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Abstract 

Abstract 

This report includes the results of an academic graduation research project as conducted at 
Philips Medical Systems BV. Subject of the research was the development of a method to 
investigate the state of the manufacturing operation in the manufacturing department of the 
PMG Magnetic Resonance, in relation to world-class standards, by aiming at manufactu
ring excellence. 
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Voorwoord 

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeronderzoek, ter afsluiting van de 
studie Technische Bedrijfskunde aan de FACULTEIT TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling 
Manufacturing van de PMG Magnetische Resonantie van Philips Medical Systems Neder
land BV te Best, in opdracht van het betreffende afdelingsmanagement. Het project is 
uitgevoerd van februari tot november 1995. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek heh ik me de afgelopen negen maanden zeer vrij 
mogen bewegen in met name de produktie afdeling van een high-tech bedrijf. Vrijwel 
geen enkele deur bleef gesloten en vanaf het begin hen ik zeer gastvrij ontvangen in een 
dynamische omgeving. Op deze manier heh ik ontzettend veel geleerd over de moeilijkhe
den en mogelijkheden waar een bedrijf-in-verandering dagelijks mee te maken heeft. Door 
de gesprekken en de afgenomen interviews, heh ik mezelf een goed beeld van de organi
satie kunnen vormen. Daarbij hen ik snel tot de conclusie gekomen dat theorie en praktijk 
soms moeilijk te verenigen zijn en dat Worldburgers uit Best de moeite van het overwer
ken meer dan waard zijn! 

Mijn eerste woord van dank gaat dan ook uit naar alle personen die mij hun medewerking 
hebben verleend en die hun kostbare tijd voor mij wilden vrijmaken om mete woord te 
staan. Met name wil ik Cees van Bree en de overige leden van de Kleine Staf bedanken 
voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de vrijheid om zelfstandig actie te ondeme
men. Daamaast gaat mijn dank uit naar mijn bedrijfsbegeleider, Rob Duurland, voor zijn 
zeer collegiale hulp gedurende het hele project. Zijn praktische materie-deskundigheid en 
mijn theoretische 'kennis' hebben regelmatig leerzame discussiestof doen opwaaien. Zeker 
in de laatste fase hebben daarnaast relativerende woorden de z.aken weer in het juiste per
spectief gebracht. 
Een woord van dank gaat ook uit naar Hennie van Geffen, die in zijn drukke agenda 
steeds ruimte voor me wist te vinden en naar mijn kamergenoot Jae. van Son, die de 
afgelopen tijd als persoonlijke helpdesk heeft gefungeerd waar je we! wat aan had. 

Vanuit de universiteit wil ik mijn begeleiders Jan Ruules en Harrie van Tuijl bedanken 
voor het op het rechte pad houden van de kar en voor de opbouwende kritiek die tijdens 
het schrijven van <lit rapport zeer nuttig bleek. Ook beoordelaar Bruno van der Marek wil 
ik hierbij bedanken voor zijn inzet. 

Natuurlijk ligt de basis voor het afstuderen niet in de laatste negen maanden, maar in de 
afgelopen zes jaar. De in die tijd opgebouwde vriendschappen bleken eens te meer de 
nodige steun te geven die onontbeerlijk is in tijden van tegenspoed. Wasniks, met name 
jullie, bedankt! 
Tot slot gaat mijn dank natuurlijk ook uit naar mijn familie en vriendin die nooit de hoop 
verloren dat het uiteindelijk toch allemaal wel goed zou komen met Paul. 

Eindhoven, november 1995 
Paul Manders 
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Summary 

This report is the result of an academic graduation research project (final thesis) as con
ducted at Philips Medical Systems BV, Best, from February 1995 until October 1995. 
The final thesis project is the closing part of the Masters degree course in Industrial 
Engineering and Management Science of the Graduate School of Industrial Engineering 
and Management Science of the Eindhoven University of Technology in the Netherlands. 

The aim of the research project is to apply both theoretical and practical knowledge of the 
student, gained in the previous years of the course, in an integrated way in solving a 
practical problem in an industrial organization. 

This report describes the development of a method to investigate the state of the manufac
turing operation in the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance (MR) 
of the Philips Medical Systems plant in Best, the Netherlands, in relation to world-class 
standards, by aiming at manufacturing excellence. It focuses on the effort by which the 
manufacturing department is realizing the production of Magnetic Resonance scanning 
devices, a high-tech product in a market with strong competition. 
The report should be considered company-confidential and is mainly meant for internal 
use at Philips Medical Systems. 

Philips Medical Systems (PMS) is a product division within the multinational oriented and 
Dutch-based Philips Group of Companies of which Philips Electronics NV is the tophol
ding company. 
Philips Medical Systems is a world-wide supplier of medical equipment in the fields of 
diagnostic imaging and treatment systems. 

The organization of 
PMS is headed by a 

SSA 
Europo 

PMS Management Committee 

SSA --
PIIC -

PMG-XCB 

PMG-XSB 

PMG-cT 

PIIG-IIR 
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Management Commit
tee. This committee is 
entrusted by the Board 
of Philips Electronics 
NV with the entrepre
neurial responsibility to 
exploit and develop 
Philips' position in the 
world-wide market for 
medical equipment. 
Therefore, PMS is car
rying out market re
search, technology re
search, program mana-
gement, order acquisi- Figure 1: Organisation chart of PMS 
tion and realisation and 

PMG 
Ultruound 

PMC 
Hambur; 

PMG-XCH 

PMG-XSH 

PMG 
Aadlothe<apy 

installed base management. To undertake these activities, as you can see in figure 1, PMS 
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is organiz.ed on the basis of two types of building blocks: the so-called Program Mana
gement Groups (PMG's) and Sales and Service Districts (SSD's ). 
The former are responsible for: Global Market and Competitive Analysis (Strategic Pro
duct Planning), Product Creation, Purchasing, Manufacturing, Market Introduction and 
Supply (to SSD's) of diagnostic imaging & treatment equipment. The latter is active in 
carrying out the functions: Local Market Research, Order Acquisition and Realization 
(Project Management), Installation and providing Service and Service Products of the 
imaging equipment. 

The research project is carried out within one of the PMG's, namely the PMG Magnetic 
Resonance. This PMG is responsible for the development and manufacturing of Magnetic 
Resonance scanning devices. 
Magnetic Resonance is a physical phenomenon, discovered in the early fifties and based 
on the principle that different kinds of atomic nuclei, by absorbing and emitting energy, 
interact in a different way with radiofrequency-waves in a magnetic field. In other words, 
MR is the detection of resonances created by the interaction of radiowaves and nuclei in a 
magnetic field. 
The medical application of MR can be found in MRI (I means imaging). The different 
resonances are spatially coded and transferred into an image signal. The result is a digital 
image that can be used in diagnosing deviations and infections of, for instance, human 
tissue. 

Background of the situation and motivation of the research project 
In 1990, the top-management of Philips investigated the performance of the company with 
its major competitors. It was concluded that Philips was far behind in a number of areas 
and major changes in the organization had to take place to increase both efficiency and 
productivity of its activities, to safeguard the continuity of the company. 

This improvement drive resulted in Centurion, the company-wide reorganization program 
to revitalize the company and to stop the financial crisis Philips was finding itself in. 
Within PMS, a reorganization program was already launched in 1989, due to the world
wide budget reductions for medical purposes. The core of the reorganization program was 
an ever-lasting drive for improvement. 

The research project focuses on the manufacturing department of the PMG Magnetic 
Resonance. The organization structure of this department is presented in figure 2 on the 
next page. 

In the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance, a beginning was made 
in changing the organizational structure. It was foreseen that the current situation would be 
unsuitable in achieving the demanded decrease in time-to-market and increase in problem
solving abilities of the workforce. 
Therefore, the department management wanted to change the image of the department 
from a static and passive assembly-factory to an active and dynamic partner, suitable to 
contribute in the development process of the MR-equipment. 
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In pursuing this, the manufacturing process was divided in several production cells. The 
number of hierarchical levels diminished and shorter communication lines would be the 
result. Also the increase of employee involvement and motivation of the workforce was 
strived for. The goal of the department management was that in the beginning of 1995 
every part of the manufacturing process was described in a new organization procedure, 
according to the existing IS0-9000 norms. 
Early 1995 it turned out that this goal would only be achieved by a part of the manufac
turing department. Especially in case of the departmental quality assurance division 
(MRMQ), no ideas were yet worked out and translated into useful responsibilities. The 
management of the department thought of 'quality at the source', but this concept was not 
yet defined and applied to the role of MRMQ. 
Besides this, the management was very eager to learn how well the manufacturing de
partment performed, according to known standards related to engineering-driven and high
tech products, and whether the organizational changes of the past had affected this in a 
positive way. 

World Oass Manufacturing 
From the previous it can be concluded that the management of the manufacturing depart
ment of the PMG Magnetic Resonance is interested to know what standards are available 
in determining whether the manufacturing department is producing in an efficient way or 
not. For it is only meaningful to change when knowing where to improve. 
Desk-research provided the concept of World Class Manufacturing (WCM) as the ultimate 
in the organization of manufacturing effort. An organization with a manufacturing process 
according to WCM is meant to be the 'best' producer in a certain branch of business. It 
will generally include the following: 
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- a change in the way the workforce is managed; 
- a new approach to product quality; 
- just-in-time production techniques; 
- a flexible approach to customer requirements. 

Summary 

When WCM is put into practice, in general only success stories remain. All cases describe 
a successful implementation of techniques like Total Employee Involvement, Total Quality 
Management, JIT, Lean Production and Continuous Improvement. There is considerable 
overlap between these approaches, with all placing particular emphasis on: 
- People: tapping into the skills and experience of the workforce; 
- Waste: prevention of any activity which does not add value. 

Standards of being the best in a certain field should therefore be sought in applying the 
concepts of WCM in a, for the organization concerned, suitable way. In general, a tool 
commonly used in high-tech manufacturing departments is empowerment. Empowerment 
can be described as the transfer of responsibilities to the people in lower levels of the 
hierarchy. By this delegation of power, the workforce will be higher motivated which 
results in an increase of employment. 

Problem definition and description of the assignment 
As can be concluded from the previous, the management of the manufacturing department 
requested help in determining whether the department was on the right track. The question 
was twofold. Firstly, a reference was needed to compare the effort of the manufacturing 
department with similar departments (benchmarking). Result of the comparison should be 
a set of recommendations for improvement. Secondly, the concept of 'quality at the source' 
should be explored (preferably based on empowerment) together with its consequences for 
both the manufacturing department and the manufacturing quality assurance division. This 
leads to the following problem definition for this research. 

How can be detennined in which areas the efforl of the manef cc:turing department is in 
line with the eff orl of similar departments and which areas can be improved? What does 
'quality at the source' mean in relation to the efforl of the manef cc:turing department in 
general and what are the consequences for the quality assurance division lv!R.MQ? 

It is clear that a model has to be developed by which it is possible to determine manufac
turing effort in relation to similar departments and that should be tried to define the role of 
MRMQ. The assignment can now be described as follows. 
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Design a method to determine in which areas the effort of the manufacturing 
department is in line with the effort of similar departments and which areas can 
be improved. 
Define 'quality at the source' and investigate in co-operation with the people 
involved, the consequences for the quality assurance division MRMQ. 
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Approach 
The approach of the research project can be divided into four phases: 
1. Orientation phase resulting in the description of the assignment; 
2. Development of the research method; 
3. Auditing phase; 
4. Analytical phase that results in the conclusions and recommendations. 

Industrial Opportunity Assessment 

Summary 

To determine whether the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance is 
efficient in the effort used for production, an audit will be carried out. Due to the limita
tions of the research project, an existing method will be used. 
Desk-research lead to the Industrial Opportunity Assessment (IOA) as developed by the 
Centre for Manufacturing Technology of Philips Electronics NV. An IOA is intended to 
highlight improvement priorities in achieving manufacturing excellence. In a structured 
way, the whole manufacturing process is assessed. Based on quantitative norms (so called 
benchmarks), conclusions regarding the effort of a manufacturing department are drawn. 
The benchmarks of the IOA are based on the experiences and findings of a very high 
number of audits, carried out in the past by experienced Industrial Engineers. 

The elements that are taken into account in the IOA are presented in figure 3 below. 

Manufacturing 

performance 

Figure 3: Elements, determining the effort of a manufacturing operation 

Based on these eight elements, the opportunities for improvement can be identified. The 
elements mentioned above have proved to be relevant in determining the state of the 
manufacturing operation. They will now be shortly discussed. 

Investments 
Based on economic quantities like investments and costs of turnover, the audited manufac
turing departments are categorized with regard to the added value they achieve. The added 
value is determined by the ratio of the operating and labour costs in relation to the total 
costs of turnover. The added value of the manufacturing department of the PMG Magnetic 
Resonance turned out to be as high as 17%. This means that almost 80% of the costs of 
turnover are related to purchased materials and services. 

Philips 
Medical 
Systems IX PHILIPS 



The costmodel used for this indication 
can be expressed as figure 4. The re
sults concerning the economic bench
marks do not indicate that the manufac
turing department of the PMG Magne
tic Resonance invested too much or too 
little. Both the capital turnover rate and 
the added value and turnover per em
ployee are in line with the benchmarks 
or can be explained very easily. 

Product (structure) 

INTAICB 
INVES'l1ID 

CAPITAL 

Summary 

COSTS OP TURNOVER 

0 - f---- - ----l- ~ 
OPERATING COSTS 

T LABOUR 

0 
Flgure 4: Costmodel IOA (in short) 

The aspects related to the product structure are very important in determining whether the 
manufacturing department is producing effectively or not. Commonality of parts, produc
tion processes and aspects related to the development system as applied in the organization 
are taken into account. The production of Magnetic Resonance scanning devices in its pure 
form can be described as series-assembly. However, a large number of technical problems, 
occurring throughout the entire production process, make a description of single-piece 
assembly more appropriate. 

F.quipment 
The kind of equipment used in a manufacturing operation depends largely on the type of 
production process. Also the position in the business chain is decisive. In the case of the 
manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance, the production process can be 
categorized as an assembly process in which final products are composed by assembling 
parts and components. Besides of a number of specific test-tools no mechanised equipment 
is used. The flexibility needed is supplied by a well-trained workforce which deals with 
the manual assembly activities. 

Fa:tory layout 
The factory layout can have a great influence on the lead time that can be achieved in 
production. A choice can be made from a large number of possibilities and largely de
pends on the type of product, the diversity, production quantities, level of mechanisation, 
machine-resetting times and structure of the building. In the assembly-process the work 
stations are grouped into dedicated flow lines ( cellular organized) to produce only a 
specific and regular mix of products. In the manufacturing department of the PMG Mag
netic Resonance, the choices concerning the layout of the different processes have been 
made very thoughtful. Synchronizing the different cells by optimizing a critical path 
(parallel clustering of workstations) are the origin for this. 

Logistics 
In this section is dealt with the more physical form of logistics. The consequences of 
product development and the restrictions of the production process are discussed with 
regard to aspects such as the manufacturing lead time, the number of code numbers dealt 
with, the number of suppliers and deliveries to the customer. The manufacturing lead time 
is strongly influenced by the way in which the production is organized. In the case of the 
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manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance the production process is 
organized along the product axis (flow production) and therefore, the realized throughput 
time approaches the manufacturing lead time reasonably well. The number of so called 
'quasi' code numbers approximates the benchmark for assembly industries. Because of a 
number of very high specialized purchased ( and therefore expensive) components, about 
90% of the total material purchasing costs can be allocated to only 20% of the suppliers. 

Labour dedication 
This element is devoted to determine what people in an industrial environment work on. 
The ratio indirect versus direct labour is defined and determined here. Also elements like 
the split-up of indirect work activities, level of education and inefficiency data like illness, 
time spent on courses and turnover of personnel are taken into account. The manufacturing 
department of the PMG Magnetic Resonance again approaches the benchmarks on this 
issue. 

Organisation 
An organisation should support the operation and must therefore not be felt to be an 
obstacle. The form of organisation partly determines the effectiveness of a company. The 
more hierarchical levels, the more sluggish the communication and the slower the decisi
onmaking process. In the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance only 
three hierarchical levels remain after the change of the organisation structure. People 
within the department confirm the increased motivation of the workforce. However, 
according to the concept of World Class Manufacturing, in a high-tech industry responsi
bilities should be transferred down the hierarchical chain of command. Therefore, research 
should be conducted to determine in which way the application of the cellular structure 
can be optimized. 

Process control 
Process control can be expressed in non-performance costs, especially in quality costs. 
These costs are the result of not making products right-first-time and include material 
waste, process rejects, costs of repairs and changes, measuring costs, after-sales costs and 
guarantee costs. In the PMG Magnetic Resonance too little insight in these quality costs 
exists. Therefore, research is initiated by the management of the PMG to investigate these 
costs. A final aspect of the process control element is the use of a systematic developed 
information feedback loop, essential in measuring and monitoring the performance of the 
manufacturing operation. In the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonan
ce such a system is at current not in use although it would be very useful. 

Quality at the source 
According to the management of the manufacturing department of the PMG Magnetic 
Resonance, the definition of the concept of 'quality at the source' and the investigation of 
its consequences for MRMQ should both be worked out in a participative way. Therefore, 
two project groups were defined. The first one consisted of the department manager, the 
change-engineer, the quality assurance manager and the student. This project team would 
handle the definition of 'quality at the source' by means of discussion and brainstorming 
sess10ns. 
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The second project group consisted of the quality assurance manager and the student. The 
goal of this project was to translate the definition of 'quality at the source' into workable 
consequences for the quality assurance division MRMQ. The approach followed was to 
firstly identify the mission of MRMQ based on the definition of 'quality at the source' and 
secondly to translate this mission into a policy. The next step would be the shaping of this 
policy to create the starting point, in order to be able to identify the tasks which MRMQ 
should perform. If enough time available, 

Conclusions 
The Industrial Opportunity Assessment turned out to be very useful in determining the 
effort of the manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance and compare it to 
the effort of similar departments. 

The main conclusion from the research is that the effort of the manufacturing depart
ment of the PMG Magnetic Resonance is efficiently performed, compared to similar 
departments. 

This conclusion is based on the conclusions mentioned in the section where the Industrial 
Opportunity Assessment is discussed. 

Based on World Class Manufacturing, the concept of 'quality at the source' is defined as: 
The extend to which everybody in the manif a:turing process is conscious of and Im 
insight in the consequences of his a:ting in relation to the output produced and the extend 
to which these consequences are continuously improved in an efficient and effective Wo/. 

As an effect of this definition, the quality assurance division MRMQ can play an impor
tant role in supplying the necessary feedback information to the people in the manufac
turing department and to control and inform them about relevant issues in the field of 
quality, environment, safety and health (QESH). 

This can be shaped into four main tasks of MRMQ: 
- supply of feedback information to the manufacturing operation; 
- handing and (if needed) translation of QESH-norms; 
- influencing the workforce with regard to quality issues by instruction and informing; 
- safeguarding and updating of the current QESH-manuals. 

Recommendations 
The main recommendations which resulted from this research project will be discussed 
below. 
- The manufacturing department of the PMG Magnetic Resonance needs to develop a 

systematic information feedback loop, essential in measuring and monitoring the perfor
mance of the manufacturing operation. 

- An investigation should be carried out to determine the possibilities of transferring even 
more responsibilities to the lower hierarchical levels. The concept of self-controlling 
teams should be taken into account. 
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- Concluding the project of 'quality at the source' by describing a personnel profile and a 
nonnative organization. 

- Conduct a statistically based research in measuring the true lead times in both MRC 
and the buffer between MRC and MRS to identify possible bottlenecks. 

- The PMG Magnetic Resonance should prioritize the decrease of the intake costs in 
order to attain a situation with profitable business. 

- The concept of concurrent engineering (parallel developing of both product and process) 
should be more extendedly applied by involving the manufacturing department in an 
earlier phase of the design process. 
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Hoofdstuk 1 lnl.eiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond en de aanleiding van de afstudeeropdracht. In 
paragraaf I.I wordt een situatie beschreven waar veel bedrijven de laatste jaren mee te 
kampen hebben gehad en waaraan in de literatuur de nodige aandacht is besteed: verande
nng. 
Dit verschijnsel was voor Philips begin jaren negentig niet zozeer een kans of een moge
lijkheid, maar een bittere noodzaak om te kunnen overleven. Als zodanig dient de be
schrijving ervan als achtergrond voor dit afstudeerproject bij Philips Medical Systems. 
Paragraaf 1.2 geeft in het kort een overzicht van de gebeurtenissen binnen de af deling 
fabricage van de produktgroep Magnetische Resonantie (MR) en laat zien hoe deze geleid 
hebben tot de perceptie van het management dat de afdeling nog niet alle mogelijkheden 
benut had. Deze perceptie was de directe aanleiding voor de opdracht, die zich heeft 
gericht op het vaststellen en verbeteren van de inspanning waarmee de afdeling fabricage 
(manufacturing) haar prestatie levert. 
In 1.3 tenslotte, de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de opbouw van de rest van 
dit rapport beschreven. 

1.1 Achtergmnd 

In de herfst van 1990 is door de top van Philips een onderzoek uitgevoerd waarin het 
bedrijf vergeleken werd met haar belangrijkste concurrenten [Philips Corporate Staff 
Bureau, 1994]. De conclusie die uit dat onderzoek kon worden getrokken was dat Philips 
op een groot aantal gebieden achter bleef bij de concurrentie en dat drastische veranderin
gen nodig waren om de efficiency en produktiviteit van de bedrijfsonderdelen te verbete
ren. 

Het reorganisatie programma dat naar aanleiding hiervan werd ontwikkeld (Centurion) had 
in eerste instantie als doel om de financiele crisis waar Philips op dat moment in verzeild 
was, het hoofd te bieden. Hierdoor kreeg kostenreductie op korte termijn de eerste priori
teit. Dit werd vertaald in het werken met minder mensen, het uitgeven van minder geld en 
het beeindigen van verliesgevende niet-kemactiviteiten. 
In tweede instantie was Centurion erop gericht om het bedrijf gereed te maken voor een 
nieuwe concurrentieslag (revitaliseringsproces). Dit betekende concreet de noodzaak voor 
het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfscultuur metals voomaamste doelstellingen: open 
communicatie, snellere besluitvorming en betrokkenheid van alle personeelsleden. 
Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een flexibele en dynamische organisatie die in staat 
is om snel op veranderende klantwensen in te spelen en die voorop loopt met het ontwik
kelen van nieuwe, bruikbare technologieen. Kortom: Philips Kwaliteit. 

Philips Kwaliteit is gebaseerd op principes van het Total Quality Management (TQM). Dit 
TQM heeft al voor veel grote bedrijven bewezen in de markt concurrentievoordelen op te 
leveren en als zodanig heeft het top-management van Philips de TQM-filosofie gekozen 
als bedrijfsbeleid en als een gedragsmodel voor het dagelijkse handelen voor de totale 
Philips organisatie. Een gedragsmodel dat moet bijdragen aan een verbetering van de 
manier van werken. 'Company wide!'. 
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TQM wordt gedefinieerd als: "A management philosophy embracing all activities through 
which the needs and expectations of the customers and the community, and the objectives 
of the organization are satisfied in the most efficient and cost effective way by maximi
zing the potential of all employees in a continuing drive for improvement" [Dale, 1994]. 
Belangrijk in deze definitie is <lat het een integrale benadering is waarbij de klant centraal 
staat en waarbij geprobeerd wordt om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de 
capaciteiten van de werknemers (empowerment). Daamaast geeft het continue karakter aan 
<lat het verbeteringsproces nooit :zal ophouden en <lat stilstand in feite achteruitgang 
betekent. 

Binnen Philips Medical Systems (PMS) werd reeds in 1989 gestart met de uitvoering van 
het reorganisatie programma PRO:MIS1

, wat als doelstelling had om de divisie slagvaar
diger te maken. Naast een aanzienlijke kostenbesparing werden een aantal grootschalige, 
structurele veranderingen doorgevoerd. Met de creatie van de zogenaamde Program Ma
nagement Groepen (PMG, zie hoofdstuk 2), is de ondememing overgegaan van een func
tioneel gerichte organisatie op een proces gerichte organisatie. Bij de wereldwijde lance
ring van Centurion nam deze binnen PMS de uitvoering van PRO:MIS over. 
Het management van ( delen van) deze op processen gerichte organisatie is voortdurend 
bezig met het zich afvragen of de uitvoering van deze processen niet verbeterd kan wor
den. Dit alles in het kader van het bereiken van Philips Kwaliteit. 

Om als afsluiting aan te geven <lat de ideeen omtrent veranderingsprocessen binnen Philips 
niet helemaal nieuw zijn, volgt het onderstaande citaat van Anton Philips, <lat dateert uit 
1949 [Philips Corporate Quality Council, 1993]: 

"Men kan mogelijkheden voorzien voor de toekomst, die nu nog niet be
staan, maar wel over vijf jaar. Je zou het visie kunnen noemen. Het is 
gebaseerd op het vermijden van routinedenken en op het voortdurend stellen 
van de vraag: Kan dit anders en beter worden gedaan?" 

1.2 Aanleiding tot bet onderzoek 

V oor het opstarten en doorvoeren van een veranderingsprogramma moet er in de betreffen
de organisatie de opvatting heersen <lat een verandering daadwerkelijk nodig is. Een eerste 
aanzet hierbij is de perceptie van het management <lat de organisatie op de een of andere 
manier in onbalans is of verbetering behoeft. Deze onbalans kan veroor:zaakt worden door 
groei of inkrimping van de organisatie of door veranderingen in de exteme omgeving op 
het gebied van bijvoorbeeld technologie, concurrentie, wetgeving of sociale aspecten. 
De perceptie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het niet halen van bepaalde targets, of op 
gevoel (intuYtie ), welke ingegeven wordt door een bepaalde verwachting. 

Binnen de fabricage-afdeling van de PMG Magnetische Resonantie is men medio 1993 
begonnen met een opzet voor en een implementatie van een herindeling van de organi
satiestructuur. 

1Pms' Return On total assets Must Improve Substantially 
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Aanleiding hiervoor was dat met de 'oude' structuur op langere termijn een aantal proble
men werden voorzien. De belangrijkste hiervan waren: de verwachting van een steeds 
kortere time to market waardoor voortdurend sneller op klantenwensen ingesprongen moet 
kunnen worden en daarnaast een ontoereikend oplossingsvennogen van het produktieper
soneel dat noodz.akelijk is om flexibel en creatief, optredende problemen het hoofd te 
kunnen bieden. 
Het afdelingsmanagement wilde daarom de fabricage afdeling veranderen van een 
'schroevendraaierfabriek' naar een 'professionele partner in ontwikkeling'. Om dit laatste te 
bereiken moest er op de eerste plaats voor gezorgd worden dat intern op efficiente en 
effectieve wijze voorzien werd in de benodigde procesontwikkeling. 

Er werd daarom gezocht naar een manier om de inspanning die de fabricage afdeling moet 
leveren om het gewenste resultaat te bereiken, te verbeteren, omdat het management het 
gevoel had dat daar nog best mogelijkheden voor bestonden. Met de invoering van een 
cellenstructuur in het produktieproces dacht men een stap gezet te hebben in de juiste rich
ting. Een achterliggende gedachte hierbij was dat door de kortere communicatielijnen een 
grotere betrokkenheid van het personeel verkregen wordt. Als zodanig zou de nieuwe 
opzet ook goed passen in de na te streven Philips Kwaliteit. 

Het afdelingsmanagement had zichzelf als doel gesteld dat het veranderingsproces in het 
begin van 1995 zover gevorderd moest zijn, dat voor de verschillende procesonderdelen 
een organisatieprocedure gereed was, die aan de ISO norm zou voldoen. Het kwaliteitscer
tificaat IS0-9000 was namelijk in een voorgaand stadium behaald en moest natuurlijk 
gecontinueerd worden. Een van de belangrijkste eisen van IS0-9000 is dat de processen 
van de praktijk in procedures zijn vastgelegd en ook gebruikt worden. 

Begin 1995 werd duidelijk dat het bovengenoemde doel slechts voor een gedeelte van de 
fabricage afdeling gerealiseerd was. Met name voor de inteme kwaliteitsdienst waren nog 
geen ideeen uitgewerkt, waardoor de rol die zij in de nieuwe situatie moest spelen nog 
onduidelijk was. Het afdelingsmanagement dacht aan een invulling van 'kwaliteit in de 
lijn', maar dit begrip was nog niet verder ontwikkeld. Dit werd echter wel zeer wenselijk 
geacht. Daamaast was het voor de perceptie van het management erg belangrijk om te 
weten of fabricage MR met het veranderingsproces op de goede weg was. Dit betekende 
dat niet bekend was hoe goed de afdeling er in vergelijking met soortgelijke afdelingen in 
slaagde om efficient en effectief de gewenste output te realiseren en of de fabriek volgens 
hedendaagse maatstaven goed was ingericht voor de produktie van een engineering driven, 
high-tech apparaat. 

Dit rapport beschrijft clan ook, naast de huidige ideeen die bestaan over de inrichting van 
fabrieken (gebaseerd op World Class Manufacturing), de toepassing van een methodiek 
waarmee de inspanning van de fabricage afdeling onderzocht wordt en die tevens een 
vergelijking met soortgelijke afdelingen maakt. Toepassing van de methodiek geeft aan op 
welk gebied verbeteringen gewenst zijn. 
Daamaast wordt het proces beschreven volgens welke de uitwerking van het begrip 'kwali
teit in de lijn' is verlopen en geeft een aanzet tot de daarmee samenhangende invulling van 
de inteme kwaliteitsorganisatie. Dit deel van het project heeft zich afgespeeld in een 
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gespannen situatie. Door middel van een participatieve aanpak, die zich op een iteratieve 
wijze heeft ontwikkeld, is een bruikbaar resultaat voor een specifieke toepassing verkre
gen. 

1.3 Op-zet van bet rapport 

In het vervolg van het verslag wordt allereerst (in hoofdstuk 2) een beschrijving gegeven 
van het bedrijfsonderdeel waar de opdracht zich heeft afgespeeld. Achtereenvolgens 
worden Philips Medical Systems, de PMG MR en de afdeling MR-Manufacturing bespro
ken. 
In hoof dstuk 3 wordt vanuit de literatuur een raamwerk gegeven waardoor de aanleiding 
van het onderzoek beter geplaatst kan worden en waaruit de probleemstelling van het 
onderzoek naar voren komt. Op basis daarvan wordt in dit hoofdstuk tevens de opdracht
formulering gedefinieerd en wordt het plan van aanpak beschreven. 
In hoofdstuk 4 wordt een vertaling gemaakt van de theorie naar de praktijk en komen de 
aspecten aan bod, die bij de verdere uitvoering van het onderzoek relevant zijn. 
De hoofdstukken 5 en 6 gaan in op de uitwerking en resultaten van het onderzoek binnen 
MR-Manufacturing. 
In hoofdstuk 7 tenslotte worden de uit het onderzoek naar voren gekomen conclusies en 
aanbevelingen op een rij gezet. 

In dit rapport worden literatuurverwijzingen middels het teken [auteur, jaar van uitgave] 
aangegeven. Een volledige lijst van deze verwijzingen is aan het einde van het rapport 
opgenomen, v66r de bij lagen. Daar is ook een overzicht te vinden van alle in dit rapport 
gebruikte afkortingen. 
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het bedrijf en de afdeling waar het 
afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden. Als eerste wordt in paragraaf 2.1 Philips Medi
cal Systems beschreven. Daama komt in paragraaf 2.2 aan bod hoe de Program Manage
ment Group MR is opgebouwd en hoe zij functioneert. In paragraaf 2.3 wordt binnen de:ze 
PMG verder ingezoomd op de betreffende fabricage-afdeling waar het allemaal om draait. 
Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.4 de dynamiek van de situatie waarin 
MR-fabricage zich bevindt, kort aangestipt. 

2.1 Phili~ Medical Systems 

Philips Medical Systems (PMS) is een produktdivisie van de multi-national Philips Elec
tronics NV. PMS is een wereldwijd opererende leverancier van professionele medisch-di
agnostische beeldvormende en beeldverwerkende apparatuur. Ook nauw verwante thera
peutische apparatuur en de bijbehorende dienstverlening aan ziekenhui:zen behoren tot het 
produktenpakket van PMS. Samen met General Electric (USA), Siemens (Duitsland) en 
Toshiba (Japan), behoort PMS tot de vier grootste producenten van medische systemen. 

De organisatie 
van PMS bestaat 
uit twee typen 
bouwstenen, die 
worden gecoordi
neerd door een 
centrale leiding, 
het zogenaamde 
Management 
Committee (MC). 
De:ze bouwstenen 
zijn de Program 
Management 
Groups (PMG's) 
en de Sales and 
Service Districts 
(SSD's ). Het MC 
wordt onder
steund door een 
Corporate Staff 
Bureau en een 

[ Corporate Steff 

SSA 
Europe 

SSA 
Qem,any 

Eute<nEurope 

SSA (I) 

Aalll/Pldflc 

PMS Management Committee 

SSA 
Nor1hAmertca 

SSA 
Middle Eut 

la!Aln,Afrtca 

PMG-XCB 

PMG-XSB 

PMG-CT 

PMG-MR 

(1) Mel lngang van 1-1-1999, nu nog motSSR M-Eut, l.alAmenAfrlca 

Afbeelding 2.1 Organisatie structuur PMS 

PMG 
Uttruound 

PMC 
Hamburg 

PMG-XCH 

PMG-XSH 

PMG 
Aadlothen1py 

Management Council (stuurteam voor het Total Quality Management). In afbeelding I 
wordt de organisatie structuur van PMS grafisch weergegeven [Philips Medical Systems, 
1994a]. Voor een nadere beschrijving van de twee typen bouwstenen, hun relatie tot elkaar 
en de basisprocessen volgens welke de interactie tussen de PMG en SSD verloopt, wordt 
verwe:zen naar bijlage I, waar ook de in de afbeelding gebruikte afkortingen worden 
verklaard. 
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2.2 PMGMR 

In deze paragraaf wordt de PMG, waar de afstudeeropdracht uitgevoerd wordt, beschreven. 
Het betreft de PMG Magnetische Resonantie (MR). Eerst z.al kort het verschijnsel MR 
worden toegelicht, daarna komt de organisatie van de PMG aan bod. 

2.2.1 l\1agnetische Resonantie (MR) 

MR is een fysisch verschijnsel dat begin jaren vijftig ontdekt is. Het berust op het principe 
dat verschillende soorten atoomkemen door het opnemen en weer afgeven van energie, 
verschillende resonante interacties vertonen met radiogolven in een magnetisch veld. 
Anders gezegd, MR is het meten van trillingen, die veroorz.aakt worden door de wissel
werking van radiogolven en atoomkemen in een magnetisch veld. De medische toepassing 
van MR komt tot uiting bij MRI ( de I staat voor Imaging = beeldvorming). Hierbij wor
den de verschillende resonante interacties ruimtelijk gecodeerd en omgezet naar een 
beeldsignaal. 
De basis voor MRI is gelegd in 1973 en sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan. 
PMS is, na een aantal jaren van ontwikkeling, in 1983 gestart met de produktie van 
MR(I)-systemen. Momenteel is zij na General Electric en Siemens de grootste leverancier 
op dit gebied in aantallen systemen per jaar. 

Voor een uitgebreidere toelichting op het verschijnsel Magnetische Resonantie wordt 
verwezen naar bijlage 2. Naast de eigenschappen van MR komt daar ook de samenstelling 
van een MR-systeem aan bod. 

2.2.2 Organisatiestructuur 

De organisatie van de PMG MR is grafisch weergegeven in afbeelding 2 op de volgende 
pagina. Per mei 1995 worden 377,9 full-time eenheden (FIB's) uitbetaald. Dit komt 
overeen met ongeveer 400 werknemers in vaste dienst. Het grootste gedeelte hiervan is 
ondergebracht bij de afdeling ontwikkeling, want het produkt MR-scanner bestaat pas 
ongeveer tien jaar en is een schoolvoorbeeld van een engineering driven produkt. 
Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en door de sterke concurrentie is de PMG 
daarom genoodz.aakt om fors te blijven investeren in ontwikkelcapaciteit, om in ieder 
geval het marktaandeel te behouden. 
De tak 'Operations' vormt de tweede groep qua aantal medewerkers. De afdeling 'manufac
turing' (fabricage) neemt hierbinnen van de 123,6 FIB's er 104,2 voor zijn rekening. Inclu
sief inhuurkrachten zijn dit ongeveer 125 mensen. De overige 19,4 FIB's vormen samen 
de afdelingen 'logistics' (logistiek) en 'purchasing' (inkoop ). 
Operations is verantwoordelijk voor de fysieke voortbrenging van de systemen. Logistiek 
verzorgt hierbij de vertaling van de klantenorders naar een inkoop- en produktieplanning, 
inkoop zorgt ervoor dat de benodigde materialen op tijd en van juiste kwaliteit aanwezig 
zijn en fabricage heeft als hoofdtaak het assembleren van MR-( deel)systemen met een 
goede beeldkwaliteit en het testen hiervan. 
Van de overige takken van de PMG is de afdeling 'Produktmarketing' de schakel tussen de 
uiteindelijke gebruiker van de MR-apparatuur ( de specialist in het ziekenhuis) en de PMG, 
voor wat betreft de behoeftenbepaling en klantenwensen c.q. toepassingen. 'Field marke
ting' ondersteunt de verkooporganisaties op het gebied van marketing communicatie. 
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De afdeling 'Service' ten slotte, verzorgt de ondersteuning in het veld voor wat betreft de 
service activiteiten. 

PMG Magnetische Resonantie 
aantal w«knemers per afdellng (FTE) 

i._,.. 

■- ■-- ■-■- __ .. _ □-·-

~Logistics 

~ Purchasing 

,,04,21 
Manufacturing 

Director PMG MR 
Program Manager 

[ Stall 1· - - - - - - - - - - , 

Product Marketing 
& Clinical Science I Development I Ope,alions 

t-CllnlcalSdenm - R&00po<atlonl - 1.og1111ca 

- Pn>dua MatMllng t-Syalema & Methods - Pu""1allng 

>---Pn>duc< Appbllon >---H.-.,. - MonufllCIU<ll>G 

- Sora le IOg Plontq ~-
Afbeelding 2.2 Organisatie structuur PMG MR 

2.3 MR-Manufacturing 

I Field Marketing 

t-SUIISuppo,1 

-=~~-, 

Staff 

Secnltnat 
Finance a Aalolllllng 
Neweuu-°"'810pm1n1 
HumanRaotlQII 
ProceSI improYemonl 
CUdly 

Service 

- S.rvlc» Innovation 

- Flll'd Aallatance 

I 

De afstudeeropdracht speelt zich af binnen de afdeling MR-Manufacturing. Deze afdeling 
is verantwoordelijk voor het produceren van MR-( deel)systemen met een goede beeldkwa
liteit. De produktkwaliteit wordt hierbij omschreven als de mate waarin de apparatuur bij 
de klant daadwerkelijk de gewenste functionaliteit (plaatjes maken) levert. 

De missie van de qf deling luidt dan ook: het op tijd, compleet, volgens specificatie en 
tegen afgesproken kosten leveren van MR-systemen en aanverwante produkten. Deze 
missie is afgeleid van het strategie document van de PMG [Knoet, 1995]. 

De aanverwante produkten zijn naast optionele accessoires, ook reserve onderdelen (spare 
parts), gerepareerde componenten en upgrade-pakketten ( deelsystemen die een reeds 
verkochte scanner tot hetzelfde functionele niveau brengen als het meest recent uitge
brachte type scanner). 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens de marktontwikkelingen en de organisatiestruc
tuur van de fabricage afdeling aan bod. 
Voor een nadere toelichting op het produktieproces van de fabricage afdeling en het traject 
van orderverwerving en -processing wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Omdat zoals gezegd de concurrentie groot is en marktaandeel vrijwel alleen verkregen kan 
worden door het sneller clan de concurrent aanbieden van betere scanners met uitgebrei
dere mogelijkheden tegen een acceptabele prijs, ligt er een grote druk op het totale traject 
van ontwikkeling en produktie (time to market). 
Voor de fabricage afdeling betekent dit, dat nog niet geheel uitontwikkelde produkten op 
flexibele wijze met speciale support in elkaar gezet moeten worden. Vanwege de concur
rentie komen er daar bovenop ook nog vrij regelmatig wijzigingen van de produkten. Deze 
wijzigingen kunnen varieren van enkele kleine aanpassingen tot releases met compleet 
nieuwe specificaties. 
Een MR scanner bestaat uit ongeveer vier duizend componenten. Momenteel wordt er 
gewerkt op basis van een budget van 230 scanners voor 1995. Dit komt neer op meer clan 
een scanner per (produktie )dag. 

In de ruim tien jaar dat PMS actief is op het gebied van MR-scanners, heeft de fabricage 
afdeling tot nu toe meer clan 800 systemen geproduceerd. Per jaar is er altijd een stijging 
te zien geweest, die naar verwachting de komende jaren zal blijven aanhouden. Zeker nu 
het top-management van PMS te kennen heeft gegeven dat het een uitbreiding van het 
huidige marktaandeel (ongeveer 15 procent) voorstaat. De verkoopprijs van een MR.
scanner ligt gemiddeld rond een miljoen gulden. Naast het traditioneel sterke afuamege
bied Amerika is nu de Asia-Pacific regio sterk aan het opkomen. 

2.3.2 Organisatiestructuur 

Medio 1993 heeft de (nieuwe) afdelingschef een beleid ontwikkeld op basis van de in 
paragraaf 2.3 beschreven af delingsmissie. Dit beleid is vertaald in een nieuwe organisatie
structuur. In deze structuur komt de opdeling van de activiteiten naar prirnair proces, 
secundair proces en tertiair proces naar voren. 
Hierbij wordt het primaire proces gevormd door de feitelijke assemblage-, test- en repara
tie-activiteiten (voortbrenging). Deze activiteiten zijn ondergebracht in respectievelijk een 
MR.Componenten fabriek, een MRSysteembouw en een MRReparatie afdeling. 
Het secundaire proces wordt uitgevoerd door de afdeling MRManufacturing-Engineering 
en beslaat het traject van de fabricage voorbereiding. Hieronder valt ook de nodige proces
ontwikkeling en het vaststellen van technische normen en procedures. 
De afdeling MR.Manufacturing-Quality Assurance & Control, draagt zorg voor het tertiaire 
proces: het vertalen van externe eisen in inteme normen en het borgen van het kwaliteits
systeem (fabricage handboek). 
Een overzicht van deze structuur is weergegeven in afbeelding 3 op de volgende pagina. 

Naast het secretariaat is er nog de stafafdeling MR.Process Innovation. Hier zijn de func
ties Change Engineering en Information & Automation ondergebracht. 
Opgemerkt moet worden dat de plaatsing van de onderdelen iv1RME en l\1RMQ in deze 
afbeelding (als stafafdelingen) bewust gedaan is, om het ondersteunende karakter van deze 
onderdelen naar het primaire proces toe op deze manier expliciet te benadrukken. 
Verder komt de empowerment gedachte naar voren door het 'op zijn kop' zetten van de 
structuur. 
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Afbeelding 2.3 Organisatiestructuur MR-Fabricage 
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Binnen deze verantwoordelijkheidsstructuur is samen met de toenmalige kleine staf (afde
lingsmanagement) een operationele structuur gedefinieerd. Bij MRC is dit bijvoorbeeld de 
opdeling in (uiteindelijk autonome) assemblagecellen, voor MRME onder andere het aan
stellen van projectleiders initieel/repeat/installed base, naast de gebruikelijke Produkt
ME'ers ( ondersteuningsverantwoordelijken voor bepaalde component( delen)). 

De invulling van de operationele structuur is tot stand gekomen door het ontwerpen van 
onder andere een zogenaamde nonnatieve organisatie (mensen, opleidingsschema's), een 
besturingsinfonnatie concept (procedures, normen) en een systeem voor allocatie van 
middelen. Binnen deze nonnatieve organisatie zijn de individuele functies nader omschre
ven. 

2.4 Dynamiek van de situatie 

Een andere verantwoordelijkheidsstructuur wordt natuurlijk niet met 'het omzetten van een 
schakelaar' tot stand gebracht. Het doorvoeren van veranderingen in organisaties is zeer 
tijdrovend en verloopt vrijwel nooit zonder problemen. De grootste oorzaak hiervan ligt in 
het feit dat een organisatie uit mensen bestaat. Deze mensen hebben allemaal door hun 
behoeften en percepties een zekere bron van weerstand tegen verandering in zich, die vast 
ligt in de menselijke karakteristieken. Onderzoek heeft aangetoond dat weerstand tegen 
verandering per persoon kan verschillen en dat ze veroorzaakt wordt door de volgende zes 
factoren [Moorhead & Griffin, 1989]. 
-gewoonte Het is gemakkelijker om elke dag hetzelfde werk te doen. Het leren 

van nieuwe dingen maakt het werk moeilijker en is daarom niet gewenst; 
-geborgenheid Het gevoel van zorg en geborgenheid in een bekende, zich constant 
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herhalende situatie, is prettig. Afwijken van deze veilige situatie is 
bedreigend; 

-economische reden Verandering kan het vertrouwde loonstrookje in gevaar brengen. Er 
bestaat angst dat de baan overbodig wordt; 

-het onbekende In eerste instantie is de reactie dat al het onbekende slechter is dan 
het huidige, oorzaak van een angstgevoel; 

-bewustzijn Door beperkt menselijk perceptievermogen, wals onvolledige aan
dacht, kan een verandering niet als wdanig ervaren worden en een 
(vereiste) gedragsaanpassing (onbewust) achterwege blijven; 

-sociale factoren Weerstand kan opgeroepen worden door de angst wat anderen den
ken. Verandering kan het imago schaden of de persoon 'afwijkend' 
maken. 

Weerstand tegen verandering als wdanig is een feit waarmee rekening gehouden moet 
worden bij een veranderingsproces. Een organisatie verandert alleen als mensen hun 
gedrag veranderen. En mensen veranderen hun gedrag alleen als ze hun weerstand over
wonnen hebben. Dit kan alleen bereikt worden als de mensen zelf willen veranderen. Een 
open communicatie en participatie is hiervoor onontbeerlijk. 

Op grond van de eind vorig jaar gehouden Employee Motivation Survey (EMS), een 
onderzoek onder alle werknemers van PMS, is een overzicht gemaakt van vragen, proble
men en ongenoegen van de werknemers met betrekking tot het werk en het veranderings
proces. Dit geheel is input geweest voor de in januari van dit jaar georganiseerde Custo
mer Day 3 en naar aanleiding hiervan zijn binnen de fabricage afdeling een aantal verbete
ringsvoorstellen gedaan. Naast een aantal werkinhoudelijke problemen werd duidelijk dat 
er aan de communicatie tussen de verschillende afdelingsgroepen het nodige schortte. De 
behoefte aan meer informatie heeft geresulteerd in een persoonlijk verbeteringsplan van de 
afzonderlijke stafleden en in het verduidelijken van de structuur en het meer toegankelijk 
maken van de informatie naar de mensen toe. 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het probleem is dat uit de beschrijving van de aan
leiding in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen. In paragraaf 3.1 komt het verloop van het -
veranderingsproces bij de fabricage afdeling aan bod. Paragraaf 3.2 is het resultaat van de 
desk-research die is uitgevoerd om het onderzoek beter te kunnen plaatsen. In de vorm van 
een theoretisch kader wordt een raamwerk gegeven dat als uitgangspunt voor het probleem 
wordt gehanteerd. Daama warden in paragraaf 3.3 de probleemstelling en de opdrachtfor
mulering gedefinieerd. Paragraaf 3.4 sluit het hoofdstuk af met het plan van aanpak. 

3.1 Veranderingsproces 

Op basis van interviews met diverse mensen binnen de afdeling l\1R-Manufacturing (zie 
bijlage 4) kan gesteld warden dat het veranderingsproces binnen het primaire proces (met 
name l\1RC) en tussen dit primaire proces en l\1RME tot nu toe redelijk succesvol is verlo
pen. De mensen in beide afdelingen hebben namelijk te kennen gegeven dat u:,, na de 
verandering, beter weten wat u:, van elkaar kunnen en mogen verwachten. Een verklaring 
hiervoor is dat beide onderdelen betrokken zijn geweest bij het uitwerken van de verande
ringsplannen. De ondersteuning van l\1RME naar de verschillende assemblage cellen is 
door de betrokkenen vorm gegeven en naar verluid blijkt de opzet met de MRME-project
leiders in de praktijk vruchten af te werpen door de manier waarop nu omgesprongen 
wordt met wijzigingen en het invoeren van nieuwe produkt releases. In het fabricage hand
boek (verzameling van procedures binnen de fabricage afdeling) is de normatieve orga
nisatie (beleidsdocument) van l\1RC opgenomen. De schriftstelling van de normatieve 
organisatie van MRME verkeert in een eindfase. 

Met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteitsafdeling l\1RMQ is 
het iets anders gesteld. Er was een bewuste keuu:, gemaakt eerst aandacht te schenken aan 
het primaire en secundaire proces, een fase die nog steeds niet geheel is afgesloten. Het 
veranderingsproces als zodanig heeft zich daarom tot nu toe niet actief tot de kwaliteitsaf
deling uitgestrekt. Een gevolg hiervan is dat een eventuele aanpassing van taken en verant
woordelijkheden uitgebleven is. Daamaast betekent dit dat de rol die l\1RMQ binnen de 
veranderde omgeving zou moeten spelen, nog niet helemaal duidelijk is. 

Het proces wat zich bij l\1R fabricage afspeelt, kan achteraf modelmatig warden weergege
ven zoals in atbeelding 3.1 op de volgende pagina Het model in deu:, atbeelding is in de 
loop van het veranderingsproces langs de zijlijn ontwikkeld. 
Het beeld van de afdelingschef hoe het proces zou moeten verlopen staat aan de linkerkant 
van de atbeelding weergegeven. Op basis van randvoorwaarden van de hogere organisatie 
is een verantwoordelijkheidsstructuur ontworpen. Hierbinnen is de in hoof dstuk 2 be
schreven operationele structuur gedefinieerd. Deze operationele structuur is vastgelegd in 
een aantal normen en procedures. 
Omdat een veranderingsproces een iteratief proces is, waarbij je steeds een stapje verder 
komt en zo nu en dan zelfs een stapje terug moet doen [Van Amelsfoort & Scholtes, 
1995], verloopt de werkelijkheid natuurlijk niet helemaal volgens dit model. 
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Atbeelding 3.1 Model van het veranderingsproces 

Het verloop van een veranderingsproces is niet te voorspellen, omdat je met mensen te 
maken hebt en niet met machines. De afdelingschef zocht daarom hulp bij het vaststellen 
of hij op de goede weg was. Deze hulp zou geleverd moeten warden als een referentie ten 
aanzien van de manier waarop een 'goede' fabriek tot haar prestatie komt ( de inspanning) 
op basis van zowel inteme als exteme karakteristieken en als advies met betrekking tot het 
veranderingsproces (met name de begripsvorming 'kwaliteit in de lijn' en de invulling van 
de kwaliteitsdienst MRMQ). 

3.2 Theoretisch kader 

In deze paragraaf warden de resultaten gepresenteerd van de desk-research die uitgevoerd 
is om de vraagstelling van het af delingsmanagement beter te kunnen plaatsen. Daarvoor 
wordt in paragraaf 3.2.1 beschreven wat 'World Class Manufacturing' is en wat dat voor 
een organisatie betekent. In paragraaf 3.2.2 komen een aantal voorbeelden aan bod van 
organisaties waar World Class Manufacturing een rol heeft gespeeld. Het theoretisch kader 
wordt afgesloten met paragraaf 3.2.3, waar een van de technieken van World Class Manu
facturing, namelijk empowerment, nader wordt toegelicht 

3.2.1 World Oass Manufacturing 

Uit de vraagstelling van het afdelingsmanagement uit paragraaf 3.1 komt naar voren dat 
dit afstudeeronderzoek onder andere inzicht moet verschaffen in de manier waarop volgens 
hedendaagse maatstaven een fabricage afdeling 'goed' met haar middelen omgaat. 
Door globalisering is de wereld steeds kleiner geworden. Het lijkt bijna dat iedere produ
cent in bijna elke tak van industrie concurrentie ondervindt vanuit iedere uithoek van de 
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wereld. De concurrentie is hevig en levert buitengewoon goede produkten af. De enige 
manier voor een produktiebedrijf om het hoofd boven water te houden is veranderen. Oude 
gewoontes moeten aan de kant worden gezet en radicaal nieuwe benaderingen zijn nood
z.akelijk geworden in vrijwel elk aspect van het produktie proces, van ontwerp en produk
tie, tot nazorg. 

In recente literatuur over dit onderwerp wordt vrijwel altijd de term World Class Manef a:
turing genoemd. Deze uitdrukking werd voor het eerst gebruikt door professor Richard 
Schonberger als de titel van zijn in 1986 verschenen boek en geeft volgens Schonberger 
de kem weer van de veranderingen die zich in ondernemingen over de hele wereld afspe
len [Schonberger, 1986]. 
World Class Manufacturing (WCM) is een breed begrip, maar komt in feite neer op het 
zijn van de beste producent in de betreffende branche. 'Beste' kan slaan op onder andere 
produkt ontwerp, kwaliteit en betrouwbaarheid, laagste fabricage kosten, kortste doorloop
tijden en Customer Service. Bij toepassing van WCM wordt over het algemeen nadruk 
gelegd op de volgende aspecten [Maskell, 1991]: 
- een verandering van de manier van leiding geven; 
- een nieuwe benadering van produkt kwaliteit; 
- Just In Time produktie technieken; 
- een flexibele benadering van klant eisen. 
Deze aspecten van WCM warden hieronder kart toegelicht. 

Met een verandering in de manier van leiding geven wordt bedoeld dat verantwoordelijk
heden w ver mogelijk naar de werkvloer gedelegeerd warden. Uit onderwek [Maskell, 
1991] is gebleken dat deze mensen de grootste bijdrage kunnen leveren aan de doelen van 
WCM Hier zit namelijk de kennis en ervaring om produkten beter, sneller en veiliger te 
produceren. Zeker wanneer hier ook verantwoordelijkheden op het gebied van produkt 
kwaliteit, planning en het halen van produktie doelen zijn neergelegd. Het kost alleen veel 
tijd om een dergelijke omslag in de bedrijfscultuur te bewerkstelligen. Deze 'empower
ment' van de medewerkers wordt ook wel total employee involvement (TEI) genoemd. 
De kwaliteitsbenadering is niet meer gericht op een van te voren vastgesteld afkeur per
centage, maar op nul fouten oftewel 100% kwaliteit (zero-defects). Een tweede aspect is 
dat de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de produkt kwaliteit, wals uit het 
voorgaande blijkt, neergelegd wordt bij de mensen op de vloer, die de middelen en de 
kennis hebben om deze kwaliteit te bewaken. Als laatste geldt dat kwaliteit als integraal 
aspect wordt benaderd. De term total qual.ity management wordt hier voor gebruikt. 
nT produktie is in eerste instantie gericht op het wegnemen van verspillende activiteiten. 
Hierbij is verspilling een processtap die wel kosten met zich meebrengt, maar geen waarde 
toevoegt aan het produkt. Hieronder vallen onder andere keuringen, onnodig verplaatsen 
van materiaal, wachtrijen op de vloer, herstelwerkzaamheden en reparaties en opslag van 
voorraad. 
Flexibiliteit komt tot uiting in flexibele produktie en ontwerp flexibiliteit. Flexibele pro
duktie wil zeggen dat met korte doorlooptijden van dag tot dag een verschillende mix van 
produkten gemaakt kan warden. De ontwerp flexibiliteit wordt bepaald door de snelheid 
waarmee het bedrijf nieuwe produkten kan ontwikkelen en wijzigingen op het huidige 
produktenpakket kan doorvoeren. 
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De benadering die een bedrijf kiest kan zeer verschillend zijn van de aanpak van een 
ander bedrijf, vanwege verschillende produktie processen, marktwensen, produkt technolo
gieen en management stijlen. Ook zijn problemen en situaties per bedrijf verschillend 
zodat aandachtsgebieden die verbetering behoeven, per bedrijf sterk kunnen varieren. 

Dit alles komt overeen met de strekking van het begrip Lean Production, een integrale 
aanpak waarmee met minder middelen in een kortere doorlooptijd een kwalitatief beter 
produkt voor een lagere prijs gefabriceerd kan worden [Womack c.s., 1990]. Ook hier 
spelen naast co-makership en concurrent engineering, de manier van leiding geven, fout
preventie en voortdurend verbeteren (Kaiz.en), JIT-systemen en Quality Function Deploy
ment een rol. De term Lean Production is geYntroduceerd door het Massachusetts Institute 
of Technology (1111) en was oorspronkelijk gericht op het verbeteren van de Amerikaanse 
auto-industrie maar ondertussen hebben de ideeen en toepassingen zich verspreid naar 
vrijwel alle manufacturing industries. 

3.2.2 Toepassingen van WCM 

Over het nastreven van WCM en de toepassing van de daarbij behorende technieken in be
staande bedrijven, zijn in de literatuur vrijwel alleen successtories te vinden onder de 
noemer 'high-performance companies' en 'manufacturing excellence'. Hieronder volgen 
enkele voorbeelden. 
Bij Texas Instruments Malaysia, een fabriek voor printplaten, is met behulp van teams en 
TQM, invulling gegeven aan 'quality at the source', oftewel het verantwoordelijk maken 
van de operator voor de kwaliteit van de door hem geleverde output. De resultaten die hier 
uit naar voren kwamen hebben geleid tot verschillende prijz.en op het gebied van manef a:
twing excellence [Cheney c.s., 1994]. 
In "The struggle to create an organization for the 21st century" [Jacob, 1995] worden vier 
case-studies beschreven, waaronder de GE Medical Systems plant in Milwaukee (USA) 
waar MR-scanners geassembleerd worden. Bij alle vier de studies wordt een verkleining 
van de hierarchische afstand van de top naar de vloer (vergroting van de verantwoor
delijkheid) en het werken met teams als oorzaken genoemd van de produktiviteitsstijgin
gen. 
De toepassing van een management filosofie op het gebied van voortdurende verbetering 
en 'total employee involvement' heeft het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson Medical 
Inc. in drie jaar tijd van een in verval geraakte producent van medische catheters, terug
gebracht aan de top. Dit herstel werd bekroond met het winnen van de Shingo prijs voor 
'excellence in manufacturing'. Het invoeren van z.elfsturende teams in een celgerichte 
structuur lag hieraan ten grondslag [Tanner & Roncarti, 1994]. 
Het laatste voorbeeld wordt het artikel van Morley en Heraty genoemd, waarin de invoe
ring van autonome groepen in een grote high-tech assemblage fabriek voor computer 
netwerken is onderzocht [Morley & Heraty, 1995]. Ook dit onderzoek bevestigde dat 
hierin voor veel bedrijven een oplossing ligt voor het verbeteren van de prestatie in een 
dynamische omgeving met een sterke concurrentie. 

Uit dit alles blijkt dat het bereiken van WCM neer komt op het succesvol implementeren 
van verbeteringsmethodieken ( of filosofieen), waarvan de belangrijkste zijn: TEI, TQM, 
JIT, Lean Production en Continuous Improvement. 
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Tussen dez.e methodieken bestaat veel overlap, maar allemaal leggen z.e in het bijzonder 
nadruk op: 
- Mensen: gebruik maken van de vaardigheden en ervaring van alle medewerkers; 
- Verspilling: het voorkomen van alle activiteiten die geen waarde toevoegen. 

Het gebruiken van de vaardigheden en ervaring van alle medewerkers in de organisatie om 
verspilling (in al zijn vormen) aan te pakken ligt ten grondslag aan het bereiken van de 
WCM status [Todd, 1995]. 
Enkele voorbeelden van verspilling zijn: slechte kwaliteit en de bijbehorende inspecties die 
uitgevoerd moeten worden om fouten op te sporen en de herstelkosten van dez.e fouten, 
voorraden, verliestijd door omstellen en het verliez.en van 'goodwill' van klanten door het 
niet kunnen voldoen aan de verwachting van de klant op het gebied van customer service. 

Als afsluiting van dez.e paragraaf wordt gesteld dat bij de verbetering van de fabricage 
activiteiten, WCM z.eker een rol kan spelen. In alle beschreven voorbeelden werd namelijk 
een grote verbetering geconstateerd van de prestatie van de betreffende organisatie, die toe 
te rekenen valt aan het implementeren van een of meerdere van de methodieken van 
WCM en dus aan het beschikken over een fabricage organisatie die op een 'goede' manier 
met haar middelen weet om te gaan. 

3.2.3 Empowerment 

Ten aanzien van het 'middel' mensen, wordt binnen Philips sinds Centurion het begrip 
empowenrzent gepropageerd. Wat is nu empowerment? 
Empowerment is een integrate visie op de organisatie. 'Power to the people' geeft een 
krachtige aanz.et tot medewerkerstevredenheid en dez.e medewerkerstevredenheid is de 
basis voor alle verbeteringsinspanning [MeTeO, 1994]. 
Empowerment is een begrip waarbij niet alleen het overdragen of delegeren van macht 
(beslissingsbevoegdheid) centraal staat, maar waaraan ook een verhoogde inz.et van me
dewerkers wordt ontleend. Sinds het midden van de jaren tachtig deed het begrip opgel
ding in het management van organisaties, waarschijnlijk veroorzaakt door de toenemende 
interesse voor mondigheid van de werknemers (medez.eggenschap en eigen verantwoorde
lijkheid) en de opkomst van TQM 

Het doel van empowerment is het slagvaardiger maken van organisaties door het gedrag, 
de motivatie en de inz.et van de werknemers positief te beinvloeden en op die manier de 
effectiviteit en efficiency (snelheid, produktiviteit en flexibiliteit) te vergroten. 

Empowerment wordt ook wel z.elfsturing genoemd en kenmerkt zich door: 
- het z.elfstandig doelen stellen (al dan niet in teamverband) en beslissingen nemen 

binnen het aangegeven kader; 
- verantwoordelijkheid dragen voor eigen prestaties, zowel kwantitatief als kwalita

tief; 
- effectief, efficient, creatief en flexibel samenwerken. 

Empowerment leidt tot verhoging van de inz.et van de medewerkers en hun ontplooiing. 
De werknemers krijgen de overtuiging dat z.e een persoonlijke inbreng hebben in met 
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name de resultaten van de organisatie ('self-efficacy'). Daamaast is er sprake van verho
ging van gevoelens van eigenwaarde ('self-worth' en 'self-esteem') en identificatie met het 
bedrijf ('ownership') [MeTeO, 1994]. 
Het resultaat van dit alles is kwaliteit, verhoogde produktiviteit, lager ziekteverzuim en, 
waar het uiteindelijk allemaal om draait, meer klanttevredenheid. 

3.3 Probleemstelling en opdrachtf onnulering 

Uit de eerste gesprekken met de opdrachtgever bleek qat als uitgangspunt voor het onder
zoek de output van de afdeling (produkt gericht) niet ter discussie werd gesteld, maar dat 
inzicht in de procesinrichting gewenst werd. Deze procesinrichting is in dit rapport gede
finieerd als: "de manier waarop een afdeling tot een bepaalde prestatie komt", en wordt 
aangeduid met de term impanning. Onder inspanning valt daarom niet alleen de inzet van 
middelen en het verbruik van grondstoffen, maar ook bijvoorbeeld de organisatiestructuur 
en de manier waarop gebruik gemaakt wordt van de capaciteiten van de medewerkers. Het 
begrip kwaliteit in de lijn vervolgens, wordt door het management tijdens het begin van 
het onderzoek gehanteerd als een -nog niet nader uitgewerkte- gedachte die verwijst naar 
een mogelijke manier van invulling van de inspanning binnen MR-Manufacturing. 

De inspanning van de fabricage afdeling staat centraal in dit afstudeeronderzoek. Echter, 
om na te gaan of de afdeling fabricage van de PMG Magnetische Resonantie zijn inspan
ning op een efficiente wijze levert, moet deze inspanning zichtbaar gemaakt worden. 
Daarmee wordt bedoeld dat aangegeven moet worden hoe de inspanning geleverd wordt en 
of de afdeling met zijn veranderingsproces op de goede weg is. 

Uit de beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek (paragraaf 1.2) blijkt dat de vraag 
van het afdelingsmanagement tweeledig is. Op de eerste plaats moet het onderzoek een 
antwoord geven op de vraag of de inspanning die de fabricage afdeling levert, op effici
ente wijze tot stand gekomen is, in vergelijking met de inspanning die soortgelijke afdelin
gen leveren, om vast te stellen hoe goed of hoe slecht de fabricage afdeling van MR er 
voor staat en op welke punten verbetering mogelijk is. Hierbij moet ook nagegaan worden 
of de manier waarop de inspanning geleverd wordt, overeenstemt met de heersende ideeen 
op dit gebied (lees: volgens WCM). 
Daamaast moet uitgewerkt worden wat 'kwaliteit in de lijn' is, vanuit het oogpunt van een 
efficient inspanning en wat dit betekent voor de fabricage afdeling in het algemeen en de 
kwaliteitsdienst :MRMQ in het bijzonder. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

Hoe kan vastgesteld worden op welke gebieden de in.spanning van de qf deling f abricage 
MR. in lijn ligt met de in.spanning die soortgelijke qf delingen leveren en waar verbeteri~ 
gen van deze in.spanning gewenst zijn? Wat betekent 'kwaliteit in de lijn' voor de in.span
ning van def abricage qf deling in het algemeen en wat zijn hie,van voor de kwaliteits
dienst MRMQ de gevolgen? 

Deze probleemstelling geeft aan dat een methodiek bepaald moet worden waarmee de 
inspanning van de fabricage afdeling te bepalen is. Om een antwoord te geven op de vraag 
van het afdelingsmanagement moet deze inspanning gerelateerd zijn aan de inspanning van 
(soortgelijke) afdelingen. 
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Uit het tweede gedeelte van de probleemstelling wordt duidelijk <lat geprobeerd moet 
worden om op een voor de betrokkenen acceptabele manier een aanzet te geven tot een 
definiering en invulling van de kwaliteitsfunctie van MRMQ. Dit heeft vanwege de 
acceptatie alleen zin als het op een participatieve manier gebeurt. De opdrachtformulering 
die hieruit voortvloeit is dus tweeledig en luidt: 

Bepaal een methodiek waarmee de inspanning van de afdeling Manufacturing 
van de PMG Magnetische Resonantie in kaart gebracht kan worden (gerela
teerd aan soortgelijke afdelingen) en geef met behulp van de:ze methodiek aan 
of en w ja, hoe, de inspanning van de afdeling Manufacturing kan verbeteren. 
Geef invulling aan het begrip 'kwaliteit in de lijn' en werk de betekenis hier
van voor de kwaliteitsdienst MRMQ met de betrokken mensen uit. 

3.4 Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is op te delen in vier fasen. Iedere fase bestaat uit een aantal stappen. Van
wege het tweezijdige karakter van de opdracht zijn vanaf fase twee een aantal stappen 
parallel uitgevoerd. Het overzicht van de onderzoeksaanpak is in afbeelding 3.2 weerge
geven. 

B inventarisatie probleem-

Orientatie fase huidige Stelling 
en opdracht toestand fonnulering 
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Fase 1: 

Hoof dstuk 3 Theoretisch kader, opdracht en aanpak 

In de:ze orientatie fase wordt onder andere kennis gemaakt met het bedrijf en het onder
werp, wat uiteindelijk leidt tot een (voorlopige) opdrachtfonnulering. Het resultaat van 
de:ze fase staat beschreven in de eerste drie hoof dstukken van dit rapport. 

Fase 2: 
Een beter begrip van het onderwerp wordt verkregen door middel van een uitgebreide 
literatuurstudie. Op basis hiervan wordt het onderzoeksgebied afgebakend en wordt de 
opdracht geherfonnuleerd. Tevens wordt in de:ze fase van het onderzoek een op:zet ge
maakt van het te gebruiken onderzoeksmodel <lat vervolgens wordt getoetst op bruik
baarheid. De hoofdstukken 3 en 4 van het rapport bestrijken dit gedeelte. 

Fase 3: 
In de uitvoeringsfase wordt het onderzoeksmodel toegepast. Een en ander staat beschreven 
in de hoofdstukken 5 en 6. 

Fase 4: 
De afsluiting van het onderzoek wordt gevonnd door de analytische fase. De gevonden 
resultaten worden vertaald in bruikbare conclusies en relevante aanbevelingen en worden 
in de vonn van een rapport gepresenteerd. De:ze fase wordt uitvoering beschreven in 
hoof dstuk 7 van dit rapport. 
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Hoof dstuk 4 Bepaling van de inspanning van een 
afdeling 

Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop de inspanning van de fabricage afdeling geana
lyseerd kan worden. In paragraaf 4.1 wordt beschreven hoe inspanning gemeten kan 
worden. Hiervoor komen in paragraaf 4.2 · enkele methodieken aan bod. De methodiek die 
het beste bruikbaar is voor dit afstudeeronderzoek wordt in paragraaf 4.3 nader uitgelegd, 
waarna paragraaf 4.4 dieper ingaat op de manier waarop binnen deze zogenaamde IOA
methodiek de verschillende bedrijfsonderdelen geclassificeerd worden. 

4.1 Meten van inspanning 

Het bepalen van een manier om de inspanning waarmee een afdeling tot zijn prestatie 
komt, vast te stellen en te vergelijken met soortgelijke afdelingen is niet gemakkelijk. De 
inspanning kan in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin omschreven worden. 
In kwantitatieve zin kan gedacht worden aan het aantal medewerkers, de gerealiseerde 
doorlooptijden of de omzet per medewerker (efficiency, produktiviteit). 
De inspanning in kwalitatieve zin is minder grijpbaar te maken. Hieronder vallen onder 
andere werknemerstevredenheid en functioneren van de organisatie ( communicatie, team
work en (her)gebruik van informatie). 
Zoals voor elke meting geldt, zijn om de inspanning van een afdeling te kunnen meten, in 
ieder geval indicatoren nodig. Dit zijn aanwijzingen die op van te voren bepaalde punten 
in het proces worden verzameld. Deze indicatoren moeten op de eerste plaats eenduidig 
zijn en daarnaast ook meten wat gewenst wordt. 
Voor de indicator moet tevens een norm of target gelden; een absoluut cijfer als output 
van een meting heeft anders geen waarde. 

Om relatieve positionering en verbeteringen en verslechteringen waar te nemen is een 
verzameling meetgegevens benodigd. Met zo'n verzameling kan een vergelijking in de tijd 
worden uitgevoerd met gegevens van dezelfde indicator (historische vergelijking, trendon
derzoek) of een vergelijking op een bepaald moment van dezelfde meting, uitgevoerd in 
een andere situatie (lees: bedrijt). 
Voor dit laatste is een methode vereist met een verzameling indicatoren die dusdanig 
gedefinieerd is, dat een objectieve meting uit te voeren is bij niet identieke onderdelen 
[Kerklaan, 1994]. 

Als de indicatoren eenmaal gedefinieerd zijn, is een audit een middel om ze van een 
waarde te voorzien. Deze audit wordt in ieder geval intern uitgevoerd. Voor een histori
sche vergelijking dient de audit periodiek herhaald te worden. Hiermee worden de gevol
gen van verbeteringsacties zichtbaar. 
Voor een relatieve positionering ten opzichte van anderen zijn 6f externe audits nodig, 6f 
een overzicht van de relevante scores. Dit, om vast te kunnen stellen of de gemeten 
waarde overeenkomt met die van anderen en tevens waar deze afwijkend is. 
Uit de relatieve positionering moet verklaard kunnen worden eventuele verschillen bestaan 
en welke acties ondernomen moeten worden om een positieve afwijking te vergroten en 
een negatieve afwijking te verkleinen. 

Philips 
Medical 
Systems 19 PHILIPS 



BEDRIJFSKUNDE 
'-./ Hoofdstuk 4 Bepal,ing van de impanning van een afdeling 

4.2 Doorlichting 

De methodiek om de inspanning van een fabricage afdeling te kunnen analyseren (positio
nering) en vooruitgang te kunnen meten in de toekomst, is te vergelijken met het uitvoeren 
van een periodieke doorlichting. Een doorlichting kan namelijk omschreven worden als 
een praktijkonderzoek dat met behulp van een diagnose-instrument wordt uitgevoerd. Het 
onderzoek zelfwordt ook wel 'audit' genoemd [Kerklaan, 1992]. In deze paragraaf worden 
daarom enkele methodieken die voor zo'n doorlichting in aanmerking kunnen komen, 
beschreven. 

Bij het opzetten en toepassen van een instrument voor organisatie doorlichting kan gebruik 
worden gemaakt van bestaande methoden. Echter, altijd moet de afweging gemaakt word
en of de bestaande doorlichtingsinstrumenten zonder meer bruikbaar zijn in de specifieke 
situatie van de opdrachtgever, of dat er eventueel aanpassingen nodig zijn. 
Kerklaan [Kerklaan, 1992] geeft drie opties bij de keuze van een doorlichtings-tool: 
- het in zijn geheel ovememen van een bestaande methode; 
- het (gedeeltelijk) aanpassen van een bestaande methode; 
- het ontwerpen van een nieuwe, volledig op de opdrachtgever toegespitste methode. 

De kracht van de toe te passen methode moet liggen in de mogelijkheid om objectief 
indicatoren te meten op afdelingsniveau en deze te toetsen aan een bestaande norm. Ab
stracte onderwerpen moeten zoveel mogelijk vermeden worden, terwijl de mate van detail 
niet te groot mag worden, wat een eventuele vergelijking onmogelijk zou maken. 

Omdat de opdrachtgever van dit onderzoek vooral waarde hecht aan het toetsen aan 
normen, z.al gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande methodiek met reeds be
staande normen. Het ontwikkelen en in de praktijk verifieren van normen is buiten de 
scope van dit onderzoek gehouden. Dit zou echter onderwerp van nader onderzoek kunnen 
ZIJn. 
De uiteindelijke keuze van de methodiek hangt af van de mate waarin de geselecteerde 
methodes voldoen aan de criteria die gesteld zijn in de vorige alinea. 

Op het gebied van prestatie bepaling en analyse van de inspanning van organisaties als 
geheel, zijn in de loop der tijd verschillende modellen ontwikkeld. Vooral het kwaliteits
denken, dat de laatste decennia sterk opgekomen is, heeft een grote bijdrage geleverd op 
dit gebied. Het gaat hierbij veelal om algemene modellen waarin criteria beschreven 
worden waaraan een organisatie getoetst kan worden op het gebied van integrale kwali
teitszorg. Hierbij moet gedacht worden aan de modellen die gebruikt worden bij het 
toekennen van kwaliteitsprijzen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Deming Award 
(Japan), de Malcolm Baldridge Award (USA) Philips' PQA-90, ISO 9000 en de European 
Quality Award. In grote lijnen komen de beoordelingsaspecten van deze prijzen overeen. 

Het nadeel van deze modellen is dat ze de organisatie als geheel beschouwen. Inzoomen 
op afdelingsniveau doet daarbij afbreuk aan het integrale karakter van het Total Quality 
concept. Daarnaast kunnen dit soort modellen slechts gebruikt worden voor een periodieke 
vergelijking van een organisatie met zichzelf en niet voor een objectieve vergelijking met 
anderen. Daarom zijn dit soort modellen ongeschikt voor deze afstudeeropdracht. 
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Methodieken waarbij de mogelijkheid om te vergelijken met andere organisaties wel 
aanwezig is, zijn dun gezaaid. Een paar voorbeelden hiervan zijn: 

Manefa:twing Excellence, self-assessment tool van het Philips Corporate Industrial 
Policy Bureau [Hendrickx & Wouters, 1993]. Dit instrument is gebaseerd op de 
Philips kwaliteitsverbeteringsfilosofie en interne standaard, PQA-90. Hiervoor geldt 
echter <lat deze kwaliteit-gerichte doorlichting betrekking heeft op de organisatie als 
geheel en slechts zeer summier gericht is op de inspanning op afdelingsniveau. 
Verder trekt deze methodiek conclusies op basis van gegevens die slechts in zeer 
beperkte mate kwantitatief onderbouwd zijn. 

Het Amerikaanse instituut the National, Center for Manef a:twing Sciences in Ann 
Arbor (111) heeft een assessment-tool ontwikkeld <lat gericht is op het verbeteren 
van de interne fabricage processen om te komen tot manufacturing excellence 
[Vasilash, 1994]. Met behulp van 1412 vragen waarop ja of nee geantwoord moet 
worden, verdeeld over een aantal categorieen, kunnen een aantal aandachtsgebie
den voor verbetering worden geidentificeerd. Omdat het instrument gebaseerd is op 
een aantal kwaliteit audits waarbij een subjectieve, kwalitatieve benadering gehan
teerd wordt, geldt wederom dat de toepasbaarheid voor deze opdracht gering is 
omdat de objectiviteit ontbreekt. 

Het voorgaande is ook van toepassing op de Manef a:twing Pra:tices Audit van de 
Amerikaan P.A. Morency [Morency, 1994]. Deze methode legt de nadruk op perso
neelsbeoordeling, procedures en handboeken en Total Maintenance in fabricage 
afdelingen, waarbij zonder kwantitatieve onderbouwing van de gevonden resultaten 
conclusies worden getrokken. 

De door het Centrum voor Fabricage Technologie (CFn van Philips in Eindhoven 
ontwikkelde methodiek om de inspanning van een afzonderlijke fabricage afdeling 
te meten is de Industrial, Opporlunity Assessment (JOA) [Van Breukelen c.s., 
1992]. Met behulp van deze methodiek is het voortbrengingsproces van organisaties 
op structurele wijze door te lichten. De IOA is ervaringsgericht en signaleert even
tuele aandachtsgebieden om de fabricage performance te verhogen in de richting 
van 'World Class Business'. Op basis van kwantitatief onderbouwde indicatoren en 
vergelijking met bestaande normen kunnen met betrekking tot inspanning, op 
af delingsniveau conclusies word en getrokken. 

Na selectie op de criteria die in deze paragraaf beschreven zijn, komt van de beschikbare 
methodieken uit de literatuur, de IOA-methodiek als best bruikbare methode naar voren, 
omdat kan worden ingezoomd op afdelingsniveau en omdat objectieve metingen mogelijk 
zijn. Het grote voordeel van dit instrument is, dat een database voorhanden is met daarin 
opgenomen de scores op de afzonderlijke indicatoren van een groot aantal bedrijven. 
Vooral voor een vergelijking is dit zeer relevant. Omdat de IOA-methodiek van oorsprong 
gericht is geweest op verbeteringsmogelijkheden binnen produktieafdelingen en door de 
beschikbaarheid van de database is dit instrument voor deze afstudeeropdracht zeer ge
schikt. De IOA-methodiek zal in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. 
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4.3 Wat is IOA? 

JOA is een onderzoek, op basis van een doorlichting, om de huidige staat van de fabricage 
activiteiten in al haar facetten in kaart te brengen. Daarbij vindt een inventarisatie plaats 
van middellange termijn ontwikkelingen. Het doel van de doorlichting is om de betreffen
de fabriek te helpen met het bereiken van een uitmuntende prestatie op het gebied van 
produktie (Manufacturing Excellence) en daamaast het aangeven van verbeteringsmogelijk
heden (Opportunities). 

Binnen CFT is een kleine tien jaar geleden een begin gemaakt met het op structurele wijze 
doorlichten van organisaties met daarbij de nadruk op het voortbrengingsproces. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van een ervaringsgerichte insteek die het mogelijk maakte om een 
aantal aandachtsgebieden met verbeteringspotentieel te identificeren. Deze aandachtsge
bieden komen naar voren op basis van een set indicatoren. In de loop der jaren zijn op 
deze manier een groot aantal organisaties doorgelicht, wat geresulteerd heeft in een data
base met scores van ruim 75 bedrijven, zowel internals buiten Philips, op de afzonderlijke 
indicatoren. Een aantal van deze scores zijn zeer relevant voor een relatieve positionering 
van de betreffende door te lichten organisatie, zodat het grote voordeel van JOA ligt in het 
feit dat benchmarks voor de verschillende indicatoren voorhanden zijn. 

Omdat JOA van oorsprong gericht is geweest op verbeteringsmogelijkheden binnen pro
duktieafdelingen ( Opporlunity Assessment) en door de beschikbaarheid van de database 
zodat vergelijking mogelijk wordt, is dit instrument voor deze afstudeeropdracht zeer ge
schikt. 
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Afbeelding 4.1 Elementen van JOA 

Uit het voorgaande blijkt dat JOA een hulpmiddel is om de performance van een fabricage 
bedrijf vast te stellen. De opportunities hierbij kunnen ge"identificeerd worden door analyse 
van acht hoofdelementen waarvan gebleken is dat ze relevant en bepalend zijn. Deze 
hoofdelementen zijn (zie afbeelding 4.1 ): 
-investeringen en kapitaalbeslag (bedrijfseconomische grootheden); 
-produkt structuur (procesinrichting, modulariteit, kosten); 
-produktiemiddelen (leeftijd, bezetting, kosten); 
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-fabriekslayout ( doorlooptijden, transportafstanden); 
-logistiek (leveranciers, codenummers, bewerking.5tijden, klantzendingen); 
-personeel ( om:zet per medewerker, directe/indirecte arbeid); 
-organisatie (structuur, scholing.5graad, verbetering.5gerichtheid); 
-proces controle (kwaliteitsniveau, lerend vermogen, toegevoegde kosten). 

In het volgende hoofdstuk zullen de afzonderlijke elementen voor de fabricage afdeling 
van l\1R worden uitgewerkt. Eerst wordt echter in de volgende paragraaf een beschrijving 
gegeven van de classificatie van de door te lichten bedrijven naar toegevoegde waarde. 

4.4 aassificatie 

Hoewel het grootste gedeelte van de terminologie die in IOA wordt gebruikt naar ver
wachting niet zal leiden tot verwarring, wordt in de:ze paragraaf een aantal begrippen nader 
toegelicht, dat toegepast wordt in het bedrijfseconomische deel van het onderzoek (het 
element investeringen en kapitaalbeslag). Dit om eventuele onduidelijkheden zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Jnvesteringen 
Als 2 bedrijven de:zelfde totale kosten van om:zet hebben en de:zelfde winst, wil dat nog 
niet :zeggen dat :ze allebei 'even goed' zijn. Het kan namelijk het geval zijn dat het ene 
bedrijf twee keer zoveel moet investeren om de om:zet en winst te realiseren als het andere 
bedrijf Winst wordt hier bedoeld als het bedrijfsresultaat dat overblijft na aftrek op het 
door klanten betaalde geld, van alle kosten die gemaakt zijn om de om:zet te realiseren. In
vesteren betekent risico's nemen en het bedrijf dat het minste ge"investeerd heeft, heeft de 
minste risico's genomen om de:zelfde winst te realiseren. 
Een relevante vraag hierbij is daarom: Hoe veel ge"investeerd kapitaal is nodig geweest om 
de om:zet te realiseren? 

Om <lit te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van het volgende kostenmodel (zie 
afbeelding 4.2 op de volgende pagina). Dit model bevat de bedrijfseconomische relaties 
tussen de hoeveelheid ge"investeerd kapitaal en de daaruit voortkomende kosten, ingekochte 
materialen en diensten en de kosten van arbeid, die tezamen de kosten van de om:zet 
vormen. 
Voor zover :ze in het model niet verklaard worden, zullen de gehanteerde begrippen 
hieronder eerst kort worden uitgelegd. 

Kosten van de om:zet: 
Exploitatie kosten: 
Arbeid: 
Inkoop: 
Direct materiaal: 
Indirect materiaal: 
Diensten: 

Totaal aan kosten om een bepaalde produktie te realiseren 
Aile kosten die voortvloeien uit de investeringen 
Aile arbeidskosten ( en sociale lasten) van het produktiebedrijf 
Aile verwerving.5kosten, betaald aan derden 
Aile kosten van produkt gerelateerde materialen 
Aile kosten van niet-produkt gerelateerde materialen 
Aile kosten van ingekochte services 

Een opmerking bij dit model is dat voor alle kosten geldt dat :ze opgeteld moeten worden 
over een periode van een jaar. 
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Afbeelding 4.2 Kostenmodel IOA 

Verder geldt dat het niveau van de investeringen een indicatie is van het geYnvesteerde 
kapitaal waarmee de omzet gerealiseerd wordt. Een bedrijf investeert in gebouwen, ma
chines, voorraden en de wanbetalers onder hun klanten (balans debiteuren en crediteuren). 
Elk van deze investeringen brengt kosten met zich mee (zogenaamde exploitatie kosten). 
Voorbeelden hiervan zijn: afschrijving of reserveringen voor vervanging, verzekering, 
renteverlies en risico incourant. Afhankelijk van de soort industrie (bepalend voor de 
technische en economische levensduur van de procesinrichting) worden tegoeden sneller of 
minder snel af geschreven, wat voor een groot deel de hoogte van de exploitatie kosten be
paalt. 

De hoogte van deze jaarlijks terugkerende exploitatie kosten komen dus rechtstreeks voort 
uit de totale hoeveelheid geYnvesteerd kapitaal. Naast deze exploitatie kosten bestaan de 
kosten van de omzet ook nog uit een 'variabel' gedeelte (variabele kosten). Deze kosten 
zijn afhankelijk van de grootte van de omzet (materiaal- en loonkosten). 
De verhouding tussen de totale kosten van de omzet en het ge'investeerd kapitaal zijn een 
maatstaf voor de zogenaamde capital turnover rate. Onder deze omloopsnelheid van het 
kapitaal wordt verstaan het aantal maal dat het geYnvesteerde kapitaal in een bepaalde 
periode (in dit geval een jaar) is omgezet. Met andere woorden, hoe vaak een geYnvesteer
de gulden per jaar wordt gebruikt. 
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Bij JOA wordt het door te lichten bedrijfsonderdeel geclassificeerd. Deze classificatie 
gebeurt in eerste instantie op basis van de produkten die voortgebracht worden. Deze 
produkten zijn of voor de consumenten markt (gebruiksgoederen waarmee behoeften 
worden bevredigd) of voor de professionele markt (goederen waarmee de gebruiker in zijn 
onderhoud voorziet). 
Daamaast wordt op basis van de wijze van produceren een onderverdeling gemaakt naar 
assemblage- en procesindustrie. 
In de database is de helft van de doorgelichte bedrijven assemblage industrie en ook de 
verdeling naar markt (professioneel/consument) is ongeveer gelijk. 

De soort industrie en de produkten die voortgebracht worden blijken zeer bepalend voor 
de toegevoegde waarde van het betreffende bedrijfsonderdeel. De toegevoegde waarde 
wordt hierbij gedefinieerd als het gedeelte van de totale kosten van de omzet (in procen
ten) dat wordt uitgegeven aan arbeid (B) en de exploitatiekosten (C). De definitie die hier 
voor toegevoegde waarde wordt gehanteerd is een enigszins ongebruikelijke, omdat slechts 
gekeken wordt naar de inspanningen die door het bedrijf zijn geleverd. Op deze manier is 
echter wel een objectief beeld te krijgen waarmee vergeleken kan worden, zonder in 
aanmerking te nemen of er winst of verlies gemaakt wordt. De absolute grootte van de 
toegevoegde waarde per werknemer is ook een indicatie voor het presteren van een orga
nisatie en wordt als zodanig dan ook in een JOA-doorlichting berekend. Hierbij geldt over 
het algemeen dat de absolute waarde van de toegevoegde waarde per medewerker stijgt bij 
het toenemen van het relatieve deel dat de toegevoegde waarde uitmaakt van de totale 
kosten van de omzet. 

Daarnaast is voor de omloopsnelheid van het kapitaal de toegevoegde waarde in de bran
che of tak van industrie een zeer bepalende factor. Als regel wordt hierbij gehanteerd dat 
het investeringsniveau in gelijke mate toeneemt met de toegevoegde waarde en dienten
gevolge de turnover rate afueemt. 

Het verloop van de Capital Turnover Rate ( of de omloopsnelheid van het kapitaal) komt in 
afbeelding 4.3 op de volgende pagina naar voren. In het geval van bedrijven met een hoge 
mechanisatiegraad zal de omloopsnelheid van het kapitaal over het algemeen laag zijn, 
maar als een bedrijf met een lage mechanisatiegraad veel geinvesteerd heeft in grond en 
gebouwen zal de omloopsnelheid ook laag zijn. 
V oor het investeringsniveau maakt het derhalve niet veel uit waarin het kapitaal is ge
investeerd, maar investeren in machines betekent produktie capaciteit opbouwen en inves
teren in voorraad kan leiden tot prijs erosie en risico incourant. 

Omzet 
Een prestatie indicator die vaak wordt gehanteerd is omzet per medewerker. Dit is de 
hoeveelheid geld die per werknemer door de ondememing wordt gegenereerd. Deze 
(commerciele) omzet per medewerker varieert nogal tussen verschillende bedrijven en 
hangt af van de toegevoegde waarde in het type industrie en de plaats in de bedrijfskolom. 

Vanwege het feit dat alleen de inspanning van een organisatie in JOA wordt meegenomen, 
wordt niet de commerciele omzet, maar de totale kosten van de omzet per medewerker 
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Afbeelding 4.3 Omloopsnelheid van het kapitaal 
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uitgezet tegen de toegevoegde waarde. De grafiek heeft dan ongeveer het zelfde verloop 
als de grafiek van de omloopsnelheid van het kapitaal. 

Hierbij valt op dat naannate de relatieve toegevoegde waarde afueemt, de kosten van de 
omzet per werknemer stijgen. De plaats in de bedrijfskolom is daar debet aan. Hoe verder 
stroomafwaarts in de keten van grondstof verwerkende industrie naar assemblage van 
eindprodukten, hoe groter het percentage van de totale kosten van de omzet dat besteed 
wordt aan inkoop ( dus hoe kleiner de relatieve toegevoegde waarde ). En hoe groter het 
absolute bedrag aan ingekochte materialen en diensten, hoe groter de totale kosten van de 
omzet. 
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Hoofdstuk 5 Uitwerking JOA 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de IOA-doorlichting beschreven. In paragraaf 
5.1 worden de randvoorwaarden op een rij gez.et die bij de uitvoering van het IOA-onder
zoek zijn gesteld. Paragraaf 5.2 behandelt de resultaten van de IOA-methodiek voor de 
fabricage afdeling van de PMG Magnetische Resonantie. 

5.1 Randvoorwaarden MR 

Bij de uitwerking van de IOA in het geval van de fabricage afdeling :MR, moeten een paar 
randvoorwaarden gegeven worden. Het vergelijken van de inspanning van een bepaald be
drijfsonderdeel wordt pas waardevol als de bepaling van de:ze inspanning onder vergelijk
bare condities geschiedt. Omdat bij de IOA een fabricage bedrijf altijd beschouwd wordt 
als het gehele transformatieproces van materiaal-aanvoer tot verzendklaar maken van de 
output, is binnen de PMG-MR een vergelijking van alleen de fabricage afdeling te beperkt. 
Daarom worden ook de afdelingen logistiek en inkoop van MR tot het fabricage bedrijf 
gerekend. Dit leidt tot de volgende opdeling (zie afbeelding 5.1 ). 

leverancier 
Operations 

klant (het fabricage bedrijt) ... .... 
- development 

... 
- manufacturing 

... 
- management & staff - logistics - SSD's 
- product marketing - purchasing 
- field marketing 
- service 

Afbeelding 5.1 Het fabricage bedrijf MR 

De tak 'operations' van de PMG vormt daarom het te vergelijken fabricage bedrijf 'Opera
tions' levert MR-systemen aan de SSD's. Aile overige afdelingen van de PMG zijn hieraan 
ondersteunend. Dit geldt voor de gehele IOA doorlichting, met uitzondering van de fman
ciele gegevens die in het aspect 'investeringen' naar voren komen. Omdat een fabriek in 
staat moet zijn om op langere termijn een bepaalde produktie te realiseren, is ook de 
ontwikkelcapaciteit van groot belang. Bij vergelijking op basis van de financiele kentallen 
wordt daarom de afdeling 'development' ook tot het fabricage bedrijf gerekend. In de rest 
van de doorlichting wordt echter alleen de tak 'operations' beschouwd. Verder moet 
opgemerkt worden dat voor de financiele gegevens uitgegaan is van het meest recent 
afgesloten boekjaar (1994), om de data in de voor de vergelijking benodigde format van 
een jaar te krijgen. Volgens de afdeling F&A van de PMG MR zijn de gegevens van dat 
boekjaar naar verwachting ook representatief voor het eerste gedeelte van het boekjaar 
1995. Voor de overige gegevens is 1995 als uitgangspunt genomen. Dit om voor het vast
stellen van mogelijkheden voor verbetering uit te gaan van de huidige situatie. Vanwege 
het feit dat de database van IOA gebaseerd is op een dergelijke werkwij:ze (het betreft 
geheel andere gegevens die elkaar niet bei'nvloeden) is ook in dit onderzoek voor de:ze 
benadering geko:zen. 
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In dez.e paragraaf zullen voor het l\.1R-fabricage bedrijf de resultaten gegeven worden van 
de IOA-doorlichting. Hierbij worden in acht sub-paragrafen de elementen van de IOA
methodiek, in de volgorde zoals z.e in paragraaf 5.1 worden genoemd, uitgewerkt. 
Een aantal van dez.e elementen zijn z.eer kwantitatief onderbouwd, terwijl andere zich daar 
minder goed toe lenen omdat het betreffende element in die gevallen gericht is op moeilijk 
te operationaliseren factoren. Toch zijn dez.e elementen meegenomen in het onderz.oek om 
het beeld van de IOA-doorlichting te completeren en om mogelijkheden voor verbetering 
te kunnen identificeren. 

Regelmatig zal in de tekst verwez.en worden naar [BREKO, 1993]1
• Dit is een niet open

baar gepubliceerde uitgave waarin de afleiding van de gehanteerde benchmark-waarden en 
gegevens van de database van IOA zijn opgenomen. Om reden van confidentialiteit van de 
IOA-methode zijn slechts de benchmarkwaarden (logisch dan wel empirisch bepaald) en 
niet de betreffende afleidingen, opgenomen in dit rapport. 
Dez.e benchmarks kunnen over het algemeen beschouwd worden als targets of grenswaar
den (minima en maxima) en worden als zodanig aangegeven met respectievelijk het teken 
"±" en "~' of"~'. 

5.2.1 Kostenmodel en bedrijfseconomische grootheden 

De eerste stap in de doorlichting is het invullen van het kostenmodel. Hiervoor zijn de 
verschillende componenten van het model geanalyseerd. Dez.e zullen hieronder worden 
uitgewerkt. 

Zoals uit het voorgaande en 
de afbeelding hiemaast blijkt 
moet de fabriek financieel 
gei'soleerd worden voor de 
volgende vier kostensoorten: 

- A ( de inkoopkosten), 
- B (de arbeidskosten), 
- C ( de exploitatiekosten) 
- totaal gei'nvesteerd kapitaal 

GEINVESTEERD 
INKOOP KAPITAAL KOSTEN VAN DE OMZET 

0--► >-------~--►~ 
EXPLOITATIE KOSTEN 

i ARBEID 

G) 

Afbeelding 5.2 Kostenmodel IOA (beknopt) 

Hier zullen alleen de eindresultaten gepresenteerd worden. Voor een uitgebreidere toelicht
ing wordt verwez.en naar bijlage 5. 
Hierin zijn naast de gedetailleerde berekeningen van de verschillende kostensoorten ook de 
brongegevens opgenomen in de vorm van afdrukken van de betreffende nacalculatie 
lijsten. 
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Dit rapport is voor de beoordelingscornmissie van dit afstudeerproject bij de voorzitter van de 
commissie ter inz.age. 
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VERKLARING: 

Wat hier in eerste instantie opvalt is de grootte van de omzetkosten per medewerker. Deze 
zijn te verklaren door het feit dat een groot deel van de inkoopkosten ( die weer een groot 
deel uitmaken van de totale kosten van de omzet), door het high-tech karakter van een 
MR-scanner, bestaat uit een aantal zeer dure materialen en onderdelen. Ruim de helft van 
de totale kostprijs van een scanner wordt bepaald door slechts een handvol componenten. 
Vanwege de zeer hoge absolute kosten en de relatief lage toegevoegde waarde (17%), zijn 
de omzetkosten per medewerker niet echt verwonderlijk. 
Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat MR over 1994 een substantieel 
verlies heeft geleden van ongeveer 20 miljoen gulden. Een zeer eenvoudige verklaring zou 
zijn dat de marktprijzen voor MR-scanners door de concurrentie en de malaise in de 
gezondheidszorg ongeveer 10% te laag liggen. Het gerucht gaat dan ook dat uit een 
onderzoek dat de president van Medical Systems, Mike Moakley, heeft laten uitvoeren, is 
gebleken dat de drie grootste concurrenten van PMS allemaal verlies zouden maken op 
hun MR-produkten. Een andere verklaring is dat het kostenniveau van MR ongeveer 10% 
te hoog is voor een break-even. 
Als een gezonde situatie wordt nagestreef d waarin ongeveer 10% winst wordt gemaakt, 
dan zullen, bij gelijkblijvende marktprijzen, de kosten met ongeveer 20% moeten dalen. 
Dit betekent dat de omzetkosten per medewerker ook met 20% dalen en die situatie komt 
dicht in de buurt van de benchmarkwaarde. Uit de gegevens van dit onderzoek blijkt dat 
het hierbij voor de hand ligt om verlaging van die kosten te zoeken in het inkoopstuk. Het 
heeft namelijk weinig zin om de arbeidskosten in de fabriek daarvoor als eerste te bena
deren omdat deze kosten slechts 3% van het totaal vertegenwoordigen. 

De exploitatiekosten bedragen 20% van het totaal gei'nvesteerde kapitaal. Omdat voor de 
rentekosten uitgegaan is van een percentage van 15 (zie bijlage 5) en er daarnaast nog af
schrijvingskosten en incourantievoorzieningen bestaan, is dit een alleszins redelijke waar
de. Wel komt duidelijk het grote aandeel van het houden van voorraad naar voren. Dit 
maakt bijna 80% van het geheel aan ge'investeerd kapitaal uit. lndien gewenst moet een 
substantiele verlaging van de exploitatiekosten dan ook in deze factor gezocht worden. Het 
grootste gedeelte van de voorraad wordt gevormd door de voorraad onderdelen. De dure 
'key components' als de magneet zijn daar debet aan. Dit zijn onderdelen die een lange 
produktietijd kennen en die slechts bij zeer weinig leveranciers besteld kunnen worden. Dit 
betekent dat deze op plan ingekocht moeten worden, wat het risico met zich meebrengt dat 
bij discrepanties tussen produktieplan ( en werkelijke voortgang) en inkoopplan, een hoog 
renteverlies geleden wordt. Voor de voorraad gereed produkt geldt hetzelfde. Echter hierbij 
kan het zeer lucratief zijn om de afuame door de SSD's dusdanig zeker te stellen dat 
daadwerkelijk een optimaal produktieplan gevolgd kan worden. 

De toegevoegde waarde per werknemer en de omloopsnelheid van het kapitaal liggen zeer 
goed in lijn met de respectievelijke benchmarkwaarden. Hieruit blijkt dat het fabricage 
bedrijf MR niet overdreven veel of weinig gei'nvesteerd heeft. Met de investeringen die 
gedaan zijn weet MR een goede produktie te realiseren en ook al is de toegevoegde 
waarde relatief gezien niet echt groot (17%), de absolute waarde per werknemer ligt boven 
het industriegemiddelde. 
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De:ze absolute toegevoegde waarde per werknemer is een indicatie voor de prijs die 
betaald moet worden voor arbeid en exploitatie. Wanneer de:ze op de benchmarkwaarde 
zit, dan betekent dit dat zowel het niveau van de arbeid als de prijs die er voor betaald 
moet worden :zeer redelijk is. Pas als de toegevoegde waarde per werknemer onder het 
industriegemiddelde komt, kunnen de lage lonen landen een bedreiging gaan vormen 
[BREKO, 1993]. 
Een tweede aspect dat hierin naar voren komt is het niveau van inkopen. Als de PMG MR 
besluit om op een nog hoger niveau van de stuklijst in te kopen, dan raakt het fabricage 
bedrijf met name op de factor toegevoegde waarde per medewerker, in onbalans. Op een 
hoger niveau inkopen betekent namelijk dat de inkoopkosten zullen stijgen (en dus ook de 
totale kosten van de om:zet). 
Met de reele aanname dat de arbeidskosten en de exploitatiekosten gelijk blijven, leidt dit 
tot een relatief lagere toegevoegde waarde, terwijl het absolute niveau van de toegevoegde 
waarde gehandhaafd blijft. Echter, uit de benchmark-waarden [Breko, 1993, pagina 16], 
blijkt dat bij een lagere relatieve toegevoegde waarde (verschuiving op de x-as naar links) 
een lagere toegevoegde waarde per medewerker gewenst is. 
Als de:ze laatste nu constant blijft ( of :zelfs groter wordt door toenemende voorraadkosten), 
dan kan gesteld worden dat het kostenniveau voor arbeid en exploitatiekosten onevenredig 
hoog wordt en dater dan waarschijnlijk 'te <lure' mensen rondlopen om de waarde toe te 
voegen aan de produkten. 

Een andere bedrijfseconomische grootheid die relevant is bij een bedrijfsvergelijking is de 
gemiddelde prijserosie per jaar. Hieronder wordt verstaan de gemiddelde prijsdaling per 
jaar van een produkt op marktprijs basis bij gelijkblijvende produktspecificatie en produkt
performance. 
Voor de markt van Philips MR-scanners bedraagt de:ze prijserosie (volgens opgave van de 
afdeling Finance & Accounting) voor de komende drie jaar gemiddeld 4, 1 % over het 
gehele produktenpakket. Dit ligt iets hoger dan het gemiddelde dat normaal wordt veron
dersteld voor een professioneel produkt, dat ongeveer 2% is [BREKO, 1993, pagina 19]. 
Hierdoor ligt er wel een grotere druk op de producenten van MR-apparatuur omdat voor 
een gelijkblijvende marge, de om:zetkosten met een:zelfde percentage moeten afuemen. 

5.2.2 Pmdukt structuur 

Factoren rondom het aspect produkt structuur worden onder de loep genomen om aan te 
kunnen geven of het betreffende bedrijfsonderdeel de produktie effectief heeft geregeld. 

Het produkt MR-scanner kan gekarakteriseerd worden als een high-tech produkt omdat het 
opgebouwd is uit een groot aantal onderdelen van :zeer hoogstaand technologisch niveau 
dat met behulp van hoogwaardige (fijn)mechanische en electrotechnische technieken wordt 
geassembleerd. Vanwege de:ze karakteristiek vinden tijdens het proces regelmatig inspec
ties en verificaties aan de produkten plaats. De:ze testen zijn echter nodig om in een later 
stadium verdergaande problemen zoveel mogelijk te voorkomen. De werkwijze die hierbij 
wordt gehanteerd is dat systeemdelen en componenten op een zo laag mogelijk niveau een 
test ondergaan. Kenmerkend is verder dat voor ieder eindprodukt een relatief groot aantal 
onderdelen en componenten nodig is ( ongeveer 4000). Er is dus sprake van een conver
gente materiaalstroom per eindprodukt met een hoge rnateriaal complexiteit. 
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Binnen de afdeling worden drie typen scanners geassembleerd, die elk een groot aantal 
deelcomponenten gemeenschappelijk hebben. Deze commonality draagt positief bij aan de 
beheersing van de materiaalstroom, want hoe meer overeenkomstige onderdelen, hoe 
minder verschillende onderdelen in het proces gevolgd moeten worden. 
Door specialisatie binnen de verschillende assemblagecellen gaan de produkten meestal in 
dezelfde volgorde over de bewerkingsplekken. Hierdoor is er een lage routing-onzekerheid. 
Omdat in feite elke keer een zelfde soort produkt moet worden gemaakt, is er sprake van 
een hoge herhalingsgraad. 
Deze kenmerken wijzen (in een ideaal geval zonder verstoringen) op een typologie van se
rie-assemblage. Echter, door de grote diversiteit aan technische problemen die tijdens de 
produktie op verschillende plekken in het proces optreden, vertroebelt deze typologie 
enigszins. Hierbij moet worden opgemerkt dat l\1R-fabricage tot zeer ver in het proces op 
plan produceert en de klantspecificiteit pas in de laatste fase (verzamelen) aan de produk
ten toekent. Omdat vrijwel geen enkel onderdeel op dit moment met een JIT-besturing van 
de leveranciers betrokken wordt, maar op basis van een inkoopplan wordt verworven, is 
het resultaat een hoog voorraadniveau. Hierbij speelt nog een antler feit een rol, namelijk 
dat de produktie op gezette tijden vertraging oploopt wegens het ontbreken van bepaalde 
componenten. De reden van deze zogenaamde manco-situatie (misgrijpen in de produktie) 
is niet altijd te wijten aan een slechte performance van de leverancier. Ook door herplan
ning (logistiek), fouten in het proces (fabricage) en periodiek optredende, onverwacht hoge 
vraag naar spare-parts ( ontwikkeling), wordt de materiaalstroom negatief be'invloed. Een 
up-to-date inzicht in de oorzaken van de manco-situatie is voor probleem identificatie en 
capaciteitstoewijzing wel vereist. 

Een ideale situatie, waarbij het gehele proces van inkoop en produktie op pull-signalen 
wordt bestuurd, is in het geval van l\1R-scanners niet haalbaar, vanwege het feit dat een 
aantal ingekochte componenten een zeer lange produktietijd vergen. Door het regelmatig 
herplannen op basis van de meest recente orderportefeuille, is het ontkoppelpunt (zie bijla
ge 6) voor het fabricage bedrijf l\1R voortdurend in beweging tussen 'assembleren op 
order' en 'maken voor voorraad'. Bij deze hybride vorm geldt echter wel dat het uitein
delijke klantspecifiek maken pas na het testen, bij het verzamelen van de verschillende 
systeemdelen en opties, gebeurt. 
Een laatste factor die bij l\1R-fabricage een rol speelt en veroorzaakt wordt door de com
plexiteit van het produkt is het al reeds eerder genoemde, regelmatig optreden van techni
sche problemen. Deze technische problemen uiten zich in verschillende stadia van het 
produktie proces, zowel tijdens de assemblage van de deelsystemen als bij de verificatie
test. Een groot deel van deze verstoringen wordt veroorzaakt doordat het betreffende 
onderdeel onder de druk van de markt reeds vrijgegeven is voor produktie, terwijl het nog 
niet helemaal uitontwikkeld is. Bij kleine problemen is het oplossings- en lerend vermogen 
van de fabriek bepalend voor het beperkt houden van de vertraging. Dit vermogen mag 
dan ook in de high-tech sfeer van l\1R niet worden onderschat. Bij grotere problemen is de 
flexibiliteit van de ontwikkelafdeling bepalend voor de snelheid waarmee de problemen 
worden opgelost. Deze tlexibiliteit wordt enigszins gestuurd door de ernst van het pro
bleem. Een zogenaamde 'zwaailichtprocedure' wordt ingeschakeld om capaciteit te kunnen 
claimen bij problemen die klantleveringen in gevaar brengen (prioriteit stelling). De 
technische problemen kunnen er echter niet mee voorkomen worden. 
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Door de fabriek in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe pro
dukten zullen minder tekortkomingen pas tijdens de feitelijke produktie in de fabriek 
worden gesignaleerd. 
Aan de.ze concummt engineering (bet simultaan uitvoeren van produkt- en procesontwerp 
om de uiteindelijke time-to-market te verkorten) werd met de creatie van de functie van 
projectleider initieel van de :MR.ME een eerste invulling gegeven. In het kader van WCM 
is het verstandig om uitgebreidere toepassing van concurrent engineering nader te onder
zoeken. 

De kenmerken van de produkt structuur wij.zen voor de produktie van MR-scanners op 
een typologie van serie-assemblage. Echter, door de grote diversiteit aan technische 
problemen die tijdens de produktie optreden, vertroebelt de:ze typologie tot een typo
logie van enkelstuks-assemblage. 

5.2.3 Produktiemiddelen 

Het machinepark is athankelijk van het type produktie proces en de plaats in de bedrijfs
kolom. In <lit geval is er sprake van een assemblage proces waarbij eindprodukten worden 
samengesteld uit onderdelen en componenten. 
Hierbij wordt niet echt gebruik gemaakt van machines. Buiten een aantal testopstellingen 
die voor :zeer specifieke toepassingen gebruikt worden, zijn voor de assemblage activiteiten 
een aantal meer universeel bruikbare hulpmiddelen (als soldeerapparatuur) benodigd. 
Factoren als omsteltijdreductie en verlagen van de 'down-time' zijn dan ook niet van 
toepassing in de:ze situatie. 

De benodigde flexibiliteit in produktie middelen wordt verkregen door het in:zetten van 
goed opgeleide mensen die de assemblage activiteiten voor hun rekening nemen. 

5.2.4 Fabriekslayout 

De layout van een fabriek is onder andere athankelijk van het type produkt, de diversiteit, 
te produceren hoeveelheden en mechanisatiegraad. Tevens is de structuur en inrichting van 
de gebouwen van invloed op de keu:ze van de layout. 
Bij fabricage MR zijn de drie onderdelen van het primaire proces elk in een fysiek ge
scheiden ruimte ondergebracht. Hierbij is de reparatiewerkplaats MRR als een job-shop 
ingericht, omdat bij <lit proces een grote diversiteit aan handelingen in verschillende 
volgordes moet worden uitgevoerd voor de verschillende reparaties. 
V oor de MRC is geko:zen om de layout aan te passen aan de verschillende assemblagecel
len. Binnen elke eel zijn de werkplekken zodanig ingericht <lat de betreffende ( deel)assem
blies zo gunstig mogelijk door de eel gaan. De meeste cellen zijn hiervoor op een produkt 
gerichte wij:ze uitgerust met een (flow)lijn layout, voorzien met een eigen in- en outbound 
stock locatie. 
De MRS is weer als een soort job-shop ingericht. Om de verificatietesten te kunnen 
uitvoeren is de:ze afdeling voorzien van een zestiental testlocaties (zogenaamde kooien). 
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Doordat elke kooi is uitgerust met een semi-permanente magneet van een van de drie 
veldsterkten, is elke kooi dus ook maar voor systemen met die bepaalde veldsterkte ge
schikt. Omdat op plan geproduceerd wordt, zou deze situatie met een goede capaciteits
planning goed te beheersen moeten zijn. Echter, vanwege de optredende technische ver
storingen die qua duur en gevolg erg uiteen lopen, is enige overcapaciteit noo&akelijk. 
Indien echt nodig, kan eventueel 'omgesteld' worden naar een andere veldsterkte. Vanwege 
het zeer tijdrovende karakter van deze handeling (ruim een week) is dit echter niet ge
schikt om optredende korte termijn capaciteitsproblemen te ondervangen. 

Van de drie onderdelen is de MRS ondergebracht op een andere locatie. Hierdoor is de 
afstand naar de MRC ongeveer 200 meter. Omdat de MRC de leverancier is van de MRS 
moeten alle te testen onderdelen uit de MRC dus over deze afstand worden getranspor
teerd. Deze handling is echter noodz,akelijk en is niet anders op te lossen ( een onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat een investering van 60 miljoen gulden nodig is om deze 
situatie te veranderen, wat bedrijfseconomische gezien niet haalbaar is). Een antler nadeel 
is dat de buffer die tussen de MRC en MRS is geplaatst (in MRS) vanuit de MRC niet 
zichtbaar is. Dit bemoeilijkt een visuele aansturing ( op pull-signaal) van het fabricage 
proces. 
De keuzes voor de layout zijn doordacht gemaakt. Hierbij is niet alleen rekening gehouden 
met procestechnische voorwaarden, maar hebben arbo-aspecten en inrichting van het 
werkmilieu ook een rol gespeeld. Het parallel uitvoeren van de verschillende activiteiten in 
de MRC is de meest voor de hand liggende oplossing om een optimale doorlooptijd van 
het proces te realiseren. Door het synchroniseren van de verschillende cellen, gebaseerd op 
een kritiek pad van 24 uur (drie werkdagen, of zogenaamde Delivery Intervals (Di's)) voor 
een aantal key-components en de daaruit volgende parallellisering van werkplekinrichtin
gen, wordt <lit onderschreven. Verbetering van de proces doorlooptijd is door het ontwer
pen van een nieuwe layout niet te verwachten. 

De keuzes voor de layout zijn doordacht gemaakt. Hierbij is niet alleen rekening 
gehouden met procestechnische voorwaarden, maar hebben arbo-aspecten en inrichting 
van het werkmilieu ook een rol gespeeld. 

5.2.5 Logistiek 

Bij de fysieke logistiek komen de gevolgen van produktontwikkeling en de beperkingen 
van het produktieproces aan bod. 

Op de eerste plaats is hierbij de zelf-gecreeerde complexiteit een indicatie voor de mate 
waarin het te beheersen proces doorzien wordt. Onder zelf-gecreeerde complexiteit wordt 
verstaan het verschil tussen het totaal aantal in gebruik zijnde codenummers in een bedrijf, 
verminderd met het aantal codenummers dat wordt ingekocht en verkocht ( catalogus van 
afgeleverde produkten inclusief reserve onderdelen). 
Deze 'quasi' codenummers worden vaak ingevoerd om een produkt in wording financieel 
te kunnen volgen (bijvoorbeeld voor de waardering van tussenvoorraden), om accountabi
lity per afdeling in te voeren (doorberekening naar afdelingsniveau) of om voor de ver-
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schillende afdelingen de logische samenhang tussen groepen onderdelen zichtbaar te 
maken (technische bouwblokken voor ontwikkeling hoeven niet dezelfde te zijn als de 
assemblageblokken voor fabricage en de vervangingsblokken voor service). 

Als benchmark voor de assemblage industrie geldt dat de hoeveelheid quasi codenummers 
ongeveer 15 procent van het totaal bedraagt, terwijl het gemiddelde in deze industrie op 
zo'n 35% ligt [BREKO, 1993, pagina 39]. 
Bij MR kent men ongeveer 15.000 codenummers in gebruik. Volgens de afdeling F&A 
zijn er hiervan 12.000 in gebruik als inkoop- en verkoop codenummers. Dit betekent dat 
20% van de codenummers zelf-gecreeerde complexiteit is. 
Dit is, zeker met het oog op het grote aantal componenten waaruit een scanner bestaat, 
geen overdreven aantal. 

De totale kosten van de omzet van de PMG MR worden voor een groot deel veroorzaakt 
door de ingekochte goederen, diensten en onderdelen (83%). Van de ruim 200 miljoen 
gulden wordt 87% (173 miljoen) uitgegeven aan direct materiaal. Dit zijn inkoopdelen en 
materiaal die direct in het produkt zijn terug te vinden. Dit materiaal wordt ingekocht bij 
ongeveer 200 leveranciers. De overige 27 miljoen zijn hulpmaterialen en ingekochte dien
sten. 
Omdat een MR-scanner uit een aantal zeer kostbare onderdelen is opgebouwd, is het niet 
vreemd dat 90% van de inkoopkosten verdeeld zijn over slechts 20% van de leveranciers. 
Deze leveranciers kunnen gekarakteriseerd worden als key-suppliers en omdat ze zeer 
specialistische onderdelen leveren zijn ze niet eenvoudig te vervangen. 
Binnen de afdeling inkoop van de PMG MR is recent een onderzoek gestart of de leveran
ciers van MR te classificeren zijn en welke strategie in dat geval bij de respectievelijke 
groepen hoort. Co-makership is namelijk niet iets dat voor iedere leverancier even geschikt 
is. Het leveranciersonderzoek is een eerste stap op weg naar een eventuele kostenreductie 
van het inkooptraject en is als zodanig van zeer groot belang voor de totale PMG. 

Vanwege oorzaken die door de fabriek niet te bernvloeden zijn, is de vraag naar MR.
scanners niet helemaal gelijk verdeeld over het jaar. Tegen de afsluiting van de boekjaren 
van de SSD's vindt over het algemeen een piek in de vraag plaats. Geprobeerd wordt om 
deze piek te ondervangen door een evenwichtige capaciteitsverdeling over het jaar been, 
wat betekent dat in de loop van het jaar voorraad wordt opgebouwd om aan het einde van 
het jaar te kunnen leveren. In praktijk is daarentegen in de fabriek, door allerlei technische 
en logistieke verstoringen, toch een eindejaarspiek merkbaar, waarbij de fabriek op haar 
tenen moet lopen om de gevraagde output te kunnen leveren. 

Vanwege de hoge voorraadkosten die een MR-scanner met zich meebrengt (renteverlies en 
opslagkosten) zou een indeling van de fabriek met meer flexibele capaciteit een oplossing 
kunnen zijn (een loonkostenafweging valt echter vaak in het voordeel van voorraad 
houden uit). Hierbij moet wel gelet worden op het feit dat door de technische problemen 
die op kunnen treden, een kerngroep van vaste werknemers in dienst is die alle 'moeilijke' 
taken kunnen uitvoeren. De 'eenvoudige' taken die dan overblijven kunnen door inhuur
krachten uitgevoerd worden, die daarvoor slechts zeer beperkt ingewerkt hoeven te wor
den. Het volgende voorbeeld illustreert dit. 
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Ste! dat de uitvoering van een bepaald takenpakket met een output van 1000 stuks per week ( een 
rustige periode) uitgevoerd moet worden door 100 werknemers, waarvan er 40 een 'moeilijke' 
taak moeten uitvoeren die relatief veel inleertijd kost. Als zich nu ook regelmatig een drukke 
periode voordoet waarin 2000 stuks per week geproduceerd moeten worden, zijn er dus twee keer 
zo veel werknemers nodig. In dit geval betekent dat 200 werknemers, waarvan er 80 een 'moei
lijke' taak moeten uitvoeren. Omdat zo'n moeilijke taak een relatief lange inleertijd met zich 
meebrengt, die in een drukke periode zeker niet voorhanden is, moet de groep werknemers in 
rustige tijd (100 man) dus bestaan uit 80 man die in de drukke periode een 'moeilijke' taak 
kunnen uitvoeren. De helft van deze groep houdt zich in rustige tijd dus bezig met 'eenvoudige' 
taken. 

Het laatste logistieke aspect dat is meegenomen in de doorlichting heeft betrekking op de 
doorlooptijd van de produkten in de fabriek. Bij complexe beheersingssystemen en veel 
kleine produktie batches is de tijd dat een produkt-in-wording in de fabriek verblijft 
aanzienlijk groter dan de werkelijke bewerkingstijd. Bij een flow-lijn wordt dit effect al 
snel minder en bij een fabriek met een hoge toegevoegde waarde (vooral proces industrie) 
neemt deze factor aanzienlijk af De ratio die daarom gehanteerd wordt is: 

Ratio Move Time = ~ (bewerkingstijden + procestijden) 
manufacturing doorlooptijd 

Hierbij zijn bewerkingstijden gedefinieerd als de tijden dat daadwerkelijk aan het produkt 
gewerkt wordt volgens minimale normen (bijvoorbeeld assemblagenormtijden) en worden 
procestijden daamaast bepaald door activiteiten die voor het produceren van het produkt 
benodigd zijn en die niet als bewerkingstijd gerekend worden (bijvoorbeeld drogen van 
lijm of afkoeltijd). 
De som van bewerkings- en procestijden vormt de minimaal benodigde (kritieke pad) tijd 
voor de produktie van een bepaald produkt. De manufacturing doorlooptijd is de totale tijd 
dat het produkt (of zijn onderdelen) in het proces verblijven, van het moment dat op de 
vloer met een order wordt gestart, tot het moment van afleveren aan de ( eventueel inteme) 
klant. 
Wanneer deze ratio wordt uitgezet tegen de toegevoegde waarde van 17% van het fabri
cage bedrijf MR, zijn het Industrie Gemiddelde en de Benchmark respectievelijk 4% en 
7% [BREKO, 1993, pagina 43]. 
In detail is niet bekend in hoeverre de MR-fabriek hieraan voldoet. De normtijden zijn 
voor zowel MRC als :MRS beschikbaar (in dagen van acht uur). Het kritieke pad in de 
MRC bedraagt namelijk 3 dagen en in de :MRS 5,3 dagen. Hiermee komt de som van 
bewerkings- en procestijden op 8,3 dagen. 
In de :MRS wordt door de kwaliteitsdienst MRMQ continu een meting uitgevoerd waarmee 
de werkelijke tijd dat een systeem in de :MRS verblijft, wordt bijgehouden. Deze zoge
naamde 'gemiddelde bruto doorlooptijd van System Parts Tested per systeem' bedraagt 
13,5 dagen. Dit is het gemiddelde over de maanden januari tot en met september 1995. 
De werkelijke doorlooptijden in de MRC en het verblijf van de systeemdelen in de buffer 
tussen MRC en :MRS worden niet als zodanig geregistreerd. 
Op basis van de Device History File (DHF) van een systeem is hiervoor echter wel een 
indicatie te geven. In de DHF wordt namelijk voor elk deelcomponent de start- en eindda
tum van de betreffende shoporder vermeld (reele indicatie voor de werkelijke verblijftijd 
in de MRC) en tevens de datum waarop een systeemtester met de verificatietest begint. 
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Als volgens afspraak wordt gewerkt (FIFO behandeling van systeemdelen in de buffer) is 
het verschil tussen startdatum van de verificatietest en einddatum van de shoporder dus de 
verblijftijd in de buffer tussen l\1RC en MRS. Om een indicatie te krijgen is een kleine 
steekproef gehouden voor enkele kritieke pad componenten. Hieruit bleek dat het voor
komt dat de doorlooptijd in de l\1RC 7 dagen bedraagt en de verblijftijd in de buffer zelfs 
19 dagen. 
Hiermee kan de ratio move time worden berekend. Deze is dus gelijk aan de verhouding 
van de duur van het kritieke pad in de l\1RC en MRS (respectievelijk 3 en 5,3 dagen) en 
de tijd dat de onderdelen in zowel l\1RC, de buffer en MRS verblijven (respectievelijk 7, 
19 en 13,5 dagen). De ratio move time komt met deze getallen op (3+5,3) / (7+19+13,5) = 
8,3 I 39,5 = 21 %. 

Nogmaals wordt vermeld dat <lit slechts een indicatie is die berust op een aantal aannrunes. 
Echter, zelfs als de steekproef een factor twee te laag zit (wat overigens niet verwacht 
wordt ), is de score van l\1R nog ruim boven de benchmark. 
Dit is vooral te verklaren door het feit dat een assemblage bedrijf normaal gesproken 
batchgewijs produceert, terwijl in de l\1R-fabriek op basis van het flow-principe met een 
kritieke pad benadering gewerkt wordt. Inherent aan zo'n flow-principe is een lagere 
wachttijd doordat het produkt-in-wording in een keer door het proces gaat. Om in detail 
een uitspraak te kunnen doen over de ratio move time, is wat de doorlooptijd in l\1RC en 
in de buffer betreft, nader onderzoek nodig. Ook een werkmethoden onderzoek voor 
methodische bepaling van normtijden in de l\1RC, dat reeds gei'nitieerd is, verdient aanbe
veling van grote prioriteit, vanwege kapitaalbeslag van onderhanden werk. 

SAMENGEVAT: 

'fabriek' l\1R score l\1R Industrie Benchmark 
Toegevoegde Waarde: 17% Gemiddelde 

Aantal 'quasi' codenummers (in% van 20% 35% ± 15% 
totaal aantal codenummers in gebruik) 

Ratio move time 21% 4% ~7% 

5.2.6 Personeel 

Met dit aspect wordt vastgesteld waar de verschillende mensen binnen de fabriek zich mee 
bezig houden, om inzicht te krijgen in de opbouw van de arbeidskosten. Het eerste onder
scheid wordt gemaakt op basis van directe en indirecte arbeid. De ratio van deze twee 
factoren kan in relatie gebracht worden met de toegevoegde waarde van het betreffende 
bedrijfsonderdeel en als zodanig vormt het een maatstaf voor de organisatie efficiency. 
Hierbij moet een goede definitie gegeven worden van beide begrippen anders is de ratio 
direct/indirect niet bruikbaar. 
Directe arbeid wordt gedefinieerd als: die arbeid die het produkt in wording 'met eigen 
handen' daadwerkelijk een stap verder in het transformatieproces brengt. Hieronder vallen 
over het algemeen operators en testers. 
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Onder de indirecte arbeid wordt die arbeid verstaan, die nodig is om de gang van zaken 
random bet werkelijke (directe) transformatieproces mogelijk te maken. Met deze definitie 
is de benchmark database tot stand gekomen en voor een valide vergelijking moet deze 
definitie dan ook gehanteerd warden om over de ratio een uitspraak te kunnen doen. 
Onder de directen van de MR-fabriek vallen de monteurs/controleurs van de l\1RR (9), de 
celmedewerkers van de MRC (54) en de medewerkers van de MRS (28). Onder de indi
recten van de fabriek valt de 'staf van MR-fabricage (I 1), logistiek MR (4), inkoop MR 
(11), manufacturing order control (6), MRMQ (5) en MRME (14). 

Dit betekent dus een totaal van 91 directe en 51 indirecte werknemers. De ratio Indi
rect/Direct komt hiermee op 51/91, oftewel 0,56. Volgens de benchmark database ligt bet 
Industrie Gemiddelde voor de professionele sector net iets hoger dan de Benchmark 
waarde die 0,50 aangeeft [BREKO, 1993, pagina 31]. 
Hieruit kan geconcludeerd warden dat de directen in bet fabricage bedrijf van MR vol
doende ondersteuning krijgen om bun taken goed uit te voeren. Het aanstellen van extra 
indirecten is op basis van deze gegevens daarom niet aan te bevelen. Mocht echter de 
noodzaak voor extra ondersteuning blijken, dan kan door aanvullende opleiding bet niveau 
van de ondersteuning verhoogd warden. 

Uit ervaring blijkt dat gemiddeld tussen de 45 en 50 procent van de directe arbeid als 
toegevoegde kosten moet warden beschouwd [BREKO, 1993, pagina 23]. De bench
markwaarde voor toegevoegde kosten is voor zowel de proces- als assemblage industrie 
40%. Voorbeelden van toegevoegde kosten zijn meten, verplaatsen van en wachten op 
materiaal, reparaties, machine onderzoek en bet herstellen van defecten en persoonlijke 
verzorging. Deze zouden in principe overbodig moeten zijn in een ideale situatie. De 
toegevoegde waarde van de arbeid daarentegen bevat die activiteiten die bet produkt een 
stapje dichter bij bet definitieve eindprodukt brengen ( de werkelijke handmatige en ma
chine handelingen). Merk op dat dit een andere definitie is van toegevoegde waarde dan 
die eerder in dit hoofdstuk werd gebruikt. De toegevoegde waarde van de arbeid wordt 
gebruikt om een globale efficiency van de directe arbeid te kunnen weergeven en niet om 
een positionering op basis van omzetkosten van een heel fabricage bedrijf te kunnen 
geven. 

Voor de fabriek MR kunnen hierover geen conclusies warden getrokken omdat geen 
gegevens bekend zijn over de tijdsverdeling van de directe arbeid in een dergelijke mate 
van detail. De bestaande urenregistratie geeft slechts onderscheid naar aanwezigheid, 
werkplek, ziekte, cursus en dergelijke, maar niet naar gedetailleerde werkinhoud. Een 
tijdstudie zou bier inzicht in kunnen verschaffen. 

Vaststellen welk deel van de indirecte arbeid waarde toevoegt is nog een stapje moeilijker. 
Hiervoor bestaan geen normen en dus is bet zeer moeilijk om aan te geven hoeveel 
indirecte arbeid in een bepaald geval nodig is onder welke omstandigheden. Wel is na te 
gaan waarvoor de indirecte arbeid wordt aangewend. 
Activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de organisatie structuur (management en 
beleid), op diversiteit (nieuwe releases, huidige types en codenummers) en op procesbe
heersing en -verbetering. 
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Dez.e indeling betekent voor MR-fabricage dat van de 51 indirecten er 18% in manage
ment en beleid zitten, 43% zich bezighoudt met het beheren, beheersen en creeren van 
diversiteit (logistiek, inkoop, order control en automatisering) en de overige 39% werk
zaamheden op het gebied van procesbeheersing uitvoert (MRME, MRMQ). 
Uit de benchmark onderzoeken [BREKO, 1993, pagina 26] blijkt dat dit een wenselijke 
verdeling is voor indirecten in de assemblage industrie. 

Het opleidingsniveau van de indirecten kan grofweg onderverdeeld warden in hoog, 
middel en laag. Een hoog opleidingsniveau wordt gedefinieerd als een academische of 
HBO opleiding. Men is middelmatig opgeleid wanneer een MBO studie is afgerond en 
mensen met een LBO opleiding of lager zijn laag geschoold. In een assemblage industrie 
is het opleidingsniveau van de indirecten bij voorkeur verdeeld naar 50% laaggeschoolden, 
25% middelgeschoolden en 25% hooggeschoolden. 
Het gemiddelde in de industrie komt hiermee overeen, zij het dat het aandeel hoogge
schoolden iets kleiner is dan het aandeel van de middelgeschoolden. 
Bij fabricage MR ligt de verdeling iets anders. Van de indirecten zijn er 31 % laagopgelei
den, 39% heeft een middelmatige opleiding genoten en de categorie hooggeschoolden 
bedraagt 30%. 
Dit is te verklaren door het high-tech karakter van het produkt MR-scanner. De specialis
tische kennis die hiervoor nodig is wordt eerder z.eker gesteld op basis van opleidingsni
veau dan op basis van ervaring. 

Als laatste factor rond het aspect personeel wordt de arbeidsefficiency met betrekking tot 
beschikbare tijd van de directe arbeid genoemd. Dez.e arbeidsefficiency wordt beYnvloed 
door onder andere absentie wegens ziekte en door training en opleiding. Ook het perso
neelsverloop is een indicatie voor de arbeidsefficiency. 
Personeelsverloop wordt gedefinieerd als het aantal beeindigingen van dienstverbanden 
( ontslag of overplaatsing op eigen verzoek of op verzoek van het bedrijf) van vaste 
medewerkers in een bepaalde periode, ten opzichte van het personeelsbestand in aantallen 
mensen aan het begin van die periode. 
Het industriegemiddelde voor verloop ligt op 7% per jaar, terwijl de benchmarkwaarde op 
3% per jaar ligt [Breko, 1993, pagina 34]. Bij MR-fabricage zijn in 1994 drie werknemers 
overgeplaatst en hebben er drie van de zogenaamde VROM-regeling gebruik gemaakt, op 
een totaal van 108 medewerkers ( cijfers opgevraagd bij de afdeling HRM van de PMG). 
Het verloopcijfer voor MR-fabricage komt hiermee op 6/108 = 5,5%. 

Training en opleiding geeft het percentage 'verliesuren' aan ten gevolge van cursus en 
dergelijke. Verliesuren is hierbij een beetje ongelukkig gekoz.en omdat de opleiding die 
gevolgd wordt een positief resultaat moet hebben op het uiteindelijke rendement van de 
organisatie als geheel. De cijfers met betrekking tot ziekte en training zijn afgeleid van de 
door de betreffende personeelsleden ingevulde urenstaten over 1994. In bijlage 7 is een 
cumulatief overzicht opgenomen van de verschillende posten. 
Inefficiency wegens ziekte bedraagt 4,79% van de totaal 'aanwezige' uren. Dit ligt net iets 
onder de benchmark, terwijl het gemiddelde in de industrie op 7% ligt Het ziekteverzuim 
over alle medewerkers van de PMG MR bedraagt 3,65%. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door het feit dat indirecten over het algemeen beduidend minder verzuimen wegens ziekte. 
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Uren die geschreven zijn op cursus komen op een totaal van 1,75%. Dit ligt op bet indus
trie gemiddelde, terwijl de benchmark ongeveer twee keer w hoog ligt. 
Het belang dat de ontwikkelaars van de IOA aan opleiding hechten blijkt uit bet feit dat 
zelfs bet in bet verleden maximaal geconstateerde percentage onder de benchmarkwaarde 
blijft. 

SAlvIBNGEVAT: 

'fabriek' l\1R score l\1R Industrie Benchmark 
Toegevoegde Waarde: 17% Gemiddelde 

Ratio indirecten/directen 0,56 ± 0,53 ± 0,50 

Arbeidsverdeling directen: 
% toegevoegde kosten ?? 45-50% ±40% 

Arbeidsverdeling indirecten (%): 
- Management & beleid 18% 32% 20% 
- Diversiteit 43% 26% 40% 
- Procesbeheersing & overig 39% 42% 40% 

Opleidingsniveau indirecten (%): 
-Hoog 30% 20% 25% 
- Middel 39% 30% 25% 
- Laag 31% 50% 50% 

Afwezigheid directen (%) wegens: 
- Ziekte 4,79% 7% ~5% 
- Cursus 1,75% 2% ±4% 

Verloop (%) 5,5% 7% ~3% 

5.2. 7 Organisatie 

De organisatie moet bet uitvoerende proces ondersteunen. De structuur van de organisatie 
bepaalt voor een groot deel de effectiviteit van een bedrijf. Hierbij geldt dat hoe meer 
lagen de hierarchie telt, hoe logger (inflexibel) de ondememing is en hoe langzamer de 
besluitvorming tot stand komt. Daarentegen kan een manager in een platte organisatie 
geconfronteerd worden met te veel directe problemen waardoor de grote lijn uit bet oog 
verloren wordt. Daarnaast is hokjesgeest (afbakenen en verdedigen van bet eigen territo
rium) ook een eigenschap in bepaalde bedrijven die de flexibiliteit niet altijd ten goede 
komt. 

Bij fabricage l\1R is de hierarchie met de organisatieverandering teruggebracht tot drie 
niveaus. Het is moeilijk om te kwantificeren wat bet gevolg hiervan voor de organisatie is 
geweest, maar interviews met betrokkenen en resultaten van de EMS onderschrijven bet 
gevoel dat op bet gebied van de motivatie van de werknemers vooruitgang is geboekt. 
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Voor een high-tech assemblage industrie wordt een organisatie waarin verantwoorde
lijkheid zover mogelijk naar de vloer is gedelegeerd, als meest ideaal verondersteld. Dit 
blijkt onder andere uit hoofdstuk 3, waar WCM is behandeld. Uit <lit oogpunt is de opde
ling van het primaire proces in aparte assemblage cellen verstandig geweest. Echter, het is 
moeilijk aan te geven hoeveel beter de fabriek door het invoeren van de celstructuur is 
geworden. Daarvoor zou een historische analyse uitgevoerd moeten worden, die buiten de 
kaders van <lit onderzoek valt. Wel is nu · een plan op te stellen hoe de celstructuur het 
beste benut kan worden om de perfonnance van de fabriek te verhogen. De theorie van 
WCM geeft aan <lat delegeren van verantwoordelijkheid naar een (autonome) groep in 
deze gevallen een positieve bijdrage levert [Maskell, 1991]. Hierbij is het echter wel 
belangrijk <lat aan de gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijke 
doelen worden gesteld, die gelinkt zijn aan de hogere organisatiedoelen en die door de 
betreffende groep beinvloed kunnen worden. Pas als voor de groep duidelijk is <lat zij 
serieus genomen worden door het management :zal de groep zich ten volste inzetten om de 
gestelde doelen te bereiken. Motivatie en betrokkenheid van de mensen speelt hierbij een 
grote rol. Deze worden in zekere mate ook bepaald door de heersende bedrijfscultuur. De 
mate van communicatieve openheid in het veranderingsproces en de opstelling van de baas 
( coachend of hierarchisch) dragen bij tot het gevoel van de mensen of ze wel of niet 
serieus worden genomen en of initiatieven tot verbeteringsvoorstellen worden ontplooid 
[Harvey & Brown, 1992]. 

Voor MR-fabricage geldt <lat nagedacht moet worden over de manier waarop de 
celvonnige teamstructuur optimaal kan worden benut. Een ding staat hierbij vast: de 
sleutelwoorden zijn: delegatie van verantwoordelijkheid en stellen van duidelijke 
doelen. 

5.2.8 Procesbeheersing 

Procesbeheersing komt tot uiting in de zogenaamde 'non-perfonnance' kosten en dan 
vooral in de kwaliteitskosten. Dit zijn kosten die gemaakt worden om te zorgen <lat (even
tueel afgekeurde) output op het gewenste niveau komt. Deze kosten zijn dus een gevolg 
van niet-first-time-right produceren. Hiertoe horen onder andere: materiaal verspilling, 
afkeur uit het proces, reparatiekosten, aanpassings- en veranderingskosten, meet- en 
beheersingskosten, after-sales kosten en garantie uitkeringen. Uit onderzoek en ervaring 
blijkt <lat in het algemeen minder dan vijf procent van deze kosten in de preventie gaat 
zitten, ongeveer een kwart in evaluatie en de rest in inteme en exteme foutkosten. 

lets minder dan de helft van de foutkosten worden normaal gesproken veroorzaakt door 
machines en dan met name door slijtage en onzuiver gebruik ( <lit is bij een assemblage 
industrie natuurlijk beduidend minder tot zelfs niet relevant). Een even groot deel echter 
komt door onvoldoende workmanship ( ontbreken van juiste werkinstructies, slechte of 
onbruikbare hulpgereedschappen en te weinig training). Het overige deel wordt veroor
:zaakt door het proces ( ontwerpregels niet toegepast, te grof voor de vereiste toleranties) en 
slecht materiaal (foutief verpakt, op de grens qua tolerantie, niet volgens specificatie 
aangeleverd). 
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Het zal duidelijk zijn dat de indirecte organisatie een zeer grote invloed heeft op de 'non
perfonnance' kosten. Een produktie afdeling is namelijk zeer goed in staat om goede 
output te leveren als op tijd de juiste materialen, hulpmiddelen en instructies aangeleverd 
worden. 
Bij l\.1R is op dit moment onvoldoende inzicht in de grootte en opbouw van de kwaliteits
kosten. Vanuit de PMG-directie is dan ook recentelijk een onderzoek opgestart om de:ze 
kwaliteitskosten voor de hele PMG in kaart te brengen. 
Een drive moet echter zijn, voortdurend te proberen om de non-perfonnance kosten te 
verlagen en uiteindelijk te elimineren (WCM). Tools die hiervoor zijn ontwikkeld zijn 
onder andere Statistic Process Control (SPC) en Statistic Process Management (SPM). Ook 
in situaties waar geen sprake is van massafabricage kunnen toepassingen van de:ze tools 
gebruikt worden, en dan bij voorkeur door de directe medewerker op de vloer [Van Breu
kelen c.s., 1992]. 

Onder de mate van procesbeheersing valt ook het aantal engineering changes (wijzigings
besluiten) dat doorgevoerd wordt in het produktie proces. Interessant hierbij is ook om na 
te gaan wie de wijzigingen heeft geYnitieerd ( ontwikkeling, produktie, inkoop, marketing 
etc.) en waarom (bijvoorbeeld verandering van specificaties, efficiency, standaardisatie of 
klantwensen). 

Als laatste aspect van procesbeheersing wordt hier genoemd het toepassen van een beheer
singssysteem om de prestatie van het proces te kunnen monitoren en indien nodig corrige
rende acties uit te voeren. Een dergelijk systeem van meten, terugkoppelen en bijsturen ( de 
regelkring) wordt gebruikt om de belangrijkste prestaties van het proces te meten, de:ze 
metingen af te :zetten tegen normen en te signaleren of de prestatie volgens de normen 
beheerst verloopt. De mate waarin zo'n systeem systematisch is doorgevoerd in een orga
nisatie geeft aan in hoeverre het management in staat is om essentiele informatie omtrent 
de prestatie van het ( deel)proces te overzien. Het ad hoc opstellen van indicatoren die niet 
gerelateerd zijn aan de (hogere) organisatiedoelen kan leiden tot suboptimalisatie bij de 
besturing van het proces. Een opmerking van Juran is hier op zijn plaats [Juran, 1974]: 
One must pay attention to the vital few, not to the trivial many! 

Binnen de fabricage afdeling van l\.1R is een dergelijk systeem met afleidbare doelen 
en targets voor de mate van procesbeheersing op lagere niveaus van de organisatie niet 
systematisch ontwikkeld, terwijl de behoefte aan een dergelijk systeem wel aanwezig 
is. Ont:zettend belangrijk voor het goed functioneren van een dergelijk systeem is dat 
het systeem door de mensen die ermee moeten werken wordt geaccepteerd. Als dit niet 
het geval is, dan verliest het systeem het grootste gedeelte van zijn waarde. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering van het proces waarmee de gevolgen van 'kwaliteit 
in de lijn' voor de kwaliteitsdienst l\,1RMQ duidelijk worden. Als uitgangspunt hiervoor 
wordt een van de technieken van WCM, empowennent, genomen. Op deze manier wordt 
'kwaliteit in de lijn' gerelateerd aan de inspanning van de fabricage afdeling, namelijk 
inspanning in de vorm van inzet van mensen. Dit komt dan ook naar voren in de eerste 
twee paragrafen van dit hoofdstuk. In paragraaf 6.3 worden vervolgens de resultaten 
gepresenteerd van het eerste deel van het project: de definitie van het begrip 'kwaliteit in 
de lijn'. De resultaten van de tweede fase, de gevolgen voor de kwaliteitsdienst l\1RMQ, 
worden in paragraaf 6.4 uitgewerkt. Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 6.5 
een korte toelichting gegeven op het vervolg van het project. 

6.1 Total Employee Involvement 

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat voor het bereiken van WCM de vaardigheden en ervaring van 
alle medewerkers, zo optimaal mogelijk moeten worden gebruikt. Daamaast was empo
werment ( onder andere delegeren van verantwoordelijkheden naar de mensen op de vloer) 
volgens de literatuur de manier om de medewerkers te motiveren en betrokken te krijgen. 
Uiteindelijk moet dit resulteren in een situatie waarin geen verspilling van middelen meer 
optreedt. Alie activiteiten die geen waarde toevoegen moeten geelimineerd worden. Em
powerment is in de visie van Philips [Philips Corporate Staff Bureau, 1994] de sleutel tot 
Total Employee Involvement (TEI). 

Verantwoordelijkheden die in aanmerking komen om naar lagere hierarchische niveaus in 
de organisatie gedelegeerd te worden kunnen verschillen van organisatie tot organisatie en 
van geval tot geval. Gedacht kan worden aan onder andere de planning van uit te voeren 
activiteiten (logistieke delegatie ), het inrichten van de werkplek (procestechnische delega
tie) en het borg staan voor de kwaliteit van de output (kwaliteitsborging delegatie ). 
Welke vorm van delegatie in welke mate moet worden doorgevoerd om een optimaal 
resultaat te behalen voor de organisatie als totaal, is situationeel afhankelijk. Hiervoor is 
geen algemeen bruikbaar model te ontwikkelen omdat een organisatie (nog altijd) uit 
mensen bestaat, die nooit hetzelfde zijn, denken en doen. Daamaast is delegatie van 
verantwoordelijkheden altijd een efficiency afweging tussen de voor- en nadelen van 
centralisatie en decentralisatie. 

In het vorig jaar doorgevoerde veranderingsproces zijn de planningsactiviteiten centraal 
gehouden bij de afdeling logistiek van de PMG en is voor de procestechnische activiteiten, 
vanwege de benodigde specialistische kennis, gekozen voor een centrale benadering in de 
vorm van een afdeling Manufacturing Engineering. 
Met de creatie van de assemblagecellen in de MRC zijn op het gebied van kwaliteit een 
aantal bevoegdheden naar de celassistenten gedelegeerd. Een voorbeeld hiervan is het 
tekenen van het zogenaamde delivery protocol (de vrijgave voor levering) en de autorisatie 
van afkeur. De eindverantwoordelijkheid hiervoor bleef bij de manager van de MRC, die 
aanspreekpunt is voor geconstateerde afwijkingen op de procedure, maar de tekenbevoegd
heid is formeel naar het lagere niveau gedelegeerd. Daamaast bleef kwaliteitsborging in 
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principe een taak van de kwaliteitsdienst MRMQ. In een soort 'agentenrol' werden onder 
andere de uitvoering van kwaliteitsprocedures en de kwaliteit van de output gecontroleerd. 

De:ze gang van zaken werd door het afdelingsmanagement niet meer passend geacht voor 
een organisatie als MR-fabricage en in het kader van TEI werd gezocht naar een andere 
invulling van het activiteitenpakket rond kwaliteit. Als kapstok hiervoor werd het begrip 
'kwaliteit in de lijn' geintroduceerd. Dit begrip werd echter niet verder uitgewerkt en de 
betekenis eryan voor MRMQ bleef ook onduidelijk. De vraag die uit de:ze onduidelijkheid 
voortgekomen is, vormt het tweede gedeelte van de opdrachtformulering van dit onder
zoek: welke invulling kan gegeven warden aan het begrip 'kwaliteit in de lijn' en wat 
betekent dit voor de kwaliteitsdienst MRMQ? Uit de aanvulling "werk dit met de betrok
ken mensen uit" blijkt dat het antwoord op dit vraagstuk op een participatieve wij:ze tot 
stand moet komen. In de volgende paragraaf wordt de wij:ze beschreven hoe dit is ge
beurd. 

6.2 Project aanpak 

Om het draagvlak van het onderzoek, voor wat de resultaten betreft, zo groot mogelijk te 
maken is dit deel van het onderzoek, naar wens van de opdrachtgever, op een participa
tieve manier uitgevoerd. Dit zou er toe moeten leiden dat de acceptatie bij overdracht ge
borgd zou zijn zodat het onderzoek niet op zich:zelf bleef staan. Het onderwerp van dit 
onderzoek heeft namelijk betrekking op de toekomst van de kwaliteitsdienst MRMQ, een 
afdeling waar zes mensen werkzaam zijn. 
Omdat een invulling van het begrip 'kwaliteit in de lijn' een aantal fundamentele con
sequenties kon hebben voor de hele afdeling Manufacturing is in overleg met het afde
lingsmanagement besloten om het onderzoek in twee fasen uit te voeren. 
V oor de eerste fase werd als doel gesteld om een werkbare definitie van 'kwaliteit in de 
lijn' op te stellen. Hiervoor werd een projectgroep in het leven geroepen, bestaande uit de 
afdelingschef, de change-engineer, de manager van MRMQ en de afstudeerder, die als 
team, op basis van discussie en brainstorming, <lit probleem zouden aanpakken. 

In de tweede fase zouden de manager van MRMQ en de afstudeerder de:ze definitie als 
uitgangspunt nemen en proberen om een vertaling te maken voor de kwaliteitsdienst. Met 
de:ze benadering zou vanuit twee invalshoeken gewerkt warden: respectievelijk de praktijk 
en de theorie. 
Voor de vertaling zou in eerste instantie op basis van een missie een beleidsplan opgesteld 
warden, dat ook gebaseerd moest zijn op een efficiency afweging ( centralisatie versus 
decentralisatie). Een volgende stap zou zijn het concretiseren van het beleid, waarmee een 
uitgangspunt gecreeerd wordt, van waaruit het takenpakket voor MRMQ op te stellen is en 
waaruit de raakvlakken met de andere procesonderdelen van de fabricage afdeling 
(primair, secundair en management) en met derden duidelijk warden. 
Eventueel zou bij voldoende tijd een begin gemaakt kunnen warden met het, bij het 
omschreven takenpakket, schetsen van het gewenste profiel dat ingaat op benodigde func
tionele kennis en kunde. Als laatste stap van het proces zou daarna de normatieve organi
satie ingevuld moeten warden waarin opleidingsplannen, verantwoordelijkheden en be
voegdheden staan beschreven. Het MRMQ-document is dan gereed voor review binnen de 
staf van de af de ling en kan daarna warden uitgeleerd. 
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De voortgang van de tweede fase van het onderzoek wu regelmatig met de afdelingschef 
en de change-engineer besproken worden, om af te stemmen of de ingeslagen weg in lijn 
bleef met het afdelingsbeleid. 

6.3 Fase 1: wat is 'kwaliteit in de lijn'? 

Voor de.ze fase van het project is als doel· gesteld om een werkbare definitie op te stellen 
van het begrip 'kwaliteit in de lijn'. Tijdens discussie en brainstorming is geprobeerd om 
op basis van de elementen kwaliteit en de lijn, te komen tot een bruikbaar resultaat. 

Het uitgangspunt voor kwaliteit is hierbij de definitie van Juran, waarbij kwaliteit wordt 
opgesplitst in produktkwaliteit en proceskwaliteit [Van der Bij c.s., 1992]. 
Onder produktkwaliteit wordt verstaan: "fitness for use" oftewel gericht op wat de gebrui
ker (de klant) wil (functionaliteit). 
Proceskwaliteit is de mate waarin de produktkwaliteit conform de eisen, specificaties en 
afspraken tot stand is gekomen. 
Kwaliteit kan hiermee dus omschreven worden als geschiktheid voor specifiek gebruik (ten 
beoordeling van de gebruiker). De manier waarop kwaliteit tot stand komt, wordt in 
belangrijke mate bepaald door de mentaliteit van de mensen in de hele keten van het 
voortbrengingsproces, van marketing, ontwikkeling en inkoop tot fabricage, verkoop en 
service. 

Het element De lijn is volgens de projectgroep met betrekking tot de fabricage afdeling op 
drie niveaus te bezien. De eerste is op PMG niveau, de tweede is op af delingsniveau en de 
laatste op het niveau van het individu. 

PMG: 

Afdeling: 

lndividu: 

De keten van afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het traject van 
orderverwerving tot aan aflevering, installatie en service. Belangrijk voor 
de.ze 'lijn' is de communicatie (ifstemming) tussen de verschillende afdelin
gen, zodat alle afdelingen op het.zelfde ( de klant) zijn gericht. 

De verschillende onderdelen van de afdeling MR-fabricage en hun onderlin
ge relaties, dus rowel produktie/reparatie als ondersteuning en staf. De na
druk ligt voor de.ze 'lijn' op het genereren van inf omzatie en het benodigde 
teamwork bij de uitwisseling daarvan, voor een efficiente uitvoering van het 
fabricage proces. 

Iedereen in het proces, van monteur tot afdelingschef, die door de uitvoe
ring van zijn taak een bijdrage levert aan de produktie van MR-scanners. 
De.ze 'lijn' wordt benadrukt door de betrokkenheid van de mensen bij het 
proces en de terugkoppeling die over hun activiteiten wordt gegeven. 

Uit de.ze twee elementen is de volgende definitie van 'kwaliteit in de lijn' afgeleid: 

De mate wmlin iedereen in het proces zich bewust is van en inzicht heeft in de gevolgen 
van zijn handelen op de output en deze binnen bepaide randvoorwwrden zo effectief en 
efficient mogelijk beinvloedt. 
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Dit komt overeen met de door Fisher gehanteerde term operator self-control, wat hij ziet 
als een zeer vergaande vorm van empowerment [Fisher, 1993]. 

De definitie heeft in zich <lat iedere medewerker zich betrokken voelt bij het door hem 
uitgevoerde proces en <lat hij met de hem ter beschikking staande kennis en kunde :zelf 
beslissingen kan nemen om zijn resultaat te verbeteren, in het belang van de organisatie 
als totaal. Naast een bepaalde mentaliteit (betrokkenheid in de vorm van een 'kwaliteits
gevoel') is hiervoor ook goede feedback informatie, die op het juiste moment in de juiste 
vorm wordt aangeleverd, vereist. 

De conclusie die de projectgroep heeft getrokken is <lat :zeker op het punt van informatie
voorziening, de kwaliteitsafdeling MRMQ binnen de fabricage af deling een rol kan spelen. 
Dit komt naar voren in de afbeelding 6.1 waar het besturingsmodel van Bemelmans is 
weergegeven. Dit model is erop gebaseerd <lat elk organisatiesysteem is op te delen in drie 
deelsystemen: een bestuurd proces (P), een bestuurlijk informatie systeem (I) en een 
besturend orgaan (B) [Bemelmans, 1987]. 
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Afbeelding 6.1 Proces, besturing en informatie (PBI) model 

Hierbij moet MRMQ als informatiesysteem worden gezien en wordt het besturend orgaan 
gevormd door het individu, <lat zijn ( deel)proces, het bestuurd systeem, continu verbetert 
op basis van aangeleverde inf ormatie. 

6.4 Fase 2: 'kwaliteit in de lijn' en MRMQ 

Het tweede gedeelte van <lit onderzoek bouwt verder op de resultaten van de eerste fase. 
Er zal een aan:zet worden gegeven om de betekenis van 'kwaliteit in de lijn' voor de 
kwaliteitsdienst MRMQ uit te werken. 

6.4.1 Infonnatievoorziening en de missie van MRMQ 

Uit de conclusie van de eerste fase is gebleken <lat voor MRMQ in ieder geval een rol is 
weggelegd bij de informatievoorziening naar de diverse proceseigenaren. Dit kan bijvoor
beeld een monteur in het primaire proces zijn, een assemblagecel, een medewerker van 
MRME, de afdelingschef of de MRMQ-afdeling :zelf. 
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Bij de:ze rol hoort primair een ondersteunend karakter. In die zin is J\1RMQ in ieder geval 
een dienstverlener op het gebied van infonnatievoorziening voor iedereen in het fabricage 
proces. De vraag hierbij is nu: welke infonnatie hebben de mensen in het fabricage proces 
nodig? Met andere woorden, welke infonnatie is belangrijk voor de individuen in het 
proces? Een antwoord op de:ze vraag wordt gegeven door het model van de prestatie
piramide [Lynch and Cross, 1990] en [McNair c.s., 1990]. 

Hierin wordt beschreven dat managers en medewerkers op het operationele niveau behoef
te hebben aan duidelijke, relevante signalen die op tijd door het infonnatiesysteem worden 
aangeleverd.De:ze signalen (indicatoren van prestatie maatstaven) dienen om oorzaken te 
kunnen achterhalen van problemen, om correctieve acties te kunnen nemen en om beslis
singen te ondersteunen in alle lagen van de organisatie. De infonnatie daarbij moet gericht 
zijn op klanttevredenheid, flexibiliteit en produktiviteit. De:ze klantgerichtheid moet geba
seerd zijn op strategische issues. 
Ten eerste moeten de prestatie maatstaven van toepassing zijn bij de klantgerichte bena
dering. 
Ten tweede wordt bij een top-down benadering vermeden dat afzonderlijke prestatie 
maatstaven een suboptimaal karakter kri j gen. 
Ten derde moeten in het proces bij de top-down benadering van het vaststellen van de 
prestatiemaatstaven afzonderlijke (interne) klant-leveranciersrelaties onderkend worden. 
Kwaliteits- en aflevercriteria moeten op het grensvlak van de:ze relaties ingesteld worden. 
Om de efficiency te kunnen meten bij het voldoen aan de klantenwensen moeten ook de 
factoren cyclustijd (procestijd) en verspilling (kosten) meegenomen worden. 

Het structurele raamwerk voor de nieuwe prestatiemaatstaven wordt weergegeven door de 
prestatiepiramide (zie afbeelding 6.2). 
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Afbeelding 6.2 Prestatie-piramide 
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Hierin wordt het twee-weg cornmunicatiesysteem weergegeven dat nodig is bij het door
voeren van de missie in alle lagen van het bedrij£ Doelen worden hierbij naar een lager 
niveau vertaald en omgekeerd worden de prestatieindicatoren omhoog vertaald. Uit de be
drijfsvisie (statement over de markten waarin het bedrijf wil opereren en op welke basis -
prijs, kwaliteit of aflevering) worden doelstellingen gedistilleerd. Deze worden op hun 
beurt vertaald naar meer specifieke financiele en markt doelstellingen op bedrijfsonderdeel 
niveau (bijvoorbeeld marktaandeel, opbrengst en winstdoelstellingen). Strategieen worden 
opgezet en financiele voorspellingen en budgetten worden gealloceerd om deze uit te 
kunnen voeren. 

Op het derde niveau staan drie begrippen. Klant tevredenheid (tegemoetkomen aan de ver
wachtiging van de klant), flexibiliteit (het reactievermogen van de onderneming als geheel) 
en produktiviteit (hoe worden de activiteiten en resources beheerd en aangestuurd teneinde 
de klanttevredenheid te waarborgen). 
Op individueel ( af delings )niveau worden deze drie aspecten meetbaar gemaakt door 
indicatoren op te stellen voor kwaliteit, leveringen, cyclustijd en verspilling. Op dit niveau 
geven dagelijkse metingen de nodige feedback om continue verbetering te kunnen nastre
ven. 
Kwaliteit (niet voldoen aan specificaties, maar voldoen aan klantverwachtingen) en leve
ringen (juiste hoeveelheid op tijd) worden extern bepaald. 
Inteme maatstaven ( cyclustijd en verspilling) hebben geen directe band met de klantver
wachting maar kunnen gezien worden als 'knoppen' waaraan gedraaid kan worden om een 
snellere reactietijd en hogere toegevoegde waarde te kunnen realiseren. 

MRMQ speelt een rol bij het aanleveren van (een gedeelte van) de hierboven beschreven 
informatie aan de verschillende niveaus in het fabricage proces. De informatiebehoefte kan 
hierbij natuurlijk van proceseigenaar tot proceseigenaar verschillen. 

Daamaast is MRMQ vanuit efficiency overweging voor de fabricage afdeling het aan
spreekpunt en de beheerder van relevante zaken op het gebied van kwaliteit, milieu en 
arbo. Dit komt dan ook terug in de geformuleerde missie van MRMQ, de eerste stap in de 
tweede fase (zie paragraaf 6.2 waar het projectaanpak is beschreven). 

Deze missie luidt: Het ondersteunen van de afdeling MR-fabricage op het gebied van aan 
te leveren terugkoppel-informatie en het verstrekken van informatie over en het beheer van 
relevante zaken op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo. 

De missie wordt in de tweede stap uitgewerkt in een beleidsplan voor MRMQ. Hiervan 
wordt in dit rapport slechts het eindresultaat weergegeven. Het beleidsplan is officieus 
door het afdelingsmanagement goedgekeurd. De formele review moet echter nog plaats
vinden. Dit zal w spoedig mogelijk na het gereedkomen van het MRMQ-document zijn. 

6.4.2 Beleidsplan MRMQ 

In deze paragraaf wordt het beleidsplan van MRMQ beschreven, zoals deze uit de missie 
van de vorige paragraaf naar voren is gekomen. De hoofdlijnen van het beleid zullen 
puntsgewijs worden opgesomd, waama bij elk een nadere toelichting volgt. 
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1. Het op diverse aggregatieniveaus afgestemd aanleveren van terugkoppelinfo~ 
tie1

, die nodig is om het betreffende besturend orgaan optimale beslissingen te laten 
nemen ten aanzien van kwaliteit, leveringen, cyclustijd, verspillingen en mi
lieu/veiligheidsaspecten. 
Dit alles ten behoeve van eventuele bijsturing van het proces. De:z.e terugkoppelin
formatie kan een preventief 2, curatief 3 of correctief 4 karakter hebben en kan zowel 
op basis van continu verzamelde informatie, als door middel van incidentele, dan 
wel systematische audits gegenereerd worden. Het besturend orgaan kan zich zowel 
binnen als buiten :MR-Manufacturing bevinden. 

2. Het aangeven en indien nodig vertalen van nonnen (beperkingen op grond van 
( extern) opgelegde proces-eisen) op een dusdanige manier, dat fabricage :MR zo 
optimaal mogelijk presteert. De:z.e manier houdt ook in dat de norm vastgelegd 
wordt en aan de betreffende betrokkenen wordt uitgeleerd. 

3. Het zorgdragen voor (het scheppen van) een afdelingsklimaat waarin kwaliteits
besef leeft en het stimuleren van initiatieven voor verbeteringsprocessen (be
invloeding). 

4. Coordinatie van het up-to-date houden (borging) van het zorgsysteem (procedures 
en werk-instructies op het gebied van arbo, kwaliteit en milieu). 

De:z.e beleidspunten worden hieronder kort toegelicht. 

ad 1. Hierbij worden meetgegevens verzameld en/of gepresenteerd van prestatie indicato
ren die met de betreffende proceseigenaren zijn afgesproken en die relevant worden 
geacht voor <liens ( deel)proces. 
Het gaat hierbij om meetgegevens die door de proceseigenaren :z.elf, vanuit efficien
cy oogpunt, te moeilijk te genereren zijn. De relevantie van een prestatie indicator 
kan getoetst worden met behulp van het model van Lynch & Cross (doelen op afde
lingsniveau of delen daarvan moeten in lijn zijn met de doelen zoals die op een 
hoger niveau in de organisatie zijn gesteld). 

ad 2. Hierbij wordt de vertaalslag gemaakt van wettelijke/van hoger hand opgelegde 
proces eisen op het gebied van arbo, kwaliteit en milieu zaken naar voor de afde
ling hanteerbare procedures. 

1 Zowel absolute prestatiegegevens (o.a. klanttevredenheid, target realisatie) als relatieve prestatiegege
vens (trendinfonnatie), die het besturend orgaan niet zelf eenvoudig kan genereren. 

Op basis van (trend)infonnatie wordt ingegrepen wdat het niet gewenste effect wordt voorkomen, 
nog voordat het optreedt. 

3 Nadat het ongewenste effect is opgetreden wordt dit met een extra inspanning teniet gedaan. 

4 Nadat het ongewenste effect is opgetreden wordt dit teniet gedaan door een extra inspanning en 
wordt tevens de oorniak van het effect weggenomen. 
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ad 3. Hierbij wordt het raamwerk gecreeerd waarbinnen de noodz,aak van continue verbe
tering voor iedereen in de afdeling duidelijk wordt. Door het promoten en vorm 
geven van kwaliteit (instructie en voorlichting) en door het serieus nemen van 
(ideeen van) de mensen worden deze laatsten voortdurend bei'nvloed en aangezet tot 
een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel. 

ad 4. Hiermee wordt beoogd dat de normreferentie en het normbesef onderhouden wor
den. Tevens wordt hiermee de continuering van de huidige kwaliteitscertificaten 
zeker gesteld. Eventueel kan ook de mogelijkheid tot nastreving van verdergaande 
certificering worden gei'nventariseerd. 

6.4.3 Concretisering van bet beleid 

Een volgende stap in het project 'kwaliteit in de lijn' is de concretisering van het beleid. 
Dit is de laatste stap die in het kader van dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd. Per be
leidspunt van paragraaf 6.4.2 wordt nu de concretiseringsslag behandeld. 

1. Aanleveren van terugkoppelinformatie (zie hiervoor het model van de regelkring in 
bijlage 8). 

al.s tcnk: 
Op afdelingsniveau: het mede ontwerpen, onderhouden en coordineren en regis

treren van een complete set van relevante Prestatie Indicato
ren (PI's) voor het afdelingsmanagement en het continu moni
toren daarvan ( complete loop van de regelkring uitvoeren); 

Op deelprocesniveau: het op verzoek (ter ondersteuning) van proceseigenaren mo
nitoren en eventueel opstellen van PI's ( dee! van de loop 
uitvoeren); 

Buiten de afdeling: het melden van relevante verstoringen aan derden (bijvoor
beeld de afdeling inkoop ). 

incidenteel (door middel van steekproej): 
V66r het proces: het zeker stellen van de kwaliteit van geleverde goederen op 

basis van door MRMQ methodisch goedgekeurde wijze; 
Tijdens en na proces: door proceseigenaren zelf, voor het kwaliteitssysteem aan

toonbaar en op door MRMQ methodisch goedgekeurde wijze. 

systematische systeemaudits: 
Over hele proces: door MRMQ toetsen van kwaliteits-, milieu- en veiligheids

procedures aan bestaande zorgsystemen. 

2. Aangeven en indien nodig vertalen van normen 

Philips 
Medical 
Systems 

Scannen van de omgeving (inclusief hogerhand MRMQ) en op basis daarvan nor
men met betrekking tot kwaliteit, milieu en arbo op de juiste plaats in de juiste 
vorm aanleveren en deze eventueel, op aangeven van proceseigenaar, uitleggen. 
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3. Beinvloeding 

- Goede communicatie van voor de betrokkenen belangrijke en relevante gegevens. 
- Verwrgen van voorlichting over MRMQ (eventueel door het uitbrengen van een 

folder) en bewustmaking voor aspecten op het gebied van kwaliteit, milieu en 
arbo. 

- Zichtbaar aanwezig zijn (zowel ad hoc als systematisch bij bijvoorbeeld kwali
teits-overleggen). 

- Afhandeling ( en terugkoppeling) van ideeen. 

4. Borging van de zorgsystemen 

- Fabricage Hand Boek (procedurebeschrijvingen voor de fabricage afdeling) in 
overeenstemming houden met het werkelijke proces. 

- V oorlichting geven over het nut van de zorgsystemen (bewustmaking van het 
waarom). 

- Actief op zoek zijn naar .ti.'s met exteme referenties waarmee verdergaande certi-
ficering bereikt kan worden. 

6.5 Vervolg project 'kwaliteit in de lijn' 

Met de concretisering van het beleid is voor wat dit afstudeeronderzoek betreft een einde 
gekomen aan het project 'kwaliteit in de lijn'. Met klem wordt echter vermeld dat dit niet 
betekent dat het proces rond MRMQ is afgesloten. Met de resultaten tot nu toe kan een 
profiel geschetst worden van de personele invulling van de kwaliteitsdienst en op basis 
daarvan kan de normatieve organisatie worden beschreven. Het verdient aanbeveling om 
dit proces voort te zetten nu het nog 'vers' is. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen die uit het onderzoek volgen 
worden verzameld. In paragraaf 7.1 worden de hoofdconclusies gerelateerd aan de op
drachtformulering uit hoofdstuk 3. Paragraaf 7.2 zet vervolgens de conclusies die in de 
hoofdstukken 5 en 6 in de tekst genoemd worden, op een rij. In paragraaf 7.3 ten slotte, 
worden ter afsluiting van dit rapport de belangrijkste aanbevelingen opgesomd. 

7.1 Conclusies in relatie tot de opdrachtfonnulering 

De in dit onderzoek gebruikte methodiek om de inspanning van de fabricage afdeling van 
de PMG Magnetische Resonantie in kaart te brengen, de IOA-doorlichting, is zeer bruik
baar gebleken bij het vaststellen in hoeverre deze inspanning overeenkomt met de inspan
ning van soortgelijke afdelingen. 

Alleen moet de kanttekening geplaatst worden dat bij sommige indicatoren een vertaalslag 
nodig is om de betekenis van bepaalde scores toe te kennen aan enkel de fabricage afde
ling. Dit komt vooral omdat de IOA-methodiek bij een aantal gevallen uitgaat van een 
grotere basis dan alleen de fabricage afdeling. Als met dit feit rekening wordt gehouden, 
dan is de methode zeer geschikt bij vergelijking met andere afdelingen en voor identifica
tie van aandachtsgebieden die voor verbetering in aanmerking komen. Deze aandachtsge
bieden worden bij de opsomming van de aanbevelingen aangestipt. 

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek naar voren is gekomen is dat de 
inspanning van de fabricage afdeling van de PMG MR in vergelijking met soortgelijke 
af delingen, efficient wordt geleverd. 

Deze conclusie wordt onderbouwd door de opmerkingen in paragraaf 7.2. 

In het kader van World Class Manufacturing is het begrip 'kwaliteit in de lijn' gedefinieerd 
als: De male wa:trin iedereen in het proces zich bewust is van en inzicht heeft in de gevol-

gen van zijn handelen op de output en deze binnen bepcnlde randvoorwa:irden zo 
effectief en efficient mogelijk bernvloedt. 

Als gevolg van deze definitie is voor de kwaliteitsdienst MRMQ op het punt van informa
tievoorziening, binnen de fabricage afdeling een rol weggelegd. Deze rol is omschreven in 
de voor MRMQ opgestelde missie, welke luidt: Het ondersteunen van de afdeling MR
fabricage op het gebied van aan te leveren terugkoppel-informatie en het verstrekken van 
informatie over en het beheer van relevante zaken op het gebied van kwaliteit, milieu en 
arbo. 

Concreet betekent dit voor de kwaliteitsdienst een viertal hoofdtaken: 
- aanleveren van terugkoppelinformatie aan proceseigenaren op verschillende niveaus; 
- aangeven en eventueel vertalen van normen op het gebied van kwaliteit, milieu en 

arbo-
' 
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- bei"nvloeding van de medewerkers van de fabricage afdeling door instructie en voor
lichting te geven op het gebied van kwaliteit en re aan te retten tot een verhoogd 
verantwoordelijkheidsgevoel en een besef van de noodzaak tot continu verbeteren; 

- borging van de zorgsystemen. 

7.2 Overige conclusies 

d" De PMG l\1R opereert in een markt voor professionele high-tech apparatuur. Binnen 
de afdeling fabricage vinden met betrekking tot de produktie van l\1R-apparatuur 
assemblage activiteiten plaats. Door het grote aandeel van de inkoopkosten in het 
totaal van de kosten van de o~t betekent dit een relatieve toegevoegde waarde voor 
het 'fabricage bedrijf :MR' van 17%. 

d" De omloopsnelheid van het kapitaal bevindt zich met 3,4 keer per jaar op de bench
markwaarde. V oor de fabricage af deling betekent dit dat om de produktie te realiseren 
een ~r reele investering is gedaan in de gebruikte hulpmiddelen. 

d" De exploitatiekosten komen voor het 'fabricage bedrijf overeen met 20% van het 
totaal gei"nvesteerde kapitaal. Dit benadert de benchmarkwaarde ~r dicht, wat bete
kent dat het 'fabricage bedrijf geen excessieve kosten maakt voor de gedane investe
ringen. V oor de fabricage afdeling is dit minder relevant. 

d" Door de hoge inkoopkosten en het grate aandeel hiervan in de totale kosten van de 
o~t zijn de o~tkosten per medewerker (826 k-nlg) ruim boven de benchmar
kwaarde van 620 k-nlg. Dit is te verklaren door de aard van het produkt en is derhal
ve geen indicatie voor het disfunctioneren van de fabricage afdeling. 

IQ" De toegevoegde waarde per medewerker zit met 143 k-nlg net iets boven de bench
markwaarde. Voor het 'fabricage bedrijf en derhalve voor de fabricage afdeling 
betekent dit dat het kostenniveau van arbeid en exploitatiekosten goed in overeen
stemming is met het uitgevoerde activiteitenniveau. Een bedreiging van de lage-lonen 
landen is op korte termijn niet te verwachten, omdat dere pas een rol gaan spelen als 
de toegevoegde waarde per medewerker onder het niveau van het industriegemiddelde 
komt. 

d" 83% van de totale kosten van de o~t worden bepaald door de inkoopkosten. 90% 
hiervan is toe te rekenen aan slechts 20% van de leveranciers. Dere leveranciers 
kunnen gekarakteriseerd worden als key-suppliers en omdat re ~r specialistische 
onderdelen leveren zijn re niet eenvoudig te vervangen. 
V oor de fabricage af deling is dit minder relevant, maar een eventuele co-makership 
relatie met de key-suppliers kan reer lucratief zijn. Wei zou op basis van een goede 
relatie met (gecertificeerde) leveranciers de noodzaak voor ingangscontrole kunnen 
verminderen. 

IQ" De arbeidskosten in de fabriek vertegenwoordigen slechts 3% van de totale kosten van 
de o~t. Het heeft daarom weinig zin om dere als eerste te benaderen bij een ko
stenreductie programma. Meer voor de hand liggen hierbij de kosten die gemaakt 
worden in het inkoopstuk. 

d" De prijserosie ligt voor l\1R-apparatuur met 4, 1 % op jaarbasis boven het gemiddelde 
in de prof essionele sector. Hierdoor ligt er een grotere druk op de producenten omdat 
voor een gelijkblijvende marge, de o~tkosten jaarlijks met eenrelfde percentage 
moeten afuemen. Dit betekent ook voor de fabricage afdeling een benodigde reductie 
van de kosten (of verbetering van de efficiency) van 4,1% per jaar. 
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s- De kenmerken van het produktieproces wijzen op een typologie van serie-assemblage. 
Door het grote aantal en de spreiding van verstoringen in het proces vertroebelt deze 
typologie enigszins en lijkt de definitieve uitvoering van de activiteiten meer op 
enkelstuks produktie. V oor stroomlijning van de produktie in de fabricage afdeling is 
continue aandacht voor deze verstoringen vereist. 

s- De keuzes voor de layout van de verschillende processen in de fabricage afdeling zijn 
doordacht gemaakt. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met procestechnische 
voorwaarden, maar hebben arbo-aspecten en inrichting van het werkmilieu ook een rol 
gespeeld. Verbetering van de proces doorlooptijden is door het ontwerpen van een 
nieuwe layout niet te verwachten. 

s- Het aantal codenummers dat in het 'fabricage bedrijf gehanteerd wordt, dat niet direct 
gerelateerd is aan een inkoop- of verkoopcatalogus, de zogenaamde 'quasi-codenum
mers' zit met 20% van de in gebruik zijnde codenummers ver onder het industrie
gemiddelde. Wat dit betreft is de fabricage afdeling dus vrij efficient ingericht. 

s- De ratio indirecten/directen ligt met 0,56 net iets boven de benchmarkwaarde van 
0,50. Hieruit kan geconcludeerd warden dat de directen in de fabricage afdeling vol
doende ondersteuning krijgen om hun taken goed uit te voeren. Het aanstellen van 
extra indirecten is op basis van deze gegevens daarom niet aan te bevelen. Macht 
echter de noodzaak voor extra ondersteuning blijken, dan kan door aanvullende 
opleiding het niveau van de ondersteuning verhoogd warden. 

d" De functie-indeling van de indirecten in het 'fabricage bedrijf komt goed overeen met 
de benchmark. V oor de indirecten in de fabricage af deling betekent dit dat ze niet 
onevenredig verdeeld zijn over de verschillende taken. 

d" Het gemiddelde opleidingsniveau van de indirecten over de hele linie van het 'fabri
cage bedrijf is hoger dan de benchmarkwaarde. Dit geldt daarom ook voor de indirec
ten in de fabricage af de ling. Omdat de toegevoegde waarde per werknemer in lijn ligt 
met het activiteiten niveau is dit hogere opleidingsniveau toe te rekenen aan het 
karakter van het produkt. 

d" De afwezigheid wegens ziekte van de directen in de fabricage afdeling ligt met iets 
minder dan 5% op de benchmarkwaarde. De bestede tijd aan cursussen ligt met 2% 
op het industriegemiddelde. 

d" Het verloopcijfer van 5,5% laat zien dat de fabricage afdeling een redelijk stabiele 
arbeidsomgeving is. De benchmarktarget van 3% wordt net niet gehaald, maar het 
gemiddelde in de assemblage industrie (7%) daarentegen wel. 

d" In de fabricage af deling is de hierarchie met de organisatieverandering teruggebracht 
tot drie niveaus. Het is moeilijk om te kwantificeren wat het gevolg hiervan voor de 
organisatie is geweest, maar interviews met betrokkenen en resultaten van de EMS 
onderschrijven het gevoel dat op het gebied van de motivatie van de werknemers 
vooruitgang is geboekt. 

Een conclusie die misschien niet rechtstreeks uit de IOA-doorlichting naar voren komt, 
maar die bij dit afstudeeronderzoek als zeer belangrijk is ervaren, is dat de zogenaamde 
'zachte' aspecten (sociaal en mensgericht), ontzettend belangrijk zijn bij het doorvoeren 
van een veranderingsproces. Als hier te weinig aandacht aan wordt besteed, dan is het 
veranderingsproces gedoemd om te mislukken! 
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7.3 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek komen een aantal aanbevelingen naar voren. Deze worden hier punts
gewijs opgesomd. Eerst komen een viertal aanbevelingen aan bod die betrekking hebben 
op de hele PMG, daarna volgen een aantal aanbevelingen speciaal voor de fabricage 
afdeling en tot slot volgen een aantal algemene aanbevelingen voor het bereiken van 
WCM 

Verbeteren van de peifomzance van de PMG 
Q' Wegens het grote aandeel van de inkoopkosten in de totale kosten van de omzet, een 

grote prioriteit hechten aan het verlagen van deze kosten. Ook door de prijserosie van 
4, 1 % per jaar is een verlaging van deze kosten absoluut noodzakelijk voor het bedrij
ven van een 'gezonde' business. 

Q' Verlaging van de exploitatiekosten zoeken in de rentekosten die over de voorraden 
moet worden betaald. Een meer hechte relatie met de SSD's op het gebied van de 
order-intake bewerkstelligen ( optimaliseren voor Philips als geheel), zodat discrepan
ties tussen inkoopplan en zendingenplan zoveel mogelijk worden voorkomen. 

a- Het inkopen op hoger niveau van de stuklijst is geen oplossing voor de huidige 
verliezen. De relatieve toegevoegde waarde van de PMG als totaal neemt daardoor af 
en bij gelijkblijvende (absolute) toegevoegde waarde per werknemer leidt dit tot 'te 
<lure' middelen voor de uit te voeren activiteiten. 

a- Het uitbreiden van de toepassing van concurrent-engineering principes, door de fabri
cage af de ling in een nog eerder stadium gestructureerd te betrekken bij het on twerp 
van nieuwe releases en produkten. 

Verbeteren van de irupanning van lvfR.-Mantifa:twing 
Q' Het op systematische wijze ontwikkelen van een set indicatoren, op basis waarvan de 

fabricage afdeling kan worden bijgestuurd. Op deze manier kan tijdig ingegrepen 
worden op de juiste plaats in het proces en wordt geen capaciteit verspild aan op dat 
moment minder relevante aspecten van het fabricage proces. 

Q' Onderzoeken van mogelijkheden om de kennis en ervaring van de mensen in het 
primaire proces beter te benutten door het delegeren van verantwoordelijkheden naar 
de lagere niveaus in de organisatie. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van zelf
sturende teams is hierbij ook op zijn plaats. 

a- De invulling van de normatieve organisatie van l\.1RMQ afronden, nu de resultaten van 
de projectgroepen van kwa/,iteit in de lijn nog 'vers' zijn. 

a- Op basis van de resultaten van het ge'initieerde PMG-onderzoek naar het in kaart 
brengen van de kwaliteitskosten, aandacht schenken aan de verlaging daarvan. 

a- Het statistisch onderzoeken van de werkelijke doorlooptijden van systeemdelen in 
zowel MRC als de buffer tussen MRC en MRS om eventuele bottlenecks te kunnen 
identificeren. Hiermee hangt samen, het toekennen van een grotere prioriteit aan een 
onderzoek ter bepaling van methodische normtijden in MRC. 

a- Het opnemen van een oorzaken-analyse in de maandelijkse rapportage van de manco
situaties in het primaire proces, om op basis daarvan prioriteiten te kunnen stellen. 

a- De bestaande urenregistratie in het primaire proces aanpassen of afschaffen. Deze 
registratie geeft in de huidige vorm geen informatie die gedetailleerd genoeg is voor 
het onderzoeken van de toegevoegde waarde van de directen in het primaire proces, 
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terwijl voor de verwerking van de gegevens op het secretariaat relatief veel capaciteit 
aangewend wordt. Op het moment wordt de huidige urenregistratie niet gebruikt voor 
het verstrekken van bruikbare informatie. 

ur Het onderzoeken van het op grotere schaal gebruik maken van inhuurkrachten om 
schommelingen in de vraag naar MR-produkten meer flexibel op te kunnen vangen 
(verkleinen van de ratio vaste krachten/inhuurkrachten) met lagere kosten (afweging 
voorraadkosten versus loonkosten). 

Bereiken van WCM (al.gemene a:,nbevelingen) 
Het bereiken van World Class :Manufacturing blijft slechts een middel om zo optimaal 
mogelijk te produceren. Het zal echter nooit een doel op zich mogen warden. Het enige 
wat immers telt is de mening van de klant over de kwaliteit van het uiteindelijk geleverde 
produkt. Deze kwaliteit bestaat dan niet slechts uit de manier waarop het produkt functio
neert, maar ook uit de bijgeleverde service, de gebruiksvriendelijkheid, de snelheid van 
leveren en de geboden flexibiliteit. Voor de klant maakt het niet uit op welke manier al 
deze aspecten tot stand (zijn ge)komen, maar is het enige wat telt, dat ze er zijn. 

Een prachtig produktieproces waarmee ontzettend efficient, flexibel en goedkoop, produk
ten gemaakt kunnen warden waarvoor niemand wil betalen, is dan ook volstrekt waarde
loos. Wel is het een aardige bijkomstigheid, mits voldaan is aan de klantaspecten. 

ur De eerste aanbeveling die hier genoemd wordt, is daarom dat de PMG Magnetische 
Resonantie in ieder geval prioriteit moet blijven geven aan de wensen van de klant. 

Pas als hier in voorzien is kan aandacht besteed warden aan de doelen van WCM Een 
vraag die hierbij vaak wordt gesteld is: Hoe doen mijn concurrenten het? Over het alge
meen is het zeer moeilijk om hier een bevredigend antwoord op te krijgen. Vaak is wel na 
te gaan wie de concurrenten zijn en welke produkten ze tegen welke prijzen met welke 
kwaliteit leveren, maar blijft de manier waarop ze hun produktie hebben ingericht een 
vraagteken. Wat zijn nu middelen om je eigen prestatiemaatstaven te ijken en welke 
doelstellingen je moet stellen? 
Op de eerste plaats is het beter om je te richten op doelen die je jezelf doordacht hebt 
gesteld, dan om beslissingen af te laten hangen van vage inf ormatie met betrekking wat 
anderen schijnen te hebben bereikt. De sleutel hiervoor ligt in de mate waarin je erin 
slaagt om te produceren zonder verspilling. 
Als aangenomen wordt dat de basieke produktiemethoden niet echt veel van elkaar ver
schillen, dan is de fabrikant met de grootste verhouding toegevoegde waarde/toegevoegde 
kosten meestal de beste. 
Het is daarom een uitdaging voor het management om de snelheid van verbeteringen te 
verhogen door het probleem-oplossend vermogen van de organisatie te vergroten. 

Produceren zonder verspilling laat zich vertalen in: 
~ geen verliezen door wachttijden (inclusief manco's, technische verstoringen e.d.) 
ur geen verliezen door afkeur 
~ geen verliezen door beschikbaarheidsproblemen 
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Verkleinen van verliezen door wachttijden is te bereiken door het reduceren van het 
verschil tussen de som van alle (genormeerde) procestijden en de werkelijke totale fabri
cage doorlooptijd. Verliezen door afkeur treden op door gebrek aan vaardigheden van de 
mensen in het proces, door slecht materiaal en door tekortkomingen in het proces. Deze 
moeten zoveel mogelijk worden vermeden of voorkomen. Volledige beschikbaarheid van 
mensen en machines (geen stilstand en leegloop van capaciteit door verstoringen tijdens de 
produktie) kan bereikt worden door het gebruik maken van de kennis van de werknemers, 
door een goede planning en door preventive mai.ntenance. 

Het voortdurend verbeteren van het eigen functioneren is eigenlijk niets anders dan het 
verbeteren van de kwaliteit. Daarbij geldt de stelregel: Kwaliteit begint bij jezelfl 
Met een citaat van Jan Timmer, de president van Philips en het 'brein' achter Centurion, 
wordt <lit rapport afgesloten [Philips Corporate Quality Council, 1993]. 

"V oor mi} is kwa/,iteit een mentaliteit ... het voorldurend 11£Etreven van pe,fectie, het nooit 
helema::d tevreden zijn met wat je doet, hoe je het doet en hoe snel je het doet. Er zijn 
altijd mogelijkheden tot verbetering. Alles kan altijd beter warden geda!n. Kwaliteit moet 
in ons wezen zitten " 
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lijst van afkortingen 

ALOA Asia, Latin America, Oceania MR Magnetic Resonance (magneti-
and Africa sche resonantie) 

AV Added Value (toegevoegde MRC Magnetic Resonance ColllJXr 
w.iarde) nents 

B Besturing l\1RI Magnetic Resonance Imaging 
BOM Bill Of :Materials l\1RME Magnetic Resonance Manufac-
C-BOM Conditional Bill Of Materials turing Engineering 
CFS Commerciele Functie Structuur MRMQ Magnetic Resonance Manufac-
CIT Centrum voor Fabricage Tech- turing Quality Assurance and 

nologie Control 
COPICS Communication Oriented Pro- MRP Material Requirement Planning 

duction and Inventory Control MRR Magnetic Resonance Repairshop 
System MRS Magnetic Resonance Systems 

c.s. cum suis N Noordpool 
CT Computed Tomography NLG Nederlandse Gulden 
DHF Device History File OHW Onder Handen Werk 
DI Delivery Interval OP Ontkoppel Punt 
e.d. en dergelijke p Proces 
EDI Electronic Data Interchange PI Prestatie Indicator 
EDMS Engineering Data Management PMC Program Management Center 

System PMG Program Management Group 
EMS Employee Motivation Survey PMS Philips Medical Systems 
EP Eindprodukt PMSN Philips Medical Systems Neder-
F&A Finance and Accounting land 
FIFO First In First Out PQA Philips Quality Aw.rrd 
FTE Full Time F,quivalent PROMIS Prns' Return On total assets 
GE General Electric Must Improve Substantially 
HBO Hoger Beroeps Onderwijs R&D Research and Development 
I Infonnatie RF Radio Frequency 
IOA Industrial Opportunity Asses- RT Radio Therapy 

sment s Zuidpool 
ISO International Standardization SL Service Logistics 

Organization SPC Statistic Process Control 
JIT Just In Time SPM Statistic Process Management 
K kilo ( duizendtal) SSD Sales and Service District 
k-nlg duizenden nederlandse guldens SSR Sales and Service Region 
KOOP Klanten Order OntkoppelPunt TEI Total Employee Involvement 
LBO Lager Beroeps Onderwijs TFS Technische Functie Structuur 
MAYA MAteriele Vaste Activa TQM Total Quality Management 
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 1UE Technische Universiteit Eind-
MC Management Committee hoven 
ME Manufacturing Engineer us Ultra Sound 
MI Michigan USA United States of America 
MILO Monthly Inventory LOgistics Vcap Omloopsnelheid van het kapitaal 
MIT Massachusetts Institute of Tech- XCB X-ray Components Best 

nology XSB X-ray Systems Best 
MOPS Monthly Order Production XCH X-ray Components Hamburg 

Schedule XSH X-ray Systems Hamburg 
MPS Master Production Schedule WCM World Class Manufacturing 
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Bijlage 1 PMS 

In deze bij lage wordt de structuur van Philips Medical Systems verder uitgewerkt. De 
eerste twee delen geven een beschrijving van de twee typen bouwstenen. Daarna wordt de 
relatie tussen beide bouwstenen behandeld en als laatste komen de basisprocessen volgens 
welke de interactie tussen de PMG en SSD verloopt, aan bod. 

Deel A: PMG 

De ontwikkeling en produktie van een bepaalde categorie PMS-produkten is georganiseerd 
binnen PMG's. Binnen PMS worden vijf categorieen produkten onderscheiden. Dit zijn: 

- Rontgendiagnostiek (X-ray) 

- Computed Tomography (C1) 

- Magnetic Resonance (MR) 

- Radio Therapy (R1) 

- Ultra Sound (US) 

vorm van diagnose, gebaseerd op digitale 
beeldverwerkingstechniek van rontgenstraling; 
vorm van rontgendiagnostiek waarbij de 
rontgenbuis snel om de patient draait, waar
door onder andere 3D-opnamen mogelijk zijn; 
vorm van diagnose, gebaseerd op magnetische 
resonantie van (waterstof)kernen in het men
selijk lichaam; 
vorm van therapie, gebaseerd op het bestralen 
van schadelijke cellen met gamma-straling; 
vorm van diagnose, gebaseerd op de reflectie 
van geluidsgolven (pulsen) door de verschillen
de delen van het menselijk lichaam. 

De taken die een PMG verzorgt, zijn: global marketing en concurrentie-analyse (strate
gische produkt-planning), produkt-ontwikkeling, inkoop, produktie, markt-introduktie en 
het verzorgen van de aanvoer (naar de SSD's) van diagnostische beeldvormende en beeld
verwerkende apparatuur. Binnen PMS warden de produkten door acht PMG's voortge
bracht (zie atbeelding 2.1 in hoofdstuk 2). 

In Best zijn vier PMG's gegroepeerd tot een Program Management Center (PMC). Dit 
ZlJn: 

- X-ray Components Best (XCB); 
- X-ray Systems Best (XSB); 
- Magnetic Resonance (MR); 
- Computed Tomography (C1). 

Ook de activiteiten in Hamburg vormen samen een PMC, te weten: 
- X-ray Components Hamburg (XCH); 
- X-ray Systems Hamburg (XSH). 

Dan zijn er nog twee andere PMG's: 
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- Radiotherapy (R1), gevestigd in Crawley (Engeland), en 
- Ultrasound (US), gevestigd in Santa Ana (California, USA). 
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Deel B: SSD 

Bijlage 1 PMS 

De PMS Sales and Service organisatie is wereldwijd opgedeeld in vier regio's, welke aan
geduid worden met de term Sales and Se,vice Region (SSR). Een SSR is een combinatie 
van meerdere SSD's. De volgende regio's worden onderkend: 

- SSR Europa ( exclusief Duitsland en Oost-Europa); 
- SSR Duitsland en Oost-Europa; 
- SSR Noord-Amerika (inclusief Canada); 
- SSR ALOA (Azie, Latijns-Amerika, Oceanie en Afrika). 

Met ingang van 1 januari 1996 wordt laatstgenoemde gesplitst in een SSR voor de regio 
Asia/Pacific (Japan, rest van Azie en Australie/Nieuw-Zeeland) en een SSR voor het 
Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika. 
In de regio Asia/Pacific ligt de grootste groeimogelijkheid voor PMS en daarom heeft het 
opzetten van een goed gestructureerde en gespecialiseerde organisatie ter plaatse een hoge 
prioriteit. 

Een SSD kan gezien worden als een verkooporganisatie van door de PMG's geproduceerde 
produkten. SSD's verzorgen de wereldwijde verkoop, installatie en service van PMS
apparatuur, inclusief reserve-onderdelen en upgrades. Elke SSD is verantwoordelijk voor 
een eigen, geografisch afgebakend, gebied. De taken die een SSD verzorgt, zijn: lokaal 
marktonderzoek, order acquisitie en realisatie (verkoop ), projectmanagement, installatie en 
service (nazorg). 

Deel C: Relatie PMG en SSD 

De PMG's en SSD's zijn wederzijds sterk afhankelijk. Immers, de SSD zet de (sub )sys
temen die door de PMG geproduceerd worden af op de markt. Hierdoor is het dus belang
rijk dat beide organisaties frequent en intensief communiceren. Deelgebieden die deze 
afstemming nodig hebben betreffen voomamelijk: 

- marketing en het opstellen van Commercial Requirement Specifications; 
- markt-introduktie van nieuwe produkten; 
- orderbehandeling; 
- verzending en transport; 
- commerciele en service documentatie; 
- service support en het corrective-action proces; 
- feedback informatie en klachtenafhandeling. 

De twee laatstgenoemde deelgebieden spelen een zeer belangrijke rol in de relatie tussen 
de PMG en SSD. 
Uit het kwaliteitsbeleid van PMS blijkt dat alles er op gericht is om te zorgen dat klachten 
en problemen van afuemers en gebruikers met voorrang worden behandeld. Hierbij is het 
tevens van belang dat informatie over produkten in het veld ( de installed base) terugge
koppeld wordt naar de PMG om blijvend te kunnen verbeteren. De klant is namelijk de 
belangrijkste speler in het spel. 
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Deel D: B~is processen 

Elke interactie tussen een PMG en een SSD speelt zich af binnen de basis processen van 
PMS. Een overzicht van hoe zo'n interactie verloopt voor de verschillende processen, is 
weergegeven in de volgende figuur. Uit de:ze figuur blijkt dat zowel de PMG als de SSD 
actief moeten bijdragen aan hun wederzijdse relatie [Philips Medical Systems, 1994b]. 

PMGs 

M~ 
process 

Order 
Acquisition 

process 

Order 
Realisation 

process 

Installed Base 
Management 

process 

SSDs 

Afbeelding 1 Basis processen PMS 

Binnen PMS worden vier van de:ze onderling sterk gerelateerde processen onderkend. 
- het Program Management proces, dat bestaat uit de strategische planning, het 

definieren en ontwikkelen en voorbereiden voor produktie van nieuwe PMS pro
dukten (innovatieproces, waarin klantenwensen warden vertaald naar produkten); 
het Order Acquisition proces, dat bestaat uit marketing activiteiten om klantenor
ders te verkrijgen en daadwerkelijk te genereren; 
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het Order Realisation proces, wat in werking komt als de produkten daadwerkelijk 
op de markt ge'introduceerd zijn en waarin de produktie, levering en installatie van 
de apparatuur bij de klant centraal staan; 
het Installed B~e Management proces, waarbij de after-sales service ( dienstverlen
ing naar de klant) tijdens de complete gebruiksduur van het produkt centraal staat 
(nazorg, waaronder klachtenbehandeling, het aanbrengen van noodzakelijke wijzi
gingen en het up-to-date houden van de produkten). 
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Bijlage 2 Principes Magnetische Resonantie 

Deel A: Eigenschappen Magnetische Resonantie 

De eigenschappen van MR zijn het meest 
duidelijk waameembaar bij waterstofker
nen. Deze kernen bestaan slechts uit een 
proton. V oor l\1RI is deze kern het meest 
geschikt omdat hij overvloedig in het 
menselijk lichaam aanwezig is en het 
sterkste signaal oplevert (in vergelijking 
met andere soorten atoomkemen). 
De kem van een waterstofatoom bezit 
een intrinsieke spin. Spin kan worden 
voorgesteld als een fysieke rotatie, verge
lijkbaar met de rotatie van de aarde rond 
haar as. Omdat een proton electrisch ge-
laden is en omdat een bewegend elek- Afbeelding 1: Model van een proton 
trisch geladen deeltje een magnetisch 
veld opwekt, heeft de kern een magnetisch moment (µ ). Het kan dus beschouwd worden 
als een magnetische dipool, een magneetje met een noordpool (N) en een zuidpool (S). Dit 
wordt gei1lustreerd in atbeelding 1. 

Een magnetische dipool produceert niet alleen een magnetisch veld, hij reageert ook op de 
aanwezigheid van een ander magneetveld. Als een magneet in een magnetisch veld wordt 
geplaatst, zal <lat veld de magneet willen draaien tot deze parallel aan zijn veldlijnen Iigt 
( de magneet ondervindt een koppel). Dus als een proton in een magnetisch veld wordt ge
plaatst, zodanig <lat zijn spin-as een hoek maakt met de richting van het magnetisch veld, 
ondervindt hij een koppel. Dit koppel zal het proton proberen te draaien in de richting van 
het magnetisch veld. De mate waarin <lit lukt hangt af van de spin van de proton en van 
de sterkte van het magnetisch veld. 

Als een menselijk lichaam in een statisch magneetveld wordt geplaatst, dan zullen de 
atoomkemen van <lit lichaam zich richten in het veld. Wanneer nu een radiogolf (RF-golf) 
in het weefsel wordt gezonden, dan zullen bepaalde atoomkemen, afhankelijk van de fre
quentie van de radiogolf, gei"nduceerd worden door de energie van de RF-golf en uit hun 
magnetisch evenwicht 'geslagen' worden. Als de RF-puls stopgezet wordt, dan zullen de 
aangeslagen atoomkemen gedwongen worden om zich weer in het magnetisch veld te 
richten. Hierbij zenden ze een steeds zwakker wordend signaal uit met dezelfde frequentie 
als de RF-golf Dit signaal wordt opgevangen met een spoel en levert een meetbare induc
tiestroom op. De mate waarin de sterkte van de stroom afueemt is karakteristiek voor de 
betreffende soort atoom. Door nu met speciale voorzieningen (gradientspoelen) binnen het 
statische magneetveld een afwijkende veldsterkte te creeren (met een specifieke X, Yen Z 
positie), kan een ruimtelijke codering middels een Fourier-analyse aan de inductiestroom 
gekoppeld worden, waardoor de signalen in een bruikbaar beeld kunnen worden omgezet 
[Young, 1988]. 
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B: Componenten van een MR.-Systeem 

Uit het voorgaande blijkt dat voor een :MRI onderzoek een combinatie nodig is van een 
statisch magneetveld, plaatselijke afwijkingen van dit magneetveld (magneetveld gradi
enten) om informatie van de te onderzoeken atoomkernen ruimtelijk te coderen en RF
pulsen om een resonantie-signaal te kunnen opwekken. Een RF-spoel neemt de uitgezon
den signalen waar en stuurt dez.e naar een computer systeem voor digitale verwerking en 
beeldvorming. 
Orn dez.e activiteiten te kunnen uitvoeren moet een :MRI systeem dus tenminste bestaan uit 
de volgende componenten [Philips Medical Systems, 1993]: 

- een supergeleidende magneet (0,5-1-1,5 Tesla) om een sterk, statisch magneetveld 
op te wekken; 

- een magneetveld-gradientsysteem (gradient versterker en gradient spoelen) om de 
ruimtelijke codering in het signaal te kunnen aanbrengen; 

- een RF-versterker en een RF-z.endspoel om de puls op te wekken die de atoomker
nen uit hun evenwicht slaat; 

- een RF-ontvangstspoel en versterker om de door de kemen uitgezonden signalen op 
te kunnen vangen; 

- een systeem voor digitale signaal voortbrenging, beeldvorming en data acquisitie 
- beeldapparatuur; 
- systeem voor data-archivering; 
- patienten tafel voor de juiste positionering tijdens het onderzoek; 
- bescherming om de effecten van het magneetveld naar buiten toe te minimaliseren; 
- RF-bescherming tegen exteme RF-invloeden (vice versa). 
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Deel A: Produktieproces 

Bijlage 3 A1R.-Manufacturing 

In de fabricage afdeling van l\1R zijn twee processen te onderscheiden. Ten eerste worden 
er goederen getransfonneerd tot ( delen van) l\1R-scanners. Dit is de feitelijke produktie, 
die bestaat uit assemblage en testen van systeemdelen, opties, delen van upgrade pakketten 
etc. Daarnaast worden produkten die in het veld (bij de klant) beschadigd of stuk gegaan 
zijn, gerepareerd. Deze beide processen zullen hieronder kort toegelicht worden evenals de 
fysieke goederenstroom van l\1R-Manufacturing. 

PRODUKTIE 

Alle goederen van exteme leveranciers die in Best worden af geleverd, komen binnen bij 
de Centrale Ontvangst. Voordat de goederen warden opgeslagen in het (onderdelen)ma
gazijn vindt er eventueel een ingangskeuring plaats, op basis van vooraf vastgestelde 
criteria en frequentie. 

Binnen het produktieproces zijn er drie hoofdstromen zichtbaar. De eerste is de stroom van 
goederen die rechtstreeks vanuit het magazijn, zonder verdere bewerking te ondergaan, bij 
uitlevering in de pakkerij gereed gemaakt wordt voor verzending naar de klant. Deze 
stroom wordt aangeduid met de tenn direct shipment en bestaat uit onderdelen die pas
klaar bij de klant in het systeem ingebouwd kunnen warden. Bij deze onderdelen treden 
vrijwel geen kwaliteitsfouten op, maar de fabriek is hiervoor wel verantwoordelijk. Een 
voorbeeld uit deze stroom is de kunststof bekapping van de magneet. 

De tweede stroom bestaat uit de zogenaamde non-system tested parts. Dit zijn in de l\1RC 
geassembleerde componenten die geen verificatietest in de MRS hoeven te ondergaan, 
omdat er in de l\1RC een dekkende test is uitgevoerd. Een voorbeeld van deze items is de 
patiententafel die na assemblage in een outbound-stock wordt opgeslagen en gesynchroni
seerd met de direct-shipment onderdelen via de pakkerij wordt opgeslagen in het veem. 

De laatste ( en qua geldwaarde tevens grootste) stroom zijn de componenten die na assem
blage in de l\1RC een verificatietest moeten ondergaan in de MRS. Deze stroom wordt 
aangeduid als system parts tested. Een verificatietest wordt uitgevoerd op de verzameling 
beeldkwaliteit bepalende componenten die samen een systeem gaan vonnen en waarvan 
het noodz1lkelijk is om de functionaliteit te verifieren. 
Derhalve moet dus van elk in de test opgenomen component een exemplaar beschikbaar 
zijn. Om een eventuele spreiding in doorlooptijd van zowel de MRS als de l\1RC op te 
vangen is tussen l\1RC en MRS een buffer ingesteld. Na positief resultaat van de verifica
tietest warden de componenten via de pakkerij naar het magazijn voor eindprodukten 
vervoerd. 

Zowel bij de Centrale Ontvangst als in de l\1RC en de MRS kunnen gebreken aan onder
delen of componenten worden geconstateerd. Deze warden als afkeur naar de betreffende 
leverancier teruggestuurd. 
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REPARATIE 

Bijlage 3 A1R.-Manufacturing 

Het tweede proces binnen l\.1R-fabricage betreft het reparatietraject. Dit traject bestaat uit 
twee stromen, namelijk de reparatie orders en de commerciele retowen. 

De reparatie orders betreffen defecte componenten of onderdelen die door de klanten terug 
worden gestuurd naar PMS en die bij de afdeling Service Logistiek worden ontvangen. 
Indien de betreffende SSD niet over eigen spare parts beschikt, wordt vanuit het centrale 
magazijn voor spare parts in Eindhoven de re-routing gecoordineerd en indien nodig, het 
betreffende onderdeel opgestuurd. Service Logistiek bekijkt of de reparatie order econo
misch haalbaar door PMSN uitgevoerd kan worden. Als dit het geval is, wordt het item 
naar de MRR gestuurd waar de technische diagnose plaatsvindt, op basis waarvan het 
onderdeel intern of extern (terugsturen naar de leverancier) gerepareerd wordt.Na de 
reparatie stuurt de MRR het gerepareerde onderdeel terug naar Service Logistiek. 

De commerciele retouren zijn vooral defecte opties als spoelen en dergelijke. Deze worden 
door de MRR zodanig gerepareerd, dat ze weer als nieuw zijn en ook als zodanig verkocht 
kunnen worden (remanufacturing). 

FYSIEKE GOEDERENS1ROOM 
De fysieke goederenstroom van l\.1R wordt in afbeelding 1 schematisch in beeld gebracht. 
In dit model staat een stroom weergegeven die hierboven nog niet is toegelicht, namelijk 
de drop shipment. Deze drop shipment betreft de magneten die in de USA geproduceerd 
zijn en die een Amerikaanse klant hebben. Op deze manier wordt een aanzienlijke bespa
ring gerealiseerd op de handling kosten van de (zeer transportgevoelige) magneten. 
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Deel B: Orderverwerving en -processing 

Het traject van orderverwerving en orderprocessing verloopt in vogelvlucht als volgt. De 
SSD plaatst een verkooporder in het lokale computersysteem. De aanwezige orders in dit 
systeem worden periodiek doorgestuurd naar het EDI-systeem MILO (Monthly Inventory 
LOgistics) waar ze 'vertaald' worden naar een bruikbare MR-order. MILO stuurt vervol
gens de gecodeerde order door naar het besturingssysteem COPICS (Communication 
Oriented Production and Inventory Control System) van de betreffende PMG. Dit bestu
ringssysteem wordt beheerd en technisch onderhouden door Communications & Processing 
Services (Corporate staff-afdeling). In Best is binnen MR de afdeling logistiek verantwoor
delijk voor de macro produktie planning met behulp van het systeem ( de operationele 
maintenance). De initiele parameterisering tijdens het produkt creatie proces wordt daarbij 
beheerd door MR.ME. Een onderdeel van de klantenorder is een questionnaire (ingevuld 
door de klant) waarin aangegeven wordt welke functionaliteit gewenst wordt. Deze ques
tionnaire vormt de basis voor een zogenaamde Conditional Bill Of Materials (C-BOM). In 
deze C-BOM wordt de vertaalslag gemaakt van de Commerciele Functie Structuur (CFS) 
naar de Technische Functie Structuur (TFS). Met de CFS, wat in feite een selectie uit de 
catalogus is, heeft de klant een bepaalde functionaliteit vastgelegd en die moet vertaald 
worden naar een aantal technische blokken. Tevens vindt er een technische screening 
plaats. Bij deze screening wordt nagegaan of er geen onjuiste combinaties zijn besteld. 
Als alles in orde is, worden zowel het MPS (voor de beschikbaarheid van materiaal en 
capaciteit) als het Monthly Order Production Schedule (MOPS) gecheckt. Hiema wordt de 
order gealloceerd en bevestigd. De doorlooptijd van een order bedraagt ongeveer 6 maan
den tot uitlevering. 
COPICS is zo opgezet dat elke week tijdens het weekend een kleine MRP-run (materiaal
behoeftenplan op micro niveau, zonder kanban-items) wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt 
maandelijks een MPS run plaats. In deze run wordt de produktieplanning bijgesteld op 
grond van de meest recent beschikbare informatie. 

Ten tijde van dit afstudeeronderzoek is PMS begonnen met de invoering van Globus als 
nieuw besturingssysteem. V oor het beheer van BOM en EDMS wordt het pakket Meta
phase gebruikt, terwijl als logistiek besturingssysteem Triton wordt toegepast. Het is de 
bedoeling dat dit systeem wereldwijd door alle PMS vestigingen gebruikt gaat worden 
zodat standaardisatie en overdracht van informatie eenvoudiger te realiseren is. Vanwege 
het beperkte karakter van het afstudeerproject is deze ontwikkeling geheel buiten be
schouwing gelaten. 
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Bijlage 4 Interview lijst 

afdelingschef MR-fabricage 
change engineer 
groepsleider MRC 
groepsleider MRME 
groepsleider MRMQ 
groepsleider :MRR 
groepsleider :MRS 
cel-assistent data acquisitie 
cel-assistent versterkers 
cel-assistent spoelen 
cel-assistent mechanisch 
cel-assistent verzamelen/ consoles/ opties 
O&E MR (F&A) 
controlling MR (F&A) 
logistiek MR ( diversen) 
produkt-ME (MRME diversen) 
projectleider initieel (MRME) 
projectleider MIB (MRME) 
systeembegeleider (:MRS, diversen) 
systeemtester (:MRS, diversen) 
OSB 
HRM MR 
inkoop MR ( diversen) 
I&A Manager MR 
MRMQ ( diversen) 
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Bijlage 6 Besturingsconcept: 'bet ontkoppelpunt' 

V oor de besturing van een primair (produktie) proces is een algemeen concept voor de 
besturing ontwikkeld [Hoekstra en Romme, 1993]. In <lit besturingsconcept speelt het 
'klanten order ontkoppelpunt (KOOP)' een centrale rol. Bij het KOOP ligt de scheiding 
tussen het 'op klantenorders gerichte gedeelte' van de organisatie en het 'op planning 
gebaseerde deel'. 
In afbeelding 1 wordt de algemene basis structuur en goederenstroomketen aangegeven 
van leverancier tot klant. Het KOOP is getekend en scheidt het klantenordergedeelte van 
de activiteiten (rechts van de stippellijn) van de activiteiten die gebaseerd zijn op planning 
en voorspelling (links van het KOOP). De klantenorder 'dringt door' tot aan het KOOP en 
wordt van daar uit aan de klant geleverd. 

( ;( ;( 17 V oorspelling 

,( 
Terugkoppcling JS( Orders 

Planning Lcvcringcn 

► ► 

Fabricage 

Lcverancicrs V I Ondcrdelcn Klantcn 
Testen 

Assemblage 

Grondstoffcn Ingekocbtc gocdercn Systccmelemcntcn Eind~rodukt 

(Sub-assemblages) I 
◄· --- -- - -- ------ ----- -------------- - - - --► ◄----------► 

Activiteiten op basis van planning I Klantgerichte activiteiten 

Ontkoppelpunt J 

- Het ontkoppclpunt (O.P.) is bet laatstc boofdvoorraadpunt 

- Er zijn gccn voomdcn mccr stroomafwaarts (rcchts) van bet O.P. 

- Stroomopwaarts allccn voomdcn op grond van bcdrijfscconomiscbe rcdcncn 

- Er is slccbts Un O.P. per 'pijplijn' 

Bron: Hoekstra en Romme, 1993 

Afbeelding 1 Een voorbeeld van een structuur 

In het algemeen zal een ontkoppelpunt samenvallen met een hoofdvoorraadpunt. Stroom
afwaarts (rechts) van het KOOP zijn in principe geen voorraden, terwijl stroomopwaarts 
(links) alleen voorraden voorkomen als deze economisch verantwoord zijn. De keuze van 
de positie van het KOOP is in eerste instantie een afwegingsproces tussen markteisen 
( onder andere gevraagde levertijden door de klant) en doorlooptijden in het verwervings
produktie- en distributieproces. Deze bepalen op hun beurt weer de investeringen in 
voorraden en het produktieproces (soort en inrichting van de werkplekken). 
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Om alle mogelijke produkt/markt-situaties en hun besturingsconcept te kunnen beschrijven, 
zijn vijf verschillende posities van het KOOP voldoende. Deze vijf posities zijn weerge
geven in afbeelding 2. 

Ccntralc voomad Dcccntralc voomad 
Ingckochtc gocdcrcn cindprodukt cindprodukt 

.1..c.vcran_c_iCJS_ .. ,~v · I =:n V Assemblage/. -·V-------v~ ___ Kl_an_ic;► 
------------Maken en zenden naar voorraad- --- ~c= 

;:§'~ 
◄ 

-----..... ~~Maken voor voorraad~---~( 
c~ ~ ---l►~-------

-~~~ ~ 

~;~~~ ~ ~A_sse_:_b_le_ren_;_o_rd_er ___ __ -{'·,~~-~~_* ___ _ 
" . "CJ,,:;; 

~~ 

[
--◄◄f------------------rl', ~-- - --- --

----► Maken ~ ~ , 

► ef 
\O?l[ ◄ ~ l Inkopen en►maken op order 

Afbeelding 2 Vijf KOOP-posities met elk hun besturingsconcept 

O.P. 1: 'maken en zenden naar voorraad' 
Produkten worden gefabriceerd en gedistribueerd naar geografisch verspreide voorraad
punten en van daar uit direct verzonden naar de verschillende klanten. 

O.P. 2: 'maken van (centrale) voorraad' 
Eindprodukten worden in voorraad gehouden aan het eind van het produktieproces en van 
daar uit direct verzonden naar de geografisch verspreide klanten. 

O.P. 3: 'assembleren op order' 
Het eindprodukt samenstellen ten behoeve van een specifieke klant. Er zijn slechts sys
teemelementen of subsystemen in voorraad in het fabricage centrum en eindassemblage 
vindt plaats op grond van een specifieke klantenorder. 

O.P. 4: 'maken op order' 
Slechts grondstoffen en onderdelen worden op voorraad gelegd. Elke order voor een klant 
is een specifiek project. 

O.P. 5: 'inkopen en maken op order' 
Er worden totaal geen voorraden aangehouden. V erwerving van grondstoffen en onderde
len gebeurt op grond van een specifieke klantenorder en ook het gehele project wordt 
uitgevoerd ten behoeve van een specifieke klant. 
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Voor elke produkt/markt-combinatie of produktgroep zal vastgesteld moeten worden (zijn) 
waar het KOOP moet liggen. Deze is dus afhankelijk van de gewenste servicegraad naar 
de klanten en van de zogenaamde procurement/demand-ratio (P/D). Procurement betekent 
hier de tijd die benodigd is voor de verwerving en verwerking van het onderdeel, zodanig 
dat dit aan de klant is te leveren. Demand staat voor de vraagtijd die door de klant wordt 
geaccepteerd. Als deze ratio groter dan een wordt (P>D) dan levert dit een probleem op. 
Het betreffende produkt komt niet beschikbaar binnen de door de klant maximaal toege
stane tijd. Om toch aan de vraagtijd te kunnen voldoen, kan ervoor gekozen worden om 
een voorraadpunt aan te leggen op een plaats in de goederenstroom die tijdig leveren wel 
kan garanderen. 
De voorspelling van de gevraagde hoeveelheid in de toekomst is natuurlijk ook erg be
langrijk voor de plaatsing van het KOOP. Als deze namelijk te ver stroomafwaarts ligt, 
dan is bij een slechte voorspelling het risico incourant van de voorraden erg groot. Daar 
tegenover staat dat een KOOP ver stroomopwaarts relatief lange levertijden met zich 
meebrengt. 

De afweging die het management van de PMG heeft gemaakt, heeft voor MR geleid tot 
een KOOP 'maken van voorraad'. Dit betekent dat de geproduceerde MR-systemen pas bij 
het verzamelen klantspecifiek worden gemaakt. Het verzamelen bestaat dan uit het picken 
van die systeemdelen, opties en spare-parts die een door een bepaalde klant bestelde 
functionaliteit leveren. 
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Overzicht uren per budgetnr over 1994 

BUDGETNR 

136.710.010 
35017 
35135 
35138 
35140 
35152 
373,669,140 
408615115 
430000 
440000 
441111 
441310 
720.5D 
720.5T 
720000 
7200T5 
720ACS 
721 .5D 
721.5T 
72SUBS 
730000 
73DRSH 
741110 
741111 
741120 
741121 
741122 
741123 
741210 
741211 
741212 
741220 
741310 
742110 
742111 
742112 
742120 
742121 
742210 
742211 
742220 
742221 
742310 
742311 
742312 
742313 
742320 
742321 
742410 
742411 
742412 
742420 
742421 
B.S.205.01 
B.S.245.01 
B5206.05 
8S216.05 
8S217.05 
8S225.01 
BS230.01 
BS231 .01 
B5241.01 
8S250.01 
8S251 .01 
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Sum(opltweek. PERIODEN/10) 

24 
117 
440.5 
6 
64 
1665 
18.8 
263.5 
172 
128 
41 
81 .5 
928.6 
17926 
32.5 
75 
128 
418.5 
8543.2 
68 
493.5 
31 
1357 
777 
1796.5 
4907.2 
775.5 
1561 .5 
49 
905.5 
136.5 
1440 
1227.8 
4230.2 
5469 
2429 
4001 .5 
191.5 
8380.3 
20 
259.5 
1203 
31 
37.5 
321 
248 
769 
418 
1925.4 
2531 .5 
577 
10608.6 
18 
458.8 
565.1 
208.5 
1148 
1349.5 
4 
952.4 
3 
18310 
47 
551 

Bijlage 7 Urenlijst 

BUDG_OMS 

SERVICE COBALT 35136. 
35017 (AFD.NR) 
35135 (ONDERSTEUNING SERVICE) 
35138 (LOG. MR/CD 
35140 (ONTW. ONDERSTEUNING) 
35152 (AFD.NR. OTM-DIENST) 
BRANDWEER (373,669,140) 
WERKZAAMHEDEN O.R. 
430000 (PRODUKTIE LOKATIE) 
440000 (produktie lokatie) 
441111 (PRODUKTIE LOKATIE) 
441310 (produktie lokatie) 
720.5D (PRODUKTIE LOKATIE) 
720.5T (PRODUKTIE LOKATIE) 
720000 (PROD. LOK. QF ALGEMEEN) 
7200T5 (produktie lokatie) 
720ACS (produktie lokatie) 
721 .5D (PRODUKTIE LOKATIE) 
721 .5T (PRODUKTIE LOKATIE) 
72SUBS (produktie lokatie) 
730000 (PRODUKTIE LOKATIE) 
73DRSH DIRECT SHIPMENT QA-X 
741110 (produktie lokatie) 
741111 (produktie lokatie) 
741120 (produktie lokatie) 
741121 (produktie lokatie) 
741122 (PRODUKTIE LOKATIE) 
741123 (PRODUKTIE LOKATIE) 
741210 (produktie lokatie) 
741211 (produktie lokatie) 
741212 (produktie lokatie) 
741220 (produktie lokatie) 
741310 (produktie lokatie) 
742110 (produktie lokatie) 
742111 (produktie lokatie) 
742112 (PRODUKTIE LOKATIE 
742120 (produktie lokatie) 
742121 (produktie lokatie) 
742210 (produktie lokatie) 
742211 (produktie lokatie) 
742220 (produktie lokatie) 
742221 (produktie lokatie) 
742310 (produktie lokatie) 
742311 (produktie lokatie) 
742312 (PRODUKTIE LOCATIE 
742313 (PRODUCTIE LOCATIE) 
742320 (produktie lokatie) 
742321 (produktie lokatie) 
742410 (PRODUCTIE LOCATIE) 
742411 (PRODUCTIE LOCATIE) 
742412 (PRODUCTIE LOCATIE) 
742420 (produktie lokatie) 
742421 (produktie lokatie) 
U.I.B. 
PZN-2 
S15 R5/R6: Wijzigingen op regulier product+ QMCB/PR 
T5/S15ACS: Wijzigingen op regulier product+ QMCB/PR 
MAINS 
TN-D (R6) 
RF-SPOELEN 
8S231 .01 (ALGEMEEN) 
PZN-STAART 
TN-A 
TN-B 
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Overzicht uren per budgetnr over 1994 

BUDGETNR 

BS252.01 
MRF 
MRF001 
MRF002 
MRF003 
MRF004 
MRF006 
MRF007 
MRF008 
MRF009 
MRF010 
MRF011 
MRF012 
MRF013 
MRF014 
MRF015 
MRF016 
MRF017 
MRF018 
MRF019 
MRF020 
MRF021 
MRF022 
MRF023 
MRF024 
MRF025 
MRF027 
MRF029 
MRF036 
MRF037 
MRF038 
MRF039 
MRF040 
MRF041 
MRF042 
MRF098 
MRF999 
MRZ401 
MRZ421 
MRZ9411 
MRZ9436 
MRZ9437 
MRZ9438 
XX999.99 
ZW9439 
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Sum(opltweek.PERIODEN/10) 

1161 ,5 
104 
106,5 
11117,6 
278,5 
1735,5 
823,5 
5099,2 
1413,5 
1877,7 
126,5 
1677 
754 
3976,5 
866 
1776 
98 
1798 
3375,1 
4352,2 
3108,9 
19557 
8995 
8467,4 
3799,7 
1972,8 
3692 
1214,7 
14,5 
135 
998,2 
2147 
34 
103,5 
185,5 
6217 
3131,6 
117 
58 
8 
15 
14 
16 
182,5 
16,7 

overuren 
compensatie part-time 
totaal - overwerk - part-time 
vakantie, betaald verlof, adv etc. 

Aanwezige uren 

cursus 
ziekte 

cursus 
ziekte 

Bijlage 7 Urenlijst 

BUDG_OMS 

TN-C 
HERINRICHTING QA 
RP orders 
RS orders 
RWorders 
Configuratiebeheer 
Afd. Voorraad beh. 
S.F.C. 
Wachten 
Aanschaf/vervanging gereedschap PEI 
Aanschaf/vervanging gereedschap SYST 
I.G.K. 
lngangscontrole/acceptatie magneten 
Fabrikagehulp eigen afd. PEI 
Fabrikagehulp eigen afd. SYST 
Automatisering 
IQ Aktiviteiten 
Kwaliteitszorg eigen afdeling 
lnleren 
GWO 
Cursus 
Vakantie 
VerleUADV 
Ziek 
Betaald verzuim I feestdagen 
Onbetaald verzuim 
CRYOGEEN 
RC ORDERS 
WIJZIGING MR5001 AMPLIFIER. 
HKG:WISSELEN TRAININGSSYSTEEM 
UITLEEN XCB 
UITLEEN ONTW. MR 
UITLEEN LOG. MR 
METRACOM MAGNEETTEST 
PIJLEN 
Parttime 
Overwerk 
ZWAAILICHT 9401 (ATC) 
ZWAAILICHT 9421 
ZWAAILICHT 9411 
ZWAAILICHT 9436 
ZWAAILICHT 9437 
ZWAAILICHT 9438 
RAKET 
ZWAAILICHT 9439 

3131,6 
6217 

211234,6 
34324,5 

176910,1 

3108,9 
8467,4 

1,76% 
4,79% 
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Bijlage 8 De regelkring 

Bijlage 8 De rege/kring 

Bij het systematisch aanleveren van terugkoppelinfonnatie is het aan te bevelen om te 
werken volgens het systeem van de regelkring [Kerklaan, 1995]. Dit systeem staat weer
gegeven in afbeelding 1. 

analyse 

indicator 
r - --- - -- - - - - ------1 
I I 
I 

teruggekoppelde _ _____ infi_o_rm_a_ti_e-------'--1 vergelijken 

-IN------'---•-._I __ P_R_o_CE_s __ ___,--------.JillljiJJl,-UIT-... _ 
Afbeelding 1 Regelkring 

Bij dez.e feedback-loop moet het volgende stappenplan doorlopen warden: 
1. wat meten 
2. hoe meten 
3. meten 
4. interpretatie van de meting 
5. terugkoppeling 
6. analyse 

ad 1. Op basis van een diagnose warden voor een organisatie de relevante aandachtsge
bieden (zoekvelden) ge'identificeerd. Voor dez.e zoekvelden wordt bepaald welke 
management aspecten belangrijk zijn. Bij MR kan dit de missie van de afdeling 
zijn: op tijd, compleet, volgens specificaties en tegen afgesproken kosten leveren 
van MR-apparatuur. Dez.e management aspecten moeten vertaald warden naar 
duidelijke doelen die voor de organisatie belangrijk zijn. Met behulp van de 
SMART-procedure, moeten dez.e doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseer
baar en tijdgebonden zijn. Als bier aan voldaan is in ieder geval bekend water 
gemeten moet warden. 

ad 2. Als bekend is wat er in het proces gemeten moet warden, dan is de tweede vraag: 
hoe moet er gemeten warden. Dit betekent dat de manier waarop de meting wordt 
uitgevoerd en het middel waarmee, moet warden bepaald. 
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ad 3. Bij de meting (bet verzamelen van data) wordt gebruikt gemaakt van indicatoren. 
Dit zijn aanwijzingen die op van te voren bepaalde punten in het proces warden 
verzameld. Met de indicatoren warden de belangrijkste prestaties van het proces 
gemeten en wordt de trend daarvan in beeld gebracht. Kenmerk van de aanwijzin
gen is dat zij indicatief zijn. De indicatoren meten de prestatie op de gemeten 
punten, zetten deze af tegen normen en signaleren of de prestatie (volgens de 
normen) beheerst verloopt, of dat corrigerende actie nodig is. Voor elke indicator 
moet dus een norm warden vastgesteld waartegen de gevonden waarde uit de 
meting kan warden afgezet. 

ad 4. Het uitvoeren van 'het indicatorproces' leidt tot het interpreteren van de meetwaar
de. Hierbij wordt bepaald of de meetwaarde dusdanig afwijkt van de norm dat er 
actie moet warden ondemomen. 

ad 5. Deze interpretatie wordt vervolgens teruggekoppeld naar de betreffende proceseige
naar, die op basis van prioriteitsstelling bepaalt of er daadwerkelijk een corrige
rende actie moet warden uitgevoerd. 

ad 6. Om een juiste ingreep te kunnen doen in het proces is vaak een aanvullende ana
lyse noodzakelijk. Waarom wordt afgeweken van de norm? Waar ligt dat aan en 
hoe kan het gecorrigeerd warden? 
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