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ABSTRACT 

In this report, the improvement of the development process of Vernay Europa BV is described, 
which leads to a decrease of the scrap. This is accomplished by improving the capability assess
ment and the organizational aspects of the development process. This last part consists of the 
implementation of Failure Mode & Effect analysis, which realise preventive development by 
feedback of information from Manufacturing to Engineering, and the structurization of the 
reviews. This project results in a situation, in which the process capability can be realized and 
guaranteed to production. 
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SUMMARY 

Introduction 

This report is the result of a research project carried out as the final part of the Master Program in 
Industrial Engineering and Management Science at the Eindhoven University of Technology. The 
project is executed at Yemay Europe BY, supplier of elastomeric precision components for the 
automotive as well as the medical industry. 

Yemay Europe BY consists of a Sales, Engineering and Manufacturing department Sales keeps the 
contact with the customer, to acquire an order for a specific product. When all the requirements are 
defined, Engineering starts to develope an appropriate product and process to satisfy these 
requirements. At the end of the development process, the developed process is reviewed in a 
capability study, called the Ppk-study, by judging the performance of the developed process. If this 
process capability meets the requirements (the so called specifications) of the customer, then the 
process will be translated to production. After the translation, the process capability is assessed in 
the case of translation to a new product, insert or "rubber batch". This is called a set-up check. 

The problem of Yernay is that its customers' wishes in relation to the required level of failures are 
not satisfied. At this moment, the level of failures is estimated by the visual sample system at 1500 
ppm (parts per million). This level must decrease to 100 ppm, because the customer requires for 
the process capability: Cpbl,33. (In a normal distribution Cpk= 1,33 is attuned to approximately 
100 ppm.) 

The probability of scrap can be reduced by improving the development process as well as the 
production process. The problem of Vernay has led to two separate projects, one related to the 
development process, the other related to the production process. The projects are executed in a 
cohort relation. This report describes the project that searches for improvement of the development 
process with the goal to realise a decrease in scrap. 

The projectoutline that consist of the project formulation and a related approach is described in the 
next part. After that, the execution of the project will be described in short. The summary will be 
ended with the most important conclusions and recommendations of the project. 

The projectoutline 

The problem, mentioned above, has led to an initial formulation of the project for this research: 
"Improve the development process in order to realise the required scrap level, without increasing 
costs." 

An initial analysis is executed to define the problem and project in more detail. They can be 
formulated as follows: 

Problem fornudation 

"Due to a non-optimal development process, the scrap level at the customer and the quality costs 
are too high . " 
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Project formulation 

''Make a proposal for improvements in the development process so that its implementation will 
lead to a situation, in which the process capability can be guaranteed to production, by 
determining the capability at the end of the development phase, and can be realised in production, 
to satisfy the high(er) customer requirements on the condition of non-increasing total costs." 

Project approach 

For the project an approach is defined, which will be followed for the execution of the project. 
This approach can be devided into two parts, which will together realise the goal of the research. a 
reduction in scrap by realise and guarantee a capabel process. The first part concerns the 
realisation of the required capability, the second part concerns the assessment and gaurantee of the 
process capability. This approach can be formulated as follows: 

1. Feedback&: Feedforward 

This part of the approach contains the following steps: 

■ Analysis of the feedback of information from the production- to the development phase, in order 
to be preventive instead of reactive in the development process. 

■ Analysis of the "Problem Solving" procedure. 
• Analysis of the use of "Failure Mode & Effects Analysis", a tool for preventive development 

and technique for feedback of information. 
• Analysis of the effectivity and efficiency of the "reviews". 
■ Analysis of the "Ppk-study" (and "0-series") as feedback-mechanism. 

2. Process Capability 

This part of the approach contains the following steps: 

■ Analysis of the Ppk-study and set-up checks. 
■ Literature-research about capability and related subjects. 
• Analysis of the causes of a non-correct capability assessment. 
• Formulation of a capability approach, which is also directed to the visual- instead of only 

dimensional aspects of the products. 
■ Search for a short- and long term improvement-methodology, for realising the capability. 

The relation /Jetween the two subprojects 

To be able to realise and assess the capability is a prerequisite to guarantee a capabel process to 
production. The organizational aspects of the development process (part 1) are of primary concern 
for realisation of the required capability. The assessment of the capability is the technical aspect 
(part 2) of the prosess. By determining the capability and feedback of this information it gets clear 
if and in which way the process needs to be improved. This improvement of the developed process 
can be done by Design of Experiments (DOE) or Failure Mode & Effects Analysis (FMEA), for 
the short term respectively long term improvements. So, in this way the organizational aspect, 
FMEA, takes care for the 'big mistakes' and the technical aspect, Ppk and Cpk, takes care for the 
systematic variation of the process, which can be eliminated by DOE. 
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The execution 

For the execution of the project, the above mentioned approach is followed. In the initial phase, a 
qualitive analysis is executed. The attunement of the department goals is analysed, because 
hannony between these goals is a prerequisite for the effecti vity and efficiency of the coordination 
of the different development activities. 

In the first part of the project, the organizational aspects, the attention is drawn on the use of 
Failure Mode & Effects Analysis, because this is the tool for feedback of information and 
preventive development, which is constructed but not used by Vernay. For the Problem Solving 
procedure, a starting point for feedback of information, the formal 'reviews', which are used for 
feedforward of the development activities, and the Ppk-study and 0-series is searched for 
improvements. These improvements realise effective feedback- and feedforward-mechanism. Due to 
these subjects the amount of standardisation and formalisation is analysed. 

For the second part of the project, the technical aspect 'Process Capability', a detailed approach is 
constructed, after a critical analysis of the applied capability assessment. In the first phase the 
quality inspections, which are executed in the primary process, are described. The first phase is the 
starting point of the capability research. Three representative products are selected, with the 
purpose to collect all the available and for the research relevant information on inspections for 
these products. For these products this information is gathered and analysed. A subdivision is made 
in the categories dimensional-, visual- and functional- scrap. After that, the most important 
categorie is assigned. This is the visual category, because this one creates the most scrap. The 
visual scrap is subdivided in the possible kinds of failures, called "foutsoorten". Design of 
Experiments is applied for the most important kinds of failures of one of the three products, with 
the goal to improve the belonging process on the short term. The acquired information on 
inspections is analysed to improve the dimensional capability assessment and to detennine a 
methode to assess a visual 'capability'. For the long term improvements, Failure Mode & Effects 
Analysis is recommended as the preventive tool. 

Conclusions & Recommendations 

In this part the most important conclusions and recommandations will be drawn, related to 
respectively the two subprojects. 

Feedback cl feedforward 

• A better attunement between the department goals of Manufacturing and Engineering is needed. 
• A Process Needs Analysis is needed for preventive development. 
• The project-team needs pro-activity to realise an optimal coordination of the development 

project. 
• More structure is needed in de development phase, which can be realised by standardisation and 

formalisation. 
• The Process Failure Mode & Effects Analysis needs to be used in the development- and 

manufacturing phase. 

Process Capability 

• De real visual scrap-level is approximately 50 times bigger than allowed, namely ±5000 ppm. 
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• The acceptation-rule for the Ppk-study, always Ppk>l ,67, is not always met by Vernay. 
• More attention needs to be placed on the visual aspects of the products. A visual 'capability' 

needs to be assessed in the 0-series. A visual "expert" is needed. DOE can be used to improve 
the process on the short term, and FMEA for preventive development on the long term. · 

• The Ppk-study and 0-series needs to be linked up, to get a more reliable assessment of the 
process capability, dimensional and visual. 

• The used QNS-system does not calculate a correct capability value, when the distribution of the 
measurements is different from the normal distribution So, the new version of the QA/S-system 
needs to be installed. 

• The requirements for Cpk-values are always satisfied in the case of Cpk-items, but not always in 
the case of 'usual' contol-items. So, all control-items need to be handled like Cpk-items. 

• During the Ppk-study, more 'extra' variation sources must be taken in account, so that the 
difference between the Ppk- and Cpk-requirement is able to stand up against the remaining 
sources. 

• In the sample system for capability assessment can be contented with the measuring of products 
from less cavities. In the set-up check more runs needs to be used. 

The realisation of the goal: from 1500 ppm to 100 ppm 

The goal of this project, realise a decrease in scrap from 1500 ppm to 100 ppm, is a comparison of 
apples and pears. The estimated scrap level of 1500 ppm has only a visual nature and the target, 
100 ppm, is only based on the dimensional requirements of the customer. So, in this way the goal 
can never be reached. The only thing which can be mentioned, related to the goal, is that a 
decrease in the probability of scrap can be reached by assessment of the capability, because in that 
case it gets clear when the developed process is able to satisfy the requirements and that the 
process needs improvement when this is not the case. 
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Louis en mijn dispuutsgenoten voor al het geduld en de mentale ondersteuning, die ze mij 
gedurende de studie en dit project hebben gegeven. 

VII 

Jacqueline Janssen 
Oldenzaal, juni 1996 



INHOUDSOPGA VE 

ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 

SUMMARY .................................................... III 

VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 

INHOUDSOPGA VE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 

Afkortingenlijst ................ . ................................. XI 

Definitielijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 

Hoofdstuk 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l. 1 De achtergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1.2 De opbouw van het verslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving .. ...... .. . ..... ... .. . .... .... .......... 2 
2.1 Het bedrijf Vernay ........................................... 2 

2.1.1 Het profiel van de onderneming . .. .... . .......... . .......... 2 
2.1.2 De organisatiestructuur ................................... 2 
2.1.3 De komst van Engineering naar Europa ........................ 3 

2.2 Het produktassortiment ........................................ 4 
2.3 De markt .... ............................................. 4 

2.3. l De klanten ........................................... 4 
2.3.2 De concurrenten ....................................... 5 
2.3.3 De leveranciers ........................................ 5 
2.3.4 Ontwikkelingen in de branche ........................... ... 5 

2.4 Het primaire proces .......................................... 6 
2.4.1 Het produktieproces ..................................... 6 
2.4.2 Het sales- en ontwikkelproces ............................... 7 

Hoofdstuk 3 Vooronderzoek, Opdracht & Onderzoeksplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
3.1 Het Tien Stappen Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
3.2 De initiele opdracht en -analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

3.2.1 Coordinatie en samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
3.2.2 Feedback en feedforward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
3.2.3 Process capability ..................................... 12 

3.3 Kwalitatieve analyse: coordinatie & samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
3.3.1 (Kwaliteits)beleid ................ .. ..... . ............. 13 
3.3.2 Afstemming afdelingsdoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
3.3.3 Informatie en overleg ................................... 17 
3.3.4 Quality Function Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

3.4 De opdrachtformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
3.5 Het onderzoeksplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

3.5.1 Deelplan Regelen & Sturen ............................... 20 
3.5.2 Deelplan Process Capability ............................... 20 
3.5.3 De randvoorwaarde en het relatieve belang ..................... 21 

3.6 De samenhang tussen de deelopdrachten ............................ 21 
3.7 De afbakening van het onderzoek . .. .............................. 21 
3.8 De rode draad van het verslag ................................... 22 

VIII 



Hoofdstuk 4 Regelen & Sturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
4.1 Inleiding ................................................ 24 
4.2 Problem Solving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

4.2. I Het mechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
4.2.2 Analyse en resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
4.2.3 Verbeterde werkwijze .. .. ............................... 27 
4.2.4 . Plan ter implementatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

4.3 Process Failure Mode & Effects Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
4.3.1 Het mechanisme ...................................... 29 
4.3.2 Het opstellen van een FMEA ......... ... .................. 30 
4.3.3 Het gebruik van een FMEA ............................... 30 
4.3.4 Analyse en resultaten ................................... 31 
4.3.5 Verbeterde werkwijze ................................... 32 
4.3.6 Plan ter implementatie .................................. 34 

4.4 De Reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.4.1 Het mechanisme .... . ............ . .. .. ................ 35 
4.4.2 Analyse en resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.4.3 Verbeterde werkwijze ................................. .. 37 

4.5 De Capability bepaling . . .. . ..... . ........ . ................... 38 
4.5. I Het mechanisme .... ... ... ...... ... . .................. 38 
4.5.2 Analyse en resultaten ...... . .......... .... ... . .......... 39 
4.5.3 Verbeterde werkwijze ... . ........ .. .... . . .. ............. 39 

4.6 Conclusies en aanbevelingen . . ...... . ..... ... .... ... ............ 39 

Hoofdstuk 5 Analyse Process Capability .... . .............................. 40 
5.1 Capability .. ... .......................................... 40 
5.2 De capability bepaling ....................................... 41 

5.2 . 1 De Ppk-study .. . ..................................... 41 
5 .2.2 De set-up controle ..... .... . . .. . ........ ... ............ 41 
5.2 .3 Het QA/S-systeem ..................................... 42 

5.3 De tekortkomingen ......... .. .................... .... ....... 42 
5.3.1 'Extra' variatiebronnen . ................................. 42 
5 .3.2 Stabiliteit en andere voorwaarde . . ....... . ........ . ......... 42 
5.3.3 Steekproefmethode Ppk-study & set-up controle .................. 43 
5.3.4 De capability bepalen ................................... 43 

5.4 Categorieen fouten en foutsoorten ................................ 43 
5 .4.1 De categorieen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
5.4.2 De foutsoorten ....................................... 44 

5.5 Externe uitval bepaling ... . ..... . . . .... .. .... . ......... ... .... 44 
5 .5.1 Het steekproefsysteem eindcontrole & controle perserij .... . ......... 44 
5 .5.2 Van 1500 ppm naar 100 ppm ..................... .. .... . .. 45 

5.6 Een stappenplan voor het capability onderzoek ... . .................... 45 

Hoofdstuk 6 Het Capability Onderzoek .... . ... . .. . ....................... 47 
6.1 lnleiding ... ... ...... . .. .. . . ....... . ........... .. ........ 47 
6.2 De inspecties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

6.2.1 Inspecties tijdens ontwikkeling ............................. 47 
6.2.2 Inspecties tijdens produktie .............. .. ............... 48 

6.3 De kwantitatieve analyse van interne uitvalgegevens ..................... 48 
6.3.1 De speerpunten ............................ . .......... 48 
6.3.2 De klantklachten ...................................... 48 
6.3 .3 Uitval registratie in VIS ................................. 49 

IX 



6.3.4 Steekproefcontrole & atlceurrapporten ......................... 51 
7.3.5 Visuele foutsoorten .................................... 52 
6.3.6 Process capability ....... . ...... . ................. . .... 54 

6.4 Toepassing van Design of Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
6.4.1 De uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
6.4.2 De resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
6.4.3 De berekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
6.4.4 De uitkomsten van het experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
6.4.5 De optimalisatie .. . ................................... 61 
6.4.6 Korte termijn verbetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

6.5 Dimensionele en visuele capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
6.5.1 Visuele "capability" .. ... ..... . . . . . .................. . .. 61 
6.5.2 Dimensionele capability ........................... . ..... 62 

6.6 Lange termijn preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
6.7 Conclusies en aanbevelingen .. ... ........ . ................ . ..... 64 

Hoofdstuk 7 Conclusies & Aanbevelingen . ........................ . ........ 65 
7 .1 Organisatorische aspecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
7 .2 Capability bepal ing (technisch aspect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
7 .3 De 'Overview' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

7. 3 .1 De relatie tussen de deelopdrachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
7. 3. 2 De real isatie van het doe I: van 1500 ppm naar 100 ppm . . . . . . . . . . . . . 67 

Literatuurlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

Bij dit verslag behoren: Bijlagebundel 1 
Bijlagebundel 2 

X 



Afl<ortingenlijst 

AOQL= Average Outgoing Quality Level 
CI= Capability Index 
CNA= Customer Needs Analysis 
Cpk= Process capability 
D = Detection 
DE= Design Engineer 
DOE= Design of Experiments 
DPR= Development Project 
EPP= Engineering Project Plan 
EPR = Engineering Project Request 
FMEA = Failure Mode & Effects Analysis 
ISIR= Initial Sample & Inspection Report 
LSL= Lower Specification Limit 
M&PE= Manufacturing & Process Engineering 
NPP= New Production Part 
0 = Occurance 
OAP= Operational Activity Plan 
PAE= Product Application & Sales Engineer 
PC= Process Capability 
PDE= Product Development & Sales Engineer 
PE= Product Engineer 
PL= Project Leider 
Ppk = Process performance 
ppm= parts per million 
PROSOL= Problem Solving 
PSR= Prototype Sample Report 
Q= Quality 
QFD = Quality Function Deployment 
QS = Quality Support 
RPN = Risk Priority Number 
S= Severity 
SL= Specification Limit 
T&AE= Test & Application Engineer 
TE= Tool Engineer 
TSP= Tien Stappen Plan 
Urk= Uitval registratie kaart 
USL= Upper Specification Limit 
VE= Vernay Europa BV 
VI= Vernay Italy S.r.l. 
VIS= Vernay Information System 
VL= Vernay Laboratories Inc. 
VNC = Visuele Normen Catalogus 
VOC= Voice Of the Customer 

XI 



Definitielijst 

Rubber precisie produkt: = Produkten van rubber, die door Vernay gemaakt worden, waarvoor 
hoge eisen aan de maten gesteld zijn, omdat ze van belang zijn voor de toepassing ervan. 
Check valve:= Regelklep, oftewel ventiel, die de regelfunctie als toepassing heeft. 
Inserl: = Kunststof- of metalen onderdeel, dat verbonden wordt met het rubber tot een rubber 
precisie produkt. 
Nest (eng: cavity) := plaats voor een produkt in de matrijs . 
Matrijs: = Gereedschap van de pers, dat samengesteld is uit de nesten. 
Persproces: = Bottleneck van het produktieproces, waarbij de produkten in de pers hun vorm 
krijgen. 

Regele,z: =vorm van regelkring, waarbij ontstane informatie teruggekoppeld wordt naar een 
voorgaand moment in de keten en gebruikt wordt om beslissingen te nemen. Dit wordt ook wel 
'feedback' of 'terugkoppeli11g' genoemd. 
Sture,i: = vorm van regelkring, waarbij genomen beslissingen geevalueerd worden en de ontstane 
informatie hierbij gebruikt wordt voor verclere acties. Dit wordt ook 'feedfonvard' of 'voonvaarls
koppeli11g' genoemd. 

PROSOL: = Stuurgroep voor het coordineren van 'structurele' produktieproblemen. 
Failure Mode & Effects Analysis:= Statistische preventieve techniek, die potentiele risico's in 
produktie inschat en tracht te voorkomen door middel van terugkoppeling. 
Risk Priority Number:= Risi co van een potentiele faalwijze in produktie. 

Review:= Officiele vorm van overleg tussen de betrokkenen van het ontwikkelproject voor het 
evalueren, sturen, plannen en cocirdineren van werkzaamheden met bijbehorende beslissingen. 
Pro-activiteit: = Alie moeite doen om potentiele faalwijzen te voorkomen, door zelf het initiatif te 
nemen . 
Customer Needs Analysis:= evaluatie door engineering van de eisen, die door de klant aan het 
produkt gesteld zijn, op realiseerbaarheid. 
Process Needs Analysis:= evaluatie door engineering van de eisen, die door produktie aan het 
proces gesteld zijn, op realiseerbaarheid. 

Capabel proces: = Stabiel proces clat volcloet aan de eisen van de kl ant. Met andere woorden, een 
statistisch en technisch beheerst proces. 
Stabiel proces: = Statistisch beheerst proces . Met andere woorden, proces waarvan de variatie 
binnen de control limieten blijft en daardoor voorspelbaar is . 
Process Capability := maat voor mate waarin de produkten van een proces voldoen aan de 
specificaties van de klant, ook wel prestatie van het proces genoemd. 
Capability Index:= Index om de capability uit te drukken in een waarde. Meest gebruikte indices 
zijn Ppk en Cpk . 
Capability studie: = Studie waarbij de capability van het proces wordt bepaald . 
Specificatie limieten: = De uiterste maten van een produkt, waarbij het produkt nog voldoet aan de 
eisen. 
Control-item:= Maat van het produkt , dat gemeten wordt en extra aandacht krijgt. 
Cpk-item: = Control-item waarvoor de klant expliciet een Cpk-eis heeft gegeven. 

Ppk-study: = Capability studie die aan het eind van het ontwikkelproces wordt uitgevoerd. 
Set-up coll/role:= Voortzetting van de Ppk-study in produktie. 
QAJS-systeem: = Statistisch computerprogramma dat statistische data genereert over onder andere 
capability waarden. 
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Parts per million:= Eenheid waarin de uitval wordt uitgedrukt, aantal foute produkten per miljoen 
produkten. 
Dimensionele uitval: = Foute produkten met een dimensionele afwijking. 
Visuele uitval: = Foute produkten met een visuele afwijking. 
Visuele foutsoort: = Mogelijke visuele afwijking aan het produkt. 

Design of Experiments:= Methode die op statistisch verantwoorde wijze een experiment opzet om 
op systematische wijze tot optimale setpoints te komen. 
Setpoints: = Parameter instellingen van het persproces. 

Speerpunt: = afgebakend gebied dat gekozen wordt als experimenteel subject, om een bepaald 
onderzoek mee uit te voeren. 
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Vernay Europa BV Inleiding 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Dit verslag is de eindrapportage van het afstudeeronderzoek, uitgevoerd bij Vernay Europa BV. In 
dit hoofdstuk wordt de achtergrond en de te behandelen aspecten van het onderzoek beschreven. 

1.1 De achtergrond 

Vernay Europa BV, producent van rubber precisie produkten, besteedt veel aandacht aan de 
kwaliteit van zijn produkten. Deze aandacht wordt gekenmerkt door het verrichten van veel 
metingen en inspecties aan de produkten, om de kwaliteit te kunnen garanderen. Gestreefd wordt 
te voldoen aan de eisen van de klant ten aanzien van het percentage fouten. Deze eis ten aanzien 
van het toegestane dimensionele uitvalniveau bedraagt 100 ppm (=parts per million). Dit betekent 
dater maximaal 100 dimensionele fouten mogen zitten in een zending van een miljoen produkten. 
Aangezien het huidige uitvalniveau bij Vernay met een visuele steekproefsysteem geschat wordt op 
1500 ppm en verwacht wordt dat het werkelijke niveau aanzienlijk hoger ligt, bestaat de noodzaak 
de aandacht te richten op het verbeteren van de processen om zo een lagere uitval te realiseren, 
metals streefwaarde 100 ppm. Deze eis is de aanleiding geweest voor twee projecten die moeten 
leiden tot maatregelen ter verbetering van respectievel ijk het produktie- en ontwikkelproces, 
inclusief de gebruikte statistische technieken , met als doel het terugbrengen van de kans op foute 
produkten bij de klant. Bovendien mogen de kosten hierbij niet toenemen. Dit verslag beschrijft 
het project, dat gericht is op het ontwikkeltraject. Later wl duidelijk worden dat onderscheid 
gemaakt moet worden tussen dimensionele- en visuele uitval. 

1.2 De opbouw van het verslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd . Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een bedrijfsbeschrij
ving gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de opdrachtformulering en het plan van aanpak beschreven, 
alsmede de resultaten van een initii1/e analyse, die vooraf gegaan is aan de definitieve formulering 
van de opdracht en het onderzoeksplan. Tevens is in dit hoofdstuk de J..walitatieve analyse van de 
coordinatie van de ontwikkelactiviteiten en de samenwerking van de verschillende afdelingen, die 
betrokken zijn bij de ontwikkelprojecten, beschreven. Deze analyse is het benodigde v66ronder
zoek voor de inventarisatie van de betrokken afdelingen. Hoofdstuk 4 behandelt regelkringen in 
het primaire proces, waaronder de terugkoppel ing van informatie van produktie naar ontwikkeling. 
De dimensionele proces capability bepaling , waarbij de prestatie van ontwikkeling wordt bepaald, 
komt aan de orde in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 5 komen de tekortkomingen van de 
capability bepaling aan bod, met bijbehorend stappenplan voor verder onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordt duidelijk dat tevens een visuele "capability" bepaald moet worden. In hoofdstuk 6 worden 
de resultaten van dit capability onderzoek behandeld . Tot slot worden in hoofdstuk 7 conclusies en 
aanbevelingen van het geheel gegeven. In bijlage 1.1 is de verslaglegging van het literatuuronder
zoek te vinden, die als naslagwerk gebruikt kan worden bij <lit verslag. 

De hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn de voorbereiding op het diepte onderzoek, dat in de volgende 
hoofdstukken behandeld wordt. In hoofdstuk 4 komen de regelkringen aan de orde, die benodigd 
zijn om de vereiste capability te kunnen realiseren . Dit hoofdstuk heeft betrekking op de 
organisatorische aspecten van ontwikkeling . In hoofdstuk 5 en 6 worden de statistische technieken 
behandeld, die gebruikt worden om de vereiste capability te kunnen garanderen aan de klant. 
Deze hoofdstukken hebhen betrekking op de technische aspecten van ontwikkeling. De samenhang 
tussen deze tweedeling komt in §3.6 aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt het onderzoek afgesloten 
met conclusies en aanbevelingen. 



Venzay Europa BV Bedrijfsbeschrijving 

Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het bedrijf, waar het onderzoek is uitgevoerd, 
en zijn omgeving. Hierbij komen achtereenvolgens een beschrijving van het bedrijf, het produktas
sortiment, de markt en het primaire proces aan de orde. 

2.1 Het bedrijf Vernay 

2.1.1 Het profiel van de onderneming 

Vernay is een wereldwijde rubber-verwerkende organisatie, die 'engineered elastomeric compo
nents' produceert. Dit zijn rubber precisie produkten, die al dan niet verbonden zijn met metaal
of kunststofdelen. Deze produkten warden toegepast als afdichting van een opening of regeling van 
een vloeistof- of gasstroom in auto's en medische- of huishoudelijke apparatuur. Fabricage van 
deze produkten is mogelijk door expertise in de combinatie van rubber compounding, produktont
wikkeling en produktie. 

Bij Vernay Europa BV zijn op dit moment 130 werknemers werkzaam, waarvan 65 in directe 
produktie-omgeving. De afzet van VE is ongeveer 50 miljoen produkten per jaar met een omzet 
van ongeveer fl 30 miljoen per jaar. Op dit moment maakt Vernay aanspraak op 41 actieve 
paten ten. 

Voor het realiseren van de produkten staan creativiteit en kwaliteitsbewustzijn voorop in de 
ondernemingsmissie van Vernay [5]. 

Quality is the core! 

Het beleid is gericht op de behoefte van de klant en niet op specifieke produkten. Het huidige doel 
is eenfoutenniveau van JOO ppm realiseren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van "zero
defects", dat wil zeggen geen foute produkten bij de kl ant. Dit streven mag niet gepaard gaan met 
een stijging van de kosten. Het kwaliteitsbewustzijn van Vernay wordt gekenmerkt door de 
beschikking over enkele kwaliteitscertificaten, waaronder de Q1 award van Ford en de IS0-9001 
certificatie. Via het laboratorium in de VS beschikt Vernay over de mogelijkheid van 'compound 
development' en 'mixing facilities', waarmee expertise behaald wordt. De bedrijfsvoering van 
Vernay kan als volgt weergegeven warden [6]: 

Toepassing van de klant + (ontwerp + mareriaal) van Vernay = Nieuwe opportunity 

2.1.2 De organisatiestructuur 

Vernay Europa BY is de Europese hoofdvestiging van de Vernay-organisatie, die gevestigd is in 
Oldenzaal, Nederland . Het moederbedrijf, Vernay Laboratories Inc., is gevestigd in Yellow 
Springs, Ohio, waar naast de hoofdvestiging oak een laboratorium en produktievestiging aanwezig 
zijn. Tevens zijn in Griffin , Georgia en in Asti , Italie produktievestigingen gesetteld. In Tokyo, 
Japan en in Yellow Spring, Ohio zijn handelsmaatschappijen gevestigd voor respectievelijk de 
Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt. In figuur 2.1 is de organisatiestructuur van deze 
wereldwijde organisatie weergegeven. 
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Vernay Laboratories Inc. is opgericht in 1946 door Sergius Vernet, die uitvinder is van de 
thermostaat oftewel het koelingssysteem in motoren, waar hij patent op kreeg in 1935. Vernay 
Europa is opgericht in 1970 als verkoop- en produktie-organisatie, met als doe! de Europese markt 
te bedienen. 

Vernay Europa BV, vanaf nu ook VE ge11oe111d, is opgebouwd uit een afdeling Marketing & 
Sales, Engineering, Manufacturing, Quality Support, Finance, Logistics en Human Resources. 
Purchasing en Manufacturing & Process Engineering zijn sub-afdelingen, die fungeren onder de 
manager Manufacturing. VE is voor zijn lahoratorium faciliteiten aangewezen op het moederbedrijf 
in de Verenigde Staten. De organisatiestructuur van VE is weergegeven in figuur 2.2. 

2.1.3 De komst van Engineering naar Europa . 

Van 1970 tot 1988 zijn de produkten die vervaardigd werden bij Vernay Europa ontwikkeld bij het 
moederbedrijf in Yellow Springs. In 1988 is de afdeling Engineering 011tstaan bij Vernay Europa, 
die zich in eerste instantie bezig hield met 'problem shooting'. In 1990 ging men de vestiging in 
de V .S. ondersteunen bij de ontwikkel-activiteiten. Op dat moment bestond de afdeling uit 5 
engineers, die in de daarop volgende jaren is uitgegroeid tot 16 werknemers. Vanaf 1991 wordt bij 
VE ze/fstandig produkt en proces ontwikkeld. Het later toevoegen van een afdeling Engineering aan 
een reeds bestaande produktie-organisatie is qua ontwikkeling verschillend van het gelijktijdig 
opstarten van een ontwikkel- en pn;>duktie-organisatie en vereist daarom een andere aanpak. In 
1991 is de afdeling M&P Engineering ontstaan. Deze sub-afdeling van Manufacturing vormt de 
interface tussen Manufacturing en Engineering en heeft 'trouble shooting' bij de produktie als doel. 
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figuur 2.2 Organisatiestrucruur Vernoy Europa BV 

2.2 Het produktassortiment 

Het produktassortiment bestaat zoals gezegd uit rubber precisie produkten eventueel verbonden 
met een metaal- of kunststofonderdeel, insert genaamd. De produkten hebben als gemeenschappe
lijke toepassing de regelfunctie. Dat wil zeggen dat zejungeren als regelldep ojtewel ventiel in 
een ' fluid handling system' , check valve genaamd [6] . Een check valve staat bijvoorbeeld toe dat 
een vloeistof in een bepaalde richting kan stromen en in tegengestelde richting beheerst wordt of 
stopt. Ook andere soortgelijke regelingen kunnen van toepassing zijn. De stroom wordt in het 
systeem beheerst door bet ventiel. In de toepassing wordt een opening al dan niet afgedicht, 
afhankelijk van de druk die op de opening wordt uitgeoefend door vloeistof of gas. 

Het totale produktenpakket is onderverdeeld in een aantal produktgroepen, oftewel typen check 
valves. Dit zijn (6) de 'umbrellas', 'duckbills', 'bi-directional valves', 'V-ball spheres', 'V-tip 
needles', 'poppers', 'flapper valves', 'combination valves' en 'diaphragms'. In bijlage 2.1 zijn deze 
verschillende typen check valves beschreven en grafisch weergegeven . 

2.3 De markt 

2.3.1 De klanten 

Vernay is leverancier van de automobiel-illdustrie en van de industrie voor medische- en huishou
delijke apparatuur. De auto-industrie is bet grootste afzetgebied van VE, waar maar liefst 80% van 
de ornzet wordt behaald. Het klantenbestand van Vernay Europa bestaat uit ongeveer 80 bedrijven. 
Aan de tien grootste klanten levert Vernay 80% van zijn produkten. Het grootste dee! van de 
Europese afzet gaat naar Duitsland, ongeveer 50%. 
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2.3.2 De concurrenten 

Een aandachtspunt waarop Vernay verschilt van zijn concurrenten is het aantal nesten in de 
matrijs, die gebruikt warden bij het persen. Dit aantal bepaalt het aantal produkten dat geprodu
ceerd wordt bij een persing. Vernay is hoogstwaarschijnlijk de enige producent in Europa die perst 
met meervoudige matrijzen, 64-voudig of zelfs meer, terwijl de concurrenten persen met een lager 
aantal nesten per matrijs. Dit principe van meervoudige matrijzen is afkomstig uit de Verenigde 
Staten. Het gebruik van meervoudige matrijzen heeft een aanzienlijk kosten- en ti}dvoordeel in 
produktie tot gevolg . Echter, de ontwikkeling van deze matrijzen is complexer en kost daarom 
meer tijd en geld. Bij Vernay moet hierdoor meer aandacht besteed warden aan ontwikkeling, in 
vergelijk met de concurrenten die produceren met een lager aantal nesten in de matrijs, waar meer 
aandacht besteed moet warden aan produktie, omdat daar het kostenvoordeel behaald moet 
warden . Bij een strategische beslissing, zoals het aantal nesten in de matrijs, wordt een trade-off 
gemaakt tussen produktie- en ontwikkelkosten. 

2.3.3 De leveranciers 

Voor zijn produktie is VE aangewezen op de inkoopdelen van zijn leveranciers . Rubber, metalen
en kunststof inserts warden ingekocht. Ongeveer 90% van het rubber wordt ingekocht bij de 
moedermaatschappij in Yellow Springs. Dit rubber is gecertificeerd; de meetresultaten van de 
eindcontrole van dit rubber warden aangeleverd op diskette. Daarom wordt dit rubber bij 
binnenkomst niet gecontroleerd. Nieuwe rubber-samenstellingen van het moederbedrijf krijgen we) 
een ingangscontrole. Ongeveer 10% van het rubber wordt ingekocht bij andere leveranciers. Dit is 
rubber waarvan de samenstelling niet bekend is bij Vernay, zodat ze daarvoor op andere leveran
ciers zijn aangewezen. Dit rubber ondergaat wel een ingangscontrole. De inserts warden van 
verscheidene leveranciers ingekocht. Iedere lot ingekochte inserts wordt bij binnenkomst gecontro
leerd, op visuele- en dimensionele aspecten. 

2.3.4 Ontwikkelingen in de hranche 

Vernay behoort zoals reeds eerder vermeld tot de ruhherverwerkende industrie. Daarom warden 
eerst enkele algemene zaken besproken over dit rubber. Rubber is qua toepasbaarheid vergelijkbaar 
met kunststof, maar is moeilijker te verwerken. De reden hiervoor is dat rubber een gevoelig 
materiaal is, dat veel variatie vertoont ten gevolge van het verschil in samenstelling per batch en 
de beperkte houdbaarheid . Hierdoor is rubber onvoorspelbaar en is er sprake van veel uit- en 
afval. Echter, rubber heeft een aantal eigenschappen die kunststof niet heeft. Aangezien rubber 
bestand is tegen extreem hoge en lage temperaturen, tegen grate temperatuurverschillen en tegen 
aggresieve brandstoffen en tevens een hoge rekbaarheid heeft wordt rubber toch verkozen boven 
kunststof. Deze eigenschappen zijn van primair belang voor de toepassing van de produkten. 

Vernay is voor een groot dee! athankelijk van de auto-industrie, omdat hier ongeveer 80% van 
hun afzet wordt behaald . Daarom zijn ook ontwikkelingen in deze branche van belang. De eis van 
deze industrie ten aanzien van het toegestaan aantal fouten is in de loop van de tijd steeds strenger 
geworden. Dit is logisch als je bedenkt hoeveel onderdelen in een auto geassembleerd warden. Het 
falen van ieder afzonderlijk onderdeel kan tot het falen van de auto leiden. Samen met andere 
ontwikkelingen zoals verkorting van de doorlooptijd en Just In Time-produktie (JIT) heeft dit 
geleid tot hoge druk bij leveranciers van de auto-industrie. Hierdoor wordt verbetering van de 
kwaliteit een noodzakel ijke voorwaarde voor het bestaan van deze leveranciers. Deze eis ten 
aanzien van het aantal foute produkten geldt ook voor de industrie voor medische- en huishoude
lijke apparatuur. 
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2.4 Het primaire proces 

Het primaire proces voor het realiseren van de orders van de kl ant is opgedeeld in een sales-, 
ontwikkel- en produktietraject. Dit proces begint bij een order van de klant en eindigt bij de 
levering van de eindprodukten aan de klant. Eerst wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven 
van het produktieproces, omdat Engineering hiervoor de processen ontwikkelt. Inzicht in dit 
produktieproces is nodig om het ontwikkelproces te begrijpen. Het sales- en ontwikkelproces 
worden samen beschreven omdat hier geen duidelijke scheiding tussen gemaakt kan worden. 

2.4.1 Het produktieproc~ 

De produkten die vervaardigd worden bestaan uit rubber, eventueel verbonden met een metalen of 
kunststof insert. Voor de verschillende soorten produkten bestaan enige verschillen in de te volgen 
bewerkingen. Op deze verschillen wordt in beperkte mate ingegaan, aangezien ze niet van belang 
zijn voor het doel van deze beschrijving. Het produkrieproces wordt schematisch weergegeven in 
figuur 2.3. 

Voor- Rubber Oi·en-
bereiding Persen 

-~ 
behandeling Eindcontrole 

Rubber Visucle Na- & 
Inkoop 

~ Controle bewerking xpeditie 
& i 

Opslag 100% Halffabrikaat 
Voor-

- bereiding ___J &Insert - :::, Insert Persen 

figuur 2. 3 Het produkrieproces 

o Voorbereiding rubber en inserts 

De inserts worden ingekocht en opgeslagen in het inkoopmagazijn . De metalen inserts ondergaan 
een voorbehandeling , bestaande uit schoonmaken, ontvetten en stralen. Vervolgens worden ze, net 
als de kunststof inserts, gelijmd en opgeslagen in verwarmde kasten om uitdrogen tegen te gaan. 

Het rubber wordt ingekocht, in grote langwerpige plakken , dat bewaard wordt in het inkoopmaga
zijn. De plakken rubber worden allereerst voorhehandeld tot 'voorvonnen' voor het persen. Deze 
voorbehandeling bestaat uit een aantal processtappen. Eerst wordt het rubber gemengd met 
vulcanisatie chemicalien en gewalst in de walserij om een andere rubberstructuur te krijgen. 
Daarna worden de plakken in stroken gesneden op een snijmachine. Van de stroken worden 
vervolgens in een extruder ronde strengen gemaakt. De strengen worden dan op een snijmachine in 
stukjes gesneden, met vooraf bepaalde lengte. Eventueel wordt emulsie aan de stukken toegevoegd, 
om plakken te voorkomen , athankelijk van het soort rubber dat gebruikt wordt. Deze voorbereide 
stukken rubber worden bewaard in een koelcel om vulcanisatie tegen te gaan. 

Vulcaniseren, ook wel kuren genoemd, is het onomkeerbare proces dat rubber ondergaat, waarbij 
de chemische samenstell ing verandert. Als het rubber uitgevulcaniseerd is kan het niet meer 
bewerkt worden. Hierdoor heeft rubber een beperkte houdbaarheid. 
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o Persen, 100% visuele- en steekproef controle 

Voor verdere bewerking gaan de voorbereide stukken rubber en eventueel de voorbereide inserts 
naar de perserij. De verschillende typen persen, die in de perserij beschikbaar zijn, zijn de 
compressie-, hot transfer-, cold tramifer- en injection-pers. 

Hierbij moet opgemerkt warden dat de hierboven beschreven rubbervoorbereiding toegepast wordt 
voor de eerste twee typen. Bij cold transfer warden 'pakken' met rubber gebruikt en bij injection 
'strippen' rubber. 

In de pers krijgt het rubber, al dan niet samen met zijn insert, de gewenste vorm. Voor elk produkt 
wordt een aparte matrijs ontwikkeld, met meerdere nesten. Een nest oftewel 'cavity' is een mal 
voor het produkt. Voor de aanvang van het persen moet de pers omgebouwd warden met 
betreffende matrijs. Bij een nieuwe produk1ie-serie, dit is het omstellen naar een nieuwe matrijs, of 
bij een nieuwe rubber ba1ch of insert lot worclt een set-up controle uitgevoerd. Hierbij wordt een 
steekproef van de produkten dimensioneel gecontroleerd om zo de capability van het proces te 
bepalen. De inserts warden in de matrijs geplaatst. Het rubber wordt, afhankelijk van type pers, in 
de pers gespoten of gelegd. De pers blijft gedurende een vooraf bepaalde tijd gesloten om het 
rubber te laten vulcaniseren. Als de produkten uit de pers komen, warden ze eerst door de perser 
en vervolgens een steekproef van de produkten door de kwaliteitsafdeling visueel gecontroleerd. 

o Ovenbehandeling 

De produkten ondergaan na het persen eventueel een ovenbehandeling, om de eindeigenschappen 
van het rubber te bereiken. Dit moet gebeuren onder hogere temperaturen om het rubber te laten 
uitvulcaniseren. 

o Nabewerking, eindcontrole en expeditie 

De needle valves oftewel naalden, krijgen nog een nabewerking, het slijpen. Hierbij ontstaat een 
conische punt. Eventueel vindt er ook nog ontbramen en/of assemblage plaats. Andere produkten, 
zonder insert, ondergaan de bewerkingen ponsen en slitten. Bij ponsen warden de produkten uit 
een 'matje' gedrukt. Bij slitten wordt er een opening in gesneden. 

Na al deze bewerkingen ondergaat wederom een steekproef van de produkten een eindcontrole en 
bij goedkeur warden ze verpakt, opgeslagen en verzonden. 

2.4.2 Het sales- en ontwikkelproces 

Voor de analyse van het ontwikkeltraject is een beschrijving van de te onderscheiden fasen van het 
ontwikkelproject van belang. Aangezien binnen Vernay een dergelijke beschrijving niet voor 
handen was, is aan de hand van gesprekken, interviews, het bijwonen van officiele bijeenkomsten 
van het project-team, de 'reviews', en de flow charts en checklist uit het kwaliteitshandboek een 
beschrijving gemaakt. De volledige beschrijving is weergegeven in hijlage 2.2. Hier volgt een 
verkorte versie daarvan. De zeven verschillende fasen zijn schematisch weergegeven in figuur 
2.4. 
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Het proces begint bij een opdracht van de klant. Hierbij kan sprake zijn van twee mogelijkheden. 
De klant ontwikkelt het produkt zelf of de klant geeft alleen specificaties. Voor beide mogelijkhe
den worden de zeven fasen doorlopen . De ontwikkeling van het produkt begint bij de klant, die 
behoefte heeft aan een rubber produkt voor een bepaalde toepassing. Sales verzamelt de benodigde 
informatie van de klant. Samen worden de functionele en dimensionele eisen aan het produkt 
opgesteld. De informatie resulteert in een klant-tekening van het produkt en registratie van de 
ontwerp-parameters voor en technische vereisten aan het produkt, de Customer Needs Analysis 
(CNA), die vervolgens geanalyseerd wordt. Sales moet beschikken over functionele kennis van de 
produkten en algemene expertise van het produktie proces. Er moet een compromis gemaakt 
worden tussen 'wat de kl ant wil' en 'wat produktie kan' , waarbij gezorgd moet worden voor 
maximale ruimte ten aanzien van keuzen in maten, materialen en dergelijke. Als bekend is wat de 
klant wil, kan er gekozen worden voor een bestaand of (gedeeltelijk) nieuw produkt. De ontwik
kelfasen die doorlopen moeten worden en daarmee de doorlooptijd van het proces zijn athankelijk 
van de mate van nieuwheid. Bij een bestaand produkt wordt alleen deze fase doorlopen en kan het 
produkt meteen in produktie. Bij een gedeeltelijk nieuw produkt worden de tweede en derde fase 
overgeslagen. Voor een geheel nieuw produkt worden alle fasen doorlopen. Voor het beoordelen 
van de realiseerbaarheid van het produkt is kennis van de produktieprocessen nodig. Voor deze 
beoordeling wordt de CNA geevalueerd door de Project Leider (PL) tijdens de CNA-review. Bij 
geen garantie voor realiseerbaarheid is een CNA-wijziging vereist. Een wijziging kan ook later in 
het traject vereist zijn en moet altijd in overleg met de klant plaatsvinden. De goedkeuring van de 
CNA door de PL en Product Develop111e11t £11gi11eer (PDE) is de afsluiting van de eerste fase. 

o Tweede fase: ontwikkeling van de concepten voor produkt en proces 

Tijdens deze fase worden voorstellen voor proclukt en proces ontwikkeld door een project-team. 
De activiteiten worden gecoordineerd door de PL, die van alles af weet, het team samen stelt en 
bij elkaar roept en taken eraan toewijst. Voor het ontwikkelen van een produkt-concept wordt aan 
de hand van de tekening en de CNA keuze gemaakt voor rubber en insert. Met de keuze van de 
materialen warden ook de leveranciers gekozen . Voor het ontwikkelen van een proces-concept 
wordt een proces flow chart en Process-FMEA opgesteld en wordt keuze gemaakt voor soort 
pers, cyclus- en kuurtijd en het aantal cavities in de matrijs. De concepten warden geevalueerd 
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door voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en een schatting van de variabele produktkosten 
mee te nemen. Deze variabele produktkosten zijn kosten voor materiaal, machines en arbeid. 

De process-FMEA wordt in dit project, in het kader van preventieve ontwikkeling om de vereiste 
capability te kunnen real iseren, onderzocht. 

o Derde fase: het definieren van de henadering van het ontwikkelproject 

Voor de benadering van het ontwikkelproces stelt de projectleider in overleg met de team-leden 
een Engineering Project Plan (EPP) op. Hierin worden de vereiste ontwikkelactiviteiten, de 
vereiste Development Project (DPR)-fasen, gedefinieerd. De keuze van de fasen is afhankelijk van 
de mate van nieuwheid en beschikbare tijd. De DPR-fasen zijn onderverdeeld in sub-fasen van de 
vierde ontwikkelfase en zijn in bijlage 2.2 beschreven. De DPR-fasen verschillen in de mate van 
aandacht voor de ontwikkeling van produkt en/of proces. Tevens wordt in deze fase de materiaal
en capaciteitsbehoefte bekend en worden de concepten uit de tweede fase gedocumenteerd. De 
wijze van experimenteren wordt vastgesteld . Ook worden de ontwikkel- oftewel projectkosten 
vastgesteld. Verschillende scenario's van mogelijkheden rekent men door om een keuze te maken 
uit de voorstellen. Het eindvoorstel wordt aan de klant aangehoden . De reactie van de klant op 
de aanbieding, een inkomende order, is het signaal om aan het werk te gaan. 

o Vierde fase: het gelijktijdig ontwikkelen van produkt en proces 

Hierbij wordt opgemerkt dat een dee) van de produktontwikkeling reeds door de klant is uitge
voerd. Tot het proces hoort de soort pers, cyclus- en kuurtijd, de procesinstellingen oftewel set
points en alle andere zaken die uitgevoerd worden om het produkt te kunnen vervaardigen. De 
pers en matrijs zijn input van het proces, dus geen onderdeel ervan. De vrijgegeven ontwikkelstap
pen, de DPR-fasen bepaald in het EPP, worden nu uitgevoerd. Hierbij worden de concepten uit 
de tweede fase als het ware fysiek gemaakt, door in sommige gevallen eerst alleen een produkt te 
ontwikkelen op een bestaand proces en in and ere gevallen er gel ijktijdig een proces bij te 
ontwikkelen, afhankelijk van de te volgen DPR-fasen. Prototype produkten worden gemaakt, niet 
op een produktie-matrijs en niet onder produktie-omstandigheden. Kritieke proceskarakteristieken 
en aannames worden getest en geevalueerd. Bij het afronden van zo'n fase stuurt men deze 
prototypen ter beoordel ing op naar de kl ant, samen met de bijbehorende meetresultaten in een 
Prototype Sample Report (PSR), die deze produkten dan functioneel test. Dit heet PSR-sampling 
oftewel bemonstering van de klant. Als alle henodigde DPR-fasen zijn afgerond en de monsters 
intern en door de klant zijn goedgekeurd, wordt overgegaan naar de volgende fase. 

o Vijfde fase: het speciliceren van het 'New Production Part & Process' (NPP) 

Dit is het afsluiten van de fysieke 011twikkeling buiten produktie-omstandigheden. Alie benodigde 
kennis om in produktie te gaan worclt vastgesteld en vastgelegd in specificaties. Voor de beslissing 
of het produkt in produktie kan gaan, is een 'design-review' nodig. Dit is overleg door het project
team over alle relevante zaken die in de beschouwing meegenomen dienen te worden zoals 
specificaties en resultaten van testen, die weergegeven zijn op een NPP-checklist. Voldaan moet 
worden aan de maten en dergelijke, waarbij de checklist, zie bijlage 2.3, goedgekeurd moet 
worden voordat overgegaan kan worden naar de volgende fase, de NPP-fase. Als er nog proble
men zijn worden deze eerst opgelost. Ook moet eerst een 'contract-review' uitgevoerd worden om 
het contract vast te stellen met de klant. Bij definitieve goedkeuring staat alles vast, geeft klant een 
NPP-order en kan men verder aan het werk. 
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o Zesde fase: realiseren van het produktieproces (NPP-fase) 

Hierin wordt het ontwikkelde proces opgeschaald naar produktie. Op een produktie-matrijs wordt 
geexperimenteerd om het proces te optimaliseren, waarbij de parameter-instellingen vastgesteld 
worden. Het proces en de matrijs worden als het ware 'gedebugged', waarbij alle problemen 
opgelost worden. Als het proces goed draait wordt vervolgens de prestatie, oftewel process 
capability van het ontwikkelde proces bepaald in de Ppk-study, aan de hand van produkten uit 
zeven cavities van vijfentwintig produktieruns oftewel persingen op de plaats. Hierbij worden 
maten gecontroleerd en wordt nagegaan of de produkten visueel voldoen. Deze monsters worden 
samen met de meetresultaten in een Initial Sample Inspection Report (ISIR) opgestuurd naar de 
klant. Als het resultaat goedgekeurd is wordt door produktie een 0-serie gedraaid, waarbij drie 
series Jang onder produktie-omstandigheden onder toezicht en begeleiding geproduceerd, waarbij 
dus alle mogelijke variatie meegenomen wordt. Tevens wordt de vereiste documentatie compleet 
gemaakt en gekeken of het project economisch verantwoord is. Als het proces optimaal is, wat 
betreft produceerbaarheid, target kosten en kwaliteit, gaat men over naar de laatste fase. 

De vaststelling van de process-capahility tijdens de Ppk-study wordt in dit project, in het kader 
van het kunnen garanderen van de vereiste capability, onderzocht. 

o Zevende fase: het officieel overdragen van produkt en proces naar produktie 

Deze overdracht wordt besproken in een 'parl-review', aan de hand van de eerder gebruikte NPP
checklist , die goedgekeurd moet worden door M&P Engineering. De projectleider levert tijdens 
deze review bewijs van alle relevante zaken. Hierbij wordt als het ware het 'produkt' van 
ontwikkeling beoordeeld. Als de implementatie in produktie goed verloopt en de aanloopproblemen 
opgelost zijn, kan produktie akkoord gaan met dit 'produkt' en kan tevens de verantwoordelijkheid 
worden overgedragen. Bij deze overdracht wordt de NPP-ontwikkeling afgesloten. 

De reviews die tijdens de verschillende fasen van ontwikkeling uitgevaerd warden, warden in dit 
project, in het kader van het kunnen real iseren van de vereiste cap ab ii ity, onderzocht. 

Kort samengevat: procesontwikkeling besraat uit her ontwikkelen van het technische proces en de 
beheersing ervan. Het gaat hierbij om de analyse op realiseerbaarheid van de ftmctionele eisen, de 
kennis om dit te voorspel/en, teamwork om de eisen te realiseren, coordinatie van de werkwamhe
den hierbij, experimenteren om de ideei!nfysiek te maken, het beoordelen hiervan aan de hand 
van checklists en het meten •1an de produkten voor het vaststellen van de capability van het 
proces. 
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Hoofdstuk 3 Vooronderzoek, Opdracht & Onderzoeksplan 

In dit hoofdstuk worden de initiele opdracht, de probleemomschrijving, een initiele analyse, een 
kwantitatieve analyse van coordinatie en samenwerking, de opdrachtformulering en het onder
zoeksplan beschreven. Dit project, dat beschouwd kan worden als een Organisatie Advies Proces, 
wordt uitgevoerd volgens het Tien Stappen Plan (TSP) van prof. dr. P.M. Kempen en dr. J.A. 
Keizer. De reden voor het gebruik hiervan wordt toegelicht in §3.1. Tijdens de eerste fase van dit 
TSP heeft een analyse plaatsgevonden om tot een definitieve opdrachtformulering met bijbehorend 
plan van aanpak te komen. De resultaten van deze analyse worden beschreven als onderbouwing 
van de opdrachtdefinitie in §3.2. In §3 .3 wordt een kwantitatieve analyse beschreven, die 
betrekking heeft op twee aspecten van de organisatie van ontwikkeling, namelijk de coordinatie 
van de ontwikkelactiviteiten en de samenwerking tussen de afdelingen die betrokken zijn bij 
ontwikkelprojecten. De opdrachtformulering en het onderzoeksplan, die de geplande uitvoering van 
de opdracht weergeeft, komen aan de orde in respectievelijk §3.4 en §3 .5. De atbakening van het 
onderzoek en de rode draad van het verslag worden behandeld in respectievelijk §3.6 en §3.7. 

3.1 Het Tien Stappen Plan 

Het afstudeerproject is uitgevoerd vol gens het TSP voor een organisatie advies proces [2]. Op deze 
manier wordt systematisch onderzoek geclaan naar de oorzaken en achtergronden van het pro
bleem, voorstellen ter verbetering van de hestaande situatie ontwikkeld en een bijdrage geleverd 
aan de invoering van de gekozen verbeteringen. De fasen waarin het afstudeerproject volgens dat 
plan wordt opgedeeld is weergegeven in een overzicht in bijlage 3.1. 

In de praktijk blijkt <lat het niet eenvoudig is een project stapsgewijs naar een concreet eindresul
taat toe te werken [2]. Hierbij gaat het dan om de organisatie van het project. Daarom wordt voor 
<lit project dit TSP gebruikt. Het voorcleel ervan is dat het project opgedeeld is in een aantal fasen, 
waarbij voor iedere fase een bepaalde tijd beschikbaar is. Op deze wijze m6et na een bepaalde tijd 
een fase afgesloten en over bepaalde zaken een beslissing genomen worden, zodat men niet in het 
oneindige bij onzekerheden stil blijft staan. Bij het afsluiten van zo'n fase vindt hiervoor een 
officiele management beslissing plaats. Hierbij wordt het project geevalueerd en zo nodig op tijd 
bijgestuurd. Zodoencle kan het project doelmatig en doeltreffend verlopen, zodat het gewenste 
eindresultaat behaald wordt, namelijk in <lit geval de daling van het ppm-niveau. 

3.2 De initiele opdracht en -analyse 

De aanleiding voor dit onderzoek is reeds besproken in § 1. 1. Kort gezegd, het uitvalniveau bij de 
klant is te hoog en moet teruggebracht worden naar 100 ppm (parts per million). Dit is nodig 
omdat de klant dit eist en het vermoeclen heerst dat de concurrent een stapje voor loopt. 

Hieruit is een initiele opdracht afgeleid, die luidt: 
Verbeter het ontwikke/proces zodat het gewenste kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd, 
zonder de kosten hierl'oor te /aten stijgen. 

Een initiele analyse is gemaakt van de huiclige situatie om te komen tot een definitieve opdracht 
met bijbehorend onderzoeksplan. De analyse is gemaakt door het houden van interviews en en
quetes, observaties en het analyseren van beschikbare informatie. De resultaten van deze analyse 
geven de onderbouwing van de opdrachtformulering en van het plan van aanpak. 

II 



Vernay Europa BV 

De resultaten van de initie/e analyse worden nu kort besproken. 

3.2.1 Coordinatie en samenwerking 

Opdracht & Ondenoeksplan 

Ontwikkelingsprojecten zijn multi-disciplinair en kennis en ervaring zijn van primair belang. 
Daarom is coordinatie van hun ontwikkel-activiteiten en samenwerking tussen de betrokkenen van 
het project nodig om de projecten tot een succes te brengen. Echter, uit de initiele analyse is 
gebleken dat kennis en ervaring weinig worden uitgewisseld, dat weinig cooperatief gewerkt wordt 
en dat er geen goede afstemming hestaat van de verschillende disciplines oftewel afdelingen. Deze 
samenwerking, coordinatie en a/stemming zijn noodzakelijke voorwaarden om te verbeteren. 

3.2.2 Feedback en feedforward 

Uit de initiele analyse kan geconcludeerd worden dat de beschikbare produktieprocessen slecht 
voorspelbaar zijn ten gevolge van veel '011beke11de' variatie. Hierdoor is sprake van veel 
problemen in produktie die opgelost worden. De informatie die hierbij in produktie ontstaat, en 
tevens andere nuttige informatie, worclt in de huidige werJ..wijze niet op een structurele wijze 
teruggekoppeld naar ontwikkeling. Dit is nodig om problemen te voorkomen en de processen te 
verbeteren, dat gerealiseerd kan worden door het gebruik van FMEA. Tijdens de ontwikkeling 
vindt overleg plaats om de projecten in de juiste richting te sturen, op basis van beschikbare 
informatie. Voor deze voorwaartse koppeling worden officiele bijeenkomsten, reviews, gehouden, 
die in de huidige vorm niet optimaal benut word en . Deze feedback e,z feedfonvard is nodig voor 
preventief te kwuzen ontwikkelell . 

3.2.3 Process capahility 

De capability van de produktieprocessen wordt aan het eind van het ontwikkelproject vastgesteld, 
maar in de huidige werkwijze niet gegarandeerd, omdat in produktie sprake is van 'extra' 
variatiebronnen. Hierdoor "daalt" de capability in produktie. Ten gevolge van te weinig inzicht in 
de meetmethoden en in de oorzaken van de variatie, is men niet in staat de capability te garande
ren aan het eind van ontwikkeling en zodoende deze "daling" te voorkomen . 

3.3 Kwalitatieve analyse: coordinatie & samenwerking 

Deze kwalitatieve analyse heeft betrekking op het eerste deel van de initiele analyse: de coordinatie 
van de ontwikkelactiviteiten en de samenwerking tussen de afdelingen die betrokken zijn bij het 
ontwikkelproject. Dit zijn twee aspecten van de organisatie van het ontwikkelproces. 

Omdat het ontwikkelproject een 'crossju11ctional' karakter heeft, is het van belang dat de doelen 
van de betrokken afdelingen op elkaar zijn afgestemd. Deze afstemming van afdelingsdoelen is een 
noodzakel ijke voorwaarde voor efficiente coordinatie van de ontwikkelactiviteiten, waardoor 
ervaring en kennis tijdens ontwikkeling optimaal benut worden en zodoende de werkzaamheden tot 
het gewenste resultaat leiden. 

In deze analyse komen de volgende aspecten aan de orde: 
(1) De afstemming van de afdelingsdoelen. 
(2) In het kader van coordinatie en samenwerking, het overleg tussen betrokkenen van ontwik

keling en het verschaffen en verkrijgen van benodigde informatie. 
(3) Quality Function Deployment (QFD) als middel voor betere coordinatie en samenwerking. 
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Orndat doelen afgeleid zijn van beleicl, wordt hierop allereerst ingegaan in §3.3.1. In §3.3.2 
kornen de resultaten van het onderzoek naar de afsternming van de afdelingsdoelen aan de orde. In 
§3.3.3 worden de resultaten van de analyse van het overleg en de inforrnatie beschreven. Tot slot 
wordt in §3.3.4 ingegaan op de toepassing van QFD binnen Vernay. Nagegaan wordt of de 
toepassing hiervan kan leiden tot betere coordinatie en sarnenwerking. 

3.3.1 (Kwaliteits)beleid 

De benodigde acties voor kwaliteitsverbetering zijn beschreven in het (kwaliteits)beleid van een 
organisatie. Van dit beleid zijn bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen afgeleid. Allereerst wordt over 
deze concepten algernene informatie gegeven. Vervolgens komt het beleid van Vernay aan bod. 

o Algemene theorie 

Kwaliteitsbeleid [1) is in de praktijk vaak in vage termen geformuleerd, dat niet tot actie leidt. 
Duidelijk rnoet zijn wat bereikt rnoet word en, de doelstell ingen, hoe en waarmee, de wegen en 
middelen, onder welke voorwaarden, de prioriteiten die eraan gesteld worden en de criteria voor 
het meten van de resultaten van de uitvoering ervan. Uit een eenduidig beleid kunnen doelstellin
gen , bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken worden afgeleid , zodat iedereen weet wat 
verwacht wordt. Dit is nodig om de neuzen van de afdelingen in dezelfde richting te krijgen en 
beslissingen te nernen die het hedrijfsdoel dienen , zodat geen tegenstrijdige belangen ontstaan. 

Tegen het concreet vastleggen l'an beleid en doelstellingen bestaat weerstand, met als mogelijke 
redenen: 1) het goed vastleggen kost veel moeite en tijd, 2) doelstellingen zijn moeilijk te 
formuleren en meethaar te rnaken, 3) vrees dat duidelijkheid de vrije beslissingsruimte beperkt en 
4) vrees dat genomen beslissingen getoetst kunnen worden aan dit beleid. 

Onduidelijkheid in beleid gaat ten kosten van vertrouwen, omdat verantwoordelijkheden niet 
duidelijk zijn. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan over de gewenste te varen koers, zodat 
iedereen zijn 'eigen' beleid gaat bepalen. Bij iedere heslissing moet duidelijk zijn, wie ervoor 
verantwoordelijk is en of het algemene doel ermee gediend wordt. 

o (Kwaliteits)beleid binnen Vernay 

De algemene theorie maakt duidelijk waarom een goede formulering van het (kwaliteits)beleid van 
belang is. Binnen Vernay staat dit beleid en afgeleide afdelingsdoelstellingen beschreven in de 
Strategische Planning. Van deze planning zijn Operationele Activiteiten Plannen (OAP's) afgeleid. 
Dit zijn projecten met een hepaald doel, die het heleid moeten realiseren. De Strategische Planning 
en de OAP's komen in §3.3 .2 aan de orde. 

3.3.2 Afstemming afdelingsdoelen 

Randvoorwaarde voor efficiente en effectieve coordinatie van de ontwikkelactiviteiten is dat de 
afdelingsdoelen op elkaar zijn afgestemd , zodat de 'neuzen' van de afdelingen in dezelfde en juiste 
richting wijzen, namelijk richting het bedrijfsdoel. De afstemming tussen de afdelingsdoelen is 
onderzocht. Dit onderzoek en resultaten ervan worden nu besproken . 
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o Het onderzoek naar de afstemming 

Onderzocht is of aan deze randvoorwaarde voldaan is, door het houden van interviews en 
analyseren van betreffende bedrijfsliteratuur, waaronder de Strategische Planning. De vragen van 
het interview zijn beschreven in bijlage 3.2. Voor dit onderzoek is input verkregen van de 
managers van de verschillende (sub)afdelingen en van de Managing Director. Naast de afstemming 
is ook de bereidheid tot aanpassing van het afdelingsdoel aan het bedrijfsdoel, indien dit nodig zou 
zijn, en de bereidheid tot medewerking onderzocht. De uitwerking van van de interviews is niet ter 
inzage. Richtingen voor verandering zijn afgeleid uit de de interviews. De resu/taten worden nu 
weergegeven in twee de/en. Het eerste deel heeft betrekking op de organisatie als geheel. Het 
tweede deel geeft per afdeling aan in welke richting veranderingen nodig zijn. 

o De resultaten voor de gehele organisatie 

De resultaten zijn onderverdeeld in een aantal aandachtspunten, die nu behandeld worden. 

1) Doelen 

Doelstellingen moeten cluidelijk en bekencl zijn oncler alle werknemers en daarom op papier staan. 
Binnen Vernay staat een bedrijfsdoel beschreven in de het kwaliteitshandboek, namelijk: 
"Winstgevend produkt volgens specificatie op tijd bij de klant ", met als richtlijn, "Elke activiteit 
die het doe/ niet dient, is in principe overbodig en dus verspilling ". 

Dit algemene doel is alles omvattend. Het heeft betrekking op kwaliteit, tijd en kosten. Echter, een 
bedrijfsdoel is in te vage termen geformuleerd, om aan te sporen tot actie richting het gewenste 
resultaat. Daarom worclen afdelingsdoelen hiervan afgeleid, waarin deze drie aspecten terugkomen. 

Binnen Vernay staan beleid en afdelingsdoelen beschreven in de Strategische Planning. Echter, in 
deze planning zijn de afdelingsdoelen niet expliciet gedefinieerd. Afdelingsmanagers zijn niet op de 
hoogte van hun eigen, in deze planning beschreven , afdel ingsdoel. De Strategische Planning leeft 
niet. Hieruit kan geconcludeerd word en dat afdel ingsdoelen niet op papier staan en niet duidelijk 
en bekend zijn. Men is binnen de afdelingen te weinig op de hoogte van het doel van eigen en 
andere afdelingen en wat er bereikt moet worden. 

2) Verantwoordelijkheden 

Ook verantwoordelijkheclen zijn niet bekend. Deze moeten op een dusdanige wijze uit de doelen 
afgeleid worden, dat duidelijk wordt wie, wat moet doen en wie, welke beslissingen moet nemen 
zodat het resultaat de doelen realiseert. De verantwoordelijkheden moeten het doel geheel dekken. 
Hierbij mag geen sprake zijn van 'gaps' , omdat men dan snel langs elkaar heen gaat werken, of 
van 'overlap', omdat dan tijcl verspild wordt aan discussies. Binnen Vernay wordt te veel 
gediscussieerd over wie, wat moet doen omclat dit niet duidelijk is uit de beschrijvingen. 

In de verantwoordel ijkheden van de team-led en van een project staat beschreven dat de I eden pro
actief moeten werken aan de uitvoering van het project. Echter, duidelijk is dat de huidige houding 
van de !eden te ajwachrend is . Men is dus niet op de hoogte van zijn verantwoordelijkheden. 
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3) Samenwerking 

Doelen realiseren en de noodzaak voor verantwoordelijkheden heeft alles te maken met samenwer
king. Qua medewerking is men van goede wil. Echter, de uitwerking ervan laat vaak op zich 
wachten. De aangedragen reden hiervoor is dat men te weinig tijd heeft. Deze reden is een 
makkelijke uitvlucht om geen medewerking te hoeven geven, als niet het nut ervan wordt ingezien. 
Daarom moeten prioriteiten duidelijk gesteld worden, want sommige medewerking is echt vereist. 
Dit moet duidelijk worden in doelen en verantwoordelijkheden. 

Bij problemen wordt vaak als reden aangedragen dat het niet beter kan. Echter, het kan altijd 
beter. Beter kunnen is een kwestie van grenzen verleggen. Als er te weinig tijd beschikbaar is om 
het beter te doen, of de geschikte middelen zijn niet aanwezig, dan kan het niet beter zonder die 
extra tijd of middelen, een kwestie van prioriteiten stellen. 

Geconcludeerd kan worden dat het ge/ijke de11ken 011tbreekt, dat iedere afdeling zijn eigen richting 
bepaalt omdat het bedrijfsdoel en de claarvan afgeleide afdelingsdoelen niet duidelijk zijn. Met 
andere woorden, de neuzen van de verschil/e11de afdelingen wijzen niet in dezelfde, juiste 
richting. 

4) Overtuiging & bereidheid 

In het geval van verschil in richting moeten alle afdelingen overtuigd zijn van het feit dat alle 
afdelingen samen moeten veranderen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor verandering. 
Hieraan moet als eerste aandacht besteed warden, omdat uit het onderzoek blijkt dat op deze regel 
een uitzondering bestaat. Zolang niet iedereen ervan overtuigd is dat alle afdelingen samen moeten 
veranderen, dreigen alle pogingen om de neuzen in een richting te krijgen te mislukken. Ook 
andere verbeteringsacties hebben in dat geval niet het gewenste resultaat. Hiervoor is een apart 
programma nodig, om deze visie te realiseren. Hierhij wordt opgemerkt dat de ene afdeling 
misschien sterker moet veranderen dan de andere, maar dat dit samen gerealiseerd moet warden. 

De bereidheid om het eigen oftewel afdelingsdoel aan te passen om zo het gemeenschappelijke doel 
te bereiken is aanwezig. Echter, deze bereiclheid kan alleen aanwezig zijn als men overtuigd is van 
het feit dat de gehele organisatie moet veranderen. 

5) Aansluiting 

De laatste jaren is al een en ander verbeterd in de aansluiting oftewel afstemming van de verschil
lende afdelingsdoelen op elkaar. Dat deze aansluiting bevorderd wordt door de OAP's is een 
verkeerde zienswijze, omdat ze warden afgeleid uit de doelen. Als ze dan tevens invloed hebben 
op de doelen ontstaat een vicieuze cirkel. Wei het ISO-systeem heeft als doe! de doelen op elkaar 
te laten aansluiten. Omdat ISO niet leeft binnen Vernay wordt dit in beperkte mate gerealiseerd. 

o De resultaten per afdeling 

Uit de interviews is duidelijk geworden wat bij eigen of andere afdeling als 'tekort' wordt gezien, 
met bijbehorende richtingen voor henodigde verandering. Deze warden nu per afdeling aangege
ven. Deze veranderingen moeten duidelijk gemaakt warden in de doelstellingen. 
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• Quality Support 

De afdeling QS heeft statistisch im:icht 1wdig om te kunnen ondersteunen bij problemen, het 
geven· van support, om de gewenste kwaliteit te waarborgen. Support wordt gegeven door het 
aangeven van richting voor verandering als daar behoefte aan is. Ondersteuning is een vorm van 
terugkoppeling. Het analytisch vemwgen moet vergroot worden door het vermogen gegevens te 
analyseren en te interpreteren te vergroten, zodat conclusies getrokken kunnen worden en nuttige 
informatie ontstaat. Dit kan gerealiseerd worden door bijscholing of het aannemen van een nieuwe 
QS'er met statistisch inzicht. Goed gebruik van de statistiek is namelijk een kritische succesfac
tor. De tweede optie verkiest de voorkeur als QS het te druk heeft met dagelijkse keuringen. 

Tevens moet QS kritischer warden ten aanzien van het produkt-ontwerp, reeds in een vroeg 
stadium van het ontwikkelproces, door het stellen van kritische vragen. Zie hiervoor ook de 
noodzaak tot pro-actief werken, later in deze paragraaf. 

• Sales 

Sales is de link tussen de kl ant en de organisatie. Het is de taak van Sales om de 'Voice Of the 
Customer' (VOC) duidelijk te maken aan de organisatie, orndat zij als enige contact hebben met de 
klant. Een van de onderdelen hiervan is het functioneren van het produkt in zijn toepassing. Deze 
toepassing moet duidelijk als objectieve weergave door Sales vertaald worden naar de organisatie, 
zonder mening van de PAE. De betrokkenheid l'all Sales bij de organisatie moet bevorderd 
worden om meer duidelijkheid van de toepassing en het produkt te krijgen. 

Voor het beoordelen van de realiseerbaarheid van een bepaald produkt moet Sales minder 
optimistisch zijn. Dit kan beter door Engineering en produktie bepaald worden, omdat zij 
uiteindelijk het produkt en proces rnoeten realiseren. 

• Engineering 

Produktie moet gezien worden als interne klant van Engineering. Omdat Engineering moet 
ontwikkelen wat in produktie gevraagd wordt, moeten ze zich afvragen wat in produktie gevraagd 
wordJ en hoe de realiseerbaarheid hiervan vastgesteld kan worden. Om hierover duidelijkheid te 
krijgen en zodoende te ontwikkelen wat produktie vraagt en wat realiseerbaar is, is het nodig dat 
Engineering hierover goede afspraken maakt met Manufacturing. 

Tijdens het ontwikkeltraject moet er meer gei!valueerd worden en moeten de betrokkenen beter 
gelnformeerd worden. Meer evalueren kan gerealiseerd worden door vaker efficii!nte en effectieve 
reviews te houden, vooral in het begin van het project. Zie hiervoor § 3.3.3 . Als deze reviews 
efficient verlopen, worden betrokkenen ook beter ge·informeerd. Dit beter informeren geldt voor 
alle team-leden en moet door de project leider gestimuleerd worden. 

• Produktie 

Produktie moet meer en eerder betrokkenheid krijgen bij ontwikkelprojecten om datgene wat ze 
eisen, namelijk 'First 1ime Right', te kunnen realiseren . Het gemeenschappelijke belang van 
produktie en ontwikkeling, de preventieve invulling aan het geheel, moet in de picture komen te 
staan, zodat samen wordt gezorgd voor realiseerbaarheid en realiseren. In produktie moet meer in 
termen van verbetering worden gedacht, om zo problemen te voorkomen, zodat ook aan de lange 
termijn effecten wordt gedacht. De betrokkenheid bij ontwikkelprojecten moet groter zijn, zodat er 
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sprake is van samenwerking . M&P Engineering moet hierbij als interim-afdeling ondersteunen. 

De filosofie 'de perser staat centraal', een 'lean-principle', wordt verkeerd geli1terpreteerd. Het 
principe wordt te letterlijk opgevat , namelijk dat de perser het allerbelangrijkste is, omdat hij de 
produkten genereert. Wat bedoeld wordt is dat het primaire proces het uitgangspunt is van de 
bedrijfsvoering, omdat hier het produkt en de kwaliteit 'ontstaat'. Bij bevoegdheden die de perser 
krijgt horen tevens verantwoordelijkheden. 

o Resumerend 

In deze paragraaf zijn aanbevelingen gegeven om te zorgen voor een goede afstemming van de 
afdelingsdoelen op elkaar. De belangrijkste warden in het kart herhaald, met nag enkele toevoe
gingen. 

Doordat doelen niet vastgesteld zijn , is er geen duidelijkheid, weet men niet in welke richting 
gewerkt moet warden en wijzen de neuzen van de afdelingen niet in dezelfde richting. Onvoldoen
de wordt gewerkt aan het laten aansluiten van de doelen op elkaar. Afdelingsdoelen moeten 
afgestemd zijn op het bedrijfsdoel. Er mag geen sprake zijn van 'gaps' of 'overlap' van afdelings
doelen, omdat dit dreigt te leiden tot conflicten. In de doelen moet de eis tot pro-actief werken 
duidelijk naar voren komen. om samen capabel te kunnen werken aan kwaliteit. Doelstellingen zijn 
van belang omdat verantwoordelijkheden en prioriteiten hieruit afgeleid moeten warden. 

Aanvullende aanbevelingen: 

• Problemen moeten door samenwerking van een "team van vijf afdelingen" opgelost warden. 
• Afdelingsdoelen dienen niet beschreven te staan in de functie-omschrijvingen van managers. De 
functie-omschrijvingen dienen namelijk afgeleid te worden van de doelstellingen. 
• OAP's hebben een te lange doorlooptijd . Een positief bijwerking van de OAP's is dat ze kunnen 
zorgen voor afstemming oftewel aansluiting van de afdelingen op elkaar omdat ze cross-functional 
teamwork initieren. 

• Er wordt te veel gediscussieerd omdat doelen en verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn. 
Daarom moet gezorgd warden voor duidelijkheid . De huidige Vernay-cultuur , "alles is discuta
bel", moet veranderen in , "actie 11aar het doe/". 
• Discussiepunten warden over het algemeen niet structureel aangepakt. Bij structuur moet niet te 
Jang stilgestaan warden, omdat het een middel is en geen doel. 
• Angst voor vera11deri11g is ke11merke11d voor de Vemay-cultuur. Dit kan ontstaan als bij 
verantwoordelijkheden geen bevoegdheden horen . Hier moet zorg voor gedragen warden. 

In bovenstaande resultaten staan aanbevelingen ter verbetering, die afgeleid zijn uit de interviews. 
Tevens kan aanbevolen worden meer te beoordelen op lange termijn prestatie. Hierdoor wordt 
samenwerking beoordeeld en daardoor gestimuleerd. Teamwork is nodig om de neuzen in dezelfde 
richting te krijgen. 

3.3.3 Informatie en overleg 

lnformatie is nodig voor het kunnen uitvoeren van de ontwikkelactiviteiten en het kunnen nemen 
van beslissingen hierbij . Het is van primair belang dat alle betrokkenen van een ontwikkelproject 
op alle momenten kunnen beschikken over de gewenste informatie. Allereerst moet duidelijk zijn 
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waar die benodigde informatie te vinden is. Team-leden van een project moeten pro-actief werken, 
tevens met betrekking tot het leveren van informatie. Dit moet heschreven staan in de verantwoor
delijkheden. De informotie moet in de juiste vorm aangeleverd warden, dat wil zeggen beknopte 
injormatie met conclusies in pl oats van grate pakketten met veel data . Het verkrijgen en verwerven 
van informatie over aantallen uitval en inspectie-resultaten komt in hoofdstuk 6 aan de orde. 

Overleg tussen de project-leden wordt gevoerd om benocligcle informatie te verwerven of 
verschaffen en om kennis en ervaring uit te wisselen . Overleg resulteert in informatiestromen en 
kan in twee vormen voorkomen , namelijk formeel zoals de reviews, en informeel, dat in de 
'wandelgangen' plaatsvindt. De review komt aan de orde in hoofdstuk 4. Aangezien het informele 
overleg een grate invloecl heeft op het succes van een project , is dit minstens even belangrijk. De 
benodigde hoeveelheid informeel overleg neemt of bi} een hogere mate van structurering van het 
formele overleg. De noodzaak voor infomzeel overleg is een maat voor chaos. 

Een belangrijke vorm von overleg in het omwikkeltraject vindt plaats tijdens de 0-serie. De 
produktie perser komt hier voor het eerst in contact met het nieuw ontwikkelde proces. Dit is een 
cruciaal moment. De experimentele perser onderhoudt het contact met de persers. Hierbij moeten 
de Werk Instructies goed besproken worden , zoclat de frequentie van het werken volgens 
werkinstructies toeneemt. Door dit overleg moet betrokkenheid van de perser verkregen warden en 
moeten de fouten uit de werkinstructies gehaalcl worclen. De 0-serie komt ook aan de orde aan het 
eind van hoofdstuk 4. 

3.3.4 Quality Function Deployment 

In het kader van de organisatie van het ontwikkelproces kan nagegaan warden of het toepassen van 
QFD kan leiden tot betere cocirdinatie en samenwerking tijdens ontwikkeling. Een korte beschrij
ving wordt gegeven van QFD en de toepassing ervan hinnen Vernay. 

o De beschrijving 

QFD is een techniek, die toegepast kan worclen tijdens het ontwikkeltraject. Het doel ervan is het 
gestructureerd vertalen van functionele eisen voor een nieuw produkt naar ontwerpparameters, 
deze vervolgens te vertalen naar proceseigenschappen en dit proces te herhalen tot gedetailleerde 
produktievoorschriften. Het is een methode om klanteisen om te zetten in specifieke bedrijfsacties, 
waarbij de aandacht gericht wordt op maokbaarheid en functionaliteit. De Voice Of the Customer 
(VOC) wordt als het ware uiteengerafeld en ge"lntegreerd in de volgende fasen. 'Wat de klant wil', 
wordt gematcht met 'wat produktie kan '. Als de vastgestelde klanteisen niet objectief geformu
leerd zijn, heeft het toepassen van QFD heperkte waarde. 

QFD is een 'cross-functional' interface, die de verschillende functies bij elkaar brengt, zodat 
'multi-functional teamwork' gesrimuleerd wordt. QFD geeft aan hoe op de raakvlakken tussen de 
verschillende functies gehandeld moet worden. De waarde ervan is re danken aan de structuur, de 
grafische presentatie en het vermogen tot documematie. 

De kern van het gebruik is het vertalen van doelen in ontwerpfactoren om deze doelen te bereiken. 
Voor het gebruik bestaat een gra.fisch planning en documentatie systeem voor de vertaalslag, 
namelijk de 'House of Quality'. Bij het gebruik wordt stap voor stap een reis gemaakt door dit 
huis, waarbij de "what's", de doelen , vertaald worden in de "how's", de ontwerpfactoren . 
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o De toepassing binnen Vernay 

Een voorwaarde voor het toepassen van QFD is de geschiktheid van de bedrijfscultuur ervoor. 
Meer tijd moet besteed worden aan het definieren van het produkt. Echter, deze tijd kan terug 
gewonnen worden in latere fasen van het ontwikkelproject. Een andere voorwaarde voor de 
toepassing heeft betrekking op de vertaalslag van de Customer Needs Analysis (CNA), oftewel de 
VOC, gemaakt door de PAE. In deze vertaalslag mag geen mening van de PAE zitten. 

Het voordeel van het toepassen van QFD is allereerst een afname van de doorlooptijd van het 
ontwikkelproject. Ten tweede is er bij de toepassing sprake van een pro-actieve in plaats van 
reactieve benadering, oftewel preventie in plaats van correctie. Verder is de 'House of Quality' een 
hulpmiddel ter communicarie waarbij informatie beknopt en systematisch weergegeven wordt, 
waardoor ondersteuning gegeven wordt en de ontwikkeling gestructureerd. De reden hiervoor is 
dat de vertaalslag expliciet in stappen gebeurt en de cross-functional disharmony afbreekt. 

3.4 De opdrachtformulering 

De resultaten van de initiele- en kwalitatieve analyse hebben samen geleid tot het formuleren van 
het probleem, de vraag en de opdracht. Hieruit volgt dat voor de onderwerpen Capability en 
FMEA het onderzoek voortgezet zal warden. 

De probleemstelling luidt als volgt: 
Door een niet-optimaal ontwikkelproces zijn zowel de uitval bij de klant als de 
kwaliteitskosten te hoog. 

De bijbehorende vraag kan als volgt gesteld warden: 
Op welke wijze kan het ontwikkelproces veranderd warden zodat de vereiste capability 
gerealiseerd en op lange termijn gegarandeerd kan worden, zodat de uitval bij de 
kl ant gereduceerd wordt , lietst tot I 00 ppm, waarbij de totale kosten niet mogen 
toenemen. 

De opdracht wordt geformuleerd als: 
Maak een verbeteringsvoorstel voor het ontwikkelproces zodat de implementatie ervan 
wl Leiden tot een situatie waarin de process capability gegarandeerd kan worden aan 
produktie , door de capability vast re stellen aan het eind van het ontwikkeltraject, en 
gerealiseerd kan worden in produktie, om zodoende te kwmen (blijven) voldoen aan de 
hoge(re) klanteisen, op voonvaarde dat de totale kosten niet toenemen. 

3.5 Het onderzoeksplan 

Voor deze opdracht is een onderzoeksplan opgesteld , ter ondersteuning van het onderzoek en 
bewaking van de voortgang, dat gevolgd wordt bij de uitvoering van het project. Het onderzoeks
plan voor deze opdracht kan in twee delen gesplitst worden. Het eerste dee/plan heeft betrekking 
op het kwmen realiseren •1an de geiiiste process-capability. Het tweede dee/plan heeft betrekking 
op het kunnen vaststellen en garanderen van de process-capability. 
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3.5.1 Deelplan Regelen & Sturen 

Dit deelplan heeft betrekking op feedback enfeedforward', waarvan de resultaten van de initiele 
analyse beschreven zijn in § 3.2.1. Voor deze organisatorische aspecten zijn coordinatie, samen
werking en afstemming van primair belang. De actiepunten die ondernomen worden, zodat de 
uitvoering ervan uiteindelijk leidt tot het kunnen realiseren van de vereiste capability, worden 
beschreven in onderstaande aanpak. 

o De aanpak 

(I) Onderzoeken in hoeverre gewerkt wordt aan terugkoppeling van informatie van produktie 
naar ontwikkeling. Nagaan hoe de informatie die ontstaat bij 'Problem Solving' gebruikt 
wordt om preventief te ontwikkelen, zodat problemen voorkomen kunnen worden. 

(2) Onderzoek doen naar het gebruik van Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) om 
problemen in produktie te voorkomen en zo preventief en effectief te ontwikkelen. 

(3) Onderzoek doen naar de effectiviteit van de 'reviews', die het ontwikkelproces sturen. Hoe 
kan hierbij gebruikt worden gemaakt van het 'leereffect' van vorige projecten. 

(4) Nagaan of de Ppk-study op de juiste wijze a/s terugkoppelingsmechanisme fungeert. 

Onderzoek wordt gedaan door het volgen van lopende projecten, het bijwonen van meetings en 
reviews tijdens de projecten, enquetes en interviews en door het observeren van de gang van zaken 
bij de afdeling Engineering . Het Quality System wordt in de beschouwing meegenomen. 

De verkregen informatie wordt geanalyseerd en voorstellen voor maatregelen ter verbeteringen 
worden gegenereerd. Een plan voor de implementatie van de voorstellen wordt opgesteld en 
eventueel mee ge'implementeerd . De resultaten van de uitvoering van dit plan worden beschreven 
in hoofdstuk 4. 

3.5.2 Deelplan Process Capability 

Dit deelplan heeft betrekking op het derde asped van de initiele analyse, de Process Capability. 
Dit is een maat voor de mare waarin de produkren van een proces voldoen aan de eisen van de 
klant. De prestatie van het proces wordt als het ware vergeleken met de specificaties van het 
produkt. Een voonvaarde voor het bepalen van capability is dat het proces statistisch beheerst, 
oftewel stabiel is. Oat wil zeggen dat de variatie van het proces zich beweegt tussen de 'control 
limits' . Een capabel proces is statisrisch en rechnisch beheerst. De capability wordt bepaald door 
het meten van de maten van de produkten, die de variatie en lokatie van het proces aangeven, en 
deze te vergelijken met betreffende specificaties. Hiermee wordt de Capability Index vastgesteld. 
Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar bijlage 1.1, hoofdstuk 3 en 4. 

De actiepunten die ondernomen warden, zodat de uitvoering ervan uiteindelijk leidt tot het kunnen 
vaststellen van de capability aan het eind van het ontwikkeltraject en garanderen ervan aan 
produktie, worden beschreven in onderstaande aanpak. 

o De aanpak 

(1) De capability-studie (Ppk) en set-up comroles (Cpk), zoals die bij Vernay worden toegepast, 
analyseren en in kaart brengen. 

(2) Literatuuronderzoek over 'capability', met name de I iteratuur van Chrysler, Ford en General 
Motors. Tevens wordt literatuur over Design of Experiments, Tolerance Design (Taguchi) 
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en Robust Design in de heschouwing meegenomen. Het resultaat hiervan is te vinden in 
bij/agebundel 1, bijlage 1.1. 

(3) Onderzoek doen naar oorzaken van het niet kunnen garanderen van een bepaalde capability 
aan het eind van het ontwikkeltraject en hiervoor verbeteringen zoeken. Uit dit onderzoek 
blijkt dat naast de dimensionele foutsoorten tevens de visuele foutsoorten in beschouwing 
genomen moeten worden. Een accentverschuivillg heeft plaatsgevonden van dimensioneel 
naar visueel. Hiervoor wordt verwezen naar het stappenplan voor het capability onderzoek, 
aan het eind van hoofdstuk 5, waarin de visuele aspecten ter sprake komen. 

(4) Het zoeken naar een korte- en lange termijn verbeteringsmethodiek, om de capability le 
kwmen realiseren, als blijkt dat deze niet voldoet. 

De verkregen informatie wordt geanalyseerd en voorstellen voor maatregelen ter verbeteringen 
worden gegenereerd. Een plan voor de implementatie van de voorstellen wordt opgesteld en 
eventueel mee ge·implementeerd. De resultaten van de uitvoering van dit deelplan worden 
beschreven in hoofdstuk 5 en 6. Deze dee/opdracht is beschreven in twee hoofdstukken, omdat 
tijdens de uitvoering van bovenstaande eerste drie stappen de genoemde accentverschuiving heeft 
plaatsgevonden. Hieruit is een gedetailleerd stappenplan ontstaan, dat beschreven is aan het eind 
van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt de uitvoering hiervan beschreven en worden verbeteringen 
behandeld voor de tekortkomingen van de werkwijze, die aan de orde komen in hoofdstuk 5. 

3.5.3 De randvoorwaarde en het relatieve helang 

Bij alle veranderingen moeten de betreffencle kosten in beschouwing genomen worden om aan te 
tonen dat de verandering daadwerkelijk een verbetering is. Het relatieve belang van de twee 
deelopdrachten kan als volgt aangegeven worden . De verheteringen van de eerste deelopdracht 
moet leiden tot het ontwikkelen van beheershare processen, zodat de capability gerealiseerd kan 
worden. De tweede deelopdracht moet leiden tot een meer hetrouwbare bepaling van de capability, 
zodat de capability gegarandeerd en door toepassing van de verheteringsmethodieken, FMEA en 
DOE, gerealiseerd kan worden . Plan l haft dus hetrekking op het realiseren en plan 2 op het 
vaststellen & realiseren en zodoende garanderen van de capability. De twee deelplannen realiseren 
samen het doe!, namelijk het kunnen (blijven) voldoen aan de hoge(re) klanteisen. 

3.6 De samenhang tussen de deelopdrachten 

Het bepalen van de Process Capability aan het eind van ontwikkeling heeft het beoordelen van het 
'produkt' van ontwikkeling als doel. Het kunnen realiseren en vaststellen van de capability is 
noodzakelijk om aan produktie een capabel proces te garanderen. Een capabel proces moet 
gerealiseerd worden tijdens het ontwikkelproces, dat hiervoor organisatorisch goed geregeld moet 
zijn. Met name preventieve ontwikkeling is hiervoor nodig, dat gerealiseerd kan worden door 
regeling en sturing. Deze organisatorsche aspecten (dee/ I) moeten de capability realiseren. Het 
vaststellen van de capability is het tecl111ische aspect (dee/ 2) van de opdracht. Door de capability 
te bepalen, wordt duidelijk of het proces bijgestuurd moet worden. Door het gebruik van de 
statistische technieken, DOE en FMEA, die respectievelijk op korte- en lange termijn verbeteren, 
kan een de capabi/ily gerealiseerd worden . Hiermee wordt tevens de relatie tussen dee! een en 
twee gelegd. Het organisatorische aspect, FMEA , moet de valkuilen en blunders uit het proces 
elimineren. Het technische aspect, Ppk en Cpk, heeft betrekking op de systematische variatie, die 
via DOE geelimineerd kan worden. 
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3. 7 De afbakening van het onderzoek 

In figuur 3.1 wordt aangegeven op welk deel van het primaire proces de te behandelen onderwer
pen betrekking hebben. Aandacht wordt gericht op het ontwikkelproces, waarbij tevens de 
interface tussen ontwikkeling en produktie meegenomen wordt. 

De reden hiervoor is dat Engineering processen ontwikkelt voor produktie, waarbij de interactie 
tussen deze disciplines van belang is. Engineering 'levert' processen aan produktie en heeft 
daarvoor informatie van produktie nodig. Produktie kan hierbij gezien worden als de interne klant 
van Engineering, die zijn wensen kenbaar moet maken. Een andere reden voor de aandacht voor 
deze interface is dat de Ppk-bepal ing aan het eind van ontwikkel ing overgaat in de Cpk-bepaling 
bij de set-up controles in produktie. 

Development 

(] Ppk-studie 

Samcnwcrking & coordinatie 

Manufacturing 

C> <J 
Set-up controle 

. C> 

r-______ R_e_,_·ie_n_'s _____________ ---l'> <J Problem soMnE> 

Failure Mode & Effect Analysis 
<Jr---------------..::.._-----C> 

figuur 3.1 De ajbakening 

3.8 De rode draad van het verslag 

In hoofdstuk I is aangegeven hoe dit verslag is opgebouwd. De relatie tussen de nog te behandelen 
hoofdstukken is schematisch weergegeven in figuur 3.2. In deze figuur is duidelijk onderscheid 
gemaakt in de twee deelopdrachten. 
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Hoofdstuk 4 Regelen & Sturen 

I I 
□□ 

De aspecten van de organisarie van her onrwikkelproces die in dit hoofdstuk 
beschouwd worden zijn regelkringen die gebruikt worden om de activiteiten 
doeltreffend en doelmatig te laten verlopen . 

In hoofdstuk 4 wordt de eerste deelopdracht beschreven die de verbetering van de organisatie van 
het ontwikkelproces behandelt. Voor de benodigde organisatorische veranderingen is het verband 
met het uitval-niveau en de bijbehorende kosten moeilijk aan te tonen. Hier komen regelkringen 
aan de orde, die ervoor (moeten) zorgen dat het ontwikkelproces doelmatig en doeltreffend kan 
verlopen . In §4.1 word en de begrippen re gel en en sturen nader toegel icht en wordt de relatie 
tussen de verschillende te behandelen onderwerpen aangeven. De onderwerpen van de ontwikke
ling die in de daarop volgende paragrafen in beschouwing warden genomen zijn Problem Solving, 
Failure Mode & Effects Analysis, de 'Reviews' en de capability bepaling als vonn van terugkop
peling. 

4.1 Inleiding 

Regelen en sturen zijn twee vonnen van regelkringen . Bij een regeling wordt informatie die 
ontstaat teruggekoppeld naar een voorgaand moment in de keten en gebruikt om beslissingen te 
nemen. Dit wordt ook wel 'feedback' genoemd . Bi_j sturing warden beslissingen die genomen zijn 
geevalueerd en de ontstane informatie hierbij wordt gebruikt voor verdere acties . De informatie 
wordt als het ware voorwaarts gekoppeld . Dit wordt ook 'jeedforward' genoemd . 

Binnen produktie wordt niet her ge,vensre uirval-niveau gerealiseerd. De reden hiervoor zijn 
problemen in produktie die leiden tot dit foutenniveau . Het is niet de bedoeling alleen maar 
correctieve aeries te ondernemen in produktie om het gewenste ppm-niveau te realiseren , bijvoor
beeld door het doen van 100% eindcontrole, in verband met de hoge kwal iteitskosten die hiermee 
gemoeid gaan. De bedoeling is pre1•entief te k111111en ha11delen om deze problemen te voorkomen. 
Hiervoor is het noodzakelijk de oorzaken van de betreffende problemen te achterhalen. Door alle 
basis-oorzaken te elimineren kan het gewenste ppm-niveau gerealiseerd warden. De oorwken 
kunnen zowel ill het produktie- als in het ontwikkelproces te vinden zijn. Aangezien de opdracht 
beperkt is tot ontwikkeling, valt alleen hierop de aandacht. 

Voor het achterhalen van basis-oorzake11 in produktie is terugkoppeli11g van informatie nodig van 
produktie naar ontwikkeling om preventief te kunnen ontwikkelen . Bij informatie gaat het om 
gegevens, kennis en ervaring. De informatie kan ontstaan bij Problem Solving. Voor de terugkop
peling is een mechanisme vereist, zoals de Process-FMEA. Dit mechanisme moet een ge'integreerd 
dee! zi_jn van het proces . Om preventief te werk te gaan tijdens het ontwikkelen is tevens sturing 
nodig van de ontwikkelactiviteiten . Voor dit sturen moeten beslissingen geevalueerd en gestuurd 
warden tijdens bijeenkomsten van het project-team , de 'Re11iew' genoemd. Aan het eind van het 
ontwikkeltraject wordt het ontwikkelde proces geevalueerd en beoordeeld, door het bepalen Pan de 
proces capability, en zo nodig bi_jgestuurd , als preventie. Het 'leere.ffect ', gebruikt tijdens de 
review, is een vorm van regelen. Het gebruik van FMEA in produklie is een vorm van sturen. 

4.2 Problem Solving 

Terugkoppeling van informatie van produktie naar Engineering kan beginnen bij het oplossen van 
produktieproblemen. Bij dit oplossen warden gegevens gegenereerd die gebruikt kunnen warden 
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om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen door het elimineren van de oorzaken 
ervan. Hiervoor moeten de gegenereerde gegevens verwerkt worden tot informatie, zodat deze 
informatie kan worden teruggekoppeld 1zaar ontwikkeling, indien de oorzaak bij ontwikkeling ligt. 
Omdat bij 'Problem Solving' de benodigde illfomzatie ontstaat voor terugkoppe/ing, is dit het 
uitgangspunt van de benodigde rege/kring. Daarom wordt hieraan als eerste aandacht besteed. 

4.2.1 Het mechanisme 

Voor her oplossen van problemen wordt een procedure gevolgd. Een uitgebreide beschrijving 
hiervan is weergegeven in bijlage 5.1 . De procedure is een structurele oplossingsmethode die 
bestaat uit het door/open van drie lussen, respectievelijk door de perser, ploegbaas en M&P 
Engineer. Eenflow-chart van de procedure, inclusief bijbehorende checklists, is weergegeven in 
bijlage 5.2. Achtereenvolgens wordt getracht het probleem op te lossen, waarbij een probleem
checklist ingevuld wordt. Als op deze manier geen oplossing gevonden wordt, wordt de gevolgde 
werkwijze geevalueerd om te beoordelen of er sprake is van een 'structureel produktieprobleem'. 

Bij het door/open van de procedure wordt de kans dat de oorwak van het probleem bij Enginee
ring ligt groter en zodoende de behoefte aan teruggekoppe/de illfomiatie hierover groter. 

Deze 'structurele produktieproblemen' behoeven speciale aandacht. Daarom wordt de oplossing 
ervan gecoordineerd door een speciaal daarvoor opgezette stuurgroep, PROSOL genaamd, met 
!eden van Manufacturing, Engineering en M&P Engineering. Voor het oplossen wordt aan het 
probleem een verantwoordelijke toegewezen, die verslag uitbrengt over de voortgang aan de 
toegewezen coordinator. Eens per week vinclt een hijeenkomst plaats van de stuurgroep, waarbij 
deze problemen besproken worden. Hierbij wordt de voortgang bewaakt en wordt besloten op 
welke wijze de oplossing ervan voortgezet moet warden. 

4.2.2 Analyse en resultaten 

Op het eerste oog lijkt deze procedure een gestructureerde aanpak te zijn van produktieproblemen 
oplossen, coordineren en voorkomen. Echter, eigenlijk is hier bij het oplossen en coordineren 
sprake van een ad-hoc bes/issingsmechanisme, waarbij de noodz.aak voor preventie door terugkop
peling onderbelicht wordt. De redenen hiervoor worden nu beschreven. 

o De procedure in produktie 

De gegevens gegenereerd in de drie lussen van de oplossingsprocedure verdwijnen in de la bij 
M&P Engineering en worden niet gebruikt voor prevelltie. Deze gegevens moeten geanalyseerd en 
gestructureerd worden om informatie te genereren voor het voorkomen van soortgelijke proble
men. Hiervoor is een andere methodiek va,z aanpak nodig, zodat de informatie op een efficiente 
wijze gebruikt kan worden bij nieuwe ontwikkelprojecten om preventief te 01ztwikkelen. 

In de huidige werkwijze worden circa 40 probleem-checklists per jaar ingevuld. Dat betekent niet 
dat maar 40 produktieproblemen optreden per jaar, maar dat in de meeste gevallen geen checldists 
ingevuld worden. Echter, bij ieder optredend probleem in produktie moeten deze checklists 
ingevuld worden, anders gaat nuttige informatie verloren. De drie lussen voor probleemoplossen 
met bijbehorende checklists worden veel te weinig gebruikt. Dit gebruik moet gestimuleerd worden. 
Met name de ploegbazen moeten hieraan meer aandacht besteden . 
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In produktie wordt dus geen actie ondernomen om van het probleemoplossen te leren, zodat 
problemen sneller gedetecteerd, opgelost en voorkomen en oorzaken geelimineerd zouden kunnen 
worden. 

o Structurele produktieproblemen 

Het 'structurele' van 'structurele produktieproblemen' heeft geen betrekking op de oplossingsaan
pak ervan, maar op het langdurig voorkomen ervan en daardoor op de benodigde extra aandacht. 
Daarom is 'speciale produktieprob/emen' bij de huidige werkwijze een betere benaming. 

De procedure van probleem oplossen en voortgangscomrole in de PROSOL-meeting vormt geen 
gesloten terugkoppelingsmechanisme, want de verkregen gegevens hierbij worden niet teruggekop
peld om problemen in de toekomst te voorkomen, als de oorzaak bij ontwikkeling ligt. Effectieve 
terugkoppeling van informatie van produktie naar Engineering hierover is hiervoor nodig, dat op 
een structurele manier georganiseerd moet warden. 

Bij de voortgangscontrole tijdens de PROSOL-meeting is het doel en de wijze van realisatie niet 
duidelijk. Duidelijke targets en een structurele methodiek van aanpak zijn niet aanwezig. 

Te veel illhoudelijke details over het oplossen van de problemen komen ter sprake tijdens deze 
bijeenkomst, zonder aanwezigheid van de verantwoordelijke, die het oplossingsproject uitvoert. Dit 
moet voorkomen worden omdat er sprake moet zijn van cotJrdinatie. Inhoud over het oplossen 
moet in zoverre besproken worden dat goede voortgangscontrole en sturing kan plaatsvinden. Als 
de details va!l her oplossen besprokell warden, moet dit samen met de verantwoordelijke gebeuren, 
omdat deze op de hoogte is van alle relevante aspecten ervan . Over de frequentie en inhoud van 
deze bijeenkomsten moet besloten worden in de PROSOL-meeting. De verantwoordelijke kan een 
verzoek tot overleg indienen bij de PROSOL-stuurgroep. 

Verder kan uit de analyse van de werkwijze van de stuurgroep geconcludeerd worden dat 
definitieve beslissillgen over de te vervolgen werkwijze bij het oplossen nauwelijks worden 
genomen. Duidelijke deadlines worden hierbij 11auwelijks gesteld, zodat te tang in een richting 
naar een oplossing wordt gezocht en de prioriteitsstelling niet gebruikt wordt bij het bespreken van 
de problemen . Tevens wordt niet besloren welke personen over welke beslissingen op de hoogte 
gehoude!l moetell worden. 

De eindconclusie van cleze analyse is dat de PROSOL-stuurgroep een methodiek van aanpak moet 
gaan beheren voor Itel preventief ku1111en 011/wikkelell van produkten en processen. 

o Werkgroepen in produktie 

Een nieuwe ontwikkeling binnen produktie, complementair aan deze methode van Problem 
Solving, is het zoeken door clrie werkgroepen van drie persers uit iedere ploeg naar problemen met 
betrekking tot de werkwijze van de operator. Op deze manier wil men de processen optimaliseren 
ten aanzien van het volgen van de Werk lllstructies. Iedere week wordt hiervoor door de 
werkgroepen een produkt onder de loep genomen. Alleen bij een 'Ellgineering Change' komt 
informatie hierover terecht bij Engineering. Dit is een voorstel tot wijziging van de werkinstructie, 
die door Engineering gecoordineerd wordt. Het is geen vorm van terngkoppeling. Tevens kan 
sprake zijn van andere ontwikkelingen binnen deze groepjes, die interessant zijn voor de engineers 
om preventief te kunnen ontwikkelen. Op dit terrein kan de feedback verbeterd worden. 
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4.2.3 Verbeterde werkwijze 

Geconcludeerd kan worden dat er duidelijkheid en structuur nodig is, zodat preventieve ontwikke
ling mogelijk wordt, zonder alleen maar ad-hoc te beslissen over problemen. Als duidelijkheid en 
structuur gerealiseerd zijn, dan pas moet illvulling hieraan gegeven worden. Voor de aanpak is 
goede samenwerking tussen Manufacturing, M&P Engineering en Engineering vereist. 

o Duidelijkheid 

Duidelijkheid moet gecreeerd warden over datgene wat met het Problem Solving en de PROSOL
meeting bereikt moet worden. Met andere woorden, de doelstelling die de PROSOL-stuurgroep 
moet realiseren moet gedefinieerd worden . 

!De vastgestelde taak van de PROSOL-stuurgroep is "illitieren va,z structurele verbeteringen ". 

Dit betekend dat de verbeteringen b/ijvend moeten zijn, dus dat terugkoppeling nodig is. 

De target: "Her zo snel mogelijk oplossen van problemen in produktie zodat aan de ldanteisen 
voldaan kan warden, door basis-oorzaken te achterhalen en te elimineren, waarbij de 
omstane infonnaJie gebruikt kan warden voor preventieve ontwikkeling, om zodoende 
de noodzaak voor Problem Solving in de toekomst te laten afnemen en dit proces 
zodanig coordineren dat het een automatisme wordt. " 

Deze target wordt gerealiseerd door het uitvoeren van een procedure met de volgende aandachls
punten: (1) op/assen van de prohlemen door oorzaak te zoeken en te elimineren, (2) cotJrdineren 
en bewaken van dit oplossen, (3) registreren van hij het oplossen ontstane gegevens (vooral 
oorzaken), (4) de gegevens analyseren, ordenen en verwerken tot bruikbare informatie en (5) de 
bruikbare informatie terugkoppelen via een mechanisme. 

De activiteiten (1) en (2) worden in de huidige werkwijze uitgevoerd. Aan de andere activiteiten 
moet nu aandacht besteed worden. Hierhij is duidelijkheid vereist over wie, waarvoor verantwoor
delijk is en wie, wanneer, welke activiteiten moet uitvoeren. Duidelijkheid is vereist over de 
gegevens die in produktie ontstaan, die ontwikkeling nodig heeft voor het kunnen ontwikkelen van 
robuuste processen. Als duidelijk is welke informatie ontstaat en nodig is, moet nagegaan worden 
hoe de gegevens geanalyseerd , geordend en verwerkt moeten warden. Voor het realiseren van het 
laatste aandachtspunt is een geschikt terugkoppeli11gsmecha11isme nodig. 

De resultaten van deze activiteiten moeten hesproken worden op de PROSOL-meeting, waarbij de 
voorzitter moet zorgen dat spe/regels voor communicatie, bespreking en probleem-aanpak 
gevolgd worden. Deze spelregels zijn te vinclen in hijlage 5.3. 

o Structuur 

Definitie structuur: duide/ijkheid over de manier waarop het doe/ bereikt moet worden, oftewel 
de benodigde methodiek van aanpak gefaseerd in de tijd. 

Als duidelijkheid over het te bereiken doel aanwezig is, moet vervolgens de benodigde structuur 
aangebracht warden om deze target te kunnen realiseren, de benodigde methodiek van aanpak. 
Hiervoor moet een denkkader opgesteld word en, een soort 'kapstok ', om alle werkzaamheden aan 

27 



Vernay Europa EV Regelen & Sturen 

op te hangen. Door het gebruiken van dit kacler kunnen de werkzaamheden automatisch richting de 
target werken. Dit denkkader geeft aan op welke wijze deze procedure van Problem Solving, 
registreren van gegevens , verwerking van de verkregen data tot informatie en terugkoppeling van 
de informatie om te komen tot preventie, gevolgd en gecoordineerd moet worden. 

Allereerst moet de PROSOL-meeting gesplitst worden in: 
• Meeting over de inhoud van het Problem Solving tussen coordinator en uitvoerder. Door 
uitvoerders plan van aanpak opstellen van project/probleem. 
• PROSOL-meeting voor coordinatie van de procedure. De oorspronkelijke PROSOL-meeting 
krijgt hiermee extra aandachtspunten. Voor alle betrokkenen moet duidelijk worden wat van hen 
verwacht wordt, zodat de bijeenkomst daadwerkelijk tot acties leidt. 

De procedure moet gestandaardiseerd worden , dat wil zeggen dat de procedure in dat geval als 
normaal verondersteld wordt. Aan het standaardiseren kan invulling gegeven worden door het een 
en ander te formaliseren , dat wil zeggen een vaste vorm geven, en deze daadwerkelijk gebruiken. 

De volgende zaken kunnen gel'ormaliseerd worden : I) agenda voor meeting, 2) handleiding voor 
meeting, 3) checklist voor notulen en verslag, 4) hesluiten- en actielijst met deadlines en 5) verslag 
van de bespreking. 

Door het standaardiseren en f'ormaliseren worden de volgende zaken niet over het hoofd gezien: 
• Evaluatie van bes I issingen en acties van vorige hijeenkomst (zie handleiding) 
• Terugkoppel ing van gegenereercle informatie bespreken (zie agenda) 
• Beslissing rapporteren aan betreffende uitvoerder (zie actielijst met deadlines) 
• Datum, tijd en plaats voor volgende bespreking vaststellen (zie agenda) 

o Invulling 

Door de PROSOL-stuurgroep moet invulling gegeven worden aan de uitbreiding van Problem 
Solving met procedures voor her registreren van gegevens en het verwerken van de gegevens tot 
informatie en het werke!Uk gehruiken ervan voor preventieve doeleinden door terugkoppeling, door 
middel van een gekozen terugkoppelmechanisme. Een mogelijkheid hiervoor is de gegenereerde 
informatie te verwerken in een Process-FMEA. Voorwaarde is dat deze FMEA dan wel gebruikt 
moeten worden . Voor deze mogelijkheicl wordt verwezen naar de volgende paragraaf. 

Bij het volgen van de procedure moet zoveel mogelijk gestandaardiseerd worden , omdat hieraan 
dan niet meer expliciet gedacht hoeft te word en. Het fom,a/iseren moet gezien worden als 
ondersteuning bij het denken en niet als bureaucratisch . Goede communicatie, methode van 
bespreken, motivatie en betrokkenheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor het succes. 

Als het terugkoppelingsmechanisme voor 'Problem Solving' werkt kan via dit mechanisme ook 
andere infonnatie teruggekoppeld warden voor preventieve doeleinden, namelijk infonnatie van: 
1) de werkgroepen in produktie, 2) de vijf clagelijkse afkeurrapporten, 3) klantklachten en van 4) 
het experimenteren aan het eind van ontwikkeling. 

Deze informatie moet verwerkt worden in het gekozen terugkoppelmechanisme. Na het invoeren 
van het terugkoppelingsmechanisme moet het nut van de teruggekoppelde informatie geevalueerd 
worden. 
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4.2.4. Plan ter implementatie 

In de bespreking van bovenstaande zaken werd vastgesteld dat binnen de PROSOL-stuurgroep 
behoefte is aan verbetering van het op een structurele manier terugkoppelen van informatie en dat 
de bereidheid aanwezig is hieraan moeite te besteden. De extra werkzaamheden die hiermee 
gemoeid gaan moeten niet bij een persoon terecht komen . Door een goede verdeling van de extra 
taken en het beschikbaar stellen van extra tijd hiervoor, door het aangeven van de prioriteit ervan, 
en door het bedenken van een goede methodiek van aanpak kan minder weerstand en meer 
openheid ten aanzien vau verauderi11ge11 ontstaan. De noodzakelijke frequentie van overleg kan 
bij een verbeterde werkwijze afnemen. Deze frequentie moet expliciet vastgesteld worden. Als een 
bespreking te vaak plaatsvindt, neemt de betrokkenheid bij de bespreking af, omdat zaken ook wel 
de volgende keer besproken kunnen worden , zodat de efficiency van de bespreking afneemt. 

Tenslotte kan opgemerkt worden dat door deze vera11deri11ge11 produktie vroeger in het ontwikkel
proces betrokken wordt, wat ook in hoofdstuk 3 aan de orde is geweest. 

4.3 Process Failure Mode & Effects Analysis 

In de vorige paragraaf is duidel ijk geworden dat er hehoefte is aan een terugkoppelbzgsmecha
nisme. Omdat Process-FMEA in de huidige werkwijze opgesteld worden, is dit de meest voor de 
hand liggende keuze. Het mechanisme, het opstellen en gebruik ervan worden hier beschreven 
alsmede de resultaten van de analyse, een verbeterde werkwijze en een implementatieplan. 

4.3.1 Het mechanisme 

Process Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) is een analyse-techniek om potentii!le risico 'sin 
produktie in te schauen , in kaart te brengen en re voorkomen. Het is een veel toegepaste vonn van 
terugkoppeling van produktie ,war 011twikkeli11g. Systematisch worden hierbij [4]: 1) potentiele 
faalwijzen en oorzaken gedetecteerd en geevalueerd , 2) acties ge'identificeerd die kans van optreden 
elimineren of reduceren en 3) de processen gedocumenteerd. Aanwijsbare oorzaken en gevolgen 
worden gesignaleerd v6t~rdat ze zijn opgetreden . De putten worden gedempt v66rdat het kalf 
verdronken is. Het is een preventieve techniek , die complementair is aan SPC [1] . 

Onderscheid wordt gemaakt in een design- en process-FMEA, die risico's identificeren, veroor
zaakt door een slecht produktontwerp respectievel ijk slechte procesbeheersing. Beide zijn 
gebaseerd op ervaring en 'past concerns' en moeten ervoor zorgen dat produkt uiteindelijk voldoet 
aan de eisen van de klant. De design-FMEA moet door de klant aangeleverd worden, tenzij er een 
aanpassing aan het produkt gemaakt wordt, omcl at hierin ervaring en kennis over de toepassing van 
het produkt zit. Deze FMEA komt hier niet aan de orde. Daarom wordt alleen nog over FMEA 
gesproken, waarmee dan Process-FMEA bedoeld wordt. De process-FMEA gaat ervan uit dat het 
ontwerp van het produkt goed is , waarvoor de design-FMEA verantwoordelijk is. 

Door brainstorming in groepsverband kan gezocht worden naar de potentiele faalwijzen en de 
mogelijke gevolgen hiervan . Om geen aspect buiten beschouwing te laten wordt met behulp van de 
6 M-classificatie, l) man , 2) machine, 3) methode, 4) materiaal , S) meting en 6) milieu, naar de 
mogelijke oorzaken gezocht. De faa/wijze met zijn gevolg en oonaken kan men weergeven in een 
Cause & Effect diagram, ook wel visgraat-diagram genoemd. 
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Voor elke combinatie van de drie factoren, faalwijze, oorzaak en gevolg, kan een Risk Priority 
Number (RPN) berekend worden die het risico van optreden weergeeft. Dit risico wordt bepaald 
door de 'severity '(S), oftewel ernst van het gevolg en de 'occurance '(0), oftewel frequentie en 
'detection '(D), oftwel oncorrigeerbaarheid van de oorzaak van de betreffende faalwijze. Voor een 
toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 5.4. Factoren mogen niet vergeten worden omdat 
dit tot onbetrouwbaarheid van de techniek kan leiden. 

Orie typm 'Current Process Control', oftewel preve11tieve en test methoden, zoals het in de bij 
Vernay gebruikte FMEA wordt genoemd, worden onderscheiden, namelijk: 

(1) Oorzaak voorkomen of mate van optreden reduceren 
(2) Oorwak detecteren zodat correctieve actie kan volgm 
(3) Faalwijze detecteren 

Bij het bepalen van Detection (D) wordt aangenomen dat de faalwijze optreedt. D is de kans op (2) 
en (3), voordat het produkt naar de klant gaat. 

De betrokkenen van een ontwikkelproject bepalen door het gebruik van een FMEA wat straks mis 
kan gaan in produktie, wat het effect ervan is en wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. 

4.3.2 Het opstellen van een FMEA 

Binnen Engineering bestaat bekendheid met de process-FMEA. Voor bestaande processtappen zijn 
mogelijke faalwijzen gezocht met bijbehorend gevolg en oorzaken. De ernst van het gevolg en 
frequentie en oncorrigeerbaarheid van de oorzaken zijn bepaald, resulterend in RPN's. Deze 
schattingen worden produkt specifiek gemaakt als de functie van het betreffende produkt bekend 
is. Tevens zijn mogelijke preventieve en test methoden aangegeven voor de detectie. Deze 
gegevens samen resulteren in blokken oftewel standaard modules per processtap. Uit de standaard 
modules wordt een process-FMEA opgesteld. In bijlage 5.4 is de lay-out van de FMEA gegeven, 
gebruikt door Ford, te vergelijken met de 'gebruikte' FMEA. 

Het opstellen van zo'n Process-FMEA gaat als volgt te werk. Aan de hand van de process flow 
chart en de hierboven genoemde standaard modules stelt de PL een basis-FMEA op, door gebruik 
te maken van het PROMIS-software programma, waarin de standaard modules staan. Als de 
functie van het produkt bekend is wordt de basis-FMEA door de PL omgezet in een produkt 
specifieke FMEA . Hierbij worden afwijkingen aan de basis toegevoegd of weggelaten. Tevens 
worden de juiste waarden voor 0, S en D bepaald, door het nagaan of de basis waarden goed zijn. 

4.3.3 Het gebruik van een FMEA 

o Tijdens ontwikkeling 

Voor het gebruik tijdens ontwikkeling bestaat een FMEA follow up systeem. Bij een RPN';;!:; 125, 
D ';;!:; 8 en/of O ';;!:; 8 is een correctieve maatregel nodig, die preventief is voor produktie. Echter, in 
de huidige werkwijze worden de waarden dusdanig gemanipuleerd dat deze situatie niet optreedt. 
Hierdoor wordt automatisch gee,z gebruik gemaakt tijdens ontwikkeling van de opgestelde FMEA. 
Indirect heeft het opstellen we! nut omdat de PL hierdoor bewuster naar het proces kijkt. De 
bedoeling is dat de PL eens per drie weken een bijgewerkt overzicht van de openstaande correctie
ve maatregelen evalueert en genereert, de juiste personen aanstuurt voor de benodigde acties, de 
status van de lopende acties volgt en dit overzicht iedere week bijwerkt. Echter, deze werk 
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zaamheden zijn overbodig omdat geen correctieve acties 'nodig' zijn bij de huidige werkwijze. De 
FMEA wordt overgedragen naar produktie. Als er nog een RPN ~ 125 is, moet door Engineering 
eerst gezorgd worden voor correctieve acties, zodat deze lager wordt. Bij een Engineering Change, 
aangevraagd door produktie, moet betreffende FMEA aangepast worden. Dit wordt niet gedaan. 

o In produktie 

In produktie kan de opgestelde FMEA door de operators en ploegbazen gebruikt worden als tool 
voor Problem Solving en proces verbetering. Dit wordt in de huidige werkwijze niet gedaan. 

o Door Quality Support 

De opgestelde FMEA moet ook door QS gebruikt worden. In de huidige werkwijze wordt de 
FMEA af en toe bekeken voor het opstellen van de inspectie plannen. De 'D' kan omlaag gebracht 
worden door de control plannen erop af te stemmen. Echter , ook hier is van gebruik geen sprake. 

De reden voor het gebruikt van FMEA is preventie tijdens 011twikkeli11g en in produktie. 
Hiervoor is terugkoppeling van informatie over faalwijzen met bijbehorende oorzaken, die niet 
reeds vermeld staan op de gebruikte FMEA, van produktie naar ontwikkeling nodig. Dit is nodig 
om deze faalwijze in het vervolg te kunnen voorkomen, hetzij in ontwikkeling als daar de oorzaak 
ligt, hetzij in produktie door het aangeven van preventieve acties of test methoden. Een andere 
reden voor het gebruik is clat ISO eist <lat corrigerende maatregelen ill een systeem gevat worden. 

4.3.4 Analyse en resultaten 

Door het opstellen van de FMEA en het overgedragen ervan naar produktie bestaat bekendheid 
met de mogelijkheid . Echter, de Process-FMEA wordt uitsluitend opgesteld omdat de klant het 
eist, maar niet gebruikt voor preventie, noch ill 011twikkeli11g noch in produktie noch bij QS. Bij 
gebruik wordt namelijk de rechter helft van de FMEA ingevuld , waarbij de RPN's dalen. 

o Tekortkomingen 

• Het opstellen oftewel produkt specijiek maken van een FMEA gebeurt niet in teamverband, zodat 
aspecten gemakkelijk over het hoofd worden gezien en de FMEA dus niet volledig is. 
• Er zijn geen afspraken over de aanpassing van de basis-FM EA in een produkt specifieke en over 
het gebruik van de FMEA. 
• In het follow-up systeem word en de RP N's gemanipuleerd zodat de FMEA niet wordt gebruikt 
als development tool. In principe moeten in ontwikkeling de RPN's zo laag mogelijk worden 
gemaakt. Dit wordt in de huidige werkwijze niet gedaan. 
• In produktie en bi} QS wordt de FMEA niet gebruikt. De cirkel is dus niet gesloten. 
• Er is geen actielijst aanwezig voor de manier waarop hoge RPN's aangepakt moeten worden in 
produktie zodat de FMEA niet gebruikt wordt voor terugkoppeling . 
• De standaard modules worden niet up-to-dare gehouden, omdat basis-modules niet aangevuld of 
gecorrigeerd worden . 

Door deze tekortkomingen worclt gee,z effectief gebruik gemaakt van de moge/ijkheid die FMEA 
biedt, namelijk preventief ontwikkelen en preventief zijn in produktie. 
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o Oorzaken van de tekortkomingen 

1) Er bestaat geen overtuiging van het nut van het gebruik ervan, waardoor geen tijd genomen 
wordt voor het gebruiken ervan. Deze situatie is inmiddels gewijzigd. 

2) Er bestaat gebrek aan inhoudelijke kennis van de mogelijkheden die FMEA biedt en het 
gebruik ervan. 

3) Er kan geen controle worden uitgevoerd op het gebruik ervan. 
4) Het huidige FMEA-systeem is een op zichzelf staand hulpmiddel, dat niet gekoppeld is aan 

andere tools. Het is geen onderdeel van een gesloten mechanisme. 
5) De gebruikte softvvare is gebruikersonvriendelijk 
6) Het voordeel ervan, de verbetering door feedback van informatie, is een lange termijn effect. 

Het nadeel ervan, de vereiste tijd en discipline voor de implementatie ervan, is een korte 
termijn effect. 

4.3.5 Verbeterde werkwijze 

Bij verbetering van de werkwijze worden de oorzaken van de tekortko111ingen geelimineerd. 

o Hoe FMEA gehruiken 

Voor het gebruik van FMEA tijdens ontwikkeling bestaat een follow-up systeem. Ats RPN ~ 125, 
D ~ 8 en/of O ~ 8 dan 111oet een correctieve actie aanbevolen word en en nagegaan worden of 
daarna de RPN goed is . 

Voor het gebruik van de FMEA ill produktie en bij QS wordt de kolom 'preventieve and test 
methods ', oftewel 'current proces control ', gecheckt, om te evalueren of met deze maatregelen 
rekening wordt gehouden. De kolom 'corrective action recommended ' wordt gebruikt voor het 
aangeven van acties 0111 de RPN te verlagen . Deze correctieve actie kan bij goedkeuring later 
preventief gebruikt warden en moet daarvoor toegevoegd warden aan de eerder genoemde kolom. 
Verder kan de FMEA gebruikt warden 0111 na te gaan bij een faalwijze of deze al bekend is en zo 
niet deze toe te voegen aan de standaarcl FMEA . Dit is het up-to-date houden van de basis FMEA. 

o Benodigde veranderingen 

Ad 1) Overtuiging 

Allereerst moeten betrokkenen overtuigcl worclen 11an het nut vall het gebruik vall FMEA. Dit 
wordt gedaan door onduidelijkheden te overwinnen en de voordelen van het gebruik aan te tonen. 

Hierbij moet duide/ijk gemaakt worden dat 1) volledige invoering en gebruik van FMEA 
noodzakelijk is voor succes, 2) het gebruik een iteratief proces is dat nooit ophoudt, 3) een levend 
formulier altijd de laatste verandering moet weergeven , ook in produktie, 4) het succes niet alleen 
afhangt van het opstellen, maar vooral van het gebruik van de FMEA , in ontwikkeling, produktie 
en door QS, en dat 5) een goed opgestelde FMEA weinig waarde heeft als er geen effectieve 
correctieve acties zijn, de follow-up . 

Tijd is een belangrijke succesfactor omdat er sprake is van 'before-the-event' acties . Als overtui
ging van het nut aanwezig is, zal tijd aan het gebruik besteed warden . Dit is nodig omdat het 
gebruik niet te controleren is. 
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Ad 2) lnhoudelijke kennis 

Bij volledige implementatie van FMEA moet duidelijkheid verkregen worden over: 1) wie ermee 
gaan werken, 2) wie, welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgt, 3) de inhoud van de 
methodiek, hoe werkt het opstellen, gebruiken en up-to-date houden, 4) de voordelen van het 
gebruik en 5) het besef dat het gebruik een lange termijn effect heeft. 

Afspraken moeten gemaakt worden om de basis-FMEA produkt specifiek te maken. Dit produkt 
specifiek maken vereist een team-benadering omdat het de uitwisseling van ideeen tussen de 
betrokkenen stimuleert en input van de verschillende disciplines nodig is bij het opstellen. Het 
opstellen ervan kan door het project-team gebeuren, waarbij produktie vertegenwoordigd dient te 
zijn. Produktie moet dus eerder bij het ontwikkelproces betrokken worden. 

Het follow-up systeem moet gehruikt gaan worden en niet gemanipuleerd. Afspraken moeten 
gemaakt worden over dit gebruik. Op de hoogste RPN's moeten als eerste correctieve acties 
aanbevolen worden, die dan de S, 0 of D reduceren. Met de correctieve actie wordt de basis
oorzaak geel imineerd of beheerst en zo de faalwijze voorkomen. Voor deze follow-up moeten 
Manufacturing, Quality Support en Engineering nauw samenwerken. Als de FMEA overgedragen 
is naar produktie moet een actielijst voor de aanpak van hoge RPN's in produktie aanwezig zijn. 

De standaard modules 1110eten up-to-date gehouden worden door ze tijdens gebruik aan te vu/fen 
en te corrigeren als clit nodig blijkt te zijn. Als bij ontwikkeling de basis modules vaak op dezelfde 
manier aangepast worden of als een aanhevolen en ingevoerde correctieve actie of test methode in 
alle gevallen bij een bepaalde processtap hoort, kan de betreffende basis-rnodale aangepast worden. 
Hierover moeten afspraken gemaakt worden. 

Ad 3) Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de FMEA moet toegewezen warden aan een 
individu, de verantwoordelijke Engineer. Hij moet de representatieven van be"invloede gebieden 
betrekken. Tevens moet hij verzekeren dat de aanbevolen correctieve acties daadwerkelijk warden 
uitgevoerd, dus zorg moet gedragen warden voor het follow-up systeem. 

Ad 4) Integratie van het mechanisme 

Een FMEA kan op twee manieren gebruikt worden, namelijk: 
- Als een ge'integreerde tool 
- Als een op zichzelf staande methodiek 
Koppeling van FMEA in een ge"integreerd systeem heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat 
veranderingen maar een maal ingevoerd moeten worden voor meerdere functies. De documenten 
zijn daardoor beheersbaarder. Het nadeel is dat het door meerdere gebruikt moet warden. 

Ad 5) De software 

De software moet gebruikersvrie11delijker zijn. Daarom moet gezocht worden naar andere 
mogelijkheden. Een optie voor ge'integreerde aanpak is de software van IMPACT. Dit is een 
hulpmiddel voor ge'integreerde produktieplanning en beheersing om te kunnen plannen voor 
kwaliteit. In deze software is de process-FMEA gekoppeld aan de process-flow chart, het control 
plan en de operator instructions. 
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o lnrichting van het mechanisme 

Een belangrijk aandachtspunt is de inrichting van het FMEA-mechanisme. Het gebruik moet een 
automatisme worden, waarbij a/le betrokkenell precies moetell weten wat de bedoeling van het 
gebruik is. De bedoeling is faa/wijzen ill produktie te voorkomell. De informatie over faalwijzen 
en bijbehorende basis oorzaken moet via het FMEA-formulier teruggekoppeld worden naar 
Engineering, waarvoor betrokkenheid tussen Engineering, Quality Support en Manufacturing van 
belang is. Het mechanisme moet een gestructureerde gesloten kring vormen om het FMEA gebruik 
efficient, effectief en eenvoudig te laten verlopen . Faalwijzen, oorzaken en gevolgen moeten 
gedetecteerd en geregistreerd worden. Tevens de genomen acties om de oorzaak weg te nemen 
moeten geregistreerd worden. Deze gegevens moeten verwerkt worden tot bruikbare informatie. 
De informatie moet vergeleken warden met de betreffende FMEA. Als betreffende informatie niet 
op het FMEA-formulier staat, moet de FMEA gewijzigd warden. Door ook de basis-modules aan 
te passen, kan de betreffende faalwijze in het vervolg voorkomen warden. Op deze wijze is de 
kring van het mechanisme gesloten . In produktie en hij QS moeten de aangegeven preventieve 
acties en testmethoden in acht genomen en eventueel aangevuld warden. Voor de manier van 
aanpak van hoge RPN's in produktie moet een a~tielijst komen. 

4.3.6 Plan ter implementatie 

Al deze verbeteringen moeten ingevoerd worden volgens een gestructureerde aanpak. De 
imp/ementatie hiervan heeft de volgende aa11dachtspunte11. 

• Een goede introductie is nodig om duiclelijkheid te krijgen over de toepassing en voordelen, 
iedereen van het nut te overtuigen en 0111 betrokkenheid te krijgen . Gepaste training is van primair 
belang voor het slagen van de implementatie. Deze training moet betrekking hebben op de 
inte,pretatie, het opstellen maar vooral het gebruik van de FMEA. Een FMEA is nooit volledig. 
Overtuiging dat deze volledigheid benaderd kan warden, moet aanwezig zijn . 
• Hetfollow-up systeem moet in ontwikkeling gehruikt gaan worden, waardoor acties ondernomen 
warden zodat de RPN's dalen onder 125. Samenwerking tussen produktie en Engineering is 
biervoor nodig. 
• De drie lussen va,z 'Problem Solving' moeten gaan functioneren. Benodigde gegevens moeten 
geregistreerd warden, daar waar ze ontstaan . Dit kan door de faalwijze, eventuele oorzaken en bet 
gevolg aan te geven op standaard papier. Dit kan beter door de ploegbaas dan door de perser zelf 
gedaan worden omdat de perser anders zijn werk moet onderbreken. De ploegbaas loopt rond en 
geeft begeleiding aan de persers. De persers melden als iets mis is, waarbij de drempel om iets te 
melden zo laag mogelijk gemaakt moet worden. 
• Gegevens moeten venverkt worden tot i11Jon11atie door de M&P Engineer, omdat hier bet 
raakvlak ligt tussen Engineering en produktie. Deze verkregen informatie moet vergeleken warden 
met betreffende FMEA en bij afwijking aangepast of gewijzigd worden. 
• QS moet het FMEA-Jomwlier gaan gebruiken bij het opstellen van het control plan en de 
daaraan gerelateerde inspectie plannen . 
• Produktie moet de kolom 'preventieve en test methoden' check en en eventueel preventieve acties 
voorstellen. 
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4.4 De Reviews 

Tijdens het ontwikkeltraject vinden reviews plaats . Een review is een officiele vonn van overleg 
tussen de betrokkenen vall het Olllwikkelproject, waarbij de werkzaamheden en beslissingen 
gei!valueerd en bijgestuurd worden, gepland wordt voor het verdere verloop en beslissingen 
genomen worden over openstaande aandacht5punten, waarbij de project/eider deze zaken cotJrdin
neert. Dit mechanisme, de resultaten van de analyse en een verbeterde werkwijze worden in deze 
paragraaf beschreven . 

4.4.1 Het mechanisme 

Het evalueren en bijsturen is een regelkring, waarbij sprake is van voorwaartskoppeling oftewel 
sturing. Dit sturen van het proces vindt tijdens het project zelf plaats en is preventief. Hierbij kan 
de informatie vanuit produktie via het gebruikte terugkoppelingsmechanisme, de Process-FMEA, 
gebruikt worden om preventief te ontwikkelen. De reviews sturen het ontwikkelproces, met een 
grotere kans op een capabel proces als resultaat . 

Binnen ontwikkeling kan ook terugkoppeling plaatsvinden . Dit wordt inteme terugkoppeling 
genoemd, om geen verwarring te krijgen met de eerder vermelde terugkoppeling. Het gaat hierbij 
om de informatie die gegenereerd wordt tijdens het ontwikkelproces, het 'leereffect'. Door dit 
'leereffect' terug te koppelen komen fouten niet twee maal voor. Hiervoor moeten tijdens 
ontwikkeling de problemen en bijzonderheden geregistreerd worden. 

Bij de reviews wordt benodigde kennis, ervaring en informatie uitgewisseld tussen betrokkenen 
van het project en wordt besloten of en hoe men verder gaat. Vast komt te staan wie, wat, 
wanneer moet doen. Dit is een belangrijke vomz i1all coordillatie en a/stemming tussen de 
betrokkenen van verschillende afdelingen en moet efficient verlopen . De prestatie van de 
werkzaarnheden van de team-leden wordt geevalueerd, gereviewd, om problemen te voorkomen. 
Het doe! ervan is het nagaan of alle neuzen in dezelfde en juiste richting wijzen en, als dit niet het 
geval is, bij te sturen. 

Van deze regelkring bestaan een aantal varianten , die op verschillende tijdstippen in het ontwikkel
proces uitgevoerd moeten worden, namelijk : 1) CNA review, 2) Startup review, 3) Voortgangsre
view, 4) Design review ell 5) Part review. Een beschrijving hiervan is te vinden in bijlage 5.5. 

Dit zijn vormen van formeel overleg tijdens het ontwikkelingproject. Hiernaast wordt ook veel op 
informele wijze over de zaken en voortgang gesproken. Hoe efficii!llter dit formele overleg is, hoe 
minder informeel overleg nodig is. Daarom moet tijdens de reviews gezorgd worden dat zoveel 
mogelijk duidelijk wordt. Voor het informele overleg wordt verwezen naar de kwalitatieve analyse 
in hoofdstuk 3. 

4.4.2 Analyse en resultaten 

Uit de beschrijving van de huidige werkwijze kan geconcludeerd worden dat gestructureerd en 
preventief aan de ontwikkeling gewerkt wordt, dat door deze regelkring iedereen op de hoogte is 
van alle voor zijn taak benodigde informatie, dat genomen beslissingen goed onderbouwd zijn en 
met alle potentiele faalwijzen veroorzaakt door Engineering rekening is gehouden. Echter, deze 
conclusie is niet helemaal juist. 
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o 'Startup review' 

Vooral aan het begin van het ontwikkelproces moet veel meer aandacht besteed worden, met 
name aan de reviews. Meestal is de eerste review pas na de reactie van de klant op de eerste 
prototype sample en zelfs dit gebeurt niet altijd. De starlup review, oftewel aftrap-meeting, wordt 
alleen in urgente gevallen gehouden . Echter, in alle gevallen moet snel, goed en doeltreffend 
gehandeld warden. In het begin van het ontwikkelproces worden veel kosten voor later in het 
traject bepaald. Vooral aan dit begin moet veel aandacht besteed warden, omdat dan kosten voor 
later in de keten bespaard kunnen warden. Hierbij kan verwezen warden naar de toepassing van 
QFD, die de aandacht richt op het begin van het proces. 

o 'Leereffect' 

Voor preventieve ontwikkelen is niet alleen de terugkoppeling vanuit produktie en het sturen 
tijdens de reviews vereist, maar tevens interne terugkoppe/illg van het 'leereffect'. Dit 'leereffect' 
moet aan het begin van het project aan de orde komen. Echter, het 'leereffect' van projecten wordt 
niet geregistreerd, zodat niet iedereen preventief kan zijn door het leren van vorige projecten. 
Tijdens de reviews moeten de problemen en hijzonderheden exp I iciet behandeld, geregistreerd en 
verwerkt warden in de verslaglegging. Deze i1?formatie, her '/eereffect', moet op een dusdanige 
manier verwerkt worden dat het makke!Uk gehruikt kan worden bij nieuwe projecten. 

o Onderlinge relatie team-leden 

De relatie van PL naar de teamleden is duidelijk aanwezig. De relatie tusse,i team/eden onderling 
en van team/id naar PL is zwak, terwijl alle teamleden pro-actief moeten werken aan de projecten. 
De benodigde onderlinge relaties tussen de teamleden van het project moeten in twee richtingen 
verlopen. De PL moet de werkzaamheden coordineren en de teamleden moeten belangrijke 
aandachtspunten en de voortgang van hun werkzaamheden aan de PL melden. De betrokkenen 
moeten onderling overleg hebhen om de verschillende taken op elkaar af te stemmen. Dit moet niet 
allemaal via de PL geheuren, zoals in de huidige werkwijze gebeurt. 

o Pro-activiteit als verantwoordelijkheid 

De PL en de teamleden hebhen hun eigen verantwoordelijkheden bij het realiseren van een goed 
verloop van het project, die beschreven staan in het kwaliteitssysteem. Beschreven staat dat de PL 
verantwoordelijk is voor de coordinatie en voortgangscontrole van het project en de teamleden 
voor melding van de voortgang en voor ondersteuning van de PL, waarbij door iedereen pro-actief 
aa,i het project gewerkt moet worden. Echter, het bewustzijn hiervan is niet aanwezig. Als binnen 
het project iets mis gaat is het moeil ijk te achterhalen waar de fout ligt. Dit wordt in eerste 
instantie verweten aan de PL. Echter, alle teamleden moeten pro-actief ondersteuning leveren en 
zorgen voor een optimaal verloop. Pro-aerie/ re werk gaan betekent alle moeite doen om potentU!le 
Jaalwijzen te voorkomen. Hieronder behoort ook het aangeven als iets niet duidelijk is. Vooral het 
verstrekken van de juiste informatie in de juiste vorm is een belangrijk aandachtspunt hierbij. Op 
dit punt kan binnen het ontwikkelproces veel verbeterd worden. 

o Tekortkomingen aan de review 

Aan de hand van het volgen van een project, interviews met betrokkenen van dit project en het 
bijwonen van reviews zijn de ontwikkelprojecten geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een opsomming 
van tekortkomingen aan de manier waarop een review uitgevoerd wordt. De resultaten hiervan zijn 

36 



Vernay Europa BV Regele11 & Sture11 

weergegeven in bijlage 5. 6. 

Kort gezegd, de reviews missen duidelijkheid en structuur, de team-leden zijn slecht voorbereid en 
hun betrokkenheid is laag en niet alle aandachtspunten en visies komen aan de orde. Geconclu
deerd kan worden dat er gee/l sprake is van pro-activiteit. 

o Tekortkomingen in de verslaglegging 

Na een meeting maakt de PL hiervan een verslag. Aan de hand van interviews met de betrokkenen 
over het verslag kan geconcludeerd worden dat het verslag de volgende zakell mist: 1) besluiten
lijst met redenen waarom, afspraken, 2) deadlines, ondanks hoge tijdsdruk, 3) uiteindelijke plan
ning, 4) functionele specificaties, 5) informatie over toepassing, 6) ervaring, 7) technisch inhoude
lijke aandachtspunten, in plaats van alleen maar logistieke aangelegenheden, 8) kritieke aspecten en 
discussiepunten hierover tijdens review en 9) toelichting op NPP-checklist. 

Her Jeit dat de team/eden niet reageren op een niet volledig verslag duidt op een beperkte 
betrokkenheid, war niet pro-actief te noemen is. Jnhoudelijk kan voor alle reviews soortgelijke 
cone I usies getrokken word en . 

4.4.3 Verbeterde werkwijze 

Uit de werkwijze van de teamleden, de efficiency van de reviews en de manier van verslaglegging 
kan geconcludeerd worden dat te veel bekend wordt verondersteld en pro-actief werken gestimu
leerd moet worden . Betrokkenheid , documentatie en informatie zijn noodzakelijke voorwaarden 
voor een goed verloop van het project. Om dit te realiseren moet in eerst instantie duidelijkheid en 
structuur aangebracht word en. Voor het bereiken van duidel ijkheid en structuur kan tevens 
verwezen worden ,war de beschrijving bi} 'Problem Solving', §4.2. 

De effectiviteit van een meeting , waar het uiteindelijk om draait, is atnankelijk van de betrokke
nen, hun voorbereiding, motivatie, betrokkenheid en van de verslaglegging. Teamleden met veel 
ervaring Olldervinden minder last va/l de huidige werkwijze dall diegene met minder ervaring. 
Echter, de werkwijze moet dusdanig aangepast word en dat de afhankelijkheid van de ervaring van 
betrokkenen lager wordt. Hiervoor worden nu de benodigde veranderingen aangegeven. 

o Structuur door standaardiseren en formaliseren 

Om de reviews efficient en effectief te laten verlopen moet meer duidelijkheid en structuur 
aangebracht worden. Meer standaardisatie en formalisatie is nodig, als ondersteuning van de 
werkzaamheden. Wat hiermee bedoeld worclt is ook beschreven onder 'Problem Solving'. 

Standaardisatie kan ingevuld worden door het formaliseren van: I) agenda voor meeting, 2) 
handleiding voor meeting, 3) verslaglegging van meeting. Dit moet in overleg gebeuren, dus niet 
door een teamlid, omdat anders zaken over het hoofd worden gezien. 

Richrlij11e11 voor commwzicatie, bespreking en probleem-aanpak e11 project, zie bijlage 5.3, moeten 
voor alle betrokkenen duidelijk en gevolgd worden. De projectleider moet hiervoor zorg dragen. 

37 



Vernay Europa BV Regelen & Sturen 

o Process Needs Analysis 

Net als van de kl ant een CNA geeist wordt, moet van produktie, de interne klant van Engineering, 
een PNA gevraagd worden. Dit is een Process Needs Analysis, die aangeeft wat produktie voor 
ee,z eisen stelt aan het proces. Als produktie aangeeft wat nodig is, kan Engineering dit realiseren. 
Het 'produkt' dat produktie vraagt van Engineering is een 'robuust produktieproces', waarvan 
Engineering de interne leverancier is . De PNA moet tijdens een officiele review besproken 
worden. 

o Overige benodigde veranderingen 

1) In a/le gevallen moet een start-up review uitgevoerd worden, want druk is altijd aanwezig. 
2) Voortgangsreviews die nu alleen door de PL gelizitieerd kunnen worden, moeten ook door team

/eden gel'nitieerd kunnen worden, in verband met de pro-actieve verantwoordel ijkheid van team
leden. Het team-lid moet hierbij aangeven wat het doe( ervan is. De PL moet de mogelijkheid 
hebben deze aanvraag te weigeren en neemt bij deze beslissing de verantwoordelijkheid van het 
betreffende probleem op zich . 

3) Als voor bepaalde zaken niet genoeg capaciteit aanwezig is moet dit duidelijk gemaakt worden 
zodat deze dan uitgebreid kan worden. 

4) Produktie moet eerder betrokken worden bij ontwikkelprojecten , als team-lid, in het kader van 
terugkoppeling . Oak produktie moet pro-acrief werken aan preventie. 

5) De team-leden moeten gemotiveerd worden om pro-actief deel te nemen in het project en de PL 
moet meer luisteren naar hun mening en bijdrage. In de verantwoordelijkheid en taakomschrij
vingen moet duidelijk worden dat de 'last' gelijkelijk over het team verdeeld is. 

Niet de voorgestelde verbeterde werkwijze, maar de implementatie ervan verkiest de aandacht. 
Alie betrokkenen van een project moeten hieraan meewerken om het tot een succes te brengen. 
Dus, voorwaarde om de huidige werkwijze te verbetering is motivatie, betrokkenheid en bereid
heid van de betrokkenen. Dat de bereidheid aanwezig is, kan geconcludeerd worden uit de reactie 
verkregen, bij het interviewen, op de review en de verslaglegging ervan. Van de PL is een 
stimulerende impuls nodig om de wachtende houding van de team-leden te elimineren. 

o Afsluiting 

"Onder druk wordt alles vloeibaar", is de ondertitel van dit verslag. De druk die op dit moment 
aanwezig is in ontwikkeling leidt tot "vloeibaar" gedrag van betrokkenen. Dit gedrag is niet 
gewenst. Stabiliteit moet hierin verkregen worden door de processen goed te sturen. 

4.5 De Capability bepaling 

De capability bepaling komt uitgehreid aan de orde in de volgende twee hoofdstukken. Toch wordt 
hier in het kader van teruggekoppeling kort bij dit onderwerp stilgestaan. 

4.5.1 Het mechanisme 

Bij de capability bepaling tijdens de Ppk-study wordt het ontwikkelde proces beoordeeld en wordt 
op basis van het resultaat de beslissing genomen het proces over te dragen aan produktie of te 
verbeteren. Bij goedkeuring van de capability wordt vervolgens een 0-serie gedraaid. Hierbij wordt 
minimaal drie ploegen lang onder produktie omstandigheden door een perser geproduceerd. Het 
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ontwikkelde proces wordt hierbij geevalueerd en bij afwijkingen gecorrigeerd. De Ppk-study en 0-
serie zijn vonnen van terugkoppeling. 

4.5.2 Analyse en resultaten 

Als de waarde van de capability te laag is wordt besloten het proces te verbeteren. De infonnatie 
van de Ppk-study wordJ dus teruggekoppeld ,war ontwikkeling. Een niet juiste bepaling van de 
capability kan zodoende omvangrijke gevolgen hebben. Daarom is het van belang de capability 
vast te stellen en zal hieraan in de volgende twee hoofdstukken meer aandacht besteed worden. 

Bij de 0-serie moet een reactie op de opgestelde werkinstructies plaatsvinden. Echter, deze worden 
niet gebruikt tijdens de 0-serie, terwijl ze onderdeel zijn van het proces. Indien niet volgens deze 
werkinstructies gewerkt wordt, wordt in produktie een "ander" proces gebruikt dan door 
Engineering ontwikkeld is en worclt de capability voor een "ander" proces bepaald. Hierdoor 
wordt verkeerde infomwtie teruggekoppeld, namelijk infonnatie over een "ander" proces. 

4.5.3 Verbeterde werkwijze 

Om een meer betrouwbare schatting van de capability te krijgen aan het eind van ontwikkeling kan 
aanbevolen worden de Ppk studie en 0-serie ill elkaar te schuiven. Hierdoor wordt de capability 
gebaseerd op meer betrouwbare gegevens, zoclat meer betrouwbare infonnatie teruggekoppeld 
wordJ naar ontwikkeling. De totale doorlooptijd van het project neemt hierdoor niet toe. Alleen de 
tijd voordat de meetgegevens beschikbaar zijn duurt langer. 

Bij het opstellen van werkinstructies moeten persers betrokke11 warden, om op deze manier input 
en betrokkenheid te krijgen van produktie, zodat de bereidheid om volgens deze werkinstructies te 
werken zal toenemen. 

4.6 Conclusies en aanbevelingen 

Dit is de afsluiting van hoofdstuk 4. Aanbevelingen ter verbetering zijn reeds in voorgaande 
paragrafen behandeld. De belangrijkste hiervan worden nu kort herhaald. 

• Bij het oplossen en coordineren van 'structurele produktieproblemen' is geen sprake van een 
gesloten terugkoppelingsmechanisme . 
• De PROSOL-stuurgroep gaat niet structureel te werk. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de 
target en structurele methodiek van aanpak ('kapstok ') om de target te kunnen realiseren. 
• Er wordt niet effectief gebruik gemaakt van de opgestelde Process-FMEA. Hiervoor wordt 
verwezen naar de tekortkomingen en oorzaken daarvan in §4.3.4. 
• Meer aandacht moet besteed worden aan het begin van het ontwikkelproces, met name aan de 
'startup review'. 
• Alie teamleden van het ontwikkelproject moeten meer pro-actief te werk gaan. 
• Standaardisatie enfonnalisatie zijn nodig zodat zoveel mogelijk zaken een vaste vorm krijgen. 
• De Ppk-study en 0-serie moeten op een correcte wijze uitgevoerd worden, om dejuiste 
infom,atie te ku1111en terugkoppelen ,war ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 5 Analyse Process Capability 

□-□ 
In hoofdstuk 5 en 6 wordt de rweede deelopdracht beschreven, die het technisch 
aspect, process capability, behandelt. "Hoe bepaal je de capability van een 
proces", zodat de capability gegarandeerd kan word en. 

In dit hoofdstuk wordt dat dee! van de diepte analyse besproken, waarbij een accentverschuiving 
van dimensioneel naar visueel is opgetreden . Een stappenplan dat hierop gericht is, is vervolgens 
opgesteld en wordt behandeld in §5.6, de afsluiting van dit hoofdstuk. Allereerst wordt een 
beschrijving van capability en capability bepaling gegeven in respectievelijk §5.1 en §5.2. In §5.3 
komen de tekortkomingen van de capability bepaling aan de orde, die zijn afgeleid uit dit deel van 
de diepte analyse. Door de accentverschuiving is een beter begrip van de mogelijke soorten fouten 
vereist. Daarom wordt in §5.4 het onderscheid in categorieen fouten en foutsoorten nader 
toegelicht. De realisatie van het doel van dit project, van 1500 naar JOO ppm, komt in §5.5 aan de 
orde. Dit doe! heeft betrekking op de externe uitval, de uitval bij de klant, die met interne 
meetgegevens van de uitval, de interne uitval , bepaald moet worden . Hiervoor wordt de capability 
bepaald en worden de produkten visueel gecontroleerd in de steekproefcontroles. Deze aspecten 
worden behandeld in §5.5. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de uitvoering van het stappenplan 
voor het capability onder2oek beschreven . De hoofdstukken 5 en 6 kunnen als een geheel ge2ien 
worden, waarbij hoofdstuk 6 een hogere mate van detail bevat. 

5.1 Capability 

Process Capability (=PC) is de bekwaamheid van het proces ten op2ichte van de wensen van de 
klant ten aanzien van de kwaliteit van de produkten. 
PC is aflzankelijk van: 

- Specificatie limieten 
- Proces variatie 
- Proces lokatie 

(LSL en USL, oftewel SL's) 
(a) 
(µ) 

De variatie en lokatie van het proces hepalen de prestatie, oftewel bekwaamheid van het proces ten 
opzichte van de specificaties. De variatie moet zo klein mogelijk 2ijn en de lokatie moet 20 dicht 
mogelijk bij de target , oftewel het midden van de SL's, liggen, om een 20 groot mogelijke 
prestatie van het proces te realiseren. De target en SL's geven de wensen van de klant weer. Het 
begrip capability is schematisch weergegeven in bijlage 6.1. Tevens wordt daar de capability 
index (=Cl) toegelicht, die berekend wordt om de2e proces bekwaamheid uit te drukken in een 
waarde. Het spreekt voor zich dat bij bredere SL's, een hogere CI voor het2elfde proces gegene
reerd wordt. Het bepalen van de SL's is dus een kritieke beslissing, die in relatie met de CI-eis 
besproken moet worden met de kl ant. Voor de index geldt de volgende uitdrukki11g: 

CI = min { (USL-µ) I 3a , (µ-LSL) / 3a } 

De voonvaarde voor het bepalen van een Process Capability is dat het proces statistisch beheerst 
oftewel stabiel is. Bij een instabiel proces is het procesgedrag en zodoende de output van dat 
proces onvoorspelbaar, waardoor de berekening van een CI keer op keer een andere waarde geeft. 
Er is sprake van een statistisch beheerst proces als de proces parameters binnen de 'control limits' 
blijven. Dit beheerst 2ijn van een proces valt buiten de context van dit onder2oek. 

De geeiste capability is gerelateerd aan een maximaal toegestaan uitvalniveau. Bij een normaal 
verdeeld proces komt een CI van 1.33 overeen met een uitvalniveau van 63 ppm en een spreiding 
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van 4a en een CI van 1.67 met een uitvalniveau van 0.6 ppm en een spreicling van 5a. Bij een 
andere verdel ing moet de CI op een and ere wijze bepaalcl worclen om deze relatie tussen uitvalper
centages en CI te kunnen maken. 

Onderscheid kan gemaakt warden tussen twee soorten capability bepalingen, namelijk: 
- korte termijn studie 
- lange termijn studie 

Capability studies hebben een signaleringsfunctie. Tijdens de korte termijn studie wordt een CI 
gemeten, die een inschatting maakt van de CI in de lange termijn studie. Een veel gebruikte CI 
voor deze korte termijn studie is de Ppk en voor de lange termijn studie de Cpk. Bijbehorende 
potentiele capability indices zijn respectievelijk de Pp en Cp. Deze houden geen rekening met de 
Jigging van het proces ten opzichte van zijn target. Ze geven als het ware minder informatie als de 
corresponderende Ppk en Cpk en worden claarom niet in beschouwing genomen. Voor meer 
informatie over capability worclt verwezen naar bij/age 1.1, hoofdstuk 4. 

5.2 De capability bepaling 

In deze paragraaf komt de capability bepaling, zoals die door Vernay wordt uitgevoerd, aan de 
orde. De capability bepaling, die bij Vernay wordt toegepast, bestaat uit zo'n korte en lange 
termijn studie, Ppk-study respectievelijk set-up contro/e genoemd. Tijdens deze studies worden 
control-items van de output van het proces , de betreffencle proclukten, gemeten. Dit zijn maten van 
het produkt die door de klant a/s kn"tiek aangegel'en worden en (in)direct het functioneren van het 
produkt in zijn toepassing bepalen. Bij directe hepaling wordt een functionele karakteristiek 
gemeten , bijvoorbeeld de druk op het proclukt waarhij een stroom wordt doorgelaten. Bij indirecte 
bepaling is de maat van dimensionele aard, bijvoorbeeld de dikte of diameter van een dee! van het 
produkt. Control-items zijn in de meeste gevallen dimensionele maten , omdat deze met minder 
moeite bepaald kunnen worden. A/s l'oor een control-item door de klant expliciet een Cpk-eis 
gesteld wordt, wordt dit een Cpk-item genoemd. 

5.2.1 De Ppk-study 

Voor de Ppk-study worden 25 produktie-runs, oftewel persingen, gemaakt, die elk bestaan uit 
circa 100 produkten . Hierhij mogen de proces-instellingen niet gewijzigd worden, omdat er sprake 
moet zijn van een proces. Van iedere run warden produkten uit 7 l'astgestelde nesten genomen, 
waarvan de control-items gemeten worden. De keuze van deze 7 nesten wordt bepaald aan de 
hand van de eerste persing . Hiervan wonlen de control-items van alle produkten gemeten. De 
nesten met de grootste, kleinste en gemiddelde gemeten waarden worden gekozen. Omdat de 
nesten gelijkmatig over de matrij s verdeeld moeten zijn , worden ook nog enkele nesten random 
gekozen. De Ppk-study van een control-item resulteert dus ill 25·7 metingen, dat wil zeggen 25 
metingen per nest , per control-item. Voor elk control-item wordt dus van elk nest aan de hand van 
25 metingen een Ppk-waarde herekend door het QA/S-systeem . Dit resulteert ill 7 Ppk-waarden 
per control-item. 

5.2.2 De set-up controle 

Voor de set-up controle wordt een extra produktie-persing gebruikt. Dit is de derde persing van 
de normale produktie. Van de produkten uit dezelfde 7 nesten worden de control-items gemeten. 
Dit resulteert in 7 extra metingen per control-item. Voor het berekenen van de 7 Cpk-waarden van 

41 



Vernay Europa BV Analyse Process Capability 

elk control-item worden deze metingen toegevoegd aa11 de 24 laatste metingen van de Ppk-study. 
Op dezelfde wijze berekend het QA/S-systeem op basis van 25 metingen, 24 van de Ppk-study en 
een van deze set-up, een Cpk-waarde voor alle 7 nesten van elke control-item. De set-up controle 
is als het ware een voorlzetting va,i de Ppk-study, maar dan met produkten die gefabriceerd zijn 
onder 'normale' produktie-omstandigheden. 

S.2.3 Het QA/S-systeem 

De gemeten waarden van de maten worden in het QA/S-systeem gevoerd. Het QA!S-systeem word! 
gebruikt om statistische data te genereren , over onder andere capability waarden van de Ppk-study 
en set-up controles. Voorbeelden van deze statistische data van de set-up van een nest van een 
control-item, met bijbehorende grafische weergaven zijn weergegeven in bijlage 6.2. Tevens wordt 
daarbij een toelichting gegeven op de data . 

5.3 De teko11komingen 

De capability bepaling levert niet de gewenste voorspelling van de kwaliteit van het proces, omdat 
de capability bepaling niet goed wordt uitgevoerd. In enkele gevallen is sprake van een 'dalende' 
capability in produktie. De capability wordt in dat geval lager dan aan het eind van ontwikkeling, 
tijdens de Ppk-study, verwacht werd . 

Het doel van de Ppk-studie is het uiteindel ijk garanderen van een capabel proces aan produktie, 
mits produktie het ontwikkelde proces ten uitvoer brengt volgens de opgestelde WI's, setpoints en 
dergelijke. Met andere woorden, het ontwikkelde proces wordt aan het eind van ontwikkeling 
beoordeeld om te bepalen of sprake is en bl ijft van een capabel proces . Een capabel proces is 
stabiel en voldoet aan de eisen va11 de k/ant, oftewel statistisch en technisch beheerst. 

S.3.1 'Extra' variatiehronnen 

Bij het berekene11 van de Cpk ill produktie zijn variatiebronnen aanwezig die niet in de Ppk
studie aanwezig zijn , zoals pers-revisie, slijtage aan de matrijs , wissel van rubber-batch, wissel 
van persers, het wel of niet volgen van Wl 's en andere. Door deze 'extra' variatiebronnen is het 
proces minder goed te voorspel len en moet aan het eind van ontwikkel ing een strengere eis gesteld 
worden aan de Ppk dan in produktie aan de Cpk. Dit is nodig om zekerheid in te bouwen om 
bestand te zijn tegen die 'extra' variatie . 

De bedoeling is dat deze hogere eis van Ppk ten opzichte van Cpk rekening houdt met alle 'extra' 
variatie. Met andere woorden, dit verschil in eisen moet genoeg speelruimte geven voor de 'extra' 
variatie in produktie. Bij een 'dalende' capability is dat niet het geval. De oorzaken van de 
'dalende' capability, de 'extra' variatiebronnen, kunnen ingedeeld worden volgens de 6M
classificatie. Dit kan weergeven worden in een Cause & Effect Diagram. Met behulp van deze 
indeling kan gezocht worden naar dfe oorzaken die misschien wel in de Ppk-study meegenomen 
moeten worden . 

S.3.2 Stabiliteit en andere voorwaarde 

Bij Vernay is niet per definitie sprake van statistisch beheerste processen. Toch wordt in alle 
gevallen een capability berekend. Echter, stabiliteit is een voonvaarde voor het bepalen van een 
capability. Dat wil zeggen dat de variatie van het proces voorspelbaar is. Een andere voorwaarde 
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is dat sprake moet zijn van een proces. Dat wil zeggen dat tijdens de capability bepaling geen 
setpoints gewijzigd mogen worden, want bij wijziging is sprake van een ander proces. 

5.3.3 Steekproefmethode Ppk-study & set-up controle 

De betrouwbaarheid van de capability bepaling is mede afuankelijk van de steekproefmethode. Met 
andere woorden, welke en hoeveel produkten moeten hierbij gemeten worden. Met deze steek
proefmethode moet een betrouwbare schatting verkregen kunnen worden. 

5.3.4 De capability hepalen 

"Hoe bepaalje de capability van een proces?" De capability van een proces moet niet alleen aan 
de hand van dimensionele kenmerken bepaald worden. Onderscheid moet gemaakt worden in een 
dimensionele capability en visuele 'capability'. Dit onderscheid wordt duidelijk gemeaakt in het 
volgende hoofdstuk. 

5.4 Categorieen fouten en foutsoo11en 

Produkten die niet voldoen aan cle eisen van cle klant, oftewel uitval, kunnen onderverdeeld 
worden in drie categorieen, llamelijk I) Ju11ctio11eel, 2) dimensioneel en 3) visueel. Deze 
categorieen kunnen weer onderverdeeld word en in foutsoorten . 

5.4.1 De categorieen 

Het uitvalniveau wordt intern gemeten om te zorgen dat zo weinig mogelijk, liefst geen, produkten 
bij de klantfunctioneel falen. Om met zekerheid te bepalen of de produkten goed functioneren 
moeten ze functioneel getest worden. Echter, dit functioneel testen van de produkten wordt intern 
(bijna) niet gedaan omclat dit te veel tijd en geld zou kosten , of zelfs niet mogelijk is. Daarom wil 
je op een snelle, goedkope manier maar met hoge zekerheid, oftewel betrouwbaarheid, dit 
functioneren op een indirecte manier bepalen. 

Als hetfunctioneren vau een produkt indirect bepaald kan worden aan de hand van dimensionele 
kenmerken, dimensies oftewel maten van het produkt , heb je de meest gewenste situatie. Maten 
zijn namelijk eenduidig vast te stellen . Het meten ervan kost minder moeite dan het meten van 
functionele karakteristieken . Echter, het functioneren van een produkt kan niet alleen aan de hand 
van dimensies bepaald worden. 

Het falen van het produkt kan ook veroorzaakt worden door visuele aspecten van het produkt. De 
visuele aspecten zijn echter minder eenduiclig vast te leggen dan maten . Visueel testen is wel 
goedkoper dan dimensioneel testen . 

Voor de overige functioneringsfouten van het produkt, die niet dimensioneel of visueel vastgesteld 
kunnen worden, is een functionele test noclig die meestal niet intern uitgevoerd (kan) worden. De 
intern vastgestelde kwaliteit moet eell uitspraak kw111en doen over het functioneren van het 
produkt in zijn toepassing. Hiervoor is het noodzakelijk dat goede afspraken over toegestane 
toleranties van maten en over visuele afwijkingen gemaakt worden, met name over de grensgeval
len goed/fout. 
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5.4.2 De foutsoorten 

Binnen deze drie categorieen kan onderscheid gemaakt worden naar foutsoorten. Voor de categorie 
'dimensioneel' zijn dit de verschillende control-items. Voor de categorie 'visueel' zijn de 
foutsoorten voor een deel athankelijk van het type produkt. Voor het produkttype "Umbrella" zijn 
de moge/ijke foutsoorlen: i) vreemd materiaal, ii) ongekuurd / sponsvorming, iii) flash, iv) 
vloeilijn / gietfout, v) scheurtjes, vi) beschadiging en vii) slecht gevuld . Voor de categorie 
'functioneel ' kan onderscheid gemaakt worden naar de bijbehorende control-items die intern 
functioneel getest worden en functionele foutsoorten die alleen in de toepassing getest kunnen 
worden en intern dus niet gemeten (kunnen) worden . 

5.5 Externe uitval bepaling 

Onderscheid kan gemaakt worden ill inteme- en exteme uitval. Voor de klant is alleen de externe 
uitval van belang. Echter, de produkten moeten tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd 
worden, waardoor tevens de interne uitval van helang is. Als de interne uitval hoger is dan de 
maximaal door de klant toegestane uitval is een steekproefsysteem bij de eindcontrole nodig om de 
wensen van de klant te (kunnen) garanderen . Deze controle en de bijbehorende herstelactiviteiten 
vormen naast de produktiekosten van de afgekeurde produkten de kosten van uitval, die geminima
liseerd moeten worden. Produkten worden niet a/leen aan het eind van produktieproces gecontro
leerd, omdat uitval zo vroeg mogelijk gedetecteerd moet worden , in verband met kosten. Echter, 
omdat hierna nog bewerkingen aan de produkten plaatsvinden kunnen deze controles niet zorgen 
voor het verzekeren van het gewenste foutenniveau. 

5.5.1 Het steekproefsysteem eindcontrole & controle perserij 

Het steekproefsysteem bij de eindcontrole, maar ook bij de steekproefcontrole perserij, controleert 
alleen visuele karakteristieken van de produkten . Bij de eindcontrole wordt een steekproef van 
200 produkten (n = 200) genomen uit iedere produktiepartij, ongeacht de partijgrootte. De partij 
wordt afgekeurd bij een of meer fouten . De acceptatiegrens is dus nut fouten in de partij (c=0) . 
Als deze steekproef geen foute produkten bevat kan toch niet met 100% zekerheid gesteld worden 
dat alle produkten goed zijn. Dit wordt de onbetrouwbaarheid va,z het steekproefsysteem 
genoemd, oftewel de kans dat produkten onterecht goedgekeurd worden (={3). Het QA/S-systeem 
berekent voor dit steekproefsysteem een Average Outgoing Quality Level (AOQL) van 0,18%, wat 
overeen komt met 1800 ppm. Deze AOQL is gelijk aan de onbetrouwbaarheid (=/3). Als het 
werkelijke foutenniveau lager dan 0, 18 % (=I 800 ppm) is , wordt dit niet door dit steekproefsy
steem ontdekt. Bij de cont role perserij waar een steekproef van I 00 produkten genomen wordt 
hoort een f3 van 0,37%, oftewel 3700 ppm. 

Deze 0,18% wordt onajhankelijk van het venvachte percentage fouten ill de partij en onajhanke
lijk van de partijgrootte bepaald. Partijgroottes zijn tussen de 2.000 en 20.000 stuks. Logisch is 
dat een best issing op basis van een steekproef van 200 stuks uit een partij van 200 stuks een 
hogere betrouwbaarheid heeft dan uit een partij van 20.000 stuks . Een fout wordt in een steekproef 
sneller ontdekt bij een hoger verwacht percentage fouten. Deze twee parameters moeten dus 
meegenomen worde,z bij het bepa/en van de juiste steekproefgrootte . Eventueel kan een variabel 
steekproefsysteem toegepast worden . 

Het steekproefsysteem van de eindcontrole moet, zoals de benaming al pretendeert, fungeren als 
controle of datgene wat verwacht wordt ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Wat niet de bedoeling 
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is, is dat het steekproefsysteem alleen maar fungeerl o/s filter voor slechte produkten. 

5.5.2 Van 1500 ppm naar 100 ppm 

Dimensionele karakteristieken worden gecontroleerd bij de set-up controle. Een Cpk van 1,33 
komt bij een normaal verdeeld proces overeen met een uitvabziveau va,i == 100 ppm. De ajleiding 
van het uitvalpercentage, dat hoort bi} een Ppk- of Cpk-waarde, wordt beschreven in bijlage 6.3. 
Omdat de kl ant in de meeste gevallen een Cpk eist van 1,33 , wordt door Vernay gesteld dat een 
uitvalniveau van 100 ppm gerealiseerd moet warden. 

Door Vernay wordt gesteld dot het huidige externe uitvalniveau op circa 1500 ppm ligt. De hier 
vermelde 1500 ppm is de onbetrouwbaarheid van het steekproefsysteem (={J). Dit is het foutenni
veau dat niet door het systeem ontdekt kan worden. Als de beschikbare processen niet beter 
presteren dan het door de klant gewenste uitvalniveau is bij de eindcontrole een steekproefsysteem 
nodig, dat maximaal een onbetrouwhaarheid heeft van 0,01 %, om een uitvalniveau van 100 ppm 
bij de klant te kunnen garancleren. Met het huidige steekproefsysteem kan dus niet een visuele 
uitval van 100 ppm gegarandeerd warden . Volgens het QA/S-systeem is de minimale steekproef
grootte bij een (3 van 100 ppm, 2500 stuks groot. Dus alleen met een steekproefgrootte van 2500 
stuks kan een ppm van 100 gegarandeercl worclen. Het realiseren van 100 ppm kan alleen gebeuren 
door niet meer dan 100 ppm fouten te procluceren . Met andere woorden, de processen moeten 
beter zijn dan de eisen van de k/ont. 

Het doe/ van dit project is dot een doling von de uitvol 11011 1500 ppm noar 100 ppm aangetoond 
kan warden. De 1500 ppm is alleen de visuele uitval en de 100 ppm, die overeenkomt met een 
Cpk van 1,33, is dimensioneel van aard . Ill principe wordt ill het doe! van dit project gesteld dat 
van 1500 appels, 100 peren gemaakt 111oete11 warden. Allereerst moet Vernay vaststellen wat bet 
toegestane percentage visuele uitval is, in overleg met de klant. Om het werkelijke uitvalniveau te 
bepalen moeten de percentage uitval van de verschillencle foutsoorten en categorieen als het ware 
opgeteld worden. 

5.6 Een stappenplan voor het capability onderzoek 

In dit hoofdstuk zijn de tekortkomingen van de capability bepaling, zoals deze wordt toegepast 
door Vernay, besproken. Door de acce11t11erschui11ing is een stappenplan ,wdig dat hierop gericht 
is. Invulling wordt aan het capability onderzoek gegeven door in detail, bottom line, alle beschik
bare gegevens van enkele produkten , de speerpunten van het onderzoek, te analyseren. Drie 
Umbrella's zijn hiervoor geselecteerd . Voor de uitvoeri11g i1an het capability ondenoek wordt dit 
stappenplan gevolgd. Het stappenplan wordt hier in het kort beschreven. De uitvoering en 
resultaten ervon zijn in het volge11de hoofdstuk beschreven. Voor de complete weergave van dit 
stappenplan wordt verwezen naar bijlage 6.4. 

Stap 1: Het in kaart hrengen van de inspecties tijdens het primaire proces. 
Stap 2: Het verzamelen van de beschikhare gegevens over uitval en afkeur voor de speerpunten. 
Stap 3: Het analyseren en in kaart hrengen van de verzamelde gegevens. 
Stap 4: Het onderverdelen van de uitval in de categorieen en bepalen op welke categorie de nadruk 
moet komen te liggen . 
Slap 5: Het onderverdelen van de visuele uitval in verschillende foutsoorten en bepalen op welke 
foutsoort de nadruk moet komen te liggen. 
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Slap 6: Aangeven hoe, via toepassing van Design of Experiments voor de twee belangrijkste 
visuele foutsoorten van een van de speerpunten, het proces op korte termijn verbeterd wordt. 
Slap 7: Bepalen op welke manier de dimensionele capability vastgesteld kan warden. 
Slap 8: Bepalen op welke manier een visuele 'capability' bepaald kan warden. 
Slap 9: Methodiek aanbevelen voor lange termijn preventie van foutsoorten, die oorzaken 
detecteert en elimineert, zodat bijbehorende foutsoorten voorkomen worden. 
Slap 10: Afronding van het onderzoek door, aan de hand van de resultaten van het onderzoek, 
aanbevelingen voor verbetering en voor verder onderzoek te doen. 
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Hoofdstuk 6 Het Capability Onderzoek 

6.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de tekortkomingen van de capability bepaling, zoals 
die door Vernay wordt uitgevoerd, behandeld . Dit zijn de resultaten van de 
analyse van de manier van capability bepalen. In dit hoofdstuk wordt de 
uitvoering van het stappenplan voor het capability onderzoek besproken, dat 
hoofdzakelijk gericht is op visuele aspecten. 

Het vertrekpunt van het onderzoek is het vaststellen van het ontstaan van de 1500 ppm. Het 
resultaat van de opdracht, oftewel het eindpunt, is een capability studie die de werkelijke uitval 
goed benadert. Duidelijkheid wordt verkregen over de manier waarop de capability bepaald moet 
worden aan het eind van ontwikkeling en op welke wijze deze gehandhaafd blijft in produktie, met 
andere woorden, op welke wijze de capability gegarandeerd wordt. 

In de kwantitatieve analyse van interne uitvalgegevens wordt duidelijk waarom een aandachtsver
schuiliing vall dimensionele- ,war l1isue/e karakterislieken l1ereist is. Dat neemt niet weg dat 
tevens de methode van dimensionele capability bepaling verbetering vergt. Voor het zoeken naar 
de oorzaken van het niet voldoen van bepaalde produkten aan de vereiste kwaliteit, moeten 
betreffende gegevens verzameld worden . Hiervoor is niet alleen aanwezigheid, moor tevens 
beschikbaarheid van de gegevens van helang . Met niet al te veel moeite moeten de gegevens terug 
te vinden zijn. Een andere vereiste is de correctlzeid van de gegevens. Uit de kwantitatieve analyse 
kan geconcludeerd worden dat aandacht besteed moet worden aan de beschikbaarheid en juistheid 
van informatie. 

6.2 De inspecties 

In §2.4 is een beschrijving gegeven van het primaire proces, waarin inspecties en steekproeven 
onderbelicht zijn . Een procesbeschrijving is het uitgangspunt van iedere analyse. De inspecties 
voor het produkttype Umbrella worden in deze paragraaf beschreven . Dit is de uitvoering van de 
eerste stap van het onderzoek. Voor een meer uitgehreide beschrijving wordt verwezen naar 
bijlage 6.1. De inspecties tewmen bepalen het uit11allliPeau, oftewel de kans op foute produkten. 
Het steekproefsysteem bij de eindcontrole bepaalt het visuele uitval-niveau bij de kl ant. Een flow
chart, die het 011tstaa1t 11an de uit11al schematisch weergeeft, is weergegeven in bijlage 6.2. Deze 
flow-chart kan als leidraad gebruikt worden bij de kwalitatieve analyse. 

6.2.1 Inspecties tijdens ontwikkeling 

Aan het eind van de NPP-fase wordt een Ppk-studie uitgevoerd. Van alle control-items wordt voor 
zeven vastgestelde nesten een capability waarde berekend op basis van 25 meetwaarden van de 
maten per nest. De meetgegevens worden weergegeven in een ISIR. 

Aan het eind van iedere DPR-fase worden dimensionele en visuele aspecten gecontroleerd, die 
weergegeven worden in een PSR. Hierbij worden geen capability waarden berekend. Deze 
gegevens worden niet in de analyse gebruikt. 

47 



Vernay Europa BV Het Capability Onderzoek 

6.2.2 Inspecties tijdens produktie 

Bij een nieuwe produktie-order, rubber-batch of insert-lot wordt een set-up controle uitgevoerd. 
Dit is het vervolg van de Ppk-studie. Door de perser worden visuele foutsoorten geselecteerd door 
het doen van 100% visuele controle. Deze worden geregistreerd op uitval registratie kaarten (urk). 
Deze uitval wordt tevens in het VIS geregistreerd. In de steekproefcontrole perserij worden 100 
produkten per produktie-lot visueel gecontroleerd door QS . Op basis van deze inspectie wordt de 
lot goed of afgekeurd . Bij afkeuring wordt een afkeurrapport ingevuld met afkeurreden. Bij afkeur 
wordt besloten of deze partij herbewerkt, gescrapt of dat de route vervolgd wordt. In de visuele 
controle ponserij wordt een maal per twee uren een ponsing visueel gecontroleerd door QS. In de 
steekproef eindcontrole worden 200 produkten per produktie-lot visueel gecontroleerd door QS. 
Hierbij wordt hetzelfde principe als bij de perserij gevolgd. 

Op het inkomend rubber en bij de voorbereiding vinden tevens inspecties plaats. Deze staan 
beschreven in bijlage 6.1. 

6.3 De kwantitatieve analyse van interne uitvalgegevens 

In deze paragraaf wordt de uitvoering van de stappen 2 tot en met 5 van het stappenplan beschre
ven . Voor drie speerpunten zijn alle beschikbare uitval gegevens uit 1995 verzameld en geanaly
seerd. Voor de analyse zijn de volgende registraties gebruikt: 

1) Klantklachten 
2) Vernay Information System (=VIS) 
3) Steekproef gegevens 
4) Afkeurrapporten 
5) Uitval registratie kaarten (=urk's) 
6) Ppk-studie en set-up controles 

(functioneel , dimensioneel en visueel) 
(visuele uitval registratie in VIS) 
(visuele afkeur) 
(visuele afkeur en foutsoorten) 
(visuele uitval en foutsoorten) 
(dimensionele uitval perserij) 

Een overzicht van de registraties met bijbehorende inspecties is weergegeven in bijlage 6.3. 

6.3.1 De speerpunten 

Als speerpunten zijn de volgende drie umbrella's geselecteerd. Voor algemene informatie over 
deze produkten en een grafische weergave ervan wordt verwezen naar respectievelijk bijlage 6.4 
en 6.5. 1) 1849-103 

2) 1940-113 
3) 1940-105 

6.3.2 De klantklachten 

De klantklachten zijn het uitgangspunt van de analyse. Een klantklacht is een indicatie voor extern 
te hoge uitval , die gepaard kan gaan met een retourzending. De klachten worden geanalyseerd om 
een indruk te krijgen van het externe uitvalniveau. De uitval bij de klant, wordt ingedeeld in: 1) 
uitval die niet ontdekt wordt, 2) ontdekte uitval zonder klacht en 3) ontdekte uitval met klacht. 
De klantklachten hebben alleen betrekking op dit laatste geval en zijn ingedeeld in 6 categorieen. 
Voor 1995 gelden de volgende aantallen en percentages per categorie: 

1) dimensioneel: 20 (12,7%) 4) 0-fouten: 20 (12,9%) 
2) functioneel: 33 (21 %) 5) levering: 17 (10,8%) 
3) visueel: 44 (28,0%) 6) documentatie: 23 (14,6%) 
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De laatste twee categorieen zijn voor dit onderzoek niet van belang, omdat ze geen betrekking 
hebben op de fysieke eigenschappen van produkten. De 0-fouten, dit zijn fouten die pas bij de 
montage bij de klant ontdekt zijn, moeten bij de overige drie categorieen ingedeeld worden, zodat 
de klachten vergeleken kunnen worden met interne uitval gegevens. 

Een nieuwe indeling wordt gemaakt aan de hand van een grondige analyse van de ajkeurredenen, 
die weergegeven is in hijlage 6.6: 1) Dimensioneel: 20 klachten (17%) 

2) Functioneel: 22 klachten (19%) 
3) Visueel: 75 klachten (64%) 

Iedere klacht heeft hetzelfde gewicht. Echter de ene klacht is ernstiger dan de andere. Klachten 
kunnen een score krijgen waardoor deze indeling kan veranderen. Een overzicht van de klachten 
met atlceurreden is weergegeven in bijlage 6. 7. 

Geconcludeerd wordt dat aandacht gericht moet worden op de visuele uitval. 

In bijlage 6. 8 is een grafiek met de klachten per categorie en een met het totaal aantal klachten en 
retourzendingen weergegeven . Aanhevolen wordt hij de eerste grafiek een indeling te maken in de 
drie laatst genoemcle categorieen. Als de aantallen in kolommen weergegeven worden, komen de 
verschillen duidelijker naar voren . Het percentage klachten respectievelijk retourzendingen ten 
opzichte van het totaal aantal zendingen is 6,8% en 0,016% , metals streefwaarden 3% en 0,5%. 

o klantklachten voor de speerpunten 

De klachten voor de speerpunten over 1995 zijn: 
1849-103: een functionele klacht (control-item!) 
1940-113: twee visuele klachten 
1940-105: een visuele klacht 
Dit komt neer op respectievelijk 7,0%, 7,0% en 4% klachten ten opzichte van het aantal zendin
gen van het hetreffende produkt. 

Voor deze klachten zijn alle bijbehorende interne meetgegevens achterhaald en geanalyseerd . Via 
het invoicenummer kan de factuur met bijbehorende 'route-formulieren ' achterhaald worden, om 
zo de bijbehorende produktie-order- en set-upnummers te achterhalen. Deze nummers zijn 
weergegeven in bijlage 6. 10. 

Omdat de gegevens op een onorde/ijke wijze bewaard worden is hier wel sprake van het 
aanwezig, maar niet va11 het beschikbaar zijn l10ll infomzatie. 

6.3.3 Uitval registratie in VIS 

Uitval, ontstaan tijdens produktie, worclt geregistreerd in het Vernay Information System (=VIS). 
Voor de drie speerpunten zijn de produktie- en uitval hoeveelheden en percentages per produktie
order en als totaal voor het jaar 1995 weergegeven in bijlage 6.11. In bijlage 6.12 is aangegeven 
op welke manier deze percentages berekend zijn. 

De hoeveelheid produktie en uitval wordt bi} het persproces op een andere manier berekend als bi} 
het ponsen en inname expeditie . Bij het persen wordt de bruto produktie bepaald aan de hand van 
het aantal persingen en de uitval geteld door de operator. Bij het ponsen en inname expeditie wordt 
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de hoeveelheid produktie bepaald aan de hand van het gewicht van de totale hoeveelheid produk
ten . Door het verschil in berekening kan tussen het persen en ponsen een "telfout" optreden. 

o Resultaten 

De geregistreerde uitval bij het ponsen is in de meeste gevallen een stuk hoger dan bij het persen. 
Echter, in werkelijkheid ontstaat bij het ponsen (hijna) geen uitval. Een oorzaak hiervan is de 
"telfout" door het verschil in berekeningswijze. Ook een "wegingsfout" kan de oorzaak zijn. Een 
andere oorzaak is het "vergeten" afboeken van uitval bij het persproces. Deze uitval verschuift 
dan vanzelf naar het ponsproces, waar het dan wordt afgehoekt. 

Bij inname magazijn expeditie worden aanzienlijke aantallen positieve of zelfs negatieve uitval 
gegenereerd. Toch wordt hier dezelfde berekeningswijze toegepast als bij het ponsen. Er kan dus 
geen sprake zijn van een "telfout". Deze verschillen zijn totaal niet te verklaren. Een mogelijke 
oorzaak ervan is het niet nauwkeurig wegen van de produkten. Bij positieve uitval kan de bak 
waar de produkten in zitten meegerekend zijn . 

Geconcludeerd wordt dat de uitval percentages en produktie hoeveelheden met enige voorzichtig
heid gehanteerd moeten warden. Aanclacht moet hieraan besteed worden om te kunnen achterhalen 
waar de uitval ontstaat. Echter: 

Het plotseling verdwijnen of uit het niets ontstaan van duizenden produkten is algemeen 
geaccepteerd binnen Vemay. 

o Uitval registratie van de klantklachten 

De uitval percentages voor de produktie-orders, behorende hij de klantklachten, zijn per bewerking 
weergegeven in tabel 7 .1 . 

Tabel 6. I Uitval percentages van de kla111klachten 

I Klachten II Perserij I Ponserij I Inname expeditie 

1849-103 0,73% 3,0% - 0,7% 

1940-113 (1) 1,22% 19,9% (!) 0,4% 

1940-113 (2) 13, I% (!) 11,5% (!) 1,6% 

1940-105 1,04% 5,0% -19,1 % (!) 

De gevallen met een uitroepteken hebben een uitzonderlijk hoge uitval. Alleen bij de 1849-103 is 
niets speciaals te ontdekken . De -19 , I% "uitval" bij inname expeditie impliceert dat 19,1 % meer 
produkten bij het magazijn expeditie aankomen dan , een deur verder, bij de eindcontrole vertrok
ken. Een van de bakken van deze order heeft zelfs een "uitval" van -38 ,0%. Dit word en "boe
kingsfouten" genoemd . Echter: 

Dit soon grote afwijkillgen moeten meteen gesignaleerd en gecorrigeerd worden. 

In tabel 6.2 wordt de hoeveelheid van levering en de hoeveelheid van de bijbehorende produktie
orders in een overzicht geplaatst. 
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Tabel 6.2 Overzicht van levering en expeditie van zendingen met een klacht 

Leveringen met # pro<lukten van # pro<lukten van procentueel 
klantklacht levering expe<litie verschil 

1849-103 29.100 35.900 23,4% 

1940-113 (1) 40.000 33 .854 - 15,4% 

1940-113 (2) 10.365 10.365 0% 

1940-105 100.000 168.299 68,3% 

Slechts in een van deze gevallen komen de aantallen overeen . In een geval is zelfs minder door 
expeditie verzonden dan "verstuurd" is, en wel circa 6.000 produkten. Het meest opvallende 
verschil is maar liefst 68 .299 produkten te veel. Waar deze produkten uiteindelijk blijven is niet 
duidelijk. Echter: 

Het plotseli11g verdwijnen of uit het niets ontstaan 11011 duizenden produkten is a/.gemeen 
geaccepteerd bimzen Vernoy. 

6.3.4 Steekproefcontrole & afkeurrapporten 

Na het persen, ponsen en voor inname expeclitie wordt een steekproef van respectievelijk 100, 100 
en 200 stuks van een partij visueel gecontroleerd. De partij wordt alleen goedgekeurd als er geen 
fout in de steekproef zit. 

Bij een of meer fouten zijn er drie mogelijkheden: 
1) De partij wordt gescrapt, dat wil zeggen geheel als uitval beschouwd. 
2) De partij wordt uitgesorteerd (=herbewerking) 
3) De partij vervolgt zijn route en wordt hierbij als goedkeur beschouwd. (=deviatie of gebruiken) 
Deze driedeling is duidelijk weergegeven in de flow chart in hijlage 6.2. 

In 1995 zijn circa 12.500 partijen gekeurd, waarvan circa 2.500 partijen afgekeurd zijn. Dit is 
20% visuele afkeur. Wederom wordt hiemzee gewezen op de noodzaak meer aandacht te richten 
op de visuele kenmerken van de produkte11. De meeste partijen hiervan zijn afgekeurd bij controle 
perserij. Dit percentage is in de huidige werkwijze lager, omdat nu bij een fout in de steekproef 
nog een steekproef genomen wordt. Als daarin geen fouten voorkomen wordt de partij alsnog 
goedgekeurd. 

Een overzicht van de afkeurrapporten over 1995 voor de drie speerpunten is weergegeven in 
bijlage 6.13. 

Het aantal afkeurrapporten voor de speerpunten is: 1849-103: 6 
1940-113: 15 
1940-105: 52 

Helaas is uit het gebruikte overzicht niet af le leiden of het rapport betrekking heeft op een 
controle 1za het persen of een eilldcontrole. Hiervoor moeten de bijhehorende rapporten geraad
pleegd worden. 
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o Percentage fouten v66r steekproefcontrole 

Het percentage fouten dat v66r de steekproefcontrole nag in de partij aanwezig is, wordt bepaald 
aan de hand van de resultaten van de steekproef controle en herbewerking. Dit percentage is v66r 
de controle perserij: 1849-103: 0,44% 

1940-113: 0,47% 
1940-105: 0,83% 

De atleiding van deze percentages is beschreven in bijlage 6.14. 

Voor de afleidillg van de uitval v66r de steekproef zijn de volgellde gegevens gebruikt: 
- Percentage uitval bij sorteren ( = x) 
- Kans op fouten bij scrap en route vervolgen gebaseerd op steekproef of set-up ( = y) 
- Percentage van de afkeur die gesorteerd wordt ( = z) 
- Percentage van de afkeur die de route vervolgen of gescrapt word en ( 1-z) 
- Percentage afgekeurde produkten (=a) 
- Percentage goedgekeurde produkten ( = 1-a) 
- onbetrouwbaarheid van het steekproefsysteem ( = {3) 

Het percentage fouten v66r de steekproef'controle perserij wordt als volgt bepaald: 

% fouten = a·{z·x + (1-z)·y} + (l-a)·{3 

Het percentage fouten v66r de steekproefcontrole perserij geeft de ECHTE proceskwaliteit weer 
van het persproces inclusief 100% visuele controle. Deze kwaliteit ligt voor de drie speerpunten 
tussen de 4400 ppm en 8300 ppm! Omdat dit groter is dan de eis van de klant (100 ppm), is de 
enige oplossing 100% controle! 

Voor de eindcontrole geldt een soortgel ijke redenatie. 

In bijlage 6.15 is de atleiding van de percentages uitval bij sorteren beschreven. De percentages 
zijn: Controle perserij: 1849-103: 2, I% Eindcontrole: 1849-103: 

1940-113: 1,7% 1940-113: 7,0% 
1940-105: 3,14% 1940-105: 5,4% 

De 1940-113 wordt na het ponsen gecontroleerd, getalkt en krijgt dan de eindcontrole. Voor het 
gemak zijn de controle van het ponsen en de eindcontrole samen genomen. Merkwaardig is dat bij 
de eindcolltrole meer uitval gesorteerd wordt dan bi} de colllrole perserij. De vraag hierbij is 
waarom deze partijen niet al bij controle perserij afgekeurd zijn. 

7.3.5 Visuele foutsoorten 

Uit de analyse van de klantklachten en afkeurrapporten wordt duidelijk dat de aandacht gericht 
moet warden op visuele foutsoorten. Deze zijn per produkttype verschillend. Voor umbrella's 
kunnen de volgende foutsoorten optreden: I) 'vreemd materiaal', 2) 'flash', 3) 'scheurtje in 
scherm', 4) 'scheurtje in steel', 5) 'geen steel', 6) 'vloeilijn', 7) 'gietfout', 8) 'slecht gevuld', 9) 
'deukje in scherm', 9) 'sponsvorming', 10) 'slecht gekuurd', 11) 'luchtinsluiting' en 12) 'diver
sen'. Foutsoorten zijn te vinden op uitval registratie kaarten (=urk's) en af'keurrapporten. 
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o Uitval registratie kaarten 

Urk's zijn geanalyseerd om de bijdrage van de verschillende foutsoorten aan het visuele foutenni
veau te bepalen. In bijlage 6.16 zijn bijdragen per set-up weergegeven. Alleen de meest recente 
urk's zijn in de beschouwing meegenomen. 

Rangorde en bijdrage per foutsoort: 
1849-103: 1940-113: 1940-105: 
1. Scheurtjes (32,0%) 
2 .Vreemd materiaal (12,1 %) 
3.Sponsvorming (3,9%) 
4.Diversen (52,0%) 

1. Vreemd materiaal (2 ,5%) I.Geen steel (17 ,3%) 
2.Gietfout (14,9%) 2. Vloeilijn (1,3%) 

3. Ongekuurd (1,3%) 
4. Geen steel (0,5%) 
5. Diversen (94,4%) 

3. Vreemd materiaal (3,6%) 
4.Vloeilijn (0,2%) 
5.Diversen (64,0%) 

De rangorde van de foutsoorten per set-up is weergegeven in bijlage 6 . 17 . Dit is niet gedaan voor 
de 1940-113, omdat de 'foutsoort' diversen een te hoge bijdrage heeft, varierend van 79,6% tot 
98,8% per set-up. Een van de oorzaken van deze hoge bijdrage is dat in 5 van de 16 partijen hele 
persingen zijn gescrapt. Ook bij de anclere twee produkten is de bijdrage aan 'diversen' te hoog. 
Dit percentage zou niet hoger dan 5 a 10% mogen zijn. 

Bij de 1849-103 treedt een groot verschil op tussen de rangorde en verdeling van de foutsoorten 
tussen de verschillende set-up's. Ook binnen de set-up's treclen grote verschillen op. Geconclu
deerd wordt dat er veel variatie optreedt in foutsoorten , zodat niet duidelijk is welke foutsoort als 
eerste aangepakt moet worden. Merf...,waardig is dot de Joursoort 'v/oei/ijn' standaard op de urk 
vermeld staat, terwijl deze foutsoort in geen enkel geval vermeld wordt. De "vaste "foutsoorten 
moeten met meer beleid gekozen en up-to-date gehouden warden. 

Bij de 1940-105 treedt weliswaar een verschuiving op in rangorde en percentages per set-up, 
echter er is reeds meer regelmaat te ontdekken. Een merkwaardige sprong kan gedetecteerd 
worden bij set-up 1 naar set-up 2. De foutsoort 'geen steeltje', die in set-up 1 een kleine bijdrage 
had, blijkt later de nummer een foutsoort te zijn. 

o Afkeurrapporten 

De foutsoorten die door de operator op de urk's geregistreerd warden, komen hoogstwaarschijnlijk 
ook bij steekproefcontrole aan de orde, tenzij de operator al deze betreffende fouten weet te 
detecteren. Bij de steekproefcontrole kunnen ook nog toevoegende foutsoorten gedetecteerd 
worden, die door de operator ' niet gezien ' kunnen warden . 

De visuele atkeurredenen zijn te vinden in hijlage 6. I 3. Het percentage dat vanwege visuele 
redenen is afgekeurd is: 1849-103: 83 ,3% (5 van de 6) 

1940-113: 86,6% (13 van de 15) 
1940-105: 100% (52) 

De foutsoorten die het vaakst voorkomen zijn: 
1849-103: 1940-113 : 1940-105: 
1. ingescheurd (33 ,3 % ) I. ponsfout (20%) I. scheurtje in steel ( circa 35 % ) 
2. vloeilijn (33,3%) 2. vervormd (20%) 2. vloeilijn (circa 23%) 

3. ongekuurd rubber (20%) 3. sponsvorming (circa 10%) 
4. flash aan steeltje (10%) 
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o Conclusies 

Her indelen van visuelefouten infoutsoorten is een probleem op zich . Tussen enkele van bovenge
noemde foutsoorten bestaat overlap. De omschrijving ervan staat niet eenduidig vast. Voor een 
beter begrip van de verschillende foutsoorten bestaat de beschikking over een "Visuele Nonnen 
Catalogus"(=VNC). Echter, toch worden de foutsoorten niet eenduidig ge'interpreteerd. Het 
verschil tussen een vloeil ijn en gietfout, tussen slecht gevuld en deukje in scherm, tussen sponsvor
ming, slecht gekuurd en luchtinsluiting staat niet eenduidig vast. Een ander aandachtspunt is het 
verschil in benoeming van de foutsoorten door de operator op de urk's en door de medewerker 
van QS op de afkeurrapporten. Ook hierin treden verschillen op . 

Een ander probleem is dat in veel gevallen het overgrote dee/ van de fouten als 'diversen' wordt 
ingedeeld. Dit kan twee oorzaken hebben, de operator neemt niet de tijd om de fouten naar soort 
in te delen of de operator is niet op de hoogte van de mo gel ijke foutsoorten . 

De ajkeurrapporten voor de controle perserU en eindcontro/e worden 'op een grote hoop gegooid'. 
Of een afkeurrapport bij controle perseri_j of einclcontrole hoort is wel te achterhalen. Echter, dit is 
een tijdrovende bezigheid , zodat deze informatie wel aanwezig , maar niet beschikbaar is. Dit is 
een tekortkoming van de afkeurrapporten. Aanbevolen wordt deze verschillende informatie, op 
een dusdanige manier te scheiden , dat meteen duiclelijk is welke afkeur bij de perserij en welke bij 
eindcontrole hoort. 

o De foutsoorten behorende bij de klantklachten 

De urk's die horen bij de produktie-o rders van de klantklachten geven de volgende rangorde: 
1849-103: geen urk's beschikbaar, echter klacht is niet visueel van aard. 

1940-113 (1): 1940-113 (2): 1940-105: 
1. Vreemd materiaal (14,4%) 1. Ongekuurd (2,4%) l. Ongekuurd (73,5%) (!) 
2. Geen steel (3 ,3%) 2. Vreemd materiaal (l ,0%) 2. Geen steel (14,7%) 
3. Ongekuurd (0,8%) 3. Diversen (96,6%) 3. Vreemd materiaal (4,4%) 
4. Diversen (81,5%) 4. Diversen (7,4%) (!) 

Als deze gegevens vergeleken worden met de andere rangorde en bijdrage per foutsoort blijkt voor 
klacht (1) van de 1940-113 dat 'vreemd materiaal' een hogere bijdrage heeft . Als dit de oorzaak 
geweest is van de klacht, had dit voorkomen kunnen worden . Voor klacht (2) van de 1940-113 is 
geen significant verschil te ontdekken . Voor de klacht van de 1940-105 is het verschil heel 
duidelijk. De foutsoort 'ongekuurd' komt op de andere urk's niet voor. Terwijl de bijdrage aan 
'diversen' bij de klacht bijzonder laag is. 

De uitval geregistreerd op de urk's en in VIS: 
1849-103: geen urk's 
1940-113: 1,2 % (urk) en 1,22 % (VIS) 
1940-105: 12,9% (urk) en 13 , 1 % (VIS) 
De uitval geregistreerd op de urk's komen overeen met de uitval gegevens uit VIS. 

6.3.6 Process capability 

Process Capability wordt bepaald aan de hand van dimensionele (en functionele) maten. Deze zijn 
voor drie produkten geanalyseerd . 
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1940-113: alle 'beschikbare' Ppk- en Cpk-gegevens zijn geanalyseerd 
1849-103: alleen de Cpk-gegevens van 11 set-up controles geanalyseerd (geen Ppk-study) 
1940-105: blijft buiten beschouwing (geen Ppk-study) 
1150-133: Ppk- en Cpk-gegevens geanalyseerd (Cpk-item) 

o Ppk en Cpk's voor de 1940-113 

Deze umbrella heeft twee control-items , namelijk Scherm-diameter (A) en Schermdikte (BJ. 

• Ppk-study 

De gegevens van de Ppk-studie zijn weergegeven in tabel 6.2. 

Tabel 6. 2 Ppk-waarden voor de comrol-items van 1940-113 

Ppk-waarden per nest Scherm-diameter 
(Control-item A) 

nest 13 Ppk = 1, 12 ! 

nest 28 Ppk = 1,27 ! 

nest 56 Ppk = 0,75 ! 

nest 57 Ppk = 0 ,48 ! 

nest 85 Ppk = 0,83 ! 

nest 120 Ppk = 0 ,74 ! 

nest 123 Ppk = 2,74 (*) 

* : = non-normal d1 stnhut1on ( ) 

- Control-item A 

Schermdikte 
(Control-item B) 

Ppk = 2,55 

Ppk = 1,51 ! 

Ppk = 4,77 

Ppk = 2,72 

Ppk = 3,34 

Ppk = 3,22 

Ppk = 2,27 

•Hiervan vo/doen zes van de zeven nes1en 11ie1 aan de els van Ppk> 1 ,67. Dit is zeer merkwaardig, 
omdat een produkt niet wordt overgedragen al s niet aan deze eis wordt voldaan. 

!Vemay zegt: Ppk>l.67 ALT/JD! Echter, dit blijkt onjuist te zijn. 

•Nest 123, die wel voldoet, is niet normaal verdeeld. Uit analyse blijkt dat alle Ppk- en Cpk
waarden, berekend door het QA/S-systeem, voor verdelillgell anders dall de 1ionnale verdeling, 
niet correct zijn. Deze waarden wijken allemaal systematisch af. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook 
voor dit nest een lagere capability berekend als dit op een 'correcte' wijze wordt gedaan. 

- Control-item B 
Hiervan voldoet slechts een nest niet aan de Ppk-eis. Het verschil tussen de hoogste en laagste 
Ppk-waarde is groat voor twee nesten uit een matrijs. Voor het achterhalen van de oorzaken van 
de te !age capability is een grondige analyse van dit grote verschil nodig. 
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• Set-up controle 

Alie beschikbare set-up controle gegevens zijn geanalyseerd. In bijlage 6.18 zijn deze waarden per 
set-up en nest weergegeven . 

- Control-item A 
• Alie Cpk-waarden, waarbij geen sprake is van een normale verdeling, zijn aanzienlijk hoger 

dan de Cpk-waarden van hetzelfde nest bij normale verdeling. De berekeningsmethode wordt in 
twijfel getrokken. Na analyse van deze mogelijke oorzaak, wordt duidelijk dat de beschikking 
bestaat over een nieuwe versie van het QAIS-systeem. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
waarden, berekend met de 'oude' en 'nieuwe' versie. Dit is voor een nest weergegeven in 
bijlage 6.19. Het vermoeden wordt bevestigd. Dit is een ernstige tekortkoming van het 
gebruikte QA/S-systeem. 

• Voor een nest vallen niet alle waarnemingen hinnen specificaties. In deze percentages valt een 
trend omhoog te ontdekken , terwijl de corresponderende Cpk-waarden geen dalende lijn geven. 

• Uit de vergelijking van de Ppk-waarclen in relatie tot de Cpk-waarden, met inbegrip van de 
betreffende verdeling, hlijkt dat hijna alle Cpk-waarden lager zijn dan de bijbehorende Ppk
waarde. Echter, er is geen sprake van een continue daling van Cpk-waarden. 

• De 1940-113 is ondanks het niet voldoen aan de Ppk-eis toch overgedragen aan produktie. De 
reden hiervoor is dat v66r de overdracht een w(iziging van de specificaties heeft plaatsgevon
den. In plaats van LSL= 14,60 en USL= 15,0 warden tijdelijk de waarden LSL= 14,67 en 
USL= 15,07 gehanteerd . Bij de Ppk-studie, waarhij de oude specificaties gebruikt zijn, is tevens 
"mean ± 30- 11 en "mean ± 40- 11 berekend (zie bijlage 5.2) . Op basis van deze waarden is 
goedkeuring gehaseerd. Echter, om le ku1111en beoordelen of een Ppk van 1,67 behaald 
wordt, moeten de waarden "mean ± Sa" gebruikt worden. Deze waarden bepalen namelijk de 
specificatie-grenzen bij een capability van 1,67. 

Deze beslissing had dus niet genomen mogen worde,i. In produktie moeten nog steeds de 
specificaties gewijzigd worden, wat tot op heden nog niet gebeurd is. 

- Control-item B 
• De Cpk-waarden, die niet normaal verdeeld zijn, wijken ook consequent af van de Cpk's die 

normaal verdeelcl zijn . 
• Alie waarnemingen vallen hinnen specifo.:atie. Dit zou kunnen veranderen omdat voor 5 van de 

7 nesten in de Cpk-waarden een duidelijke trend omlaag gesignaleerd kan warden. 
• Ondanks het voldoen van de capability tijclens de Ppk-study, voldoen de Cpk's op den duur niet 

meer aan hun eis. De Ppk-stucly verzekerd in dit geval geen capabel proces in produktie. Een 
lagere Ppk-waarde volcloet eercler niet meer aan zijn eis dan een hogere Ppk-waarden. 

• De Ppk-study is voor dit produkt uitgevoerd na de ovenkuur, terwijl de set-up controles 
uitgevoerd warden v6t5r de ovenkuur. Omclat bij de ovenkuur een krimp optreedt, kunnen deze 
gegevens niet samen gehruikt worden . De meetgegevens zijn voor deze analyse gecorrigeerd. 

• Dimensionele uitval percentages 

Om een dimensioneel uitval percentage te bepalen dat hoort bij een capability-waarde zijn 
gemiddelde Ppk- en Cpk-waarden per set-up bepaald. Hierbij zijn alleen de waarden gebruikt met 
een normale verdeling. De bijbehorende uitval percentages zijn weergegeven in bijlage 6.20. In 
bijlage 5.3 is de ajleiding van het uitl'alnilieau uit ee,i Cpk-waarde beschreven. 
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Control-item A: gemiddeld uitval percentage van 2,8% (ten gevolge van verkeerde specificaties) 
Control-item B: gemiddeld uitval percentage 0, 19% 

Voor control-item A wordt in het positiefste geval een foutenniveau van 2000 ppm gehaald, wat al 
20 maal te groot is. Gemiddeld is voor dit produkt het dimensionele foutenniveau 280 maal te 
groot. Voor control-item B voldoet het foutenniveau in eerste instantie, maar wordt bet niveau niet 
bijgehouden, waardoor het niveau na verloop van tijd 19 maal te groot is. 

o Cpk's van klantklacht voor 1849-103 

De Cpk's van de produktie-orders, waarover een dimensionele klantklacht binnen is gekomen, 
zijn weergegeven in bijlage 6.21 . 
• Bijna alle Cpk-waarden die normaal verdeeld zijn, halen niet de eis van 1,33, terwijl toch niet 

ingegrepen wordt. 
• De Cpk-waarden van de set-up's hehorende bij de klantklacht geven geen duidelijk verschil met 

de Cpk-waarden ervoor en erna. 

o Ppk en Cpk's van Cpk-item van 1150-133 

Van de 1150-133 wordt het Cpk-item, hoogte, in beschouwing genomen, omdat eigenlijk alleen 
voor Cpk-items de Ppk- en Cpk-eis strikt gehanteerd . De bijbehorende gegevens worden 
weergegeven in bijlage 6 .22 . 

• Bij de Ppk-studie heeft alleen nest 117 geen normale verdeling. De normaal verdeelde Ppk's 
hebben een hogere waarde. 

• Voor nest l O is bij de set-up controle 9542 een te I age Cpk-waarde verkregen. Op grond van 
deze waarde is de partij afgekeurd. Dit afkeuren van een partij op grond van een Cpk-waarde 
die niet aan de eis voldoet, gebeurt alleen bij Cpk-items. 

• Door deze resultaten te verge) ijken met de resultaten van de 1940-113 (geen Cpk-items), kan 
geconcludeerd worden dat wel voor een Cpk-item een bevredigende Cpk-waarde verkregen kan 
worden. Cpk-waarden zijn voor Cpk-items een stuk hoger dan voor 'normale' control-items. 

o Aanwezigheid, beschikbaarheid en correctheid capability gegevens 

Om dimensionele gegevens te achterhalen van een hepaalde produktie-order moeten deze gegevens 
niet alleen aanwezig zijn, maar tevens beschikbaar. Het terug vinden van de benodigde gegevens 
van Ppk-study en set-up controles mag geen tijdrovende bezigheid zijn . Een andere vereiste is de 
correctheid van de informatie. Over het aanwezig, beschikbaar en correct zijn van de gegevens 
worden nu een aantal kanttekeningen geplaatst. 

• Set-up gegevens zijn alleen van de laatste set-up beschikhaar. De set-up gegevens van eerder 
uitgevoerde set-up's zijn wel aanwezig in het QA/S-systeem, maar zijn moeilijk terug te 
vinden. Alleen de Cpk-waarde van de Cpk-items zijn van alle set-up's beschikbaar, echter 
zonder vermelding van de betreffende verdeling. Dit moeilijk terug vinden van informatie geldt 
overigens voor veel gegevens die voor dit onderzoek verzameld zijn. 

• De gegevens van de Ppk-studie en set-up controles moeten, in verband met correctheid, elkaar 
opvolgen. Deze waarnemingen moeten daarom onder dezelfde omstandigheden gemeten 
worden, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit is niet het geval bij de 1940-113. 
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• De correctheid van Ppk- en Cpk-waarden kan in twijfel getrokken worden, met name bij 
andere dan normale verdelingen. Echter, ook de manier van uitvoeren van de Ppk-study leidt 
tot incorrecte gegevens, omdat in meerdere gevallen de set-points tijdens deze Ppk-studie 
worden gewijzigd en produkten gebruikt worden uit meerdere ploegen. 

• Het X-nummer van een produkt moet samen met het produktnummer vermeld worden, als dat 
produkt overgedragen is naar produktie, zodat gegevens over de historie van het produkt 
achterhaald kunnen worden. Deze relatie moet in stand gehouden worden bij overdracht. 

6.4 Toepassing van Design of Experiments 

In deze paragraaf wordt de uitvoering van stap 6 van het capability onderzoek beschreven, waarin 
Design of Experiments (DOE) wordt toegepast. DOE is een methode die op statistisch verantwoor
de wijze een experiment opzet om op systematische wijze tot optimale instellingen van het proces te 
komen. Met zo weinig mogelijk metingen wordt een zo goed mogelijke uitspraak gedaan. 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden welke foutsoorten de grootste bijdrage hebben aan het 
totale uitvalniveau. Deze foutsoorten moeten als eerste aangepakt worden. Om het proces op korte 
termijn te verbeteren, zodat het foutenniveau van betreffende foutsoorten afneemt, kan dus DOE 
toegepast worden. Deze techniek is ten behoeve van dit onderzoek voor een van de speerpun
ten toegepast, namelijk voor de 1940-105. Hiervoor is het allereerst van belang te weten welke 
visuele foutsoorten het meeste voorkomen. Dit is te vinden op de betreffende urk's, waarvoor 
verwezen wordt naar de vorige paragraaf. De twee meest voorkomende foutsoorten van dit 
produkt zijn: 'geen steeltje' (17,3%) en 'gietfout' (14,9%), die het vaakst voorkomen naast de 
zeer populaire categorie 'diversen' (64,0% ). Gietfouten worden vaak verward met 'vloeilijnen'. 
Een 'ingescheurde steel' is gerelateerd aan een afgebroken steel, oftewel 'geen steel'. Daarom 
krijgen deze twee foutsoorten ook extra aandacht. Door middel van het toepassen van DOE moeten 
de betre.ffendefoutsoorten tot een minimum gereduceerd worden. De gevolgde werkwijze tijdens 
het experiment en de resultaten en uitkomst hiervan worden nu behandeld. De resultaten van DOE 
worden in een DOE-programma gevoerd, dat op basis van een model optimale instellingen van de 
proces parameters berekend. Dit is de uitkomst van het model. 

6.4.1 De uitvoering 

Voor het toepassen van DOE moeten drie proces-parameters gekozen worden, waarvan de set
points tijdens het experiment gewijzigd worden, om zo tot optimale set-points te kunnen komen. 
Een overzicht van de betreffende proces-parameters en gebruikte set-points is weergegeven in 
bijlage 6 .23. Hiervan zijn de drie volgende variabelen gekozen voor het experiment: 

1) Druk 
2) Drukafbouw 
3) Temperatuur 

De P aan,puit bepaalt de aanspuitsnelheid van het rubber in de pers. Als deze druk te laag is, zal 
luchtinsluiting plaatsvinden. De Pan.ouw is de snelheid waarmee de aanspuitdruk afgebouwd wordt. 
Deze mag niet te hoog of te laag zijn. Temperatuur is uitwisselbaar met de tijd dat de pers 
gesloten is. Met andere woorden, deze twee parameters zijn substituten bij het toepassen van DOE. 
Ats T als parameter gebruikt wordt moet de tijd constant gehouden worden. De temperatuur mag 
niet te hoog zijn in verband met te snelle uitvulcanisatie. Met andere woorden, er moet 'onder'
kuurd worden, zodat de steeltjes niet atbreken. Deze athankelijkheid van tijd geldt overigens ook 
voor de andere twee parameters. Er is immers sprake van snelheid . 
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In totaal heeft het proces circa 55 parameters, die gebruikt kunnen worden. De keuze van de 
variabelen is gebaseerd op kennis van het proces en het eventuele effect op het foutenniveau. Voor 
elke variabele worden drie niveaus van setpoints gekozen. 

Conventionele setpoints: 
paanspuil = 110 
p albouw = 35 
T = 175 

Setpoints voor het experiment: 
P aan.,puil = 50, 100, 150 (X1) 

P aJbouw = 25, 35, 45 CX2) 
T = 170, 180, 190 (X3) 

Overeenkomstig krijgen de gebruikte genormeerde variabelen Xi, X2 en X3 de waarden -1, 0 en 1. 
Echter, niet elke combinatie van deze drie niveaus wordt gebruikt in het experiment. In dit geval 
zouden 27 ( = 33

) verschillende combinaties ontstaan. Alie combinaties van hoge en !age waarden 
worden gebruikt, waarbij de X;'s gelijk aan 1 of -1 zijn. Dit zijn 8 (=23

) verschillende combina
ties , die twee maal gebruikt worden tijdens het experiment. Dit is een volledige 2n-proef met 
herhaling. Tevens wordt vier maal de comhinatie van de centerpoints gebruikt, waarbij Xi=0 
voor i= 1,2,3. Zodoende worden 20 (= 2·8+4) combinaties van setpoints gebruikt in opeenvol
gende runs in aangegeven volgorde. Tijdens het experiment moet deze volgorde aangehouden 
worden, zodat twee runs met dezelfde setpoints niet achter elkaar worden uitgevoerd. Een 
uitzondering hierop geldt voor de centerpoints , waarbij twee maal twee dezelfde runs achter elkaar 
uitgevoerd worden . Er wordt dus op een sysrematische manier geexperimellteerd. De gebruikte 
volgorde van setpoints en corresponderende waarden voor X; zijn weergegeven in respectievelijk 
bijlage 6.24 en 6.25. Het uitvoeren van twee maal dezelfde combinatie van setpoints heeft het 
bepalen van 'ruis' als doel. Als de resultaten een te groot verschil vertonen, is de betrouwbaarheid 
van de resultaten te laag en hun bijdrage minder significant, waardoor ze niet in de berekening 
meegenomen worden . 

6.4.2 De resultaten 

De resultaten van het experiment zijn de aamallenfouten die bij de 20 runs gemaakt warden, 
gespecificeerd per foutsoort. De resultaten word en weergegeven in bijlage 6.26. Bij de foutsoorten 
die in beschouwing genomen zouden worden, 'geen steeltje' en 'gietfout', en de hieraan gerela
teerde foutsoorten' 'vloeilijn' en 'scheurtje in steel', word en twee extra foutsoorten toegevoegd, 
namelijk 'slecht gevuld' en 'opgeplaktejlash ', omdat uit de resultaten blijkt dat deze ook een 
significante bijdrage kunnen hebben. De overige voorkomende foutsoort, 'vreemd materiaal' blijft 
buiten beschouwing, omdat deze athankelijk is van het gebruikte rubber en niet van de setpoints. 
Nagegaan wordt wat de invloed is van de setpoint-wijzigingen op deze zes foutsoorten in plaats 
van op alleen de eerder genoemde twee. Dit is een betere benadering omdat we ge"interesseerd zijn 
in een daling van het foutenniveau van alle mogelijke foutsoorten samen. 

6.4.3 De berekening 

De resultaten worden gebruikt om een optimale uitkomst van het experiment te genereren . 
Hiervoor worden de resultaten en het gewenste foutenniveau in het DOE-programma gevoerd, dat 
een berekening hierop loslaat . Op deze manier wordt voor betreffende resultaten een passend 
"mathematical model" berekend. Dit model geeft de relatie weer tussen de defecten, oftewel 
uitval, en de proces parameters en is van de vorm: 
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Dit model geeft de significantie weer van de bijdrage van de parameters afzonderlijk en in 
onderlinge relatie. Bij onderlinge relatie betekent dit dat de variabelen elkaar be'invloeden. 
Vervolgens wordt het model geoptimaliseerd, waarbij de optimale waarden voor de X/s berekend 
worden , met overeenkomstig de waarden voor de gerelateerde proces parameters. Deze berekening 
kan uitgevoerd worden voor verschillende combinaties van foutsoorten. 

6.4.4 De uitkomsten van het experiment 

De resultaten van de foutsoorten l tot en met 6 worden op het programma losgelaten. In principe 
zijn we ge"interesseerd in de invloed van de setpoints op het totaal van foutsoorten. Echter, de zes 
foutsoorten samen zijn niet significant. Dat wit zeggen dat voor deze combinatie geen optimale 
setpoints bepaald kunnen worden ten gevolge van te hoge ruis. Door het oplossen van de 
verschillende combinaties, wordt gezocht naar een significante oplossing, waarbij zoveel mogelijk 
foutsoorten in beschouwing worden genomen. Hieruit volgt dat de foutsoort 1 niet in beschouwing 
genomen moet worden. Dit is te verklaren uit de grote verschillen tussen de 9•, 10•, 19• en 20• run 
voor deze foutsoort . Ten gevolge van de grate verschillen is er te veel ruis . De combinatie van de 
foutsoorten 2, 3, 4, 5 en 6 is we! significant. Hiervoor wordt door het programma het volgende 
"mathematical model" berekend: 

Door dit model op te lossen , oftewel te optimaliseren, warden de volgende waarden voor de X;'s 
en bijbehorende proces parameters verkregen : X1 =2 P aan,pui1=200 

X2=-J,8 palbouw= 17 
X3 =-l,7 T=l63 

Dit "mathematical model" en de oplossing ervan zijn weergegeven in bijlage 6.27 . In bijlage 
6.28 worden drie-dimensionele (3-D) grafische weergaven gegeven van het mathematische model 
met elk twee van de drie proces parameters weergegeven op de x- en y-as en het aantal defecten 
op de z-as. Hierin wordt de interactie tussen de proces variabelen duidelijk . Uit de eerste grafiek 
kan het volgende afgeleid worden. Bij een hoge druk leidt een stijging van T tot een toename van 
het aantal defecten, terwijl bij !age druk deze stijging van Teen dating van het aantal defecten 
geeft. Uit de tweede grafiek volgt dat het aantal defecten toeneemt bij een toename van de 
drukafbouw. Deze relatie is onathankelijk van de druk . Uit de derde grafiek volgt dat het aantal 
defecten toeneemt bij hogere Ten dat deze tendens onafhankelijk is van de drukafbouw. Echter, 
het foutenniveau ligt bij een hogere drukafbouw we! hoger. 

Het model dat hoort bij de foutsoorten 2,3,4 en 6 ziet er als volgt uit: 

Optimaliseren: X1=0,74 
X2 =-2 
X 3 =-2, 

p aonspu it = 13 7 
palbouw= 15 
T=l60 

Het model en de oplossing voor alleen de eerste vier foutsoorten, die in eerste instantie in 
beschouwing zouden worden genomen, ziet er als volgt uit: 
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Optimaliseren: X1=1,67 
X2 =-l,56 
X3 =-2 

p 3aJUpuit = 183 
pall,ouw= 19 
T=l60 

Het Capability Onderzoek 

Dit model is gebaseerd op de foutsoorten 2,3 en 4. Foutsoort 1 geeft hierbij tevens een niet 
significante oplossing. 

6.4.5 De optimalisatie 

Uit de uitkomsten zijn optimale combinaties van setpoints af te leiden. Daarvoor worden de 
berekende optimale setpoints voor de drie bovengenoemde situaties vergeleken. In alle drie de 
gevallen is T lager dan gebruikelijk, namelijk 1630 C, 1600 C en 160° C. Om deze reden wordt 
de temperatuur voor dit proces verlaagd van 175° C naar 160-165° Celsius, rekening houdend met 
de tijd. De geoptimaliseerde P.n,ouw is achtereenvolgens in de drie situaties: 17, 15 en 19. De 
atbouwdruk van 35 is bij deze T dus zeker te hoog en wordt naar 20-25 gebracht. De P 3a1Upuit is in 
de drie gevallen: 200, 137 en 183. De variatie tussen deze waarden is zo groot dat een verandering 
van deze waarde geen invloed heeft op het aantal defecten. Daarom wordt deze niet aangepast. 

6.4.6 Korte termijn verbetering 

Toepassing van DOE is een korte termijn verbetering, waarbij een bestaand proces geoptimaliseerd 
wordt, door het varieren van setpoints. Proceskennis is een noodzakelijke vereiste voor een 
correcte toepassing van DOE. Door kennis van het proces en zijn variatie worden de mogelijkhe
den en beperkingen van DOE duidelijk. Een beperking is dat maar 3 van de circa 20 variabelen in 
beschouwing worden genomen. Bij de keuze van deze variabelen moet rekening gehouden worden 
met de relatie tussen de gekozen- en overige variabelen, waar proceskennis voor nodig is. Het 
uitgangspunt van de gebruikte processen is: "Rubber zoekt de weg van de minste weerstand". 

6.5 Dimensionele en visuele capability 

In deze paragraaf wordt de uitvoering van de stappen 7 en 8 van het capability onderzoek 
beschreven. In §6.3 is duidelijk geworden dat de visuele uitval de dimensionele uitval overtreft. 
Dit neemt niet weg dat ook de dimensionele capability aandacht behoeft, met name voor de 
control-items, die niet Cpk-item zijn. 

6.5.1 Visuele "capability" 

Aan het eind van ontwikkeling, tijdens de 0-serie, worden visuele foutsoorten vastgesteld en 
vastgelegd in de Visuele Nonnell Catalogus (= VNC). Hierbij wordt niet nagegaan welke foutsoor
ten de grootste kans van optreden hebben. Ook wordt niet vastgesteld welke foutsoorten het 
functioneren van het produkt in zijn toepassing in welke mate in gevaar brengt. De VNC bestaat 
uit foto's van foutsoorten, met "grensgevallen" van de foutsoorten. Deze foto's "beschrijven" de 
foutsoorten, die nog net toelaatbaar zijn. 

Omdat de visuele uitval de dimensionele uitval overtreft, moet hieraan ook aan het eind van 
ontwikkeling meer aandacht besteed worden. Naast de dimensionele capability moet dus ook een 
visuele "capability" bepaald worden. Echter, volgens de literatuur van Ford [3] kan de capability 
alleen van variabele- en niet van attributieve meetwaarden bepaald worden. Daarom is capability in 
dit geval ook tussen accolades geplaatst. Toch kan hieraan invulling gegeven worden door een 
"capability" te benaderen. 
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De manier van be11adere,i wordt nu stapsgewijs beschreve11: 
1) De potentiele foutsoorten worden vastgesteld aan het eind van ontwikkeling. 
2) De kans van optreden van iedere foutsoort wordt vastgesteld. 
3) Eenfunctioneringsgradatie van de verschillende foutsoorten wordt vastgesteld, dat wil zeggen 

welke foutsoort brengt het functioneren van het produkt in welke mate in gevaar. Maak 
hiervoor bijvoorbeeld 3 of 5 categorieen. Voor deze stap is contact met de klant nodig. 

4) Eenfoutengradatie wordt voor de fouten gemaakt, dat wil zeggen dat van de twee categorieen 
'goed' en 'fout' een indeling van meerdere categorieen gemaakt wordt, die de mate van 
afwijking van wat goed is aangeven. Hiervoor is een visuele "expert" nodig, die kan aangeven 
wanneer een fout in een bepaalde categorie hoort, in verband met objectiviteit. 

5) Met de klant moeten afspraken gemaakt worden over 'het toegestaan aantal fouten' in de 
steekproef, dat in iedere categorie van de foutengradatie mag voorkomen. Deze waarden 
moeten voor de foutsoorten van de verschillende categorieen van de functioneringsgradaties een 
verschillende waarde hebhen . Deze twee parameters moeten dus in relatie bekeken worden. De 
visuele "expert" kan het contact met de klant onderhouden. 

In bovenstaande benadering wordt aan factoren twee maal een score gegeven. Deze gradaties 
moeten niet verward warden. Bij de functioneringsgradatie heeft de score betrekking op het belang 
van de foutsoort en bij de foutengradatie op de mate van fout zijn van de betreffende foutsoort. 
Aan iedere categorie van beide gradaties wordt een gewicht toegekend om per produkt een totaal
score te kunnen berekenen . Aan deze totaal score wordt een limiet gesteld. De afwijking van deze 
Iimiet geeft de visuele "capability" weer. Deze visuele "capability" kan van dezelfde steekproef 
bepaald worden als van de 'normale' capability. Ook nu is stabiliteit de noodzakelijke voorwaarde. 

6.5.2 Dimensionele capability 

De dimensionele capability bepaling geeft niet het gewenste resultaat. Zoals duidelijk geworden is 
in §6.3 moet allereerst de 'nieuwe' versie van het QA/S-systeem gebruikt worden, omdat de 
'oude' versie geen correcte waarde voor niet normaal verdeelde processen genereert. De control
items moeten behandeld worden alsof het Cpk-items zijn, omdat in dat geval we! een tevredenstel
lende capability behaald kan worden. Als in de Ppk-study een groot verschil tussen de Ppk
waarden van de verschillende nesten ontdekt wordt, moet het ontwerp van deze nesten nauwkeurig 
vergeleken worden , omdat deze nesten gezien kunnen worden als bijna identieke processen, die in 
principe niet al te grote verschillen hoeven te vertonen. 

Van de "extra' variatiehronnen , die in produktie optreden, moet nagegaan worden of ze 
veroorzaakt worden door 'Special Causes' en in dat geval geelimineerd worden, zodat het proces 
stabiel wordt. Tevens moet nagegaan worden of de speling tussen Ppk- en Cpk-eis bestand is tegen 
alle "extra' variatiebronnen. Als dit niet het geval is, moet de Ppk-eis verhoogd worden of een 
aantal van de 'extra' variatiebronnen meegenomen worden in de Ppk-study. 

De steekproefmethode van de Ppk-study en set-up controle wordt onderverdeeld in drie delen: 

1) Van de matrijs worden 7 nesten geselecteerd, op basis van de meetwaarden van een persing. 
2) In de Ppk-study worden van 25 persingen de produkten van deze 7 nesten gekozen. 
3) Bij de set-up controle worden de produkten uit diezelfde nesten van een produktie persing 

meegenomen. 

Ad 1) Deze 7 nesten is een mix tussen de "beste" nesten, dit zijn de gemiddelde meetwaarden, en 
de "slechtste" nesten, dit zijn de grootste en kleinste meetwaarden. Als met minder nesten volstaan 
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moet worden, moeten alleen de "slechtste" nesten gekozen worden. Uit de analyse in §6.3 blijkt 
immers dat een daling in Cpk-waarde voor de nesten synchroon loopt. Een lage Ppk-waarde 
voldoet eerder niet meer aan zijn Cpk-eis dan een hogere Ppk-waarde, zie control-item B van de 
1940-113. Als dit synchrone gedrag voor alle produkten geldt, kan zeker volstaan word en met het 
meten van minder nesten, maar dan wel de "slechtste". 

Ad 2) Om te bepalen of deze 25 runs het 'goede' aantal is , moet met verschillende aantallen 
geexperimenteerd worden. Deze 25 moeten dan in relatie met de 7 nesten beschouwd worden. 

Ad 3) Bij de 25e set-up worden voor het eerst geen Ppk-study gegevens gebruikt. Volgens de 
literatuur van Ford [3], moeten minimaal 20 produktieruns achter elkaar gebruikt worden voor de 
Cpk-berekening. Dit zijn er dus 19 meer, oftewel 20 maal zo veel. Bij de huidige methode wordt 
bij de set-up controle veel van de historie van het proces meegenomen, terwijl er veel variatie 
optreedt. Uit de analyse van de Cpk-waarden blijkt dat de Cpk's geen grote sprongen maken van 
set-up naar set-up, waaruit geconcludeerd wordt dat volstaan kan worden met een lagere frequentie 
van set-up controles. 

Om tot een optimale combinatie te komen van het aantal nesten en runs kan met bovengenoemde 
gegevens geexperimenteerd worden met verschillende combinaties, om de meest optimale 
methode van steekproef nemen te bepalen. Echter, mijns inziens heeft dit geen hoge prioriteit. 

6.6 Lange termijn preventie 

In deze paragraaf wordt stap 9 van het onderzoek beschreven. Een methodiek is nodig, die 
foutsoorten op lange termijn weet te voorkomen. Deze methodiek moet in staat zijn de bijbehoren
de oorzaken van de foutsoorten te detecteren en elimineren, zodat sprake is van preventie. 

'Design of Experiments' is ook een methodiek om foutsoorten te voorkomen . Echter, deze methode 
is correctiefvan aard. Om in staat te zijn preventief te werk gaan is een preventieve methodiek 
nodig, die op lange termijn het proces verbeterd . Zo'n preventieve tech11iek is Failure Mode & 
Effects A11alysis (=FMEA), die in hoofdstuk 5 reeds uitgebreid is beschreven. Aan de implemen
tatie van FMEA wordt op dit moment alle aandacht besteed. Verwacht wordt dat binnen een half 
jaar een ge"integreerd systeem, de "Quality Package" genoemd, volledig ingevoerd is in de 
bestaand situatie. In dit QP is de Process Flow, de Process-FMEA en het Control Plan ge"inte
ireerd in een systeem. Als systeem-software wordt gekozen voor IMPACT. 

Aan de delen van de "Quality Package" word en een aantal eisen gesteld. Inspecties moeten in de 
Process Flow expliciet gemaakt worden , zodat zeals bewerkingsstap gedefinieerd worden. In de 
Process-FMEA moeten alle stappen van de Process Flow meegenomen worden. In het Control 
Plan moeten visuele aspecten specifieker genoemd worden. Het "Reaction Plan", dit is een 
alternatief voor de "Out of Control Action Plan", zie bijlage 1.1 hoofdstuk 3, is onderdeel van het 
Control Plan. Ook het inspectieplan dient deel uit te maken van het Control Plan. 

Het resultaat van de 3-daagse FMEA-Workshop wordt nu kort beschreven. Het doel van deze 
workshop is het invoeren van een ge"integreerde process-FMEA. Het systeem wordt "Quality 
Package" genoemd. Hierin vloeit het Control Plan voort uit de Process-FMEA, die is afgeleid van 
de Process Flow. Dit Quality Package moet gereed zijn bij de design review, v66r de NPP-fase, 
en volledig ingevoerd bij de part review, v66r overdracht aan produktie. Het zal gebruikt worden 
voor onder andere het preventief ontwikkelen en als hulpmiddel bij problem solving. 
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6. 7 Conclusies en aanbevelingen 

De laatste stap van het capability onderzoek wordt nu beschreven. Dit is de afsluiting van de 
hoofdstukken 5 en 6. Aanbevelingen ter verbetering zijn reeds in voorgaande paragrafen behan
deld. De belangrijkste hiervan worden nu kort herhaald. 

• Meer aandacht moet besteed worden aan de visuele aspecten van de produkten. 
• Een visuele "capability" moet bepaald worden aan het eind van ontwikkeling. 
• Voor lange termijn verbetering de preventieve methodiek FMEA toepassen. 
• Het doe/ van diJ project, van 1500 ,war 100 ppm, is het vergelijken van appels met peren. 
• De werkelijke uiJval is de optelling van de bijdragen van de dimensionele- en visuele uitval. 
• De werkelijke visuele kwaliteit mi het persproces, inclusief 100% visuele controle, ligt tussen 
de 4400 ppm en 8300 ppm. De enige oplossillg is 100% visuele controle. 
• Gegevens moeten niet alleen atmwezig, maar tevens beschikbaar zijn . 
• De Ppk- en Cpk-waarden van niet normaal verdeelde processen zijn niet correct. 
• Dal Ppk >I, 67 ALT/JD geldt, blijkt onjuist te zijn. 
• De steekproefmethode van de capability bepaling heeft geen hoge prioriteit voor verbetering. 

en verder: 

• Het proces moet eerst stabiel gemaakt worden, voordat een CI bepaald wordt. 
• 'Extra' variatiebronnen zijn het uitgangspunt voor het stabiel en capabel maken van het proces. 
• In de uitval gegevens zijn te veel "tel-"- en "boekingsfouten" te ontdekken. 
• Meer eenduidigheid is nodig over de benaming van de foutsoorten. 
• Voor toepassing van DOE is proceskennis nodig, oftewel kennis van de variatiebronnen. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies & -Aanbevelingen 

Dbd 
Dit hoofdstuk is de afsluitiflg van het project, waarin de conclusies en aanbeve
li11gen behandeld worden. Deze worden opgesplitst naar de twee deelopdrach
ten, de organisatorische aspecten en het technische aspect, de capability bepa
ling. De relatie tussen beide de/en en de realisatie van het doe/ van dit project, 
het terugdringen van de uitval van 1500 ppm naar 100 ppm, worden in de 
laatste paragraaf behandeld. 

7.1 Organisatorische aspecten 

In deze paragraaf worden de conclusies en bijbehorende aanbevelingen puntsgewijs beschreven die 
corresponderen met de beschrijving uit hoofdstuk 3 en 4. De deel heeft betrekking op coordinatie, 
samenwerking, afstemming van de doelen, regelen en sturen. 

• Met betrekking tot de a/stemming 1•an afdelingsdoelen wordt geconcludeerd dat met name 
tussen Manufacturing en Engineering deze afstemming aan verhetering toe is. Een Process Needs 
Analysis is nodig om Manufacturing als interne klant van Engineering te kunnen behandelen, om 
samen preventief te werk te gaan. Hieraan wordt op dit moment aandacht besteed. 

• Met betrekking tot de coordinatie 1•a11 de ontwikkelactiviteiten kan geconcludeerd worden dat 
het projectteam meer pro-actief moet werken aan de voortgang van het project. Aanbevolen wordt 
meer duidelijkheid te brengen in de verplichtingen van de teamleden en de werkzaamheden meer te 
structure re 11, standaardiseren en fomwliseren. Ook hieraan wordt aandacht besteed. 

• De noodzaak voor duidelijkheid en structurering geldt tevens voor het Problem Solving
mechanisme, om preventief te werk te kunnen gaan. Meer aandacht moet besteed worden aan de 
terugkoppeling va,i hierbij gegenereerde infomzatie van Manufacturing naar Engineering. Deze 
feedback van informatie wordt verbeterd door de implementatie van een ge'integreerde FMEA-tool. 

• Met betrekking tot FMEA wordt geconcludeerd dat de beschikbare Process-FMEA ill te 
beperkte mate wordt gebruikt . Aan het gehruik van FMEA is grote behoefte, als ge'integreerde 
tool met de Process-flow en Control-Plan. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft men besloten 
zo snel mogelijk te starten met de implementatie van zo ' n tool. Dit moet oktoher 1996 gerealiseerd 
zijn. 

7.2 Capability bepaling (tedrnisch aspect) 

In deze paragraaf worden de conclusies en hijbehorende aanbevelingen puntsgewijs beschreven die 
corresponderen met de heschrijving uit hoofdstuk 5 en 6. Dit deel heeft betrekking op de tijdens 
ontwikkeling gebruikte statistische technieken, namelijk de capability bepaling in de Ppk-study en 
DOE. 

• De werkelijke visuele kwaliteit na het persproces, inclusief 100% visuele controle, is ongeveer 
50 maal groter dan de gewenste kwaliteit. De enige oplossing is dus 100% visuele controle. 

• Dat Ppk>l,67 altijd geldt, hlijkt onjuist te zijn. 

65 



Vernay Europa BV Conclusies & Aanbevelingen 

• Met betrekking tot de capability bepaling wordt geconcludeerd dat meer aandacht besteed moet 
worden aan de visuele aspecten van de produkten. Aanbevolen wordt om tijdens de 0-serie een 
visuele 'capability' te bepalen . Een visue/e "expert II moet beschikken over de kennis van de 
mogelijke foutsoorten. lndien deze capability niet voldoet, wordt DOE aanbevolen al.s techniek 
om de foutsoorten met de hoogste score ill de ''functioneringsgradatie II en ''foutengradatie II te 
elimineren. Voor de lange tennijn preventie van foutsoorte,i is FMEA een geschikte techniek. 

• Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de capability bepaling wordt een samenvoeging van 
de Ppk-study met de 0-serie aanbevolen . Tijdens deze 0-serie moet de visuele 'capability' bepaald 
worden. Indien nodig, kan DOE dan toegepast worden voor verbetering op korte termijn. Hiermee 
wordt op dit moment geexperimenteerd. Tevens worden hierbij reeds meer 'extra' variatiebronnen 
betrokken. 

• Met betrekking tot de dimensionele capability van het proces kan geconcludeerd worden dat het 
gebruikte QA/S-systeem niet ill a/Le gevallen correcte Ppk- en Cpk-waarden berekent. Aanbevolen 
wordt de nieuwe versie te gebruiken en alle verkeerde waarden om te rekenen. Tevens wordt 
geconcludeerd dat we/ aan de Cpk-eisen voor Cpk-items, maar 11iet altijd voor 'nonna/e' control
items voldaan wordt. Aanbevolen wordt a/Le control-items als Cpk-item te behandelen. 

• Met betrekking tot de 'dali11g' va,i de Cpk in produktie kan geconcludeerd worden dat het 
verschil tussen Ppk- en Cpk-eis niet bestand is tegen de 'extra' variatiebromien ill produktie. 
Aanbevolen wordt verder onderzoek te doen naar deze 'extra' variatiebronnen . Hierbij moet dan 
nagegaan worden welke van deze bronnen ill de Ppk-study meegenomen moeten warden. 
Hiervoor wordt moet voldoende proceskennis aanwezig zijn , zodat een goed begrip van variatie 
ontstaat. 

• Met betrekking tot de steekproefmethode van de capability bepalillg wordt geconcludeerd dat 
volstaan kan warden met het meten van minder 11esten en dat bij de set-up controle meer runs 
gebruikt moeten worden. Aanbevolen wordt hiernaar verder onderzoek te doen . 

Verder wordt aanbevolen: 
- Duidelijkheid in de foutsoorten te brengen . 
- De informatievoorziening te verbeteren en onderling te koppelen. 
- De "telfouten" en "boekingsfouten" in produktie- en uitvalhoeveelheden aan te pakken. 
- Te zorgen voor genoeg proceskennis, met name over variatiebronnen . 

7.3 De 'Overview' 

Ter afsluiting wordt hier de relatie tussen de deelopdrachten en het doe! aan de orde gesteld. 

7.3.1 De relatie tussen de deelopdrachlen 

Het bepalen van de Process Capability aan het eind van ontwikkeling heeft het beoordelen van het 
'produkt' van ontwikkeling als doel. Het kunnen realiseren en vaststellen van de capability is 
noodzakelijk om aan produktie een capabel proces te garanderen. Een capabel proces moet 
gerealiseerd worden tijdens het ontwikkelproces, dat hiervoor organisatorisch goed geregeld moet 
zijn. Met name preventieve ontwikkeling is hiervoor nodig, dat gerealiseerd kan worden door 
regeling en sturing. Deze organisatorsche aspecten (dee/ I) moeten de capability realiseren. Het 
vaststellen van de capability is het teclrnische aspect (dee/ 2) van de opdracht. Door de capability 
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te bepalen, wordt duidelijk of het proces bijgestuurd rnoet warden. Door het gebruik van de 
statistische technieken, DOE en FMEA , die respectievelijk op korte- en lange termijn verbeteren, 
kan een de capability gerealiseerd warden. Hierrnee wordt tevens de relatie tussen dee! een en 
twee gelegd. Het organisatorische aspect, FMEA, moet de valkuilen en blunders uit het proces 
elimineren. Het technische aspect, Ppk en Cpk , heeft betrekking op de systematische variatie, die 
via DOE geelimineerd kan warden. 

7.3.2 De realisatie van het doe!: van 1500 ppm naar 100 ppm 

Het doe[, van 1500 ppm naar JOO ppm, is het vergelijken van appels en peren. Het geschatte 
uitvalniveau (1500 ppm) is alleen visueel van aard en de streefwaarde (100 ppm) is gebaseerd op 
dimensionele eigenschappen van het produkt. In deze zin kan het doe! natuurlijk nooit bereikt 
warden. Voor de eerste deelopdracht is moeilijk vast te stellen of door de verbeteringen het 
kwaliteitsniveau stijgt zonder toename van de kosten . Voor de tweede deelopdracht is dit concre
ter. Dat het uitvalniveau zal dalen door het vaststellen van de capability, zodat bij niet voldoen aan 
de eisen gestuurd kan word en is duidel ijk . De betreffende kosten zijn niet vastgesteld. 
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