaamde Long Term (kunststoffen) produkten een ontwikkelings- en uitvoeringstijd van 
12 weken. Een beknopt overzicht van doel, opdracht, scope en beoogd resultaat van dit onderzoek is 
weergegeven in Figuur 1.1 

1.5 Plan van aanpak 
Het onderzoek naar de deelopdrachten is schematisch weergegeven in Figuur 1.2. 

Fase I (deelopdrachten I en 2) 
Het vers lag wordt begonnen met een beschrijving van de organisatiestructuur van het betrokken 
bedrijf. Vervolgens wordt in een theoretisch hoofdstuk een beschouwing gegeven over de rol van de 
inkoopafdeling in een bedrijf en in een produktontwikkelingsproces. 

Daarop vindt een inventarisatie plaats naar de activiteiten van Mechanische Ontwikkeling, Initiele 
Inkoop Mechanisch en toeleverancier, zoals beschreven in het Generiek Plan. De uitvoering van 
produktontwikkeling volgens dit plan is een leidraad voor de uitvoering in de werkelijkheid . De 
processen en activiteiten beschreven in het plan zijn het 'gewenste produktontwikkelingsproces'. 

2 In het kort Generiek Plan. Oil plan is een algemeen leidraadgevend activiteitennetwerkplan voor Philips Hassell. 
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lnformatie voor deze deelopdracht van het project wordt verkregen door 
middel van interviews met medewerkers van Philips (zie bijlage op 
pagina 56 voor algemene opzet van interview en ge'interviewde personen) 
en bedrijfsdocumentatie (zie oak bijlage I 0.9). 
Tevens vindt een inventarisatie plaats van de activiteiten die 
Mechanische Ontwikkeling, lnitiele Inkoop Mechanisch en 
toeleverancier in de praktijk uitvoeren in de ontwikkeling van een 
produkt. Deze situatie is de werkelijke situatie. Voor 
informatieverzameling over de werkelijke gang van zaken binnen 
projecten van produktontwikkeling is gekozen voor het volgen van en 
participeren in een concreet produktontwikkelingsproject: de CDi-83034

, 

interviews, ondersteund door documentatie onderzoek en informele 
gesprekken met personeelsleden en leveranciers. Fase I wortd beschreven 
in de hoofdstukken 2 (functionele beschrijving van het bedrijf), 3 
(theorie), 4 en 5 (beide inventarisatie). 

Fase II (deelopdrachten 3 en 4) 
In de tweede fase vindt een analyse van de activiteiten zoals voorgesteld 

Figuur 1-2 Plan van aanpak in het netwerkplan en zoals uitgevoerd in de werkelijkheid plaats. 
Hoofdstuk 6 vermeldt deze analyse. Conclusies volgen uit de analyse in 

paragraaf 6.3 . Deze conclusies vormen de basis voor de te ontwikkelen verbeteringsvoorstellen. De 
analyse van de planningen van activiteiten (in het Generiek Plan) en de uitvoering van projecten (in de 
werkelijkheid) kan Ieiden tot discrepanties. Enerzijds kunnen hieraan de onduidelijkheid van 
(activiteiten in) het Generiek Plan ten grondslag liggen, terwijl anderzijds de wijze van implementatie 
van het Generiek Plan hiervoor een reden is. In het laatste geval betreft het een verkeerde en 
onvoldoende implementatie van het Generiek Plan. Enkele van de discrepanties warden nader 
behandeld en leiden tot aanzetten tot verbeteringsvoorstellen. Aansluitend warden 
verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de implementatie van het Generiek Plan en/of het Generiek 
Plan zelf voorgesteld. De analyse wordt ondersteund door literatuuronderzoek. lmplementatie heeft 
gedeeltelijk plaatsgevonden in het CDi 830 project, overige verbeteringsvoorstellen zullen warden 
uitgewerkt. Tevens zal gekeken warden naar welke randvoorwaarden gelden voor invoering van de 
verbetervoorstellen. Het laatste deel van Fase II wordt in de hoofdstuk 7 behandeld. 

Fase III (afronding) 
In de derde fase vindt een evaluatie van de verbeteringsvoorstellen plaats, en wordt het 
afstudeerproject geevalueerd. Hierbij zal oak gekeken warden naar de randvoorwaarden voor een 
goede betrokkenheid van Inkoop in de produktontwikkeling (hoofdstuk 8). 

3 CDi staat voor Compact Disk Interactive. een vinding van Philips. In de bijlage op pagina 55 staat een afkortingenlijst vermeld. 
4 Het CDi-830 project is een produktontwikkelingsproject rond het CDi-830 apparaat. Het CDi-830 apparaat is een produkt op basis van het CDi-concept; 
met enkele nieuwe aspecten van functionaliteit Leveranciers moeten betrokken warden (nieuwe en complexe onderdelen) en nieuwe onderdelen warden 
ontwikkeld: een nieuwe CDi-afspeelmodule en een nieuw printbord (Printed Circuit Board). Een unieke feature is de ingebouwde 3-diskwisselaar waardoor 
speelfilm die op 2 CDi staan aaneengesloten kunnen worden afgespeeld. CDi is een interactief informatiemedium, waarbij CDi schijfjes, op het formaat van 
de Compact Disk, door middel van apparatuur direct op de televisie kan warden afgespeeld. Sinds 1989 is CDi op de mark! en verschillende apparaten zijn 
er sindsdien ontwikkeld en geproduceerd. 
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2. Bedrijfsbeschrijving en organisatiestructuur 

Produktontwikkelingsactiviteiten worden mede bepaald door de bedrijfsspecifieke context van waaruit 
deze activiteiten worden ge"initieerd en uitgevoerd. Dit en het volgende hoofdstuk geeft een 

beschrijving van de bedrijfssituatie waarbinnen het 
afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden. Dit hoofdstuk omvat een 
functionele beschrijving, terwijl het volgende hoofdstuk ingaat op 
de projectmatige werkstructuur. 

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Philips Consumer 
Electronics Hasselt (CE Hasselt), wat een onderdeel is van Philips 

Figuur 2· 1 Overzicht beschrijvingen van Philips Industrial Activities Hasse It NV (PIA). PIA is onderdeel van de 
Industrial Activities Hassell NV 

nationale organisatie van Philips Electronics NV in Belgie. 
Schematisch wordt in Figuur 2.1 een overzicht gegeven van de beschrijvingen in dit hoofdstuk. 

2. 1 Philips Consumer Electronics Hasselt NV 
In totaal zijn 1200 fte (984 arbeiders, 525 niet-arbeiders) in Hasselt5. De activiteiten binnen CE Hasselt 
richten zich op de ontwikkeling en produktie van componenten en produkten voor de 
consumentenmarkt6

• 

Ontwikkeling 
Produktontwikkeling vindt plaats voor kernmodules van CD-afspeelapparatuur (laser-optische 
elementen, laders) en apparaten voor CDi, Audio en Betaaltelevisie (Set-top boxen7

) toepassingen. 
Verschillende produkten zijn ontwikkeld die van grate betekenis zijn (geweest) voor Philips. 
Voorbeelden zijn de CDi (Compact Disc Interactive), DCC (Digital Compact Cassette) en de CC 
(Compact Cassette). Specifieke kennis is vergaard op het gebied van laser-optische ontwikkeling 
[Philips Belgie (1992)), compressietechnieken/-software en apparatenbouw. 

Produktie 
De massaproduktie vindt grotendeels plaats in landen waar lagere lonen gelden dan in 
Nederland/Belgie. De produktie van grate series van CD-spelers en CD-mechanismen vindt 
bijvoorbeeld plaats in de Far East, terwijl de grate series CDi-spelers ook in Polen worden 
geproduceerd. Een enkel produkt zal in zijn geheel in Hasselt geproduceerd en geassembleerd worden. 
Dit zijn produkten in kleine series en produkten met nieuwe technologien . Voorbeelden zijn CDi
minisets en Set top boxen. 

Klanten 
Klanten van CE Hasselt kunnen in twee groepen worden onderverdeeld . De ene groep omvat de 
Philips-interne Business Units. Deze units vaardigen ontwikkel- en produktieorders uit die in de lijn 
van de desbetreffende produktranges liggen. Van de BU Audio komen bijvoorbeeld alle orders met 
betrekking tot de ontwikkeling van audio-apparatuur. De belangrijkste interne klanten van CE Hasselt 
Z IJ11: 

• Philips Key Modules (PKM), verantwoordelijk voor de ontwikkeling van componenten zoals CD 
mechanieken en laseraftasteenheden; 

• Sound and Vision, verantwoordelijk voor CDi apparaten ; 
• Audio, verantwoordelijk voor mini-audiosets en losse audiocomponenten. 
Ongeveer 90% van de omzet van CE Hasselt wordt gedragen door deze groep klanten. 

5 Bron:Personeelsdienst Philips Consumer Electronics Hassell NV augustus 1995 
6 Of zoals Philips CE Hassell he! stelt: Worldwide transparent engineering with manufacturing , quality management, logistics and local sourcing support for 
turnkey projects in low labour cost areas like the powerful Philips production units in Eastern Europe and Far East 
7 Een Set-top box is een apparaat dat verschillende functies zoals Pay-per-View, betaalTV, interactieve TV aanbiedt via gecomprimeerde signalen. Een 
voorbeeld van een eenvoudige toepassing is een decoder voor bijvoorbeeld Filmnet. 
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De tweede groep, die zorgdraagt voor omstreeks I 0% van de omzet, bestaat uit exteme klanten ; 
klanten van buiten het Philipsconcem. De opdrachten van deze groep zijn heel divers, maar sluiten aan 
op de kennis die aanwezig is binnen CE Hasselt. Wanneer een Philips exteme klant CE Hasselt 
benadert wordt eerst bekeken of het te ontwikkelen of produceren produkt in het verlengde ligt van een 
van de Philips inteme Business Units. Indien dat zo is wordt de opdracht overgenomen door de 
betreffende Philips Business Unit. In andere gevallen kan de exteme opdrachtgever een directe klant 
worden van CE Hasselt. Voorbeelden zijn ontwikkelingen voor Bose en B&O. 

Leveranciers 
CE Hasselt kent verschillende leveranciers. Ten eerste zijn er inteme leveranciers. Dit zijn 
Philipsbedrijven die onderdelen of sub-assemblies leveren. Bijvoorbeeld worden door de BU Audio 
volledige mini-audiosets en door Philips Leuven afstandsbedieningen geleverd. Ten tweede zijn er 
leveranciers die verbruiksgoederen leveren. Oat zijn bijvoorbeeld computersupplies en 
bureaumaterialen. Ten derde zijn er leveranciers die delen leveren voor de produktie. Dit kunnen dan 
onder andere metalen en kunststoffen onderdelen zijn. In de laatste groep zitten ongeveer 400 
leveranciers. Er wordt gestreefd naar het verminderen van het aantal leveranciers door meer produkten 
bij een leverancier neer te leggen of samengestelde produkten in te kopen (hoger inkopen). Het beleid 
is om niet afhankelijk te zijn van een bepaalde leverancier: waar mogelijk zijn er meerdere leveranciers 
beschikbaar voor een onderdeel. 

Concurrenten 
Het ontwikkel- en produktiecentrum heeft specifieke kennis in huis. Vooral vanwege het combineren 
van produktie en ontwikkeling is CE Hasselt interessant voor haar klanten. Door de specialisatie op 
laser-optische componenten, apparatenbouw en verscheidene technieken, zoals compressie kan zij dat 
ook blijven. Er zijn ook andere fabrikanten actief in de ontwikkeling en produktie van produkten die 
CE Hasselt ontwikkelt en/of produceert. Zo is Goldstar tevens actief in de ontwikkeling van CDi 
apparatuur en zijn vele Japanse bedrijven actief in de audio markt en cd-mechanismen. CE Hasselt is 
voor Philips het enige produktontwikkelcentrum voor CDi apparatuur. 

Omgeving 
Aangezien CE Hasselt voor de Business Units en de exteme klanten een onderaannemer is voor 
ontwikkel- en produktieactiviteiten, worden activiteiten van CE Hasselt be'invloed door invloeden van 

: ~gi~i < mrni!~H < << 

Rtiilips-iafeme Business Units■; Ph!ffis CE Hasselt: ~ Phllips-iafe.me Business Units 
RKM. Audio, Sound&Visron, .•• Proooktootwikk.ellag & Proooktie I Niel P"ld!ijv,m 
Nie.t-PtilliP§bedlijv.:en; ~Proffilktootwikkellngscenfta Consumentenmar:kl 
Bose, Motoro!ru .... Proouktiecenfta 111 •1udu:stiielelzaketijke maOO 

Figuur 2.2 Klanten en afnemers van CE Hassell 

de grillige consumentenmarkt en de industriele markt. De markt is grillig omdat smaken snel 
veranderen, en daarmee veranderen ook snel de wensen met betrekking tot de soort produkten. Hieraan 
gekoppeld zijn veranderingen in de hoogte van de vraag naar produkten . Voor een produkt uit de 
produktontwikkeling die gestart wordt zonder dat een klant voorhanden is (zeals de Sound-enhancer8

) 

worden pas in een later stadi um potentiele markten onderzocht en klanten benaderd. Dit is echter niet 
structureel. Zie voor de grafische weergave van klantenrelaties Figuur 2.2. 

8 De sound enhancer is een apparaat waarrnee op digitale wijze de geluidsweergave van muziekbronnen verbeterd kan worden. 
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2.2 Organisatiestructuur Consumer Electronics Hasselt NV 
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Figuur 2.3 Afdelingen binnen 
Consumer Electronics Hassell 
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Figuur 2.4 Groepen binnen 
Produktontwikkeling 
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Figuur 2.5 Organisatiestructuur 
Mechanische Ontwikkeling 

In deze paragraaf wordt de organisatiestructuur van CE Hasse It NV 
behandeld. In Figuur 2.3 staan de verschillende afdelingen van CE Hasselt 
vermeld. Van de afdelingen warden de afdelingen Produktontwikkeling en 
Initiele lnkoop, met daarbinnen respectievelijk Mechanische Ontwikkeling en 
Initiele Inkoop Mechanisch beschreven. De beschrijvingen van de overige 
afdelingen en groepen kunnen teruggevonden worden in de bijlage op pagina 
57. 

De organisatie van CE Hasselt wijzigt zich voortdurend. In het volgende wordt 
de situatie per januari 1996 beschreven. 

2.2.1 Afdeling Produktontwikkeling 
De produktontwikkeling werkt in opdracht van de klant aan de 
uitontwikkeling van produkten. De klanten, zoals Philips Audio, Philips Car 
stereo of Philips Media systems, benaderen CE Hassett met een concept, 
waaraan nog uitontwikkeling plaats moet vinden. In samenwerking met de 
klant wordt door produktontwikkeling en diverse andere afdelingen het 
concept uitgewerkt. Dit conceptuialisatieproces, samen met het creatie- en 
realisatieproces vinden plaats in een projectmatige structuur. De verschillende 
stappen en fasen in deze opzet worden beschreven in paragraaf 4.1.1 vanaf 
pagina 16. Binnen de afdeling Produktontwikkeling vindt tevens de 
coordinatie van alle produktontwikkelingsprojecten plaats. In Hasselt vindt 
vooral applicatie- en produktontwikkeling plaats. Vooronderzoek en 
voorontwikkeling vindt voornamelijk plaats in de ontwikkelcentra van de 
specifieke divisies of BU's; een voorbeeld hiervan is de Laser-Optische 
Ontwikkeling in Eindhoven 

De afdeling Produktontwikkeling bestaat uit 175 personen. De activiteiten 
binnen de afdeling zijn organisatorisch verder onderverdeeld in 5 groepen (zie 
Figuur 2.4). De groepen warden geleid door groepsleiders of -chefs die alien 
weer geleid warden door de ontwikkelingsmanager. De laatste maakt deel uit 
van het managementteam van CE Hassett. 

Mechanische Ontwikkeling 
Mechanische ontwikkeling omvat alle activiteiten op het gebied van 
ontwikkeling van behuizingen en mechanische constructies. 

Mechanische Ontwikkeling is verder onderverdeeld naar specialistische 
gebieden (zie Figuur 2.5). Mechanische Sets, Mechanische Modules- en 
Optische Ontwikkeling zijn groepen die zich bezig houden met de 

.. ontwikkeling van fysieke produkten . 
• Op Mechanische Setsontwikkeling ligt de nadruk van het ontwikkelen op het 

construeren van apparaten (kastconstructies inclusief fronten), gebaseerd op 
bijvoorbeeld modules uit de andere ontwikkelgroepen. Mechanische 
Modulesontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van discrete modules die 

nodig zijn bij het afspelen of beschrijven van een CD (laadmechanieken, afspeelmechanieken). 
Optische Ontwikkeling heeft zich gespecialiseerd op de ontwikkeling van opti sche lees- en 
schrijfmodules. 

Zoals reeds bij de afbakening vastgesteld, zal dit onderzoek zich vooral bezig houden met apparaten. 
Het gaat hierbij in concreto over de resultaatprodukten van Mechanische Setsontwikkeling. Produkten 
die warden ontwikkeld binnen deze groep warden vaak behartigd door een constructeur, die de gehele 
constructie, front en indeling op het mechanische vlak uitwerkt op een CAD station. 
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Oak onderdeel van Mechanische Ontwikkeling is Proces Ontwikkeling, deze groep houdt zich bezig 
met de ontwikkeling van processen ter ondersteuning van de produktie. 

De Mechanische Meetkamer doet metingen aan losse mechanische produkten (volgens de tekeningen) 
en doet kalibraties van mechanische meetmiddelen (zoals schuifmaten, krachtmeters, enz.). 

In het volgende warden kart de overige groepen van Produktontwikkeling aangehaald. 

Elektrische en Software Ontwikkeling 
Elektrische ontwikkeling ontwerpt en ontwikkelt elektrische circuits voor de te ontwikkelen produkten. 
De Software Ontwikkelafdeling ontwikkelt in nauwe samenwerking met elektrische ontwikkeling de 
applicaties en testsoftware van de apparaten of modules. 

Ontwikkelondersteuning 
De ondersteuning van de ontwikkelafdeling (en haar groepen) wordt uitgevoerd door de groep 
Ontwikkelondersteuning. Deze groep beheert onder andere ontwikkelingsperformance-indicatoren, het 
archief (Technische Produkt Documentatie ), de ontwikkeling van verpakkingen, vormgeving en 
planning. 

lnnovatie 
De voorontwikkeling en het onderzoek naar nieuwe technieken binnen CE Hasselt vindt plaats in de 
groep Innovatie. Activiteiten op het gebied van nieuwe produkten (die dus geen opdrachtgever kennen) 
warden uitgevoerd binnen deze afdeling. Accenten binnen deze afdeling (20 pers.) liggen op 
elektrische ontwikkeling. 

Projectco6rdinatie 
Binnen deze groep vallen alle projectleiders van produktontwikkelingsprojecten te Hasselt. Deze groep 
houdt zich bezig met het beheer van de projecten. De projectleiders werken in een projectstructuur 
zoals in het volgende hoofdstuk beschreven wordt. De leiding ligt bij de ontwikkelingsmanager. 

2.2.2 Af de ling Initiele Inkoop 
Een groat percentage van de waarde van de produkten die door Philips Hasselt warden afgeleverd 
wordt gecreeerd door inkoopgoederen. Hieronder vallen oak goederen die in opdracht van Philips 
ontwikkeld warden. Initiele inkoop maakt contact met leveranciers en onderhoudt deze. Hiernaast 
speurt zij de markt af naar nieuwe leveranciers en houdt de kwaliteit van de leveranciers en de 
produkten in de gaten. 

Door de jaren heen is het aandeel ingekochte goederen in de eindwaarde van de produkten gestegen . 
Nu bestaat omstreeks 80% van de omzet uit de waarde van ingekochte of uitbestede goederen . Op de 
afdeling lnitiele lnkoop werken in totaal 23 medewerkers, geleid door de lnitiele Inkoopmanager (lid 

1tie le lnkoop Mechanis 

koop Non Product Relat 

Figuur 2.6 Organisatiestructuur 
lnitiele lnkoop 

van het managementteam van CE Hassett). De groepen die verder te 
onderscheiden zijn binnen de afdeling lnitiele lnkoop warden geleid door de 
chef inkopers. Deze groepen zijn lnitiele lnkoop Elektrisch (IIE) en 
Mechanisch (JIM) en lnkoop Non Product Related (zie Figuur 2.6). 

lnitiele lnkoop Elektrisch 
De elektrische groep heeft zich toegelegd op de inkoop van de elektrische 
onderdelen. Elk produkt kent elektrische onderdelen. De produkten varieren van 
voorraadprodukten als weerstanden en condensatoren tot speciaal voor Philips 
gemaakte produkten, zoals FTD's (beeldschermpjes) en ROM (chips met een 
ingebakken program ma ' s). 

lnitiele lnkoop Mechanisch 
De mechanische componenten warden ingekocht door de mechanische groep. Deze groep draagt naast 
de inkoop van produkten ook zorg voor de controle van de ontvangen goederen (op lngangskontrole). 
Binnen lnitiele lnkoop zijn lnitiele inkopers werkzaam. Operationeel warden deze inkopers 
ondersteund door bestellers (onderdeel van de groep Materials Management van de afdeling 
Operations Support) en Quality supply engineers (QSE'ers) die fysiek in de zelfde werkruimte 
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aanwezig (open kantoor) en gegroepeerd zijn. Ter verduidelijking is het voorgaande grafisch afgebeeld 
in figuur 2. 7 met een gestippeld wit kader. De technische ondersteuning bij de inkoperstaak geleverd 
door de QSE'ers die een kwaliteitsdeskundige is. 

Alie mechanische produkten die worden ingekocht kunnen in grote lijnen worden onderscheiden in 

Philips CE Hassel 

Op ra ions Support 

Figuur 2.7 Samenhang van de functies lniMle lnkoper, Quality 
Supply Engineer en Besteller 

Tabel 2.1 lnkoopprodukten geclassificeerd 

esthetische en technische produkten (horizontaal 
in Tabel 2.1 ). 
Tussen de twee groepen zijn verschillen aan te 
duiden. Aan esthetische produkten worden andere 
accenten in de produkteisen gelegd dan aan de 
technische onderdelen. Bij esthetische produkten 
ligt de nadruk op uiterlijke verschijning, terwijl bij 
technische produkten de nadruk ligt op de hoge 
vormnauwkeurigheid. 

] ijij@ij@KK~n@MHi.#@ffi ~1~00.\Me@@ig@JMIM#h@.iiJiJo.m~l~Jtjl@pi@)\ •t iffl!@Wi#.iiW@~!M >······· /"·".. . 
••·Mij~~ffi$¢1:¾i$Mg(®.!~it \ ~P.f~~;~@M@i##i@m~(A1lijfii(~Nl>P.~~~<••• •(t!ililiel&.lriki)p~F ? •···· 

• • ~i~mt~@\!¥\®.¥:Ml~MM@fflii\W@M? 

Vervolgens is ook een onderscheid te maken tussen standaard en niet-standaard onderdelen (verticaal 
in Tabel 2.1 ). Standaard onderdelen zijn onderdelen die reeds bestaan of slechts op weinig specificaties 
Philips-specifiek worden gemaakt. Zij zijn makkelijk te bestellen en kennen een relatief korte levertijd. 
De niet-standaard onderdelen of subassemblies worden specifiek voor Philips gemaakt en/of kennen 
een lange levertijd (de zogenaamde LT of Long Term produkten). Dit zijn vaak complexe onderdelen 
met vele kritische maten. 
De meeste esthetische produkten worden ingekocht voor de klant Sound & Vision en van de technische 
onderdelen vormen orders van PKM de hoofdmoot. 

Naast de hier vermelde produkten worden ook leveranciers gekozen voor ruwe materialen en worden 
bij deze leveranciers prijzen bedongen voor de produktleveranciers. Dit zijn onderhandelingen met de 
zogenaamde second-tier leveranciers (leveranciers voor leveranciers). In de trend tot betere beheersing 
van de kwaliteit en kosten komt dit steeds vaker voor [Wijnstra (1995)]. Investeringsgoederen, 
onderhoudsmaterialen en diensten worden niet door Initiele Inkoop Mechanisch ingekocht. Qua 
inkoopomzet draagt het Plastics (esthetische produkten) gedeelte zorg voor een klein gedeelte van de in 
te kopen goederen. Derhalve houden zich minder lnitiele lnkopers hiermee bezig. 

De lnitiele lnkoper (gekoppeld aan een QSE'er of Technisch lnkoper9
: zie bijlage op pagina 56) is 

verantwoordelijk voor een pakket van onderdelen en behartigt de relaties tot de aan het pakket 
gekoppelde leveranciers. Functioneel is er een lnitiele lnkoop Mechanisch zonder verdere opdeling 
naar het soort produkt. In de praktijk is het wel zo dat leveranciers gekoppeld zijn aan een lnitiele 
lnkoper en daarmee het produktenpakket bepalen . De leveranciers zijn overigens ook geclassificeerd 
(zie bijlage 10.5). 

9 QSE'er betekent Quality Supply Engineer; De functie Technisch lnkoper kombineert de taken van de lnitiele lnkoper en QSE'er. 
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3. Roi van lnitiele lnkoop in een produktontwikkelingsproces 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol die lnitiele Inkoop kan spelen in de produktontwikkeling. Dit 
gebeurt aan de hand van literatuur en resultaten van de NEVI werkgroep ' De rol van inkoop in de 
produktinnovatie' IO . 

3. 1 Produktontwikkeling in ondernemingen 
De rol van lnitiele lnkoop in het produktontwikkelingsproces is een onderwerp dat veel aandacht 
verdient in een onderneming waarbij de produktontwikkeling belangrijk is. Dit is vooral het geval 
wanneer het inkoopaandeel van de totale produktiewaarde groot is (CE Hasselt: 80%). 

Ondernemingen richten zich meer en meer op de kundes van het eigen bedrijf. De sterkten worden tot 
kerncompetenties uitgeroepen en structureel wordt eraan gewerkt om de kerncompetenties te behouden 
of uit te bouwen. Een gevolg hiervan is dat de competenties die niet tot de kerncompetenties worden 
gerekend minder worden ontwikkeld of worden uitbesteed. De uitbestede taken kunnen binnen andere 
ondernemingen juist wel tot de kerncompetenties behoren. Bedrijven werken samen op basis van 
uitbestedings- of samenwerkingsrelaties. De industriele netwerken [Axelsson & Easton (1992)] die dan 
ontstaan bestaan uit relaties tussen de samenwerkende bedrijven. Er is een gemeenschappelijk belang 
aanwezig. Besluiten in een onderneming op strategisch niveau (management) moeten een duidelijke 
strategie en beleid ten aanzien van de Produktontwikkeling, maar ook ten aanzien van de 
Inkoopfunctie, ondersteunen. Op tactisch niveau zal het beleid moeten worden uitgewerkt in concrete 
leveranciersrelaties en samenwerkingen. Dit afstudeeronderzoek kijkt vooral naar de samenwerking 
van een uitbesteder en haar leveranciers bij de produktontwikkeling. 

In een turbulente consumentenmarkt zijn de produktlevenscycli relatief kort, wat inhoudt dat een hoog 
tempo van de produktontwikkeling zeer belangrijk is voor het bedrijf [Vesey ( 1992)]. De resultaten 
van de produktontwikkeling worden afgemeten aan de kosten, kwaliteit en doorlooptijd die verbonden 
zijn aan de projecten en de gecreeerde produkten. Verschillende initiatieven worden ondernomen om 
deze factoren te beheersen en te verbeteren. Door middel van het gelijktijdig plaats laten vinden van 
activiteiten; het werken in multidi sciplinaire teams en het structureren van ontwikkelingsprojecten 
( onderdelen van Concurrent Engineering [Schrijver, I 994]) kunnen verbeteringen gerealiseerd worden 
in de kosten, doorlooptijd en kwaliteit ( onder andere [Whitney, 1988]). 

Produktontwikkelingen kenmerken zich door een: 

• lnitiali seringsfase; hierbinnen ontstaan de eerste ideeen en wordt een ontwikkeling op gang gezet. 
• Conceptfase; hierbinnen worden de eerste ideeen van het produkt uitgewerkt en wordt gekeken naar 

de feasibility van het te ontwikkelen produkt. De functionele specificaties worden geformuleerd. 
• Ontwerpfase; hierbinnen worden descriptieve specificaties geformuleerd en wordt het produkt tot in 

de detail uitgewerkt. De produktontwikkeling vindt plaats. 
• Testfase; hierbinnen worden de eerste prototypes en modellen getest. 
• Produktiefase; hierbinnen worden op basis van de uitgewerkte tekeningen de eerste (test-)produkten 

geproduceerd, gevolgd door een eventuele massaproduktie. 

De eerste twee fasen bepalen voor 60% tot 70% de totale kosten van het gehele project [Whitney, 
I 988][O'Neal, I 993][Dowlatshahi, 1992]. In de eerdere fasen is het dan ook noodzakelijk dater onder 
andere duidelijk zicht is op: 

• de behoeften, verwachtingen en wensen die de klant heeft, 
• de sterktes van de eigen organisatie en 
• wat technologisch maakbaar is door leveranciers. 

10 NEVI = Neder1andse Vereniging voor lnkoopmanagement. De werkgroep bestaat uit deelnemers van het bedrijfsleven en universitaire wereld die 
maandelijks van ideeen wisselen over deze materie. De resultaten van de werkgroep worden op 7 juni 1996 gepresenteerd. 
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Als vertegenwoordiging naar de leveranciers is lnitiele lnkoop de link naar leveranciers. En daarmee is 
zij medebepalend voor de doorlooptijd, kosten en kwaliteit van het te ontwikkelen produkt. 
In het algemeen zullen op de lnitiele lnkoopafdeling verschillende processen lopen. De volgende 
paragraaf gaat dieper in op de ideale rol van Initiele lnkoop in de Produktontwikkeling. 

3.2 lnkoopprocesmodel en inkoopportfolio 
Binnen de inkoopfunctie vinden verscheidene taken plaats. De plaatsvindende processen kunnen 
worden beschreven door het inkoopprocesmodel [Van Weele (1994)] (afgebeeld in Figuur 3.1).De 
Tactische inkoop bevat de processen vaststellen van de specificaties, de leverancierskeuze en het 

Figuur 3.1 lnkoopprocesmodel [Van Weele (1994)] 

contracteren. Tactische inkoop wordt ook lnitiele lnkoop genoemd. De gecontracteerde leverancier 
levert de eerste produkten af en ontvangt bestellingen voor produktie-orders van bestellers (binnen de 
bestelfunctie). De laatste functie verzorgt ook de voortgangsevaluatie en de nazorg. 
Naast de taken op inkoopgebied en het verkrijgen van de goede produkten (voldoend aan de gestelde 
specificaties) levert de inkoopfunctie ook een bijdrage aan de kwaliteitsbeheersing. In het 
inkoopproces worden onderdelen gemaakt, die ook aan specifieke kwalitatieve eisen moeten voldoen . 
Een totale kwaliteitsbeheersing begint in het produktontwikkelingproces reeds bij het vaststellen van 
de specificaties en loopt door totdat de produkten na een positieve verificatie conform de eisen worden 
afge leverd. De nazorg vindt ook op het gebied van kwalitateit plaats. 

In een kwaliteitshandboek worden de methoden en procedures die worden toegepast om kwaliteit te 
waarborgen vermeld. Leveranciers kunnen ge-audit worden op hun kwaliteitssysteem. 

Elk produkt dat wordt ingekocht heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen en er worden 
verscheidene eisen aan gesteld. Bij nieuwe produktontwikkelingen zal Initiele lnkoop altijd vroegtijdig 
betrokken moeten worden om inzicht te verkrijgen in de nieuw in te kopen of ontwikkelen onderdelen . 
Vervolgens kan de nadruk van activiteiten op lnitiele lnkoop bij verschillende groepen produkten 
worden geconcentreerd. 

Tabel 3.1 lnkoopportfolio (naar 
[Kraljic, 1983]) 

Produkten kunnen worden aangeduid in een 
inkoop-portfoliomatrix, waarbij de 
inkoopgoederen worden geclassificeerd naar de 
complexiteit van de aanvoer van de goederen en 
het belang van het inkoopprodukt voor de 
uitbesteder. Tabel 3.1 laat zo'n basismatrix zien . 

Jllilmtm~~i®~ ... G?ili>ja~JiffiJt~llm~·····•l®;XG? ITT< Produkten die een complexe aanvoer kennen en 
foijijfaij@fu t van groot belang zijn voor de onderneming 

worden strategische produkten genoemd. Veel 
aandacht van lnkoop (lnitiele lnkooptaak) moet aan deze groep besteed worden. Anderzijds moet de 
inzet van lnkoop bij de niet kritieke onderdelen (geen complexe aanvoer en niet van groot belang voor 
de uitbesteder) geminimaliseerd worden. De hefboomonderdelen en de bottleneck onderdelen 
verdienen tevens aandacht. De hefboomonderdelen zijn van groot belang voor de onderneming en 
zullen daardoor de noodzakelijke aandacht van lnitiele lnkoop moeten krijgen ( early purchasing 
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involvement), terwijl bij de bottleneck onderdelen Initiele lnkoop goed betrokken moet warden bij de 
ontwikkeling van de onderdelen en waar nodig ook de leverancier (early supplier involvement). Hoe 
dan ook moet de Inkoopafdeling betrokken zijn in een vroeg stadium voor classificatie van onderdelen, 
zodat waarnodig de afdeling actief betrokken raakt bij de produktontwikkeling (early purchasing 
involvement). Nadat de Inkoopafdeling actief betrokken is kan direct of in een later stadium de 
leverancier van LT onderdelen warden betrokken ((early) supplier involvement). 

3.3 lnkoop in de produktontwikkeling 
lnitiele Inkoop moet in een ideaal situatie een goede interface kennen met de Produktontwikkeling. 
Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium de verschi llende orientaties warden samengebracht 
[Dowlatshahi, 1992]. Voorbeelden van een inkooporientatie zijn de aandacht voor de laagste 
uiteindelijke kosten, een algemene produktkwaliteit en beschikbaarheid van de materialen. 
Yoorbeelden van een ontwikkelingsorientatie zijn de mindere aandacht voor kosten en beschikbaarheid 
van de materialen en een zeer nauwkeurige definitie van produkten met bijna perfecte toleranties. 
Yoor de strategische produkten is het mogelijk of verstandig om vroege leveranciersbetrokkenheid te 
creeren (binnen het inkoopprocesmodel voor of in de fase van het vaststellen van de specificaties) 
terwijl bij de Niet kritieke onderdelen een produktieleverancier (betrekken na het contracteren) goed de 
diensten kan bewijzen. Derhalve is het noodzakelijk dater structureel op deze wijze naar het 
inkooppakket wordt gekeken. 

Het is echter niet alleen de inkoopafdeling die de inkoopprodukten duidelijk ingedeeld moet hebben, 
ook andere afdelingen (de ontwikkelafdelingen) moeten duidelijk voor ogen hebben wat voor 
produkten ontwikkeld warden. Duidelijke besluitvorming moet in een vroegtijdig stadium (bij bepalen 
van functionele specificaties) plaatsvinden ten aanzien van produkten die een hoge aanvoer 
complexiteit hebben (bottleneck- en strategische onderdelen). Deze onderdelen kenmerken zich over 
het algemeen met een lange ontwikkelings- en of produktie doorlooptijd: de zogenaamde Long Term 
onderdelen. 

lnitiele lnkoop kan in de interface met de Produktontwikkeling een gunstige invloed hebben op de 
produktspecificaties door de mogelijkheid om standaard componenten te gebruiken of te 
vereenvoudigingen. Produkten kunnen hierdoor makkelijker te produceren warden en zullen in de regel 
hierdoor ook goedkoper zijn . Aldus kan lnitiele lnkoop (samen met leveranciers) van toegevoegde 
waarde zijn in de produktontwikkeling op het gebied van: 

• de kwaliteit; door een gedegen informatie uitwisseling tijdig in het produktontwikkelingsproject 
kunnen aspecten van maakbaarheid mee warden genomen, wat een hogere kwaliteit van het produkt 
als gevolg heeft; 

• de doorlooptijd; naast de kwaliteit zullen de wijzigingen in een later stadium minder nodig zijn, 
waardoor de tijdkostende late wijzigingen minder voorkomen. De doorlooptijd kan beter beheerst 
worden. Door een goede en open communicatie heeft lnitiele lnkoop inzicht in de processen bij de 
leverancier; 

• de prijs; bij een goede samenwerking hoeft in de ontwerpen van de uitbesteder minder redundantie 
te warden ingebouwd en prijsconsequenties van technische en esthetische eisen kunnen bijtijds 
warden gecommuniceerd. 

Opgemerkt zij dat vooral de doorlooptijdsbeheersing aanleiding was voor het uitvoeren van dit 
onderzoek. 
De actieve betrokkenheid van lnitiele lnkoop is een vereiste voor een betrokkenheid van leveranciers; 
echter is niet altijd een vroege betrokkenheid van leveranciers noodzakelijk . Afhankelijk van het in te 
kopen produkt moeten meer of minder activiteiten warden ontplooid door lnitiele Inkoop en indirect 
door de leveranciers [Kraljic, 1983] echter zal de betrokkenheid van lnitiele lnkoop altijd in een vroeg 
stadium moeten beginnen [Scheuing, Wirth & Antos, I 996][Yinkemeier, Hamm & Brenner, 1996]. 
Samenwerken met leveranciers in de produktontwikkeling is een proces waarbij bewust gekeken moet 
warden wanneer de tactische inkooptaken dienen plaats te vinden en hoe Initie le Inkoop de rol van 
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tussenpersoon voor een goede produktontwikkeling moet vervullen. In de volgende paragraaf wordt 
hierop ingegaan. 

Figuur 3.2 Verschillende niveaus van samenwerking (naar [Fokker. 1994),[0ce, 1994)) 

3.4 Samenwerking in de produktontwikkeling met leverancier 
Samenwerkingen in de produktontwikkeling door de leverancier (via Initiele Inkoop) kunnen verder 
worden geclassificeerd naar het tijdstip waarop de betrokkenheid van de leverancier wordt gevraagd 
door de uitbesteder en de intensiteit waarmee de uitbesteder met de leverancier samenwerkt. Hoe 
eerder een leverancier in de produktontwikkeling wordt betrokken hoe intensiever de samenwerking 
met leveranciers moet zijn. Meer risico en meer onzekerheden zullen aanwezig zijn op een vroeger 
tijdstip in de produktontwikkeling dan later. Bij de samenwerking in de conceptfase wordt een goede 
relatie met de leverancier noodzakelijk, waarbij afspraken duidelijk en vastgelegd zijn. Voorwaarde is 
een open communicatie [ASM, I 996][Fokker, I 994] zodat informatie heen en weer kunnen overgaan. 
Indien de leverancier pas na het vaststellen van de descriptieve specificaties wordt betrokken is de 
relatie geheel anders. Hier kan dan meer gesproken worden van een harde voornamelijk op kosten 
gebaseerde relatie met de leverancier. Tussen deze twee uitersten kunnen natuurlijk vele tussenvormen 
worden waargenomen . Enkele niveaus van samenwerking staan vermeld in figuur 3.2, varierend van 
late betrokkenheid (wanneer de leverancier een 'jobber' is, bij niet kritieke onderdelen) tot een vroege 
betrokkenheid (wanneer sprake is van partnerships of strategische samenwerkingen, bij strategische 
onderdelen). Verdere aanduidingen per niveau duiden op de inbreng, op het soort produkt, aantallen 
Ieveranciers en de inbreng van ontwikkelcapaciteit. 

In elk geval zal lnkoop met parate kennis en ervaring een produktontwikkeling ondersteunen om in een 
vroeg stadium uitspraken te kunnen doen over het soort produkt en de vereiste aandacht. Aan de andere 
kant blijkt een betrokkenheid van Inkoop (en indirect de Ieveranciers) een significante invloed uit te 
oefenen op de resultaten van een produktontwikkeling [Burt, I 989][Burt&Soukup, 1985]. Door 
betrokkenheid van de leverancier bij de ontwikkeling van produkten kan de maakbaarheid van 
produkten verbeterd worden en kunnen kosten gereduceerd worden. Door een kijk vanuit de produktie 
kunnen fouten en daarmee de doorlooptijd verminderd worden . Het positieve verband tussen de vroege 
leveranciersbetrokkenheid en de doorlooptijd en kosten van samenwerkingsprojecten in de 
ontwikkeling is aangetoond door Clark ( 1989)1' . 

11 In de auto-industrie van Europa, Amerika en Japan. 
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Zoals reeds gesteld moet de inkoopafdeling vroegtijdig betrokken zijn in de produktontwikkeling. De 
inkoopafdeling moet een actieve houding kennen. Een inkoopafdeling zal waarschijnlijker actief in een 
produktontwikkelingsproces deelnemen als de inkopers [Atuahene-Gima, 1995): 

• hoog opgeleid zijn, 
• een risicozoekend gedrag vertonen, 
• door andere afdelingen als capabel gezien worden om waarde toe te voegen aan het 

ontwikkelingsproces, 
• effectieve contacten hebben met leveranciers, 
• effectieve en betekenisvolle interactie hebben met personeel in andere afdelingen, 
• kansen hebben om op andere afdelingen ervaring op te doen of te gaan werken in die afdelingen en 
• minder worden beoordeeld op de prestatie op het gebied van kostenreductie. 

Barrieres die kunnen ontstaan bij de betrokkenheid van Inkoop bij de produktontwikkeling zijn 
[ Atuahene-Gima, 1995): 

• de perceptie dat een produktontwikkeling een functie is van alleen de afdelingen Marketing en 
Produktontwikkeling, 

• het gebrek aan technische kennis, 
• de perceptie van het gebrek aan geloofwaardigheid en capaciteit van de inkopers, 
• slechte communicatie tussen Inkoop en de andere afdelingen en 
• de perceptie dat Inkoop een niet-strategische functie is bij de lnkopers en de top managers. 
Naar de leveranciers toe heeft lnitiele lnkoop een interface rol. Deze afdeling communiceert naar de 
interne Produktontwikkelingsgroepen en naar de leverancier. Bij een situatie waarbij de leverancier 
betrokken is bij de uitwerking van de functionele specificaties is weergegeven in figuur 3.3 . Overleg en 
coordinatie van de processen vinden plaats tussen uitbesteder en leverancier. 

Figuur 3.3 Communicatie bij de verschillende processen bij uitbesteder en leverancier (naar [Broersma, 1991]) 

Samenwerken in de produktontwikkeling wordt waarschijnlijker indien onder andere: 

• het produkt technologisch complex is (gebruik speciali stische kennis leveranciers [ASM, 1996), 
[Broersma, 1991 ]); 

• het produkt moeilijk leverbaar is op de markt (veiligstellen van aanvoer, [Kraljic, 1983)); 
• produktie aantallen groter zijn (PPM, interesse van leverancier, [Axelsson & Eaton, 1992)); 
• interne ontwikkelcapaciteit minder is (aanvullen capaciteit, [Nooteboom, 1994)); 
• samenwerking met de leverancier door een strategie van het management wordt ondersteund 

[Atuahene-Gima, 1995) ; 
• de activiteiten worden ondersteund door formele procedures (risicomijdend gedrag van afdelingen); 
• cultureel de betrokken afdelingen open staan voor samenwerking met leveranciers; 
• open communicatie en informatiestromen naar de leverancier toe aanwezig is en er goede afspraken 

gemaakt worden. 

Samenwerken en activiteitennetwerkplanningen 
De leverancie heeft eventueel, net als Philips, ontwikkelings- en produktieprocessen. Deze processen 
kunnen al dan niet in samenhang met de stappen in de produktontwikkeling van de uitbesteder 
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(conceptvorming, creatie van de eerste concepten / tekeningen, creatie van de eerste produkten / 
prototypen, en de realisatie van eindprodukten) plaatsvinden. De vragen die dan spelen zijn de 
tijdstippen waarop de samenhang tot uiting komen en hoe intensief die contacten plaatsvinden. Over 
het tijdstip kan een algemeen netwerkplan een uitspraak doen, echter de intensiteit zal erg athangen 
van de betrokken afdelingen of personen. 

3.5 Afsluiting 
Bij produktontwikkelingen zal doorlooptijd, kwaliteit en kosten altijd een belangrijke rol spelen. 
Inkoop kan door structureel te kijken naar het soort produkt dat ingekocht moet warden een duidelijk 
beleid per soort produkt voeren . De matrix van Kraljic is een leidraad voor het indelen van onderdelen 
voor Initiele Inkoop. De matrix en de indeling van onderdelen kan oak haar waarde betekenen op 
Produktontwikkeling. Niet alle onderdelen hoeven op Produktontwikkeling op dezelfde snelheid 
warden ontwikkeld. Het soort produkt bei"nvloedt het tijdstip van betrekken van leveranciers en de 
intensiteit van samenwerken. 

In alle gevallen moet echter Initiele lnkoop echter betrokken warden in een vroeg stadium om een 
indeling van onderdelen te kunnen maken. Hier duidt ik op een informatie-uitwisseling van Initiele 
Inkoop met de ontwikkelende afdelingen. Als volgende stap kan Initiele Inkoop input leveren voor een 
goede produktontwikkeling ('Early Supplier Involvement'), onder andere door verschaffen van 
informatie over capaciteiten bij leveranciers. Hierbij moet natuurlijk wel gesteld warden dat de intentie 
en het beleid aanwezig is om Initiele Inkoop haar waarde te laten bewijzen bij nieuwe 
produktontwikkelingen, zoals bij verscheidene ondernemingen reeds gebeurt. 

Parate kennis en goede relaties tot leveranciers kunnen Initiele Inkoop een toegevoegde waarde 
bezorgen bij Produktontwikkeling. Aandacht voor de instelling van personen en capaciteiten van 
Initiele Inkopers is dan oak noodzakelijk. De parate kennis over de inkoopfunctie wordt enerzijds 
opgebouwd door de ervaring in de omgang mt leveranciers en anderzijds door de interpretatie van de 
individuele Inkoper over de 'beste manier' van betrokkenheid bij produktontwikkeling. 

Binnen de afbakening van deze afstudeeropdracht moet opgemerkt warden dat: 

• bij apparaten de kastconstructie en het front de belangrijkste onderdelen zijn; waarvoor meerdere 
leveranciers beschikbaar zijn en de complexiteit niet uitzonderlijk hoog ligt; 

• de leverbaarheid van de Long Term produkten bepaald wordt door een lange levertijd die mede 
afhankelijk is van de capaciteit op de aanbiedersmarkt; 

• de produktie-aantallen binnen de beschouwde groep apparaten stevig fluctueren, en over het 
algemeen klein zijn (rand I 00.000 apparaten; tegen COM produktie die in de miljoenen ligt). 

Dit zijn alle factoren die samenwerken met leveranciers in de produktontwikkeling minder 
waarschijnlijk kunnen maken. lntentie is wel door het management uitgesproken om meer de 
capaciteiten van leveranciers te gebruiken; wat een goede samenwerking op een goed tijdstip 
noodzakelijk maakt [Philips CE Eindhoven, 1995]. 

Naast de rationele aspecten, die hiervoor genoemd zijn, speelt oak de cultuur een duidelijke rol. Open 
communicatie (tijdigheid en inhoudelijk) en waardering van de inbreng van alle partijen bij de 
produktontwikkeling is noodzakelijk. 

Aldus zal in het vervolg van dit verslag duidelijk gekeken warden naar het tijdstip waarop de 
leveranciers betrokken warden, de rol die lnitiele lnkoop speelt in de produktontwikkeling en de 
communicatie tussen Produktontwikkeling, Initiele Inkoop en leverancier. Voordat wordt gekeken naar 
de werkelijke gang van zaken bij de produktontwikkeling wordt in het volgende hoofdstuk de 
voorgestelde werkwijze (op schrift gesteld als het 'Generiek Plan') beschreven. 
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4. Het Produktcreatieproces 

In dit hoofdstuk worden de werkwijze en de organisatie van de projecten beschreven. Als 
informatiebronnen hebben interviews, documenten en procedurebeschrijvingen van Philips gediend. 

Philips CE Hasselt kent een project matrixstructuur. De projecten worden geleid door projectleiders 
(onderdeel van Produktontwikkeling) en gecoordineerd door programmamanagers (onderdeel van 
Business Development). De functionele afdelingen worden geleid door afdelingsmanagers en de 
groepen die daar onderdeel van zijn worden geleid door groepschefs. 
Afhankelijk van de stadia waarin de projecten verkeren en het soort project zullen andere 
zwaartepunten en vertegenwoordigers van de afdelingen aanwezig zijn. Zo zal bij een nieuwe 
constructie van apparaten de nadruk komen te liggen op Mechanische Ontwikkeling terwijl bij een 
nieuw moederbord (elektrisch hoofdonderdeel in een apparaat) de Elektrische Ontwikkeling het 
zwaartepunt vormt. Bij het naderen van de atlevering zullen de kwaliteitseisen een grotere rol spelen 
terwijl bij de ideevorming vooral de klant een grote input levert. In Hasselt is een generiek 
activiteitennetwerkplan opgesteld voor het uitvoeren van projecten. Dit plan wordt in grote lijnen in 
paragraaf 4.1 beschreven. 

4. 1 Een activiteitennetwerkplan: Generiek Plan Hasselt 
Orie jaar geleden bedroeg de doorlooptijd van de ontwikkeling van produkten bij Mechanische 
Setontwikkeling volgens planning 54 weken. Dit was een planning waarbij het produktcreatieproces 
werd beschreven en onderverdeeld in drie fasen: 

• Conceptfase; de fase waarin een produktconcept wordt uitgewerkt tot concrete specificaties; 
• Creatiefase; de fase waarin van het produkt descriptieve specificaties bekend worden en de eerste 

modellen worden vervaardigd; 
• Realisatiefase; de afsluitende fase waarin het produkt gereed wordt gemaakt om in serie te worden 

geproduceerd. 

Door de invoering van computerondersteuning en concurrent engineering principes is de doorlooptijd 
van een specifiek produktontwikkelingsproject verkort tot 34 weken. Hierbij waren de uitgangspunten 
onder andere [Philips CE Eindhoven ( 1991 )]: 

• parallel activiteiten laten plaatsvinden; 
• multidi sciplinaire samenwerkingen bewerkstelligen; 
• anticiperen op toekomstig gedrag van de klant en concurrentie; 
• werken in projecten in plaats van in functionele afdelingen ; 
• expliciet volgen van het gehele produktcreatieproces (aan de hand van de mijlpalen); 
• de computer voor ondersteuning van het ontwikkelen gebruiken ; 
• risicomanagement. 

Het management had als doel gesteld een structuur en netwerkplan te creeren om snel en met optimaal 
afgestemde activiteiten projecten te kunnen uitvoeren. In een informatie-inventarisatieronde zijn de 
verschillende activiteitenplannen van de afdelingen verzameld . De plannen zijn ge·integreerd tot een 
leidraadgevend activiteitenplan. 
Aan de hand van het nieuw opgestelde activiteitenplan is een pilotproject uitgevoerd . De gang van 
zaken in het pilotproject werd geevalueerd en de werkwijze heeft geresulteerd in een generiek plan, 
genaamd Generiek Plan Hasselt. Het pilotproject had een doorlooptijd van 34 weken, wat sindsdien 
ook als richtlijn voor de doorlooptijd van produktontwikkelingsprojecten in de Sets/ Apparaten is gaan 
gelden . 
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ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

56 

109 

114 

129 

141 

161 

177 

Het Generiek Plan heeft duidelijke beslispunten en de activiteiten noodzakelijk voor 
produktontwikkeling worden in detail omschreven. Het Generiek Plan is tevens onderdeel van de 
documentatie, die geleid heeft tot het verkrijgen het ISO-9000 certificaat. 

De doorlooptijd van het Generiek Plan wordt berekend vanaf het punt dat de basisspecificaties 
klaarliggen tot het produktiegereed hebben van het eindprodukt. Opvolging is mogelijk door de 
beschrijvingen en checklists, behorend bij de mijlpalen op dit Plan. Het is de taak van de projectleider 
om het project aan de hand van het Generiek Plan met de beschikbaar gestelde resources (mankracht, 
financien en tijd) goed af te ronden. Het doe I is om binnen de gestelde doorlooptijd van 34 weken een 
uitontwikkeld en te produceren produkt aan de klant te kunnen overdragen. 

Capaciteiten op ontwikkelafdelingen 
Orders voor de ontwikkeling en/of (proet)produktie van produkten worden ontvangen van Philips 
(Business Units, Produktdivisies) en externe bedrijven. Aan de verschillende groepen produkten (Sets, 
Modules, Optisch) zijn ontwikkelcapaciteiten toegekend, die bij ontvangst van de orders herzien 
kunnen worden. In principe vindt de uitvoering van orders plaats op basis van First Come, First Served. 
Ontwikkelcapaciteit wordt voor het uitvoeren van orders gereserveerd. 

4.1.1 Beschrijving Generiek Plan Hasselt op basis van mijlpalen 

Hier volgt een beschrijving van de stappen die gedefinieerd zijn binnen het Generiek Plan uitgaande 
van Mechanische Ontwikkeling (sets/apparaten). Hoewel het Generiek Plan alle Ontwikkelafdelingen 
vermeldt, beperk ik mij hier echter voornamelijk tot de activiteiten van Mechanische Setsontwikkeling, 
lnitiele lnkoop Mechanisch en hun toeleveranciers in verband met de complexiteit van het onderwerp 
en de afgesproken atbakening. In Figuur 4.1 is het Generiek Plan met per Ontwikkelgroep 
gegroepeerde activiteiten afgebeeld. De samengestelde activiteiten van Mechanische Ontwikkeling 
staan afgebeeld als activiteit nummer 9. Herkenbare punten in de produktontwikkeling worden 
gevormd door de mijlpalen, die in Figuur 4.1 begeleid worden door een nummer van de dag en het 

Task Name 

FB 

SR .. 

CD-MEC 

AFM-SYS 

cb-svs 
DR 

w~ 
CR 

Mech ontw. 

ELEK ONTW,MAINBOARD 

KEY-COMPONENTS 

SW Ontw, Per Key-Component 

PROCES MONTAGE PLAYER 

PROCES, REAL MAINBOARD 

GEREEDSCHAPEN 

VERPAKKING 

♦ 1/W15 

~ 1/W19 

-i. 23 

♦ 1/W29 

Figuur 4.1 Generiek Plan in MS Project; samengestelde activiteiten op de tijdas met Hassell mijlpalen 
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weeknummer. 

De volgende mijlpalen staan in het Generiek Plan (zie Figuur 4.1 ): 

• Factory Briefing (FB): officiele start van een order in CE Hasselt; 
• Specification Release (SR): hierbij worden de functionele specificaties van het te ontwikkelen 

produkt vastgesteld; 
• Commitment Date Mechanical (CD-Mech): de mechanische constructie wordt vastgelegd; 
• Acceptance Functional Model (AFM-Sys): de eerste modellen van het eindprodukt zijn gereed en 

worden technisch geaccepteerd; 
• Commitment Date System (CD-Sys): het gehele produkt is vergeleken en geevalueerd aan de hand 

van de technische, functionele en kwaliteitseisen die zijn gesteld; 
• Design Release (DR); vormgevingstechnisch wordt het apparaat geaccepteerd en eventuele kleine 

wijzigingen vinden plaats; 
• Industrial Release (IR): het produkt voldoet aan alle eisen en wordt vrijgegeven voor produktie; 
• Commercial Release (CR); het produkt is in een zodanig stadium dat de produkten van de lijn 

Figuur 4.2 Mijlpalen binnen produktontwikkelingsprojecten 

goedgekeurd worden. Commercieel wordt het 
produkt vrijgegeven. 

Binnen Consumer Electronics Eindhoven worden 
meerdere mijlpalen gedefinieerd welke niet actief te 
Hasselt gebruikt worden (zie Figuur 4.2 voor een 
overzicht): 

• Concept Start (CS): hier betreft het de start van 
de conceptvorming; deze heeft vaak reeds 
plaatsgevonden als de opdrachtgever met de 
opdracht naar Hasselt komt; 

• Produkt Range Start (PKS): deze mijlpaal valt 
ongeveer samen met de mijlpaal FB te Hasselt. 
Een verdere betekenis van de mijlpaal is de 
coordinatie tussen de afzonderlijke produkten 
van een eventuele produktfamilie; 

• Mass Production Release (MPR): deze mijlpaal 
is alleen van belang bij de massaproduktie van 
Audioapparatuur en houdt een groot stuk 
procesbeheersing in . 

De doorlooptijd van een 
produktontwikkelingsproject wordt gemeten vanaf 
SR tot aan IR (witte mijlpalen in Figuur 4.2). 

4.2 Activiteiten vermeld in het Generiek Plan 
In deze paragraaf worden alle activiteiten die in het Generiek Plan vermeld staan, voor Mechanische 
Ontwikkeling en lnitiele lnkoop, in detail beschreven. Aangezien de leverancier in het Generiek Plan 
geen actieve rol speelt, zal deze niet in deze en volgende paragrafen expliciet aan de orde komen . 

In het Generiek Plan worden de activiteiten omschreven die door de verschillende afdelingen 
uitgevoerd moeten worden. De beschrijving van het Generiek Plan in de vorige paragraaf is 
grotendeels gebaseerd op de beslispunten van het Generiek Plan : de rnijlpalen . Voor het bekijken van 
de activiteiten binnen de produktontwikkeling (leidraad: Generiek Plan) ben ik uitgegaan van de 
volgende indeling (zie ook Figuur 4.3): 

I. conceptfase: de activiteiten tot de SR; 
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2. creatiefase van de tekeningen: activiteiten tot Beitel-In-Staal (het tijdstip waarop een leverancier 
fysiek aan een matrijs kan beginnen: tussen CD-Mech en AFM
Sys); 

3. creatiefase tot trialrun: activiteiten tot DR; 
4. realisatiefase tot IR: activiteiten voor de vrijgave van de 

onderdelen en het produkt; 

De hiervoor genoemde indeling van het produktcreatieproces 
maakt het mogelijk de activiteiten zo te groeperen, dat de 
beschrijving van activiteiten in relatie tot die van de betrokken 
leveranciers duidelijker is. 

Fase 1 (conceptfase) kent een duidelijk einde: met een document 
en een beslissing tot creatie van het produkt wordt deze fase 
afgesloten. In fase 2 (creatiefase van de tekeningen) is de 
uitwerking van de specificaties van groot belang. Het creeren van 
de tekeningen en de evaluaties van de creaties lopen door tot het 
einde van deze fase. Alie tekeningen voor de Long Term produkten 
moeten naar de leverancier om op basis daarvan matrijzen te 
maken. Op de CD-Mech wordt er een mechanisch concept van het 
produkt bekrachtigd. Fase 3 (creatiefase tot trialrun) bevat de 
activiteiten die plaatsvinden vanaf de order tot het maken van de 
matrijzen (bij de leverancier) tot de voorbereidingen voor de 
proefserie met de eerste geleverde produkten ( de zogenaamde 

Figuur 4.3 lndeling van de beschrijving van het First-Off-Tools of FOT's). Produkten worden gerealiseerd in de 
Generiek Plan vierde fase. Op basis van de eerste eindprodukten vinden 

evaluaties en wijzigingen plaats die moeten leiden tot de vrijgave 
van de onderdelen (op IR). Na de IR zijn er nog enkele andere mijlpalen, echter die zijn niet van belang 
voor dit verslag. 

Bij de beschrijving van het netwerk van activiteiten en de activiteiten zelf is gekozen voor deze 
opdeling omdat de fasescheidingen gekenmerkt worden door activiteiten die voor de relatie tussen 
Philips en toeleveranciers van belang kunnen zijn. 

Figuren met projectplanningen die bij dit hoofdstuk worden gebruikt zijn ontleend aan het Generiek 
Plan . Gerekend wordt met hele weken en de lengte van de balken in de figuren staat gelijk aan de duur 
van de activiteiten . 

4.3 Activiteiten van Mechanische Setsontwikkeling volgens het Generiek Plan 
Aan de hand van de hiervoor genoemde indeling van activiteiten worden in deze paragraaf de 
activiteiten waarvoor Mechanische Setsontwikkeling (mede)verantwoordelijk is, beschreven. 

4.3.1 Conceptfase 
In de voorgaande algemene beschrijving van het produktcreatieproces wordt een project als concept 
opgestart met de CS, gevolgd door een familiebeschrijving (beschrijving van produktrange) en een 
feasibility study voor PRS (indien sprake van een range van produkten). Het Generiek Plan Hassett 
start met FB, die volgens de documentatie na/rond de PRS ligt. De FB is het begin van een project in 
Hasselt, dus wanneer een klant met een bedacht concept naar Hasselt komt om het concept te laten 
vertalen naar een produkt. Er vindt in Hassett onderzoek plaats naar de haalbaarheid en er worden 
specificaties voor de familie van produkten opgesteld (indien van toepassing). 

Tot de PRS vinden onder andere de volgende activiteiten plaats, die overigens parallel uitgevoerd 
kunnen worden: 

• maken van een ruwe opzet op basis van enkele schetsen (van klant); 
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• opstellen van de voorlopige functionele specificaties; 
• vooronderzoek naar de planning van de activiteiten, opbouw van het apparaat, mechanische 

constructies, vereisten voor het apparaat; 
• uitwerken en design van de schetsen. 

Deze activiteiten zijn niet grafisch in een figuur aangegeven aangezien de mijlpalen CS en PRS niet in 
het Generiek Plan Hassett voorkomen. Een beschrijving van activiteiten tot de PRS wordt gegeven 
voor het goede begrip. 

De PRS is een mijlpaal die een indruk moet geven van het apparaat en de positie in de familie van 
apparaten. Er heeft een FMEA (zie bijlage I 0.9 voor de FMEA structuur in produktontwikkelingen) op 
schetsen plaatsgevonden. Tevens kan met de mijlpaalvergadering de verdere uitwerking van het 
concept nog worden bijgestuurd. De doorlooptijd van deze fase is sterk athankelijk van het produkt, de 
gevorderdheid van het concept en de ontwikkeling van de familie van produkten. Ook wordt dit 
bepaald door het plaatsvinden van de overdracht (op FB) van de klant aan Hassett. 

Na de besluitvorming op de mijlpaalvergadering wordt het concept verder uitgewerkt totdat er een 
volledige functionele beschrijving van het apparaat en onderdelen geformuleerd is. Het uitwerken 
begint met een FMEA op CAD12 waarmee de vormgeving besproken wordt. Binnen 4 weken na de FB 
worden ook de volgende activiteiten verricht naast de activiteiten vermeld in het Generiek Plan (zie 
Figuur 4.4): 

ID Task Name 

1 FB 

2 SR 

3 Overige Mijlpalen 

10 TotSR 

11 Vormgeving bekend 

12 FMEA op CAD 
-··--··--··- ---- -

13 Lev. keuze kunstst. v-o+matrij 

14 Ruwe Hoogtekaart 

15 Lev.keuze, Mech long term 

16 Temp. model opstellen 

17 EMC-algemeen 

18 Model, Afspr.real aantal SR 

19 VanafSR 

33 Overige Afdelingen 

Figuur 4.4 Activiteiten in het Generiek Plan in Conceptfase tot SR 

• plaatsen van de aansluitingen op het achterpaneel (welke aansluitingen komen op welke plaats op 
het achterpaneel?); 

• beschrijven van de onderdelen van het apparaat; 
• uitwerken van de opbouw van het frontpaneel ; 
• onderkennen en onderzoeken van kritieke constructies; 
• vastleggen van de keuze van materiaal ; 
• beschikbaar maken van de tekeningen voor het maken van een dummy; 
• detailleren van tekeningen (alle voorgaande activiteiten horen tot de vormgeving, activiteit 3); 
• onderzoeken in de richting van afgeleide apparaten (indien sprake van een familie apparaten); 

12 CAD=Computer Aided Design; met behulp van computerprogramma's produkten ontwikkelen 
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• maken van een planning van activiteiten voor Mechanische Ontwikkeling, gebaseerd op het 
Generiek Plan; 

• mede bepalen/kiezen van een leverancier voor de ontwikkeling van de matrijzen voor de longterm 
onderdelen (activiteit 13). 

De fase wordt afgebakend door de mijlpaal SR. Het te ontwikkelen produkt wordt als het ware uit de 
conceptfase 'getild' naar de creatiefase wanneer de functionele specificaties warden goedgekeurd. De 
SR mijlpaal is van groat belang omdat door het onderzoek en de uitwerking van het concept duidelijk 
moet zijn voor de klant in welke hoedanigheid en met welke specificaties het produkt ontwikkeld zal 
warden. Op elke mijlpaal wordt op basis van de bereikte resultaten steeds een Go-No go beslissing 
genomen .. Alie activiteiten vermeld in het Generiek Plan tot SR staan afgebeeld in Figuur 4.4. 

Processen in relatie tot Initiele Inkoop en Leverancier 
Mechanische Setsontwikkeling overlegt met Initiele Inkoop waarbij men gezamenlijk tot een keuze 
van leverancier komt. Verder staan geen interfaceprocessen met Initiele Inkoop vermeld . De 
leverancier is niet actief betrokken bij dit proces. 

De uitgangspunten voor deze fase zijn : 

• conceptbepaling vindt plaats in interactie met de vertegenwoordiger van de klant; 
• afstemming tussen de mogelijkheden van Philips Hassett als een ontwikkelingscentrum en de 

wensen van de klant; 
• onderzoek naar de feasibility van het project. 

Opgemerkt zij dat geen indicaties aanwezig zijn die moeten duiden op een actieve betrokkenheid van 
de leverancier in de produktontwikkeling. De activiteiten die betrekking hebben op leveranciers 
warden ge"initieerd en onderhouden vanuit Philips. 

Het team waarbinnen samen wordt gewerkt wordt een conceptteam genoemd. In de volgende stappen 
in de produktontwikkeling is het concept vastgelegd . Aandacht wordt besteed aan de creatie en 
realisatie van het produkt. De teams waarbinnen samen wordt gewerkt warden dan projectteams 
genoemd. 

4.3.2 Creatiefase van de tekeningen 
Deze fase wordt gekenmerkt door een verhoogde activiteit van Mechanische Ontwikkeling. Van de 
functionele specificaties warden vertalingen naar tekeningen gemaakt. Tijdens deze fase wordt 
mijlpaal CD-Mech. gepasseerd . Op de mijlpaal wordt de mechanische constructie formeel 
goedgekeurd en vastgesteld aan de hand van modellen die op basis van de eerste tekeningen warden 
gemaakt. Na een update van de mechanische tekeningen warden de tekeningen voor LT onderdelen, 
goedgekeurd en tot in detail uitgewerkt en doorgestuurd naar de leverancier. De leverancier zet aan het 
einde van deze fase dan Beitel-In-Staal, dat wit zeggen dat hij een stuk metaal kan gaan bewerken om 
tot een matrijs te komen. 

De volgende, voor dit onderzoek van belang zijnde, activiteiten staan vermeld in het Generiek Plan (zie 
Figuur 4.5): 

• voorbereidingen doen om een mechatronisch model te maken (activiteit 6); 
• uitwerken van de CAD tekeningen (activiteit 7); 
• verwerven van onderdelen voor een mechatronisch model (activiteit 9); 
• plaatsvinden van gesprekken met de leverancier(s) die in de vorige fase zijn gekozen (activiteit 11 ); 
• evalueren van het mechatronisch model (activiteit 14); 
• plaatsvinden van een FMEA op basis van het model (activiteit 17) en 
• bijwerken van de tekeningen (activiteit 18). 

Alie mechanische tekeningen moeten tot in het kleinste detail warden uitgewerkt. Hierbij moeten 
tevens gesprekken met de leverancier plaatsvinden om de leverancier de nodige informatie te 
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verschaffen en de ruimte te geven om input te leveren op de eerste schetsen voor CAD. De modellen 
worden besteld op basis van CAD-tekeningen. De modellen worden geassembleerd . De modellen 
geven inforrnatie over de nauwkeurigheid van de tekeningen en over de deugdelijkheid van de 
constructies. Opmerkingen van de leverancier en de afdelingen (na de rondzending) worden verwerkt. 
Op basis van de opmerkingen en bijgewerkte tekeningen vindt besluitvorming plaats over het passeren 
van de Commitment Date Mechanical. 

Processen in relatie tot Jnitiele Inkoop en Leverancier 
De creatiefase van de tekeningen bevat duidelijk aanwijzingen ten aanzien van activiteiten waarbij 
voor het Generiek Plan externe partijen betrokken worden. Er vindt een verwijzing naar gesprekken 
met Leveranciers plaats waarbij de ontwikkeling van de matrijzen voor de LT onderdelen centraal 
staan. Van de leverancier wordt dan verwacht dat deze op basis van de eerste tekeningen in een later 
stadium opmerkingen levert die ten goede kunnen komen aan de maakbaarheid van het produkt. De 
leveranciers kunnen voordat effectief Beitel-In-Staal plaatsvindt wijzigingen doorspelen aan de 
uitbesteder. 
Na de CD-Mech wordt een order opgesteld die naar de leverancier gaat. Er wordt dan besloten geld uit 
te geven voor een matrijs, omdat in een eerder stadium de kans op grotere wijzigingen aanwezig is. Dit 
met de nodige kosten voor wat betreft de matrijs. Fouten moeten voorkomen worden door de 
gesprekken en het verwerken van de opmerkingen vooraf. 

Uitgangspunten voor het zodanig opstellen van de activiteiten zijn geweest: 

• er moeten gesprekken plaatsvinden met de leverancier van matrijzen voor LT onderdelen voordat 
de order voor Beitel-In-Staal wordt vergeven; 

• op basis van een fysiek voorbeeld (model) kan een evaluatie plaatsvinden op de mechanische 
constructie en vormgeving; 

• er wordt gewerkt in multidisciplinaire sessies om fouten te voorkomen in het definitieve ontwerp. 

ID Task Name 

3 CD-MEC 

4 AFM-SYS 

5 Vanaf SR to·t Beitel lri Staal 

6 Mechafroriicrri'odei ------- -- --

7 -- CAD-Tek. mech. 

8 Print, Mech. Model Beschikbaar 

9 Mechatronic-model , verwerven 

1 o Onderdelen verwerven modellen 

11 Long term, ontw matrijs 

12 Print, proto-2 , beschikbaar 

13 Mode( m6rifage . 

14 Model , evaluaiie 

15 Long term, opm. leveranciers __ _ 

16 Rondzending 

17 FMEA 

18 Update mech tek. pakket 

Figuur 4.5 Activiteiten in het Generiek Plan van SR tot 'Beitel-In-Staal' 

Bij de creatiefase wordt de input van leveranciers verwacht. Immers wordt in het Generiek Plan 
melding gemaakt van ' technische gesprekken ' . De exacte inhoud en input verwacht van de leverancier 
bij de gesprekken zijn niet vermeld . 
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4.3.3 Creatiefase tot trialrun 
Deze fase wordt grotendeels bepaald door de doorlooptijd van de LT onderdelen (activiteit 20, zie 
Figuur 4.6). Binnen de hiervoor staande twaalf weken ( in de figuur week 11 tot en met week 23) 
worden matrijzen gemaakt bij de leverancier (of deze laat ze maken bij een specialistische 
matrijzenmaker) en worden in de matrijzen de eerste produkten gespoten. Dit proces wordt bij de 
leverancier gestart via een order van Philips, uitgeschreven na de CD-Mech (voor Beitel-In-Staal). 
Parallel aan de twaalf weken worden in enkele weken Electrical Verification Test modellen (activiteit 
19) gemaakt. Deze worden geevalueerd en vormen de basis van de mijlpaal Acceptance Functional 
Model. Met opmerkingen die tijdens de besluitvorming naar voren komen worden deze modellen 
getest (activiteit 21 ). Als gevolg van de opmerkingen die hieruit komen wordt de documentatie 
aangepast en worden de modellen omgebouwd tot Design Verification Test (DVT) modellen (activiteit 
23). Deze modellen zijn volledig functionerende modellen die een weerspiegeling van het te 
ontwikkelen produkt vormen . Met het passeren van de Commitment Date System wordt het model 
vrijgegeven en wordt het design hierbij vastgelegd. 

Op de DVT modellen worden vervolgens tests (activiteiten 24-28) gedaan. In de laatste week van de 
DVT worden de onderdelen die dan geleverd kunnen worden door de leverancier (de zogenaamde 
First-Off-Tools of FOT's) ingebouwd zodat er ook apparaten met de uiteindelijke mechanische 
componenten getest kunnen worden. 

De eerste uiteindelijke produkten (de DVT modellen) zijn gerealiseerd en geevalueerd. Indien deze 
modellen voldoen (vanuit Mechanische Ontwikkeling) wordt mijlpaal DR gepasseerd. 

In het Generiek Plan staan de hiervoor beschreven activiteiten vermeld (zie Figuur 4.6). De relaties met 
activiteiten van andere ontwikkelingsafdelingen staan niet in de figuur vermeld omdat ze buiten het 
bestek van dit verslag vallen . Wei hebben de andere activiteiten invloed op de activiteiten van 

ID Task Name 

1 AFM-SYS 

2 CD-SYS 

3 DR 

4 Vanaf SR tot Be.iiel In Staal 

18 Vanaf Beitel In Staal tot DR 

19 verw 5x EVT mod. mont. 

20 ·torig-term, "Beitel insfaaliafname" 

21 EVT testen 

22 Update Doc. pakket 

23 Update EVT-modellen tot DVT 

24 Mont Apparaten 

25 

26 

27 

DVT-SW 

DVT/Q-Testen op apparaten 

DVT-Opmerking-verwerken 

28 ·· Approbatietesten 

29 Vanaf DR tot IR 

Figuur 4.6 Activiteiten in het Generiek Plan vanaf Beitel-In-Staal tot DR 

Mechanische Ontwikkeling. Het duidelijkst valt hier de laatste groep van activiteiten (activiteiten met 
de nummers 24-27) op, deze volgt niet direct op activiteit 23 . 

Processen in relatie tot lnitiele Inkoop en Leverancier 
De langste doorlooptijd in deze fase wordt gevormd door de doorlooptijd bij de leverancier voor het 
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leveren van de eerste FOT (activiteit 20). Dit is een periode waarin formeel volgens het Generiek Plan 
geen processen en activiteiten van Mechanische Setontwikkeling met de leverancier (Initiele lnkoop) 
oflnitiele Inkoop met de leverancier plaatsvinden. Van de leverancier wordt verwacht dat 12 weken na 
het uitschrijven van de produktie order bij Beitel-In-Staal een eerste FOT wordt opgeleverd. Deze 
twaalf weken zijn vastgesteld op basis van de ervaring door de jaren heen en wordt gebruikt voor de 
planning van produktontwikkelingsprojecten. 

Uitgangspunten voor het zodanig laten plaatsvinden van de activiteiten zijn: 

• de doorlooptijd van de leverancier van de LT-matrijzen is een vast gegeven en dient als 
uitgangspunt voor de planning; 

• door Engineering Verification Test en DVT modellen is het mogelijk om een goed zicht te krijgen 
op het uiteindelijk produkt; door het scheiden van EVT en DVT wordt ervoor gezorgd dat bij DVT 
elektrische problemen minder voor zullen komen; 

• op de DVT modellen wordt in de laatste week van de testperiode een upgrade uitgevoerd met FOT 
onderdelen voor verdere tests; 

• op DR moet een principebesluit over de acceptatie van constructies en werkende apparaten 
genomen worden . Opmerkingen warden verwerkt parallel met de DVT testen. 

De creatiefase tot trialrun is vooral voor de leverancier een periode van op tijd atleveren van de eerste 
spuitgietonderdelen. Hiernaast staan geen concrete activiteiten vermeld in relatie tot de leverancier. 
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4.3.4 Realisatiefase tot IR 

ID Task Name 
6 DR 

7 IR 

8 CR 

9 TotSR 

18 Vanaf SR tot Beitel In Staal 

32 Vanaf Beitel In Staal tot DR 

43 Vanaf DR tot IR 

44 Long term, pre-trialrun-c 

45 Mech, Kleine mech aanp 

46 ---·RealNrijgave tbv Trialru 

47 Mech, wijz tekening 

48 Trialrun , apparaten 

49 verpakking+mauals aan 

50 Mech, wijz matrijs 

51 DMT, Design mat.test 

52 DMT-Kwaliteitstesten 

53 ·· · Mech wijz . matrijs 

54 Vrijgave producten 

55 Verw produkten aanloop 

56 Van IR tot CR .. 

Figuur 4.7 Activiteiten in het Generiek Plan van DR tot IR 

In de realisatiefase tot IR wordt met de afgeleverde FOT's een trialrun uitgevoerd, waarbij een kleine 
serie van ongeveer 50 apparaten in elkaar wordt gezet. Na de trialrun, die representatief moet zijn voor 
de uite indelijke produktie, vindt een rondzending van apparaten plaats. 

Deze apparaten worden getest en geevalueerd door alle afdelingen. De opmerkingen worden verwerkt 
en hebben hun neerslag op de matrijs. Verschillende afdelingen moeten hun input geven in deze fase 
aangezien de produkten die uit de trailrun komen aan alle eisen van de klant moeten voldoen. IR is de 
mijlpaal waarbij op basis van de vorderingen en de gereed zijnde produkten besloten wordt om alle 
spec ificaties te bevriezen. 

Activiteiten die vermeld staan in het Generiek Plan zijn (zie Figuur 4.7): 

• verzamelen van alle onderdelen en nagaan of de LT onderdelen voldoen (activiteit 44); 
• kleine wijzigingen vinden plaats naar aanleiding van de keuringen van de FOT's (activiteit 45, 

interne activiteit); 
• mechani sche documentatie kan parallel aan de trialrun aangepast worden (activiteit 47); 
• wijzigingen vinden plaats in de matrijzen op basis van de resultaten uit de trialrun en de Design 

Maturity Test (activiteit 50 resp. 53); 
• vrijgave van de produkten vindt plaats (activiteit 54) 
• bestellingen voor onderdelen die gebruikt gaan worden in de echte produktie vinden plaats 

(activiteit 55). 
Alie activiteiten zijn erop gericht om het produkt te laten voldoen aan de gestelde eisen. Mechanische 
Ontwikkeling zal veel capaciteit nodig hebben indien er veel wijzigingen in het produkt zijn of de 
wijzigingen grote gevolgen heeft. 
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Processen in relatie tot Initiele Inkoop en Leverancier 
Bij wijzigingen van de matrijs en contacten met de leverancier wordt Initiele Inkoop benaderd, 
aangezien vanuit het produktontwikkelingsproject Initiele Inkoop de interface is tussen Philips en de 
leverancier. Afhankelijk van de situatie en de hoeveelheid fouten kan de druk tot matrijswijzigingen in 
korte tijd toenemen. Afhankelijk is Initiele Inkoop van de informatie die wordt aangeboden of wordt 
vergaard bij de verscheidene testen en op de Ontwikkelafdelingen. 

4.4 lnkoop in produktontwikkeling 
Het Generiek Plan is vooral een ontwikkelplan, die getrokken door Mechanische Ontwikkeling en met 
hulp van overige ontwikkel- en ondersteunende afdelingen (waaronder Initiele Inkoop) is opgesteld. In 
het Generiek Plan zijn activiteiten die moeten leiden tot het verwerven van componenten en onderdelen 
van de ontwikkelafdelingen niet vermeld. De activiteiten in het Generiek Plan waarvoor Initiele Inkoop 

13 

11 

15 

20 

44 

45 

46 

xx 

.. 50 

5053 

5154 

5558 

Task Name 

Lev. keuze kunstst. v-o+matrijs 

Long term, ontw matrijs 

Long term, -opm. leveranders 

Long term, "Beitel in staal/afname" 

Long term, pre-trialrun-check 

Mech, Kleine mech aanp 

RealNrijgave tbv Trialrun 

verpakking+mauals aanwezig 

Mech, wijz matrijs 

Mech wijz . matrijs 

Vrijgave producten 

Mech P·rodl vr'ijgave ·--· ·-···- -·-·•---

5-W28 

5-WJ0 

-W32 ■ 5-W32 

1-W33 ~5-WJ 

1-W35 5- 36 

1-W37 5 W37 

1-W39 

Figuur 4.8 Activiteiten in het Generiek Plan ender (mede)verantwoordelijkheid van lnitiele lnkoop 

5-W44 

(mede)verantwoordelijk is staan vermeld in Figuur 4.8. De figuren in de voorgaande paragraaf 
bevatten alle activiteiten waarvoor Mechanische Ontwikkeling verantwoordelijk voor is. De 
nummering van de activiteiten in Figuur 4.8 komen overeen met de nummering in de respectievelijke 
ftguren. 

De activiteiten waarvoor lnitiele lnkoop (mede)verantwoordelijk is worden in de volgende paragrafen 
behandeld. 

4.4.1 Conceptfase tot SR 
lnitiele Inkoop moet in samenwerking met Mechanische Ontwikkeling een leverancierskeuze maken 
voor co-makership, of gezamenlijke ontwikkeling of de ontwikkeling van LT matrijzen (activiteit 
nummer 13 in Figuur 4.4 en Figuur 4.8). Hiertoe is Initiele Inkoop vertegenwoordigd in het 
conceptteam dat gedurende de conceptfase de specificaties en de mogelijkheden van constructies 
onderzoekt en deze in functionele zin vastlegt 

4.4.2 Creatiefase van de tekeningen 
lnitiele lnkoop moet gesprekken organiseren met de leverancier. Deze gesprekken vinden samen plaats 
met vertegenwoordigers van Mechanische Ontwikkeling. In deze gesprekken wordt de leverancier op 
basis van de schetsen een mogelijkheid geboden om informatie aan te bieden over maakbaarheid en 
speciftcaties. De leverancier wordt als het ware uitgedaagd om mee te denken met de 
produktontwikkeling. Bij Beitel-In-Staal moet de leverancier dan zover zijn dat schetsen van de 

I.di 111/lU"" twfat.' 
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matrijzen klaar zijn en de eventuele vragen over de constructie besproken zijn met de Mechanische 
Ontwikkeling (activiteiten 11 en 15 in Figuur 4.5 en Figuur 4.8). 

4.4.3 Creatiefase tot trialrun 
Op basis van de onderhandelingen en gesprekken tussen de leveranciers en Mechanische Ontwikkeling 
wordt aan het begin van deze fase een contract uitgeschreven voor de levering van matrijzen en de 
eerste produkten uit de matrijs. In deze periode krijgt de leverancier I 2 weken om het produkt te 
maken (activiteit 20). Met de FOT's worden DVT modellen uitgerust, waarna de DVT modellen 
worden geevalueerd en veranderd. Voorbereidingen met betrekking tot de FOT onderdelen worden 
getroffen (activiteiten 44 tot 46 in Figuur 4.6 en Figuur 4.8). 

4.4.4 Realisatiefase tot IR 
Activiteit 46 duidt op de inkoop van niet produktgerelateerde goederen die buiten het bestek van dit 
onderzoek vallen. lnitiele lnkoop Mechanisch is verantwoordelijk voor de ingekochte goederen en in 
deze fase vinden gesprekken plaats met leveranciers en wijzigingen met betrekking tot de matrijzen 
worden aan de leverancier doorgegeven (activiteiten 50 en 53). In twee maal twee weken moet de 
leverancier eventueel gewijzigde matrijzen afleveren zodat de matrijzen en de daarmee te produceren 
produkten vrijgegeven worden (door kwaliteitsdienst, zie activiteiten 54 en 58). Aansluitend vindt er 
produktie plaats (zie Figuur 4. 7 en Figuur 4.8). 

4.5 Afsluiting 
In dit hoofdstuk zijn activiteiten van het Generiek Plan beschreven waarvoor Mechanische 
Ontwikkeling en lnitiele lnkoop Mechanisch verantwoordelijk zijn bij de produktontwikkeling. Het 
Generiek Plan wordt door het management van Philips Hasselt beschouwd als een leidraad voor het 
uitvoeren en structureren van produktontwikkelingsprojecten. 

De samenwerking met leveranciers wordt niet direct aangeduid, wel worden op een beperkte schaal 
activiteiten aangeduid waarvoor lnkoop verantwoordelijk is. Bij het vaststellen van de activiteiten in 
het Generiek Plan is de vroege leveranciersbetrokkenheid wel als uitgangspunt genomen 
(leverancierskeuze voor SR, technische gesprekken bij uitwerken details). De vraag die in het volgende 
hoofdstuk beantwoord zal worden is of de werkelijkheid ook is zoals het Generiek Plan voorstelt. 
Duidelijk is het wel dat samenwerking op het gebied van het uitwerken van een concept met 
leveranciers, dus echte vroege betrokkenheid en input van technologische kenni s van leveranciers in 
een eigen innovatief nieuw ontwerp, minder voor de hand zal liggen binnen het voorliggende Generiek 
Plan. Naast de leveranciersbetrokkenheid wordt er wel door het toewijzen van verantwoordelijkheden 
aan lnitiele lnkoop een betrokkenheid van de lnkoopafdeling voorgesteld . 

Zoals eerder gesteld is naast een algemeen netwerkplan ook een detailplanning per afdeling en een tot 
het Generiek Plan positieve instelling van het personeel natuurlijk noodzakelijk. 
Uit interviews met medewerkers op lnitiele lnkoop is duidelijk gebleken dat het besef van het werken 
aan de hand van een Generiek Plan niet bekend is. Een oorzaak is gelegen in het feit dat de 
meerderheid van de lnkoopstaf niet werkt voor opdrachten van Mechanische Setsontwikkeling. Het 
Generiek Plan is het verst toegepast binnen de Sets. 

Als verder gekeken wordt naar de activiteiten waarvoor Mechanische (Sets-)ontwikkeling en lnkoop 
verantwoordelijk zijn, blijken de activiteiten van lnkoop minder uitgewerkt, wat de veronderstelling 
dat het Generiek Plan vooral een Ontwikkelplan is verder ondersteunt. Een verdere detailuitwerking 
van het Generiek Plan is niet opgesteld voor lnitiele Inkoop, zodat een leidraad voor de activiteiten 
binnen Initiele lnkoop alleen wordt gevormd door de referenties in het Generiek Plan . 

Het Generiek Plan is een leidraad. In hoeverre de werkelijkheid hieraan voldoet zal blijken in het 
volgende hoofdstuk. In dat hoofdstuk worden de werkelijke activiteiten van Mechanische 
Ontwikkeling en lnitiele lnkoop Mechanisch uitgewerkt.. 
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5. Werkelijk uitgevoerde activiteiten 

In het vorige hoofdstuk is de situatie beschreven die het Generiek Plan voorschrijft. Het is echter goed 
voor te stellen dat in werkelijkheid niet alles zo gebeurt zoals het gepland staat. De werkelijke situatie 
zoals beschreven in dit hoofdstuk is gebaseerd op een enquete, interviews en actieve projectopvolging 
in het projectteam van de CDi-830 en de verbeterteams. 

5. 1 Activiteiten van Mechanische Ontwikkeling 
Mechanische Ontwikkeling is de trekker van de produktontwikkeling. Als Ieidraad wordt het Generiek 
Plan alleen door enkele projectleiders fanatiek gevolgd. Het Generiek Plan en onderdelen daarvan zijn 
niet altijd bekend bij de Mechanische Ontwikkelaars. Vertegenwoordigers van alle afdelingen van 
Produktontwikkeling maken op basis van het Generiek Plan een planning van activiteiten voor de 
afdeling. Basis voor de beschrijving hebben enerzijds interviews en anderzijds de deelname aan het 
CDi-830 project gevormd. 

5.1.1 Conceptfase 

Aan vormgeving wordt veel aandacht besteed en constructies worden onderzocht. Het is echter 
duidelijk dat de klant niet altijd duidelijk voor ogen heeft hoe het uitgewerkte concept er uit moet zien. 
Het gevo lg is een proces van veel interactie en herhalingsstappen. Dit kan tot gevolg hebben dat deze 
fase niet duidelijk wordt afgesloten . Gedurende de gehele fase en bij de CDi-830 ruimschoots na de SR 
worden vormgevings- of functionaliteitseisen aangepast. De afsluitende mijlpaal SR kan met 
vermelding van punten die afgehandeld moeten worden gepasseerd worden. 

Mechanische Ontwikkeling onderzoekt de mogelijke mechanische constructies die kunnen voldoen aan 
de functionele en vormgevingstechnische eisen. Hiertoe zitten alle ontwikkelafdelingen bijeen in de 
conceptvergaderingen. 
Primair houden de ontwikkelafdelingen zich bezig met: 

• het uitwerken van conceptvoorstellen en 
• communicatie met de opdrachtgevers. 

Concreet resulteert deze fase in een verzameling van functionele specificaties en is het bekend op de 
ontwikkelafdelingen welke constructies en onderdelen gebruikt gaan worden. 

Processen in relatie tot Initiele Inkoop en Leverancier 
Met de klant moet in goed overleg tot een uitgewerkt concept gekomen worden . lnitiele lnkoop is 
formeel betrokken bij de conceptteams en wordt uitgenodigd om input te leveren in het 
produktontwikkelingsproces. Er wordt niet concreet stilgestaan bij het lnkoopvraagstuk in dit stadium, 
de lnitiele Inkoper moet een actieve houding vertonen door relevante informatie te kunnen aanbieden . 
Een actieve opkomst is door de formele uitnodiging niet gegarandeerd. De leverancier is nog geheel 
buitenspel. Niet altijd is de lnkoper aanwezig in de conceptvergaderingen. 

5.1.2 Creatie van tekeningen 
Op basis van de specificaties en exploded views van het te ontwikkelen produkt gaat Mechanische 
Ontwikkeling aan het werk om in de CAD tekeningen detailleringen aan te brengen. Ongeveer 7 
weken na de SR zijn de eerste schetsen van het apparaat (dit worden de . I {punt een} tekeningen 
genoemd) klaar. Op basis van deze tekeningen wordt het eerste model besteld . Dit apparaat dient 
vooral voor de vormgeving en is nog niet functioneel . Gedurende de levertijd van de onderdelen van 
het apparaat wordt verder gewerkt met de detaillering van de CAD tekeningen. Na levering van 
onderdelen en de assemblage van het eerste model vindt een rondzending en aansluitend een FMEA op 
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het model plaats. De opmerkingen worden verwerkt in de tekeningen, die dan de definitieve versie zijn 
voor de leverancier om van start te gaan met het maken van de matrijs. 

Tegenwoordig wordt op CAD stations gewerkt, voor de visuele controle en voor leveranciers worden 
echter hardcopies (tekeningen op papier) gemaakt. 

Processen in relatie tot lnitiele lnkoop en Leverancier 
De tekeningen (de . I tekeningen als schets en de uitgewerkte .2 voor de leverancier), worden wanneer 
beschikbaar naar de Initiele Inkoopafdeling gezonden. Met de . I tekeningen worden leveranciers 
benaderd, dit geldt dan voor alle onderdelen. Op basis van de offerte brengen de leveranciers een 
offerte uit. Op basis van de offertes wordt in een MoB vergadering (ongeveer 3 weken voor Beitel-In
Staal) een leverancier gekozen en wordt de gekozen leverancier betrokken bij het produktcreatieproces. 

Vaak wordt gewerkt met bekende leveranciers, waardoor de leverancier ervaring heeft met de eisen en 
wensen van Philips. Voor het merendeel van de Sets-projecten binnen Hasselt is er maar I Philips
interne leverancier gekozen. Die leverancier kent CE Hasse It en haar werkwijze goed en had 
regelmatig een projectleider in Hasselt. Met onder andere het CDi-830 project zijn er nieuwe 
leveranciers benaderd om mee samen te werken. 

5.1.3 Creatiefase tot trialrun 
In deze periode heeft de Mechanische Ontwikkeling het relatief rustig. De ontwikkelaar houdt zich 
bezig met het verzorgen van de EVT (Engineering Verification Test) modellen en het voorbereiden van 
de DVT modellen. Met de EVT wordt er gekeken functionele specificaties in het ontwerp. Nadien 
worden onderdelen van het apparaat, de samenstellingen en het produkt zelf voorzien van een 
codenummer ( de zogenaamde I 2NC). Dit in verband met de logistiek. De DVT (Design Verification 
Test) is een test met werkende modellen, waarvan de onderdelen in het begin van de test nog uit 
handgemaakte onderdelen bestaat. In een later stadium worden deze onderdelen vervangen door de 
FOT's voor de laatste testen. 

Vaak ontvangen de ontwikkelaars in deze periode ook nog vragen over de tekeningen . De leverancier 
of de matrijzenmaker komen onduidelijkheden tegen en zoeken feedback van de opdrachtgever. Ook 
wordt de leverancier bij grote wijzigingen op de hoogte gebracht van de wijzigingen. 

Na de ontvangst van de FOT's kunnen nog kleine mechanische wijzigingen plaatsvinden aan de hand 
van opmerkingen uit de DVT. 

Processen in relatie tot lnitiele lnkoop en Leverancier 
Contacten worden vanuit Philips gelegd met de leverancier indien er grote wijzigingen in het produkt 
optreden. Er is sprake van comunicatiestilte tussen Philips en leverancier. Eventuele vertragingen 
worden door de inkoopafdeling teruggemeld. 

Na de ontvangst van FOT (direct) worden de onderdelen gekeurd. 

5.1.4 Realisatiefase tot IR 
Parallel aan de trialrun worden de tekeningen van onderdelen die gewijzigd worden aangepast. Met de 
apparaten uit de trialrun worden testen op het gebied van functie en kwaliteit gedaan. Naar aanleiding 
van de trialrun ontstaan opmerkingen die voor vrijgave van de onderdelen van onderdelen en het 
produkt moeten zijn uitgewerkt. Met de IR vindt de onderdelenvrijgave plaats. 

Processen in relatie tot Jnitiele lnkoop en leverancier 
De opmerkingen en wijzigingen in onderdelen van het produkt worden naar de leverancier 
doorgegeven . lndien nodig (bepaald door de kwaliteit en de functionaliteit van de geleverde onderdelen 
en door wijzigingen die opgetreden zijn in de periode van Beitel-In-Staal tot FOT) worden matrijzen 
gewijzigd. 
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5.2 lnitiele lnkoop in werkelijkheid 
Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten die in de werkelijkheid plaatsvinden binnen Initiele 
lnkoop. Basis voor deze beschrijving zijn geweest enerzijds interviews en anderzijds de participatie 
aan het CDi-830 project. De notatie van de werkelijke activiteiten is gebaseerd op een kijk vanuit 

Figuur 5.1 Activiteiten van lnitii!le lnkoop in de 
produktontwikkeling 

lnitiele lnkoop Mechanisch. 

5.2.1 Conceptfase 
In de conceptvorming tot specificaties wordt lnitiele lnkoop 
op de hoogte gebracht van de projecten. De projecten vinden 
hun oorsprong bij de klant. Bij het onderzoek naar 
mogelijkheden in een produkt in deze fase wordt uitgegaan 
van de kennis van de Ontwikkelafdelingen. Hoewel lnkoop 
uitgenodigd wordt voor de conceptvergaderingen is de 
vertegenwoordiger in <lit vroege stadium vaak afwezig. 

Op basis van formele procedures zit de lnitiele Inkoper 
soms, afhankelijk van de drukte van de Inkoper, bij de 
conceptteams. De Initiele Inkoper brengt geen stem uit in de 
ontwikkeling van produkten. Een select leveranciersbestand 
is beschikbaar om te betrekken. Doordat er nog vele 
wijzigingen in het produkt kunnen plaatsvinden en doordat 
er geen uitgewerkte tekeningen van het produkt zijn, is de 
Initiele lnkoper onzekerder naar leveranciers toe. De 
leverancier zal dan ook niet benaderd worden. 

5.2.2 Creatie van tekeningen 
Na de SR zijn de functionele eisen van het te ontwikkelen 
produkt gereed. Duidelijk wordt dan ook wat voor soort 
componenten en materialen gebruikt zullen worden en wat 
de seriegrootte zal zijn. Dit zijn voor inkoop nuttige 
gegevens. Vervolgens gaan er 6 weken overheen voordat de 
eerste uitgewerkte tekeningen van Mechanische 
Setsontwikkeling gereed zijn . De tekeningen worden met 
minimale informatie (alleen de tekeningen zelt) door 
Mechanische Setsontwikkeling naar lnitiele lnkoop 
Mechanisch gezonden. Met de tekeningen worden 
leveranciers benaderd . De gegevens die de leveranciers 
ontvangen (bevatten ook levertijden) dienen dan als basis 
voor het uitbrengen van een offerte. 

De leveranciers komen uit een ' preferred supplier list '. 
Nieuwe leveranciers worden benaderd indien door de 
planning of het soort produkt een noodzaak wordt gevoeld 
bij de lnkopers. De bekende leveranciers voldoen dan niet. 
Het betrekken van nieuwe leveranciers komt sporadisch 
voor, <lit strookt met het beleid tot het verminderen van het 
aantal leveranciers. 

Binnen enkele weken (normaliter 3 weken) moet een 
leverancier reageren op de offerte-aanvraag. Aansluitend op 
de ontvangst van de offertes vindt een zogenaamde ' Make-
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or-Buy' vergadering plaats (week voor de mijlpaal CD-Mech). Dit is een vergadering waarbij de 
deelnemers besluiten nemen over waar de verschillende nieuwe onderdelen in het te ontwikkelen 

produkt worden gemaakt.. In Tabel 5.1 staan de deelnemers van de Make-or-

Tabel 5.1 Deelnemers Make-or- Buy vergadering vermeld. 
Buy vergadering 

1~~11ttiilMr~~IU!l 
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In de vergadering 13 wordt het prijsniveau vergeleken met de voorcalculatie van 
O&E en wordt gekeken naar Vendor rating, de levertijd, de consequenties bij 
technische wijzigingen en de 'preferred supplier list'. De Vendor rating is een 
evaluatiemethode voor de integrale beoordeling van leveranciers en wordt 
uitgevoerd voor het courant houden van de 'preferred supplier list' en de 
maandelijkse terugkoppeling naar leveranciers. Gegevens van kwaliteit, 
doorlooptijd, prijzen en logistiek/ondersteuning worden hier meegenomen. 

\li!@Biwl,~ • ? Het resultaat is een gekozen leverancier die nog enkele weken de tijd heeft 
om technische en mechanische opmerkingen in te brengen, die vervolgens 

verwerkt kunnen worden in de definitieve en gecodeerde tekeningen. De op basis van de eerdere 
tekeningen bestelde modellen zijn geevalueerd en bieden dan ook input voor de definitieve tekeningen 
(zie activiteiten week 9, 13 en 14 in Figuur 4.5 op pagina 21 ). 

5.2.3 Creatiefase tot trialrun 

Na de AFM-Sys worden de orders voor de gereedschappen geplaatst en moeten op basis van de 
tekeningen (de .2 tekeningen) onderdelen en samenstellingen gemaakt worden. De tijdsduur die staat 
voor Beitel-In-Staal (men mag de matrijzen maken) tot FOT is 12 weken. Uit ervaring blijkt <lat deze 
termijn regelmatig wordt overschreden. Beitel-In-Staal betekent <lat de leverancier fysiek aan de 
matrijs kan beginnen ( of laten beginnen). De activiteiten van de leverancier worden niet nagegaan, 
gestuurd wordt op de eindleverdatum van FOT's. Er heerst geen inzicht in de faseringen van de 
activiteiten en de activiteiten zelf die bij de leverancier van kunststofprodukten in de twaalf weken 
plaatsvinden. Hoewel formeel het ontwerp gedurende deze periode bevroren is, komen er in de praktijk 
we) wijzigingen naar voren, die doorgespeeld naar de leverancier gevolgen kunnen hebben op de 
levertijd en de prijs. 

De onderdelen worden na ongeveer twaalf weken geleverd. Deze FOT's worden geevalueerd en 
aangepast voor het gebruik in de trialrun (zie voor het overzicht van de activiteiten Figuur 4.6). 

5.2.4 Realisatiefase tot IR 
Met de eerste onderdelen wordt in de trialrun de eerste serie produkten gemaakt. Deze eerste totaal 
werkende produkten worden getest en geevalueerd. lndien nodig vinden dan in drie weken tijd 
wijzigingen plaats aan de produktiematrijzen. Een formele procedure bestaat in het regi streren en 
opmerken van de fouten. Met eventuele aanpassingen wordt het ontwerp goedgekeurd en wordt DR 
gepasseerd . In Figuur 4. 7 wordt deze en voorgaande onderdelen in het produktcreatieproces grafisch 
tegen een tijdsas weergegeven.In het vervolg van het traject (kwaliteitsklachten) wordt door een 
QSE'er verzorgd en wordt het lopende orderpakket van het betroffen produkt overgedragen aan de 
logistieke afdeling van Philips CE Hasselt. 

5.3 Afsluiting 
Mechanische Setsontwikkeling volgt uitgebreid het Generiek Plan. Daarentegen heeft Initiele lnkoop 
in heel weinig gevallen het Generiek Plan als een leidraad gebruikt. In de meeste gevallen wordt onder 
aansporing van een projectleider de inzet van lnkoop geeist. De rol die lnitiele Inkoop speelt in de 
produktontwikkeling is niet actief en pro-actief. 

Het volgende hoofdstuk zal de timing en activiteitenverschillen tussen het Generiek Plan (beschreven 
in hoofdstuk 4) en de werkelijkheid (dit hoofdstuk) worden geanalyseerd. 

13 Bron: Kwaliteitshandboek Philips Hasselt, gebaseerd op ISO 9000 certificatie 
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6. Analyse van plan in werkelijkheid 

De beschrijving volgend uit het Generiek Plan wordt in dit hoofdstuk vergeleken met de activiteiten in 
de werkelijkheid. Na de analyse zullen in paragraaf 6.3 conclusies worden getrokken. Deze dienen als 
basis voor de verbeteringsvoorstellen. 

Het management beschouwt vanuit Produktontwikkeling het Generiek Plan als een beschrijving van de 
activiteiten zoals die in werkelijkheid plaatsvinden. Aangezien de activiteiten in werkelijkheid anders 
verlopen is er sprake van een perceptieprobleem [Veld ( 1988)) (zie paragraaf 6.1 ). In paragraaf 6.2 
worden drie verschillen tussen de activiteiten in het Generiek Plan en werkelijkheid verder uitgewerkt. 

6. 1 Perceptieprobleem 
Het management van Philips Hasselt heeft het Generiek Plan in 1994 bekrachtigd als de leidraad voor 
het uitvoeren van activiteiten binnen het produktcreatieproces. Samen met de nodige communicatie 
naar de werknemers en de beschrijvingen in het Kwaliteitshandboek is het management ervan 
uitgegaan dat het Generiek Plan volledig wordt opgevolgd bij de produktontwikkeling. Uitgaande van 
deze veronderstelling werd ook deze afstudeeropdracht in het begin opgezet. Dit afstudeeronderzoek 
zou plaatsvinden naar de samenwerkingsmogelijkheden met leveranciers in het Generiek Plan. 

Echter is uit de beschrijvingen in de vorige twee hoofdstukken gebleken dat de werkelijke uitgevoerde 
activiteiten en de timing ervan niet overeenstemt met de voorgestelde activiteiten van het Generiek 
Plan ( operationele uitvoering). Er is sprake van andere ( en in dit geval positievere) perceptie van de 
werkelijkheid bij het management. 

Verschillende oorzaken hebben ten grondslag gelegen aan deze misperceptie. 

6.1.1 Koppeling met de werkelijkheid 

Een duidelijke oorzaak is het gebrek aan mogelijkheden tot opvolging in detail. Voor elke mijlpaal 
worden checklists afgelopen op het al dan niet uitgevoerd hebben van activiteiten. 1ndien alle vereiste 
activiteiten ofactiepunten van de checklists zijn uitgevoerd worden mijlpalen gepasseerd. Voor de 
coordinatie van de uitvoering van activiteiten worden wekelijks projectteamvergaderingen 
bijeengeroepen. Op deze vergaderingen, waarbij alle disciplines zijn vertegenwoordigd, worden 
hoofdpunten bij de voortgang van het project besproken. Dit zijn dan activiteiten die uit de maat lopen 
of speciale activiteiten, waarvan het noodzakelijk is dat ze worden opgevolgd. 

De wekelijkse projectverslagen worden gemaakt voor opvolging een week later, maar worden niet 
consequent en duidelijk gearchiveerd en benut voor het leren van de afwijkingen in het projectverloop. 
Wat na het afronden van een project overblijft zijn de ervaringen van de betrokken personen en de 
mijlpaalverslagen (die gepasseerd worden). Wat niet beschikbaar komt zijn de afwijkingen van de 
uitgevoerde activiteiten ten opzichte van het Generiek Plan (en die zijn er) en hoe structureel sommige 
afwijkingen zijn. Dit zijn de punten die inzicht kunnen verschaffen in de werkelijke opvolging en 
bieden in een later stadium mogelijkheden tot correctie van het activiteitennetwerkplan of de 
procedures. Een feedbackloop die tot continuous verbeteren kan leiden moet worden opgezet. De 
kruisbestuiving van ervaringen bij de verschillende projecten moet bevorderd worden . 

6.1.2 Betrokkenheid niet-ontwikkelafdelingen 
Een andere oorzaak is de aanname dat alle belangrijke activiteiten van alle betrokken afdelingen 
vermeld staan in het Generiek Plan. Duidelijk worden de ontwikkelactiv iteiten in het Generiek Plan 
vermeld, echter naar de activiteiten die Initiele lnkoop moet verrichten wordt slechts gerefereerd. Door 
de afwezigheid van de activiteiten van lnitiele lnkoop, die voor elk produktontwikkelingsproject van 
belang zijn is een bron van speling gecreeerd. Voorbeeld is de onduidelijkheid van de rollen die de 
betrokken afdelingen moeten spelen (wie zorgt ervoor, naast de projectleider). Deze speling kan 
enerzijds door Produktontwikkeling en anderzijds door lnitiele lnkoop worden benut. Tijdens het 
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opstellen was er echter wel een vertegenwoordiger van (destijds) Materials Management aanwezig en 
verondersteld werd <lat het Generiek Plan verder uitgewerkt en toegepast werd op de inkoopafdeling. 
De betrokkenen destijds zijn door reorganisaties buiten de ondememing komen te staan. Het Generiek 
Plan is niet verder gedetailleerd opgesteld voor lnitiele Inkoop en door het ontbreken van de 
activiteiten in het Generiek Plan zijn de activiteiten ook minder gestructureerd. Voorbeelden van deze 
activiteiten zijn dan de vooronderzoeken, vooruitlopend op nieuwe projecten, beschikbaarheid van 
leveranciers en kennisverwerving over bepaalde onderdelen of technieken . 

6.2 Verschillen tussen werkelijkheid en Generiek Plan 
De verschillen tussen de werkelijkheid en het Generiek Plan kunnen in twee categorieen warden 
ingedeeld. Enerzijds kan de implementatie van het Generiek Plan te wensen over hebben gelaten. Hier 
is sprake van wanneer het Generiek Plan een activiteitennetwerk voorschrijft <lat meer in de richting 
van samenwerken in de produktontwikkeling met de leveranciers komt dan <lat er in de werkelijkheid 
plaatsvindt. Het Generiek Plan is dan in zulke gevallen de ideate situatie. Anderzijds kunnen de 
activiteiten in de werkelijkheid de samenwerking met betrekking tot leveranciers in de 
produktontwikkeling duiden op 'gebreken' in het Generiek Plan. Dit kunnen onduidelijkheden of 
onnauwkeurigheden zijn. 

Figuur 6.1 lndelingsrnatrix mate van samenwerking 

In de ontwikkeling intensief samenwerken met de leverancier duidt Broersma ( 1991) aan met Co
makership 'optima form a' (stadium 4; lichtgrijs in Figuur 6.1) en <lit is een situatie die nagestreefd 
moet worden voor strategische onderdelen. Hierbij is een verregaande samenwerking aanwezig op het 
gebied van logistiek, kwaliteit en ontwikkeling. Het Generiek Plan gaat ervan uit <lat 
Produktontwikkeling na de specificatievrijgave (SR) met de leverancier gesprekken begint over 
maakbaarheid en ontwerp. De specificaties staan echter al vast; waardoor de door het Generiek Plan 
veronderstelde samenwerking met leveranciers in stadium 3 'Concentratie van leveranciers ' moet zijn. 

De situatie beschreven in het Generiek Plan is niet de beschrijving van de werkelijkheid: de 
werkelijkheid is anders dan beschreven in het Generiek Plan . Enkele verschillen in activiteiten en 
tijdstippen waarop activiteiten plaatsvinden staan hieronder. 

I. Relatie tot leveranciers: het tijdstip en de wijze waarop de leverancier wordt betrokken bij de 
ontwikkeling voor Long Term onderdelen. Het Generiek Plan stelt het kiezen van een LT 
onderdelen leverancier voorafgaand aan de mijlpaal SR terwijl in de werkelijkheid pas slechts 
enkele weken voor de CD-Mech tot een keuze wordt gekomen; (:onduidelijkheid in implementatie 
van Generiek Plan) 
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2. Make-or-Buy (MoB): het ontbreken van een duidelijk beslispunt voor de keuze van de leverancier 
in het Generiek Plan. Nadat bepaald is wat de onderdelen zijn met een langere en kortere levertijd 
moet door middel van een MoB vergadering op een bepaald moment een leverancier worden 
gekozen. De MoB op zich staat niet vermeld in het Generiek Plan. Deze vergadering is intern, maar 
is belangrijk voor de formele betrokkenheid van een leverancier; (:gebrek aan vermelding in het 
Generiek Plan) 

3. Doorlooptijd leverancier: de perceptie van het punt in het project van Beitel-In-Staal bij LT 
onderdelen. Formeel staan 12 weken voor de periode van Beitel-In-Staal tot FOT. Bij Beitel-In
Staal zou de leverancier moeten beginnen met het maken van matrijzen (vooronderzoek en 
voorbereidingen hebben plaatsgevonden). Door de activiteiten in de werkelijkheid is het gebleken 
dat dit niet het geval is. Verder zijn er tussen Beitel-In-Staal tot FOT geen communicatiepunten 
gepland terwijl Initiele Inkoop die wel heeft (in informele sfeer of bij wijzigingen). (: gebrek aan 
vermelding in het Generiek Plan) 

Alie drie de verschillen kunnen effect hebben op de doorlooptijd. Dit gebeurt dan enerzijds doordat er 
in een laat stadium (na vastleggen van de tekeningen) nog grote wijzigingen moeten plaatsvinden en 
anderzijds doordat onduidelijkheden zijn in het Generiek Plan of werkelijkheid op enkele punten 
(MoB, Beitel-In-Staal). 

Al met al duidt de uitvoering van activiteiten in de werkelijkheid op een situatie waarbij de 
samenwerking met leveranciers in de ontwikkeling in de categorie vallen van 'Vaste leveranciers' (dik 
omlijnd in de voorgaande figuur; situatie 2). Dit terwijl het Generiek Plan iets anders voorschrijft en de 
relatie met leveranciers op het gebied van Long Term onderdelen in de produktontwikkeling ook een 
meer intensievere samenwerking eisen. 

In de volgende subparagrafen worden de drie verschilpunten verder uitgewerkt. 

6.2.1 Relatie tot leveranciers 
Bij de relatie tot de leveranciers kunnen twee dimensies worden onderscheiden. Bepalend is ten eerste 
het tijdstip waarop de leverancier wordt betrokken in de produktontwikkeling. Vervolgens is ook de 
mate waarin de leverancier wordt betrokken in de produktontwikkeling van belang. 

De betrokkenheid van een leverancier of zelfs de matrijzenmaker begint met het contact waarin 
bevestigd wordt dat een order aan hun is gegund, dit is een gevolg van het onzekerheidmijdende gedrag 
dat ook bij leveranciers aanwezig is . Door het Generiek Plan wordt een selectie van de leverancier en 
matrijzenmaker voor Long Term produkten verondersteld voor de SR. Hierbij wordt een vroege 
leverancierskeuze (en betrokkenheid?) in de concept fase gesuggereerd. De leverancier zou in de 
hierop volgende gesprekken gedeelten van de ontwikkeling kunnen uitvoeren of duidelijke 
opmerkingen kunnen maken die de maakbaarheid, kostenniveau ofkwaliteit ten goede komen. 

In werkelijkheid worden over het algemeen besluiten over de keuze van een leverancier genomen op de 
Make-or-Buy vergadering die ongeveer 8-9 weken na de SR plaatsvindt. Het Generiek Plan maakt 
geen melding van een MoB, maar vast staat dat ongeveer na 11 weken na SR een mechanische 
commitment datum is. Op CD-Mech mijlpaal worden de mechanische constructies en oplossingen 
vastgelegd en vrijgegeven voor de produktie van matrijzen. De leverancier, die dus bekend moet zijn, 
moet na deze datum aan de slag voor het maken van matrijzen . Om aan deze eis te voldoen wordt 
ongeveer 2 weken voor CD-Mech een MoB gepland om een leverancier te kiezen en deze op de hoogte 
te brengen over de planning. In de weken tot Beitel-In-Staal (3-4) kan de leverancier opmerkingen met 
betrekking tot maakbaarheid maken. Verschillende oorzaken kunnen genoemd worden voor deze 
afwijking van het Generiek Plan. 

Tijdstip van betrokkenheid van inkopers 
Ten eerste denken inkopers geen input te kunnen leveren in een vroeg stadium waarbij alleen nog maar 
schetsen van een produkt bekend zijn en kan men leveranciers niet benaderen met een schets in zo'n 
vroeg stadium. Het is geen procedure of gewoonte dat een inkoper in een heel vroeg stadium actief 
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aanwezig is in een conceptteam. In een conceptteam kan echter een inkoper een duidelijk signalerende 
functie hebben. Nieuwe onderdelen met mogelijke moeilijkheden (die door de technische 
ontwikkelaars ontwikkeld kunnen worden of die door de ontwikkelaars in moeilijkheidsgraad 
onderschat worden) kunnen zo in een eerder stadium worden aangeduid en er kan de aandacht op 
gevestigd worden. Door een goed bijgehouden leveranciersbestand (goede contacten met leveranciers, 
vertrouwen) en medewerking van capabele leveranciers kunnen tevens nieuwe en innovatieve ideeen 
worden meegenomen in het ontwerp. De betrokkenheid van lnitiele Inkoop en daarbij de leverancier 
begint in werkelijkheid bij de onderhandelingen en gesprekken naar aanleiding van de . I tekeningen (5 
weken voor CD-Mech). De lnitiele Inkoopafdeling moet echter altijd in een vroegtijdig stadium 
betrokken zijn bij produktontwikkelingen, onathankelijk van de wet dan niet vereiste betrokkenheid 
van de leveranciers (welke immers na de betrokkenheid van lnitiele [nkoop pas moet worden bepaald). 

Dit gedrag van [nitiele lnkoop kan betiteld worden als onzekerheidmijdend. Doordat de leverancier in 
een later stadium wordt betrokken staan de specificaties voor een groter deel vast. Hierdoor kan de 
leverancier een accuratere prijsopgave doen en zijn er daarmee minder onzekerheden in het spel. Door 
leverancierskeuze direct te zien als een commitment tot een prijs wordt een vroege betrokkenheid van 
leverancier niet bevorderd. 

Soort leveranciers/relatie tot leveranciers 
De huidige relatie met de leverancier vindt ongedifferentieerd plaats op basis van 
uitbestedingsopdrachten op specificaties. Er bestaan geen raamcontracten met leveranciers en men 
probeert afnameverplichtingen te ontwijken. Uit ervaring blijkt dat de produktievoorspellende functie 
van de produkten die te Hassett worden geproduceerd niet erg treffend zijn. De kwaliteitscontroles 
vinden plaats bij de leverancier en bij binnenkomst bij Philips. Gewerkt wordt aan een 
kwaliteitsborgingssysteem . Verder wordt vooral de aandacht geschonken aan de grotere 
massaprodukten (COM en loaders). Initiele lnkoop wordt zich er steeds meer van bewust dat sommige 
leveranciers als partners behandeld moeten worden. Vaak drukken financiele kwesties een stempel op 
de relaties . Er zijn nog heel wat aspecten te veranderen indien men echt kan samenwerken in de 
produktontwikkeling of Co-makership (stadium 4 in Figuur 6.1 op pagina 32). Voorbeelden zijn een 
open calculatie, ontwikkelingsactiviteiten door leveranciers. Hierbij moeten leveranciers capabel 
genoeg zijn om ontwikkelingsactiviteiten over te nemen. 

Welke relaties met leveranciers onderhouden moeten en kunnen worden hangt af van eigenschappen 
van het te ontwikkelen produkt. De in dit onderzoek betrokken kunststoffen produkten binnen 
Mechanische Setsontwikkeling en lnitiele lnkoop hebben de volgende kenmerken: 

• het zijn onderdelen voor apparaten, met relatief weinig technische produktinnovatie; 
• deze apparaten hebben een ontwikkeldoorlooptijd van een jaar; 
• de produkten leggen accenten op esthetische punten; 
• de apparaten zijn voor de dynamische consumentenmarkt, waardoor er weinig zekerheid bestaat 

over de te produceren aantallen en de produktietijd vaak beperkt is tot enkele jaren; 
• kosten spelen een grote rot. 

De noodzaak om leveranciers reeds in een vroegtijdig stadium in de produktontwikkeling te betrekken 
wordt op de ontwikkelafdeling vaak niet als zodanig herkend, aangezien in projecten van Mechanische 
Setontwikkeling vaak geen technische competenties gebruikt worden die tot de niet-competenties 
behoren . Het belang van input op maakbaarheid wordt echter wel herkend . 
Samenwerking op technisch vlak gebeurt in de praktijk vooral bij grote produktaantallen [Hakansson 
& Eriksson ( 1993)]. Bij de in dit onderzoek betrokken groep van kunststoffen produkten is er 
onzekerheid over de produktieaantallen en de produktieaantallen die worden voorspeld blijken in de 
geschiedenis vaak te hoog te zijn. Leveranciers die worden benaderd moeten dan ook op de hoogte zijn 
van deze situatie, wit men een relatie op kunnen bouwen op basis van vertrouwen en de toekomst. 

Concluderend kan met betrekking tot de relatie tot leveranciers gesteld worden dat deze gekenmerkt 
wordt door: 
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• Produktontwikkeling die niet altijd het nut van eerdere betrokkenheid van leveranciers of Initiele 
Inkoop inziet; 

• leveranciersrelaties die worden aangegaan op basis van kostenoverwegingen; 
• Initiele Inkoop die pas in een relatief laat stadium van het produktcreatieproces actief wordt. 
• De leveranciers zijn niet gewend of capabel om ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren voor Philips. 

6.2.2 De Make-or-Buy vergadering 
Formeel moeten of kunnen leveranciers pas betrokken worden indien een formele toewijzing van de 
orders aan bepaalde leveranciers heeft plaatsgevonden op een Make-or-Buy vergadering. Hier doen 
zich een paar onduidelijkheden en verschilpunten voor. 

• Het Generiek Plan vermeldt het plaatsvinden van de MoB vergadering niet. 
• De MoB vergadering staat niet vast in de tijd. 

In het Generiek Plan wordt een keuze van LT leveranciers verondersteld voor de SR. Bij verdere 
navraag bij de makers van het Generiek Plan is gebleken dat hier geduid werd op een shortlist van 
leveranciers die mee zouden kunnen gaan ontwikkelen. Daarvan uitgaand vinden er ook vroegtijdige 
gesprekken plaats met de leverancier. De werkelijkheid is echter anders. Formeel moet er een besluit 
worden genomen over het betrekken van de leverancier (gekoppeld aan een MoB vergadering). Dit 
gebeurt in werkelijkheid door middel van een MoB vergadering. Offertes van leveranciers worden 
voorgelegd, en op basis hiervan wordt de leverancier gekozen . Pas dan is de weg vrij voor de 
betrokkenheid. Onduidelijkheid bestaat over de MoB in het Generiek Plan, echter geleid door de 
praktijk is deze komen te liggen op enkele weken voor CD-Mech alwaar de tekeningen van de 
onderdelen gereed moeten zijn en een leverancier gekozen moet zijn (aan de hand van checklists). 

Door een late en niet actieve betrokkenheid van Initiele lnkoop is het ook niet mogelijk om de 
voorbereiding voor een MoB vroeg te laten plaatsvinden, waarna de leverancier betrokken kan worden. 

Beperking onzekerheidlrisico 
Het tijdstip waarop de MoB, de formele besluitvorming over de leverancierskeuze, wordt gehouden 
vindt laat in het produktontwikkelingsproces plaats. Hoewel er geen vermelding staat in het Generiek 
Plan wordt er een suggestie gewekt dat met het plaatsvinden van SR voor de belangrijke onderdelen 
zo'n vergadering moet hebben plaatsgevonden. Nu vindt de besluitvorming veel later plaats. Hiervoor 
zijn enkele redenen aan te wijzen. Ten eerste wil Mechanische Setsontwikkeling reeds een concept en 
enkele schetsen hebben voordat de leverancier betrokken wordt (en dus gekozen is). Ten tweede wil 
lnitiele Inkoop zekerheid over het niet heel frequent wijzigen van een tekening (wat consequenties kan 
meebrengen voor de prijs en doorlooptijd) en duidelijkheid over wat ingekocht moet worden voordat 
een leverancier wordt benaderd. Beide redenen wijzen op een beperking van onzekerheid en risico, 
waarbij Philips in een veilige (met minder verwachte wijzigingen) positie gevaren moet worden 
voordat externe leveranciers zich met het produktontwikkelingsproces gaan bezig houden. 

6.2.3 Beitel-In-Staal tot FOT 
De in het Generiek Plan vermelde Beitel-In-Staal duidt op een activiteit waarbij de leverancier effectief 
het metaal (Staal) voor de matrijzen gaat bewerken (Beitelen) en daarbij een matrijs realiseert (zie voor 
situatie in werkelijkheid en gepland Figuur 6.2). 

Tegen die tijd moeten de leverancier en diens matrijzenmaker reeds de tekeningen hebben bekeken en 
zou de leverancier c.q. matrijzenmaker een goed idee moeten hebben van de te maken matrijs . In de 
praktijk is het vaak zo dat met Beitel-In-Staal de leverancier de tekeningen voor het eerst goed bekijkt 
en de matrijzenmaker erbij betrekt. Hierdoor zijn tot nu toe de technische gesprekken vooraf minder 
effectief geweest en bestaat nog steeds de mogelijkheid om uit te lopen van de 12 weken tot FOT. 
Figuur 6.2 vermeldt de samenhang van processen bij de leverancier (in Generiek Plan en 
werkelijkheid) en CE Hasselt. Verschillende redenen kunnen aangedragen worden voor deze 
comm un icatiewijze. 
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Figuur 6.2 Samenhang processen bij leverancier (huidig en in Generiek Plan) en Philips 

Betrokkenheid matrijzenmaker 
Bij de technische gesprekken, wanneer zij ook plaatsvinden tussen het vaststellen van de specificaties 
en Beitel-In-Staal, worden de ontwikkelafdelingen, de inkoopafdeling en de leverancier als deelnemer 
gezien . Echter is het vaak zo dat niet meer de leverancier de matrijzen voor de kunststoffen produkten 
maakt, maar een ingehuurde matrijzenmaker. Door de afwezigheid heeft deze belangrijke speler in de 
kwaliteit van de onderdelen geen vroege mogelijkheid om input te leveren. De matrijzenmaker wordt 
vaak pas na Beitel-In-Staal betrokken, pas dan kan deze goed naar de tekeningen kijken en 
opmerkingen maken . 

Beperking risico 
Voordat de definitieve .2 tekeningen worden uitgegeven (na CD-Mech) zullen leveranciers twijfelen, 
immers er kunnen nog vele wijzigingen plaatsvinden. Door de matrijzenmaker pas na de order voor 
Beitel-In-Staal te betrekken en te vragen om na te denken over matrijzen wordt de kans op wijzigingen 
(kostbaar!) in matrijzen verkleind. 

6.3 Conclusies naar aanleiding van de analyse 
In het voorgaande zijn de grote verschillen tussen de situaties omschreven door het Generiek Plan en 
de werkelijkheid beschreven. Direct kwam bij de analyse naar voren dater een perceptieprobleem 
heerst bij het management. Door middel van de verwijzingen en analyse gegeven in dit hoofdstuk is 
het management gewezen op de verschillen en de oorzaken. Duidelijk is naar voren gekomen in 
hoofdstuk 3 dat de Initiele lnkoop afdeling bij het begin van produktontwikkelingsprojecten betrokken 
moet worden. Initiele lnkoop moet een ondersteunende en begeleidende rol spelen door het aanvoeren 
van informatie en capaciteiten van leveranciers in de vroege fasen van de produktontwikkeling. 
De actieve betrokkenheid van Inkoop is een voorwaarde, maar beteekent niet direct dat de 
betrokkenheid van leveranciers wordt gecreeerd . Duidelijk is dat om een vroegtijdige samenwerking 
tussen Philips en haar toeleveranciers mogelijk te maken de lnitiele Inkoop een belangrijke rol speelt, 
en dat in de projectuitvoering dat ook duidelijk moet worden. 

Verbeteringsvoortstellen moeten gegenereerd worden op het gebied van: 

• de planning van activiteiten van Initiele Inkoop in de produktontwikkeling, gekoppeld aan het 
Generiek Plan. In het verlengde hiervan moeten hiermee samenhangende activiteiten beter 
gestructureerd en gepland worden. De Make-or-Buy en de wijze van samenwerking tussen 
leverancier, Mechanische Ontwikkeling en lnitiele Inkoop zal in dit kader nader worden uitgewerkt. 

Alie voorstellen hebben ten doe) de doorlooptijd van projecten beter te beheersen door: 

• minder ongeplande wijzigingen, ingebracht door leverancier (op het gebied van maakbaarheid); 
• betere samenwerking en structurering van activiteiten van Initiele lnkoop in de 

produktontwikkeling; 
• bewustwording van het belang en de bereidheid van Initiele lnkoop om te werken conform 

projectplanning. 

In het volgende hoofdstuk zullen voorgaande verbeteringsvoorstellen worden uitgewerkt. 
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7. Verbeteringsvoorstellen 

In het vorige hoofdstuk zijn duidelijk aspecten van de projectuitvoering naar voren gekomen die 
verbetering behoeven. Primaire aandacht wordt in dit hoofdstuk gegeven aan de activiteitenplanning 
van lnitiele Inkoop waarbij planningen van leveranciers en samenwerking met Produktontwikkeling 
centraal staat. De planning moet het tijdstip van betrokkenheid van leveranciers, de MoB en 
activiteiten van Initiele Inkoop naar voren brengen. 

Begonnen wordt echter met de beschrijving en achtergronden van de activiteiten van het CDi-830 
project; de activiteiten binnen dit project zijn niet volgens de gewoonlijke manier (beschreven in 
hoofdstuk 5) uitgevoerd. Dit project kan beschouwd worden als een eerste case waarin sprake is van 
vroegtijdige samenwerking tussen Philips Hassett en leverancier. Enige verbeteringen en 
aanknopingspunten voor de toekomst zijn uit deze case af te leiden. Ondergetekende was actief 
betrokken bij het project, waardoor de aandacht van het projectteam gericht was op de 
leverancierssamenwerkiing op het gebied van de LT onderdelen. 

7. 1 Project CDi-830 
CDi-830 is de naam voor een produktontwikkelingsproject, dat een nieuw CDi-apparaat als resultaat 
moet hebben. In het voorjaar van 1995 is door het produktmanagement besloten om een huidig lopend 
CDi apparaat (de 'CDi 220', 3 jaar in produktie) te vervangen. Ats streefdatum voor CR wordt 
september 1996 genoemd. 

Ats opdrachtgever heeft Philips MultiMedia systems Philips Hassett benaderd voor de ontwikkeling 
van een nieuw apparaat met de volgende eigenschappen: 

• onderdeel van de Matchline-1996-familie, high-end consumentenmarkt; 
• 3-diskwisselaar (nieuw ontwikkeld produkt, speciaal gewenste functionaliteit) 14, in verband met 

Video CD functie met een speelfilm op 2 CD's; 
• CDi functies met ge·integreerde Digital Video Cartridge15 (nieuw moederbord). 
Veel aandacht wordt besteed aan de vormgeving en het bedieningsgemak van het produkt. Input wordt 
daarbij geleverd door de vertegenwoordigers van de opdrachtgever, die in Eindhoven gevestigd is. 

7.1.1 Afwijkende projectuitvoering: CDi-830 
In juni 1995 is dit ontwikkelproject naar Hassett gekomen. In de conceptfase, die geduurd heeft tot de 
SR in september 1995, hebben vele onderzoekende en verkennende activiteiten plaatsgevonden. Op 
basis van de wensen van de klant (Philips Mediate Eindhoven), die gedurende de gehele conceptfase 
geuit zijn, zijn verscheidene voorstellen voor het uiterlijk van het apparaat gedaan door Vormgeving en 
Mechanische Ontwikkeling. Het project omvat ontwikkelings- en produktie-activiteiten die worden 
uitgevoerd door CE Hassett. Philips Hassett moet als opdrachtnemer in juli 1996 (CR in de initiele 
planning, huidige status is onbepaald) een produktiegereed apparaat afleveren. 

Door de speciale aandacht voor de leveranciersrelaties (door dit afstudeerproject, ge"initieerd door het 
management) en een krappe planning is bij het CDi-830 project een ander patroon van activiteiten 
gevolgd dan omschreven in hoofdstuk 5. De afwijkende uitvoering van het project geeft tevens 
suggesties en aanknopingspunten voor verbeteringsvoorstellen om de samenwerking in de 
produktontwikkeling te verbeteren. 

7.1.2 Tijdstip van betrekken van leverancier voor LT produkten 
Bij dit project werd de leverancier voor de Long Term kunststoffen produkten betrokken een week na 
de SR. Het gaat om alle kunststofprodukten die het gezicht van het apparaat bepalen : de voor- en 

14 Een 3-diskwisselaar maakt het mogelijk om 3 CDi schijven tegelijkertijd in het apparaat te leggen en willekeurig al te spelen. 
15 De Digitale Video Cartridge maakt het mogelijk dat de CDi-speler videobeelden vastgelegd op CD kan afspelen. 

Generiek Plan en Samenwerkcn in de Produktontwikkeling; L. Yeh 1996 Pagina: 37 



zijkanten. Een geassembleerde voorkant (het front) kent meerdere onderdelen van kunststof. In het 
kader van de trend van het inkopen van samengestelde fronten worden de onderdelen bij een producent 
geplaatst. Deze leverancier maakt en assembleert de onderdelen tot een samengesteld front. Doordat in 
de constructie van het front een complexe knop wordt voorgesteld en de constructie van de zijkanten 
van het apparaat tevens uit kunststoffen onderdelen bestaat ontstaat er speciale aandacht voor de 
inkoop van de Long Term onderdelen. 

Yroegtijdig werd in het CDi-830 project de leverancier gekozen (maar nog niet officieel vastgelegd). 
Na enkele bedrijfsbezoeken door lnitiele lnkoop werd een leverancier gekozen uit een shortlist van 
twee leveranciers. Een leverancier is bekend, maar bij voorgaande produkten is de ervaring opgedaan 
dat de kwaliteitsnormen niet altijd hoog zijn. Gekozen wordt voor een leverancier die wel bekend is 
maar niet gekend, waarmee eerder zaken mee gedaan zijn. Er vond geen formele besluitvorming plaats, 
waardoor O&E zich niet bewust was welke processen liepen. Intern werd door de chef Mechanische 
Inkoop een keuze gemaakt voor een bepaalde Ieverancier. De lnitiele Inkoper voor Mechanische 
Setsonderdelen en de mechanische constructeur betrokken bij CDi 830 werden later op de hoogte 
gebracht. De keuze van de Ieverancier is genomen met de volgende kennis: 

• de Ieverancier levert voor Japanse audio fabrikanten en is dus gewend om kwaliteit te leveren ; 
• de leverancier kent een lange periode van Beitel-In-Staal tot FOT van 15 weken (wat voor deze 

leverancier een normale doorlooptijd is voor een periode waaronder zij de periode Beitel-In-Staal 
tot FOT rekenen ); 

en met de volgende vooronderstellingen : 

• de leverancier is gemiddeld I 0% duurder dan de concurrenten, maar dit wordt goed gemaakt door 
de hoge kwaliteit; 

• door een andere organisatie, waarbij de leverancier eerder wordt betrokken moet het mogelijk zijn 
om de periode van Beitel-In-Staal tot FOT terug te dringen van 15 weken tot 12 weken. 

Aan de keuze zijn geen prijsgesprekken tussen de Initiele Inkoper en leverancier van LT onderdelen 
vooraf gegaan 16

• Echter werden wel eerst de intern gestelde normen en tijden voor de levering van 
onderdelen getoetst. Het bleek mogelijk om de 12 weken voor levering van FOT's te bewerkstelligen 
door: 

• duidelijke informatie uitwisseling(structuur) voorafgaand aan Beitel-In-Staal; 
• het laten plaatsvinden van meerdere technische gesprekken voorafgaand aan Beitel-In-Staal. 

Twee weken na SR wordt de leverancier uitgenodigd om aan de hand van globale tekeningen en een 
tijdsplanning input te leveren voor het produkt en een offerte te doen . Op basis van schetsen en 
tekeningen van de betroffen LT onderdelen vinden direct contacten plaats tussen ontwikkeling en 
leverancier. Orie weken verder heeft weer een gesprek plaatsgevonden tussen de technische en 
commerciele vertegenwoordigers van de leverancier en de ontwikkelaar en inkoper van Philips. Er 
stonden de uitgewerkte schetsen ter beschikking (tekeningen waarop niet alle maten vermeld staan; . I 
tekeningen). 

Het resultaat van de technische gesprekken was een reeks opmerkingen die aan de ene kant misschien 
door een meer ervaren constructeur ook gezien hadden kunnen worden, maar aan de andere kant ook 
nieuwe opmerkingen hebben opgeleverd. Fouten in constructie of functie die zich kunnen bevinden in 
de modellen of de matrijs worden verminderd. Door Produktontwikkeling wordt de vroege 
betrokkenheid van de leveranciers en de vroege input op het gebied van maakbaarheid van het te 
ontwikkelen produkt gewaardeerd . In hun ogen zijn punten naar voren gekomen waar men in een later 

16 De uiteindelijk gekozen leverancier was wel door de chef inkoper en he! hoofd van Organisatie en Efficiency doorgelicht op de prijs en kwaliteiten voor een 
eerder produkt. Als di! niet he! geval was geweest was he! waarschijnlijk niet mogelijk geweest in di! vroege stadium 'zomaar' een leverancier le betrekken. 
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stadium over hadden kunnen struikelen, bijvoorbeeld: lossingsschuinten, bepaalde sterktes/zwaktes in 
de constructie en inval 17

• 

7.1.3 Structurering van contacten en informatiestromen tussen leverancier en 
Produktontwikkeling/Initiele Inkoop 

De leverancier gekozen voor de LT onderdelen in het CDi-830 project heeft ervaring met het 
produceren van estetische onderdelen met de omvang van een front en is bereid deze te gebruiken voor 
Philips. De leverancier heeft directe contacten met matrijzenmakers die intern bij de leverancier of 
dichtbij in de regio van de leverancier zitten. 

Door een grotere structurering van leverancierscontacten (er werden immers meerdere afspraken 
gemaakt voor overleg), in het traject voor Beitel-In-Staal is naar voren gekomen dat de informatie 
aangeboden niet overeenkomt met de gewenste informatie. Een voorbeeld is het plaatsen van 
lossingsschuintes18

• Bij Philips werd verwacht dat leveranciers die automatisch inbrengen in de 
ontwerpen terwijl de leverancier dat verwachtte van de uitbesteder. De Mechanische Setsontwikkeling 
kende het plaatsen van de lossingsschuintes niet goed. Er ontstond op Mechanische Setontwikkeling 
onenigheid over de verantwoordelijkheid. Door gestructureerde informatie-overdracht werd dit 
probleem snel opgelost. 

Yoor een goede samenwerking is de betrokkenheid van de leverancier tot het produkt van groot belang 
en bepalend voor de kwaliteit van een produkt [Connor ( 1994)]. lmmers is voor een goede 
ontwikkeling van een produkt gestructureerde informatieoverdracht noodzakelijk. 
De verwachting van Philips was dat door de intensievere contacten voor Beitel-In-Staal de 
matrijzenmaker van de leverancier ook betrokken werd. Dit om ervoor te zorgen dat na het punt 
'Beitel-In-Staal' direct aan het maken van de matrijs begonnen kon worden. Uit de planningen van de 
matrijzenmakers (zie bijlage I 0.11 op pagina 72) blijkt echter dater nog steeds onderzoek plaatsvindt 
in het eerste gedeelte van de 12 weken tot FOT. De eenduidigheid van het punt 'Beitel-In-Staal' staat 
aldus niet vast. Een goede beheersing van de doorlooptijd wordt natuurlijk niet geholpen door 
ambivalente meetpunten! Voor de planningen in de toekomst is het verstandig de werkelijke 
activiteiten van de leverancier in grote lijnen te kennen om gezamenlijk te kunnen werken aan 
beheersing van de doorlooptijd. Hieruit blijkt ook dat een vroege betrokkenheid van leverancier niet 
betekent dat de betrokkenheid actief is. De achterban van de leverancier hoeft niet direct op de hoogte 
te worden gebracht of worden betrokken door de leverancier. 

7.1.4 Timing van input van commerciele afdeling 
Er zijn factoren die de relatie tussen lnitiele lnkoop en leverancier be"invloeden. Een voorbeeld is de 
input van de commerciele afdeling. In dit verband is tijdige input door de commerciele afdeling van 
groot belang. 

Binnen de ontwikkeling van de CDi-830 werden mijlpalen gepland. Op SR waren niet alle functionele 
specificaties vastgesteld. Bij het CDi830 project werdt door de commerciele afdeling voor de 
bediening van audiofuncties een week voor de SR een toetsenblok gewenst. Vanwege restricties 
opgelegd door de vormgeving en de maten van componenten werd het een toetsenschuifje aan de 
onderkant van het front. Twee weken ontwikkelactiviteiten werden in de ontwikkeling gestoken om 
schetsen en ideeen uit te werken . Tijdens de constructie werd een fabrikant benaderd die binnen twee 
weken een elektrische uitwerking van het toetsenblok (met nieuwe techniek) uitwerkte. Door de 
constructie, die moeilijk inpasbaar was in het concept van het produkt, werd uiteindelijk ( ook na SR) 
besloten om de audiofuncties niet op het apparaat zelf aan te bieden. 

17 Van inval is sprake wanneer een inwaardse deuk waar le nemen in op he! produkt. Oil kan komen door onder andere de vloeipatronen van het kunststof 
en uitstekende delen aan he! onderdeel. 
18 Lossingsschuinten is de grootte van de hoeken van zijvlakken ten opzichte van de vertikaal. Deze schuinten moeten op tekeningen aanwezig zijn en 
worden gebruikt om he! uiteindelijke produkt los te maken van de matrijs. 
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Input is doorgaans geaccepteerd vanwege de wit om de klant koning te laten zijn (tlexibiliteit). Om 
actief op mogelijke wijzigingen te kunnen inspelen is naast de betrokkenheid van Initiele Inkoop ook 
de betrokkenheid leveranciers noodzakelijk zodat zij delen van ontwikkeling over kunnen nemen. 

Het aspect van de tijdigheid van de input (door de commerciele afdeling) voor het ontwikkelingsproces 
vanwege de beperkte scope van dit onderzoek niet verder uitgewerkt. Een tijdige input (zodat op SR 
functionele specificaties bevroren kunnen worden) wordt verondersteld in de voortgang van dit 
rapport. 

7.1.5 Verdere voortgang van CDi 830 project 
Door technische ontwikkelingen is het CDi-830 project net voordat de orders werden vergeven (CD
Mech) tijdelijk gestopt. Door Produktontwikkeling en lnitiele Inkoop is open kaart gespeeld over het 
tijdelijk stopzetten van het project, waardoor de leveranciers bereid zijn bij het heropstarten van het 
project de produktie op zich te nemen. Yoor grotere leveranciers die een groot orderpakket hebben en 
daarmee het wegvallen van een order kunnen opvangen is het zodanig stoppen van een project veel 
minder schadelijk dan voor een leverancier met een klein orderpakket of met weinig 
gereedschapsmakers (die, afhankelijk van enkele orders, stil kunnen komen liggen). Toezeggingen 
kunnen echter niet gedaan worden en de inspanningen die de leverancier reeds in het produkt heeft 
gestoken zullen in een later stadium zeker haar nut bewijzen. 

7.1.6 Evaluatie projectuitvoering CDi 830 
Wordt de gevolgde werkwijze vergeleken met de ' normale ' gang van zaken in de projectuitvoering dan 
zijn de volgende aspecten anders verlopen: 

• Initiele Inkoop is door de projectleider vroegtijdig in het project betrokken. Dit is vanwege de 
erkende noodzaak om de leverancier snel te betrekken in de ontwikkeling. 

• De keuze van de leverancier voor LT onderdelen heeft net na de SR plaatsgevonden. Vervo lgens 
heeft Initiele Inkoop direct in contact opgenomen met de leverancier. 

• Er hebben technische gesprekken plaatsgevonden tussen Initiele Inkoop, Produktontwikkeling en 
leverancier die door de Produktontwikkeling als positief ervaren werden . Maakbaarheid adviezen 
werden verwerkt in de .2 tekeningen en de leverancier was vroegtijdig op de hoogte water verwacht 
werd (qua doorlooptijd en produkt). 

Over het algemeen werden voorgaande punten door lnitiele lnkoop en Produktontwikkeling positief 
ervaren. De rot die Initiele lnkoop speelde was vooral die van de intermediair. Dit was ook de rot die 
verwacht werd. In de conceptfase is geen Mechanische lnkoper betrokken geweest. In die fase gingen 
de informatiestromen vooral via de projectleider in plaats van de vergaderingen . 
Vanwege het tijdelijk stopzetten van het project was het moeilijk om het project vanuit de leverancier 
te eva lueren ( evaluatie van de andere aanpak en de betrokkenheid van de leverancier in termen van 
concrete positieve resultaten). Duidelijk is er wet tijd besteed aan de leverancier om op verschillende 
tijdstippen voor het definitief maken van de tekeningen met hem maakbaarheidspunten te bespreken . 
De betrokkenheid van de matrijzenmaker is, getuige de afgegeven planningen, niet gerealiseerd door 
de leverancier. De matrijzenmaker neemt nog steeds enkele weken voor vooronderzoek voor het 
maken van de matrijs onderdelen. 
De uitvoering van het CDi 830 project is meer dan de ' normale ' gang van zaken gaan lijken op de 
projectuitvoering voorgesteld in het Generiek Plan (voor zover vermeld in het Plan). 

Verder moet opgemerkt worden dat de input van de klant blijft gelden tot CD-Mech, ook al worden 
functionele specificaties vastgelegd op de SR. Wijzigingen tot het punt van uitschrijven van een order 
tot het maken van een matrijs blijven mogelijk. Door open communicatie (als in dit geval) is de 
leverancier op de hoogte en weet hoe alles ervoor staat. In elk geval zal Initiele lnkoop een actieve rol 
moeten spelen in de Produktontwikkeling wil deze afdeling niet altijd als laatste worden ingelicht. 
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In het verlengde van dit project zijn voor dit afstudeeronderzoek gesprekken geweest met twee 
leveranciers. Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat athankelijk van de soort 
leverancier er een wil tot mede-ontwikkelen is (ontwikkeling van een toetsenunit) terwijl aan de andere 
kant de leverancier zich duidelijk bezig hield met maakbaarheidsadviezen aan de hand van de 
tekeningen (front). Duidelijk is ook naar voren gekomen dat de betrokkenheid van leveranciers sterk 
athangt van de betrokkenheid van de lnkoopafdeling aangezien deze de leverancier moet selecteren en 
betrekken. De betrokkenheid van de Initiele Inkoopafdeling moet aldus in een vroegtijdig stadium 
plaatsvinden. Aan de activiteiten die Initiele Inkoop moet uitvoeren en bewustwording van het gebruik 
van projectplanningen moet door de Inkoopafdeling veel aandacht besteed worden. 

7.2 Verbeteringsvoorstellen 
In deze paragraaf worden verbeteringsvoorstellen uitgewerkt die gebaseerd zijn op de analyse van de 
activiteiten en ervaringen opgedaan in het CDi830 project. Voor de toekomst is het noodzakelijk dat 
door een procedure of een duidelijke activiteitenomschrijving meer en meer naar een algemeen 
activiteitennetwerkplan wordt toegewerkt waarbij onduidelijkheden en redundanties vermeden zijn. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de opvolging van het Generiek Plan structureel geregeld is. 

In paragraaf 7.2.1 wordt ingegaan op de meer actieve rol die lnitiele Inkoop kan en moet spelen in de 
produktontwikkeling. Het goed en structureel vastleggen van de LT onderdelen (bepalend voor tijdstip 
en soort betrokkenheid van de leverancier) wordt in paragraaf 7 .2.2 beschreven. De actievere rot van 
lnitiele Inkoop is vereist voor de implementatie van de in het Generiek Plan vermelde taken. Hiernaast 
moet Initiele Inkoop om te kunnen voldoen aan de in het Generiek Plan vermelde activiteiten ook 
aandacht besteden aan haar omgang met leveranciers. 

7.2.1 Actieve rol van Initiele Inkoop 
Zoals verscheidene malen eerder in dit rapport vermeld moet Initiele Inkoop vroegtijdig betrokken 
worden in het produktontwikkelingsproces om enerzijds op tijd een leverancier te kunnen zoeken, 
benaderen en betrekken en anderzijds om door de aanwezige kennis een positieve invloed uit te 
oefenen op het ontwikkelproces (qua doorlooptijden, kwaliteit en kosten). Om te voorkomen dat het 
wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden is aldus een gedegen kennis van de markt en leveranciers 
noodzakelijk. Tevens moet de kennis meer op schrift worden vastgelegd om een vergelijkend overzicht 
van de leveranciers te kunnen maken en toe te kunnen werken naar een gedegen leveranciersbestand. 
Voor een goed inzicht in de leveranciers is het verstandig dat inkopers kennis over produktietechnieken 
opbouwen. 

Een classificering naar de verschillende soorten leveranciers en mogelijkheden die leveranciers bieden 
op ontwikkelcapaciteiten zal moeten plaatsvinden. Dus: 

• goede classificatie van de leveranciers, waarbij Produktontwikkeling een inspraak moet hebben in 
de criteria van classificeren; In de classificatie moeten de capaciteiten op het gebied van (mee-) 
ontwikkelen, de ervaring op dat gebied en de technologische kernkompetenties duidelijk naar voren 
komen; 

• definitie van leveranciersrelaties voor verschillende soorten van samenwerking (op basis van 
specialismen en capaciteiten in de ontwikkeling, een voorbeeld van de definitie en de soorten 
samenwerking en daaraan gekoppelde leveranciersin de produktontwikkeling wordt gegeven in 
bijlage 10.12); 

• verkrijgen, structureren en uitdragen van de kennis over nieuwe ontwikkelingen op de 
leveranciersmarkt, produkten en processen. 

Voor een goed begrip op de inkoopafdeling van het Generiek Plan en de daaraan gekoppelde 
werkmethode is het nodig dat de Initiele Inkopers goed worden voorgelicht en worden gepolst bij de 
voortgang van de produktontwikkelingen. Het voorstel hierbij is dater op regelmatige basis (wekelijks 
een korte vergadering of een keer in de twee weken een uur) Inkoopproject voortgangsvergaderingen 
worden uitgeroepen waarbij: 
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• alle Initiele Inkopers aanwezig zijn; 
• de lopende inkoopprojecten aan de hand van updates van de lnkopers worden behandeld; 
• aan de hand van het projectenvoortgangsoverzicht van Produktontwikkeling aankomende (!!)en 

lopende projecten aan de hand van de mijlpaalplanning worden nagelopen. Hierbij worden 
probleempunten aangestipt en aan de hand hiervan verantwoordelijkheden toegewezen. 

Een inkoopproject-voortgangsvergadering (IPV) agenda staat vermeld in Tabel 7.1 . 

Om het besef van de werkprocedures (Generiek Plan) te verbeteren is de IPV een goed middel. Het 
laten plaatsvinden van heeft geen gevolgen voor de activiteiten vermeldingen in het Generiek Plan zelf, 
het betreft hier een afdelingsintern verbeteringsvoorstel. Echter is een actieve rol van lnitiele lnkoop 
iets wat de implementatie van het Generiek Plan waarbij in een vroeg stadium leverancierskennis 
vereist is, verbetert. 

Tabel 7.1 Verbetervoorstel 'lnkoopvoortgangsvergadering (IPV) 

Kader voor samenwerken gevormd door lnitiele lnkoop 
lnitiele lnkoop moet weliswaar vroeg betrokken worden in de Produktontwikkeling, maar aan 
verscheidene voorwaarden moet voldaan worden om die betrokkenheid waardevol te laten zijn voor de 
Produktontwikkeling. Een groot dee! zal bepaald worden door de aanwezige kennis en de relaties met 
de leveranciers. Kennis van leveranciers en de capaciteiten en processen die deze leveranciers kunnen 
aanbieden is onmisbaar. 
Na een duidelijke definitie van de inkoopstrategie zullen leveranciers geclassificeerd moeten worden. 

Onderscheid moet gemaakt worden naar de verschillende leveranciers door middel van een 
inkoopportfoliomatrix (zie hoofdstuk 3), en gekoppeld hieraan moeten de leveranciers ook een hierop 
afgestemde aandacht, benaderingswijze en omgangsrelatie krijgen. Het mag duidelijk zijn dat niet met 
alle leveranciers een zelfde relatie kan worden opgebouwd. De indeling van leveranciers en een actief 
relatiebeheer van de leveranciers moet een samenwerking in de produktinnovatie opbouwen en 
stimuleren . lnkoop moet in zo'n relatie een duidelijk ondersteunende rol spelen, immerser moeten 
produkten worden ontwikkeld. De leverancier moet geplaatst worden in een raamwerk waarbij de 
volgende factoren gebruikt kunnen worden om onderscheid te krijgen in de verschillende soorten 
leveranciers: 

• past-performance qua levertijd, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en service; 
• geleverde produkten I geschiedenis; 
• het aandeel van de leverancierscapaciteiten dat door Philips wordt gebruikt; 
• ontwikkelings- en produktiecapaciteiten (en past-performance op dit gebied). 

Aan de andere kant bepalen vanuit de Produktontwikkeling de volgende factoren de keuze van 
leverancier: 

• belang van het produkt voor Philips CE Hasselt; 
• complexiteit van het produkt; 
• functie van het produkt (technisch, esthetisch). 
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Binnen Mechanische Setsontwikkeling gaat het vooral om esthetische produkten die in eigen beheer 
ontwikkeld worden. Het betreft in de meeste gevallen geen innovatieve en vernieuwende onderdelen, 
waardoor de leverancier niet capabel hoeft te zijn om binnen echte ontwikkelinspanningen te kunnen 
leveren. Voordeel van betere leveranciersrelaties in de Mechanische Setsontwikkeling zal vooral 
behaald kunnen worden door relaties op te bouwen die minder gerelateerd zijn aan de prijs. Naast prijs 
zijn ook kwaliteit en maakbaarheid van onderdelen belangrijk. Hiertoe zullen leveranciers 
geclassificeerd moeten worden, maar daartoe zal Initiele Inkoop vroeg betrokken moeten worden. 

Er moeten duidelijk keuzes worden gemaakt: een samenwerking in de ontwikkeling moet gepaard gaan 
met vertrouwen van beide zijden op basis van gelijkwaardigheid. Is er eenmaal gekozen voor een 
leverancier om er mee samen te werken in de produktontwikkeling op het gebied van maakbaarheid 
(natuurlijk met instemming van Produktontwikkeling) dan is er vaak sprake van een ingeslagen weg 

Tabel 7.2 Supplier development activities matrix 
die niet zomaar teruggelopen kan worden. 
Openheid is dan ook noodzakelijk. Er kan 
worden nagedacht over eventuele problemen en 
verbeteringsacties, die niet alleen aan het 
desbetreffende te leveren onderdeel liggen. Een 
overzicht van te ontwikkelen capaciteiten staat 
vermeld in Tabet 7.2 [Hahn, Watts & Kim 
( 1990)]. 

Een actieve rol moet lnitiele lnkoop spelen in de 
produktontwikkeling. Om haar rol als proces
ondersteuner en stuurder tussen leverancier en 
Produktontwikkeling goed te vervullen moet 
kennis van produkt- en produktietechnologien op 
de markt en bij de leveranciers aanwezig zijn . 
Capaciteit, welke nu bijvoorbeeld door 
bestelacties en nazorg van projecten wordt 
ingenomen, moet op de lnkoopafdeling worden 
vrijgemaakt voor het vergaren van deze kennis. 

Taken moeten die door een andere afdeling uitgevoerd kunnen warden, moeten warden afgestoten . 

7.2.2 Bepaling van de Long Term onderdelen 

Bij de mijlpaal SR moet duidelijk vastgelegd worden welke onderdelen kritiek zijn door de lange 
levertijd of hoge kwaliteitseisen . Deze onderdelen moeten dan de Long Term onderdelen genoemd 
warden en onderscheiden warden van de overige onderdelen (Niet-Long Term onderdelen) . Welke 
onderdelen dat zijn moet voor alle !eden van het projectteam duidelijk zijn aangezien deze onderdelen 
bepalend kunnen zijn voor de doorlooptijd . 

Een classificatie van onderdelen moet plaatsvinden naar het inzicht van de lnkoper en de Mechanische 
Ontwikkelaar in samenspraak met de projectleider. Naast het inzicht en de ervaring van de genoemde 
personen wordt de classificatie ondersteund door berekeningen van de afdeling Organisatie en 
Efficiency, die de offertes en kostprijzen van produkten kan evalueren. Op basis van de dan 
beschikbare informatie kan O&E tot een inschatting komen van de werklast dat een bepaald onderdeel 
meebrengt voor de matrijzenmaker. 

Vervolgens moet de classificatie van de onderdelen warden vastgelegd in een document, dat 
toegankelijk is voor elk team lid. In een vroegtijdig stadium (bij SR) worden door een Mechanische 
Ontwikkelaar zogenaamde Vernieuwingsbladen ingevuld. Deze bladen vermelden de voor dat produkt 
nieuwe onderdelen. Elk onderdeel heeft eigen kenmerken qua complexiteit en moeilijkheidsgraad van 
het verkrijgen, waardoor niet alle onderdelen een zelfde behandeling (als voor LT, voorgesteld in het 
Generiek Plan) behoeven . 

Generiek Plan en Samenwerken in de Produktontwikkeling; L. Yeh 1996 Pagina: 43 



In de huidige uitvoering van projecten wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
onderdelen. Het gevoel leeft echter dat niet alle onderdelen een speciale behandeling van eerdere 
leveranciersbetrekkingen nodig hebben. 

Het voorstel is om niet alle nieuwe onderdelen, die op het Vernieuwingsblad staan, gelijk te 
behandelen; wat betekent dat of eerder aandacht wordt gegeven aan LT onderdelen of later aandacht te 
geven aan niet LT onderdelen. Hiertoe zal voor SR op een vergadering, waarbij Initiele Inkoop, 
Mechanische Setsontwikkeling en O&E aanwezig zijn, vastgelegd warden welke onderdelen een LT en 
welke onderdelen een niet-LT onderdeel zijn. Het Generiek Plan zou een expliciete verwijzing naar de 
besluitvorming voor de bepaling van LT onderdelen moeten bevatten. De activiteit ' Lev. Keuze Mech 
LT' in het Generiek Plan' waarvoor nu alleen Mechanische Ontwikkeling verantwoordelijk is zou 
hiertoe uitgebreid kunnen warden. 

Bij Mechanische Setsontwikkeling zijn de onderdelen die een langere doorlooptijd vragen het front of 
de samengestelde fronten. In het geval dater nieuwe technologien in onderdelen verwerkt moeten 
warden is het duidelijk dat die onderdelen mogelijkerwijs een nog langere doorlooptijd kennen. Deze 
dienen dan door de Projectleider als een apart ontwikkelingstraject aangeduid te warden in de 
projectplanning. Tabel 7.3 vat het nog even samen. 

Tabel 7.3 Verbeteringsvoorstel 'Erkenning LT onderdelen' 

Het Generiek Plan kan het onderscheid tussen de verschillende onderdelen ook vermelden of er moet 
expliciet duidelijk gemaakt warden aan diegenen die ermee werken dat het alleen om LT onderdelen 
gaat. Het gebruik van het vernieuwingsblad moet gestandaardiseerd warden en in overleg met Initiele 
Inkoop en Mechanische Ontwikkeling al dan niet als een officieel document warden opgevoerd (ten 
bate van ISO9000, PQH). 

7.3 Generiek Plan lnitiele lnkoop & Leverancierscontacten Kunststoffen 
Het was door het management beoogd dat het Generiek Plan op afdelingsniveau verder zou warden 
uitgewerkt. Zoals gebleken is uit de analyse in hoofdstuk 6 wordt er slechts naar Inkoopactiviteiten 
gerefereerd zonder dat daarachter een activiteitenplan van Initiele lnkoop aanwezig is. Door middel 
van verschillende stappen in het Generiek Plan (de leverancierskeuze en de periode van Beitel-In-Staal 
tot FOT) wordt het activiteitenplan voor Initiele Inkoop opgesteld. 

Samenhang tussen de activiteiten voor Beitel-In-Staal en doorlooptijd Beitel-In-Staal tot FOT 
Om een betere levertijdbeheersing te verkrijgen in de 12 weken 19 van Beitel-In-Staal tot FOT via de 
leverancierscontacten door Initiele lnkoop zijn er een paar voorwaarden waaraan voldaan moet 
warden: 

• een vroegtijdige betrokkenheid van Initiele lnkoop en aansluitende de betrokkenheid van de 
leverancier door een scheiding van leverancierskeuze en commitment tot een prijs van een 
onderdeel (andere rol van MoB vergadering); 

• de voorbereidende werkzaamheden: nakijken van tekeningen op maakbaarheid door leverancier en 
matrijzenmaker voor Beitel-In-Staal (Generiek Plan en activiteitenplan lnitiele lnkoop ); 

• inzicht verkrijgen in de activiteiten van de matrijzenmaker en leverancier binnen de 12 weken 
(Generiek Plan Beitel-in-Staal tot FOT); 

19 Dit is een planningsgrootheid in het Generiek Plan, gebaseerd op ervaring . Echter kunnen gelet op de mar1<tsituatie kortere en langere perioden 
voor1<omen. 
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• goede registratie van afwijkingen van het Generiek Plan met oorzaak en gevolg voor continuous 
improvement. 

Elk punt wordt in de volgende subparagrafen verder behandeld. 

7.3.1 Andere rol van MoB vergadering 
De formele rol van een MoB vergadering is dat op zulke vergaderingen besloten wordt bij wie een 
onderdeel wordt uitbesteed en tegen welke prijs. In de huidige gang van zaken is het zo dat: 

• alle nieuwe onderdelen op een MoB vergadering warden besproken en toegewezen aan leveranciers 
enkele weken voor CD-Mech (waarop de leveranciers bekend moeten zijn); 

• de leveranciers daarna pas warden betrokken; 
• de MoB niet in het Generiek Plan staat en daarmee oak niet vastligt in de tijd. 

Voorstel is hier om de MoB vergadering, zoals die in het verleden bestond, op te splitsen. Ten eerste 
moeten leveranciers van de LT onderdelen warden gekozen in een vroegtijdig stadium (zoals 
voorgesteld v66r de SR!). Aangezien de produkten van Mechanische Setontwikkeling: 

• niet grate aantallen behelzen 
• de opdrachten geen lange doorlooptijd kennen en 
• de kunststoffen onderdelen niet innovatief zijn 
lijkt het niet noodzakelijk om meerdere leveranciers tot CD-Mech te betrekken. Een leverancier per 
onderdeel, dat als LT geboekt staat, moet voor SR gekozen warden. 
De keuze is wet aangeduid in het Generiek Plan . Bij de interpretatie van het Generiek Plan wordt 
gemeend dat gelijktijdig alle leveranciers gekozen moeten warden; echter omdat dit niet mogelijk is 
wordt de selectie van alle leveranciers naar een later stadium verschoven. 
Ten tweede kan een vergadering plaats vinden zoals deze al normaal plaatsvindt. Dan warden in deze 
vergadering de prijzen besproken van de LT onderdelen en de niet-L T onderdelen warden toegewezen 
aan leveranciers (op basis van de prijs en levertijd). 

Het idee Ieeft dat indien een leverancier in een vroeg stadium wordt betrokken deze oak graag mee wil 
werken. De prijswijzigingen ten gevolge van de produktwijzigingen die in een later stadium dan de 
leveranciersselectie naar voren komen wordt als een noodzaak bij samenwerken in de 
Produktontwikkeling ervaren. Het laatste hoeft niet zo te zijn, wanneer men prijsafspraken en 
leveranciersselectie kan scheiden. 

Voorstel voor de naamgeving (in plaats van alles MoB) te noemen zou kunnen zijn : 

• bij SR voor de LT: LT Leverancierskeuze; 
• v66r CD-Mech voor LT: LT Leveranciers prijs bevestiging; 
• v66r CD-Mech voor niet-LT: Leverancierskeuze. 

Dit voorstel staat tegen mijlpalen afgebeeld in Tabel 7.4. 

Tabel 7.4 Verbeteringsvoorstel 'Duidelijke leverancierskeuze' 

Een aanpassing van het Generiek Plan door toevoeging van deze beslispunten stelt enerzijds het 
projectmanagement in staat om de resultaten van activiteiten van lnitiele Inkoop na te gaan en 
anderzijds stelt het de afdeling Initiele Inkoop in staat om het Generiek Plante kunnen vergelijken met 
de eigen activiteiten. Een aanpassing zou dus verstandig zijn. 
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7.3.2 Generiek Plan Beitel-In-Staal tot FOT 

Tot nu toe heerst een 'stilte' in deze twaalf weken en vinden verscheidene activiteiten plaats bij de 
leverancier of matrijzenmaker die moeten bewerkstelligen dat na 12 weken een eerste produkt wordt 
geleverd. Om meer garantie in te bouwen <lat na 12 weken daadwerkelijk een produkt wordt afgeleverd 
in plaats van een verschuiving van de deadline is goede opvolging van de activiteiten bij de leverancier 
noodzakelijk . 
Een inzicht in de opbouw en het verloop van de activiteiten bij de leverancier levert waardevolle input 
voor de verdere detailplanning van Mechanische Setsontwikkeling en lnitiele lnkoop. Deze planning 
zal vooral gaan over de kritieke en complexe produkten die duidelijk volgens planning geleverd 
moeten worden.ln verschillende contacten met de leverancier is de opbouw van de twaalf weken naar 
voren gekomen. Planningen van matrijzenmakers kunnen via de leverancier worden opgevolgd en 
hiermee kunnen controlepunten worden ingebouwd voor Philips. Dit punt wordt nader uitgewerkt 
binnen het verbeterteam: Generiek Plan van de Leverancier (zie bij !age I 0.13 ). 

In de praktijk is het zo <lat leveranciers van kunststofprodukten voor het maken van matrijzen 
toeleveranciers benaderen. Deze matrijzenleveranciers worden aldus ingehuurd door leveranciers van 
Philips en vallen daarom ook onder de verantwoording van de leverancier van Philips.Echter is het 
verstandig <lat ook Philips inzicht heeft in de activiteiten die bij de matrijzenmaker plaatsvinden. In de 
bijlage op pagina 72 en verder staan enkele planningen van matrijzenmakers afgebeeld. Deze 
planningen zijn verkregen van de toeleveranciers van Philips. Hoewel <lit slechts planningen zijn, valt 
duidelijk hieruit af te leiden <lat verschillende activiteiten bij een matrijzenmaker parallel gebeuren en 
<lat er niet een 'logisch ' controlepunt bestaat. In het kader van een audit kan echter de inkoper met een 
ontwikkelaar wel een bezoek brengen aan de matrijzenmaker. Een verstandig moment is dan ook 
voordat de matrijzen worden samengesteld, maar nadat de onderdelen van de matrijs klaar horen te 
zijn. Dit tijdstip verschilt van leverancier tot leverancier, maar is zeker enkele weken voor FOT datum. 

Het voorstel is om in de 'stilteperiode' in het Generiek Plan de lange periode van 12 weken op te delen 
naar kleinere activiteiten. De in het Generiek Plan vermelde activiteit van 12 weken is in concreto geen 
activiteit van lnitiele lnkoop (een twaalf weken durende activiteit!). 

Tabel 7.5 Verbetervoorstel 'Uitwerken activiteiten IIM/MSO/Lev Beitel-In-Staal tot FOT 
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Enkele activiteiten binnen dit tijdsbestek zijn onder verantwoordelijkheid van de leverancier, die dit 
overeen is gekomen voor Beitel-In-Staal in de planningsafstemmingen. Taken voor lnitiele Inkoop 
liggen op het gebied van volgen van de leverancier en bevindingen door te geven aan Mechanische 
Ontwikkeling. De voortgangsrapportage moet bij het passeren van CD-Sys, waarbij een formeel 
commitment gegeven wordt aan het gehele systeem, warden gechecked (in de vorm van een punt Q op 
de checklist voor de mijlpaal). In dit stadium (ongeveer 6 weken voor de levering van FOT's) kunnen 
bij doorlooptijdsoverschrijdingen of grate wijzigingen in de planning van de matrijzenmaker nag acties 
warden ondernomen. 
In schemavorm kan de periode voor het maken van de eerste onderdelen (of matrijzen) warden 
voorgesteld als Tabel 7.5. 

7.3.3 Generiek Plan en activiteitenplan Initiele Inkoop 
Op basis van het in deze paragraaf besprokene kunnen aanpassingen in het Generiek Plan plaatsvinden 
waardoor de activiteiten op een adequaat tijdstip plaatsvinden. Gekoppeld aan de activiteiten in het 
Generiek Plan zijn oak activiteiten van Initiele lnkoop specifiek aangegeven. Het geheel is afgebeeld 
in Tabel 7.7 op pagina 49 . 

7.4 Continuous improvement 
Het is niet mogelijk om met de huidige registratie de opvolging van de procedures en activiteiten in het 
Generiek Plan structureel aan te pakken. Het management moet goed op de hoogte zijn en blijven van 
de voortgang van het Generiek Plan . Hierbij is de informatiestroom van projectleiders naar het 
management en de informatiestromen van projectleden naar de afdelingshoofden en andere 
projectleden van het grootste belang. 

Een eerste stap in het continu verbeteren van planningen en procedures is dat de mensen die ermee 
moeten werken weten wat het inhoudt. Gedurende mijn onderzoek is in verschillende afdelingen naar 
voren gekomen dat niet voor alle afdelingen het werken aan de hand van het Generiek Plan duidelijk is. 
Yoorlichting op afdelingsniveau, gebaseerd op een planning van de afdeling is een voorstel. Hiertoe 
moet wel de afdelingsplanning van activiteiten in het Generiek Plan beschikbaar zijn. 

Projectenvergaderingen over projecten door Produktontwikkelingsleiders/projectleiders bestaan reeds 
langere tijd. Toch is de feedback naar het Ontwikkelingsmanagement niet accuraat. Een voor de hand 
liggende reden is dat de projecten warden uitgevoerd naar eigen interpretatie van het Generiek Plan, 
waarbij de verschillen die in dit verslag zijn aangehaald niet naar voren komen. De projectleiders 
kennen een eigen verantwoordelijkheid waarbij projecten op tijd moeten warden afgerond. Evaluatie 
van de projecten moet derhalve na het afronden van een project plaatsvinden. Hierbij moet erop 

Tabel 7.6 Verbetervoorstel 'Feedback bevordering' 
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warden gelet hoe de projecten zijn uitgevoerd 
en waar duidelijke verschillen met het 
Generiek Plan waar te nemen waren. Als dit 
evaluatiegesprek met alle projectdeelnemers 
enkele weken na IR plaatsvindt kunnen de 

deelnemers structure le input leveren over het project zelf en het toepassen van het plan. Een verslag 
van dit evaluatiegesprek wordt gearchiveerd en gebruikt bij de evaluatie van het Generiek Plan door 
het management. Door een overzicht op te bouwen over de projecten heen (ongeveer 50 per jaar) wordt 
het mogelijk op basis van de praktijk het Generiek Plan te evalueren en eventueel aan te passen. 

Yerbetervoorstellen op dit gebied hebben invloed op de implementatie van het Generiek Plan. De 
activiteiten in het Generiek Plan, gericht op de uitvoering van nieuwe produktontwikkelingen en niet 
op de condities en voorbereidingen voor die activiteiten, hoeven geen veranderingen te ondergaan. 
Yerbetering moet organisatorisch plaatsvinden. 
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7.5 Evaluatie 
De voorstellen zijn in conceptvorm voorgelegd aan de begeleiders van het bedrijf. Het 
verbeteringsvoorstel waarbij verschillende activiteiten nader worden beschreven en aanpassingen in het 
Generiek Plan worden gesuggereerd zijn op operationeel niveau (binnen Initiele Inkopers en een 
verbeterteam) uitgewerkt. Het besef groeit onder de lnitiele lnkopers dat het begrijpen en toepassen 
van een algemeen werkplan noodzakelijk is. lnkoop zal vroegtijdig in een project betrokken moeten 
worden om structurele invloed te kunnen uitoefenen op de Produktontwikkeling. Een goede 
ondersteuning vormt de tweewekelijkse Inkoopprojectenvergadering (IPV, voorbeeld van de 
verslaglegging in bij lage I 0.14 ), alwaar inkopers enerzijds over concrete projecten praten aan de hand 
van het Generiek Plan en anderzijds meer zullen moeten leren over het Generiek Plan 
(voorbereidingen, planningen). Een actieve rol wordt ook door Initiele Inkoop Mechanisch nagestreefd. 
Het voorstel voor activiteitenplanning van lnitiele lnkoop in het Generiek Plan wordt als verhelderend 
ervaren . 
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Tabel 7. 7 Voorstel aanvoegingen/wijzigingen in activiteitenplanning 

Mijlpaal Aanvulllng actlvltelten in Generiek Plan Wijzlgingen in activiteitltiming in het GP 
Wk Belangrijke Mechanische. Sets- lnltl~le lnkoop Bestaand (verantwoordelijke19) Nieuw (verantwoordelljke 19) 

activlteiten ontwikkeling21 Mechanisch 19 

.3 FB Vertegenwoordiger project 
Conceptteam kiezen 

-2 
-1 Vemieuwingsblad maken Gapacitelt zoeken bij Vemieuwingsblad verdelen (MSO) 

leveranciers LT 
0 SR Leverancierskeuze LT Leverancierskeuze LT Lev. keuze kunstst / voorontwikkeling Leverancierskeuze LT (MSO/IIM) 

Projectteam Projectplanning voor PL Projectplanning voor PL matrijs (MSO/IIM) 
CAD/design 

1 
2 FMEA Afstemmen logistiek I Leveranciersgesprekken LT planning 

planning onderdelen (MSO/IIM) 
3 Technische gesprekken Gesprekken leveranciers Leveranclersgesprekken LT (MSO/IIM) 

maakbaarheid LT Priizen 
4 .1 tekeningen Herziening Offerle aanvragen L T22 LT ontwikkelen matrijs (IIM) 

vemieuwinasblad Offerle aanvraaen NL T 
5 Bestellen LT ontwikkelen matrijs (IIM) Leveranciersgesprekken LT (MSO/IIM) 

onderdelen 
eerste model 

6 Technische gesprekken Gesprekken leveranciers LT ontwikkelen matrijs (IIM) Leveranciersgesprekken LT (MSO/IIM) 
maakbaarheid LT prijzen 

7 Leverancierskeuze NL T Leverancierskeuze NL T LT ontwikkelen matrijs (IIM) Leverancierskeuze NL T (MSO/IIM) 
Priisbesprekingen LT (MSO/IIM) 

8 Technische gesprekken Logistieke afstemmlng LT opm. Leveranciers (IIM) 
maakbaarheid NL T afleverioo onderdelen 

9 LT opm. Leveranciers (IIM) Leveranciersgesprekken LT (MSO/IIM) 
10 FMEA Update mechanische Leveranciersgesprekken LT (MSO/IIM) 

.2 tekeningen documentatie(MSO) Deelnemen FMEA (IIM/lev.) 
11 CD-Mech Orders matrijzen versturen Update mechanische Update mechanlsche LT documentatle (MSO) 

documentatie(MSO) Concept matrijstekeningen (MSO/Lev ) 
12 Tekeningen naar LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Update mechanische LT documentatie (MSO) 

VOllTlQevlnq (>cllches) Bestellen LT FOT's (IIM) 
13 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Uodate mechanische NL T documentatie(MSO) 
14 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Bestellen NL T FOT's (IIM) 
15 AFM-Sys Tekeningen cliches naar LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Maken matrijs (Lev.) 

IIM 
16 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Maken matrijs (Lev.) 
17 Bestellen kleuren / cliches LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Volgen planning matrijzenmaker (Lev./llM) 

voor bedrukklnq 
18 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Maken matriis (Lev.) 
19 CD-Svs Coderen tekenlnqen LT 'Beitel-In-Staal I afname' (IIM) Voortaanasraooortaqe inkoopdelen (IIM) 
20 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Maken malriis /Lev.) 
21 Ontvangen cliches / sturen LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) Bezoek leveranclers / makers van de matrijs / 

cliches FOT lev. matriisassemblaae (MSO/IIM) 
22 LT 'Beitel-In-Staal / afname' (IIM) AssemblaQe en proefspuiting {Lev.) 
23 LT 'Beitel-In-Staal I afname' (IIM) Bedrukken en nabewerken FOT's (lev.) 

Leveren onderdelen {Lev.) 
24 Evaluatie DVT (MSO) Evaluatie DVT (MSO) 
25 DR Evaluatie DVT (MSO) Evaluatie DVT {MSO) 
26 Evaluatie DVT (MSO) Evaluatle DVT (MSO) 
27 
28 
29 Mechanische wiiziaingen malriis (IIM) Mechanische wijzigingen matriis {IIM) 
30 Mechanische wiizlaingen matrijs (IIM) Mechanlsche wilziainaen matriis IIIM) 
31 
32 
33 Vrii<lave produkten (IIM/MSO) Vrii<lave produkten (IIM/MSO) 
34 IR 

I.di 1111.lit- belfat.' 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport is onderzocht op welke manier een vroegtijdige samenwerking tussen Philips en haar 
leveranciers in de produktontwikkeling kan plaatsvinden. 

Om de betrokkenheid van leveranciers in de Produktontwikkeling na te gaan zijn de volgende deelvragen 
gesteld: 

I. Analyseer de activiteiten binnen het Generiek Plan. 
2. Analyseer de werkelijke activiteiten binnen produktontwikkelingsprojecten te Hasselt. 
3. Ontwikkel voorstellen tot verbeteringen van het Generiek Plan . 
4. Ontwikkel voorstellen tot verbeteringen van de implementatie van het Generiek Plan en geef de 

randvoorwaarden voor uitvoering van ontwikkelprojecten. 

Conclusies voor de deelvragen I en 2 zijn 

• Er bestaat geen activiteitenplanning, gekoppeld aan het Generiek Plan voor de afdeling lnitiele Inkoop 
Mechanisch (IIM); terwijl Mechanische Setsontwikkelingsactiviteiten (MSO activiteiten) in groot 
detail vermeld staan; 

• Niet alle activiteiten vinden plaats volgens het Generiek Plan . Dit hoeft in principe niet een negatief 
gegeven te zijn, echter wordt hierdoor we! de controleerbaarheid en consistentie in de uitvoering van 
projecten geschaad . In grote lijnen kloppen de mijlpalen volgens de eerste planningen; de activiteiten 
die daartussen plaatsvinden zijn zeer variabel ; 

• Het Generiek Plan behoeft aanpassingen om beter te kunnen dienen als een leidraadgevend 
activiteitennetwerkplan bij de ontwikkeling van nieuwe produkten. Voor betrokken afdelingen moeten, 
in het Generiek Plan, goede referentiepunten worden vastgelegd, gekoppeld aan planningen in de 
afdelingen; 

• De meeste controle en meetpunten zijn gebaseerd op mijlpalen. Welke activiteiten wanneer 
plaatsvinden staat tang niet altijd vast en daarmee open voor interpretatie De betrokkenheid van 
afdelingen die op het kritieke pad liggen is groter dan bij de afdelingen waar een speling in activiteiten 
mogelijk is . In het laatste geval telt alleen de mijlpaal. 

lJit onderzoek en op basis van het CDi830 project kunnen de volgende conclusies voor deelvragen 3 en 4 
getrokken worden : 

• Verbeteringen aan het Generiek Plan zijn nodig wil men een instrument in handen hebben om 
activiteiten van IlM te kunnen sturen en (bij)sturen . Het Generiek Plan voldoet grotendeels als 
ontwikkelplan voor MSO maar voor goede uitvoering van produktontwikkelingsprojecten moeten 
meer en nauwkeurigere referenties komen naar IlM toe waardoor de rol van deze afdeling in 
produktontwikkelingen duidelijker kan blijken en gecontroleerd kan worden; 

• Verbeteringen aan de implementatie van het Generiek plan zijn nodig om een breder draagvlak voor 
het Generiek Plante creeren. Initiele Inkoop moet zich binnen de produktontwikkeling beter profileren 
door enerzijds goed georganiseerd structurele input te leveren in de activiteiten tot CD-Mech en 
anderzijds door goede relaties met leveranciers op te bouwen die ook een bijdrage op maakbaarheid of 
detailontwikkeling kunnen leveren. 

• Het CDi830 project is een goed voorbeeld van hoe de leveranciers bij de produktontwikkeling op het 
gebied van maakbaarheid input kunnen leveren en hoe leveranciers van de ene op de andere dag 
bedankt kunnen worden voor hun diensten . Helaas is het niet mogelijk de resultaten van de andere 
werkwijze bij het CDi830 project te evalueren aangezien dit project (tijdelijk) is stilgelegd. De groei 
van het bewustzijn dat nauwer samengewerkt moet worden met leveranciers is echter bij IlM en MSO 
duidelijk te merken. 
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Aan de volgende randvoorwaarden moet voldaan zijn om verbeteringen in de samenwerking tussen MSO, 
IIM en leverancier tot stand te laten komen: 

• IIM moet af van de relatief terughoudende instelling in produktontwikkelingsprojecten. Het belang van 
inkoopgoederen bedraagt immers 80% van de omzet. Enerzijds moet het ontbrekende besef van de 
input die IIM zou moeten kunnen leveren in een vroegtijdig stadium (Generiek Plan) groeien en 
anderzijds moet de risicomijdende houding warden aangepast. Door een actieve en vroegtijdige rol in 
de Produktontwikkeling kan IIM bij L T-onderdelen leveranciers benaderen, waardoor maakbaarheids
en kwaliteitseisen optimaal in samenspraak met de leverancier kunnen warden uitgewerkt; Een vroege 
IIM betrokkenheid is heel belangrijk. Het betrekken van een leverancier kan in direct of in een later 
stadium plaatsvinden; 

• Het uitgewerkte voorstel , waarbij de activiteiten van MSO en IIM worden beschreven en gekoppeld 
aan het Generiek Plan, dient als een verbetering van het bestaande Generiek Plan; 

Aanbevolen wordt om de verbeteringsvoorstellen op het gebied van een actieve rol die IIM moet spelen, 
een andere benaming en indeling van MoB, bepalen van LT onderdelen en een aangepast Generiek Plan in 
te voeren en te blijven ondersteunen. Vooral het voorstel van activiteitenplannig voor MSO en lliVI is 
verduidelijkend en vermeldt de noodzakelijke activiteiten . 

• De InkoopProjectenVergadering is een onderdeel van het verbeteringsvoorstel om informatie
uitwisseling tussen lnitiele Inkopers onderling en met betrekking tot het Generiek Plan te verbeteren en 
daarmee IIM bewust te laten zijn van haar rol. De [PV's moeten doorgaan en goed ondersteund 
worden door het management; 

• De andere benaming en indeling van de MoB behoeft duidelijke ondersteuning van het management 
aangezien hier een koppeling tussen leverancierskeuze en prijsafspraken doorbroken moet worden. 

• Het bepalen van LT vindt impliciet plaats, maar moet om een duidelijk verschillende aanpak voor 
verschillende onderdelen mogelijk te maken gestructureerd en bekrachtigd warden door een document 
als een uitgebreid Onderdelenplanningsblad. 

• De toevoegingen en aanpassingen aan het Generiek Plan moeten om een goede betrokkenheid van 
lnitiele Inkoop (en dus indirect de leverancier) te verzekeren. Dit behoeft een formele wijziging van het 
Generiek Plan wat nu als leidraad geldt. Verder behelst dit plan oak controlepunten die moeten worden 
toegevoegd in de mijlpaalchecklijsten. 

Hiemaast wordt aanbevolen om naast de projectgebonden activiteiten oak activiteiten over de projecten 
heen uit te voeren die ten doe! hebben het Generiek Plan steeds te verbeteren. Voor voortdurende 
verbetering van het Generiek Plan moet er nag veel voorlichting op lnitiele Inkoop plaatsvinden . Voor 
continuous improvement is het noodzakelijk dat informatiestromen tussen de afdelingen, de projecten en 
de projecten en het management aanwezig zijn. Een eerste stap is naast de wijzigingen door te voeren in 
het Generiek Plan tevens om nag meer aandacht aan de projectuitvoering te besteden, vooral op 
afdelingsniveau. Met het besef hoe een project uitgevoerd moet worden in de tijd zal er operationeel oak 
input komen voor verbeteringen. Verbeteringen in de vorm van verbeterteams moeten meer gecoordineerd 
worden waardoor afstemming tussen de verbeterteams en leereffecten van de verbeterteams op grotere 
schaal aanwezig zijn. Een projectevaluatie moet een verplicht onderdeel van de projectuitvoering worden. 
Informatievoorziening voor, tijdens en na een produktontwikkeling, horizontaal en verticaal. 
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9. Nabespreking 

Bij het voorleggen van de beschreven resultaten van dit afstudeeronderzoek is gebleken dat het Generiek 
Plan vooral is opgesteld als een ontwikkelplan waarbinnen Mechanische Ontwikkeling de grootste rot 
speelt. In grote lijnen zijn er referenties naar de ondersteunende afdelingen, echter zijn deze niet voldoende 
als een eigen activiteitenplanning voor de afdeling. Dit geldt ook voor Initiele Inkoop . In dit verslag is 
weliswaar een activiteitennetwerkplan voorgelegd voor de afdeling Initiele Inkoop , maar deze had volgens 
het management reeds bij de invoering van het Generiek Plan uitgewerkt moeten zijn waardoor de 
uitvoering van produktontwikkelingen volgens Generiek Plan mogelijk werd. Hierin heeft de destijdse 
vertegenwoordiger van Initiele Inkoop bij het opstellen van het Generiek Plan niet zijn taak volbracht. 

Veranderingen in een werkwijze kunnen echter moeilijk worden bewerkstelligd indien er geen formele 
koppelingen of planningen zijn . Het voorgestelde activiteitennetwerkplan, dat in een verbeterteam met 
instemming van vertegenwoordigers van MSO en ffivl werd bereikt is een duidelijk plan . 

Het Generiek Plan moet levendiger, of beter gesteld 'oud en bekend nieuws ' worden, willen mensen het 
gaan gebruiken. De verspreiding van de kennis over de activiteiten in het Generiek Plan gerelateerd aan 
de afdelingsplanningen is belangrijk. Hierdoor beginnen medewerkers in te zien wat eigenlijk het Generiek 
Plan voorstelt. 
Anderzijds zal een periodieke aanpassing van het Generiek Plan op basis van de overlegstructuren en 
door evaluatie van projecten door projectleiders achteraf noodzakelijk zijn. 

Tijdens dit onderzoek zijn terloops enige punten naar voren gekomen die wellicht verder onderzocht 
kunnen worden: 

• Op welke manier kan de technische input van leveranciers gestructureerd worden, bijvoorbeeld door 
FMEA's in de produktontwikkeling of bezoeken aan matrijzenmakers .In dit rapport is beschreven op 
welke manier een leverancier voor LT onderdelen betrokken kan worden . De operationele input die de 
leverancier exact moet leveren ( of niet) is niet altijd bekend. 

• Zoals gesteld is het Generiek Plan gegroeid uit de MSO. Aangezien MSO maar een klein onderdeel is 
van alle ontwikkelcapaciteiten te Hasselt is het goed om het toepassen van het Generiek Plan op de 
ontwikkelingen die plaatsvinden voor Philips Key Modules (CDM's, Loaders, enz .) te onderzoeken. 

• Bij het CDi830 project is duidelijk gebleken dat de input van de commerciele afdeling niet afgerond is 
voor de SR. Gegevensstructurering van de input in vroege fasen van een produktontwikkelingsproces 
is een belangrijk aandachtspunt. 

• Verscheidene verbeterteams (waaronder het verbeterteam dat zich richtte op de activiteitenplanning bij 
de matrijzenmaker) verbeteren onderdelen van het functioneren van Philips . Er is echter geen volledig 
overzicht of een rode draad. Het is verstandig om informatie-uitwisseling tussen verbeterteams te 
bevorderen. Tevens moet op managementniveau de onderlinge samenhang in het proces van continu 
verbeteren bewaakt worden en bij de uitvoering ondersteund worden. 
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10.2 Lijst met afkortingen 

AFM-Sys 
CAD 
CDi 
CD-Mech 
COM 
CD-Sys 
CE 
CR 
DR 
DVT-E 
DVT-Q 
EMC 
EMT 
EVT 
FB 
FMEA 
FOT 
FRS 
GP(H) 
IE 
IIE 
IIM 
IR 
LT 
LO 
MM 
MPR 
MoB 
O&E 
ORD 
PCB 
PIA 
PKM 
PRS 
SR 
SW 
TR 
TV&O 

Acceptance functional model 
Computer aided design 
Compact disk interactive 
Commitment date mechanical 
Compact disk mechanism 
Commitment date system 
Consumer electronics 
Commercial release 
Design release 
Design verification test engineering 
Design verification test quality 
Electro-magnetical compatibility test 
Electronics manufacturing test 
Engineering verification test 
Factory briefing 
Failure mode and effects analysis 
First-Off-Tool 
Functional requirement specification 
Generiek Plan (Hassett) 
Industrial electronics 
Initiele Inkoop elektrisch 
lnitiele Inkoop mechanisch 
Industrial release 
Long term 
Laser optics 
Materials management 
Mass production release 
Make or buy 
Organisatie en efficiency 
Optical Recording Development 
Printed circuit board 
Philips Industrial Activities 
Philips Key Modules 
Product range start 
Specification release 
Software 
Trial run 
Technische voorbereiding en ondersteuning 
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10.3 Interview en geinterviewde personen 

Bij het spreken van personen binnen CE Hassett is het volgende stramien aangehouden. 

• Uitleg afstudeeropdracht, verwijzing naar het vinden van de betreffende persoon. 
• Persoonlijke gegevens (naam, functie). 
• Roi van zijn/haar functie in het Generiek Plan. 
• Perceptie van de leveranciersrelaties in het Generiek Plan. 
• Aandachtspunten in het Generiek Plan, produktcreatieproces of praktijk. 

De volgende personen zijn ge"interviewd: 

Bernard van Weeghel (Initiele Inkoopmanager) 
Herman Christiaens (Operations Supportmanager) 
Wim de Bruyn (Produktontwikkelingsmanager) 

Paul Greunlinx (Hoofd Initiele Inkoop Mechanisch) 
Gerard Berben (Initiele Inkoop Mechanisch) 
Theo Bruynseels (Initiele Inkoop Mechanisch) 
Paul Flamend (Initiele Inkoop Mechanisch) 
Marc Massant (Initiele lnkoop Mechanisch) 
Koen Wijckmans (Initiele Inkoop Mechanisch) 

Jozef Laud us (Chef Mechanische Ontwikkeling) 
Dominique Thijs (Mechanische Setsontwikkeling) 
Luc Oversteyns (Mechanische Setsontwikkeling) 
Alain Smeets (Mechanische Setsontwikkeling) 
Jos Versleegers (Mechanische Setsontwikkeling) 
Jos Clemens (Mechanische Modulesontwikkeling) 
Marcel Gijbels (Mechanische Modulesontwikkeling) 
Han Heyboer (Mechanische Modulesontwikkeling) 

Yvo Aerts (Elektrische Ontwikkeling) 
Hans van Boxtel (Projectleiding) 
Leo Daemen (Programmamanager CDi) 
Dennis Hermans (Business Developmentmanager) 
Roger Huveneers (Operations Support) 
Paul Mathijs (Organisatie en Efficiency) 
Fons Poelmans (Produktieondersteuning) 
Theo Thijs (Technische Ondersteuning en Voorbereiding) 
Rudi Vandeweyer (Software Ontwikkeling) 
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10.4 Organisatiestructuur PIA/CE Hassett 

In 1954 is PIA opgestart als een produktiecentrum, met een uitgebreide eigen ontwikkelafdeling. Door 
de jaren heen is het accent steeds meer komen te liggen op de laatste stadia van de ontwikkeling van 
produkten en de verzorging van aanloop-/proefproduktie. 

In B staat de hoofdstructuur van de Philips organisatie in Hassett afgebeeld in een organigram. PIA 
kent twee grote onderdelen, die ieder voor een Philips divisie werken, te weten Consumer Electronics 

Hassett en Electronics Manufacturing Technology test 
(EMT-test). Philips CE Hassett ontwikkelt en 
produceert discrete produkten, en is een onderdeel van 
de wereldwijde Philips divisie CE Sundries. De EMT
test groep verzorgt ontwikkelingen op het gebied van 
procestechnologieen. Deze ondememing staat 
hierarchisch onder Philips divisie IE (Industrial 
Electronics). 

Figuur 10.1 Organisatie Philips te Hassell 
De staffuncties binnen PIA zijn Accommodation 

Management (beheer van gebouwen), Finance & Accounting (administratie), Personeelszaken, LITG 
(beheer IT-systemen) en Veiligheid. Alie resultaten van de Philips activiteiten in Hassett vallen onder 
het Belgische Philips Industrial Activities. De resultaten worden in Brussel onder Industrial Activities 
Belgium geconsolideerd. 

Produktie 

lnitie le inkoop 

Operations support 

Figuur 10.2 Afdelingen binnen 
Consumer Electronics Hassell 

CE Hassett kent naast de Produktontwikkeling meerdere afdelingen. In C zijn 
alle afdelingen van CE Hassett weergegeven. 

Business Development 

CE Hassett heeft een eigen resultaatverantwoordelijkheid. Ats gevolg hiervan 
moeten actief de orders binnengehaald worden. De afdeling die hier zorg voor 
draagt is de afdeling Business Development. Business Development draagt 
tevens zorg voor communicatie tussen Philips CE Hassett en de omgeving. 
Deze afdeling vertegenwoordigt naar buiten toe Philips CE Hassett als een 
produktontwikkelings- en produktiecentrum. Business Development 
vertegenwoordigt naar de projecten toe de belanghebbende klanten door 
middel van deelname aan de project vergaderingen. Tevens wordt de algehele 
coordinatie over de projecten uitgevoerd door de afdeling Business 
Development. Hiervoor zijn Programmamanagers werkzaam. Elke 

produktgroep, bijvoorbeeld Set-top boxen, CDi spelers en Audio, heeft een programmamanager 

Produktontwikkeling 

Op Produktontwikkeling zijn er binnen Mechanische Ontwikkeling nadere verschillen aan te duiden 
tussen Optische en Mechanische Modulesontwikkeling aan de ene kant en Mechanische 
Setsontwikkeling (binnen scope van dit onderzoek) aan de andere kant, zie B. 

Gezien het fijnmechanische karakter en de bundeling van optische en mechanische elementen binnen 
de optische ontwikkeling, en hieraan gekoppeld de Mechanische Modulesontwikkeling, kan gesteld 
worden dat de ontwikkelingsprojecten van optische of mechanische modules over het algemeen een 
langere doorlooptijd hebben dan de projectenupdate binnen de Mechanische Setsontwikkeling. 
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Aangezien CE Hasselt's ontwikkelafdeling voor verscheidene klanten werkt zijn wordt de besturing 

Tabel 10.1 Verschillen binnen Mechanische Ontwikkeling 
van de verschillende afdelingen 
hierdoor bei·nvloed. Leiding over de 
groepen wordt gevoerd door de 
groepsleiders, echter Optische 
Ontwikkeling in Hasselt is zo nauw 
verbonden aan Optical Recording 

Development in Eindhoven dat er meer gesproken kan worden van gedeelde controle. De meeste 
ontwikkelaars van Optische Ontwikkeling, die fysiek onder Mechanische Ontwikkeling werken, zijn 
werkzaam voor de Eindhovense Optical Recording Development (ORD23

). De leiding van de ORD 
groep ligt bij Philips Eindhoven. 

Bedrijfsmechanisatie 

De afdeling die van groot belang is voor de overstap van tekeningen tot produkt is 
Bedrijfsmechanisatie. Deze afdeling zorgt voor de produktieopstellingen en de procestechniek. Niet 
alle produktie ligt in Hasselt; veel produkten worden in landen waar zich gunstigere voorwaarden 
voordoen (bijvoorbeeld lagere lonen) geproduceerd. De afdeling Bedrijfsmechanisatie organiseert de 
transfer van produktielijnen van Hasselt naar de uiteindelijke produktielokatie. 

Produktie 

Onder het beheer van de Produktie-afdeling vindt de produktie zelf plaats. Hoewel steeds meer nadruk 
komt te liggen op Hasselt als een ontwikkelingscentrum zijn Produktie samen met 
Bedrijfsmechanisatie belangrijk als een aanloopproduktie en engineering/proefserie centrum. Zij 
vormen de basis van de technologie en lijnentransfer naar lage-lonen landen. De transfer van lijnen en 
in sommige gevallen alleen de ontwikkelingsactiviteiten geldt voor de meeste produkten. Voor 
produkten met een relatief kleine serie is het mogelijk dat ze in Hasselt in produktie gaan. 

Operations Support 

Nadat goederen voor de eerste keer zijn ingekocht en relaties met de leverancier zijn opgebouwd wordt 
de orderopvolging , kwaliteitscontrole en de inkooplogistiek uitgevoerd door Operations Support. 
Tevens vindt hier de produktievoorbereiding plaats en worden performance-indicatoren bijgehouden. 
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10.5 Technisch lnkoper 

Het inkopen van produkten als activiteit kan onderscheiden worden naar twee aspecten: het produkt en 
het proces. Het proces wat plaatsvindt en ook is omschreven in het voorgaande wordt vaak herkend als 
het traditionele inkopen. Dit behelst taken als onderhandelen, speuren naar leveranciers en classificeren 
van leveranciers. Het produkt zelf dat ingekocht wordt heeft afstemming tussen de leverancier en 
uitbesteder nodig, en vaak op technische vlak. Hier komen dan de kwaliteitsaspecten, bematingen en 
kwaliteitsbeheersing naar voren. 

Bij Philips Hassett wordt de eerste functie vervuld door de Initiele Inkoper en de tweede door de 
Quality Supply Engineer (QSE). Deze QSE'er is centraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
produkten vanaf ontwikkeling tot in de lopende produktie. 

Door de sterke wisselwerking tussen de technische en inkooptechnische processen is er een tendens tot 
het bundelen van deze twee functies. De nieuwe meer technisch geschoolde inkoper (selectie op 
technische vooropleiding) wordt Technisch inkoper (Tl) genoemd. Technische inkopers zijn 
medewerkers die enerzijds verstand hebben van de techniek en aan de andere kant ook de 
inkoperstaken (onder andere onderhandelen, speuren) beheersen. Afhankelijk van de instelling en 
opleiding van de inkoper zullen de technische vragen tijdens leveranciersonderhandelingen varieren 
van basis niveau tot een zeer gedetailleerd niveau. De combinatie van QSE'er en inkoper vormt een 
officiele functie binnen Philips CE Hassett voor enkele functieomschrijvingen die worden gebruikt bij 
Philips in Belgie). 

Enkele f unctieomschrijvingen binnen Inkoop Philips24 

Inkoper/quality supply engineer 
Hassett: CE ontwikkeling en produktie 

Functieomschrijving: 

Functieklasse: 55 

• Prijs- en machine/gereedschapscapaciteit onderhandelingen met leveranciers. 
• Gereedschaps- en onderdelen vrijgaves bij leveranciers. 
• Technische gesprekken tussen leverancier en eigen ontwikkelafdeling coordineren. 
• Kwailiteitseisen naar produkten en produktieprocessen formuleren en bij leveranciers introduceren. 
• Afhandeling van kwaliteitsklachten. 

Yereisten : 

• Technische kennis matrijzen/stempels. 
• Technische kennis van kunststofinjectie en metaalbewerking. 
• Ylotte onderhandelaar. 
• Vlotte talenkennis Duits-Engels-Frans 
• Economisch inzicht 
• Industrieel ingenieur elektromechanica 

Assistent Initieel lnkoper 

Leuven: IE chip en IC ontwikkeling 

Functieomschrijving: 

Functieklasse: 55 
(met doorgroeimogelijkheden) 

• U assisteert de Initieel lnkoper bij zijn aankoopactiviteiten . 
• U bestelt onderdelen voor ontwikkelprototypes. 
• U beheert de voorraad onderdelen. 
• U houdt de componentenadministratie bij ten behoeve van kwalificaties en vrijgaves. 
• U ondersteunt de vrijgavetesten . 
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Vereisten: 

• Industrieel ingenieur elektronica. 
• Kennis van elektrische-elektromechanische componenten is een vereiste. 
• Goede talenkennis, vooral het Engels, is een absolute vereiste. 
• Relevante ervaring is een pluspunt. 

Inkoper Functieklasse: 60 
Dendermonde: Sound & Vision Speakers ontwikkeling en produktie 

Functieomschrijving: 

• U optimaliseert het inkooptraject met het oog op integrate kostprijs, leverbetrouwbaarheid en 
nieuwe technologieen. 

• U gaat co-makership-relaties aan om lange termijnsamenwerking met leveranciers uit te bouwen. 
• U onderneemt correctieve acties indien leveringen afwijken inzake levertijd of kwaliteit. 
• U verleent technische ondersteuning aan de innovatie-afdeling. 

Vereisten : 

• Handelsingenieur of TEW'er met liefst enkele jaren logistieke bedrijfservaring. 
• U beschikt over organisatorisch inzicht en commerciele affiniteiten . 
• U bent een communicatievaardige en stressbestendige teamspeler. 
• U beschikt over een operationele kennis van Frans, Engels en Duits. 

BIJLAGEN bij Generiek Plan en Samenwerken in de Produktontwikkeling; L. Yeh 1996 Pagina: 60 



10. 6 Leveranciersclassificatie 

Leveranciers van Philips warden naar de leverprestaties, prijzen en serviceprestaties ingedeeld in 
Groen, Geel en Rood. De leveranciers in Groen voldoen aan de kwaliteitseisen en de verwachtingen 
die Philips aan hen stelt. Deze leverancier kunnen voor eventuele opdrachten direct warden benaderd. 
De leveranciers op de Gele lijst kunnen in het verleden een fout hebben gemaakt of voldoen op kleine 
punten niet aan het verwachtingenpatroon. Zij kunnen in overleg warden ingeschakeld, maar moeten er 
hard aan werken om op de Groene lijst terecht te komen. Deze lijst is een soort overgangslijst met, of 
goed presterende leveranciers die een wanprestatie hebben geleverd, of leveranciers van de rode Iijst 
die goed hebben gepresteerd en genomineerd kunnen warden voor de Groene lijst. Nieuwe Ieveranciers 
warden opgenomen in de Gele lijst. De Rode lijst bevat leveranciers die duidelijk niet voldoen aan de 
kwaliteitsnormen van Philips, en waarmee dus oak geen zaken gedaan warden. 

De onderstaande indeling geldt voor de kunststoffen (Plastics), de categorieen warden gevolgd door 
het aantal leveranciers op de Preferred Supplier List (die dus bestaat uit Groene en Gele leveranciers): 

• Behuizingen (housing) 
• Technische onderdelen (technical parts) 
• Tandwielen (gear wheel) 

Groen: I 
Groen: 6 
Groen: 3 

Geel: 7 
Geel: 6 
Geel: 0 

Voor het benaderen van leveranciers word de preferred supplier list geraadpleegd. Over de 
leverprestaties en de status wordt op periodieke basis de leverancier ingelicht. 

lnitiele Inkopers zijn gekoppeld aan bepaalde leveranciers, en daarmee oak aan een produktgroep. 
Hoewel een functionele integratie van de Initiele Inkopers voor Sets, Modules en Laser Optics is kan 
warden door de indeling van de leveranciers toch een onderscheid tussen de werkwijzen van de 
verschillende inkopers warden waargenomen. Hiermee oak de toepassing van het Generiek Plan. 
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10. 7 Uitkomsten van enquete onder Mechanische Ontwikkelaars (voor sets en 
modules) 

Deze enquete is in Juli 1995 gehouden onder mechanische ontwikkelaars van Philips Consumer Electronics 

Hasselt, Belgie. Van de acht uitgezonden enquetefonnulieren zijn hier de antwoorden van zes fonnulieren 
vertegenwoordigd. Oat is een respons rate van 75%. 

1. Wat is Uw naam? 

IAntwoorden 
* Niet van toepassing 

2. Wat is Uw functie? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

............ !. Voorontwikkelaar······························· ····· ·················· .......................................................................... ... ............................................................ ..... . 
j Tekenaar j 

11111 [ Constructeur '. 
I \ \ . . 

... ... ... ... :.Anders, .namelijk ........................................................ : ............................................................................................................................................. . 
j specialisme j * CAD 
j j * mechanisch 

j j * loaders 

3a. De leverancier, matrijzenbouwer, inkoop worden in het generiek plan betrokken. Vanafwanneer zijn de 

genoemden aanwezig of actief? 

lnkoop lnkoop Leverancier Matrijzenbouwer Categorie Redenen/ 

omschrijving aanwezig actief actief betrokken 

II j Voor concept start (CS) 

: : : II : Na commitment date mechanical : 

······························j············ ················j····························j·······································j· (CD-Mech) ·············································· ·······j······································· 
Ill j Ill j 1111 j II j Na specification release (SR) ! 

.............................. r ............................ l ............................ r ....................................... 1. Na .product .range .start .(PRS> ....... .... .. l .. ..... .. ..... ... ..................... . 
j II j I j I j Na concept start (CS) j 
; 1 ;r ]r ]anders l*naAFM-Sys 

3b. Vindt U dat de leverancier op tijd wordt betrokken? en Waarom denkt U dat? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

j te vroeg . 

j kan later [ 

Ill I j op tijd j * op tijd voor gewone onderdelen 
j j * nog vroeger geeft als probleem dat we zelfnog te weinig weten 
j j over wat de leverancier moet maken 

:,',,,' j * in laatste project heeft leverancier concept helpen opbouwen 
j * moeilijkheidsgraad van het produkt is bekend en eisen die 
j gesteld worden wat betreft vorm en plaatstoleranties, voor dat punt 

j ! is een zinnig gesprek niet mogelijk 

[ kan eerder j * opmerkingen komen dikwijls te laat 

j j * er is geen tijd meer voor verdragende wijzigingen 

II j te laat ! * feedback van supplier tijdens construeren afwezig 

j j * bij co-design is het de bedoeling dat de leverancier meedenkt bij 

j j de ontwikkeling. Nu beginnen ze pas als er al tekeningen zijn 
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3c. Vindt U dat de leverancier van de leverancier op tijd wordt betrokken? en Waarom denkt U dat? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

j te vroeg : 

[~n~~r ) 

j op tijd j * hoe meer tijd deze mensen op voorhand (vroeger) aan een 

: i project moeten meedenken, hoe duurder zij de matrijs gaan 

! : doorbelasten 

I j kan eerder j * de matrijzenbouwer wordt dikwijls niet betrokken in het gesprek 

IIII [ te laat ) * opmerkingen komen te laat binnen (als alle tekeningen reeds 

i i officieel buiten zijn 
: i * vragen van matrijzenbouwer bereiken ons na het coderen 
: : * feedback van supplier tijdens construeren afwezig 
j j * soms komen nog late opmerkingen die eigenlijk al eerder 
j j opgemerkt hadden moeten zijn 

3d. Wanneer ZQ.Y. de inkoopafdeling bij produktontwikkeling actief~ worden? 

Antwoorden 

* vanafCS (natuurlijk athankelijk van de moeilijkheid van het apparaat, nieuwe technieken, ... . ) 

* ik vind het zo goed (iedereen betrekken na SR, antwoord 3a.) . 

* tijdens de realisatie fase; indien nieuwe technieken in de conceptfase 

* tijdens concept start (CS) 

* bij specification release (SR) 

* hangt af van het produkt. Bij toepassen nieuwe technieken zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase 

4a. Ontvangt U infonnatie van inkoop betreffende leveranciers of bezoekt U regelmatig leveranciers voor 
uitwisseling van niet-order gerelateerde infonnatie? Bijvoorbeeld infonnatiemateriaal over vemieuwingen in 

produktietechnieken/capaciteiten, materialen. 

Van inkoop Van leverancier Categorie Redenen/omschrijving 

1, II 1, Ontvang regelmatig informatie van I ;!r;ndstotleveranciers, CAD, 

. . ! * ontvangt soms info 
································••'••·········································•························ ··············································································•······························· ······································ 

; I ; lk verzoek regelmatig om algemene i 
: : informatie 1 

j I ! lk bezoek regelmatig de leverancier om j * soms 

: : indrukken op te doen j 

llI j II j Ontvang geen informatie, maar zou wel j 

1 j willen ontvangen j 

llI [ II [ lk weet wat ik moet weten, anders benader [ * echter indien nieuwe 
: : ik wet inkoop/leverancier : technieken beschikbaar, graag 

I ! : info van inkoop 

4b. Verwacht U meer infonnatie van inkoop? en lndien nee, waarom niet? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

...... .... ..l.~~·~···················································· ····································; .. ..... ................................................... ... .............................. .. ..... .. .. ....................................... . 
: : 

:u l:'.:, j _ 
II ! ja ! * niet technisch genoeg 

De trend is naar het eerder betrekken van de leveranciers in de produktontwikkeling (co-development). Voordelen 
zijn dan een eindprodukt dat goed aansluit aan het produktieproces dat een constantere kwaliteit zal kennen, dat 
goedkoper kan zijn, dat sneller ontwikkeld kan worden . 
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5. Hoe staat U hier tegenover?/Geef een mening. 

Antwoorden 

* Akkoord, de leverancier wordt ook beter bewust van de functionaliteit van zijn onderdelen => hij weet welke details 

kritisch zijn, belangrijk zijn .. . 

* De samenwerking verloopt vlotter; problemen worden sneller en beter opgelost 

* Hierover ben ik het eens! Echter moet men er rekening mee houden dat zo ' n leverancier meer tijd op voorhand in het 

project steekt, en dat dit meer kosten met zich meebrengt 

* Stelling = OK; enkel moet men voorzichtig zijn opdat de leverancier zijn technieken niet gaat opdringen (verkopen) .................................. ...................................................................................................................................................................................... .. .. ...... ........................... 
* OK 

* Dit klopt. Als iedereen op hetzelfde moment erbij betrokken is, dan kan men met hun opmerkingen rekening houden 

* lk vind het belangrijk dat bij een ontwerp waar gedacht wordt aan nieuwe produkttechnieken de leveranciers mee 

betrokken worden in het ontwikkeltraject 

6. Wat zijn de knelpunten in de relatie ontwikkelaar, inkoop en leverancier? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

j Onkunde leverancier . 

II j Teveel nadruk op prijs j * te veel nadruk op de prijs van het gereedschap 

I [ Geen betrokkenheid leverancier ) * te laat betrokken 

II j Verschillende technische en niet- j 

! technische gesprekken nodig ! 
[ Misbruik invloed inkoper ) 

II 1 Geen duidelijke afspraken over hoe en 1 

! wat van leveranciersbetrekkingen ! 
j Kosten veel tijd j 

II [ andere, namelijk ( * er worden in een vroeg stadium te veel 'mondelinge' afspraken 

! ! gemaakt, die achteraf niet ingevuld kunnen worden 

! ! * te weinig contact met de leverancier 
j j * leverancier meestal te laat gekend => late opmerkingen 

8. Wat zou in Uw ogen de ideale relatie zijn met leveranciers in nieuwe produktontwikkeling? 

a. Qua informatiestromen? 

Antwoorden 

* ideaal is dat leverancier en produktontwerper langs elkaar zouden zitten . Dit is in de praktijk natuurlijk niet haalbaar: 

verschillende leveranciers voor apparaat; leverancier werkt niet alleen voor Hasselt 
···························· ······················· ···················· ·· ····························································· ······································································· ·· ······· ······································· 
* ik vind het goed zoals het nu verloopt! 

* afstand leverancier - ontwikkeling zo klein mogelijk: bereikbaarheid 100% 
··································································································· ·· ················································································ ············ ·••·················· ······················· ··········· ·· ··· 
* 

* dat ze vanafhet prille begin aanwezig zijn, zo vroeg mogelijk informatie doorgeven 

* geregeld gesprekken met leveranciers over de stand van zaken qua nieuwe trends in produktietechnieken 

b. Qua participatie in ontwikkeltraject, welk stadium, welke invloed? 

Antwoorden 

* bij innovatieve produkten : vanaf concept start (CS) 

* bij niet-innovatieve produkten vanaf specification release (SR) 

* na specification release (SR) 

* vanaf het prille begin - adviesfunctie van de leverancier 

* vanaf start 

* zo vroeg mogelijk. lnvloed: bepaalde problemen zijn dan veel eenvoudiger op te lossen 

* zo vroeg mogelijk betrekken in ontwikkeltraject, kennis van produkten van andere afnemers proberen op te doen via 

de leveranciers 

c. Welke rol moet inkoop spelen? 
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Antwoorden 

* inkoop legt contacten, afspraken vast en zoekt nieuwe leveranciers 

* tussenpersoon voor ontwikkeling <==> leverancier/ Echter soms niet nodig (voor technische aspecten) 

* leverancierskeuze - eventueel coordinatie - volgen van de gesprekken indien nodig 

* tussenpersoon ontwikkeling - leverancier 

* snelle leverancierskeuze 
·· ··················································································································································································· ··············· ·· ··· ·· ······································· ··········· 
* een soort bemiddelingsrol 

I 0. Heeft U nog opmerkingen en/of aandachtspunten die belangrijk zijn bij ontwikkelen van onderdelen van CE 

Hasselt samen met de leverancier? 

Antwoorden 

* opgelet voor te veel vergaderen in plaats van ontwikkelen 

* hoe leveranciers te motiveren om deel te nemen aan een project dat nog 'dood' kan gaan (het niet passeren van de 

commitment date (CD-Mech of CD-Sys) .............................................................................................................................................................................................................................................. ............... 
* 

··········· ·· ···· ···································· ······················ ············································································································································· ·· ·· ································· 
* 

··················································································································································································································--· ········································ 
* 

·······························•·········································· ······················ ·· ·· ·································· ··············································· ································································ ········ 
* 

* het is dikwijls zo dat de leverancier van de grote hoeveelheden niet dezelfde is als de leverancier bij de produktiestart 

(diegene die gewoonlijk maar I holte aanmaakt). Hoe wordt de kennis van de I c overgedragen op de volgende 

matrijzenbouwer? 
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10.8 Uitkomsten van enquete onder lnitiele lnkopers Mechanisch en QSE'ers 
(voor sets en modules) 

Deze enquete is in Juli 1995 gehouden onder inkopers mechanische delen van Philips Consumer Electronics 

Hasselt, Belgie. Van de zes uitgezonden enqueteformulieren zijn hier de antwoorden van zes formulieren 

vertegenwoordigd. Oat is een respons rate van I 00%. 

I. Wat is Uw naam? 

IAntwoorden 
* Niet van toepassing 

2. Wat is Uw functie? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

.~~.! ...... [.Inkoper············· ········ ······················ ········· ··· ····· ················· ······················· ······ ···················· ················ ················ ······· ·········· ················ ···· ···· ············ ·· ··· ··· · 
JIii [ Quality supply engineer [ 

· ' ·· ·······[·Technisch .inkoper···· ····························· ·· ······· ············!····························································· ······································ ···· ····················· ····· ·········· ··· 
[ Anders, namelijk: [ 

[ specialisme ) * ---
! ! * metalen/plastics 

! ! * plastic 
: : * kunststoffen 
i i * 
~ 1 - - -

: j * mechanische produkten 

3a. lnkoop wordt bij het ontwikkelen van produkten betrokken. Tussen welke mijlpalen wordt inkoop actief? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

............ :. Voor .concept.start .(CS)······ ·· ···················· ·············· .. ................................. ....................... ..................... ........... .... ...... ... ........ ......... ............ ... ....... . 
: Tussen concept start (CS) en product j 

! range start (PRS) ! 
1111 [ Tussen product range start (PRS) en ) 

: specification release (SR) : 

: Ergens anders, namelijk : bij .2 tekening 

3b. Vindt U dat dit? en 3c. Waarom denkt U dat? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

: te vroeg : 
I [ kan later ; * produktie levert al te fel een eigen leven alvorens technische 

: [ gesprekken gevoerd worden met de leveranciers ············: ·op· tij d ··················· ····························································· :. •·~:·:······················································ ············································· ································· 

II : kan eerder : * ik denk dat inkoop dan meer impact zou hebben op de kostprij s 

! j * het zou interessant kunnen zijn om bij het vastleggen van PRS 

! j ook de " mening" van de mogelijke leverancier te (er)kennen 

II : te laat : * prijsconsequenties bij te late keuze 

! ! * keuze van de leverancier meer beperkt bij late betrokkenheid 

j j * altematieven (op technisch vlak) blijven te laat liggen 

j j * nieuwe technologien onvoldoende bekend 

j j * ervaring van leveranciers wordt niet meegenomen 

3d. Wanneer m.y_ de inkoopafdeling bij produktontwikkeling betrokken moeten worden? 

I Antwoorden 
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* initieel; voorwaarde daarbij is dan ook dat de inkoper een degelijke gesprekspartner is en technisch goed op de 
hoogte 

·• kort na concept start (CS) 
* vanaf concept start dient een technisch competent persoon de evolutie te volgen ····························· ·· ··············································· 

* voor concept start (CS) 

* tenminste bij product range start (PRS) 
* ... ....................................................................................... .. .................................. ........................................... . 

4. Ontvangt ofbezoekt U regelmatig (twee maal per jaar) Uw leveranciers voor uitwisseling van niet-order 
gerelateerde inforrnatie? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

j Ontvang regetmatig informatie van: . 

Ill [ Ik verzoek regetmatig om atgemene ; 

j informatie j 

1111 ! lk bezoek regetmatig de teverancier om ! 
1 indrukken op te doen 1 

i lk ontvang geen informatie, maar zou het i 
1 wet willen ontvangen 1 

i lk weet wat ik moet weten, anders i 
1 benader ik wet de teverancier 1 

Sa. Kunt U alle inforrnatie van leverancier met betrekking tot nieuwe technieken, processen en produkten die U 
bezit of ontvangt goed doorspelen aan de ontwikkelafdeling? en Sb. lndien nee, waarom niet? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

·,·········l·~~~-······················································································i ·············································································································································· 

Ill i soms i * niet altijd voldoende capaciteit 

1 1 * het heeft geen zin om inforrnatie door te spelen, specificaties 
1 1 staan toch al vast 
1 1 * het heeft geen zin om inforrnatie door te spelen, (ook soms het 

1 1 geval) specificaties staan toch al vast 
: : * er wordt geen tijd voor gemaakt 
: : 

II [ ;~-- ! * maar doen wij dit ook 

6. Kunt U alle inforrnatie verschaffen waamaar de ontwikkelaar vraagt? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

.111.ll ··'·ja .......................................................................................... 1 .. : .. ;;.;;;;.: .. ~~·l·!·················································· ····················· ····································· ··· 
i nee, omdat : 

7. Wat zijn de knelpunten in de relatie ontwikkelaar, inkoop en leverancier? 

# Categorie Redenen/omschrijving 

II i geen duidetijke afspraken . 

i te technische gesprekken ' 

III [ andere ; * te enge specificatie / geen ruimte voor proces van de leverancier 
1 1 * afspraken door ontwikkeling gemaakt zonder inkoop te 

1 1 raadplegen (bijv. ORD EHV - Hasselt) 
: : * drempelvrees inzake aanreiken c.q. accepteren van (technische) 

1 1 info 
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8. Binnen de leveranciersgesprekken worden accenten gelegd op bepaalde aspecten van de overeenkomst/order. 
Wat zijn die punten in Uw geval? 

I e# 2e# 3c# Categorie Redenen/omschrijving 

I i IIIII i i Prijs . 

IIIII i I \ i Kwaliteit i 
II : 1 [ m [ Tijd 1 * = tijdige leveringen 

II i I i i Ontwikkelcapaciteit bij i 
j j j leverancier j 

I I 1 I [ [ Flexibiliteit j 
II i i i ander namelijk: j * nazorg 

j j j j * elk geval afzonderlijk nooit dezelfde zaken prioriteit 
j j j j * total cost (rest op tweede plaats) 

9. Wat zou in Uw ogen de ideate relatie zijn met ontwikkeling betreffende leveranciers? 

a. Qua infonnatiestromen? 

Antwoorden 

* ontwikkeling zou mijns inziens meer (technisch) marktonderzoek moeten 

* inkopen = de schakel tussen fabriek en leverancier. Alie infonnatiestromen moeten (om tot een consistent databeheer 
te komen) steeds via inkoop 

····························································································································································································································································· 
* voortraject: groep ontwikkeling EHV-Hasselt <-> I persoon inkoop 
* operationele fase --> projectbureaus (zoals nu) 
* nazorg --> nazorggroep <-> I persoon inkoop 

* leverancier -> inkoop -> ontwikkeling 

* bij elk leveranciersbezoek een ontwikkelaar ' meenemen ' 

* ontwikkeling kan vrij met de leveranciers informatie uitwisselen; zolang er geen consequenties zijn naar prijs of 
levertijden; indien beslissingen moeten genomen worden, moet dit samen met inkoop 

b. Qua participatie in ontwikkeltraject produkten? 

Antwoorden 

* co-design is vereiste I co-makership 

* ontwikkelingsafdeling meer laten participeren in technische gesprekken en MoB, tevens ook de 
verantwoordelijkheden nemen op dat moment 

* zo vroeg mogelijk 

* leverancier -> ontwikkeling -> inkoop 
·································································································· ··························································································································································· 
* 

·································· ·················· ········································································································································································································· 
* 

c. Heeft inkoop ervaring met open-leveranciersrelaties? Op welke punten moet er dan gelet worden? 

Antwoorden 

* geen ervaring; besef er toch de noodzaak van; wordt een feit 
.... ..... ........... .......... .. ...... ..... ............. .... ............... ................................................................... ..... ................ ...... ..... .............. .. .................... .. ... .. ... .. ... .... .............. .......... 
* neen, meer verkenning van de markt nodig door de markt (nieuwe technologien) 

* voor de meeste leveranciers hebben wij op technisch gebied zeker al een open relatie. Qua prijs minder 
·· ···································· ·· ·········································· ·········································································································· ·· ······· ·············· ·········································· 
* gehad, momenteel niet (was met Lommel) 

* de meeste leveranciers hebben ' moeite' met open relaties .................... ........................................................................................................................................................... ... ............ ................................. .. ......... .. ... .. ............ 
* 

I 0. Heeft U nog opmerkingen en/of aandachtspunten die belangrijk zijn bij ontwikkelen van onderdelen van CE 
Hassett samen met de leverancier? 
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* zo vroeg mogelijk 

* aandacht voor de opmerkingen van de leverancier 
* meedenken over de controlemethode 

••••••••••••••• • • ••• ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• • •• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••• ••• •••••• •••••••••U•••••••••••••• • ••••••• • •••••• • ••••• •• ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• •• • •• •••• • • ••••• • •• • • ••••••••• • •••••• 

* 
.......................................................................................... ............................... ...................................... .... .......................................................................................... 
* 

································· ······· ·····························································•·· ····················································································································································· 
* 
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10.9 Overzicht gebruikte informatie en media 

Opdrachtbepaling: 
Interview en es rekken met intiator en bedri"fsbe eleiders 

Algemene I bedrijfsinformatie verzameling 
Bestuderin bedri"fsdocumentatie 

Tussentijdse presentatie 
Feedback bedri'f en universiteit 

Project en procedures informatieverzameling 
Bestuderin kwaliteitshandboek, interviews met medewerkers o lnitiele lnkoo en Produktontwikkelin , en uete, literatuur 

Analyse activiteiten volgens procedure 
Bestuderin Generiek Plan, interviews o verschillende afdelin en 

Analyse activiteiten in werkelijkheid 
Interviews o verschillende afdelin en 

Terugkoppeling naar het bedrijf 
Feedback van bedri 'fsbe eleiders 

Verbeteringsvoorstel/en genereren 

Eerste case 
CDi830 project 

actieve betrokkenheid 

ro·ect, Verbeterteam 'Generiek Plan van de Leverancier', interviews met betrokkenen, literatuur 

Evaluatie 
door begeleiders TUE en 
Phia 

Evaluatie 
door lnitiele lnkoop: 
lnkoopmanager, 

Evaluatie 
door activiteiten van CDi830 
project 
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10. 10 Overzicht FMEA sessies binnen Produktontwikkeling 

Het hierna volgende overzicht is naar document AHQ-GP-11-016, onderdeel van het 
Kwaliteitshandboek voor de afdeling Produktontwikkeling. 

Eerste FMEA Tweede FMEA Derde FMEA 
Wanneer Voor PRS (voor Voor SR Voor het bestellen 

FB) van modellen voor 
AFM-Sys 

Doe! Selectie modellen Risico matrix Correcte onderdelen 
documentatie voor 
modellen, offertes en 
Make-or-Buy 

Beschikbare • Dummies • Geselecteerde • CAD tekeningen 
gegevens dummy • Gedetailleerde 

• Exploded view exploded view 
(CAD tekening) • Gedetailleerde 

• Procesflow procesflow 
Deelnemers • Organisatie en • O&E: voorzitter • O&E: voorzitter 

FMEA sessie Efficiency • Mechanische • Mechanische 
(O&E): voorzitter Ontwikkeling Ontwikkeling 

• Mechanische • TV&O • Elektrische 
Ontwikkeling • vormgevmg Ontwikkeling 

• Technische • Initiele Inkoop • TV&O 
Voorbereiding & • Klant • lnitiele Inkoop 
Ondersteuning • K wal iteitsdienst • LQD 
(TV&O) (LQD) 

• Vormgeving • Service 

• Klant • Projectleider 

Jnterpretatie FMEA 

Vierde FMEA 
Voor AFM 

Correcte gegevens 
voor definitieve 
bestelling op LT 
onderdelen 

• AFM model(len) 

• O&E: voorzitter 

• Mechanische 
Ontwikkeling 

• Elektrische 
Ontwikkeling 

• Vormgeving 

• lnitiele lnkoop 

• LQD 

• Service 

• Klant 

• Projectleider 

De interpretatie van FMEA is anders dan wat normaal wordt verstaan onder FMEA. Binnen Philips CE 
Hassett warden de FMEA sessie vooral bepaald door opmerkingen aan de beschikbare gegevens, 
waardoor de sessies het karakter krijgen van een opmerkingen ronde. De aandacht aan de problemen en 
fouten die kunnen optreden is minimaal. Hieraan gekoppeld worden oak de mogelijke problemen niet 
geevalueerd op de effecten die de problemen teweeg kunnen brengen. 
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10. 11 Voorbeelden van planningen bij matrijzenmakers 

--~ uar :-=[F ebruar March ~ :=_r= 
1---'-'ID,:_+-'T-"a:c,Sk:,cNc,:ame= ,:__------+---"OU= r•,,,li=on _ 3 IjI1__::,6'.__L.!._7_L~8-L;'.._J~1::::.0...L.!1..!.1_l_'.1-'=.2..l...'-1:::.3 .l...!.14-'---'---"15::..L.:..::__L:..:_,__1'-'-8l ,w oJ 21 j 22 23 

Plan RO 1d I 
2 DFN 

Pre-elude 

4 Etude 

5 FAQ 

6 Masquettes/Electroden 

7 Approvisonnement Aciers 

I Approvisonnement F ournrtures 

9 F raisage carcasse + logement 

10 Fralsage empreintes 

11 Fraisage noyaux 

12 F raisage chariols/cales 

13 Reproduction emprelntes 

14 Reproduction noyaux 

15 Reproduction chariols/cales 

16 Electrodes empreintes 

17 Electrodes noyaux 

11 Electrodes chariots/cales 

19 Erosion empreintes 

20 Erosion noyaux 

21 Erosion charlots/cales 

22 Tournage empreintes 

23 T ournage noyaux 

24 Tournage chariots/cales 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Circuit d'eau empreintes 

Circuit d'eau noyaux 

Circuit d'eau charioUcales 

Traitement thermiques 

Rectif empreintes 

Rectir noyaux 

Rectir chariots 

Polissage empreintes 

Pol issage noyaux 

Polissage chariots 

Ejection 

Montage/carcasse 

37 Adjustage P J 

38 Montage/verification cinematique 

39 Controle final/expidilion 

40 Essais 

1d 

1w 

3,5w 

4w 

1d 

2w 

1w 

1,5w 

4w 

2w 

2w 

2w 

1d 

1w 

1w 

0,5w 

0,5w 

1w 

1w 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

1d 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

1d 

1d 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

0,5w 

1d 

1w 

1w 

1d 

0,5w 

I r.
- lan aangereikl dOOf leverancier I 
oor matrijzenmakervoor CDi-830 
ront (versie 2: Yl) 

l 
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March A 
ID Task Name Duration 10 11 12 13 14 15 

Plan RO '1w 

2 DFN '1w 
~ Ian aangereikt door leverancler I 

oor matrljzenmakervoor C Di-830 

3 Pre-etude 
ijkanten (versie 2: YL) 

1w 

4 Elude '1w 

5 FAQ 1w 

6 Masquettes/Electroden 3w 

7 Approvisonnement Aciers 1w 

I Approvisonnement Fournltures 1d 

• Fraisage carcasse + logement 3w 

10 F ralsage empreintes '1w 

11 F raisage noyaux 3w 

12 F raisage charlots/cales 3w 

13 Reproduction empreintes 1d 

14 Reproduction noyaux 1d 

15 Reproduction chariols/cales 1d 

16 Electrodes empreintes 3w 

17 . Electrodes noyaux 4w 

18 Electrodes chariots/cales 3w 

19 Erosion emprelntes 3w 

20 Erosion noyaux 4w 

21 Erosion chariols/cales '1w 

22 Tournage empreintes 1d 

23 T ournage noyaux 1d 

24 T ournage chariots/cales 1d 

25 Circuit d'eau empreintes '1w 

26 Circuit d'eau noyaux '1w 

27 Circuit d'eau charioVcales 1d 

28 Traltement lhermiques '1w 

29 Rectif empreintes 1w 

30 Rectif noyaux '1w 

31 Rectif chariots 1d 

32 Polissage empreintes 1w 

JJ Polissage noyaux 1w t 34 Polissage chariots 1w 

35 Ejection 1w 

36 Monlage/carcasse 1w 

37 Adjustage P J 1w 

38 Montage/verification cinematique 1w l 39 Controle final/expidition 1w 

40 Essais 1w 
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10. 12 Relatievormen en suppliervormen gedefinieerd binnen Fokker 
Deze en de volgende pagina's bevatten resultaten van het Fokker projectteam ACE [Fokker, 1994] 
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Projektinltlatle en -faserlng 

Ten einde onzekerheden tijdens de uitvoering van een projekt binnen FAC te 
beheersen onderscheiden we vier projektfasen. 
Na afsluiting van elke projektfase (beslispunt) wordt bepaald of de lase de 
doelstelling heett bereikt en of het zinvol is de volgende lase in te gaan. Ook binnen 
de verschillende fasen kunnen zich beslispunten voordoen. 
Kenmerkend is, dat al vrij vroeg in het projekt de invloed, die men nog heett op het 
totaal van de ontwikkelingskosten, sterk afneemt. In de eerste fasen van het projekt 
word! nog relatief weinig geld uitgegeven, maar word! wel het merendeel van de 
besluiten genomen, die het uiteindelijke resultaat bepalen. 
Daarmee word! duidelijk, dat in de eerste fasen van he! projekt heel zorgvuldig en 
energiek moet worden gewerkt, creatief en multidisciplinair. 
He! bovenstaande staat bekend als het "Leverage on Expenditure Concept"; het 
is grafisch weergegeven op de volgende bladzijde. 

De diverse projektfasen hebben de volgende doelstellingen : 

Business Opportunity Study (BOS) heeft tot doel de business case te formuleren 
en de feasibility eisen te bepalen. 
Feasibility Study (FS) heett tot doel de business case te verifieren en eisen voor 
ontwerp,certificatie en acceptance, produktie en produkt support te bepalen. 
Projekt Definition Fase (PD) heett tot doel te veriMren of aan de eisen is voldaan, 
de informatie kompleet is en te bepalen of het projekt zonder technische- kosten- en 
planningsrisiko's afgerond kan worden . 

Roi van de Supplier : 
Door gedurende de BOS en de FS gebruik te maken van de capabilities van de 
suppliers word! de mogelijkheid tot be"invloeding van de Expenditure Curve 
maximaal benut . 
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10. 13 Verbeterteams 
Verbeterteams zijn teams die een concreet probleem of situatie proberen op te lossen . Medewerkers 
van alle afdelingen binnen Philips Hasselt kunnen deelnemen. De ondersteuning vanuit het 
management vindt plaats door middel van de !eden van het managementteam die elk een gedeelte van 
de ongeveer 80 verbeterteams besturen en ondersteunen. Het verbeterteam 'Generiek Plan van de 
Leverancier' is in gestart als een verbeterteam uit onvrede met de onbekendheid van planningen van 
activiteiten die bij de leverancier plaatsvinden tussen Beitel-in-Staal tot FOT. Hiertoe zijn planningen 
van matrijzenmakers onderzocht.Wij zijn gekomen tot enkele punten binnen die periode die kunnen 
dienen als controlepunten. 

De planning van activiteiten binnen MSO en IIM is gekoppeld aan het Generiek Plan. Deze 
toevoegingen hadden ten doe! de samenwerking met leverancier op het gebied van informatie
uitwisseling tussen SR en CD-Mech te verbeteren en aldus een goede voorbereiding v66r Beitel-in
Staal mogelijk te maken. 

De planning is gecontroleerd en aangevuld door de vertegenwoordigers van de genoemde afdelingen 
en Eric Gielen, de projectleider voor CDi apparatuur. 

De deelnemers aan het verbeterteam zijn: 

• Paul Mattijs (Organisatie en Efficiency); 
• Dominique Thijs (Mechanische Setsontwikkeling); 
• Theo Bruynseels (lnitiele Inkoop Mechanisch) en 
• ondergetekende. 
Dit verbeterteam valt onder verantwoordlijkheid van Herman Christieans, manager Operations 
Support. 

Wij zijn in verschillende vergaderingen tot een uitstekend resultaat gekomen: planning van activiteiten 
voor Mechanische Setsontwikkeling en lnitiele Inkoop Mechanisch. Voor de inzet van alle deelnemers 
aan het verbeterteam wil ik hen hartelijk danken. 
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