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Voorwoord 

Voor u ligt het eindverslag van mijn onderzoek bij IHC Parts & Services in Kinderdijk. Oat 
onderzoek werd uitgevoerd in het kader van mijn afstudeeropdracht, ter afsluiting van mijn studie 
technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De afstudeerperiode die ik met dit eindverslag afsluit, is voor rnij een bijzonder interessante 
geweest, omdat ik eens kon kijken wat die jaren van studeren in een praktijksituatie waard zijn. 

Dit verslag en het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, heeft me enige moeite gekost. Gelukkig 
heb ik het niet alleen hoeven doen. Hier wit ik dan ook iedereen bedanken die mij geholpen heeft 
gedurende mijn afstudeerperiode . Zonder volledig te zijn, noem ik hier de produktiechefs en de 
medewerkers van de afdelingen Speciale Constructies , Machinefabriek en BTI. 
De medewerkers van het Produktiebureau verdienen een speciaal woord van dank voor hun geduld 
en uitleg en de buitengewone gezelligheid: door jullie was beginnen om 7. 30 uur geen straf. 
Enkele mensen wit ik toch even bij naam noemen. 
Ties, bedankt voor je tijd , aandacht, sturing en advies . 
Ralph, bedankt voor je rnedewerking en sturing. 
Joop , bedankt voor de opdracht en de leerzame periode. 
Ankie, bedankt voor de goede gesprekken, de rode strepen en je begrip (!). 
Pieter, bedankt voor de goede discussies , opmerkingen en enorme humor. 
En last but not least, pa en ma, bedankt voor jullie niet aflatende vertrouwen, interesse en steun. 

Barry van Heerwaarden 
Kinderdijk, juni 1995 



Abstract 

The project investigated how decentralisation of work preparation can contribute to a shortening of 
the throughput time of certain products, for which the automated coupling of engineering and 
production plays an important role. 
Using design rules from the sociotechnical theory and Business Process Redesing , a new structure 
is designed and partly implemented. 



Sam en vatting 

Om aan de eisen van klanten te kunnen voldoen, streeft IHC Parts & Services onder andere naar 
flexibiliteit en een korte doorlooptijd. In dit afstudeerproject is onderzocht hoe herontwerp van de 
verdeling van produktievoorbereidende activiteiten kan bijdragen aan een doorlooptijdverkorting 
van een bepaalde produktstroom, waarbij de geautomatiseerde koppeling tussen ontwerp en 
produktie een belangrijke rol speelt. 
Bij het herontwerp van de produktievoorbereidingsstructuur is gebruik gemaakt van ontwerpregels 
van de sociotechniek en Business Process Redesign. De nieuwe produktiestructuur is ontworpen en 
ingevoerd aan de hand van twee concrete produkt-creatieprocessen van sleepkoppen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een ge1ntegreerde stuklijst die gedeeltelijk automatisch door het 
driedimensionale modelleersysteem Pro/Engineer bij het ontwerp kan warden gegenereerd. 
In de bestaande structuur warden het ontwerp en de tekeningen vervaardigd door de 
ontwerper/tekenaar. Vervolgens bepaalt de produktievoorbereider van het centrale Produktiebureau 
welke bewerkingen moeten warden uitgevoerd. Hij maakt daarbij een planning en dit resulteert in 
de benodigde produktiedocumenten, zoals een werkstukspecificatie en werkbonnen. Tenslotte 
voeren de produktieafdelingen de werkopdrachten van de produktievoorbereider uit. 

In de nieuwe structuur zijn de taken van de produktievoorbereider van het Produktiebureau 
toegevoegd aan de taken van de ontwerper/tekenaar en de programmeurs van de 
produktieafdelingen. De tekenaar maakt naast het ontwerp en de tekeningen een geintegreerde 
stuklijst aan, waarin van alle onderdelen de routing staat weergegeven over de verschillende 
afdelingen. Met de gegevens in deze Iijst maakt de programmeur/produktievoorbereider van de 
constructieafdeling Speciale Constructies (SpC) vervolgens een detailplanning, resulterend in een 
werkstukspecificatie en werkbonnen voor de eigen afdeling . De voorbereiding voor de machinale 
bewerkingen aan de onderdelen warden door de groepen van de Machinefabriek (MF) zelf 
verzorgd. Hiervoor krijgen ze van de constructieafdeling de benodigde planningsinformatie . 

Gedurende de produkt-creatieprocessen is geleidelijk aan de nieuwe structuur ingevoerd. De 
nieuwe structuur is niet helemaal ingevoerd. De produktievoorbereider van het Produktiebureau 
heeft de produktievoorbereiding voor de Machinefabriek voor zijn rekening genomen. 

De belangrijkste conclusies die zijn getrokken zijn: 
► door de directe koppeling van de ontwerper/tekenaar met de programmeur/produktie

voorbereider van SpC wordt een eventuele wachttijd bij de produktievoorbereiding op het 
Produktiebureau geelimineerd; 

► met een opleiding op het Produktiebureau kan de produktievoorbereiding van sleepkoppen 
voor SpC door een programmeur van die afdeling gedaan warden; 

► door de decentrale produktievoorbereiding is er meer regelvermogen in de produktie
afdeling ontstaan. ingebet in de taak van programmeurs en ijzerwerkers; 

► het gebruik van de gegevens uit de geintegreerde stuklijst versnelt de 
produktievoorbereiding en vermindert de kans op fouten; 

► SpC kan op basis van haar eigen planning andere afdelingen (MF-groepen en zagerij) 
aansturen om onderdelen te bewerken. 

De hoofdconclusie van het onderzoek is: 
► doorlooptijdverkorting door decentralisatie van de produktievoorbereiding kan warden 

behaald in het dimineren van de wachttijd bij de produktievoorbereider. Waarschijnlijk 
hebben maacregekn in het voorproduktietraject echter meer effect op de doorl oopcijd . 



De belangrijkste aanbevelingen zijn: 
► leid medewerkers uit de MF-groepen op in het produktievoorbereiden. zodat ook deze 

afdelingen hun gedeelte van de produktievoorbereiding in de groep kunnen doen; 
► evalueer orders met de ontwerper/tekenaar, een medewerker uit SpC en uit MF waarbij 

aangegeven wordt waar het ontwerp verbeterd kan worden, zodat er meer produktiegericht 
ontworpen wordt en de produktie sneller kan verlopen; 

► optimaliseer het ontwerpen met behulp van Pro/Engineer door macro's en 
standaardonderdelen te definieren en de communicatie met de programmatuur in SpC te 
verbeteren; 

► verkoop ontwerp- en produktiecapaciteit als twee aparte zaken en maak eenduidige 
afspraken over de inhoud van de opdracht, de prijs en de grenzen van levertijd- en 
kostenoverschrijding en mogelijkheden van aanpassing van prijs en levertijd; 

► versnel het ontwerptraject door het aantal ontwerper/tekenaars van sleepkoppen die met 
Pro/Engineer kunnen werken uit te breiden en het vastgedeelte en het vizier van 
sleepkoppen parallel op twee werkstations te ontwerpen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

IHc Parts & Services (P&S) heeft te maken met klanten die steeds andere en hogere eisen stellen 
aan ontwerp en produktie. Zij wensen een produkt dat is toegesneden op hun specifieke wensen 
met een korte levertijd . De organisatie komt onder druk te staan als aan deze eisen voldaan moet 
worden. Het is zinvol te bekijken hoe door herontwerp en herverdeling van activiteiten van het 
produkt-creatieproces • tussen afdelingen in het bedrijf, het ontwerp- en fabricageproces kan 
worden versneld. In dit onderzoek is gekeken naar de herverdeling van de produktievoorberei
dende activiteiten. 
In paragraaf I worden de aanleidingen beschreven die tot de formulering van de onderzoeksvraag 
hebben geleid. Paragraaf 2 geeft de inhoud van het verslag weer. 

I. I: Aanleidingen tot de opdracht 

Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van behoud en eventueel verbetering van de 
concurrentiepositie, wil ook IHC P&S aan eisen als een korte levertijd en een produkt op maat 
kunnen voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk om als organisatie tlexibel te zijn in het opvangen 
van een veranderende vraag, zowel in uitvoering van het produkt als in omvang van de produktie. 
Daarnaast dient een steeds kortere doorlooptijd gerealiseerd te worden. De opeenvolging van eisen 
en maatregelen staat in figuur I . I schema-
tisch weergegeven. 
De verandering naar een tlexibele organi
satie kan op verschillende manieren gebeu
ren. P&S streeft onder andere - onder de 
naam 'Andere Werkvormen' - naar een zo 
groot mogelijke decentralisatie van verant
woordelijkheid, gekoppeld aan een vergro
ting van de multi-functionaliteit, het regel
vermogen en de zelfstandigheid van de 
individuele medewerkers om de tlexibiliteit 
te vergroten [Hylkema]. 
Een van de mogelijkheden om dit streven 
te bereiken is de creatie van produktievoor
bereidingscapaciteit in elke produktieafde-
1 ing, voor een gedeelte ge'integreerd in de 
bestaande functies. Tot nu toe werd de 
produktievoorbereiding vrijwel geheel 
verzorgd door het Produktiebureau (PB). 

► korte levertijd 
► produkt op maat 

t 
► vergroting flexibiliteit 
► verkortlng doortooptljd 

' <llllw- .. ~~::voor-
bereldlngscapacltelt In 
verschlllende atdellngen 

Figuur I . I : De opeenvolging van eisen en maatregelen 

Informatietechnologie, en met name Computer Integrated Manufacturing (CIM), kan direct 
bijdragen leveren aan under andere de vergroting van de tlexibiliteit en verkorting van de 
doorlooptijd . Daarnaast kan het helpen het 'Andere Werkvormen' -beleid te verwezenlijken, door 

• Met produkt-creatieproces wordt hier het geheel van stappen bedoeld, dat nodig is om van een opdracht tot 
een tastbaar eindprodukt te komen. In dit verslag bestaat dit uit ontwerpen/tekenen, produktievoorbereiden en 
produktie. 



mogelijkheden te scheppen om de produktie voor te bereiden in de produktieafdelingen. 
Hieronder wordt een drietal onderwerpen behandeld dat de basis vormt voor de onderzoeksvraag. 

1.1.1: Decentralisatie van produktievoorbereidende activiteiten 

Het creeren van produktievoorbereidingscapaciteit en het gebruik daarvan, houdt in dat een 
gedeelte van de produktievoorbereidende activiteiten verplaatst wordt van het centrale 
Produktiebureau naar de decentrale afdelingen (zie bijlage 1 voor een opsomming van de 
activiteiten van het Produktiebureau). Decentralisatie van produktievoorbereidende activiteiten 
heeft gevolgen voor verschillende partijen. De produktieafdelingen krijgen te maken met een 
verandering van taken en met meer verantwoordelijkheid. Hun werk wordt voor een gedeelte 
regelend en organiserend van aard, in tegenstelling tot de vrijwel geheel uitvoerende taak die zij 
nu veelal vervullen. Dit betekent dat andere eisen gesteld worden aan de werknemers. Dat kan een 
probleem vormen - bijvoorbeeld doordat zij niet de benodigde opleiding daarvoor hebben gehad, -
maar kan ook worden toegejuicht vanwege een betere benutting van de capaciteiten van de 
werknemers en de volwaardiger taak die ontstaat. 

Ook het Produktiebureau krijgt te maken met een verandering van taken. Het doel van het 
Produktiebureau is het verschaffen van informatie die door de diverse klanten gevraagd wordt en 
het zo snel mogelijk vertalen van orders in werkopdrachten [Van Dasler & Dunning] . Het 
Produktiebureau heeft alleen bestaansrecht als het een 'produkt' maakt met een toegevoegde 
waarde . Die toegevoegde waarde ligt in het verschaffen van nuttige informatie die niet of minder 
efficient door de produktieafdelingen kan worden gemaakt. Als produktieafdelingen een gedeelte 
van de produktievoorbereiding op een redelijke manier zelf kunnen verzorgen, voegt het 
Produktiebureau op dat gebied geen waarde toe en hoeft of mag het geen onderdeel van de 
activiteiten uitmaken. 

De laatste jaren zijn reeds enkele taken van het Produktiebureau veranderd. Zo is de werkuitgifte 
komen te vervallen en is er reeds een bescheiden begin gemaakt met het onderbrengen van 
produktievoorbereidende activiteiten in de produktieafdelingen: MFl, een produktiegroep van de 
Machinefabriek, neemt de produktievoorbereiding van de voorraaddelen voor zijn rekening. 

Er ontbreekt een duidelijk beeld van de mogelijkheden en randvoorwaarden van decentralisatie van 
produktievoorbereidende activiteiten voor andere produktiegroepen en -afdelingen en andere 
orders. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over welke activiteiten in de produktieafdelingen 
uitgevoerd kunnen worden en welke centraal door het Produktiebureau kunnen worden verzorgd. 

1.1.2: Ontwikkeling van het Produktiebureau 

Het Produktiebureau heeft zich ten doel gesteld zich voor de toekomst meer te profileren als een 
dienstverlenende afdeling, waarbij een 'produkt' wordt geleverd dat is toegespitst op de 
klantenwensen. 
Bij een veranderende verdeling van produktievoorbereidende activiteiten, verandert ook de inhoud 
van het werk voor het Produktiebureau. Als produktieafdelingen zelf de produktie gaan voorberei
den, hebben zij andere wensen dan voorheen. Het Produktiebureau zal de produktieafdelingen op 
een andere manier moeten ondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteiten. 

1.1.3: Automatisering van informatie- en tekeningoverdracht 

Parallel aan decentralisatie van produktievoorbereidende activiteiten loopt de ontwikkeling van 
CAD/CAM. (In bijlage 2 wordt hier nader op ingegaan.) Door computerondersteuning bij het 
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ontwerpen en tekenen, ontstaan er mogelijkheden het tekenproces direct te koppelen aan bet 
geautomatiseerde gedeelte van het produktieproces. Tekeningen die donr de onrwerper/tekenaar 
zijn gemaakt, kunnen bij Speciale Constructies (SpC) worden ingeladen en direct worden gebruikt 
voor het programmeren van de snijbrandmachines. Ook is een koppeling mogelijk tussen de 
ontwerper/tekenaar en de Machinefabriek (MF): computertekeningen kunnen worden omgezet in 
informatie voor de aansturing van een aantal NC-banken. Het tekenen met behulp van een 
driedimensionaal modelleersysteem, dat beschikt over een database , maakt het tevens mogelijk 
informatie over de onderdelen van het model te gebruiken voor het genereren van produktie
documenten . Hierdoor kan de informatieoverdracht worden versneld en het duhhel uitvoeren van 
werkzaamheden worden beperkt. 

Integratie van tekening en stuklijst kan de manier veranderen waarop de produktievoorbereiding 
tot stand komt. Technisch is het mogelijk het ontwerp- en produktieproces direct te koppelen. in 
plaats van door middel van de produktievoorbereiding . Het ontwerp dient echter ook technisch, 
logistiek en administratief te warden vertaald in werkopdrachten voor de produktie. Alleen dan 
kan een directe koppeling van ontwerp en produktie leiden tot goede eindresultaten. Deze 
overdrachtsfunctie wordt normaliter uitgevoerd door de produktievoorbereiders op her 
Produktiebureau . Bij een directe koppeling tussen onrwerp en produktie zou de 
produktievoorbereiding dan moeten gebeuren in de overgebleven fasen in her produkr
creatieproces (zie figuur 1.2) . Een ge'imegreerde stuklijst kan directe informatieoverdrachr 
mogelijk maken (in paragraaf 5.2 wordt dit begrip nader uitgewerkt) . Met enige aanpassing kan 
deze ook gebruikt worden voor de produktiebesturing . Door gebruik te maken van deze ge'inre
greerde stuklijsr zou de produktievoorbereidingsstap op het Produkriebureau wellicht kunnen 
worden overgeslagen. 

Ontwerp 

Ontwerp 

+ pvb 

I • I Produktie-

i voorbereiding 
I 

Figuur J. 2: Direcce koppeling van omwe1p en pmdukcie in hec produkc- creaciepmces 
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1.2: lnhoud van het verslag 

Het verslag is verder als volgt opgebouwd: 
► hoofdstuk 2: een beschrijving van IHC Holland in het algemeen en de business unit 

► hoofdstuk 3: 
► hoofdstuk 4: 

► hoofdstuk 5: 

► hoofdstuk 6: 
► hoofdstuk 7: 
► hoofdstuk 8: 

Parts & Services in het bijzonder ; 
de opdrachtformulering en de onderzoeksaanpak; 
enkele theoretische uitgangspunten voor en afdelingsvisies op 
decentralisatie van produktievoorbereiding; 
de bestaande produktievoorbereidingsituatie en randvoorwaarden voor het 
herontwerpproces; 
het herontwerpproces met de resultaten ; 
enkele alternatieven voor verhetering van het produkt-creatieproces; 
de waardering van de resultaten, conclusies en aanbevelingen . 
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Hoofdstuk 2: Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een indruk gegeven van het bedrijf waar het afstudeeronderzoek wordt 
uitgevoerd. Eerst wordt in paragraaf 1 een algemene beschrijving gegeven van IHC Holland, 
daarna wordt in paragraaf 2 dieper ingegaan op de business unit Parts & Services. 

2.1: IHC Holland 

IHC Holland is een dochteronderneming van de beursgenoteerde onderneming IHC Caland. IHC 
is de afkorting van Industriele Handels Combinatie. Deze naam komt voort uit de geschiedenis 
van de onderneming: IHC is ontstaan door samenvoeging van diverse bedrijven in 1943. De 
samenstelling en structuur van het bedrijf is in het verleden vele malen veranderd en ook 
recentelijk is daarin nog verandering gekomen door de overname van Hydrowega in 1992. In 
Nederland heeft men vestigingen in Kinderdijk, Sliedrecbt - bier is ook het hoofdkantoor 
gevestigd - Oosterbout en Berkel en Rodenrijs. Daarnaast heeft men eigen kantoren in Brazilie, 
China en India en vertegenwoordigingen in vrijwel alle landen van de wereld om de 
marketingactiviteiten te ondersteunen. 

IHC Holland ontwerpt, bouwt en levert kapitaalgoederen en diensten voor de baggerindustrie, 
alluviale mijnbouw (winning van goud, tin en andere zware mineralen), on- en offshore 
heibedrijven, rederijen, scbeepswerven, zand- en grindwinbedrijven en diverse overige 
aannemersbedrijven. De baggerindustrie is voor het bedrijf een van de voornaamste markten met 
een gescbat wereldwijd marktaandeel van 50 % . Circa 75 % van de ornzet van IHC Holland is 
bestemd voor de export . 
Groei is gewenst in de vorm van concentrische expansie . In het verleden was het bedrijf voor 
80% afhankelijk van de scheepsnieuwbouw. Deze sterke afhankelijkheid bracht bet bedrijf in 
mindere jaren in de problemen en men beeft - met succes - die afhankelijkheid weten terug te 
brengen door zicb ook op andere, maar voor wat betreft kennis en ervaring vergelijkbare markten 
te orienteren. Met bet oog op de (wereldwijde) markt en de vestigingsplaats met zijn relatief hoge 
loonkosten, richt IHC zicb op technisch boogwaardige produkten en diensten, veelal bestemd voor 
maritieme toepassingen. 

De vele jaren met een tegenvallende marktvraag hebben hun sporen in de organisatie 
achtergelaten. Reorganisaties, fusies en afstotingen van bedrijfsonderdelen volgden elkaar in snel 
tempo op. Dit had onder andere grote consequenties voor bet werknemersbestand. IHC beeft door 
deze gedwongen veranderingen ingezien dat bet voor bet behoud en eventueel de verbetering van 
de huidige marktpositie noodzakelijk is flexibel te zijn. Op dit moment produceert IHC Holland 
35 % van de ornzet met een flexibele capaciteit. Dit wordt bereikt door werk uit te besteden aan 
andere bedrijven, medewerkers in te lenen en het aanstellen van personeel met tijdelijke 
contracten. Inrniddels is de markt weer aangetrokken en heeft bet bedrijf dankzij een goed gevulde 
orderportefeuille goede vooruitzichten voor de komende jaren. 

De organisatie is opgedeeld in produktgerichte business units met een eigen resultaatverantwoorde
lijkheid. Daar is voor gekozen, omdat de markt en de produkten daar om vragen en omdat de 
leiding de wens had de medewerkers bij bet werk en de resultaten te betrekken. 
In figuur 2.1 staat de organisatiestructuur van IHC Holland uitgewerkt. 
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IHC Holland 

IHC Holland Dredgers lHC Hollahd Parts &. s~~ic~s 
Kinderdijk en Sliedrecht Kinderdi"k< 

........... .. ..... ...... .. .. . ..... ..... . .. ' .... . ..... 
·.· . ·. ·.·.·. · . · . J . . . · 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:- : . :-: . : . : ': -: <::: ::: ::: ::: :: :: :::: 

IHC Holland Engineering IHC Systems 
Kinderdijk Sliedrecht 

I HC Holland Mining MTI Holland 
Sliedrecht Kinderdijk 

Training Institute for Dredging IHC Lagersmit 
(TIO) - Kinderdijk Klnderdijk 

IHC Nube + Staal IHC Handling Systems 
Kinderdljk Berkel & Rodenrijs 

IHC Hydrohammer IHC Hydrowega 
Kinderdijk Oosterhout 

IHC do Brasil Dredge Technology Corporation 
Rio de Janeiro (OTC) - Wayne (USA) 

IHC Holland China Representative IHC Holland Liason Office India 
Office - Bejing New Delhi 

Figuur 2.1: Organisatiestructuur IHC Holland 

IHC Holland heeft de volgende strategische -beleidspunten: 
1) 15 % rendement op het eigen vermogen; 
2) ' afname van de afhankelijkheid van grate projecten, met name nieuwbouwschepen, door 

concentrische expansie van activiteiten; 
3) 1/3 van de mens- en machinecapaciteit dient flexibel te warden ingevuld; 
4) onder de naam 'Andere Werkvormen' wordt gestreefd naar een zo groat mogelijke 

decentralisatie van verantwoordelijkheid, gekoppeld aan een vergroting van de 
multifunctionaliteit, het regelvermogen en zelfstandigheid van de individuele medewerker. 

2.2: Parts & Services 

De business unit van IHC Holland waar het onderzoek is uitgevoerd is Parts & Services (P&S). 
Deze unit is verantwoordelijk voor het leveren van baggerinstallaties voor nieuwe schepen, de 
verzorging van after sales service en het voorzien van de bestaande baggervloot van reserve
onderdelen. Daarnaast warden onderdelen gemaakt voor onder andere de IHC-units Hydrohammer 
en Lagersmit en de zusteronderneming SBM. 

De produkten van P&S zijn in te delen in de volgende produktstromen: 
1) complete baggerinstallaties en complexe baggeronderdelen; 
2) (reserve-)onderdelen en/of (eenvoudige) complete produkten; 
3) kwalitatief hoogwaardige produkten (niet bagger); 
4) reparatie- en service-achtige karweien. 

Er wordt geproduceerd in enkelstuks of in kleine series. Dat gebeurt zowel op klantenorder als om 
de voorraad aan te vullen. 
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P&S bestaat uit een aantal verschillende produktie- en ondersteunende afdelingen. Deze zijn 
weergegeven in figuur 2 .2. In bijlage 3 worden de produktieafdelingen kort behandeld. 

Directeur 

Hoofd Hoofd 
Hoofd Hoofd 

lnkoop & Techniek & Controller 
Verkoop Kwaliteit Produktie P.Z. 

Chef Chef Chef Chef Chef 
Produktie Model Machine Speciale Bankwerkerij 
Bureau Makerlj Fabrlek Constructles Controle{T. D. 

Figuur 2.2: Organigram /HC P&S 

Het streven van P&S is zich verder te profileren als een veelzijdig toeleverancier, onder andere 
door nieuw werk van derden aan te trek.ken, zonder de huidige capaciteiten te vergroten of te 
verkleinen. Oat moet enerzijds leiden tot een verkleining van de afhankelijkheid van de 
baggermarkt en anderzijds tot compensatie van het werkverloop naar de lage-lonenlanden. Er 
wordt naar gestreefd 25 % van de omzet te genereren uit niet-baggeractiviteiten. 
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Hoofdstuk 3: Opdrachtformulering en onderzoeksaanpak 

Dit hoofdstuk behandelt bet ontwerp van de afstudeeropdracht en de onderzoeksaanpak. In 
paragraaf 1 wordt bet onderzoeksgebied afgebakend en in paragraaf 2 wordt de opdracht geformu
leerd. In paragraaf 3 wordt uiteengezet hoe bet onderzoek is aangepakt. 

3.1: Atbakening van het onderzoeksgebied 

In hoofdstuk 1 zijn de aanleidingen behandeld die hebben geleid tot bet formuleren van een 
onderzoeksvraag. Kort samengevat zijn dat de volgende: 

► decentralisatie van een gedeelte van de produktievoorbereidende activiteiten; 
► ontwikkeling van bet Produktiebureau tot een meer servicegerichte afdeling; 
► automatisering van bet tekenwerk en de informatie- en tekeningoverdracht. 

Het belangrijkste doel hiervan is verkorting van de doorlooptijd. 

Als gevolg van de beperkte tijd die voor bet onderzoek beschikbaar is en de wens om ook de 
implementatie te kunnen uitvoeren, is bet onderzoek niet voor alle produktieafdelingen en 
produktstromen gedaan. De keuze is gemaakt bet onderzoek toe te spitsen op de relatie tussen de 
afdelingen SpC en Produktiebureau. Dit is gedaan, omdat SpC te maken heeft met de gevolgen 
van de vergrote invloed van de klant op bet produkt en de produktie, en omdat in deze afdeling 
een project voorhanden was voor praktische invoering van een nieuwe structuur voor 
geautomatiseerde informatieoverdracht. Bovendien is SpC in een eerder uitgevoerd onderzoek naar 
bet decentraliseren van de produktievoorbereiding minder direct betrokken geweest, terwijl ook 
deze afdeling zich dient te ontwikkelen tot een meer zelfstandige afdeling . 
Doordat in bet onderzoek ook de ontwikkeling van een CAD/CAM koppeling een belangrijke 
plaats inneemt, ligt de nadruk op de stroom van orders waarin deze koppeling ook daadwerkelijk 
tot stand komt. In figuur 3 .1 staan de belangrijkste orderstromen binnen P&S aangegeven. 

Offerte/projectfase 

Order 
Engineering 
(OE) 

Order
uitwerklngsfase 

5 

Produktle 
Voorbereldlng 
(PV) 

Order 
Acceptatie 
(OA) 

3 

Produktle
groep/afdellng 

Produktlefase 

4 

1 - Custom Built orders 
2 - Orders voor bestaande 

produkten, produktle in 
meerdere afdellngen 

3 • Standaard orders, 
produktle grotendeels 
binnen 1 produktlegroep 

4 • Orders door IHC Flexipro 
5 - Direkte engineering orders 

Figuur 3. 1: Orderstromen binnen P&S (gebaseerd op Van Das/er & Dunning) 

Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe op bet creeren en stroomlijnen van orderstroom 5: de 
directe engineering orders. Deze orders warden door Orderacceptatie (OA) naar Order Enginee-
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ring (OE) doorgestuurd om ontworpen en getekend te warden in een CAD-systeem, en kunnen 
vervolgens direct de produktie in, zonder tussenkomst van de afdeling Produktievoorbereiding. 

3.2: Opdrachtformulering 

Door de aspecten uit de vorige paragraaf te integreren, is de volgende opdracht geformuleerd: 

"Onderzoek hoe herontwerp van de verdeling van produktievoorbereidende 
activiteiten kan bijdragen aan een doorlooptijdverkorting van een bepaalde 
produktstroom, waarbij de geautomatiseerde koppeling tussen ontwerp en 
produktie een belangrijke rol !ipeelt. " 

Het ontwerp zal gebaseerd moeten zijn op een algemene visie over decentralisatie van produktie
voorbereiding. Hierdoor wordt voorkomen dat het ontwerp voor SpC op een andere leest 
geschoeid is dan toekomstige ontwerpen voor andere afdelingen. 

De resultaten van deze opdracht moeten antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen: 
1) Welke produktievoorbereidende activiteiten kunnen door de produktieafdelingen warden 

uitgevoerd? 
2) Welke produktievoorbereidende activiteiten moeten door het Produktiebureau warden 

uitgevoerd? 
3) Welke werkzaamheden kan/moet het Produktiebureau uitvoeren ter ondersteuning van de 

produktievoorbereidende activiteiten die in de produktiegroepen plaatsvinden? 
4) Voor welke produkten en produktievoorbereidende activiteiten is verwerking door middel 

van een CAD/CAM-koppeling binnen SpC mogelijk? 
5) Welke afspraken zijn nodig om deze automatische koppeling in goede banen te leiden? 

3.3: Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen : 
A) onderzoek naar de mogelijkheden tot decentraliseren van produktievoorbereidende 

activiteiten naar de produktiegroepen; 
B) onderzoek naar de mogelijkheden voor CAD/CAM koppeling voor SpC; 
C) ontwerp en implementatie van de uitkomsten voor de koppeling tussen het Produktiebureau 

en SpC . 

Aanvankelijk werd een onderzoeksopzet gemaakt waarin de fasen grotendeels achtereenvolgens 
zouden warden afgewerkt. Deze oorspronkelijke onderzoeksopzet is te vinden in bijlage 4. Een 
grondige uitvoering van die werkwijze, had waarschijnlijk tot een goed eindresultaat kunnen 
leiden. Nadat hiermee reeds een begin was gemaakt, bleek dat er een project was opgestart dat 
veel te maken had met produktievoorbereiding. Dit project hield concreet in dat een sleepkop• 
(zie figuur 3.2) werd ontworpen in het driedimensionale modelleersysteem en dat getracht zou 
warden de produktievoorbereiding vorm te geven aan de hand van een ge"integreerde stuklijst. 

• De sleepkop is het onderdeel van de baggerinstallatie dat over de zee- of rivierbodem gesleept wordt. De 
wrijving van de slijtstukken van de sleepkop over de grond woelt deze grond los en binnenin wordt de grond 
vermengd met water. Een pomp in het schip zuigt dit mengsel door de zuigbuis die aan de sleepkop verbonden 
is , en pompt het in het ruim van het schip. 
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De mogelijkheid werd aangegre
pen om door het volgen van dit 
project inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden en moeilijkheden 
van invoering van een CAD/
CAM koppeling, in relatie met 
decentralisatie van de produktie
voorbereiding. Door het nauw
keurig volgen van de voortgang 
en het noteren van knelpunten, 
werd informatie verzameld om
trent de aansturing en logistiek 
van de produktie van de sleep
kop. Op grond van een evaluatie 
van het proces zou een structuur 
opgezet kunnen worden voor de 
produktie van sleepkoppen met 
behulp van een ge'integreerde 
stuklijst, waarin een gedecentrali-
seerde produktievoorbereiding 

was vormgegeven. Figuur 3.2: Een voorbeeld van een sleepkop 
Direct na het eerste project werd 
opnieuw een sleepkop ontworpen met het CAD-systeem. Tijdens deze order zijn de nieuwe 
verdeling van produktievoorbereidende activiteiten en het gebruik van de ge'integreerde stuklijst 
verder uitgediept. 

Met het volgen van deze concrete projecten en het gebruik van de bevindingen en het gelijktijdig 
ingrijpen in het project door een nieuwe structuur in te voeren, kreeg het onderzoek het karakter 
van een actieonderzoek [Van der Zwaan] . Dit had tot gevolg, dat de oorspronkelijke 
onderzoeksaanpak niet in die volgorde kon worden afgewerkt. 
Omdat de cases een sleepkop als onderwerp hadden, is de structuur ook ontworpen op het 
produkt-creatieproces van sleepkoppen. Het management was in dit geval ook voor een 
produktgerichte oplossing. Met het oog op de toekomst, werd echter in het ontwerp rekening 
gehouden met de mogelijkheid om ook andere, soortgelijke produkten met de nieuwe structuur te 
maken. Dit betekent dat geprobeerd moest worden de uitkomsten van het actieonderzoek te 
generaliseren, zodat een structuur ontstond die bruikbaar zou zijn voor een breder scala van 
produkten. 
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Hoordstuk 4: Theoretische en praktijkvisies op decentralisatie 

Decentralisatie wil zeggen: het minder athankelijk maken van centraal bestuur, de verdeling van 
besluitvormingsbevoegdheid. Dit is een ingrijpend proces; ingrijpend in taken en verhoudingen, 
ingrijpend voor de mensen die te maken krijgen met een veranderde functieinhoud. Een dergelijke 
verandering vraagt om een duidelijke structuur en een helder veranderingsproces. Om dat te 
realiseren is het verstandig te kiezen voor uitgangspunten die kunnen gelden voor de hele 
onderneming. Daarmee kan voorkomen worden dat verschillende decentralisatieprojecten met 
elkaar in conflict komen of een verschillend doe! nastreven. Enkele theoretische stromingen die 
zich bezighouden met organisatie (her-)ontwerp hebben een aantal uitgangspunten op het gebied 
van decentralisatie . In dit hoofdstuk worden er twee kort besproken. Eerst wordt in paragraaf l de 
sociotechniek behandeld, waarna in paragraaf 2 Business Process Redesign aan bod komt. Beide 
benaderingen richten zich op het herontwerpen van processen waarhij de maximale arbeidsdeling 
wordt teruggedrongen. In paragraaf 3 worden enkele problemen aangedragen die zich bij 
decentralisatie kunnen voordoen. Tenslotte volgt in paragraaf 4 een uiteenzetting van de visies van 
de chefs van de produktieafdelingen binnen P&S op decentralisatie van de produktievoorbereiding. 

4.1: Sociotechniek 

Sociotechniek analyseert de wijze waarop arbeidsdeling en technische instrumentatie in onderlinge 
samenhang en in relatie tot de omgeving de mogelijkheden voor de produktie bepalen. De kennis 
wordt vervolgens toegepast bij het (her-)ontwerpen van produktiesystemen [Kuipers & Van 
Amelsvoort]. De sociotechniek gaat ervan uit dat een gelijktijdige optimalisatie van technische en 
sociale factoren tot een gunstiger resultaat leidt, dan wanneer uitsluitend aandacht wordt besteed 
aan de technische mogelijkheden. De kern van de benadering is het scheppen van structurele 
voorwaarden zodat de organisatie beter kan voldoen aan de eisen van efficiency, kwaliteit, 
tlexibiliteit, innovatie en kwaliteit van de arbeid. Gestreefd wordt naar een verandering van een 
complexe structuur met simpele taken naar een simpele structuur met complexe taken. 
De theorie maakt gebruik van een aantal basisprincipes of uitgangspunten. Deze uitgangspunten 
vormen ook de basis voor het 'Andere Werkvormen' -beleid van IHC Holland. 

4.1.1: Uitgangspunten 

Law of requisite variety 
Deze wet stelt dat gevarieerdheid slechts bedwongen kan worden met gevarieerdheid. De 
gevarieerdheid van het systeem is hepalend voor de regelcapaciteit van het systeem. Daarmee kan 
de wet ook als volgt worden ge'interpreteerd: de regelcapaciteit van het systeem moet 
proportioneel zijn aan datgene wat geregeld moet worden, om de variatie van de omgeving de 
baas te kunnen. Om voldoende regelcapaciteit te hebben kan het volgende gedaan worden: 

- de regelnoodzaak reduceren (met name door inputvereenvoudiging); 
- de regelcapaciteit vergroten (met name door de vorming van hele taakgroepen). 

Een manier om de regelnoodzaak te verminderen is het proces te organiseren volgens het volgende 
principe. 

Minimaal mogelijke arbeidsdeling 
Dit principe stelt onder andere dat voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende functies zo min 
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mogelijk gescheiden en gesplitst moeten worden. Oat betekent dat gestreefd wordt naar een brede 
taakinhoud. Daarnaast stelt het dat de stappen in regelkringen • zo min mogelijk gescheiden 
moeten worden, oftewel waarnemen, beoordelen, ingrijpen en betwijfelen van de normen van een 
regelkring dienen zo veel mogelijk in een organisatielaag samen te worden gehouden. 

Zo goed mogelijke benutting van de capaciteiten van de werknemers 
Zolang er mensen werken van wie hun potentieel aan arbeidsvermogen niet volledig kan worden 
benut, omdat de produktiestructuur dat belemmert, lijdt men dagelijks produktiviteitsverlies. 

4.1.2: Herontwerpproces 

In de sociotechnische herontwerpcyclus wordt het herontwerp van de produktiestructuur 
onderverdeeld in herontwerp op achtereenvolgens macro-, meso- en micro-niveau. Vervolgens 
wordt de besturingsstructuur ontworpen in de omgekeerde volgorde: micro-, meso- en macro
niveau. Daarna volgt ook bij deze cyclus het herontwerp van de informatiestructuur. 
De besturingsstructuur kan worden omschreven als de groepering en koppeling van regelende of 
besturende activiteiten in de produktie-organisatie [Kuipers & Van Amelsvoort]. 

Bij decentralisatie ~ordt een gedeelte van de besturingsbevoegdheid van een centraal orgaan 
verdeeld over andere organen. Oat houdt in dat de besturingsstructuur vernieuwd moet worden. 
Het ontwerpen van een besturingsstructuur houdt het volgende in: 
► het inventariseren van de besturingsactiviteiten in een organisatie; 
► het groeperen van te besturen objecten tot domeinen voor besturingsorganen; 
► het alloceren van besturingsvermogen aan de besturingsorganen; 
► het koppelen van de verschillende besturingsorganen. 

Voor het ontwerp van een besturingsstructuur zijn de basisprincipes uitgewerkt in de volgende 
ontwerppunten [Van Amelsvoort]. 
l) Breng het besturingsvermogen moet zo dicht mogelijk bij het desbetreffende te besturen 

object aan. Wijs het besturingsvermogen bottom up toe . 
2) Combineer zo veel mogelijk feed back en feed forward-regelkringen en bouw deze zo 

direct mogelijk in het uitvoerende proces in. 
3) Verminder het aantal uitvoerende en regulerende taken door een verbeterde arbeids

verdeling. Het aantal organen dat betrokken is bij een regelkring, dient minimaal te zijn. 
4) Breng indirecte functies binnen produktiegroepen. Bevorder een integrale besturing door 

produktiegroepen zo zelfstandig mogelijk te maken en door directe communicatiemogelijk
heden met decentraal opgestelde stafcapaciteit te creeren. 

5) Integreer regelfuncties. Laat lokale variatie lokaal beheerst worden door zelfstandige 
regelcapaciteit binnen produktiegroepen te creeren. 

6) Integreer regelkringen in de tijd. Geef on-line beheersing een continu karakter. 
7) Vergroot het regelgeheugen onder andere door periodiek overleg te ontwikkelen. 

4.2: Business Process Redesign 

Conventionele produktiestructuren hebben vaak een gebrek aan integratie en dragen daardoor bij 
aan het vervangen van het bedrijfsdoel door een doel voor de afdeling. Dit heeft vaak 

• Een beschrijving van de theorie achter regelkringen is te vinden in hoofclstuk 3 van het afstudeerverslag 
van Sjang Selen of hoofclstuk 6 van 'Slagvaardig organiseren' van H. Kuipers en P. van Amelsvoort. 
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suboptimalisatie tot gevolg. Vaak wordt (informatie-)technologie gebruikt om de bestaande 
processen te automatiseren. Daardoor blijven deze processen intact, waardoor een echte 
prestatieverbetering niet plaatsvindt. 
Business Process Redesign (BPR) houdt een fundamentele herschepping en radicale heropzet van 
bedrijfsprocessen in met het doe! drastische verbeteringen in prestatienormen, zoals kosten, 
kwaliteit, service en snelheid, te bereiken [Hammer & Champy]. De aandacht van BPR is vooral 
gericht op het herontwerp van gegevens bewerkende processen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden van informatietechnologie (IT) [Hammer]. 

De afweging tussen centraal of decentraal is een klassiek probleem. Decentralisatie heeft als 
voordeel dat er een betere service gegeven kan worden aan de gebruikers, maar als nadeel dat 
gemakkelijk redundantie optreedt van werkzaamheden en gegevens en er geen gebruik gemaakt 
kan worden van de voordelen van schaalgrootte. Door gebruik te maken van databases, netwerken 
en gestandaardiseerde systemen kunnen deze nadelen van decentralisatie overwonnen worden. 

4.2.1: Uitgangspunten 

In het benaderen van organisatievraagstukken is het allereerste uitgangspunt van BPR, het denken 
in processen die waarde toevoegen voor de klant. Daarbij gaat het niet om het ene primaire 
proces, maar meerdere kernprocessen die zo mogelijk aan elkaar gerelateerd zijn [Simonse]. BPR 
gaat ervan uit dat door het terugdringen van de ver doorgevoerde arbeidsdeling in specialistische 
taken in de huidige organisatiestructuren snel resultaat wordt behaald. De inspiratiebron voor de 
organisatieherontwerpbenadering ligt in de mogelijkheden van informatietechnologie. Deze hebben 
voordelen als: 
► directe verwerking; 
► just-in-time informatie; 
► administratieve zelfbediening; 
► automatische besluitvorming over routinezaken; 
► onmiddellijk en gelijktijdig informeren van alle belanghebbenden; 
► integratie van planning, uitvoering en beheersing. 

Verkorting van doorlooptijden en tlexibiliteit zijn een paar van de belangrijkste doelen van een 
bedrijf. Een van de manieren om deze te bereiken is herstructurering van de produktiestructuur 
[Tideman]. BPR spreekt daarbij de voorkeur uit voor teams als alternatieve organisatie-eenheid 
boven afdelingen. Tijdens de ontwikkeling van produkten en diensten kan hiermee rekening 
warden gehouden. Bij 'design for manufacturing' bijvoorbeeld, wordt reeds tijdens het ontwerp 
rekening gehouden met de maakbaarheid van produkten in het fabricageproces. Bij 'concurrent 
engineering' warden de werkzaamheden waar mogelijk veel meer parallel uitgevoerd en waar 
relevant worden disciplines gebundeld in bepaalde taakgroepen die dan ad hoc ingesteld warden. 

Onderlinge athankelijkheden in de organisatie kunnen verminderd worden door invoering van 
autonome taken, instellen van werkgroepen en oprichting van business units . Dit kan leiden tot 
tlexibele interne en externe 'klant-leveranciers' relaties, waardoor onderlinge structurele 
athankelijkheden verminderen en de wendbaarheid verbeterd wordt. 
In het algemeen dragen korte lussen tussen sturing en uitvoering bij aan het verhogen van het 
adaptief vermogen, zowel ten aanzien van nodige veranderingen in de uitvoering van processen als 
we! in de aansturing van deze processen. Als de afstand tussen sturing en uitvoering te groot is, 
zal het adaptief vermogen navenant minder zijn. 

Kennis is bij uitsiek een strategische resource van de onderneming. Deze kennis moet worden 
ingebed in de primaire bedrijfsprocessen. Het overgrote deel van bestaande kennis in de 
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onderneming zit in de hoofden van de mensen die er werken. Het mobiliseren van deze menselijke 
kennis in de juiste context op de juiste plaats en op de juiste tijd is een belangrijke en moeilijke 
organisatorische opgave. 
Structurering van taken is van grote invloed op de mogelijkheid om kennis te mobiliseren. 
Taakstellingen die eendimensionaal en specialistisch zijn, vragen niet om het toepassen van 
expertise in situaties die verschillen van de normale. Vele cruciale, incrementele verbeteringen 
kunnen in principe op de werkvloer ontstaan, mits de juiste condities daartoe zijn geschapen. 

Bij BPR wordt ervan uitgegaan dat een groot gedeelte van de werknemers geschoold is en in staat 
om een zekere mate van verantwoording te dragen. Bovendien vinden ze het prettig om redelijk 
autonoom te werken en willen ze een stem hebben in de wijze waarop de produktie plaatsvindt. 

4.2.2: Herontwerpproces 

Bij een gestructureerde aanpak van het herontwerpproces gebeurt de analyse en herstructurering 
van de bedrijfsprocessen vanuit een strategisch en marktgericht perspectief. De analyse gebeurt 
top-down vanuit de strategie en de doelstellingen, terwijl in de uitwerking bottom-up methodes 
worden gevolgd die moeten passen binnen het kader van de top-down visie. 

Bij de herstructurering worden op een samenhangende manier de uitvoering en sturing van 
processen op elkaar afgestemd. De afstand tussen plannings- en sturingsprocessen en de bestaande 
processen moeten niet te groot zijn, omdat de reactietijd anders te tang wordt dan wet op 
t1exibiliteit wordt ingeboet. Soms kunnen plannings- en sturingsactiviteiten zeer goed in de 
primaire bedrijfsprocessen zelf worden uitgevoerd . Voorbeelden hiervan zijn: 
► in-lijn kwaliteitscontrole (tijdens de uitvoering) ; 
► werkvoorbereiding ge'integreerd in het bedrijfsproces. 

De uitgangspunten van BPR resulteren in een aantal ontwerpregels . 
l) Organiseer rond resultaten in plaats van rond taken; laat zo mogelijk een persoon dat 

resultaat verzorgen. 
2) Laat informatie verwerken door degene die de informatie produceert . 
3) Laat degenen die de resultaten van het proces gebruiken ook het proces uitvoeren . 

- minimaliseer coordinatiemechanismen; 
- geen tussenschakels . 

4) Laat degenen die het werk uitvoeren zelf beslissen: 
- maak toestemrning vragen onnodig; 
- integreer controle en software. 

5) Verzarnel informatie een keer: bij de bron. 
6) Behandel geografisch verspreide middelen alsof ze gecentraliseerd zijn. 
7) Koppel parallelle processen aan elkaar in plaats van de resultaten te integreren. 

Het herontwerpen van de bedrijfsprocessen brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Vaak 
krijgt men dan te maken met weerstand . Een goede blauwdruk van de nieuwe situatie is 
noodzakelijk, maar is zelden voldoende waarborg om tot succesvolle invoering van veranderingen 
te komen. Naarmate veranderingen meer tijd nemen, vervaagt het doel, neemt de motivatie van 
betrokken personen af en vermindert de effectiviteit van in gang gezette maatregelen. Daarom 
dient ernaar gestreefd te worden de doorlooptijd van de verandering zo kort mogelijk te houden. 
Naast het tempo van de verandering dienen commitment van de medewerkers en communicatie 
met betrokkenen belangrijke aandachtspunten te zijn. 
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4.3: Praktijkproblemen bij decentralisatie 

In de praktijk kan zich een aantal problemen voordoen bij decentralisatie. Zo is het mogelijk dat 
de centrale stafafdelingen het decentraliseren van stafcapaciteit beschouwen als een aantasting van 
hun werk- en machtsbasis. Soms wordt dat wat van bovenaf wordt gebracht als decentralisatie toch 
door de lagere betrokkenen ervaren als achteruitgang in vrijheid van handelen. Dit in tegenstelling 
tot de grotere mate van vrijheid van handelen in bureaucratieen, vanwege de daar in afwijking tot 
de 'officiele' heldere besluitvormingsstructuur vaak heersende mistige informele communicatie- en 
besluitvormingspraktijk [Van Klaveren & Kooistra]. Het feit dat de centrale stafdiensten zich beter 
kunnen inrichten voor het ondersteunen op het gebied van vernieuwing wordt veelal niet duidelijk 
(h)erkend. 
Anderzijds worden door het decentraliseren van stafcapaciteiten de daadwerkelijke bijdragen van 
de stafdiensten aan het ondernemingsresultaat inzichtelijk, hetgeen pijnlijk kan zijn indien op een 
afdeling een overbezetting heerst. Daarom kan de decentralisatie van bestuurlijke activiteiten 
hewust tegengewerkt worden. 

Het mislukken van decentralisatieprojecten kan in een groot aantal gevallen verklaard worden door 
'mono-decentralisatie': slechts een of een beperkt aantal aspecten wordt gedecentraliseerd uit een 
bestuurlijk centrum. Het decentraliseren van bestuurlijk vermogen kan niet simpelweg gezien 
worden als een project van de lijnorganisatie. Het betreft zeker ook de centrale staforganen. Een 
andere belangrijke faalfactor is het ontbreken van instrumentele voorzieningen voor de nieuwe 
structuur (bijvoorbeeld de informatievoorziening). 

Een beknopte uiteenzetting van een aantal punten uit de algemene veranderkunde die dieper ingaat 
op de problemen die bij een verandering kunnen bestaan, is te vinden in bijlage 5. 

4.4: Visies van de af delingschefs op decentralisatie van de produktievoorbereiding 

Over decentralisatie van produktievoorbereiding wordt binnen de verschillende afdelingen van het 
bedrijf niet hetzelfde gedacht. Hoewel het scheppen van voorbereidingscapaciteit in de produktie
groepen in het beleid van IHC is opgenomen, is er geen sprake van een concrete overkoepelende 
bedrijfsvisie op dit punt. De operationele plannen en visies van de verschillende produktie
afdelingen sluiten niet direct op elkaar aan. In tabel 4.1 op de volgende pagina worden de visies 
van de chefs van de produktieafdelingen op decentralisatie van de produktievoorbereiding beknopt 
weergegeven. 

Opgemerkt dient te worden dat de produktieafdelingen zich niet allemaal in dezelfde pos1ue 
bevinden. In een eerder uitgevoerd project is de produktievoorbereiding van de voorraaddelen 
ondergebracht in groep 1 van de Machinefabriek [Selen] . Die groep heeft daarmee intussen enige 
ervaring opgedaan. Voor de Modelmakerij wordt door het Produktiebureau geen produktievoor
bereiding gemaakt. De produktievoorbereiding en planning wordt daar gemaakt door de chef in 
samenwerking met de modelmaker of groepsvertegenwoordiger. Bovendien geldt dat de Model
makerij een zeer zelfstandig opererende afdeling is, waarin produkten worden vervaardigd die 
nauwelijks afstemming met andere produktieafdelingen vergen. 
Voor de Bankwerkerij bestaat nog geen echt concrete visie. Een discussie tussen de Bankwerkerij 
en de verschillende andere betrokken afdelingen zou hier een nadere invulling aan moeten geven. 
De hier vermelde punten zijn geformuleerd op basis van globale ideeen. 
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Tabel 4.1: Visies van de afdelingschefs op decentralisatie van de produktievoorbereiding 

11 MF I SpC I BW I MM 

Personen taak program- taak program- taak groepsver- taak groepsver-
meurs uitbreiden meurs uitbreiden tegenwoordigers tegenwoordigers 
tot programmeur/ tot programmeur I uitbreiden die niet uitbreiden 
pvb'er pvb'er in functie zij n 

Orders/ voorraaddelen die herhalingsorders, alle 
produkten al eens zijn uitge- nieuwe orders, 

schreven zonder inbestedingen 
afstemming met 
andere afdelingen 

Tempo/ voorraaddelen, als kwaliteitsnor-
volgorde losse standaardon- mering gereed is 
van derdelen, 
invoeren inbesteed werk 

Hande- bepalen van de bepalen wijze van verzorging logis- groepsvertegen-
lingen benodigde bewer- samenstellen en tiek van de onder- woordigers nog 

kingen, hoe, waar !assen, vertalen delen, onderdelen meer laten assiste-
en wanneer deze van klanteneisen, controleren of ze ren bij de pvb en 
uitgevoerd gaan zorgen voor de gereed zijn en bij planning die de 
worden aanwezigheid van elkaar zoeken en chef nu (samen 

materialen verzorgen van de met de model-
rapportage maker) maakt 

Communi- advies aan Pro- contact met klan- terugkoppeling 
catie met duktiebureau voor ten en toeleve- met PB 
andere pvb bij inbeste- ranciers , pvb'ers 
ataelingen dingen van andere atae-

lingen, advies aan 
Techniek 

4.4.2: Bespreking van de visies 

Als we de verschillende visies van de chefs naast elkaar leggen, zijn de volgende 
gemeenschappelijke uitgangspunten daaruit te distilleren. 
l) De produktievoorbereidende activiteiten die voor decentralisatie in aanmerking komen, 

worden toegevoegd aan bet takenpakket van een beperkte groep medewerkers, voorname
lijk programmeurs of groepsvertegenwoordigers. 

2) Een produktieatdeling maakt geen produktievoorbereiding voor een andere produktie
afdeling. 

Het meest conflicterende verschil in opvatting is dat tussen MF en SpC op de vraag welke orders 
in aanmerking komen voor een gedecentraliseerde produktievoorbereiding. MF heeft de opvatting 
dat de produktievoorbereiding die over meerdere afdelingen gaat, altijd via bet Produktiebureau 
dient te lopen. SpC is van mening dat, mits in de verschillende afdelingen produktievoorberei
dingscapaciteit aanwezig is, deze voorbereidingen ook decentraal kunnen gebeuren. De aansturing 
van de ataelingen kan dan in onderling overleg tussen de produktievoorbereiders gebeuren. 
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Hoofdstuk 5: Analyse van de voorbereidingssituatie 

Om de structuur van produktievoorbereiding doelmatig te kunnen veranderen, is het nodig de 
bestaande situatie goed te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie voor de 
produktievoorbereiding van sleepkoppen beschreven en passeren de belangrijkste voorwaarden 
voor het ontwerpen van een nieuwe structuur. In paragraaf l wordt ingegaan op de bestaande 
situatie. In paragraaf 2 wordt het begrip 'ge'integreerde stuklijst' uitgewerkt , daar deze een 
belangrijke rol speelt in de nieuwe structuur. In paragraaf 3 worden de belangrijkste randvoor
waarden besproken die bepalend waren voor de inrichting van het ontwerp . Tenslotte worden in 
paragraaf 4 de drie ve::rschillende situaties besproken die de nieuwe:: voorbe::reidingsstructuur moet 
ondersteunen. 

5.1: De bestaande situatie 

De functie van de produktievoorbereiding is het verwerken van opdrachten en tekeningen in 
informatie die de produktie nodig heeft om goed te kunnen werken . Dit houdt in dat uitgezocht 
wordt wat er gedaan moet worden en hoe en wanneer dat gedaan moet worden, oftewel plannen 
en doen uitvoeren . Dit zijn ingredienten van de besturingsstructuur [Bemelmans]. De 
informatievoorziening moet een goede besturingsstructuur mogelijk maken , door te zorgen dat de 
juiste informatie en het juiste materiaal op het juiste tijdstip op de juiste:: plaats aanwezig is . Het 
herverdelen van produktievoorbereidende activiteiten, kan daardoor gezien warden als het 
herontwerpen van een gedeelte van de besturingsstructuur en de daarbij behorende 
informatiestructuur. In deze paragraaf wordt de voorbereiding van de produktie van sleepkoppen 
uitgewerkt. 

5.1.1: De bestaande voorbereidingsstructuur voor sleepkoppen 

Om duidelijk te maken wat er in de structuur veranderd is, wordt hie::r eerst de bestaande structuur 
behandeld die v66r de invoering van de nieuwe structuur voor sleepkoppen werd aangehouden . In 
de onderstaande figuur is deze globaal vastgelegd. 

I 
OA I Techniek PV ~ SpC ~ I ~ I 

◄ ~ 

I 
MF ~ 

lzagerijJ' 
I 

Figuur 5. I : De bestaande produktievoorbereidingsstructuur 

Om de aansturingen van de verschillende afdelingen duidelijk te krijgen, wordt hier het gehele 
produkt-creatieproces in beeld gebracht, oftewel het hele proces van ontwerp tot produktie . 
De afdeling Orderacceptatie krijgt de orderbrief van de afdeling Verkoop. Hierin staat wat is · 
overeengekomen met de klant. Vaak is hiervoor al een grove berekening van de uren gemaakt 
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door de afdeling Calculatie. De orderacceptant plant per afdeling in hoeveel uren deze aan de 
order moet werken en in welke weken. 
Als er getekend moet warden voor de order, krijgt een tekenaar van de afdeling Techniek de 
orderbrief en produktplankaart en deze maakt dan een ontwerp en verzorgt de tekeningen en 
onderdelenlijsten. (Voor een beknopte uitleg van de verschillende produktiedocumenten wordt 
verwezen naar bijlage 6.) De tekenaar verzorgt oak de aanvragen voor de bestellingen en 
reserveren die nodig zijn voor de order. 
Zadra de tekenaar klaar is, wordt de ingevulde produktplankaart naar de atdeling Produktievoor
bereiding gestuurd, met de tekeningen en de onderdelenlijsten. 
De produktievoorbereider 'trekt' de tekeningen uiteen in produktieonderdelen en bepaalt de 
bewerkingsvolgorde en -methoden en de machines die daarvoor nodig zijn. Deze informatie wordt 
ook verwerkt in een detailplanning. Dit leidt tot een pakket produktieopdrachten, in de vorm van 
routekaarten en werkbonnen, waarin aangegeven is wat er gedaan moet warden en wanneer. Dit 
gebeurt voor alle bewerkingen in alle afdelingen die nodig zijn voor de produktie van een 
sleepkop. Voor SpC wordt bovendien een werkstukspecificatie gemaakt. Hierop staan de verschil
lende onderdelen in samenstelvolgorde vermeld en wordt de routing van de onderdelen uitgewerkt. 

5.1.2: Doelen van het herontwerp 

De bestaande structuur heeft tot goede resultaten geleid. Het is echter nodig iedere mogelijkheid 
aan te grijpen die het proces kan verbeteren. Zoals in de inleiding van dit verslag is uitgewerkt, 
wordt met het herverdelen van produktievoorbereidende activiteiten getracht een aantal doelen te 
verwezenlijken: 
1) doorlooptijdverkorting, doordat de produktievoorbereiding als een apart station uit het 

proces wordt verwijderd; 
2) verantwoordelijkheid en regelvermogen op een lager niveau in de organisatie; 
3) vergroting van de flexibiliteit, zodat snel op veranderingen in ontwerp en produktiepro

gramma kan warden ingesprongen; 
4) toenadering van verschillende vakgebieden, waardoor meer begrip voor elkaars werk 

ontstaat; betere communicatie kan leiden tot een beter ontwerp of produkt. 

5.2: De gei"ntegreerde stuklijst 

Zeker bij een decentrale produktievoorbereiding is het belangrijk de besturing zo eenvoudig 
mogelijk te houden. In het bedrijf leefde de gedachte, dat het gebruik van een ge"integreerde 
stuklijst een mogelijkheid zou bieden, de besturing van de produktie te vereenvoudigen. 
Een ge"integreerde stuklijst kan omschreven warden als een onderdelenlijst die direct gekoppeld is 
aan, en gedeeltelijk automatisch gegegeneerd wordt op basis van de tekening van het produkt. 
Hierin kan alle statische informatie over de onderdelen van het produkt warden opgenomen die 
belangrijk is voor de produktie. In bijlage 7 wordt een voorbeeld gegeven van een ge"integreerde 
stuklijst en warden de daarin opgenomen kolommen uitgelegd. 

Het belangrijkste kenmerk van een ge"integreerde stuklijst is de directe koppeling van het ontwerp 
en de tekening met de stuklijst. Met het 3D-modelleersysteem Pro/Engineer wordt het ontwerp 
opgebouwd uit modellen van afzonderlijke onderdelen. In bijlage 8 wordt een korte kenschets 
gegeven van Pro/Engineer en enkele andere gebruikte computersystemen en -pakketten. Elk 
onderdeel in het ontwerp heeft een aantal parameters. Voor elk verschillend onderdeel dat in het 
ontwerp wordt gebruikt, wordt automatisch een regel op de stuklijst aangemaakt waarin dat onder
deel is opgenomen. Ook wordt automatisch geteld hoe vaak dat onderdeel in het ontwerp 
voorkomt. 
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De term 'ge'integreerd' duidt in dit onderzoek niet alleen op de koppeling van de stuklijst met de 
tekening, maar ook op de integratie van onderdeelgegevens en produktiegegevens. Voor het 
maken van produktiedocumenten, zoals een werkstukspecificatie, kan informatie met betrekking 
tot de bewerkingen, samenstellingen en de logistiek worden toegevoegd aan de ge'integreerde 
stuklijst met de onderdeelgegevens. In de bestaande voorbereidingssituatie wordt een aparte 
werkstukspecificatie gemaakt door een produktievoorbereider van het Produktiebureau door de 
onderdeel- en produktiegegevens opnieuw in te voeren. Figuur 5 .2 laat een voorbeeld zien van een 
werkstukspecificatie nieuwe stijl, die gebaseerd is op een ge'integreerde stuklijst. Hierin is oak 
aangegeven welke gegevens automatisch of handmatig ingevuld worden. 
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Figuur 5. 2: De nieuwe werkstukspecificatie, gebaseerd op de geintegreerde stuklijst 

Een voordeel van het gebruik van de ge'integreerde stuklijst is de volledigheid. Doordat de lijst 
automatisch wordt gegenereerd, zijn werkelijk alle onderdelen erin opgenomen. Ook wijzigingen 
van het ontwerp worden automatisch vertaald naar de stuklijst. 

De verwachting bestond, dat op basis van de routing van de onderdelen die in de ge·integreerde 
stuklijst wordt aangegeven, de afdelingen konden worden aangestuurd . Oat zou een 
vereenvoudiging van de besturing betekenen. 
Door middel van selecties op de gegevens van de werkstukspecificatie, kunnen verschillende 
produktiedocumenten worden gegenereerd om andere afdelingen van stuurinformatie te voorzien. 
Dit kan een doorlooptijdverkorting tot gevolg hebben. Doordat de stuklijst en daaraan verwante 
documenten voor een groat gedeelte automatisch gegenereerd worden, hoeven dezelfde gegevens 
niet !anger voor verschillende doeleinden apart te worden ingevoerd. Dit bespaart een groot dee! 
aan overtypewerk. Bovendien zou het aantal fouten in de stuklijst verminderd kunnen worden, 
doordat een accurate stuklijst bij een tekening wordt gegenereerd. 
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Het bovenstaande samenvattend, kan gezegd worden dat in het herontwerp getracht zou worden 
door gebruik te maken van een gei:ntegreerde stuklijst, de juiste informatie naar de goede 
afdelingen te laten stromen. Met deze informatie kunnen vervolgens de produktievoorbereidende 
activiteiten in de produktieafdelingen uitgevoerd worden. 

5.3: Randvoorwaarden voor bet herontwerp 

Tijdens het project heeft een aantal zaken een stempel op het herontwerpproces en het uiteindelijke 
ontwerp gedrukt. 

Afstemming van de verschillende afdelingen 
De bedoeling van het herontwerp was een nieuwe structuur te ontwerpen voor produkten die voor 
80 % of meer in een afdeling gemaakt worden. Als concreet aangrijpingspunt is een sleepkop 
genomen. Tijdens het proces is gebleken dat voor het herontwerpen van de produktievoorbereiding 
van de sleepkoppen een 20 - 80 regel van toepassing is: 20% van de onderdelen zorgt voor 80% 
van de moeilijkheden. Hoewel het aantal onderdelen, bewerkingen en produktie-uren voor 
produktiegroepen buiten SpC relatief klein is, zorgt ontwerpen van een nieuwe structuur voor het 
aansturen van juist deze zaken voor relatief veel problemen. Wanneer met een oog naar 
toekomstige uitbreiding gekeken wordt, is dit produkt een goede keus, omdat ook de oplossingen 
voor de aansturing van deze onderdelen in het herontwerp zijn meegenomen. Hierdoor is een 
redelijk complete structuur ontstaan, die ook voor andere produkten gebruikt zou kunnen worden. 
Bovendien is er een belangrijk verschil tussen SpC en MF voor wat betreft de werkwijze: SpC 
werkt projectgericht, MF werkt bewerkingsgericht. 

Aparte groepen in de Machinefabriek en het verschil met SpC 
De Machinefabriek is ingedeeld in drie groepen: MFl, MF2 en MP3. Deze groepen zijn voor de 
produktievoorbereiders van het Produktiebureau aparte afdelingen, die afzonderlijk dienen te 
word en aangestuurd. Bew er king en worden uitgeschreven op een specifieke bank in een bepaalde 
MF-groep en de onderdelen worden ook daarnaar toegestuurd, in plaats van naar een algemeen 
MF-loket. Dit is in tegenstelling tot de aansturing van de afdeling SpC. Daarvoor kunnen de 
onderdelen naar een centraal punt worden gestuurd en bepaalt SpC zelf in welke hal capaciteit is 
om het werk uit te voeren. Deze aansturing wordt verzorgd door de programmeurs en de 
magazijnrneester. Omdat de MF-groepen afzonderlijk moeten worden aangestuurd, moet een 
verdeling van de onderdelen gemaakt worden per MF-groep om de onderdelen door de juiste 
groep te kunnen voorbereiden. 
SpC is een afdeling waarin de aansturing directer is, en waar binnen de afdeling een bepaalde 
mate van zelfstandigheid heerst. De afdeling bestaat uit drie verschillende hallen, maar worden 
door de chef, de programmeurs, de magazijnrnedewerker en de groepsvertegenwoordigers als een 
afdeling beheerd. Daarbij moet gezegd worden dat de constructiehallen athankelijk zijn van de 
voorbewerkingshal, omdat daar het werk vandaan komt, en de constructiehallen grotendeels 
hetzelfde werk kunnen doen, waardoor onderling samengewerkt kan worden. 
De Machinefabriek bestaat uit drie aparte afdelingen, die niet van elkaar athankelijk zijn en 
minder in staat zijn werk van elkaar over te nemen. De afdeling beschikt niet over een centrale 
logistieke medewerker of centrale programmeurs die mede een overkoepeld beheer kunnen 
vormen. 

Verschillende soorten onderdelen in een sleepkop 
Een sleepkop wordt samengesteld uit 3 soorten onderdelen: een vastgedeelte, een vizier en onder
delen ten behoeve van de eindsamenstelling (zie figuur 5.3). 
Deze soorten onderdelen zijn weer onder te verdelen in SpC-delen (gebrande delen die in SpC 
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Sleepkop 
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vastgedeelte vizier 
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I 
onderdelen 
t.b.v. eind
samenstelling 

I 

blijven), MF-delen ( onder
delen die een bewerking in 
de Machinefabriek moeten 
ondergaan), besteldelen en 
magazijndelen. De MF
delen kunnen enkelvoudig 
zijn of subsamenstellingen, 
dat wil zeggen dat een 
aantal onderdelen in SpC 
wordt samengesteld alvo
rens de samenstelling in de 
Machinefabriek bewerkt 
wordt. De verschillende 
onderdelen vergen verschil
lende routes , die door de 
nieuw te ontwerpen struc
tuur moesten ook warden 
ondersteund. 

SpC-delen MF-delen besteldelen magazijndelen 

I 
I 

I 
subsamenstelling enkelvoudig 

Figuur 5.3: Verschillende soorten onderdelen van een sleepkop 

Nieuwe structuur alleen voor sleepko1men 
Het nieuwe ontwerp zal in eerste instantie alleen gebruikt worden voor de produktie van 
sleepkoppen. Oat betekent dat er een produktgerichte structuur is gecreeerd die naast de normale 
structuur moet bestaan. Dit Ieidde bij een aantal medewerkers tot verwarring . De normale aanpak 
werd op een aantal plaatsen veranderd, maar de nieuwe werkwijze mocht niet te ver van deze 
normale aanpak afwijken . Verschillende logistieke en administratieve systemen, zoals het 
aanmaken van bonnen en het toekennen van subnumrners aan de werkorders, zouden anders niet 
meer bruikbaar zijn. Omdat produktiegroepen een gedeelte van de produktievoorbereiding zouden 
gaan maken, moesten zij gebruik kunnen maken van een aantal computerprogramrna' s die de 
produktievoorbereiding ondersteunen. Het programrna voor het maken van de werkstukspecificatie 
zou veranderen. Onder andere zouden voortaan de gegevens uit de ge'integreerde stuklijst uit 
Pro/Engineer ge·importeerd warden in de werkstukspecificatie. Er werd voor gekozen zo veel mo
gelijk gebruik te maken van en aan te sluiten op de programmatuur in het V AX-systeem, het 
bestaande produktie-informatiesysteem van P&S. Dit systeem is in alle afdelingen van de 
produktie te gebruiken door middel van terminals of pc's (zie bijlage 8) . 

Yerwijderen van een station 
Met het passeren van een aparte produktievoorbereider op het Produktiebureau, wordt een station 
uit het proces verwijderd. Oat heeft enerzijds een positief effect, doordat er directe communicatie 
tot stand komt tussen ontwerper/tekenaar en de produktie . Anderzijds heeft het een negatief effect: 
de kans is grater dat er fouten in de produktievoorbereiding blijven zitten. De controlerende 
functie van de produktievoorbereider moet worden overgenomen door de andere betrokkenen in 
het proces . Dit kan worden gedaan door de mogelijkheid tot het maken van fouten te verminderen 
( oftewel de besturing te vereenvoudigen) en te zorgen dat er nauwkeurig gewerkt wordt. 

Aansturing van de zagerij 
Een aparte afdeling is de zagerij in de Machinefabriek. Deze afdeling is enerzijds magazijn voor 
strip- en stafmateriaal, en anderzijds een bewerkingsplaats: de materialen worden daar op lengte 
gezaagd . Bij het ontwerp van de nieuwe voorbereidingsstructuur moest worden gekozen of deze 
afdeling zou moeten worden aangestuurd als magazijn of als bewerkingsplaats . 

23 



Knelpunten van Pro/Engineer 
Het ontwerp van de sleepkop en de ge"integreerde stuklijst worden gemaakt in Pro/Engineer. Dit 
3D-modelleersysteem heeft een aantal kenmerken die een vlot gebruik in de produktieafdelingen 
niet ten goede komen. Met dit systeem was voor het onderzoek slechts een sleepkop ontworpen, 
zodat de produktieafdelingen ook nauwelijks bekend was met het nieuwe soon tekening. 

De belangrijkste knelpunten waren: 
► de posnummers worden niet meer m een voor het samenstellen logische manier aan de 

onderdelen toegekend; 
► de posnummers worden willekeurig verspreid over de tekening; 
► de aansluiting met het 2D CAD-systeem MicroStation dat door de programmeurs van SpC 

gebruikt wordt, is niet juist. 
Daarnaast had het management de wens om het aantal bematingen op de tekening tot een 
minimum te beperken. 

5.4: Orie soorten bedrijfsstromen 

De nieuwe structuur voor de produktievoorbereiding van sleepkoppen moet drie situaties onder
steunen. Deze drie situaties kunnen worden gedefinieerd aan de hand van de plaats van het 
klantenorder-ontkoppelpunt (KOOP) [Bertrand & Wortmann]. Dit geeft de plaats aan in de 
materiaalstroom waar de eerste activiteiten worden uitgevoerd die gebaseerd zijn op concrete 
klantenorders. In figuur 5 .4 worden de verschillende situaties uitgebeeld. 

______ ~~~~~ distribution -+ ~ c ....... : ____ ► 
Production ___. W ( : 
on stock ~. --------•► 

C-:-Asse-mbl-e --
---------- to order 

► 

~ 4 P ( : Make 
----► ~ . ~~~ ~ ---------0~~ 0<::- ____. 

W : 
.,,.. ... ~ 

K00
5 

P ( Engineer v 
_ _ to order 

► 
Figuur 5.4: De produktiesituaties aan de hand van het klantenorder-ontkoppelpunt 

Voor het ontwerpen - en eventueel produceren - van een nieuwe sleepkop hebben we te maken 
met KOOP 5 en geldt dus een 'engineer to order'-situatie. Bij een herhalingsorder voor een eerder 
gemaakte sleepkop, is er sprake van KOOP 4: een 'make to order' -situatie. Ondanks dat deze niet 
in de figuur is opgenomen, bestaat er voor P&S nog een derde situatie: een 'reengineer to order' -
situatie. Hoewel deze in eerste instantie hetzelfde lijkt als de 'engineer to order' -situatie - er wordt 
immers een nieuw ontwerp volgens klantenwensen gemaakt -, is het toch de moeite waard deze 
situatie apart te bekijken. 
Deze verschillende produktiesituaties vergen elk hun eigen structuur voor produktievoorbereiding, 
welke in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 6: Herontwerp en implementatie 

Dit hoofdstuk behandelt het herontwerpproces, de implementatie van de nieuwe voorbereidings
structuur en de resultaten daarvan. In de eerste paragraaf wordt uiteengezet hoe het proces van 
herontwerp en implementatie is verlopen. Paragraaf 2 laat zien hoe de nieuwe structuur voor de 
produktievoorbereidende activiteiten eruit ziet. De resultaten die het herontwerp heeft opgeleverd, 
staan verwoord in paragraaf 3. 

6.1: Proces van herontwerp en invoering 

Het ontwerpen en invoeren voltrok zich in een iteratief proces, zoals in figuur 6. 1 staat weerge
geven. Telkens werd de cyclus (her)ontwerpen, invoeren en beoordelen doorlopen, waarbij 
aanpassingen of aanvullingen op de eerdere structuren werden aangedragen en verwerkt. 

theoretische 
ontwerpregels 

\ 
keuze ___,. ontwe 
onderzoeksgebied / 

praktische 
tandvoorwaarden 

Figuur 6.1: Het iteratieve karakter van het herontwerpproces 

6.1.1: Het iteratieve herontwerpproces 

Theoretische ontwer_pregels en globale randvoorwaarden 
Voor het maken van het eerste ontwerp is in de literatuur gezocht naar theoretische uitgangspunten 
en ontwerpregels voor het (her)verdelen van activiteiten. Daarnaast zijn in een aantal vergade
ringen met chefs en orderengineers • globale randvoorwaarden naar voren gekomen, die het 
gebied voor toepassing van de nieuwe structuur inperkten. Deze uitgangspunten en randvoor
waarden zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

Keuze van het onderzoeksgebied 
In het eerste, inventariserende gedeelte van het onderzoek is besloten dat produkten die voor 
minstens 80% in een afdeling worden gemaakt, in aanmerking konden komen voor decentralisatie 
van de produktievoorbereiding. Het zouden ook produkten moeten zijn die al vaker gemaakt zijn 

• Dit zijn projectleiders die werkzaam zijn op de Afdeling Techniek en onder andere het contact met de 
klant onderhouden, technische ondersteuning geven en de voortgang van het project in de gaten houden. 
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in de afdeling, waardoor ervaring met en kennis van het produkt was opgedaan. Een sleepkop 
voldoet aan deze eisen. 
Het ontwerpen van een besturingsstructuur en de bijbehorende informatievoorziening vond plaats 
aan de hand van twee concrete opdrachten voor het ontwerpen en vervaardigen van sleepkoppen 
(ordernummers 13247 en 13827), beide besteld door de 'HAM' (Hollandse Aannemers Maat
schappij). De produkt-creatieprocessen van deze sleepkoppen werden gebruikt als proeftuinen, 
waarin de nieuwe structuur kon worden ingevoerd en getest . Het ontwerpen en tekenen van het 
produkt gebeurde in Pro/Engineer. Een korte beschrijving van beide cases staat in bijlage 9 . 

Praktische randvoorwaarden en eerste ontwerp 
De - vrij algemene - ontwerppunten zijn vervolgens toegepast op de produktievoorbereidende 
activiteiten voor sleepkoppen. Hieruit kwam een verdeling van produktievoorbereidende activi
teiten naar voren, die bij invoering niet direct een werkbare situatie zou opleveren. Een aantal 
punten in de bestaande situatie was niet of slechts met veel moeite te veranderen in de vorm die 
door de theorie voorgesteld werd of ging voorbij aan voordelen van de bestaande structuur. 
Daarom werd een aantal aanpassingen aangebracht in de theoretische structuur om deze beter op 
de bestaande situatie aan te laten sluiten. Dit ontwerp, dat vooral in termen van activiteiten was 
opgesteld, werd als basis gebruikt om een gedetailleerd ontwerp te maken van de 
produktievoorbereidende activiteiten en de daarvoor benodigde informatiestromen. 

Invoeren, evalueren en aanpassen van het ontwerp 
Het ontwerp van de nieuwe voorbereidingsstructuur werd, voor zover deze was uitgewerkt, 
toegepast op dat deel van het produkt-creatieproces van de sleepkop dat op dat moment uitgevoerd 
of gestart werd. Bij die invoering kwamen vaak punten naar boven die verbetering of verdere 
uitwerking behoefden. Dan werd er gezocht naar oplossingen en werd het ontwerp aangepast. 

6.1.2: Gebruikte overlegvormen 

Het overleg over ontwerppunten werd gevoerd in vergaderingen en individuele gesprekken met 
medewerkers . In de vergaderingen werd meestal een gedeelte van de nieuwe structuur 
gepresenteerd en werden vragen gesteld over dat deel. De vaste kern bij de vergaderingen was vrij 
klein, maar per vergadering werden mensen uitgenodigd die aanvullende inzichten en informatie 
hadden over het gedeelte van het proces dat de aandacht had . De sleepkoppen werden ontworpen 
en hadden, zo bleek later, een krappe levertijd. Omdat besloten was de sleepkop met behulp van 
de gei"ntegreerde stuklijst voor te bereiden, kwamen al vroeg in het herontwerpproces praktische 
knelpunten naar voren. Deze vereisten oplossingen om het produkt-creatieproces draaiende te 
houden. Daardoor waren al vroeg medewerkers van verschillende afdelingen bij het 
herontwerpproces betrokken. 
Bij het detailleren van het ontwerp voor SpC werden voorstellen besproken en aangepast met 
programmeurs van SpC, de magazijnmeester van SpC, een produktievoorbereider van het 
Produktiebureau en een systeembeheerder van het VAX-systeem. 
Om een goede aansluiting van de Machinefabriek .op SpC en andere afdelingen te waarborgen, 
werd een werkgroep · Produktievoorbereiding in MF' in het leven geroepen, waarin naast de chef 
van de Machinefabriek, de systeembeheerder en de afstudeerder , een medewerker uit elke MF
groep was vertegenwoordigd. Ook met orderengineers, Ordervoortgang en transport en de zager 
werden de voorstellen doorgesproken en eventueel aangepast. 

6.1.3: Begrenzing van uitwerking en implementatie 

Het was oorspronkelijk de opzet om voornamelijk een nieuwe structuur te ontwerpen voor SpC. 
Om echter ook aansluiting met andere afdelingen mogelijk te maken, was het nodig te overdenken 
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hoe de logistieke en bestuurlijke koppelingen tussen de afdelingen moesten warden vormgegeven. 
De afstemming van de wensen van de verschillende afdelingen verhoogden de complexiteit van het 
herontwerpproces aanzienlijk. Naarmate het project vorderde, kostte dit meer en meer tijd. Omdat 
deze tijd tegen het einde van het project niet meer voor handen was, is er alsnog voor gekozen de 
structuur voor SpC compleet uit te werken en in te voeren, en voor de aansluiting op andere 
afdelingen te volstaan met het aangeven van een oplossing. 

6.2: De nieuwe voorbereidingsstructuur 

In de nieuwe produktievoorbereidingsstructuur zijn de produktievoorbereidende act1v1te1ten 
toegevoegd aan de taak van de ontwerper/tekenaar en de programmeur/produktievoorbereiders in 
de produktiegroepen. Omdat de ontwerper/tekenaar met zijn ontwerp in grate lijnen de manier van 
produceren bepaalt, is hij de aangewezen persoon om dit ook vast te leggen in de stuklijst. Hij 
geeft daarin de routing aan van de onderdelen over de verschillende afdelingen. 
De programmeur/produktievoorbereider in de produktiegroep heeft kennis van de precieze 
uitvoering van de bewerking en de hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is. Hij zorgt in de nieuwe 
structuur voor gedetailleerde produktieopdrachten en de bijbehorende detailplanning voor de eigen 
afdeling. 
Voor een sleepkop moeten de MF-groepen bewerkingen uitvoeren aan onderde!en en die 
vervolgens aan SpC leveren. Om ervoor te zorgen dat deze onderdelen op het juiste tijdstip 
aanwezig zijn, stuurt SpC voor de bewerkingen de specifieke MF-groep aan met plandata waarop 
de onderde!en aangeleverd moeten warden. Gebrande onderdelen die een bewerking in dezelfde 
MF-groep vergen, warden zoveel mogelijk in een batch vervoerd. De programmeur/produktie
voorbereider van de MF-groep verzorgt zelf de gedetailleerde produktieopdrachten en planning. 

De nieuwe structuur voor de produktievoorbereiding moet drie verschillende siruaties kunnen 
ondersteunen (zie paragraaf 5.4) . In deze paragraaf wordt eerst de 'engineer to order'-situatie 
behandeld voor het maken van een nieuwe sleepkop . Daarna warden de ' reengineer to order ' -
situatie en de 'make to order' -situatie behandeld, voor zover de aanpakken verschil!en van die 
voor de 'engineer to order '-siruatie . 

6.2.1: 'Engineer to order'-situatie voor een nieuwe sleepkop 

Bij de voorbereiding van de produktie van een nieuwe sleepkop zijn verschillende afdelingen 
betrokken. In figuur 6.2 wordt aangegeven welke dat zijn en de onderlinge aansturing. 

QA Techniek ~ SpC ~ 

- -

•I MF 1J 
'---:" Zagerij J f 

Figuur 6.2: De produktievoorbereidingsstrucruur bi) een 'engineer to order '-simatie 
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Orderacceptant 
De orderacceptant krijgt van de afdeling Verkoop de orderbrief en maakt een grofplanning van de 
verwachte benodigde tijd die de verschillende afdelingen aan de order zullen besteden. Deze 
gegevens zetten zij op een produktplankaart die naar de afdeling Techniek wordt gestuurd. 

Ontwerper/tekenaar 
De ontwerper/tekenaar verzorgt alle tekeningen die de klant vraagt en voor produktie nodig zijn. 
Hij maakt tevens de aanvragen voor de bestellingen en zorgt dat deze bij de afdeling Inkoop 
komen. 
Hij genereert de stuklijsten die aan de tekeningen gekoppeld zijn. Op de lijst worden naast de 
onderdeelgegevens ook de gegevens van de magazijndelen en besteldelen en de routing van de 
onderdelen over de afdelingen ingevuld. 
Alie tekeningen en de produktplankaart worden naar de produktievoorbereider van SpC gestuurd. 
Als er zich een wijziging voordoet in een tekening, nadat deze al naar de produktievoorbereider 
van SpC is gestuurd, zorgt de tekenaar dat de juiste produktiegroep de nieuwe tekening krijgt. 

Produktievoorbereider van SpC 
De produktievoorbereider van SpC leest de gei'ntegreerde stuklijst van de tekenaar in in de nieuwe 
werkstukspecificatie van het VAX-systeem. 
Hij verdeelt de onderdelen in groepen onderdelen die niet, direct of pas na samenstellen bewerkt 
moeten worden. Voor de MF-delen bepaalt hij in welke MF-groep de onderdelen en subsamenstel
lingen bewerkt zullen worden, wanneer ze naar de MF-groepen zullen gaan en wanneer ze in SpC 
(terug) moeten zijn. 
Hij verwerkt dit in de werkstukspecificatie en rangschikt de posnummers • in een produktie
technisch meer logische manier. 
De tekeningen worden naar de desbetreffende MF-groepen gestuurd met de MFx-lijst. Dit is her 
gedeelte van de werkstukspecificatie waarop de onderdelen voor die MF-groep op staan. 
Hij maakt voor SpC een detailplanning en draait werkbonnen uit. 
Voor de brander wordt een lijst uitgedraaid waarmee hij de gebrande delen eenvoudig kan 
sorreren. In bijlage 10 vindt u voorbeelden van de werkstukspecificatie en de verschillende 
produktiedocumenten die gebaseerd zijn op basis van deze werkstukspecificatie . 

IJzerwerker (SpC) 
De ijzerwerker bepaalt, eventueel in overleg met de produktievoorbereider van SpC, hoe een 
bepaald gedeelte van het werkstuk in elkaar gezet zal worden. 

Produktievoorbereider MFx 
De produktievoorbereider van de MF-groep krijgt van de produktievoorbereider van SpC de 
tekeningen en een gedeelte van de werkstukspecificatie van alle onderdelen die in MFx moeten 
worden bewerkt . 
Hij bepaalt hoe de bewerkingen moeten worden uitgevoerd en op welke machine dat kan 
gebeuren. Als een programma nodig is voor de bewerking, zoekt hij op of het reeds aanwezig is . 
Als het niet in voorraad is, kan hij het (laten) aanmaken. 
Vervolgens maakt hij de detailplanning van de bewerkingen en draait de werkbonnen uit. 
Hierop wordt ook indien nodig, extra produkt- of bewerkingsinformatie vermeld. Als de bonnen 
zijn gemaakt, worden ze in een map bewaard tot de onderdelen uit SpC komen, of de tijd is 
aangebroken om de onderdelen of materialen uit de magazijnen te bewerken. 

• Et:n posnummt:r is t:t:n nummer dac aan et:n onderdeel van et:n produkc wordt gegt:ven . Mt:t:stal is die 
nummer afgdeid van de pnsicit: van her onderded in her ontwt:rp . 
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Groepsvertegenwoordiger van MFx 
De groepsvertegenwoordiger van de MF-groep krijgt van de transporteur de lijst met de onder
delen die dan uit SpC worden aangeleverd. Hij zoekt de map met bewerkingsbonnen erbij en 
neemt de bewerkingen op in het werkprograrnma. Op de bonnen en de routekaarten staat waar de 
eerste bewerking moet gebeuren. Daar kunnen de onderdelen naartoe gebracht worden. 

6.2.2: 'Reengineer to order'-situatie voor bijna-herhalingsorders voor een sleepkop 

Als een order binnenkomt voor een sleepkop die kleine afwijkingen vertoont ten opzicht van een 
eerder gemaakte sleepkop, is de routing vrijwel hetzelfde als bij een order voor een nieuwe. Om 
de perfecte samenhang tussen de tekening en de ge'integreerde stuklijst te waarborgen, dient voor 
de gewijzigde tekening een nieuwe stuklijst te worden gegenereerd. Omdat deze ge'integreerde 
stuklijst het begin is van het proces van produktievoorbereiding, moet het hele proces, dat in de 
vorige subparagraaf is beschreven, herhaald worden. 

Waarschijnlijk is in de nabije toekomst een prograrnma beschikbaar, waarmee stuklijsten kunnen 
worden vergeleken. Hierop vooruitlopend, kan een altematieve structuur worden beschreven die 
gebruikt kan worden voor het voorbereiden van de produktie van een bijna-herhalingsorder voor 
een sleepkop. 
Hieronder worden alleen de afwijkingen beschreven met de werkwijze voor een nieuwe sleepkop. 

Orderacceptatie 
De orderacceptant ziet op de orderbrief dat het gaat om een bijna-herhalingsorder. Hij maakt een 
produktplankaart op basis van de vorige sleepkop en plant onder andere tijd in voor het 
vertekenen van de vorige sleepkop. De produktplankaart gaat naar Techniek. 

Ontwerper /tekenaar 
De tekenaar past de tekeningen van de sleepkop in Pro/Engineer aan en genereert de stuklijsten 
die bij deze tekeningen behoren. 

Produktievoorbereider van SpC 
De nieuwe stuklijst en de werkstukspecificatie van de sleepkop waar die van is afgeleid worden 
vergeleken door het vergelijkingsprograrnma. De verschillen, zoals nieuwe en weggevallen 
posnummers, worden autortJ.atisch gekenmerkt met een teken en kunnen handmatig worden 
aangepast. 

Voor de nieuwe onderdelen wordt het overige deel van de produktievoorbereiding af gewerkt zoals 
in de vorige subparagraaf staat beschreven. Het gedeelte dat hetzelfde is, hoeft - behoudens de 
aan- en afleverdata - niet te worden aangepast. 

Produktievoorbereider van MF 
De produktievoorbereider bepaalt voor de nieuwe onderdelen hoe de bewerking moet worden 
uitgevoerd en op welke machine dat kan gebeuren. Voor de 'oude' onderdelen bepaalt hij of de 
bewerking op dezelfde machine kan worden uitgevoerd. De plandata worden aangepast. Indien dat 
nodig is, maakt hij het prograrnma voor de bewerking van de nieuwe onderdelen. 

6.2.3: Make to order'-situatie voor een herhalingsorder voor een sleepkop 

Bij een herhalingsorder voor een sleepkop, kan het ontwerp zonder wijzigingen nogmaals gemaakt 
worden. In deze 'make to order'-situatie bestelt de klant een copie van een eerder in Pro/Engineer 
gemaakte sleepkop. Ook de bijbehorende stuklijst is derhalve dezelfde en kan hergebruikt worden. 
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Figuur 6.3: De produk1ievoorbereidingss1ruc1uur bU een 'make to order '-situatie 

Orderacceptant 
De orderacceptant ontvangt de orderbrief en maakt een grofplanning op basis van de produkt
plankaart van de vorige keer dat de sleepkop is gemaakt en/of op basis van de produktievoorbe
reidingen van de vorige keer. 
Hij ziet aan de produktplankaart van de vorige keer welke onderdelen besteld en gereserveerd 
moeten worden. Hij verzorgt voor deze onderdelen de bestelaanvragen en materiaalreserveringen. 
Hij vervangt de gegevens (nummer en leverweek) van de bestellingen en reserveringen van de 
oude werkstukspecificatie door de nieuwe gegevens. 
Hij zoekt de tekeningen op in het archief. Hij stuurt de tekeningen en de produktplankaart naar de 
produktievoorbereider van SpC. 

Produktievoorbereider van SpC 
De prnduktievoorbereider van SpC bepaalt de aan- en at1everdata van de MF-delen en vervangt 
daarmee de oude in de werkstukspecificatie . Hij wijzigt ook de detailplanning en de werkbonnen. 

Produktievoorbereider van MFx 
De programmeur/produktievoorbereider van de MF-groep bepaalt of de bewerking op dezelfde 
machine kan worden uitgevoerd . lndien nodig, worden programma's gemaakt voor een nieuwe 
bank. 
Hij roept de oude detailplanning op in bet computersysteem en past de plandagen aan. De nieuwe 
werkbonnen kunnen daarna worden gegenereerd. 

6.3: Resultaten van de nieuwe structuur 

In de vorige paragraaf is een nieuwe structuur voor bet voorbereiden van de produktie 
beschreven. Tijdens bet afstudeerproject kon niet de volledige structuur ge"implementeerd worden . 
Deze paragraaf geeft aan in hoeverre de implementatie uitgevoerd is en wat de resultaten hiervan 
zijn. 

6.3.1: De mate van implementatie 

De implementatie van decentrale produktievoorbereiding en bet gebruik van de ge"integreerde 
stuklijst is grotendeels beperkt gebleven tot de afdeling SpC en de ontwerper/tekenaar. Tijdens de 
produktie van de twee sleepkoppen is geleidelijk de structuur ingevoerd. In figuur 6.4 staat de 
structuur afgebeeld, zoals die aan het einde van de tweede order in werking was. 
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Figuur 6.4: De produktievoorbereidingsstructuur zoals die in werking was na de tweede order 

De volgende produktievoorbereidende activiteiten zijn uitgevoerd. 
► De ge"integreerde stuklijst is gemaakt door de tekenaar in Pro/Engineer. Deze gegevens 

zijn ge"importeerd in de werkstukspecificatie in het V AX-systeem. 
► De werkstukspecificatie is gemaakt met behulp van de gegevens uit de ge"integreerde 

stuklijst. De overige lijsten ten behoeve van de besturing van de programmeur en brander 
van SpC, de MF-groepen en de magazijnen zijn daaruit automatisch gegenereerd. 

► De werkstukspecificatie is gemaakt door een programmeur/produktievoorbereider van 
SpC. Dit is op het Produktiebureau gebeurd, maar er is voor gezorgd dat bij SpC 
faciliteiten aanwezig zijn om dit werk ook daar te doen. 

► De produktievoorbereider van SpC heeft de aan- en afleverdata voor de MF-delen en 
zaagdelen bepaald, alsmede de MF-groep waar de bewerking waarschijnlijk plaats zou 
vinden. 

► De werkstukspecificatie heeft een nieuwe layout gekregen, met als belangrijkste 
verandering de toevoeging van informatie die de aansturing van andere atdelingen, zoals 
de MF-groepen mogelijk maakt: aan- en afleverdatum en de produktiegroep. 

► De produktievoorbereider van SpC heeft routekaarten en werkbonnen gemaakt voor de 
atdeling SpC. 

► De lijst met MFx-delen is gebruikt om deze onderdelen te transporteren van SpC naar de 
MF-groepen heeft daarmee de transportbon vervangen. 

► De routekaarten en werkbonnen voor de MF-groepen zijn gemaakt door een 
produktievoorbereider van het Produktiebureau. Deze zijn gemaakt op basis van de 
informatie uit de werkstukspecificatie . 

De produktievoorbereiding en het programmeren is in twee aparte stappen gedaan, dus in feite is 
er nog geen stap uit het produkt-creatieproces verwijderd. Als de produktievoorbereiding gemaakt 
wordt door de programmeur van SpC, kunnen deze twee stappen worden ge"integreerd tot een stap 
produktievoorbereiden/programmeren. 

6.3.2: Kwantificeren van de resultaten 

Om een beeld te krijgen van de resultaten in doorlooptijd, is een vergelijking nodig van de 
doorlooptijden van de nieuwe structuur van produktievoorbereiding en de oude. 
Hiervoor kunnen de start- en einddata van de verschillende activiteiten die voor de orders zijn 
uitgevoerd achter elkaar warden gezet. In de figuren 6 .5 en 6.6 zijn de doorlooptijden van de 
orders weergegeven. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn de doorlooptijden per atdeling 
weergeven , uitgesplitst naar vastgedeelte, vizier en eindmontage. 
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Figuur 6.5: De doorwoptijden van order 13247 
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Figuur 6.6: De doorlooptijden van order 13827 

Een vergelijking met historische gegevens waarbij duidelijk de effecten van de nieuwe structuur 
voor produktievoorbereiding, is echter om de volgende redenen niet goed mogelijk: 
► nieuw te ontwerpen en produceren sleepkoppen verschillen van eerder ontworpen en 

geproduceerde exemplaren, waardoor absolute doorlooptijden af kunnen wijken; 
► er is slechts eenmaal eerder een sleepkop met Pro/Engineer ontworpen - en dat was een 

standaard IHC-sleepkop -, zodat er nagenoeg geen historische gegevens beschikbaar zijn. 
Bij een vergelijking van de doorlooptijden met historische gegevens !open de effecten van drie 
zaken door elkaar: 
► de complexiteit van de sleepkop; 
► het al dan niet ontwerpen in Pro/Engineer; 
► het al dan niet gebruiken van de nieuwe structuur van produktievoorbereiden. 
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Hierdoor zou uit de vergelijking van de gegevens van de doorlooptijd met historische gegevens 
niet op te maken zijn, wat de oorzaak van een eventueel verschil is . Daarom is alleen een 
vergelijk mogelijk tussen de produkt-creatieprocessen van de twee sleepkoppen. 

In beide processen is de totale doorlooptijd 18,5 weken. Opvallend is dat de doorlooptijd van het 
ontwerpen door Techniek bij de eerste order vier weken langer is dan de doorlooptijd van de 
tweede order. Omdat beide orders van dezelfde klant waren, lijkt hier sprake te zijn van een 
leereffect. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens het ontwerpen van de eerste sleepkop met de 
wensen van de klant, konden warden gebruikt bij het ontwerpen van de tweede . 
Bij de produktievoorbereiding valt op dat bij de eerste order de voorbereiding voor vastgedeelte , 
vizier en eindmontage, niet mooi aaneengesloten is, dit in tegenstelling tot de tweede order. Dit 
kan het gevolg zijn van de gespreide aanlevering van de tekeningen door de ontwerper/tekenaar. 

Omdat de doorlooptijd voor een gedeelte wordt bepaald door de hoeveelheid uren die gewerkt 
zijn, kunnen deze uren een indicatie geven voor de verklaring van de doorlooptijden. 
Voordat er gedetailleerd ontworpen wordt, wordt er door de grofplanner per afdeling gepland 
hoeveel uren die afdeling aan de order zal moeten besteden en in welke weken dat moet gebeuren. 
Hij baseert die planning op gegevens van de voorcalculatie, de orderbrief en jarenlange ervaring . 
Hij kan hiermee een planning maken waarin ook de complexiteit van de order is meegenomen. 
Als de geplande doorlooptijden en uren vergeleken warden met de werkelijke doorlooptijden en 
gewerkte uren , is uit de cijfers echter niet op te maken, of verschillen tussenbeide warden 
veroorzaakt door een matige planning of door het werken met de nieuwe produktievoorbereidings
structuur , of door beide. Voor de interpretatie van deze gegevens zijn daarom de indrukken die 
zijn opgedaan tijdens het afhandelen van de order, belangrijk. 

De hoeveel tijd die besteed is en de start- en einddata kunnen per subnummer van het order 
bepaald warden. Hier warden de totaaluren per afdeling bekeken. 

In figuur 6. 7 wordt een vergelijking gemaakt 
van de geplande en werkelijk gebruikte uren 
van de afdelingen voor de orders 13247 en 
13827• . In tabel 6 . 1 staan deze verschillen 
in procenten weergeven. 

De 'droge' cijfers kunnen echter een 
vertekend beeld geven. Bij de interpretatie 
van deze cijfers dient men daarom het 
volgende in gedachte te houden: 
► de tijdverantwoording is niet altijd 

op het JUISte order-indeling-sub
nummer en activiteit gebeurd; 

► in de gepresenteerde tijd is ook tijd 

Tabel 6. I: Procentuele verschillen wssen de geplande en 
gebruikre uren voor de orders 13247 en 13827 

I Afdeliiig II 13247 I 13827 

Techniek +201 % +93 % 

Produktievoorbereiding +22% + 116% 

SpC + 12% +12 % 

MF +25% -2% 

Overig +29 % +67 % 

voor het herontwerp van de structuur opgenomen, zoals het bijwonen van vergaderingen; 

•order 13247 was een order voor ontwerp en produktie van een sleepkop, order 13827 was een order voor 
het ontwerp en produktie van twee gelijke sleepkoppen. In figuur 6.7 is voor order 13827 het aantal uren 
omgerekend naar het aantal voor een sleepkop . Voor Techniek en Produktievoorbereiding is het totaal aantal 
uren genomen dat door het tijdverantwoordingssysteem aangegeven wordt. Deze afdelingen besteden immers 
evenveel werk aan twee skepkoppen als aan een exemplaar. De cijfers voor SpC, -MF en <le overige af<lelinge n 
zij n gehalvet:rc.l. omc.Jac <le ze afdelingen voor twee sleepkoppt:n ook twee kt:er zoveel uren no<lig hebbt: n. 
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► het uitvoeren van nieuwe activiteiten en het werken met nieuwe produktiedocumenten 
vergt een zekere inleertijd en extra controle; 

► het speciale karakter van de twee sleepkoppen maakt een vergelijking met historische 
gegevens moeilijk en dat is de basis waarop de grof- en detailplanning worden gemaakt; 

► bij het maken van de detailplanning voor de tweede sleepkop is de grofplanning als 
maximumgrens aangehouden voor detailplanning, ondanks het feit dat de produktievoor
bereider inzag dat te weinig uren werden gepland voor de hoeveelheid werk . 

Order 13247 L,,g0<1da Order 13827 : uren voor 1 sleepkop 
~ Werl<elljk 

~ G~ 
Afdall11g Mlell11Q 

Techniek Techniek 

Prod.voorbor. Prod.voor!Jer. 

863 810 
SpC 

772 
SpC 

7ZZ 

MF 

~ 
18 

Overig , _14 ___________ _ _ 111d In uren 

o 200 400 eoo eoo 1 ooo 
Overig ,. _1~------------- 1ljd In uran 

200 400 eoo 800 1 ooo 

Figuur 6. 7: Vergelijking van geplande en werkelijk gewerkre 11re11 voor de verschillende a.fdelingen 

In de figuur en de tabel valt vooral de overschrijding met ruim 200% van de uren van Techniek 
voor de eerste sleepkop op . Mijns inziens is deze overschrijding grotendeels veroorzaakt door een 
tweetal zaken: 
1) her verwerken van de (vele) wijzigingen die de klant aandroeg heeft veel tijd gekost; 
2) voor het modelleren en tekenen van een compleet nieuwe sleepkop met behulp van 

Pro/Engineer is te weinig tijd ingepland. 

Bij de uren van Techniek valt ook op dat de tweede order veel minder overschrijding heeft dan de 
eerste. De reden daarvan is reeds aangegeven bij de bespreking van de doorlooptijden. 

6.3.3: Evaluatie van het toepassen van de theoretische ontwerpregels 

In hoofdsruk 4 is een aantal ontwerpregels gegeven van sociotechniek en BPR voor het 
herontwerpen van de produktievoorbereidingsstructuur. Tijdens het ontwerpen van de nieuwe 
structuur is getracht zoveel mogelijk de ontwerpregels in het oog te houden. In het nieuwe 
ontwerp zijn de regels in verschillende mate terug te vinden. 

Sociotechniek 
► Her besturingsvermogen is voor een dee! tot op de werkvloer gebracht : de ijzerwerkers 

kunnen voor een groot gedeelte zelf bepalen hoe zij het produkt in elkaar zetten. Verder 
bepalen de tekenaar in grote lijnen en de produktievoorbereiders/programmeurs in detail 

hoe het werk wordt uitgevoerd. 
► Omdat de produktievoorbereiders nu dichter bij de produktie zelf staan, is de mogelijkheid 

tot terugkoppeling vanuit de produktie vereenvoudigd. 
► De produktievoorbereiding op het Produktiebureau is verschoven naar de groep . Als deze 

taak is ge'integreerd in de bestaande taak van de programmeur. is daarmee het aamal 
rege lende organen verminden.l. 
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► De produktieafdelingen zijn zelfstandiger geworden door de voorbereiding in de eigen 
afdeling te doen . Door directe communicatie tussen (de produktievoorbereiders van de) 
afdelingen kunnen zaken tussen afdelingen onderling geregeld worden. 

Omdat de ontwerppunten van sociotechniek en BPR grote overeenkomsten vertonen, worden bier 
alleen die punten van BPR behandeld die hierboven nog niet genoemd zijn . 

Business Process Redesign 
► Er is op een andere manier georganiseerd rond resultaten. De ontwerper/tekenaar heeft als 

resultaat een tekening met onderdelenlijst die voor de klant bruikbaar is en voor de 
produktie. Daarvoor moet hij de wensen van de klant en de mogelijkheden van de 
produktie vertalen in een maakbaar ontwerp . 
De produktieafdelingen hebben als resultaat bet produkt en moeten dat voor elkaar krijgen 
door de informatie over bet ontwerp op de juiste manier te vertalen in een fysiek 
eindprodukt. 

► De informatie wordt steeds bij de bron verzameld. Hierin speelt de ontwerper/tekenaar de 
belangrijkste rol, omdat bet ontwerp bet grootste gedeelte van de uiteindelijke 
produktiemethoden vastlegt. Ook wordt informatie over de bestellingen en reserveringen 
door hem vastgelegd. De produktievoorbereiders in de produktieafdelingen voegen 
gedetailleerde informatie over bewerkingen en plandagen toe . 

► Doordat de produktieafdelingen decentraal bun eigen produktievoorbereidingen maken, 
maar deze we! opslaan in een centraal informatiesysteem (VAX), kunnen de andere 
produktieafdelingen deze continue inzien. 
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Hoofdstuk 7: Alternatieven voor verbetering 

Dit hoofdstuk bevat enkele opvattingen die gedurende het afstudeerproject zijn gevormd. De 
onderwerpen hebben zijdelings te maken met de opdracht, maar het is mijns inziens belangrijk er 
aandacht aan te besteden. Daarom zijn deze niet in hoofdstuk 6 behandeld en wordt er hier een 
apart hoofdstuk aan gewijd. 
In de eerste paragraaf wordt uitgelegd hoe op andere manieren dan decentralisatie van de 
produktievoorbereiding een verkorting van de doorlooptijd kan warden verkregen. In paragraaf 2 
wordt de afzonderlijke verkoop van ontwerpcapaciteit en produktiecapaciteit en de doorwerking 
die dat heeft voor de externe en interne levertijden uiteengezet. 

7 .1: Alternatieven voor bet verkorten van de doorlooptijd 

De onderzoeksopdracht luidde te bekijken hoe een doorlooptijdverkorting kan warden bereikt door 
de produktievoorbereiding te decentraliseren. Er zijn mijns inziens echter ook andere 
mogelijkheden om doorlooptijdverkorting te bewerkstelligen. 

Het produkt-creatieproces van sleepkoppen bestaat uit een aantal seriele en parallelle activiteiten. 
De doorlooptijd wordt bepaald door de tijd die nodig is om de processen op het kritieke pad van 
de routing van het produkt te doorlopen. Deze doorlooptijd wordt opgebouwd door de wachttijd 
voor capaciteit bij een processtap, de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de verschillende 
stappen, en de tijd die het kost om het pakket aan 'onderdelen' te completeren voordat er naar de 
volgende bewerking gegaan kan warden. In formulevorm is dat: 

totale doorlooptijd= 
I: 

E ( wachttijd; + bewerkingstijd; + completeringstijd;), 
i=l 

waarbij i = het volgnummer van de processtappen op het kritieke pad. 

De stappen van het kritieke pad voor het produkt-creatieproces staan hier op een rijtje. 
1) Het ontwerpen en tekenen van het produkt door de afdeling Techniek. 
2) Het maken van een produktievoorbereiding door SpC; eerst MF-delen, dan de andere. 
3) Het programmeren van de brandmachines; dit kan starten als de tekeningen klaar zijn, er 

hoe ft niet gewacht te worden op de produktievoorbereiding. 
4) Het branden en voorbewerken van de onderdelen; dit kan starten als de MF-delen zijn 

bepaald en geprogrammeerd zijn, daarna kunnen ook de andere delen worden gebrand. 
5) Het samenstellen en lassen van de onderdelen; de samensteller bij SpC kan starten met de 

samen te stellen MF-delen als deze gebrand zijn, daarna kunnen ook de andere onderdelen 
warden samengesteld en gelast. 

Als de aansturing van de MF-groepen goed is geregeld, zijn de onderdelen op tijd terug voor het 
samenstellen en lassen. 
Daarom hoeven de volgende machinale bewerkingen geen kritische activiteiten te zijn. 
6) Het produktievoorbereiden van de MF-delen; dit kan starten als de werkstukspecificatie 

door SpC is gemaakt. 
7) Het machinaal bewerken van de MF-delen; dit kan starten als de onderdelen er zijn en de 

bonnen gemaakt zijn. 
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In figuur 7 .1 zijn de effecten weergegeven die deze activiteiten hebben op de doorlooptijd. De 
doorlooptijden zijn fictief. 

Stappen van het produkt-aeatleprocea 

Ontwvpen en lllkenen 

SpCprodu~ 

SpC programmeren 

SpC brander, en YOOlb9werken 

SpCumenatelleneniaaen 

MF produk11eYooft>ereidlng 

MF~ng 

Ill 
Ill -

2 4 10 12 14 16 18 20 
Door1ooptijd In weken 

Figuur 7.1: De bijdragen van de stappen van het produkt-creatieproces aan de doorlooptijd 

Het verkorten van de totale doorlooptijd is alleen mogelijk door het kritieke pad te verkorten. 
Hiervoor is een aantal mogelijkheden [Goldratt & Cox]: 
a) wegnemen van een stap op het kritieke pad; 
b) verminderen van de noodzaak van een kritieke stap; 
c) snelle doorstroming tussen de verschillende kritieke stappen; 
d) vergroten van de hoeveelheid beschikbare tijd voor de stappen op het kritieke pad; 
e) beter gebruik maken van de beschikbare tijd voor de kritieke stappen. 
HieroRder worden deze punten uitgewerkt voor de situatie voor sleepkoppen. 

Ad a) Wegnemen van een stap op het kritieke pad 
Bij decentralisatie van produktievoorbereiding wordt de produktievoorbereiding als station 
overgeslagen. De activiteit wordt gedeeld en toegevoegd aan de bestaande processen 
ontwerpen/tekenen en programmeren. 
Op zichzelf verkort dit de bewerkingstijd niet , maar het heeft wel een positief effect op de 
wachttijd tussen de stappen. De voorbereidende activiteiten worden namelijk direct na het tekenen 
en direct v66r het programmeren uitgevoerd. Hierdoor vervalt de wachttijd bij de aparte 
produktievoorbereidingsstap. Dit is in de nieuwe produktievoorbereidingsstructuur gebeurd. 

Ad b) Verminderen van de noodzaak van een kritieke stap 
Hiermee wordt bedoeld, dat gekeken moet worden naar altematieven voor kritieke stappen. 
Moeten alle kritieke activiteiten met kritieke capaciteit gebeuren, of kunnen ook andere capacitei
ten worden aangebroken? Om de koppeling van de tekening en de gei"ntegreerde stuklijst zuiver te 
houden, moeten alle onderdelen getekend worden in Pro/Engineer. Daarin kan echter verkorting 
van de doorlooptijd verkregen worden door modellen van standaardonderdelen uit een bibliotheek 
te halen. Hoe meer onderdelen in die bibliotheek gezet worden en hoe meer er ontworpen wordt 
met deze standaardonderdelen in bet achterhoofd, des te eenvoudiger en sneller bet ontwerp- en 
tekenwerk en bet voorbereidings- en produktiewerk wordt. 
Als bovendien tijdens bet ontwerpen rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de 
produktie, kunnen onderdelen gebruikt worden die minder of eenvoudigere bewerkingen vergen. 
Verder kan de vraag gesteld worden of het noodzakelijk is voor alle bewerkingen aan onderdelen 
een werkvoorbereiding aan te maken. Voor eenvoudige klussen in de Machinefabriek kan wellicht 
volstaan worden met bet aanmaken van een losse bewerkingsbon. 
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Ad c) Snelle doorstroming tussen de verschillende kritieke stappen 
Als Techniek in drie gedeelten de tekening en de stuklijst voor de sleepkop kan aanleveren en er 
goedkeur is van de klant, kan theoretisch ook de produktie in drie delen geschieden. Hierdoor 
wordt parallellisatie verkregen, met de verkorting van doorlooptijd die daarbij hoort (zie figuur de 
figuren 6.5 en 6.6 in het vorige hoofdstukken). 
lmmers, als het vastgedeelte is ontworpen en getekend kunnen voorbereider en programrneur al 
beginnen met hun werk, terwijl de tekenaar verder gaat met het voltooien van de tekeningen voor 
het vizier en de eindsamenstelling. Als werk wordt beetgepakt als het binnenkomt, worden lange 
wachttijden tussen processen voorkomen. 
Hieraan kleven twee nadelen. Ten eerste is het mogelijk dat er wijzigingen komen op eerder 
vrijgegeven tekeningen, omdat er iets veranderd is aan het ontwerp, omdat de klant dat wenst. 
Ten tweede kan nauwelijks geprofiteerd worden van de voordelen die ontstaan wanneer 
onderdelen voor de eindsamenstelling al bij het samenstellen van het vastgedeelte of het vizier 
kunnen worden gemonteerd. 

De uitslagen van het ontwerp in Pro/Engineer worden ingelezen in de MicroStation-werkstations 
(zie bijlage 8) van de programrneurs in SpC. De programrneur moet er dan nog een aantal 
bewerkingen op uitvoeren - zoals het aanbrengen van poederlijnen, het verwijderen van 
schuinbrandlijnen en controle van de maten van de onderdelen - om het gereed te maken voor de 
produktie. Deze afstemming kan verbeterd worden. De aanstelling van een systeembeheerder voor 
Pro/Engineer die ook de koppeling met SmartCam optimaliseert, zal hier zeker positief op 
werken. 

Ad d) Vergroting van de hoeveelheid beschikbare tijd voor de stappen op het kritieke pad 
Door in ploegen te werken kan de capaciteit van zowel het tekenen als de produktie vergroot 
worden. Op de tekenkamer wordt nu niet in ploegen gewerkt, hoewel er we! regelmatig wordt 
overgewerkt. Waarschijnlijk is ontwerpen en tekenen van een produkt in ploegen ook moeilijk te 
realiseren, omdat het moeilijk is het werk en de ideeen over te dragen aan de volgende ploeg . 

Een andere manier is parallelliseren: door op twee werkstations aan verschillende delen van het 
produkt te tekenen, kan de doorlooptijd van het ontwerp- en tekenproces drastisch verkort worden. 
Aangezien de werkstations waarop de ontwerpen gemaakt worden verbonden zijn door middel van 
een netwerk, kunnen de deelontwerpen betrekkelijk eenvoudig worden samengevoegd. Zo zouden 
bijvoorbeeld vastgedeelte en vizier op aparte stations kunnen worden ontworpen. Hiervoor dienen 
dan we! de aansluitmaten bekend te zijn. 

In de produktie wordt parallel gewerkt aan de sleepkop: vastgedeelte en v1Z1er worden apart 
gemaakt. Dit moet zo lang mogelijk worden volgehouden, omdat slechts een beperkt aantal 
mensen aan een werkstuk kan werken. Samenstellingsdelen (bijvoorbeeld spuiters en 
waterkleppen) dienen dan ook zo veel mogelijk geassembleerd te worden, als vastgedeelte en 
vizier nog gescheiden zijn. 

Ad e) Beter gebruik maken van de beschikbare tijd voor de kritieke stappen 
Ook hier is een taak weggelegd voor de systeembeheerder van Pro/Engineer. Hij kan het teken
proces op het Pro/Engineer-systeem optimaliseren. Bijvoorbeeld door enkele macro 's te maken, 
waarmee op een versnelde manier door de verschillende menu's kan worden gelopen, of waarmee 
de gei:ntegreerde stuklijst eenvoudig kan worden aangemaakt. Bovendien kunnen de standaard
instellingen beter op de wensen worden afgestemd. 

Wellicht ten overvloede hier vermeld, maar ook het voorkomen van fouten door nauwkeurig te 
werken, levert tijdwinst op. Oat geldt zowel voor tekenaar, produktievoorbereider als produktie . 
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7 .2: Aparte verkoop van ontwerp- en produktiecapaciteit 

Het uitdenken en invoeren van de nieuwe structuur voor de produktievoorbereiding werd 
uitgevoerd in een actieonderzoek, waarbij werd ingegrepen in de athandeling van lopende orders. 
Oat betekende dat knelpunten van het herontwerpproces en van de orderathandeling door elkaar 
liepen en elkaar bei'nvloedden. 
Het belangrijkste knelpunt was , dat de vele wijzigingen van de klant leidden tot een lange 
doorlooptijd van het ontwerp- en tekenproces. Oat gebeurde in eerste instantie zonder dat de 
leverdatum opgeschoven en de verkoopprijs van de sleepkop aangepast werden • . Hierdoor bleef 
er veel minder tijd over voor de produktieafdelingen om de sleepkop in elkaar te zetten. De 
produktieafdelingen voelden eigenlijk alleen maar nadelen van het systeem, waardoor er in die 
afdelingen sorns nogal schamper gereageerd werd op het gebruik van Pro/Engineer. 

Aan deze praktijksituatie ligt een structurele oorzaak ten grondslag , namelijk de orderafspraken 
die met de klant gemaakt werden, met betrekking tot de levertijd en de prijs . Het ontwerpen in 
Pro/Engineer biedt de klant, meer dan voorheen het geval was , de mogelijkheid om in te grijpen 
in het ontwerpproces . Daardoor wordt de duur van het ontwerpproces minder goed voorspelbaar. 
Aan de klant wordt bovendien een 'totaallevertijd' aangeboden van een aantal weken, waarin het 
ontwerp, het tekenen en de produktie van de sleepkop moet gebeuren. Bij een klant die veelvuldig 
wijzigt aan de ontwerpen (en sorns zelfs terugkomt op een eerder gegeven goedkeuring), loopt het 
ontwerptraject uit en verbruikt de afdeling Techniek een groot deel van de levertijd. De druk op 
de produktieafdelingen om toch op tijd te leveren, neemt dan toe (zie figuur 7.2) . Dit noodzaakt 
de produktie om 
extra capaciteit in te 
zetten om aan de 
levertijd te voldoen, 
wat ,bet moeilijk 
maakt reele detail
planningen te maken. 

Om in het vervolg op 
een positief resultaat 
te kunnen rekenen 
voor dit soort orders, 
dienen betere afspra
ken gemaakt te wor
den. In de toekornst 
dienen mijns inziens 
twee aparte levertij

lnteme levertljden 

lnteme levertljden 
blJ ultloop ontMrpln 
en vuta lell'el1'd 

lnteme lever11jden 
blJ ultloop ontwerpen 
en aparte levertljden 

4 10 12 14 16 18 20 22 24 
Tijd In waken 

Figuur 7. 2: Het effect van apane levenijden voor de klant op inteme levertijden 

den en prijzen afgegeven te worden: een voor het ontwerpen en het tekenen, en een voor het 
produceren. De klant kan eventueel de mogelijkheid geboden worden tot op een bepaalde hoogte 
de ontwerpen aan te passen binnen de overeengekomen prijs- en levertijd . Als verdere aanpassing 
vereist is, worden prijs en levertijd gewijzigd. De klant zal zich dan ook afvragen of de 
aanpassingen serieus genoeg zijn om doorgevoerd te worden en of hij daar ook extra tijd en geld 
voor over heeft . Op deze manier krijgen de ontwerp- en produktieafdelingen een redelijke levertijd 
en worden extra inspanningen ook beloond. 

•Bij de tweede sleepkoporder werd wet tweemaal levertijdverlenging aangevraagd. 
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Hoordstuk 8: Discussie, conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 1 de verwachte resultaten op de langere 'termijn besproken 
en op hun waarde geschat. In paragraaf 2 wordt het decentralisatieproces beoordeeld. Paragraaf 3 
beantwoordt de onderzoeksvragen die aan het begin van het onderzoek zijn opgesteld. De 
conclusies die getrokken zijn, staan weergegeven in paragraaf 4. Vervolgens wordt in paragraaf 5 
gekeken welke mogelijkheden er zijn voor de toekornst. Tot slot worden in paragraaf 6 enkele 
aanbevelingen gedaan die de toekomst kunnen verbeteren. 

8.1: Bespreking van de resultaten 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten gepresenteerd die zichtbaar zijn in de onderneming. Niet alle 
voordelen kunnen op zo'n korte termijn al tot resultaten leiden, of zijn zichtbaar in de organisatie . 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken die in de toekomst mogelijk zijn als de nieuwe 
structuur helemaal is ingevoerd en is ingeburgerd bij de mensen die ermee werken. 

8.1.1: Resultaten op de langere tennijn 

Doorlooptijdverkorting in de produktievoorbereiding 
Door de produktievoorbereiding op het Produktiebureau voor produkten als sleepkoppen uit het 
proces te verwijderen zou een verkorting van de doorlooptijd mogelijk zijn. Deze verkorting zou 
worden veroorzaakt door de eliminatie van: 

- de wachttijd bij de produktievoorbereider voor deze zich met de order gaat bezighouden; 
- de tijd die de produktievoorbereider nodig heeft om zich in te leven in het ontwerp. 

Echter, de produktievoorbereider bij SpC zal deze tijdwinst echter weer teniet doen, omdat hij 
voortaan deze activiteiten zal uitvoeren. Pas als de produktievoorbereider ook de programrneur is 
voor het produkt, zal daar een bescheiden doorlooptijdverkorting mogelijk zijn door de boven
staande punten. Oat heeft echter als nadeel dat produktievoorbereiding en programrneren niet 
parallel kunnen gebeuren, wat weer negatieve consequenties heeft voor de doorlooptijd. 

Decentralisatie van produktievoorbereidende activiteiten kan voor de produktievoorbereiding van 
de MF-delen wel leiden tot een doorlooptijdverkorting . De produktievoorbereider van SpC bereid 
immers alleen de produktie in SpC voor. De voorbereiding van de MF-delen zal in de MF-groep 
worden gedaan, als de onderdelen in SpC reeds gebrand worden. 

Het gebruik van de gegevens in de gei:ntegreerde stuklijst uit het CAD-systeem Pro/Engineer voor 
het maken van de werkstukspecificatie, maakt het overtypewerk van de produktievoorbereider 
overbodig. Dit versnelt het voorbereidingsproces en verkleint de kans op fouten. Bovendien 
bespaart het gebruik van de MFx-lijsten voor transport, het genereren van deze bonnen. Met enige 
aanpassingen, waar tijdens het ontwerpen van de nieuwe layout van de werkstukspecificatie ruimte 
voor is gemaakt, kunnen de gegevens ook gebruikt worden voor het maken van een montagespeci
ficatie en een afleverspecificatie. 

Doorlooptijdverkorting in de produktie 
Omdat een werknemer van de afdeling SpC de werkvoorbereiding maakt en deze direct zicht heeft 
op de mogelijkheden in de produktie, kan in de produktie geprofiteerd worden van een slimrne 
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volgorde van samenstellen, bijvoorbeeld door sommige delen voor de eindsamenstelling van een 
sleepkop al in de werkstukspecificatie van het vastgedeelte en het vizier voor te bereiden. Oat leidt 
tot een kwaliteitsverbetering van de produktievoorbereiding, omdat deze beter is afgestemd op de 
situatie en werkwijze in de produktie. 

Kruisbestuiving/feedback tussen tekenaar en produktie 
Zowel de tekenaar als de werknemers in de produktiegroepen krijgen te maken met uitbreiding 
van hun taken met een gedeelte van de produktievoorbereiding. Doordat de produktievoorbereider 
van het Produktiebureau tussen de tekenaar en de produktieafdelingen uit is , worden vragen en 
opmerkingen direct teruggekoppeld naar de personen die het werk uitvoeren. De tekenaar zal dus 
vragen krijgen vanuit de produktiegroepen en daar bij een volgend ontwerp rekening mee kunnen 
houden, zodat er meer produktiegericht ontworpen wordt. Produktiemedewerkers leren meer 
zaken zelf uit te zoeken en niet blind te vertrouwen op de resultaten van de produktievoorbereider 
van het Produktiebureau. 

Zelfstandigheid van de afdelingen 
Doordat een gedeelte van de produktievoorbereiding binnen de produktieafdelingen gedaan wordt , 
zullen deze afdelingen een beetje zelfstandiger worden. De regelmogelijkheden binnen de groep 
zijn vergroot, hetgeen kan leiden tot een grotere flexibiliteit , doordat sneller op veranderingen kan 
worden ingesprongen. Met de juiste stuurinformatie kunnen bovendien afdelingen elkaar 
aansturen, waarbij een klant-leverancierrelaties ontstaan. 

8.1.2: Waardering van de resultaten 

Als de resultaten in het grotere geheel worden bezien, kunnen een aantal opmerking gemaakt 
worden. 

Verkorting van de doorlooptijd wordt behaald doordat de wachttijd bij de produktievoorbereider is 
vervallen. Dit staat weergegeven in figuur 8.1. 

wachten wachten 

Tekenen ---.iProgrammeren 

wachten 

/)~~-
Tekenen \ll!j !l!\•lvi1•·1••1••i1: !il:jl l ll ~!J Programmerenl :ii Ji 1t JJ )[ 

--------- 'ilililililiiililililili ____ __ 

Figuur 8.1: Het elimineren van de wachnijd bi} de produktievoorbereiding 

Deze verkorting van de doorlooptijd komt echter alleen tot stand, als de medewerkers die de 
produktievoorbereiding in het vervolg gaan uitvoeren, dit ook op het juiste moment doen. Met 
andere woorden: het heeft geen zin om, om reden van doorlooptijdverkorting, de produktievoor
bereiding door de tekenaar en produktieafdelingen te laten doen, in plaats van op het 
Produktiebureau, als deze het werk vervolgens laten liggen. Het is niet ondenkbaar, dat vooral in 
drukke tijden het produktiewerk voorrang wordt gegeven, en daardoor de produktievoorbereiding 
vertraging oploopt. 
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Een gedeelte van de produktievoorbereiding voor deze produkten warden gedaan door de 
tekenaar, het resterende deel wordt vrijwel geheel verzorgd door de programmeurs en groeps
vertegenwoordigers. Van de werknemers op de produktievloer hebben de ijzerwerkers een 
verandering in hun taakinhoud. Zij kunnen meer invloed uitoefenen op de manier waarop zij het 
produkt willen samenstellen. 
Bovendien gebeurt de produktievoorbereiding voor een gedeelte in of dichtbij de produktie zelf. 
Hierdoor kunnen vragen direct gesteld warden en kan er snel ingespeeld worden op situaties. 

Een resultaat van de nieuwe voorbereidingsstructuur is, dat de ontwerper/tekenaar een gei"ntegreer
de stuklijst aanrnaakt. Hoewel een gedeelte automatisch door het CAD-systeem wordt gegene
reerd, dient de tekenaar toch een aantal gegevens handmatig in te vullen. Hierbij is volledigheid 
en nauwkeurigheid erg belangrijk voor de verdere athandeling van de produktievoorbereiding . De 
ontwerper/tekenaar besteedt dus tijd achter een kostbaar CAD-station aan een relatief eenvoudige , 
administratieve bezigheid. Bij repeterende produkten die een beperkt aancal routingen bevatten, is 
deze hoeveelheid werk gering, zodat dit nadeel niet onoverkomelijk is. 

Bij bestudering van de doorlooptijd en bewerkingstijd van de twee orders, blijkt dat het produkt
creatieproces veel )anger is geworden, in tegenstelling tot de doelstelling. Bij de interpretatie van 
de gegevens dient echter meegenomen te warden, dat de tijd voor het oncwerpen en invoeren van 
de nieuwe structuur en de gei"ntegreerde stuklijst hierin is opgenomen. Ook in de nabije toekomst 
kan nog verlenging van de doorlooptijd te zien zijn, doordat het aanleren van vaardigheden aan 
werknemers de nodige tijd zal kosten. 

Tot slot treft de verandering een beperkte stroom produkten. Zoals reeds is uicgelegd, wordt de 
nieuwe structuur in eerste instantie alleen gebruikt voor sleepkoppen. In die srroom wordt het 
meesce resultaat geboekt bij het ontwerpen van nieuwe orders. Dan moeten immers geheel nieuwe 
produkciedocumenten gemaakt warden, zoals een werkstukspecificatie. 

8.2: Evaluatie van het decentralisatieproces 

Voorafgaand aan die afstudeerproject is een afstudeerproject [Selen] uicgevoerd met als opdracht: 
onderzoek of het mogelijk en wenselijk is om produktievoorbereidende activiceiten te verschuiven. 
Dat onderzoek en de daaruit voortkomende conclusies dienden als uitvalsbasis voor dit afstudeer
project. Terugkijkend op het decentralisatieproject , kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt 
in het licht van dat onderzoek. 

8.2.1: Complexiteit van de produktievoorbereiding 

Selen geeft een indeling van voorbereidingen van verschillende orders, met als invalshoeken de 
verhouding ordemummer : produktievoorbereiding : produktie-order en het aantal en de 
athankelijkheid van de benodigde produktieafdelingen. Vervolgens verwerkt hij deze in een 
stappenplan, dat zijns inziens gevolgd zou moeten warden bij het decentraliseren van de produk
tievoorbereiding . Door dit stappenplan te volgen, wordt de complexiteit van de te decentraliseren 
produktievoorbereidingen geleidelijk opgevoerd. 
Als een iets andere - meer subjectieve - indeling wordt gemaakt op basis van de bekendheid van 
de produktiegroepen met het produkt, kan een andere indeling warden gemaakt naar complexiteit 
van de produktievoorbereiding (zie figuur 8.2 op de volgende pagina). 

Selen heeft zich bezig gehouden met de decentralisatie van de voorraaddelen die in een afdeling 
konden wa rden gemaakt. ofcewel de eerste stap van her stappenplan van decemralisacie. 
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Complexiteit van de pvb 

Voorraad n afd. Herhaling 1 x gemaakt 
Voorra d 1 atd. Herhallng m x gemaakt Nleuwe order 

Figuur 8. 2: De complexireir van de produkrievoorbereiding van verschillende soonen orders. 

De sleepkoppen die in dit afstudeerproject onderwerp zijn geweest bij het ontwerpen en invoeren 
van een nieuwe structuur voor de produktievoorbereiding, vallen in de categorie 'nieuwe order 
bekend produkt', oftewel de vijfde categorie. 

Dit heeft echter wel als voordeel, dat men veel sneller bij een eventueel eindstation aankomt. 
Imme rs , als de organisatie wordt afgestemd op decentralisatie van de produktievoorbereiding van 
dit veel moeilijkere produkt, wordt tijdens het werken die nieuwe structuur zoveel ervaring 
opgedaan, dat decentralisatie van de produktievoorbereiding voor eenvoudigere produkten daama 
een minder moeilijke stap is. 

Selen heeft zich vooral bezig gehouden met decentralisatie van de produktievoorbereiding in MF. 
Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op SpC. Als beide ervaringen warden gebundeld, is het 
mijns inziens mogelijk in de nabije toekomst voor bepaalde produkten met een gedecentraliseerde 
produktievoorbereiding re werken. 
W ellicht is in die nabije toekomst ook gedecentraliseerde produktievoorbereiding in de 
Bankwerkerij mogelijk, zodat er voor meer produkten mogelijkheden zijn. 

8.2.2: Tempo van implementatie 

Toen besloten is, de nieuwe structuur te ontwerpen en gebruiken bij het afhandelen van een 
concrete order voor een sleepkop, was het ontwerp hiervan nog niet compleet. Onder druk van de 
levertijd, moest soms een gedeelte van de nieuwe structuur ingevoerd en gebruikt worden in een 
bepaalde afdeling, terwijl voor de aansturing van de volgende stap in het proces vaak nog vragen 
open stonden. Medewerkers kon niet altijd een compleet beeld gegeven warden van de toekomsti
ge situatie. 

Het gelijktijdig ontwerpen en gebruiken van de nieuwe structuur had echter ook enkele belangrijke 
voordelen. In korte tijd kwamen veel gegevens naar boven, over de mogelijkheden en moeilijkhe
den van decentralisatie van de produktievoorbereiding. Bovendien werd direct praktijkervaring 
opgedaan met het werken met de nieuwe structuur. Daamaast was er aandacht van de verschillen
de afdelingen bij her project, omdat de order een bepaalde levertijd had, en de afdelingen 
daardoor gestimuleerd werden mee te denken bij her zoeken naar oplossingen. 
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8.3: Evaluatie van de onderzoeksvragen 

In de uitwerking van de opdracht in hoofdstuk 3 is een vijftal onderzoeksvragen gesteld . Hoewel 
het onderzoek dat is uitgevoerd verschilt van het oorspronkelijk geplande onderzoek, zijn de 
vragen tot op een bepaalde hoogte beantwoord. 
Het onderzoek heeft als concreet onderwerp een sleepkop gehad. Als een sleepkop wordt gezien 
als een produkt dat thuishoort in de groep bekende produkten met een afdeling als duidelijke 
eigenaar, kunnen de resultaten op het produkt-creatieproces van meerdere produkten van 
toepassing zijn. De antwoorden op de onderzoeksvragen worden hieronder voor deze groep 
produkten uiteengezet. 

Welke produktievoorbereidende activiteiten kunnen door de produktieafdelingen worden uitge
voerd? 
► De gedetailleerde uitvoering van de samenstelling of bewerking, zoals samenstellingsvolg

orde en bewerkingsvolgorde en -machines kunnen door produktieafdelingen worden 
gedaan. 

► De eigenaar van het produkt kan andere afdelingen aansturen voor het uitvoeren van 
werkzaamheden met plandata, mits het om slechts enkele bewerkingen gaat. 

► De produktieafdeling kan de werkdocumenten voor de eigen afdeling en communicatie met 
andere afdelingen genereren. 

► De tekenaar kan een stuklijst genereren die alle informatie bevat die de produktievoorbe
reiding in de produktieafdeling nodig heeft. 

Welke produktievoorbereidende activiteiten moeten door het Produktiebureau worden uitgevoerd? 
► De afdeling Produktievoorbereiding van het Produktiebureau moet de voorbereiding doen 

voor produkten die een moeilijke logistiek en/of veel uitzoekwerk vergen. 
► Orderacceptatie dient de grofplanning voor alle orders te doen om deze in de bezetting op 

te nemen en de juiste afdelingen in te plannen. 

Welke werkzaamheden kan/moet het Produktiebureau uitvoeren ter ondersteuning van de 
voorbereidende activiteiten die in produktiegroepen plaatsvinden? 
► Orderacceptatie dient de tekeningen en produktiedocumenten op te zoeken en het bestellen 

en reserveren van het materiaal in geval van een herhalingsorder voor haar rekening 
nemen. 

Voor welke produkten en produktievoorbereidende activiteiten is verwerking door een 
CAD/CAM-koppeling binnen SpC mogelijk? 
► Hiervoor komen de produkten in aanrnerking die ontworpen worden in Pro/Engineer en 

waarbij een ge1ntegreerde stuklijst gegenereerd wordt. In Pro/Engineer worden produkten 
ontworpen waarbij snel wijzigingen aan de hand van klantenspecificaties doorgevoerd 
moeten kunnen worden. Hieronder vallen onder andere sleepkoppen, zuigbuizen en 
bokken. 

Welke afspraken zijn nodig om deze automatische koppeling in goede banen te leiden? 
► Indien een tekening gewijzigd wordt, nadat deze al is verspreid in het bedrijf, dient de 

gewijzigde tekening en bijbehorende stuklijst zo snel mogelijk naar de betreffende afde
ling/groep te worden gebracht. Hierbij dient een wijzigingsletter aangebracht te worden. 

► De informatie die tussen afdelingen wordt uitgewisseld, moet betrouwbaar zijn . Oat 
betekent dat de tekeningen, de stuklijst en de MF-lijsten volledig en nauwkeurig moeten 
worden opgesteld. 
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► De stuurinfonnatie die afdelingen geven, moet worden gebruikt door andere afdelingen. 
Oat geldt vooral voor plandagen en subnummers, omdat anders de voortgang van de 
produktie of de controle daarop in gevaar komt. 

► De produktievoorbereiding dient minimaal een week gereed te zijn, v66rdat de eerste 
onderdelen van de ene afdeling naar de andere gaan. De tweede afdeling krijgt daannee 
voldoende tijd om het werk voor te bereiden. 

► Voor een lijst van concrete tekenafspraken die gemaakt zijn tussen de ontwerper/tekenaar 
en de programmeurs van SpC, wordt verwezen naar bijlage 11. 

8.4: Conclusies 

Uit de resultaten van het onderzoek zijn conclusies getrokken. Deze staan hier op een rijtje . 

Produktievoorbereiding 
l) Met een opleiding in produktievoorbereiding op het Produktiebureau is de produktievoor

bereiding voor sleepkoppen door een programmeur van SpC te maken. 
2) Door de directe koppeling van de ontwerper/tekenaar met de programmeur/produktie

voorbereider van SpC wordt een eventuele wachttijd bij de produktievoorbereiding op het 
Produktiebureau geelimineerd. 

3) Door de decentrale produktievoorbereiding is er meer regelvennogen in de produktie
afdeling ontstaan. 

4) SpC kan op basis van haar eigen planning de MF-groepen aansturen om onderdelen te 
bewerken, waannee zij hun eigen produktievoorbereiding maken. 

5) Het gebruik van de gegevens uit de ge1ntegreerde stuklijst versnelt de produktievoorberei
ding en vennindert de kans op fouten. 

6) , Voor een goede aansluiting tussen tekening en produktie is het noodzakelijk dat de ge1nte-
greerde stuklijst en de tekeningen betrouwbaar te zijn. 

7) De MF-lijst kan dienen als transportbon van onderdelen die van SpC naar MF vervoerd 
worden. 

Voorproduktie-traject 
8) Het ontwerpen van een compleet nieuwe sleepkop in Pro/Engineer heeft nog niet geleid tot 

een kortere doorlooptijd van het ontwerpproces. 
9) Optimaliseren van het driedimensionale modelleersysteem Pro/Engineer kan de 

doorlooptijd van het ontwerpproces verkorten; 
l 0) Als ontwerp- en produktiecapaciteit apart verkocht worden en hierover goede afspraken 

gemaakt worden met de klant, brengt dat rust in zowel het ontwerp- als produktietraject en 
wordt het verkrijgen van een eerlijke beloning en levertijd bevorderd. 

11) Het overdragen van het ontwerp aan de produktie in delen, of in een totaalpakket, is een 
keuze tussen doorlooptijdverkorting met de kans op wijzigingen, en een langere doorloop
tijd zonder de kans op wijzigingen. 

12) Doorlooptijdverkorting kan verkregen worden door grote onderdelen, zoals vastgedeelte en 
vizier bij een sleepkop, parallel te ontwerpen en te tekenen. 

Als hoofdconclusie van dit onderzoek kan het volgende als antwoord op de onderzoeksopdracht 
gegeven worden: 
13) Doorlooptijdverkorting door decentralisatie van de produktievoorbereiding kan worden 

behaald in het elimineren van de wachttijd bij de produktievoorbereider. Waarschijnlijk 
hebben maatregelen in het ontwerptraject echter meer effect op de doorlooptijd. 
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8.5: Mogelijkheden voor de toekomst 

Ook MF maakt eigen produktievoorbereiding 
In de nabije toekomst (6 maanden) kan de structuur voor produktievoorbereiding verder worden 
ingevoerd door ook de MF-groepen hun eigen produktievoorbereiding te laten maken. Op deze 
manier kunnen klant-leverancierrelaties tussen de verschillende afdelingen worden opgebouwd. 
Het is mijns inziens geen denkbeeldige situatie, dat SpC het machinale werk (aan een sleepkop, 
bijvoorbeeld) 'uicbesteedt' aan de MF-groepen, zoals ook werk aan derden wordt uitbesteed. 

Uitbreiding naar andere produkten 
Behalve sleepkoppen kunnen ook andere produkten met behulp van deze structuur voorbereid 
worden. Dit moeten dan we! produkten zijn die al vaak gemaakt zijn in de afdelingen, zodat er 
ervaring mee opgedaan is. Er worden nu al bokken in Pro/Engineer gemodelleerd, waarbij ook de 
gei"ntegreerde stuklijst wordt gebruikt. Ook andere delen van de zuigbuisinstallatie kunnen met het 
systeem worden ontworpen, zoals zuigbuizen en armstukken. Dit zijn produkten waarvan SpC de 
'eigenaar' is . Die heeft als voordeel dat duidelijk is wie de ander aan moet sturen. De 'eigenaar' 
van het produkt bepaalt wat de andere afdeling moet doen en wanneer het klaar moet zijn. 

MF-produkten 
Hee gebruik van de structuur voor produktievoorbereiding hoeft zich niet te beperken tot SpC
produkten. MF is eigenaar van produkten als pompen. Als daar onderdelen voor gebrand moeten 
worden, kan MF SpC aansturen met tekeningen, stuklijsten en aan- en afleverdata. 

Uitbreiding naar Bankwerkerij 
In her ontwerp van de nieuwe layout van de werkstukspecificatie is rekening gehouden met de 
mogelijkheid de werkstukspecificatie ook te gebruiken in de Bankwerkerij. Door een selectie op 
de posnummers uit te voeren, kunnen die onderdelen die voor de Bankwerkerij van belang zijn, 
worden gepresenceerd in een aparte lijst. Samen met de subnummers en plandata die door de 
andere afdelingen worden verschaft en eventuele klantenspecificaties , heeft ook deze afdeling de 
benodigde gegevens om haar eigen produktievoorbereiding te maken. Dat zou dan kunnen resul
teren in een moncagespecificatie die gebaseerd is op de gei"ntegreerde stuklijst uit Pro/Engineer. 

Stuklijsten in MicroStation 
Vooralsnog is alleen de koppeling tussen Pro/Engineer en de produktievoorbereiding bekeken. Die 
is gedaan, omdat de stuklijst in Pro/Engineer bestaat uit velden die een bepaalde betekenis hebben. 
De stuklijsten die in MicroStation, her andere CAD-pakket waarmee gewerkt wordt binnen P&S, 
warden aangemaakt, bescaan uit losse karakters die voor her compucersysteem geen enkele 
betekenis hebben, laat staan een directe koppeling Cussen tekening en stuklijst mogelijk maken. 
Er bestaan echter in het bedrijf heel concrete ideeen over het samenstellen van stuklijsten in her 
VAX-systeem. Als dat gerealiseerd kan worden, kunnen ook deze stuklijsten worden ingelezen in 
de werkstukspecificaties. Daarmee zijn ook produkten die niet in Pro/Engineer getekend worden 
bereikbaar voor de nieuwe structuur van produktievoorbereiden. 

8.6: Aanbevelingen 

De conclusies en de mogelijkheden voor de toekomst die in de vorige paragrafen zijn gepresen
teerd , hebben geleid tot een aantal aanbevelingen om het produkt-creatieproces re verbeteren. 

l ) Leid medewerkers uit de MF-groepen op in her produktievoorbereiden. Hiervoor is een 
stage op her Produktiebureau erg geschikt. Als die gestalte krijgr door middel van een 
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roulatieschema met een stageperiode van ongeveer een maand, kan binnen afzienbare tijd 
ook voor MF de nieuwe structuur van voorbereiden gehanteerd worden. In bijlage 12 
wordt uitgewerkt welke vaardigheden tijdens deze opleiding geleerd moeten worden. Ook 
in MF zijn de programmeurs in eerste instantie de meest aangewezen personen om zich de 
vaardigheden van het produktievoorbereiden eigen te maken. 

2) Gebruik de gegevens van de gei:ntegreerde stuklijst ook voor de produktievoorbereiding 
van andere produkten dan sleepkoppen. Oat kan voor de produkten die in Pro/Engineer 
ontworpen worden, ook als ze op het Produktiebureau worden voorbereid . 

3) Gebruik de gegevens van de gei"ntegreerde stuklijst ook voor het maken van de montage
en afleverspecificaties. 

4) Ontwikkel een programma dat de gei"ntegreerde stuklijst en de werkstukspecificatie kan 
vergelijken en de verschillen kan aangeven. Hierdoor kan ook voor bijna-repeatorders de 
nieuwe voorbereidingsstructuur gehanteerd worden. 

5) Evalueer orders na afloop met de ontwerper/tekenaar, een medewerker uit SpC en uit MF 
en geef aan waar vereenvoudiging van het produkt (en de produktie) mogelijk is. 

6) Optimaliseer het Pro/Engineer-systeem door macro 's en standaarddelen te definieren, en 
de communicatie met MicroStation te verbeteren. 

7) Verkoop ontwerp- en produktiecapaciteit als twee aparte zaken aan de klant en maak 
eenduidige afspraken over de inhoud van de opdracht , de levertijd , de prijs en eventuele 
aanpass ingen. 

8) Breid het aantal ontwerper/tekenaars van sleepkoppen die met Pro/Engineer kunnen 
werken uit. Ontwerp daama het vastgedeelte en het vizier van sleepkoppen parallel op 
twee Pro/Engineer-stations en integreer de ontwerpen. 

Met deze aanbevelingen kan op korte terrnijn begonnen worden. Op de langere terrnijn kunnen de 
volgende akties worden ondemomen: 

1) Breid het aantal medewerkers dat kan voorbereiden binnen SpC en MF uit. Dit geldt in 
eerste instantie voor programmeurs en groepsvertegenwoordigers. 

2) Bekijk hoe stuklijsten behorende bij in MicroStation gemaakte tekeningen, kunnen worden 
vervaardigd in het V AX-systeem, zodat de nieuwe werkstukspecificatie ook voor deze 
produkten gebruikt kan worden. 
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Lijst van afkortingen en betekenissen 

3D 
AW 
BPR 
BTI 
BW 
CAD 
CAM 
CIM 
MF 
MFx 
MM 
MS 
OA 
OE 
PB 
pep 
Pro/E 
PV 
pvb 
pvb'er 
P&S 
SpC 
wspec. 

driedimensionaal 
Andere Werkvormen 
Business Process Redesign 
de automatiseringsafdeling Bestuurlijke en Technische Informatie 
Bankwerkerij 
Computer Aided Design 
Computer Aided Manufacturing 
Computer Integrated Manufacturing 
Machinefabriek 
Produktiegroep 1, 2 of 3 van de Machinefabriek 
Modelmakerij 
MicroStation 
Orderacceptatie 
Order Engineering 
Produktiebureau 
produkt-creatieproces 
Pro/Engineer 
de afdeling Produktievoorbereiding 
produktievoorbereiding 
produktievoorbereider 
Parts & Services 
Speciale Constructies 
werkstukspecificatie 
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Bijlage 1 : Activiteiten van het Produktiebureau 

Functie en doelstelling 

Het doe! van het Produktiebureau is het verschaffen van informatie die door de diverse klanten 
gevraagd wordt en het zo snel mogelijk vertalen van orders in werkopdrachten [Van Dasler & 
Dunning]. Het is een dienstverlenende afdeling die zijn diensten aanbiedt aan interne klanten (de 
verkoop- en produktieafdelingen van P&S) en externe klanten. De informatie die het 
Produktiebureau levert, heeft vooral betrekking op orderlevertijden, schattingen van benodigde 
capaciteit van orders en benodigde/aanwezige capaciteit van de produktieatdelingen, werk- en 
bewerkingsvolgorde en afstemming tussen verschillende produktieatdelingen. Het Produktiebureau 
verzorgt datgene wat niet efficient door de produktieafdelingen zelf te doen is. Het overzicht over 
de produktieafdelingen en de koppeling tussen ontwerp en produktie, zijn de sterke punten van het 
Produktiebureau. 

Doordat de eisen van de interne en externe klanten veranderen en ook de positie van de produktie 
van P&S verandert, is een aanpassing van de taken van het Produktiebureau nodig. Een 
doelstellingen voor het Produktiebureau is dan ook zich sterker te orienteren op het 
dienstverlenende karakter van het Produktiebureau, gedifferentieerd naar klant . 
Daarnaast zal de afdeling zich sterker gaan orienteren op produkten die in verschillende afdelingen 
bewerkt worden en de afstemming daartussen. 

Groepsindeling 

Binnen het Produktiebureau bestaan de groepen Orderacceptatie, Produktievoorbereiding en 
Ordervoortgang & transport. 

Orderacceptatie 
Deze groep heeft als hootdtaken: 
a) bepalen welk type order het is (custom built, over meerde produktiegroepen gaand, binnen 

een produktiegroep te maken); 
b) zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order van een klant grofweg inschatten welke 

bewerkingsstappen en capaciteiten nodig zijn; 
c) vaststellen van leverdata per afdeling die aan de order werkt; 
d) administratief opstarten van de diverse werkzaarnheden die voor de order verricht moeten 

worden; 
e) signaleren van knelpunten; 
t) bestellen bij Inkoop van inkoopartikelen die bedoeld zijn voor produkten die niet door de 

groep produktievoorbereiding worden voorbereid, maar direct naar de produktiegroepen 
gaan; 

g) produktie-gereed maken van orders voor een produktiegroep; 
h) maken en up to date houden van bezettingsoverzichten voor de langere termijn; 
i) reserveren van magazijnartikelen. 

Produktievoorbereiding 
Voor deze groep gelden de volgende hoofdtaken: 
a) technisch, logistiek en administratief uitwerken van standaardorders die over meerdere 

produktiegroepen gaan. Dit betreft het vaststellen van bewerkingsstappen en -volgorde, 
bewerkingstijd, start- en einddata per produktiegroep; 

b) vertekenen van produkten: kleine aanpassingen naar aanleiding van klantenwensen, 
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aanpassingen op standaardprodukten; 
c) beheren van het archief van de in het verleden gemaakte produkten; 
d) opstellen van bestelspecificaties. 

Ordervoortgang & transport 
De hoofdtaken voor deze groep zijn: 
a) bevorderen van de doorstroming tussen de verschillende produktiegroep/-afdelingen in de 

produktiefase; 
b) aangeven van prioriteiten (en wijzigingen daarin); 
c) signaleren van (potentiele) knelpunten, waarbij klantenleverdatum, leverdatum van extern 

gekochte artikelen en de verhouding tussen beschikbare en benodigde capaciteit belangrijke 
factoren zijn; 

d) zorgen dat de benodigde gegevens gereed zijn voor de groepen om aan produktieorders te 
kunnen beginnen; 

e) rapporteren over orderstatus en -voortgang; 
f) aanspreekpunt zijn voor interne klanten voor wat betreft orders in produktiefase; 
g) transporteren van vooral zware produkten tussen de verschillende produktgroepen. 
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Bijlage 2: Automatisering in voorbereiding en produktie 

lnleiding 

In de produktie en het voortraject van de produktie zijn verschillende mogelijk.heden om 
werkzaamheden te automatiseren. Als dat gebeurt, krijgen de functies over het algemeen het 
voorvoegsel 'Computer Aided' . Zo ontstaan onder andere de termen en atkortingen Computer 
Aided Engineering (CAE), Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Drawing (eveneens 
CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM) en Computer Aided Process Planning (CAPP). 
Tegenwoordig wordt de term Computer Integrated Manufacturing (CIM) veelvuldig genoemd. 
CIM beslaat het hele gebied van computerondersteuning van de produktie. 

Het gemak waarmee dergelijke atkortingen gebruikt worden, staat in groot contrast met de 
moeilijkheid van de daadwerkelijke invoering ervan. Automatisering of computerondersteuning 
begint niet met het uitzoeken van een geschikt pakket. Voor automatisering van het bedrijfsproces 
is beheersing een vereiste. Alleen dan kan voorkomen warden dat CIM niet verwordt tot de 
atkorting van 'Chaos in Manufacturing'. 

Bekend in deze betekenis is de problematiek van de eilandautomatisering. Door computer
applicaties voor elk deelgebied apart toe te passen en geen rekening te houden met de 
mogelijk.heden tot het koppelen van toepassingen, ontstaan automatiseringseilanden. Daarmee 
kunnen de werkzaamheden plaatselijk wel warden ondersteund, maar is integratie van de 
werkzaamheden en gegevensbestanden niet mogelijk. Oat is echter juist het punt waar het grote 
voordeel kan warden behaald: met verschillende afdelingen gebruik maken van dezelfde 
informatie. 

CAD/CAM 

Computer Aided Design kan warden omschreven als computerondersteuning bij het vastleggen van 
de produktspecificaties (taak, eigenschappen, toestand) en wordt toegepast bij het ontwerpen en 
tekenen [Bronsvoort & Post]. 

Van oudsher wordt de vorm van een object weergegeven met technische tekeningen. Hierop 
komen lijnen voor die de zijden en zijvlakken van het object aanduiden en informatie, zoals 
maatlijnen, toleranties, bijschriften en labels. 
Aangezien een tekening tweedimensionaal (2D) is, zijn voor de beschrijving van een 
driedimensionaal (3D) object meerdere tekeningen nodig. Meestal zijn dit drie orthogonale 
zijaanzichten en mogelijk een aantal dwarsdoorsneden en extra aanzichten voor het oplossen van 
dubbelzinnigheden en uitlichten van details. In feite vormen technische tekeningen een 
communicatiemiddel tussen mensen onderling. 

Veel bewerkingen op een object zijn athankelijk van de vorm van het object. Daardoor warden de 
mogelijkheden van een CAD/CAM-systeem in sterke mate bepaald door de manier waarop 
vormen warden gepresenteerd in een systeem. 

CAD-systemen hebben de volgende voordelen ten opzichte van de conventionele manier van 
tekenen: 

het sneller kunnen w1Jz1gen van reeds ingevoerde tekeningen door het toevoegen, 
verplaatsen of weglaten van bepaalde gedeelten; 
het aan een tekening toevoegen van hepaalde standaardelementen, die een voorgeschreven 
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vorm hebben, maar nog wet geschaald of geroteerd kunnen warden, zonder ze te hoeven 
tekenen; 
het dupliceren van een deel van een tekening op een andere plaats in de tekening, zonder 
ze te hoeven natekenen; 
het tekenen met een grotere nauwkeurigheid; 
het behoud van kwaliteit van de tekening ondanks veelvuldig gebruik; 
een produktiviteitsverbetering van routinewerkzaamheden van de ontwerpers; 
een directe koppeling met ontwerpanalyses; 
een vermindering van fouten en tijd door electronische uitwisseling van produktgegevens; 
een vermindering van het papiergebruik en opslag; 
een vergroting van de analysemogelijkheden, zoals zwaartepuntberekeningen, door gebruik 
van 3D-kenmerken. 

Computer Aided Manufacturing is de computersturing die mogelijk wordt als de taak, 
eigenschappen en toestand (inclusief instelmogelijkheden) van het produktiemiddel vastliggen. 

Toepassing van CAD/CAM 

Voordelen van CAD/CAM moeten in eerste instantie vooral gevonden warden in de kwaliteit, 
tijd(igheid) en kosten. Met een CAD-systeem kan relatief eenvoudig een bestaand ontwerp warden 
aangepast aan nieuwe wensen. Doordat een betere communicatie met de klant mogelijk is, kan de 
ontwerpafdeling beter voldoen aan de wensen van die klant. Ook zullen er minder fouten gemaakt 
kunnen warden in de communicatie tussen de verschillende disciplines in het voortraject en de 
produktie. Daarnaast kan een verkorting van de doorlooptijd optreden en een hogere leverbetrouw
baarheid. Tevens kan een vermindering van materiaalverlies optreden, waardoor de kosten warden 
gereduceerd. 

CAD en CAM warden beide al toegepast binnen P&S en ook uitgebreid, onder meer door de 
vervanging van een aantal tekenborden door CAD-stations op het Produktiebureau. 
De moeilijkheid ligt dan ook niet zo zeer in het invoeren van deze technologieen, maar veel meer 
in het koppelen van de afzonderlijke systemen en pakketten en zo te komen tot een ge·integreerd 
traject dat naast een CAD/CAM-koppeling ook logistiek en administratie omvat. 

Impact van automatisering 

Automatisering kan een aantal gevolgen hebben. De economische situatie van het bedrijf kan 
erdoor verbeteren door een verbetering van de efficientie, kwaliteit en kwantiteit van de produktie 
[Koopmans-lwema]. Daarnaast heeft het gevolgen voor de structuur van de organisatie. Automa
tisering kan een centraliserend karakter hebben. Doordat automatisering naast een (produktie
)ondersteunende, ook een sturende functie krijgt, kan de centrale beheersbaarheid van de 
onderdelen van de organisatie en van de werknemers daarbinnen toenemen. 

Door centrale registratie van activiteiten van onderdelen van een organisatie wordt in principe aan 
het management de mogelijkheid geboden de besluitvorming naar zich toe te trekken en controle
en coordinatie-activiteiten aan de top van de organisatie te centreren. 
Op het eerste gezicht lijkt er sprake te zijn van een paradox. Automatisering biedt faciliteiten die 
een meer centrale bestuursvorm mogelijk maken. Dezelfde voorzieningen scheppen echter tevens 
de mogelijkheden om op lager niveau relevante informatie ter beschikking te krijgen, ter onder
steuning van daar te nemen beslissingen. Hierdoor kan automatisering een bijdrage leveren aan 
decentralisering . 
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De organisatiestructuur die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een redelijk soepel lopend 
systeem, waarin een ieders taak bekend was, wordt door elkaar geschud en uiteengetrokken. De 
inhoud van het werk verandert, evenals de vt:rhoudingen tussen verschillende afdelingen. 
Bij het ontwerpen van nieuwe taken moet geprobeerd worden de nieuwe mogelijkheden te 
gebruiken om taken te creeren die complex en interessant zijn, en te voorkomen dat de taken sterk 
routinematig en passief worden. 

Yoor een goede invoering van automatisering is beheersing van de processtappen noodzakelijk. 
Door stappen te automatiseren wordt het produktieproces minder mensathankelijk gemaakt. Waar 
mensen processtappen uitvoeren bestaat de mogelijkheid om te controleren en in te grijpen. Als 
deze mensen wegvallen, wordt de kans kleiner dat het proces juist verloopt. Om daar toch redelijk 
zeker van te zijn, is het noodzakelijk dat de processtappen beheerst worden. Er moet grote zeker
heid bestaan dat output van de vorige stap aan de eisen voldoet. Die zekerheid wordt vergroot als 
de in- en output van processtappen worden gestructureerd. 
Daarnaast is samenwerking van verschillende afdelingen van belang. Zowel in de ontwerpfase als 
in de invoeringsfase moeten verschillende disciplines meewerken om tot t:en resultaat te komen dat 
voor alle partijen goed bruikbaar is. 

Om tot een goede beheersing van het proces te komen, is het belangrijk om het produkt, de 
logistiek en informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, oftewel : 'Keep it CIMple'. 
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Bijtage 3: De produktieafdelingen van P&S 

Speciale Constructies 

De afdeling Speciale Constructies verzorgt bet constructie- en laswerk. Voorbeelden daarvan zijn 
sleepkoppen en sleepzuigbuizen. De afdeling is verdeeld in drie groepen. Een groep zorgt voor 
bet uitbranden en voorbewerken (schuine kanten maken, walsen, boren, slijpen) van de plaatdelen; 
de andere twee groepen zorgen voor bet samenstellen van de produkten uit de verschillende 
plaatdelen en bet lassen. 
Op bet Maatvoeringscentrum binnen de afdeling worden programma' s gemaakt voor bet aansturen 
van de brandmachines . 
De fabricage van een compleet produkt wordt als een project behandeld. 

Machinefabriek 

De Machinefabriek is een produktieafdeling die machinale bewerkingen aan produkten verzorgt . 
Oat gebeurt vooral in enkelstuks of kleinserieproduktie. De afdeling is verdeeld in drie groepen. 
Deze groepen hebben de beschikking over eigen machines voor verspanende bewerkingen, zoals 
kotterbanken, centerdraaibanken, freesbanken en boormachines . Deze machines zijn gedeeltelijk 
computergestuurd en gedeeltelijk uitgerust met een conventionele besturing. De programma's voor 
de aansturing van de computergestuurde machines worden binnen de afdeling gemaakt . 

De groepen bewerken een verschillend pakket produkten, waarvoor de grootte van bet te 
bewerken produkt, globaal gezien, de bepalende factor is . Produktiegroep 1 (MFl) bewerkt 
kleinere produkten, zoals bussen en gaffels. In MF2 worden middelgrote onderdelen als flenzen , 
afsluiterschuiven en kleinere pomphuizen en waaiers bewerkt . MF3 bewerkt de grotere produkten, 
zoals grote pomphuizen en waaiers . Die verdeling is aangebracht om zo veel mogelijk produkten 
binnen een groep te kunnen maken. 
Bewerkingen aan onderdelen worden als aparte karweien behandeld. 
Er bestaat een aparte groep die controle uitoefent op inkomende produkten. 

MFl is sinds 1994 een meer zelfstandige produktieafdeling die ook een gedeelte van de 
voorbereidende en ondersteunende taken voor de afdeling op zich neemt . Daaronder vallen onder 
andere orderacquisitie, orderafhandeling en produktievoorbereiding. Voor de fabricage van 
voorraaddelen wordt de produktievoorbereiding door de groep zelf gemaakt . De groep treedt 
onder de naam IHC Flexipro naar buiten als een tlexibele produktiegroep , die allerlei machinale 
bewerkingen kan uitvoeren met een korte levertijd . 

Modelmakerij 

In de Modelmakerij worden de modellen gemaakt voor de gietstukken, zoals pomphuizen, 
waaiers , slijtplaten en bochtstukken. Deze worden gemaakt van bout of polystyreenschuim. 

Bankwerkerij 

De Bankwerkerij verzorgt de montage van produkten, zoals pompen, swivels en afsluiters . Dit 
betreft naast samenstellen onder andere ook lassen, atbramen, poetsen, afstellen, meten, passen en 
testen. 
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Bijlage 4: Oorspronkelijke onderzoeksaanpak 

Uitwerking van de opdracht 

Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen: 
A) onderzoek naar de mogelijkheden tot decentraliseren van produktievoorbereidings

activiteiten naar de produktiegroepen; 
B) onderzoek naar de mogelijkheden voor CAD/CAM koppeling voor SpC; 
C) ontwerp en implementatie van de uitkomsten voor de koppeling tussen het Produktiebureau 

en SpC. 

Onderdeel A 

A 1 Verzamelen van wensen, v1S1es en randvoorwaarden van de produktiegroepen over de 
door henzelf en de produktievoorbereiders van het Produktiebureau uit te voeren taken en 
analyse van de uitkomsten. 

A2 Bepalen geschikte indeling van orders/produkten om aan de hand daarvan de moge
lij kheden van decentralisatie te bekijken. 

A3 Bepalen van de meerwaarde van het Produktiebureau en de randvoorwaarden voor het 
afstoten van produktievoorbereidingsactiviteiten of het oppakken van nieuwe activiteiten. 

A4 Formuleren van een alternatieve verdeling van produktievoorbereidingsactiviteiten over de 
produktieafdelingen en het Produktiebureau. 

Onderdeel B 

B 1 Onderzoeken van de mogelijkheden van computerondersteund tekenen voor het aan de 
produktieafdelingen aanleveren van pakketten informatie die tot op het door produktie 
gewenste niveau uitgezocht zijn. 

B2 Onderzoeken van de gevolgen van die mogelijkheden voor de werkzaamheden van SpC en 
het Produktiebureau. 

Onderdeel C 

C 1 Ontwerpen van een nieuwe structuur van de verdeling van produktievoorberei
dingsactiviteiten tussen SpC en het Produktiebureau en het opstellen van een pakket 
afspraken ten aanzien van het werken met de automatische koppeling tussen SpC en het 
Produktiebureau. 

C2 Implementeren van het ontwerp voor SpC. 
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Methoden en technieken 

Om de gegevens te verkrijgen en te verwerken worden per onderdeel de volgende technieken 
gebruikt. 

Al Gestructureerde interviews met: 
- de groepsvertegenwoordigers van de produktiegroepen; 
- de chefs van MF, SpC, BW en MM; 

A2 Opstellen van criteria voor indeling van produkten aan de hand van gesprekken met chefs 
van de produktieafdelingen. 

Analyse van de orders/produkten aan de hand van computergegevens . 

A3 Interviews met de produktievoorbereiders van het Produktiebureau en chef de van het 
Produktiebureau. 

Terugkoppelingssessie met de chefs van de afdelingen en het management samen. 

A4 Verzamelen van informatie uit de voorgaande stappen en stappen van onderdeel B. 

Formuleren van de vernieuwde verdeling van de produktievoorbereidingsactiviteiten over 
de produktieafdelingen en het Produktiebureau. 

Bl Literatuuronderzoek over de mogelijkheden van CAD/CAM. 

' Gesprekken met ingewijden in CAD/CAM (bijvoorbeeld BTI). 

Gesprekken met chefs van SpC en Produktiebureau over de mogelijkheden voor koppeling 
van SpC en PB om een globale indruk te krijgen van de gewenste richting van 
automatiseren. 

Uitzoeken aan de hand van indelingen van orders welke produkten en/of handelingen voor 
automatisering in aanrnerking komen. 

B2 Gesprekken met betrokkenen van SpC en produktievoorbereiding over het gewenste en 
mogelijke niveau van detaillering en de manier van aanbieden. 

Uitwerken van de wensen in veranderingen van taken voor produktievoorbereiders en SpC 
voorbewerking. 

Cl Uitwerking van nieuwe structuur tussen SpC en Produktiebureau met de bijbehorende 
afspraken. 

Terugkoppeling van nieuwe situatie aan de betrokkenen. 

C2 Vragen en onduidelijkheden bij invoering opvangen en uitzoeken of doorspelen aan de 
juiste personen. 

Ontwerp eventueel aanpassen in overleg met de betrokkenen. 
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Bijlagc 5: Veranderk:unde 

Aanpak van veranderingen 

Veranderen behoort tot het dagelijkse !even van een onderneming. De ene verandering is echter de 
andere niet en ook de manier waarop daar door bedrijven op ingespeeld wordt , is niet overal 
dezelfde. Naast de aard van het probleem is ook de aard van de organisatie zeer bepalend voor de 
benaderingswijze van de veranderk:undige. 

Aanpak 
In de aanpak van een adviseur ( =extern organisatie- of veranderk:undige) kunnen (heel globaal 
gesproken) 4 stappen worden onderscheiden. 
a) Verkrijgen van een diagnostisch beeld van de te veranderen instellingen, mede omvattend de 

omgeving voor zover deze voor de ins telling relevant is. In de diagnose worden knelpunten 
gei"nventariseerd en worden interne en externe oorzaken aangewezen. 

b) Ontwerpen van de meer adequate organisatie , waarin knelpunten opgeheven of althans geredu
ceerd zijn, mede door een betere afstemming op de omgeving van de instelling. 

c) Keuze van een strategie en daarop gebaseerde methode van verandering , waarin de instelling 
uitgaande van de onder a beschreven situatie streeft naar een onder b bedoelde ontwerp . 

d) Uitvoeren van de onder c genoemde strategie, waarbij tussentijdse bijstelling natuurlijk 
mogelijk moet zijn. 

Om een organisatieverandering te laten slagen is een eerste vereiste dat duidelijk wordt wat het 
probleem is (wat er veranderd moet worden), en hoe de organisatie en de omgeving erop zal 
reageren. Een grondige diagnose is daarom noodzakelijk. 

Diaimose 
Tijdens de diagnose horen de volgende punten aan de orde te komen. 
1) kenmerken van het probleem: 
► nieuwheid; 
► schaal/complexiteit interdependentie; 
► belangrijkheid beleidscentraliteit; 
► eigen autonomie ; 
► conflict , dominante criterium. 

2) Kenmerken organisatie: 
► machtsconstellatie, autonome tegenspeler; 
► vertrouwen in leiding; 
► organisatiecultuur (participatie , uniformiteit in beleid) ; 
► dynamiek van de situatie; 
► deskundigheid van de medewerkers. 

3) Kenmerken omgeving: 
► externe bedreiging, crisis ; 
► tijdsdruk; 
► algemeen tijdsgericht. 

Een minder uitgebreid hulpmiddel voor het stellen van een diagnose is door het veranderings
project te typeren op 2 dimensies: de gestructureerdheid en de normatieve aspecten. De positie 
van een project op deze dimensies is bepalend voor het soort probleem waar men voor staat en de 
wijze waarop hec zou kunnen warden opgelost. 
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► De gestructureerdheid van het probleem. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin er sprake is 
van een duidelijk gedefinieerde weg om de gewenste situatie te bereiken. Met andere woorden er 
bestaat eenduidigheid en duidelijkheid over de bestaande en gewenste situatie en de methoden om 
van de bestaande naar de gewenste situatie te komen. 
► De normatieve aspecten van het probleem. Bij elk veranderingsproject zijn verschillende 
personen of groepen betrokken. Deze dimensie heeft te maken met de mate van gelijkgerichtheid 
van die personen of groepen met betrekking tot opvattingen, normen, waarden en belangen. 

Door beide dimensies te combineren ontstaat de volgende typologie van problemen: 
Als een diagnose is gesteld, en gebleken is dat Tabet 1: Probleemtypologie 

er nog geen duidelijk eindbeeld is gevormd, is 
de volgende stap het bepalen van het gewenste 
herontwerp. 

Herontwerp 
Het succes van een herontwerp wordt in vele 
gevallen evenzeer bepaald door de wijze van 
implementatie als door de kwaliteit van het 
herontwerp. Ook al spreken we van het 
herontwerp en de implementatie van het 
herontwerp , in de praktijk zal het zelden zo 

Gestructureerd Ja 
probleem? 

Nee I 

Overeenstemming m.b .t. 
normen. waarden en 
belangen? 

Ja I Nee 

I 

I 

II 

III IV I 

zijn dat beide zaken gescheiden kunnen warden. Integendeel , het blijkt dat een verstrengeling van 
(her)ontwerp- en implementatie-activiteiten vaak een voorwaarde is voor het uiteindelijk succes 
van een veranderingsproject. Het is goed om vooraf een duidelijk 'eindbeeld' te hebben als 
richtpunt en de randvoorwaarden zo duidelijk mogelijk te definieren . Het werkelijke nieuwe 
ontwerp kan echter gaandeweg het project worden ingevuld. 

Strateizie en methode van veranderiniz 
Belangrijk is de vraag welke methode gehanteerd zal worden om te komen van de huidige situatie 
naar de gewenste. Zo lijkt bijvoorbeeld een doorvoering van veranderingen door middel van 
machts-dwang benaderingen in bijvoorbeeld een organisatie , waarbij de beleidsuitvoering in 
belangrijke mate wordt bepaald door beroepskrachten met veelal een hoge of gespecialiseerde 
opleiding, niet gemakkelijk te leiden tot succes . Voor de verschillende probleemtypen uit tabel 1 
bestaan verschillende verandermethoden. 

In het afstudeerproject is sprake van een ongestructureerde probleem en normatieve disharmonie: 
een type IV-probleemen. In geval van belangenconflicten ligt een oplossing in een onderhande
lingsproces , nadat via een creatief zoekproces partijen tot zo duidelijk mogelijk omschreven 
alternatieven voor de 'weg waarlangs ' zijn gekomen. Bij wederzijdse afhankelijkheid van de 
betrokken groepen lijkt een werkbare oplossing niet goed mogelijk wanneer geen gemeenschap
pelijke waarden worden ontwikkeld. Vervolgens kunnen inhoudelijke oplossingen warden 
gegenereerd en getoetst aan de nieuwe waarden. 

Enkele richtlijnen 
In het verleden zijn uiteraard vele organisatieveranderingen uitgevoerd. Uit de successen en 
(vooral) de mislukkingen is lering te trekken voor de aanpak van veranderingen in de toekomst. 
Enkele richtlijnen worden hier genoemd. 

1) Het totaalproject mag niet beperkt blijven tot een struktuurproject. De basisstructuur moet top
down gedefinieerd en gecommuniceerd worden. Invulling van deze structuur moet bottom-up. 
met en door de direct betrokkenen. geschieden . 
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2) Consistentie en voorbeeldgedrag vanuit de top is onontbeerlijk. 
3) Een breed en concreet opleidings- en communicatieplan is absoluut noodzakelijk om de 

gewenste verandering in 'wijze van werken ' te bereiken. Concreet laten zien dat er iets 
verandert. Scepsis ("dit hebben we al vaker meegemaakt", "dit gaat ook we! weer over") 
verdwijnt als zichtbaar is dat het gebeurt ("eerst zien, dan geloven") . 

4) Het is van belang dat er bereidheid is het gewenste 'eindbeeld' bij te stellen op basis van 
opgedane ervaringen, zonder dat dit als gezichtsverlies gezien wordt. Gegeven de participatieve 
aanpak, wordt gestart met een globaal concept, wat met en door betrokkenen wordt ingevuld. 

5) Het kunnen managen van onzekerheid gedurende het veranderingstraject is uiterst belangrijk, 
omdat gestart wordt met een globaal concept dat gaandeweg wordt ingevuld. Te vaak wordt 
gedacht dat het 'een niveau opschakelen' van problemen naar de baas de oplossing zal brengen. 
Een niet-mathematisch-bruikbare formule zou daarbij kunnen helpen: 

P(CH) = D * I/CR * M * I 
met P(CH): kans op succesvolle verandering; 

D: mate van ontevredenheid met de huidige situatie; 
CR: carriere-risiko; 
M: mate van acceptatie van en consensus over het eindmodel ; 
I: kwaliteit van implementatieproces. 

6) De verandering voor alle betrokkenen dient zo goed mogelijk ingeschat te warden. 
Hierarchische verhoudingen verdwijnen. De positieve uitwerkingen daarvan zijn meestal goed 
in te schatten, maar de vaak gevoelsmatige reakties van betrokkenen doen een toch ander beeld 
vermoeden. Personeelsleden zijn zelden angstig voor veranderingen op zich, maar soms des te 
meer voor de persoonlijke gevolgen die voor ze kunnen optreden. Tevens moet het 
management kunnen inschatten, op welke wijze ze de ervaren nadelen kunnen elimineren of 
tenminste kunnen verzachten. 

Mogelijke reakties 

Organisaties zijn gemaakt om een bepaa!de functie te vervullen en te blijven vervullen voor een zo 
lang mogelijke periode. Oat heeft als consequentie, dat ze niet noodzakelijkerwijs gebouwd zijn 
om te veranderen. Bedrijven zien in dat het gebrek aan aandacht voor de veranderende omgeving 
in het verleden, hen nu voor problemen stelt om de organisatie te veranderen. Een organisatie
verandering is een niet alledaagse gebeurtenis en zal een scala aan reakties teweeg brengen bij de 
betrokkenen. Deze reakties zijn in eerste instantie inherent aan het feit verandering op zich. 

Sociale systemen vertonen de neiging een zekere evenwichtstoestand na te streven, ook als dit op 
langere termijn ineffectiviteit en inefficientie impliceert, en zelfs als dit op langere termijn de 
continui:teit van het systeem bedreigt. Het oude/ bekende vormt dan een veilig gedragspatroon. 
Kennelijk is 'herorientatie' een moeilijke zaak. Hieromtrent is het vernieuwingsdilemma gedefi
nieerd: "Aan de ene kant is stabiliteit nodig, maar aan de andere kant is het de grootste hindernis 
voor verandering." Bovendien zijn er situaties waarin de veranderingen zich zo snel opvolgen, dat 
bet moeilijk is om veranderingen netjes het hoofd te bieden en af te maken. 

Organisatieveranderingen grijpen vaak in in de bestaande organisatiecultuur. Deze cultuur wordt 
een dee! van de medewerkers die het werk uitvoeren. Als de oude normen en waarden warden 
veranderd, moeten zij hun gedrag veranderen. De organisatiestructuur versterkt steeds de oude 
normen en waarden en biedt weerstand tegen nieuwe. Oat komt een vlotte verandering niet ten 
goede. Veranderingen komen meestal niet overeen met wat mensen denken, voelen en doen. Er 
treedt een psychologisch mechanisme in werking waardoor verwarring, vervreemding en angst 
opcreden. Het bieden van weerstand is dan een uitstekend afweermechanisme om alles weer in 
evenwicht te houden. de dreiging wordt daarmee weggehouden. 
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Weerstand is een redelijk felle reaktie op veranderingen. Minder felle reakties zijn: 
► nuchter ("Laten we met beide benen op de grond blijven staan. ") ; 
► geen tijd ("Daar hebben we het nu te druk voor. "); 
► overtuig me maar ("We hebben het altijd op deze manier gedaan. "); 
► wij zijn uniek ("In ons geval is het niet te gebruiken. "); 

Het veranderingsproces loopt vaak stuk op lage bereidheid van werknemers. Dit kan zelfs omslaan 
tot weerstand tegen verandering. In het bijzonder kan verzet ontstaan, als de toepassing van 
informatietechnologie de menselijke opnamecapaciteit te boven gaat. 

Ontstaan en uiting van weerstand 

Een van de belangrijkste reakties op veranderingen is weerstand. Elk veranderingsproces bevat 
veranderkrachten en weerstandskrachten. De verhouding tussen deze krachten bepaalt naar welke 
kant het veranderingsproces doorslaat. Als weerstand groot genoeg is , kan deze een verandering 
doen falen . Het is daarom verstandig te kijken naar de wijze waarom weerstand ontstaat en hoe 
deze naar buiten komt. 

W eerstandsfactoren 
Lewin zag weerstand tegen verandering als het gedrag van individuen in de organisatie als reeks 
activiteiten om bedreigende krachten die door leden onder in een organisatie kunnen worden 
ervaren. Naarmate een situatie minder stabiel en voorspelbaar is, nemen de tegenkrachten toe. Hij 
noemt hierbij het quasistationair evenwicht: kleine schommelingen leiden tot aanpassingen van het 
gedrag , grote schommelingen worden genegeerd. 

Verschillende factoren kunnen weerstand tegen veranderingsprocessen oproepen en versterken. 
Hieronder zijn enkele bevindingen weergegeven. 
Allereerste zijn er de situationele factoren. 
Culturele barrieres: 
► ontbreken van voldoende motivatie om te innoveren; 
► werkethiek is niet gericht op veranderen; 
► verschillende culturele achtergronden tussen organisatieleden en de veranderkundige. 
Sociale barrieres: 
► verwerpen van 'outsiders ' ; 
► groepssolidariteit, men heeft wederzijdse verplichtingen aan elkaar ; 
► de verandering komt niet overeen met de bestaande normen. 
Organisationele barrieres : 
► verandering vormt een bedreiging voor de bestaande macht/ invloed van bepaalde 

organisatieleden; 
► de organisatie biedt weinig gunstige (personele en materiele voorwaarden om te veranderen; 
► het idee van de organisatieleden dat de organisatie onvoldoende veranderingsmogelijkheden 

heeft (was de organisatie al eerder succesvol bij veranderingsprocessen?); 
► onvoldoende bekwaamheid van de veranderkundige om de verandering te implementeren. 

Naast situationele factoren zijn ook psychologische factoren van belang: 
► angsten ("Kan ik er in de praktijk mee omgaan?"); 
► schuld ("lk kan het niet maken voor mijn collega's ermee mee te gaan. ") ; 
► vervreemding ("Deze videoband kan nooit een docent vervangen. "); 
► persoonlijk nadeel (financieel); 
► bedreiging (verzwakte positie); 
► behoefte ("Wat komt overeen met wat ik leuk of prettig vond). 
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Uitingen van weerstand 
Het bieden van weerstand tegen verandering kan verschillende gedragingen opleveren. 
In tabel 2 zijn enkele uitingen weergegeven. Tabet 2: Weersrandsverschijnse!en 

Deze gedragingen kunnen gebruikt worden om 
weerstand te herkennen. 

mate van weerstand 

Ondergrondse weerstand , zoals gerucht
vorming , lijkt wellicht onschuldiger dan 
bovengrondse. Deze vorm van weerstand kan 
echter vaak !anger doorwoekeren, omdat deze 
moeilijker te herkennen en te bestrijden is. 

Verminderen van weerstand 

Een uitstekend plan kan waardeloos worden 

vorm diffuus 
van 
weer-
stand 

manifest 

laag hoog 

vermijtling ziekmel-
ontkenning dingen 
verschuilen geruchten-

vorming 

afstandelijk competitie 
contlicten 

als de weerstand groot genoeg is om het veranderingsproject tegen te houden. Het voorkomen en 
verminderen van weerstand is daarmee een belangrijk aspect van het veranderingsproject voor de 
veranderaar. Hiervoor heeft hij verschillende aangrijpingspunten . 

Weerstand verminderdende factoren 
De sleutel van succesvol innoveren ligt in zorgvuldig management van de structuur van de betref
fende bedrijven. Dit betreft frequent heroverwegen van de bestaande formule structuren in het 
licht van veranderende technologie en markten. Frequent reorganiseren geeft een signaal aan de 
medewerkers dat verandering noch iets ongewenst is, noch iets om je tegen te verzetten. 
Ongeacht de methode die gebruikt wordt , moet het doe! zijn te werken vanuit een overall organi
satieperspectief, om zodoende de mogelijkheden om met een veranderende omgeving om te gaan 
voor het geheel grocer te maken. 
Coch en French benaderen weerstand als een individuele reaktie op frustraties die sterk wordt 
gevoed door groepskrachten. Daarom vinden zij groepsmethoden het meest effectief om weerstand 
tegen te gaan. Participatie heeft veel effect , meer dan participatie door vertegenwoordiging. 

Factoren waarvan aangenomen wordt dat ze weerstand verminderen, zijn: 
► project wordt door topmanagement gesteund; 
► de verandering levert (materieel/immaterieel) voordeel op; 
► de medewerkers zien in dat de verandering hen ten goede komt; 
► er is een goede kans dat het veranderingsproces zal slagen; 
► er is een duidelijke veranderingsdoelstelling; 
► de verandering is niet te ingrijpend/complex; 
► de verandering komt overeen met de normen en waarden van de betrokkenen. 
Deze factoren krijgen een andere impact in de tijd. Ieder periode, of dat nu groei, teruggang of 
herstel betreft , vraagt om zijn eigen aanpak om met weerstand om te gaan. 

Cultuurbeinvloeding 
Zoals gezegd, wekt een verandering vooral weerstand als deze tegen de bestaande cultuur ingaat. 
Soms is het noodzakelijk deze organisatiecultuur te beinvloeden om een nieuwe manier van 
werken mogelijk te maken. Dit is een bijzonder moeilijk proces , maar er bestaan enkele ingangen 
voor cultuurbeinvloeding. 
I) Direct via organisatiecultuur: 
► huisstijl; 
► bedrijfscrede, -idemireit , -missie ; 
► informele sfeer, direcrie persoonlijk bekend ; 
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► in mensen investeren: veel faciliteiten, opleiding en training; 
► symbolische beloningen; 
► morele standaarden: zo functioneert dit bedrijf; 
► stijl van leidinggevenden; 
► sociale vaardigheden, constructief vergaderen/ onderhandelen; 
► intern ondernemerschap, prikkels tot experimenteren. 

2) Via de 'omweg ' van de organisatiestructuur: 
► decentralisatie/zelfstandige eenheden; 
► eenheden hebben een integraal produkt; 
► duidelijke output-criteria; 
► directe feedback van resultaten; 
► eenheden functioneren als 'profit-centra' ; 
► horizontale mobiliteit; 
► beloning athankelijk van resultaat ; 
► systematische horizontale uitwisseling van resultaten. 
Voor het veranderen van de cultuur is het verstandig eerste een globale richting (visie) te bepalen 
waarin de organisatie zich moet ontwikkelen en daarna een beperkt aantal ingangen te kiezen om 
deze visie te realiseren. 

Do's en don ' ts 
Tot slot wordt een aantal praktische tips vermeld die positief kunnen werken bij het veranderen. 

► Juiste informatie draagt bij aan acceptatie 
Bij een veranderingsproces hoort onzekerheid, en onzekerheid wordt er nooit minder op als de 
informatie die over de voor de deur staande wijzigingen verstrekt wordt een te optimistisch sausje 
krijgt. De veranderaar heeft de tijd gehad om erover te denken, ze te bespreken met anderen, ze 
weer eens te laten bezinken en nog eens te heroverwegen. De nieuw te betrekken personen hebben 
dat gewenningstraject niet doorlopen en nemen daardoor regelmatig een vrij gereserveerde 
houding aan. Daar is op zich niets mis mee, heldere informatie kan daar we! degelijk iets aan 
veranderen, mits respect voor de standpunten van de ander kan worden opgebracht. 
Te optimistische berichten van de kant van de veranderaar lijken op korte termijn soms succesvol , 
maar leggen een tijdbom onder de veranderingen die men wil doorvoeren. lndien men informatie 
niet vertrouwt , valt het draagvlak voor de plannen volledig weg . 

► Training als motivatiemiddel 
Kennis op oude, vertrouwde gebieden telt plotseling minder mee , er worden meuwe 
eigenschappen aangesproken en vaak een behoorlijke portie ondernemingszin. Niet iedereen is 
daartoe uitgerust en het besef daarvan doet menigeen aan de noodrem trekken: ze willen liever 
niet mee in de vertrekkende trein. Daar kan wat aan gedaan worden door er voldoende aandacht 
aan te geven en exact aan te geven wat er verwacht wordt van de mensen en de gelegenheid te 
bieden daar middels trainingen/opleidingen dan ook aan te kunnen voldoen. 
lndien individueel kansen geschapen kunnen worden om persoonlijke capaciteiten meer uit te 
nutten, wordt niet alleen 'de waarde ' van de medewerkers op een hoger peil gebracht, maar 
profiteert de hele organisatie daarvan. Tevens wordt een bedreigend element tegen veranderingen 
(mensen die eigenlijk best willen, maar niet kunnen veranderen) goeddeels weggenomen. 

► Tastbare resultaten weergeven 
Geef regelmatig tastbare resultaten vanaf het moment dat het veranderingsproces is opgestart. 
Daarmee wordt aangegeven dat de ingezette koers aangehouden wordt en dat de betrokkenen op 
de hoogte worden gehouden van de vorderingen. Ook tegenslagen moeten vermeld worden. 
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Bi.ilagc 6: Uitwerking van de verschillende produktie-informatie dragers 

Produktplankaart 

Met dit document wordt een grofplanning gemaakt voor een order. De atdeling Orderacceptatie 
maakt op hasis van de orderhrief en de tekening per atdeling (en voor Je Machinefahriek per 
produktiegroep) een indicatie van het aantal uren dat er gewerkt moet worden aan deze order en 

tussen welke weken dat moet geheuren. Zij geven de order een unieke idencificatiecode met 
behulp van een order-, indelings- en suhnummer. 

Op de produktplankaart wordt door de tekenaar vermeld welke tekeningen er bij de order behoren 
en welke hestellingen er aangevraagd zijn. 

Routekaart 

Op dit document wordt de detailplanning gepland. Hierop komen alle hewerkingen van een 
werkstuk te staan in onderlinge relatie van de bewerkingsvolgorde met de daarbij behorende 
taaktijden. Ook de herkomst van de verschillende materialen en onderdelen staat vermeld. Deze 

kaart wordt via MIPREP aangemaakt. 

Werkbon 

De werkopdracht 1s een hon per hewerking en wordt via het programma MIPREP op de VAX 

aangemaakt . 

Werkstukspecificatie 

De werksrukspecificatie is een document dat gemaakt wordt ten hehoeve van de produktie in SpC. 
Hierop wordt her te vervaardigen werkstuk in samenstelvo lgorde omschreven met de daarhij 
hehorende bewerkingsvolgorde . Tevens wordt hierop omschreven hoe her werkstuk afgeleverd 
moet worden - bijvoorheeld bewerkingstoeslag ten behoeve van machinate hewerkingen , of het 
oplassen van een posnummer bij pijpen - en waar het afgeleverd moet worden. Her opstellen van 
deze werksrukspecificatie gebeurt in het programma WSPEC op de VAX. 

Afleverspecificatie 

Op dit formulier worden de af te leveren eindprodukten ( onderdelen per produktplankaart) 
omschreven ten behoeve van Orderuitlevering (bijvoorbeeld magazijn of Expeditie) . Deze 

specificacie wordt gemaakc in het programma ASPEC op de VAX . 

Montagespecificatie 

Hierop wordt van de verschillende samenstellingen en losse onderdelen de herkomst verme ld en 
montagevolgorde . ln her programma MSPEC op de VAX kan deze specificatie worden opgesreld. 

Bestelaan vragen 

Materialen en onderdelen die niet door IHC op voorraad worden gehouden, moeten worden 
hesteld. Ook voor sommige hewerkingen die niet door P&S (kunnen) worden gedaan, moecen 
'heste llingen' uitgeschreven worden. Dir wordt in eerste instantie geJaan door de tekenaar, 
eventuee l aangevuld Jollr Je rrnJuktiev11lirhereiJer. Er wordt een aanvraag hestelling met een 
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uniek bonnummer gemaakt. waarop naast rnateriaal- of onden.leelinformatie ook het order-, 
indelings- en subnummer, leverdatum en het magazijn waar het moet worden afgeleverd vermeld 
staat. 
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Verklaring kolommen en velden van de geintegreerde stuklijst 

De afgebeelde ge"integreerde stuklijst is nog niet aangepast aan de layout van de nieuwe werkstukspecificatie waarin de gegevens daarna 
zullen worden ingelezen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

Sorteercodering: niet van toepassing 

Posnummer: elk verschillend onderdeel van de tekening heeft een uniek 
posnummer; dit wordt automatisch aangemaakt 

Aantal : het aantal keer dat een posnummer voorkomt in op de tekening; dit 
wordt automatisch geteld (voor lx uitvoeren) 

Benaming: hier kunnen onderdeelnamen worden ingevuld 

Materiaal: het materiaal waarvan de onderdelen gemaakt zijn 

Magazijncode : de standaardcode voor een voorraaddeel 
Bestelnummer: het nummer van de bestellingsaanvraag waarin dit onderdeel 
is opgenomen 
Leverweek: de week waarin de onderdelen geleverd worden 

7. Buiten besteld: het magazijn waar de buiten bestelde onderdelen zullen 
worden afgeleverd 

8. 

9. 

11. 

Magazijn : het magazijn waar het materiaal op voorraad ligt 

Zaaglengte : de lengte van staf- en stripmateriaal 

Dik: de plaatdikte 

Tekeningnummer : nummer van de tekening van een onderdeel of 
subsamenstelling 

12. Fabrikaat: de fabrikant van het onderdeel 

13 . Route : door het aangeven van cijfers in de verschillende kolommen 
(Voorbewerking/boren; Lassen/Samenstellen; Stralen/Verven; Machine
fabriek; Expeditie) wordt de routing aangegeven 

14. Verzenden: Expeditie 

15 . 

16. 

17. 

18. 

Opmerking: produktietechnische informatie , zoals de diameter van de 
brandgaten, de afmetingen van bepaalde onderdelen en subsamenstellingen. 

Samenstelling: het hoofdsubnummer van het ontwerp 

Kontactpersoon: afdeling , naam en telefoonnummer van de personen die 
aan of met de stuklijst hebben gewerkt 

Werkstuk: naam van het werkstuk. 

19. Order-indelings-subnummer 

20. 

21. 

22 . 

23 . 

24. 

Eindleverweek: weeknummer van levering van het produkt aan de klant. 

Naam: paraaf 

Datum: datum van opstellen stuklijst 

Registratienummer: het nummer van de tekening waar de stuklijst bij hoort. 

Aantal bladen: aantal pagina's van de stuklijst en het nummer van de 
huidige pagina. 



Bijlage 8: Beschrijving van enkele computersystemen en -pakketten die m gebruik 
zijn in de produktie 

CAD-pakketten 

Pro/Engineer 
Pro/Engineer is een computersysteem waarmee drie-dimensionaal ontworpen kan worden. Een van 
de voordelen van dit systeem is dat het ontwerp parametrisch kan worden opgebouwd. Dat geeft 
de ontwerper de mogelijkheid betrekk:elijk eenvoudig een beschikbaar basismodel te veranderen 
voor wat betreft het formaat ( op te schalen) en bepaalde kenmerken aan te passen. Als het 
basismodel eenmaal gemaakt is , kan het maken van het uiteindelijk ontwerp in korte tijd gebeuren. 
Bovendien heeft men zekerheid over de kwaliteit van het ontwerp, vooropgesteld dat het 
basismodel goed is. Het kan fouten in het eerste dee! van het ontwerptraject helpen voorkomen en 
ook hiermee kan tijdwinst behaald worden. 

Pro/Engineer is aangeschaft om snel sleepkoppen volgens klanteneisen te kunnen ontwerpen. 
Iedere klant heeft zijn eigen specifieke wensen aan de sleepkop die hij bestelt. Met Pro/Engineer 
kunnen deze wensen inzichtelijk worden gemaakt en gevolgen voor bijvoorbeeld her stroomgedrag 
worden doorgerekend. De klant kan dus inzicht krijgen in de gevolgen van zijn wensen en 
daardoor een sleepkop laten ontwerpen die zijns inziens zo goed mogelijk aan de eisen voldoet. 

Pro/Engineer werkt met een database waarin informatie opgeslagen kan worden van de 
verschillende onderdelen waaruit her ontwerp bestaat. Deze database kan gebruikt worden om een 
stuklijst te genereren van de onderdelen van het ontwerp. 

Van her 3D-ontwerp kunnen 2D-aanzichten en uitslagen worden gegenereerd. De geometrie van 
het ontwerp kan via een aantal ornzettingen dienen als programma van computergestuurde 
machines. Dar kan zowel voor verspanende machines als voor brandmachines. Dit kan de 
benodigde tijd voor het vervaardigen van de programma's verkorten. Pro/Engineer heeft dus 
zowel voordelen voor exteme klanten als voor inteme klanten (de produktieafdelingen). 

Pro/Engineer wordt op die moment gebruikt bij Order Engineering van de afdeling Techniek. Het 
is de bedoeling dat alle sleepkoppen op dit systeem ontworpen worden. Er worden nu ook reeds 
bokken met het systeem ontworpen. In de toekomst zullen waarschijnlijk ook andere voomamelijk 
uit plaat bestaande, produkten, zoals zuigbuizen, met behulp van her systeem ontworpen worden. 
Er is ook geexperimenteerd met het ontwerpen van gietstukk:en en de aansturing van de benodigde 
bewerkingsmachines voor het maken van gietmodellen. 

MicroStation 
MicroStation is een drie-dimensionaal CAD-programma. Het wordt gebruikt op de afdeling 
Techniek en het Produktiebureau. Daar wordt het echter bijna alleen als twee-dimensionaal 
tekenprogramma gebruikt. Het dient vooral als vervanging van de tekenborden op deze afdelingen. 
Het principe van ontwerpen is , behalve de manier van vastleggen, niet wezenlijk veranderd , in 
tegenstelling tot het ontwerpen met Pro/Engineer, dat een hele andere aanpak vergt. 
MicroStation zal worden gebruikt voor het maken van alle ontwerpen, behalve de ontwerpen die 
in Pro/Engineer worden vervaardigd. 
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CAM-pakketten 

SmartCam 
Met het pakket SmartCam kunnen programma's gemaakt worden voor de automatische aansturing 
van NC-machines . Het verschil in geometrie tussen het aangeboden werkstuk en het te maken 
werkstuk, wordt met dit pakket omgezet in kenmerken van gereedschapsbanen. zoals coordinaten, 
snelheden en stralen. Het pakket wordt gebruikt in de Machinefabriek. 

PSE-416 
De gegevens over de afmetingen van de onderdelen kunnen worden gebruikt in het programma 
PSE-416. Met dit programma kunnen onderdelen z6 worden samengevoegd dat de staalplaten 
waaruit zij gemaakt moeten worden zo voordelig mogelijk worden gebruikt ('nesten'). Vervolgens 
verzorgt het pakket de vervaardiging van de programma's voor aansturing van de 
snijbrandmachines . Het pakket wordt gebruikt in het Maatvoeringscentrum van Speciale 
Constructies. 

Produktiebesturingssysteem 

VAX 
Het VAX-systeem van P&S is het informatiesysteem dat voor de produktie en het voortraject van 
de produktie van groot belang is. Het biedt de mogelijkheid gegevens betreffende bestellingen, 
produktievoorbereiding, tekeningen, produktievoortgang en calculatie in te voeren. Het systeem 
slaat deze gegevens op, bewerkt en combineert deze en geeft de mogelijkheid tot het opzoeken en 
inzien daarvan. 

Het VAX-systeem is in het gehele bedrijf te gebruiken met behulp van terminals en pc's . Door 
middel van autorisaties aan personen of afdelingen kunnen werknemers gebruik maken van voor 
hen noodzakelijke programma's en gegevens . 

Doordat het systeem zo wijd verspreid is en iedereen er, mits geautoriseerd , gebruik van kan 
maken, is het uitstekend geschikt voor het beschikbaar stellen van up to date informatie die in 
verschillende afdelingen moet worden gebruikt. Bovendien is er een koppeling met het 
administratieve systeem Allinco en wordt er gewerkt aan een koppeling met MicroStation en 
Pro/Engineer. De VAX is hiermee het informatiehart voor de produktie van P&S. 
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Bijlage 9: Beschrijving HAM-cases 

De produkt-creatieprocessen die gebruikt zijn in bet aktie-onderzoek waren beide van sleepkoppen. 
Ze waren besteld door dezelfde klant, te weten de 'HAM' en werden ontworpen in Pro/Engineer. 
Deze twee produkt-creatieprocessen werden gebruikt als cases, waarin de nieuwe structuur van 
voorbereiden kon worden ontworpen en ingevoerd. 
De orders hadden de numrners 13247 en 13827. Hieronder wordt beknopt weergegeven hoe dat 
ontwerp en invoeringsproces in beide orders is verlopen. 

Order 13247 

De ontwerp en de tekeningen werden gemaakt in Pro/Engineer. 
Bij de tekeningen werd door de tekenaar een gei:ntegreerde stuklijst gemaakt. Deze waren niet 
voldoende ingevuld om in SpC te kunnen gebruiken. SpC had niet voldoende kennis en ervaring 
in produktievoorbereiden en geen faciliteiten op de afdeling om de gei:ntegreerde stuklijst verder te 
vervolmaken. 
Een produktievoorbereider van het Produktiebureau heeft de stuklijst verder ingevuld waarbij een 
programrneur van SpC werd betrokken. De gegevens van de gei:ntegreerde stuklijst werden 
gebruikt voor het maken van een werkstukspecificatie. Hierop stonden geen Iengte en breedte van 
de onderdelen meer aangegeven en werden de posnumrners niet in samenstelvolgorde gepresen
teerd . Op de tekeningen en uitslagenschets kon deze informatie worden gevonden. Hier werd in 
SpC mee gewerkt. 
De werkstukspecificatie werd aangepast aan de nieuwe gegevens die erin zouden worden 
opgenomen. 

Ook de voorbereiding van de bewerkingen in de Machinefabriek werd door een produktievoorbe
reider op her Produktiebureau uitgevoerd. De aansluiting van SpC op MF werd steeds verder 
uitgewerkt. Daarbij kwam onder andere de aanlevering van de MF-delen op een pallet door SpC 
aan een MF-groep, en de informatiestromen aan bod. Voor MF veranderde er niets: in de 
produktieafdelingen werd niet met nieuwe Iijsten of bonnen gewerkt. 

Order 13827 

De strucruur en de nieuwe werksrukspecificatie werden verder ontworpen. 
Besloten werd dat SpC niet alleen zou aangeven wanneer gebrande onderdelen zouden worden 
aangeleverd en wanneer deze in SpC werden terugverwacht, maar ook in welke groep van MF de 
bewerking zou geschieden. De aanlevering van onderdelen voor een MF-groep zou zo veel 
mogelijk op een pallet gebeuren. Daarbij kon de lijst met onderdelen voor de MF-groep als 
transportbon worden gebruikt. Daardoor werd de afdeling Ordervoortgang & transport bij bet 
project betrokken. 

Een programrneur uit SpC die stage Iiep op het Produktiebureau, heeft de produktievoorbereiding 
voor SpC gemaakt. Daarbij is ook de nieuwe werkstukspecificatie gebruikt. 
Omdat te weinig tijd restte om medewerkers uit MF een gedegen opleiding in her produktievoor
bereiden te kunnen geven, werd her plan om ook de MF-groepen bun eigen werkvoorbereiding te 
Iaten maken, afgeblazen. Een produktievoorbereider van her Produktiebureau heeft die alsnog 
gedaan. Daarvoor heeft hij gebruik gemaakt van de Ieverdata die de produktievoorbereider van 
SpC had bepaald. 
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Bijiage 10: Werkstukspecificatie en afgeleide documenten 

CI:3 WERKSTUKSPECIFICATIE SPECIALE CONSTRUCTIES P&S Laatstc mut111ieJ.a1um : 10-IIAY-1995 

I Mag.kode Afl. v,1 Roule Es.t. bew. 
Pos Aanlal Omschrijving Matcriul 

I Bcstclnr. mg-wk ma
11

Lcnctc Oik1c Tclr.cnincnr. , ~ , t- , . , -~ Opmerkin1cn - k .,. Sub - ~ 

302 2 PLMT SCHI.ST 25 1 2 

303 2 PLAAT SCHI.ST l2 1 2 

306 8 PLA.AT SCHI . ST 60 18 2 ·OPLASSEN ZIE DETAIL 2 

311 8 PLAAT SCHl.$T 60 " 2 

307 , 2 PLAAT $CHI . ST 16 1 2 

· 309 I 2 PL..U.T $CHI .ST 40 1 2 

:Ji0 I 2 Pl.V.T SCHI.ST 40 1 2 

3 12 I 2 PLAAT SCKI.ST 16 1 2 

318 I 2 Pl.UT $CHI.ST 25 1 2 

jig I 2 PLAAT SCHI. ST 25 1 2 

jff 4 IIJNG $CHI . ST 100 1 2 

323 4 PLMT $CHI.ST 25 1 2 

324 2 Pl.UT $CHI . ST 25 1 2 

325 2 PLMT lstHt .sr I 25 1 2 

326 4 Pl.UT $CHI.ST 40 1 2 

328 4 PLMT SCHN . ST 40 1 2 POS : 328R 

328 4 PL.UT SCHI.ST 40 1 2 POS : 328L 

335 I 2 PLMT $CHI . ST l2 1 2 

336 I 2 PLMl $CHI . ST 70 11 2 

337 I 12 PL.UT SCMI . ST 25 1 2 

340 4 PLAAT SCHI.ST 20 1 2 ALLEEN IRANOl:N 

-l LASSEN II J MCWUGE 
__ , __ 

·-
GE/ 2 OPLASSEN 111:vs I 2 1 Nl.»Mlt ~T R.V.S OPLASSEN ZIE 

VOOI PLAATS EN Nl,Ntflt OP TU. ·- 2 , CRONOPLM T i SCHl,ST 01062.0IJ ' 6 1 POS : GaONOPL.U. t -+ I l 
Z!l.L..?2 j SLIJTSTUIC O~AX\SCMI.St 46523 N· 11 587817'51 1 

218 ! 46 j BUS JET NOZZLE N90 i•vsJ41 467 15 L·7 POJ00.020.001 2 1 .,, 067 

2 i §7-4 6 J ET NOZZLE 1Z.UNT 9"5 CJ5 20186260 ' Ill POJ00.020.001 2 1 062 .,, 067 

228i461 O· RING 82.14XJ .53 02172.948 ' I 1 

2ff 4 j BUS JET NOZZLE avsJ,1 46715 L· 7 P0000 . 044 . 003 2 1 "" 067 

224 I 4 JET NOZZLE '4120 D•160/ST52.J 2D172063 ' 11l 5879130 1 2 062 "" 086 · MET GAT ,LOS MEE ZENOEN 

224 I 4 l JET NOZZLE Jll120 1D•160/ ST52.3 20172063 ' I 113 2 1 062 .,, 067 · ZONOU GAt 

I I I 
~Q~f 2 I 'ENOEIIPLMT •utlU/ST 46719 L· 8 I 1 · LET OP IXSI 1XII .t.Ul•EN<-U 

20 2 , 2 HNOUPlAAT RVIIH / ST 46719 L· 8 I 1 · LOS MEE ZEMOEN 

Kop1ccn nur Afd. KonL&.i.tpcnoon Tel. Ger.wk. 
A&ntal : Wcrbtuk : 

IA11.-• , 

M&9.d. I 1 I HW I I)( S.W. DAVIDS 367 2 VASTGED.SLEEPZUIGKOND D:1000 lSB.18B. 
Wtrk pl. 1 2 I I WI G.DE VIIEEDE 423 

Tclr:enan1nr . · IWL.: IOrdcr_lndcl ._Sub : l:Aanul ,. !Blad : I"" ... I 1 I I SPC W.STAM 359 bl1dcn : 
'ior t.h.al ,, I I 5243987A A 13827 4537 201 3 e 

CI:3 MATERIAALST AAT SPECIALE CONSTRUCTIES P&S Laatste muu.11c<la1um : 10-IIAY-1995 

Mac.kode Afl. v,. Route EJ.1 . bew. 
Pos A•nlll Omsc:hrijvinc Matcriul 

/ Bcstelnr. m1-wk ma1 
Lcnstc Diklc Tckcninpr. ~ , 1-J . , 

k .. Sub -· - ~ Opmcrltin1cn .. .. 
224 4 JET NOZZLE Jll120 0•160/ST52.3 2017206J ' 113 2 1 062 "" 067 

267 2 SCHAU I EUTU( ' 3 058 "" 067 

267 2 SCHAIINIEUTUK • l 058 .,, 067 

268 2 SCHAUIEltCX:. • l 058 "" 067 

268 2 SCHAltNIEltCX:. • l 058 .,, 067 

224 4 JET NOZZLE Jll120 0•160/ST52.3 20172063 • 11l 5879130 1 2 062 "" 086 

233 4 IUS 0•150 \ 106 u:,2so 20211065 • 101 51179200 2 1 058 .,, 067 

234 8 BUS 0• 150\ 106 SU280 20211065 • 56 5875765 2 1 056 .,, 067 

21 9 I 46 JET NOZZLE Z. lANT 9"5 C35 20186260 ' Ill POJ00.020 . 001 2 1 062 "" 067 

260 I 2 ' PLMT $CHI.ST 20 1 2 

I I 
262 I 2 I PLMT $CHI . ST 90 1 2 

I I 
268 2 I PLMT $CHI.ST 100 1 2 • 
268 2 I PL.U.T $CHI .ST 100 1 2 • 

I 
270 2 I PLAAT SCHI . ST 60 1 2 -270 2 I Pl.UT $CHI.ST 60 1 2 

"'£( "" $CHI . ST 20 1 2 - ~ -
2_ 74 2 -t· Pl.U.T $CHI . ST . 90 1 2 

27 6 2~AA, SCHl ,ST. 90 1 2 

__ ..! 
279 I 2 PlAAT SCHI.ST 20 1 2 

i§Q C ~ PLAAI SCHI.ST 20 1 2 • 
280 ; 2 PLAAI SCHI . ST 20 1 2 • 
284 2 PLAAT SCHI . ST . 90 1 2 

285 2 PlAAf SCHl,ST 20 1 2 

287 2 PLAAT SCHI.ST 20 1 2 

289 2 PL.U.J $CHI.ST 40 1 2 • 
289 2 Pl.UT SCHI .S T 40 1 2 • 

Kop1ccn n11r A(J . Kontalr:1penoon Tel . Ger.wk . Aanu.l : Wctbtuk : IAn .w«k ' 

14.ao . d . 1 1 I IIW I Of S. W. OAVIDI 367 2 VASTGED.SLEEPZOIGMOND 0:1000 1se.1ee . 
W•rkol. 12 I I WI G. OE VltE.fOE 423 

T clr:cnincnr. : :-·:1°::-~::--s: ~ 3 7 
IAanlll I Blad : 

1 1·: ... I 1 I I SPC W. STAN ,,. b1aden : 
Sort .h a \ I 1 I I 5243987A 201 
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a:3 BRAN DLIJST VOOR MF-DELEN Ulalste mul11tit."J11tum : 10 - IIAY-1995 

M 11.kode AO. Vr . Ro ute Eat . b~. 
Po, A1n11I Omschrijvina Matcriaal / Bestelnr. m1•wk Lcnctc Olktc Tckcningnr. -~· '- ' ., ~ 

Opmcrkin1cn m, 1 .. .. Sub .. - ~ 

268 2 PLM T $CHI . ST 100 1 2 • 
268 2 PL.U.T SCHI . ST 100 1 2 • 
280 2 PL.U T SCHI . ST 20 1 2 • 
280 2 PLA.U SCHI . ST 20 1 2 • 
28 9 2 PLAAT SCHl,ST 40 1 2 • 
,Jlj 2 PLAAT SC HB .ST 40 ; 2 • 
291 2 PlAAT SCHI . ST 60 1 2 • 
296 2 PLAAT SCHI .ST 40 1 2 • 
296 2 PLMT $CHI. ST 40 1 2 • 
297 2 PL.O. T SC Hl , ST 40 1 2 . 
29 7 - 2 PLAAT $CHI . ST 40 1 2 • 
298 2 PLM T $CHI . Sf 60 1 2 • 
341 2 PL AAT $CHI . ST 10 11 2 • 
341 2 PLAAT $CHI .S T 10 11 2 . 
267 4 PLAAT SCHI . ST II 1 2 • 
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Bi.ilage l l: Afspraken tussen Techniek en SpC 

Tijdens het werken met de tekeningen uit Pro/Engineer kwamen enkele knelpunten naar voren. 
Hier staan de afspraken op een rijtje die gemaakt zijn tussen beide afdelingen om het werken met 
de tekeningen te vergemakkelijken. 

► l Pijlen van posnummers eindigen met een punt tegen een lijn van het vlak. in plaats van in 
het vlak zelf. Dat is soms erg onduidelijk. Pro/Engineer heeft daar geen mogelijkheid 
voor. Dit punt is neergelegd hij de fabrikant van Pro/Engineer. Die zal die mogelijkheid 
bekijken. lndien dit in de toekomst mogelijk is, zal de tekenaar de pijlen zo veel mogelijk 
in het vlak laten eindigen. 

► 2 De aanduiding van de posnummers voor platen en profielen etc . in verschillende soorten 
symbolen (zeskant, driehoek etc .) zijn alleen voor IHC hekend. De noodzaak hier 
onderscheid in te maken is gedeeltelijk ondervangen door de uitslagenlijst, daarop staan 
immers alleen onderdelen van plaatmaterial. 
Aile posnummers blijven daarom in Pro/Engineer genoteerd worden in cirkels . 

► 3 Alie verschillende onderdelen krijgen in Pro/Engineer een uniek posnummer. Als een 
onderdeel meerdere keren in het ontwerp voorkomt, wordt die op de tekening echter 
slechts eenmaal benoemd. Dat werkt verwarrend voor de produktievoorhereider en 
ijzerwerker. 
Onderdelen die meerdere keren voorkomen in het ontwerp, zullen in de cirkel van het 
posnummer voortaan een getal toegevoegd krijgen. dat aangeeft welk exemplaar het is. Dit 
posnummer kan meerdere keren gebruikt worden, maar voor elk exemplaar slechts een 
keer . 

► 4 Bij het toekennen van posnummers aan de onderdelen, kan in Pro/Engineer slechts met 
heel veel moeite op een voor de produktie logische manier (de volgorde van samenstellen) 
gebeuren. De kans op fouten is dan groot. 
De huidige posnummering zal gehandhaafd blijven. 

► 5 De posnummers zijn soms met erg lange pijlen verbonden met het onderdeel. terwijl dat 
niet altijd hoeft. Dat heeft een onnodig drukke tekening tot gevolg. Posnummers zullen 
door de tekenaar in het vervolg dichterbij en indien mogelijk in de onderdelen geplaatst 
worden. 

► 6 Linkse en rechtse onderdelen zijn voor Pro/Engineer verschillende onderdelen. Zij moeten 
dan ook een uniek posnummer krijgen. 
Bij volgende ontwerpen zullen ze door de tekenaar aangeduid worden met een 'L' of een 
'R' achter het posnummer om de samenhang duidelijk te maken. 

► 7 Hee is uit de tekening niet altijd duidelijk af te leiden of een gat m SpC gebrand of 
geboord moet warden, of dat er geboord moet worden in MF. 
Voortaan wordt in de tekening vermeld waar en hoe een hepaald gat moet worden 
gemaakt. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- niets aangegeven: - > hranden 
- hemating: - > boren in SpC 
- hewerkingstekens/tolerantie: - > horen in MF 
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De mogelijkheden in SpC zijn: 
voor het baren: - maximale ruwheid: 12,5 

- diameter: :::; 90 mm. 
voor het branden: - maximale ruwheid: 12,5 

► 8 Voor sommige onderdelen is het voor de ontwerper/tekenaar niet duidelijk of materialen 
besteld maeten worden of ze beter zelf gemaakt kunnen worden . 
Bij twijfelgevallen zal in overleg tussen tekenaar en programmeur bepaald warden of een 
bus, pijp etc. besteld moet worden of zelf gemaakt moet worden . 

► 9 Sams wordt een onderdeel tijdens het ontwerpen apgedeeld in twee stukken. Daarbij blijft 
slechts een pasnummer bestaan. 
Dit zal door de ontwerper zo veel mogelijk voarkomen worden . 

► 10 ln overleg met tekenaar en programmeur kunnen 'twijfelachtige !assen' worden 
doorgesproken. 

► 11 De bestelnummers en materiaalcodes warden door de ontwerper/tekenaar op de stuklijst 
ingevuld. 

► 12 De bematingen van de plaats van de gaten staat niet in de tekening. Oat zal blijft ook zo. 
Verwacht wardt, dat de plaats van de poederlijnen nauwkeurig genoeg is. Indien zich toch 
geregeld problemen voordoen, wordt dit punt opnieuw bekeken. 

► 13 Sommige subassemblies warden door de tekenaar al apart weergegeven. Voor de andere 
zal dat niet gebeuren, de manier van samenstellen moet door in de produktieafdeling door 
de programmeur en ijzerwerkers worden bepaald. 

► 14 De tekenaar zal er nauw op toezien dat ook de schuine kanten op de tekening warden 
bemaat. 

► 15 Echte fouten en onduidelijkheden in de tekening en de stuklijst moeten direct warden 
teruggekappeld naar de tekenaar, zodat deze ze kan wijzigen. 
Minder essentiele op- en aanmerkingen, zoals de routing van onderdelen, kunnen duidelijk 
warden weergegeven op de lijst en bij de tekenaar worden gebracht die ze bij het ontwerp 
bewaard. Voor een eventuele herhalingsorder zullen de wijzigingen worden meegenomen. 

► 16 De standaardrouting van de onderdelen staat vermeld op de stuklijst uit Pro/Engineer, die 
wardt binnengehaald in de werkstukspecificatie. De programmeur/produktievoorbereider 
zal deze cantroleren en indien nodig aanpassen. 
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Bijlage 12: Inhoud van de opleidingen 

Om in de toekomst de nieuwe structuur van produktievoorbereiden te kunnen volgen, is het nodig 
verschillende medewerkers op te leiden en te trainen in nieuwe activiteiten. 
Hier staat voor de belangrijkste medewerkers op een rijtje waar zij zich in dienen te bekwamen. 

Ontwerper/Tekenaar 
► produktiegericht ontwerpen 
► standaard routing van onderdelen over de afdelingen 

► oude werkstukspecificaties opvragen in het VAX-systeem 
► nauwkeurig en volledig invullen van de ge·imegreerde stuklijst: 

- magazijn- en bestelcodes ; 
- magazijn en leverweek; 
- routing van de onderdelen: 
- extra produktie-informatie. 

Programmeur/produktievoorbereider SpC 
► importeren van de ge"integreerde stuklijst in de werkstukspecificatie 
► werkstukspecificaties opvragen en aanpassen: 

- selecteren van MF-delen; 
- rangschikken van regels: 
- toevoegen van benodigde produktie-informatie. 

► plannen van de bewerkingen binnen SpC die nodig zijn om het produkt (bijvoorbeeld 
sleepkop) te maken: 

- volgorde ; 
- tijdsduur. 

► aanmaken van de routekaarten en werkbonnen in het produktievoorbereidingsprogramma 
► archivering van de informatie 
► inschatten welke bewerkingen in de verschillende MF-groepen kunnen worden gedaan 
► aansturen van de MF-groep en de zagerij met de juiste onderdelen en informatie 

IJzerwerker 
► opmaken van de samenstelvolgorde uit de tekening voor zover deze niet door de 

programmeur/produktievoorbereider is aangegeven 

Programmeur/produktievoorbereider MF 
► werkstukspecificaties opvragen 
► plannen van de bewerkingen binnen de MF-groep die nodig zijn om her onderdeel te 

maken: 
- bewerking; 
- volgorde; 
- tijdsduur. 

► aanmaken van de routekaarten en werkbonnen in het produktievoorbereidingsprogramma 
- overnemen van aangegeven subnummers 
- toevoegen van benodigde produktie-informatie 

► archivering van de informatie 
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Summary 

This report is a summary of the report that I made to finish my study of Industrial Engineering 
and Management Science at the University of Technology of Eindhoven in the Netherlands. The 
report is based upon my research at IHC Parts & Services in Kinderdijk, the Netherlands. 

The company 

IHC Holland is a company that designs and builds goods for the dredging industry, mining, on
and offshore ramming companies, shipping-companies and ship-yards. 

The business unit Parts & Services supplies dredging installations for new ships, after sales 
services and spare parts for the existing fleet. The company produces in one-of-a-kind products 
and small series . It has four production divisions: 

► a construction-shop, called Special Constructions 
► a machine-shop, consisting of three separate groups 
► an assembly-shop 
► a pattern-shop. 

For these divisions the Production Office takes care for the work preparation. 

The project definition 

Parts & Services (P&S) has got to deal with customers who want custom-built products with a 
short delivery . P&S tries to meet these wishes by trying to be flexible and produce with a minimal 
flow-time . In order to accomplish this the company has formulated a policy called 'Alter:native 
Workforms', based on the principles of the sociotechnical theory. One of the possibilities to carry 
out the policy, is to create the ability to prepare the production in the production divisions instead 
of doing it in a central Production Office. 

Besides decentralisation of work preparation the development of CAD/CAM takes place. 
Computers can be used in designing and drawing and in production processes. Digitized designs 
can be used for programming the machines that cut the parts out of steel plates. The technical 
connection of CAD and CAM can be made, but that is not enough to make a product. The design 
has to be translated, logistically and administratively, into workinstructions for the production 
groups. Normally the work preparer makes this translation. However , new developments in 
information technology create new opportunities. 

For some products the engineering division of the company designs the product on a feature based 
3D CAD-system, called Pro/Engineer. This CAD-system is able to make an integrated partslist of 
all the parts of which the product is composed. This creates the opportunity to partly automate this 
activity and create a direct transfer of information between engineering and production. When the 
work preparer at the Production Office is left out of the process, the work preparation activities 
must be performed by the remaining functions in the process: the engineer and the production 
groups (see figure 1) . 
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Figure 1: Direct connection of engineering en production 

The goals for designing a new structure for work preparation were: 
1) reduction of flow-time; 
2) 
3) 
4) 

more responsibility and control at a lower organisational level ; 
increase of flexiblity; 
connection of disciplines, resulting in better products. 

There are different sorts of orders being taken care of at P&S. The orderflows are shown m 
figure 2. 
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Figure 2: Orderflows through P&S 
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The orderflow for which the products can be produced with a direct connection between 
engineering and production, is the flow with number 5. 

The project was defined as follows : 
investigate how decentralisation of work preparation can contribute to a reduction 
of the flow-time of certain products, for which the automated connection of 
engineering and production plays an important role. 

In order to be able to implement a solution the research was focussed at the construction-shop 
Special Constructions (SpC). 
[n the project the product-creation process of a drag head , a strategic product of P&S, was the 
subject that was being investigated in order to get information about work preparation and the 
abilities to decentralize those activities and the abilities to use the integrated partslist. A drag head 



is a part of a dredging installation that is draged along the bottom of the river or sea. The draging 
loosens the soil and the pump at the end of the suction pipe, which is connected with the drag 
head, sucks the mixture of sand or clay and water through the suction pipe in the hold of the ship. 
Figure 3 shows a design of a drag head. 

Figure 3: Example of a drag head 

The process of design and implementation 

The project took place in an action-research: during the observations and investigations a new 
structure for work preparation was designed and implemented at the same time. In figure 4 the 
process of design and implementation is presented in a schematic way. 

principles from theory 

\ 
research area _. 

I 
practical changes 

Figure 4: The process of design and implementation · 

For designing a new structure for work preparation the design principles of two theories were 
used: Sociotechnique and Business Process Redesign. 

Sociotechnique (ST) has the following principles for designing a structure for control: 
1) Control capacity should be as close to the process to be controlled, as possible. 
2) Combine feedforward and feedback controlloops in the process . 
3) Reduce the number of executing and controlling tasks by improving the distribution. 



4) Appoint indirect functions to production groups. 
5) Integrate controlloops . 
6) Integrate controlloops in time. 
7) Increase control memory, for instance by promoting periodic consultations. 

Business Process Redesign (BPR) is an approach to process redesign that tries to use the strenght 
of information technology. This approach has some design principles also: 
1) Organize the process around results instead of tasks. 
2) Let the person who produces information, work it up . 
3) Let the person who uses the results of a process execute the process. 
4) Let the executor of a process take decisions . 
5) Gather information only once: at the source. 
6) Treat geographically dispersed sources as if it was centralised. 
7) Join parallel processes instead of integrating the results . 

Using those design rules as best as possible, a new structure for preparation was designed in terms 
of responsibilities and activities. 
At some points the theoretically designed structure was altered, because the existing production 
situation would not allow changes that were too drastic. 

Part by part the new structure was being designed in more detail and implemented in co-operation 
with several workers at the production groups, engineers, work preparers and a software-specia
list. Sometimes, during the implementation, a part of the new structure did not work out. New 
solutions were put forward and the structure was adjusted. 

The existing structure 

To be able to show what is changed in the structure for work preparation, first the ex1stmg 
situation is presented. Figure 5 schematically shows the product-creation process for a new 
custom-built drag head . 

Order 
ace 

Engineering ---~ 
Work 
prep . Construction-shop 

-------• Machine-shop J 
Figure 5: The existing work preparation structure 

I • 

The order-acceptant receives the order-sheet. He plans the amount of time that each division 
contributing to the order needs. He also writes down the weeks between which the amount of time 
should be spent. 
The engineer designs the drag head, prints the drawings and makes a partslist. He also places 
orders and makes reservations for material or parts. . · · · 
Then the work preparer determines for the production parts how, where and when these must be 
manufactured, in other words, he determines the route and the detailed planning of the parts . This 

·. •.- · ;. · 



is written down in documents like a workpiece specification and workorders. He does this for all 
parts and for all production groups. These groups receive the drawings and the workorders. 
The programmer in SpC makes the programs for the machine that cuts the parts out of the steel 
plates. The composers build up the product according to the workpiece specification. In the 
production groups of the machine-shop, the workorders are being executed also. 

The new structure 

In the new structure the act1v1t1es of the work preparer are added to the existing tasks of the 
engineer, programmers and composers. Figure 6 shows the new structure. 

I I 

Construction-shop • I 

Machine-shop J 

Figure 6: The new work preparation structure 

The engineer designs the drag head, makes the drawings and makes a integrated partslist. The 
engineer knows globally how the parts should be manufactured. He writes down the route of the 
parts between the production divisions. He completes the partslist with information about the 
reservations and orders of parts and material. Then he sends all drawings and partslists to the 
programmer in SpC. 
The programmer can use the digital drawings for programming the machines. He makes a detailed 
planning for SpC and determines when parts that need an operation in the machine-shop can be 
transported and when these parts need to be back in the construction-shop for composing. The 
parts are transported in one batch per production group as much as possible. 
Each group of the machine-shop receives a list with the global planning of the parts that need an 
operation in that group . The programmer of the group uses this information to make a detailed 
preparation for the operations in his group, accompanied by the workorders. If necessary, he can 
make a program for the operation. 

This structure can be used for an order for a new drag head, a so-called engineer-to-order 
situation. In case a repeat-order comes for a drag head, the structure is a little different. This is 
called a make-to-order situation. Because the design is not altered, the drawings and the partslist, 
workpiece specifications and detailed plannings can mostly be reused. The only data that need to 
be changed are those about reservations and orders of material. This can be done by the order 
acceptant. The production groups need to change the dates in their plans and workorders . 

For an order that is almost a repeat-order, a new design has to be made, in order to get an 
accurate integrated partslist. This situation can be called a reengineer-to-order situation. 



This partslist can be compared to the former partslist. A special program can mark the 
differences, so these can easily and will be noticed. Only for the new parts the route has to be 
written down, the rest can be copied. 

Results 

During the project the new structure was partly implemented. The engineer did make the 
integrated partslist. Because a programmer from SpC was gaining experience in work preparation 
at the Production Office, he was able to make the preparation for the construction-shop. The 
programmers of the groups of the machine-shop, however, did not have enough experience in 
work preparation to do their own. Therefor, the detailed planning and workorders were made by 
the work preparer at the Production Office. 

The figures 7 and 8 show the flow-times of the two drag head orders per division. The times are 
divided into three main parts of the drag head: the fixed part, the visor and final assembly. 
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Figure 7: The flow-times of the first drag head order Figure 8: The flow-times of the second drag head order 

When the flow-times for the two drag heads are compared, it is noticed that engineering needed 4 
weeks more to design the first drag head . Because the orders were placed by the same customer, 
and therefore the demands were similar, there seems to be a learning effect. 
Concerning the work preparation, it is noticed that for the first order activities were spread out 
through time, following the deliverance of the drawings by the engineer . For the second order the 
drawings were delivered subsequently in a short time, so work could be prepared subsequently for 
the main parts . 

When the worked houres for the activities are compared to the planned houres , an excess of 200% 
in houres is noticed for the engineering activity for the first order. In my opinion, this is due to 
the many customer changes in the engineering fase. Thereby, too little time was planned for 
engineering a complex drag head in the relatively new CAD-system. During the project some 
alternatives for improving the pre-production fase were formed. 

In order to find out the benefits of the new structure with regard to reduction of the flow-time, a 
comparison with historical data should be made. However, there are no suitable data from the 
past. This is caused by the fact that previously, only one drag head was designed in Pro/Engineer. 
Furthermore, the designs differ in complexity , which can cause large differences in design, 



preparation and production flow-times and houres. Thereby, only worked houres are registered, 
no flow-times . Therefore, the result had to be determined in a qualitative way . 

Work preparation is removed from the Production Office to the engineer and the programmer. 
This can lead to a reduction of the flow-time for the order, because the time passing at the 
Production Office before the work is being prepared, is eliminated. The production group starts 
with the order at an earlier stage. This reduction can rise to one week for a normal order. 

Conclusions 

Concerning work preparation the following main conclusions were drawn. 

► With some education in work preparation, the work preparation for a drag head for the 
construction-shop can be done by a programmer of that division. 

► The direct connection of engineering and production eliminates the waiting time at the 
Production Office. 

► The decentralization of work preparation increases the production control in the 
production divisions. 

► The construction-shop can inform the separate groups of the machine-shop with global 
planning information, enabling the groups to make their own detailed planning and 
workorders . 

► The use of the data from the integrated partslist reduces typework and the possibilities of 
errors. 

Concerning the pre-production fase the next conclusions can be made. 
► Engineering drag heads with Pro/Engineer has not yet lead to a reduction in flow-time . 
► Selling engineering and production capacity separately and making clear agreements can 

bring quiet in both the fases. 
► Improvements in the engineering process can reduce the flow-time . 

The main conclusion of the project was, that the reduction of flow-time that can be gained by 
decentralized work preparation, is caused by the elimination of the waiting time at the Production 
Office. Thereby, decentralizing of work preparation can have benefits in production control. A 
further reduction of flow-time probably can be gained in improving the pre-production fase . 

Recommendations 

To improve the results of the decentralization process and expand the use of the new structure, the 
following recommendations were made. 

► Train employees in the production groups of the machine-shop, enabling them to make 
their own work preparation. 

► Evaluate orders with the engineer and employees from the production groups to improve 
the effects of design-to-manufacturing. 

► Optimize the engineering process by creating standard parts and macros . 
► Design main parts of the products parallel at two CAD-stations , for instance the fixed part 

and vizor of a drag head . 
► Sell engineering and production capacity separately and make clear agreements about 

contents , price and delivery. 




