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Abstract 

ABSTRACT 

This research concentrates on the introduction of control systems for the 'floor' as a part of the develop
ment of an integrated assurance system for Van Doome's Transmissie. In addition a model for such an 
integrated system is described. The actual situation at Van Doome's Transmissie was compared with the 
model. 
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SUMMARY 

As part of my study, Industrial Engineering and Management Science, at the Eindhoven University of 
Technology, I have conducted a graduation project at Van Doorne's Transmissie b.v. in Tilburg. This 
company produces the pushbelt, which is a key part of the Continuous Variable Transmission (CVT). The 
CVT is an automatic transmissionsystem for automobiles, designed and developed by Van Doorne's 
Transmissie (V.D.T.). The pushbelt is the most critical part of the CVT and consists of 300-500 elements 
and two loop packages. 

V.D.T. is the sole supplier of this part of the CVT. With this monopoly it has a strong position on the 
world market. This position is strengthened by the many patents V.D.T. has as well for its product(s) as 
for many parts of its production process. To reduce the threat of opposition, V.D. T. is constantly trying to 
reduce costs and to increase the sophistication of its products and processes. One of the most important 
advantages of a CVT with a V.D.T.-pushbelt is its fuel-economy. Other advantages are its small propor
tions, which leave car-designers with extra options for designing the motor-compartment, and its lack of 
need for servicing. Furthermore V.D.T. has a lead on any possible competition because of its 5-year 
experience on the world market. 

Motive 

V.D. T. is confronted with several different influences from outside the organization. Its clients for 
instance demand a high quality and means to guarantee this on top of the ever existing demand for lower 
prices and reliable delivery. A quality assurance system insures such high quality and reduces costs, by 
reducing scrap. In the past its clients have imposed their quality systems on V.D.T. . This resulted in 
achieving Q-1 status for V.D.T.'s quality system, a system based on FORD's Q-101 guideline. This 
guideline focuses on production and on the use of Statistical Process Control. 

On top of the attention from its clients, V.D.T. is confronted with extensive legislation concerning the 
environmental impact of the organization. In recent years legislation concerning waste reduction, storage 
and handling of chemicals, reduction of emissions, etc. has been ever increasing. At V.D.T. ever more 
people start to realize that dealing with environmental issues can sometimes lead to cost-reduction. For 
these reasons the environmental impact of the organization now becomes part of internal discussions more 
frequently. 

V. D. T. is also confronted with extensive and ever increasing legislation on working conditions. These are 
also brought to the attention by its own employees, who benefit from good working conditions. The 
importance of motivated personnel stimulates V.D.T. to pay attention to this area. 

Management at V.D.T. is convinced that concern for these three areas (quality, environment and labour 
conditions) should be structured. Furthermore they believe that this can be integrated into one system 
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within which attention for quality, environmental impact and working conditions is combined. Although 
the choice for pursuing this approach was never made explicitly, it turned out to be the right choice for 
V.D.T. when examined with the help of a model by de Wit and Koeleman [3]. 

Such an integrated system, as opposed to separate systems for the concern for quality, environmental 
impact and labour conditions, offers a few advantages. Many aspects of the concern for quality, environ
ment and labour conditions are very similar. Developing an integrated system prevents unnecessary 
insufficiency by combining these aspects into one system instead of using three partly similar copies. It is 
also easier to control one system instead of three (or more). Through integration it becomes possible to 
optimize among the three different aspects instead of suboptimizing the separate areas. Because of the 
integration, the employees are confronted with just one system instead of three. This makes it easier to 
use, especially at lower levels in the organization. 

Problem and approach 

This specific project is part of the implementation process of such an integrated system. The results 
should ease this process. This project deals with the investigation into contol systems and the integration 
of quality, environment and labour conditions within these systems. As a result a proposal will be made 
concerning the choice of the control system that is to be set up. Besides this, a description will be made of 
an integrated system and of the way it should be set up at V.D.T. . This way the link between the control 
systems and the resulting integrated system can be made. The resulting questions for this research are 
therefore: 

To compare different control systems, two approaches were investigated. The first is based on ProMES. 
ProMES stands for Productivity Measurement and Enhancement System. This system makes it possible to 
consider different goals with which groups are confronted within an organization. This is particularly 
interesting for the development of an integrated system. Within such a system groups are confronted with 
goals for quality, environmental impact and labour conditions. ProMES makes it possible to differentiate 
between these goals and to focus on the most pressing aspect(s). ProMES can be used as a stand alone 
system or in combination with other control-systems. 
To be able to use ProMES a few conditions should be met. The group for instance has to be able to 
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influence its own performance without being dependant on people from outside the group. There should 
also be visible and active commitment from management and the group has to have the resources (time 
and people) to develop the system. At V.D.T. not all these conditions are met. The groups are partly 
dependent on other members of the organization for their own performance. Strict separation of responsi
bilities is impossible. Furthermore management does not show active commitment. 

Because not all conditions are met, ProMES cannot be carried out in its pure form. Considering the 
possibilities for integrating, quality, environmental impact and labour conditions, the principles of this 
approach are used anyway. ProMES was explored through action research. Two groups were chosen for 
the development of such a control system. During the development of the system for these two groups the 
results as well as the development process were judged. These groups form a reflection of the total 
organization. This way it became possible to judge if the ProMES-approach is suitable for V.D.T. as a 
whole. 

The second approach investigated, is FORD's Quality Operating System, or QOS. This approach was 
used because of the request from FORD to do so. FORD expects all its suppliers to set up QOS in their 
organizations. QOS deals with visualizing and structuring different key-indicators and improvements on 
these indicators. QOS is a systematic, disciplined approach that uses standardized tools and practices to 
manage business and achieve ever increasing levels of customer satisfaction. This approach was also 
judged through action research. Participation in one of the pilot-groups made this possible. A visualisation 
of this approach is given in the following figure. 

figure 1: QOS-cycle 

The QOS-cycle consists of the following steps. First the organization should determine the External 
Customer Expectations. Through a selection process the Internal Key Processes can be chosen. Next the 
measurables for these processes are identified. Through tracking these measurables a trend is followed. 
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Then correlation is established between the measurables and the external performance. This way it 
becomes possible to predict external performance. This is verified (and/or adjusted) after comparison with 
the actual performance. The starting point for all this is constant Employee Awareness. During all these 
steps improvements are carried out. This is done through control-cycles for short-term solutions/improve
ments and through improvement cycles for long-term improvements. Both are based on the Deming-circle. 

QOS is the continuation to the FORD Q-101 guideline. The advantages of the QOS approach are (the 
introduction of) teamwork on all levels of the organization, motivation of the employees through commit
ment to problem-solving groups, continuous feedback between management and the different teams (it 
forms a clear means for communication) and of course all the improvements stimulated by using QOS. 

A basic assumption for this total project was that the development of a control system, with which a group 
can monitor and improve its performance on quality, environment and labour, will lead to greater commit
ment of this group to these three aspects of day to day business. The expected improvements will partly 
stem from changing working procedures and/or instructions. Procedures and instructions necessary to 
form an integrated system for quality assurance and concern for environmental impact and labour condi
tions are thus seen as a result of setting up a control system for these groups. On top of all this it is of 
course necessary to record all the existing procedures and instructions to complete such a system. 

On top of these measuring systems a few practical tools were developed through studying the appropriate 
literature in combination with different interviews with members of the organization. These tools were 
judged and evaluated through different feedback-loops. Within these tools, integration of quality, environ
ment and labour conditions were established. 

The integrated system was also developed through studying the necessary literature and interviewing 
different people from research & development and production. A model was chosen as a basis for the 
development of an integrated system. This model was compared with the actual situation at V.D.T .. The 
results of this comparison formed the basis for the suggested improvements. 

Productivity Measurement and Enhancement System 

For the development of a control system using the ProMES-approach, two pilot-groups were formed. 
These groups are the people from 'proefstanden' and the fitters from the 'CCV'-workshop. These groups 
were chosen because of the limited capacity in production for this kind of project and because these 
workshops form a good reflection of the production department. These two specific workshops were 
chosen as a result of a first evaluation of the bottle-necks throughout the organization. This way the 
usability of this method was explored for V.D.T. as a whole. 

The ProMES-approach thus resulted in two systems, one for each workshop. Within these systems 
indicators for quality, environmental impact and labour conditions are combined. This way the groups can 
focus on the most pressing problem(s) without losing sight of the other important aspects of their job. 
Using this approach therefore stimulates integration at lower levels of the organization. 
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Not only systems were developed for these two groups, also the process of setting up this system was 
evaluated to decide wether the use of this method is wise for V.D.T .. As a result of this evaluation it 
became clear that the selection of and the introduction to the group are crucial. A clear understanding of 
the method and voluntary participation boost commitment to the system and the development process. 

Although obvious guidance by management was nonexistent, the development of the responsibilities was 
satisfactory. The participants had a clear perception of their responsibilities. This process was influenced 
to determine the responsibilities of the groups on quality, environmental impact and labour conditions. 
This resulted in complete integration of these aspects into the system. 

During the development of the indicators it became clear that V.D.T. lacks experience in using 
performance-indicators. Management at V.D.T. makes hardly any use of indicators to monitor and 
influence the performance. Development of the contingencies resulted in some difficulties. This was partly 
due to the lack of experience with measuring performance and to the fact that management never tells the 
groups, in explicit terms, what is expected of them. The difficulty of the ProMES-approach was another 
reason for these problems. Using such a method within a group that has no experience with measuring 
systems could have been too big a step. 

In spite of the difficulties, the results of µte development process are satisfactory for both groups. The 
composition of the pilot-groups and the attitude of management towards the ProMES-approach turned out 
to be important influences on the development process. Active commitment to this process is necessary to 
guarantee success. 

Quality Operating System 

The QOS-approach was a different matter. The development of this system was hard. This was mainly 
caused by the difficulties to gather useful information. Because of the necessary conversions, the data lost 
their credibility. Problems with figuring out the right calculations threatened to tum QOS into a goal 
instead of a means to reach a higher goal, namely continuous improvement. 

Also the introduction of QOS in the pilot-projects was confronted with some difficulties. For many 
projects it was unclear who was responsible and who took part in these projects. Figuring out the different 
indicators took much time and effort. As a whole the introduction of the QOS-principles within the pilot
projects was unsatisfactory. 

These problems eventually resulted in the use of a new approach. This approach, the Continuous 
Improvement System, has several similarities to the QOS-approach, but has some advantages over QOS. 
The advantages are that it is easier to use because it needs a less structured approach making it more 
attractive for use at lower levels of the organization. This does not mean that the method cannot be used at 
higher levels. Using this method for the entire organization a tool is created for communication between 
the different levels and the different departments within the organization. For this approach the same 

principles can be used everywhere. These deal with following trends, set targets and implement and 
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monitor improvements. The continuous improvement system is being developed for V.D.T. at this very 
moment. 

Practical tools 

One of_the tools that was set up, is a system for the registration of observed hazards. This was done by 
developing a form of registration of different hazards. Integration was accomplished by allowing the 
registration of quality and environmental hazards as well as hazardous labour conditions. This system has 
been introduced in the entire organization. In addition to this, computer software was developed for the 
actual registration and analysis of the reported hazards. The thought behind this system is that one gets a 
clear picture of the structural problems by analysing the different incidents that take place throughout the 
organization. This way real, long-term solutions can be implemented. 

Another tool that was developed, is a checklist for the development and adaption of production processes. 
This checklist consists of aspects concerning environmental impact and labour conditions. Quality aspects 
were omitted because the quality is checked by several other instruments like capability studies, quality 
houses, etc. A formal check on the use of this checklist was introduced at the transfer of a new machine 
from the development-department to the production-department. 

These tools were developed to stimulate integration of quality, environmental impact and labour condi
tions at the operational level. 

A model for an integrated system 

Quality assurance and concern for environment and labour conditions can be structured and clarified by 
using a model. This will lead to better usage of the integrated system and thus to better quality, lower 
impact on the environment and better working conditions. A model can be used as a tool for the realiza
tion of the integrated system thus assuring the formation of all necessary elements and the relations 
between the different elements. 

The chosen model is based on the universal principle of feedback and feedforward loops. Advantages of 
this model are the usability for the entire organization and the ease of implementation. This is reached 
through the description of different, necessary elements and the relations between these elements. A 
visualization of this model is given in the following figure (see the next page). 

The situation at V.D.T was compared with this model. This was done to identify the strong and weak 
points of the Quality System that is present at the moment. It also became clear which role the environ
ment and labour conditions play in day-to-day operations at this moment. The comparison was made for 
the R&D-department and the production-department. 
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figure 2: model for an integrated system 

The necessary structure does not exist for the R&D-department. Some checks are installed, but formally 
only the check at the end of the development process is active. Nevertheless, several actions are carried 
out to improve this situation. At the moment the designers at V.D.T. are free to determine their own 
actions. This freedom assumes a self-discipline that often does not exist in reality. These problems are 
strengthened by management's attitude. Management does not set the right example. They do not show the 
expected behaviour. This is mostly due to the existing organizational culture. 
The labour conditions and environmental impact only play a role in the development of production 
processes. A structure to ensure attention for these aspects is nonexistent for the R&D-department. 
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The development of the system for quality management was concentrated on the production department. 
Due to this attention the system is much more structured than the system for the R&D-department. 
Environmental impact and labour conditions also play a more important role in the production-depart
ment. The existing structure closely resembles the model. So we see that most elements (and relations) are 
present. By the way, this is only true only for the quality system. No real structure has been set up yet for 
environmental impact and labour conditions . 

In spite of the existing structure, the quality system does not function according to expectation. This is 
mainly caused by the obscurity of the existing structures, resulting in wrong usage. People are mainly busy 
with fighting fire, because they do not take the time to deal with problems in a structural way. Another 
problem is the difficulty of gathering the right information. This is caused by a lack of insight in the 
existing information structure and by the difficulty of using the different information systems. Another big 
problem is the way the departmental culture stimulates these working methods. Because of the fixation on 
production quotes, people tend to focus on short-term (and fast) solutions for their problems. 

Concern for environmental impact and labour conditions is fairly new for V.D.T. . A structure, as exists 
for quality assurance, has not yet been developed. Some improvements were made, but they were mainly 
based on unstructured actions. A good starting point for the further development of such a system was 
formed by the implementation of a policy on environmental impact and labour conditions and the corre
sponding plans. 

For the development of an integrated system for the production-department one has to consider the plans 
concerning the introduction of taskgroups. These groups will be responsible for carrying out and control
ling different tasks within production. This will influence the way an integrated system is to be set up. 

Conclusions and recommendations 

The ProMES-approach proved to be difficult to use at V.D.T. at this moment. This is caused by the 
complexity of the method and by the fact that the people at V.D.T. have no experience with the use of this 
kind of measuring system. In spite of the difficulties, we succeeded to integrate quality, environmental 
impact and labour conditions into one measuring system. 

The QOS-method has slowly been replaced by the Continuous Improvement System (QIS). My opinion is 
that this method is very suitable for V.D.T. because of its simple methodology that makes it easy to 
comprehend. This method also lends itself for implementation at all levels of the organization. 

It seems to me that the final choice for a control system should be a combination of these two principles. 
ProMES deals with optimizing different subgoals and determining priorities for the improvements that 
have to be made. CIS supplements this method by dealing with monitoring and controlling these improve
ments. A combination of the two methods thus creates a tool to choose the aspects that have to be im
proved and to monitor these improvements. To overcome the difficulties of the ProMES-system it is wise 
to first implement the relatively simple CIS-approach. After some time, when the organization has become 
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more experienced in the use of measuring systems, the ProMES-approach can be introduced to complete 
the instrument. 

The introduction of CIS should be combined with the upcoming introduction of taskgroups. This way the 
groups get a clear view of their responsibilities and a means to monitor their performance on these 
responsibilities. 

To be able to integrate quality, environmental impact and labour conditions into one assurance system, the 
present working methods should be made according to the model. Actions to achieve this should be the 
following: 

• Indicators on environmental impact, labour conditions and quality of working pro
cesses should be figured out and monitored for the R&D-department. 

• The process of determining requirements and standards for development and produc-
tion, should be improved. This must be done to make sure that people really get what 
they need. 

• Short-term solutions should also always provide for or be followed by long-term 
solutions. 

• The feedback of information on actions taken, causes and/or consequences should be 
improved to ensure the possibility of tracking faults and to improve the capability to 
increase the knowledge of production-processes. 

• Management should develop a more stimulating attitude instead of the awaiting 
posture they use now. 

• The operators should be involved more in the total assurance system. They should get 
more responsibilities not only on the operational level, but also for controlling their 
work. 

• The necessary means (time and money) should be created to work on structural solu
tions. This can be done by involving operators and by creating time through setting 
new priorities, etc. 

• The companies' policies on quality, environmental impact and labour conditions 
should be communicated more clearly and should be translated in plans on departmen

tal level. 

For the development of an integrated system V.D.T. should choose for setting up a 
system for controlling environmental impact and labour conditions according to the 
model combined with the necessary improvements of the present system for quality 
management. To guarantee success a change is needed in the working habits, this means 
a change in the organizational culture. 

To change the culture three steps should be followed. First is the unfreezing, then the 
actual change and in conclusion the refreezing phase. During the unfreezing the present 
culture should be cut loose. People have to be convinced of its shortcomings and a feeling 
of unease should be created. The change deals with creating a new culture. This means 
that people should be trained and stimulated to use a new set of values. Finally the new 
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situation should be refreezed. This means that the improved situation should be assured. 
This is done by constant reinforcement of the desired behaviour. 

This report is meant to be a part of the unfreezing process. Through this report I hope to 
convince management of the shortcomings of the present situation and of the need for 
change. This report is also meant to present a tool for the implementation of an integrated 
system at V.D.T .. This is done in the form of the presented model. 

Van Doorne's Transmissie 
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VOORWOORD 

In het kader van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, heb ik van 
j anuari 1994 tot en met december 1994, een onderzoek verricht bij Van Doome's Transmissie B. V. in 
Tilburg. Mijn opdracht was om een keuze te maken uit verschillende meetmiddelen, waarbij aandacht 
werd besteed aan de integratie van zorg voor kwaliteit, milieu en arbo binnen het gekozen meetmiddel. 
Daarbij diende ook aangegeven te worden hoe een gei"ntegreerd zorgsysteem er uit zou moeten zien voor 
V.D.T. en hoe de meetmiddelen hierin passen. 

Ik hoop dat de aanbevelingen, zoals ze in dit verslag gepresenteerd worden, zullen bijdragen aan de 
soepele introductie van een gei"ntegreerd zorgsysteem en dat deze tot een verbetering van de prestaties van 
de organisatie als geheel zullen leiden. Deze aanbevelingen zijn met name bestemd voor het top- en 
middel-management. 

Vooral de gezellige werksfeer heeft bijgedragen aan een leuke en leerzame periode. Graag wil ik via deze 
weg iedereen bedanken, die bijgedragen heeft aan een leuke afstudeerstage en aan de totstandkoming van 
dit verslag. De volgende personen wil ik toch graag even persoonlijk bedanken: 

• Pieter Asselbergs, Kees van Mol, Rene Besselink en Amo Vijverberg voor de bedrijfsbegeleiding 
en de inbreng die zij hebben geleverd; 

• Corinne van Beek en nogmaals Kees van Mol voor het willen delen van het kantoor, de gezellig
heid, de koffie/thee/chocomel/soep, de vele terugkoppeling en hun bijstand in donkere dagen; 

• Harry, Jack, Gerard, Kees, Frans en Jack voor de gezellige lunches; 
• Harry Cuijten, Chi Choy en Hendrik voor boeiende de uren op de weg en voor het regelmatig 

uitlenen van de auto, vooral dat laatste is zeer gewaardeerd; 
• de mensen van de kwaliteitsdienst voor de gezellige samenwerking; 
• Joop Scheepens voor de gezellige eerste uren op kantoor; 
• de beproevingsmonteurs en de mensen van de machinewerkplaats voor hun medewerking bij de 

proefprojecten; 
• Paul de Bruin voor de gezellige rit naar Saarbriicken; 
• en verder alle mensen die ik verder heb mogen lastig vallen met mijn vele vragen. 

Bedankt allemaal voor een memorabele afstudeerstage. 

Danielle bedankt voor je steun en vertrouwen. 
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Tilburg, 21 december 1994 
Paul Smeekens 
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IN LEIDING 

De oorspronkelijke opdracht voor deze afstudeerstage was om voor V.D.T. systemen en meetmiddelen te 
ontwerpen om de beleidsdoelstellingen op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo te kunnen realiseren. 
Men dacht hierbij al in termen van implementatie van procedures en werkinstructies op korte termijn. In 
de loop van het onderzoek is duidelijk geworden, dat de introductie van dergelijke systemen en meebnid
delen nog al wat aanpassingen vraagt van de huidige manier van werken. Het onderzoek heeft zich daarom 
toegespitst op de psychologische aspecten van de invoering hiervan en op de achterliggende eisen aan de 
organisatie om een dergelijk systeem operationeel te maken. Het gaat in dit onderzoek dus om zaken als 
acceptatie, motivatie en organisatie van dergelijke systemen en meebniddelen binnen deze organisatie. De 
nadruk binnen de originele opdracht is dus verschoven van implementatie naar voorbereiding van de 
introductie van een geintegreerd zorgsysteem. 

Het doe) van het rapport is om een gestructureerd overzicht te bieden van enkele methoden die voorhanden 
zijn voor het opzetten van meetsystemen waarin kwaliteit, milieu en arbo geintegreerd kunnen worden. 
Tevens gaat dit rapport in op de voor- en nadelen van de verschillende methoden en op de ervaringen, die 
zijn opgedaan met verschillende proefprojecten. Tenslotte wordt ingegaan op een model voor een geinte
greerd zorgsysteem en op de verschillen tussen het model en de actuele situatie bij V.D.T.. Als geheel 
moet dit rapport dus de implementatie van een geintegreerd zorgsysteem vergemakkelijken. 

De opbouw van dit rapport volgt de opbouw van het onderzoek. Allereerst wordt in hoofdstuk 1 een 
algemene bedrijfsbeschrijving gegeven. Hierin wordt een beeld geschetst van V.D.T. en van de context 
waarin deze opdracht heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de opdrachtomschrijving 
uitgewerkt en wordt de gehanteerde aanpak beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
verschillende uitgevoerde projecten weergegeven. Daarna vol gen in hoof dstuk 4 de keuze van een model 
voor een geintegreerd zorgsysteem en de resultaten van de vergelijking van dit model met de situatie bij 
V.D.T .. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 enkele algemene conclusies geformuleerd en worden aanbevelin
gen gedaan voor de verdere integratie van zorgsystemen bij V.D.T. . 
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A lgemene bedrijfsbeschrijving 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEDRIJFSBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving gegeven van Van Doome's Transmissie (V.D.T.). Aan 
bod komen een stuk geschiedenis, het produkt, het produktieproces, enkele belangrijke kentallen en de 
belangrijkste marktontwikkelingen. Hierbij wordt aangegeven wat de hoofdactiviteiten van V.D.T. zijn en 
hoe het produktieproces is opgebouwd. Ook wordt ingegaan op de inteme organisatie. 

1.1 Van Doorne's Transmissie 

In 1966 formeerde de grondlegger van het OAF-concern, Dr. Hub van Doome, een researchgroep. Deze 
groep kreeg als taak een volautomatische traploze transmissie te ontwerpen. Al in 1969 werden de eerste 
proefritten gemaakt met een auto uitgerust met een Continu Variabele Transmissie (CVT). In 1972 
maakte het ontwikkelingsteam zich los van OAF en richtte Van Doome's Transmissie B.V. (V.D.T.) op. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de CVT's volledig bij V.D.T. geproduceerd zouden gaan worden. 
Men heeft zich echter toegelegd op het maken van de duwschakelband en de ontwikkeling van CVT's. De 
hoofdactiviteiten van V.D.T. zijn nu: 

• de ontwikkeling van de complete CVT voor de automobielindustrie; 
• het gedetailleerd ontwerpen van specifieke onderdelen van de CVT; 
• de fabricage en verkoop van het meest kritische onderdeel, de duwband; 
• gedetailleerd ontwerp, constructie en verkoop van prototype-transmissies; 
• het patenteren van en licentie verlenen over CVT-kennis. 

In 1987 heeft de commerciele introductie van de CVT plaatsgevonden. Om dit mogelijk te maken is de 
duwschakelband in 1986 in massaproduktie gegaan. 

1.2 Het produkt 

De werking van de CVT berust op het traploos varieren van de overbrengingsverhouding tussen de 
ingaande en de uitgaande as. Dit gebeurt door het traploos 
instellen van de breedte van de poelies (zie figuur 1. 1). 
Hierdoor varieren de stralen van de poelies en verandert de 
overbrengingsverhouding. Door een geavanceerd regelsy
steem wordt deze overbrengingsverhouding constant aan
gepast aan het gevraagde vermogen. Hierdoor ontstaat een 
efficient en vooral zuinig transmissiesysteem. 

Binnen dit transmissiesysteem vormt de duwband het 
flexibele overbrengingsorgaan. In het traject van de V-
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riemen, zoals die in de Daf variomatic te vinden waren, tot aan de duwschakelband, zoals deze nu wordt 
toegepast in de CVT, is dit onderdeel drastisch veranderd. Zo bestond een van de eerste banden uit 
metalen blokjes waar een snarenpakket doorheen kon )open. Deze vorm is geleidelijk geevolueerd tot de 

huidige duwband [l] . 

De metalen blokjes zijn inmiddels vervangen door dunne metalen 
schakels met een uitgekiende vorm. Het snarenpakket uit dit ont
werp is vervangen door twee snaarpakketten, die werken als 
geleiderails voor de schakels. Hiermee bestaat de huidige band 
uit twee pakketten van± 10 snaren en circa 300 losse schakels; 
voor de nieuwe generatie circa 500 schakels (zie figuur 1.2). 

figuur 1.2: de duwband De voortdurende ontwikkeling van de duwband is gericht op het 
voldoen aan de wensen/eisen van de klanten en op het vergemak

kelijken van de produktie. Hierdoor verandert de aangeboden range produkten voortdurend. 

De C.V.T. biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere transmissies. Het benzinever
bruik is bijvoorbeeld aanzienlijk minder vergeleken met een conventionele automaat. Ook het rijcornfort is 
een belangrijk pluspunt. Er zijn verder nog enkele technische voordelen. Door de compacte vorm biedt de 
C.V.T. veel vrijheden bij het inbouwen. Verder is de transmissie weinig onderhoudsgevoelig. 

1.3 Het proces 

Er worden bij V.D.T. drie produktie-units onderscheiden, te weten de schakellijn, de snarenlijn en de 
bandenbouw. Deze worden hieronder beschreven, waarbij ook ontwikkelingen voor de toekomst worden 
aangegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage 3. 

De schakellijn: 

I Systeemgrms 
I 

....; Fijnstaoscn } 
I : Bandstaal · ................ . 
I 

,~JT] 
,J:-~ ,·---,,~ _.-«-~~ Zadd-t'.. W8SSl:ll ' Ruwsttakn Trmmclm ,Mctcn/ · 
: OorsliJpcn : ~ /drogm : Scxtcrm . I 
·········· ··· ··········· ·· ···· ····· ··········••' ···· ··•··--------······· 

F.nkcl&"tUb bewaking 

D Batchbewerlcing 

figuur 1 .3: de schakellijn 

Systccmgrms I 

.... Transport d.m. v. rok.ootaincrs -180 kg 

.... Transport dm.v. bakkcn -30 kg 
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De dimensies van de schakels zijn bij de produktie, als gevolg van het 
zadel/oorslijpen, bet ruwstralen en onnauwkeurigheden bij het stansen, 
vooraf niet met voldoende nauwkeurigheid aan te geven (zie figuur 1.4). 
Om een duwband te assembleren kunnen de verschillende schakels niet 
willekeurig in een band worden gebouwd. Daarom wordt als laatste pro
cesstap iedere schakel gemeten en gesorteerd in een bepaalde klasse. Deze 
worden op basis van de kenmerken van iedere klasse, in een bepaalde 
verhouding gemixed. 

~ 

Oor -- ---~- - ~ - -· -- Lllf 

_ _,, -- i -~ 

figuur 1.4: de schakel 

Voor de schakelproduktie in de toekomst wordt er nu reeds geproduceerd met nieuw stansgereedschap, 
hierbij wordt op een andere manier gestanst (eenfase in plaats van tweefase stansen). Ook wordt er 
materiaal ingevoerd met een ander profiel, dunner en smaller, waaraan meer eigenschappen worden 
toegevoegd. Zo worden er schakels gestanst met een geprofileerde zijkant. Hierdoor vervalt bet ruwstra
len. Door middel van tal van procesverbeteringen wordt geprobeerd een aantal processtappen overbodig te 
maken (meten/sorteren, zadel/oorslijpen, etc.). Dit gebeurt in bet kader van efficiency-verbetering en 
kostprijsreductie. 

De snarenlijn: 

I Sy9t..-ngl'9M 

Bandalu + -~~ J > ~~ei, , OnMtten 

Enkelltulca ~ 

C=:J Batch a-.i'lclng 

figuur 1.5: de snarenlijn 

iVoorbuigen 
1 ...... ......... . . . . . 

Hardan/ 
Nllreren ~J-:~ 

~~I 

~ Balchtraneport 

~~traneport 

In principe zijn binnen de snarenlijn vijf clusters te onderscheiden, te weten: 
• pijpfabricage: knippen t/m pijpgloeien; 
• ringfabricage: pijpdelen/RSBO (ring slit/beitel ontbramen) t/m ringwassen; 
• snaarfabricage: walsen t/m voorbuigen; 
• harden/nitreren: harden en nitreren; 

• pakketteren: meten/selecteren t/m pakketteren. 
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Ring slit/Beitel ontbramen (RSBO) is een processtap, die is voortgekomen uit een verbetering van het 
pijpdelen en het doorslijpen. De resultaten zijn tot nu toe echter niet bevredigend. 

Bij het voorbuigen wordt de diameter van de snaar bepaald en gemeten. Tijdens het harden/nitreren 
groeien de snaren. Hierdoor verandert de diameter en is dus een nieuwe meting nodig. De snaren worden 
daama op voorraad gelegd, waama bij elkaar passende snaren geselecteerd worden en er pakketten 
samengesteld worden. 

Voor de toekomstige produktie is een nieuw walsproces ontwikkeld, dat op dit moment in produktie wordt 
genomen. Grootste voordeel van dit nieuwe proces is dat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid 
worden vergroot. Ook is een nieuw voorbuigproces met een kortere cyclustijd, ontwikkeld. 

De bandenbouw: 

Bij de bandenbouw worden met de hand de complete duwbanden samengesteld. Hierbij vindt een laatste 
l 00% visuele controle plaats op de kwaliteit van de schakels en de snaren. Na het samenstellen van de 
banden en het controleren van de eindspeling worden de banden klaargemaakt voor verzending. 
Pogingen uit het verleden om dit deel van de produktie te mechaniseren, zijn afgeketst op technische 
knelpunten en zijn daarom niet verder opgevolgd. 

1.4 Kental/en 

(Bedragen in D11. x 1000) 

Omzet 

Winst na belastingen 

Cash Flow 

Aantal werknemers aan 
het eind van het jaar 

1987 

50.311 

-10.353 

-4.992 

186 

1988 1989 1990 

89.479 53.772 43.485 

694 6.520 8.534 

10.227 13.371 12.954 

220 219 218 

Winstperaandeel(Dfl.) -16,90 1,13 10,64 13,93 

Aantal aandelen 612.635 612.635 612.635 612.635 

Bron: Annual Report 1993, Van Doome's Transmissie 

1991 1992 

46.191 48.889 

9.512 8.164 

14.590 13.791 

230 223 
rrr= 

Ondanks de malaise in de auto-industrie in 1993, waarbij het aantal verkopen van nieuwe auto's in West
Europa daalde met 15,2%, zijn de ornzet en de winst van V.D.T. slechts weinig gedaald. De daling van de 
winst is daarbij grotendeels te verklaren door de aankoop van eigen aandelen door V.D.T. . 

Van Doome's Transmissie 
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1.5 Demarkt 

V.D.T. opereert als leverancier voor de autoindustrie. Het heeft, met de produktie van de duwband, een 
monopoliepositie op de wereldmarkt. Deze positie wordt versterkt door de patenten die V.D.T. heeft op 
het produkt en op het proces. Om concurrentie te voorkomen en omdat de afnemers dit eisen, wordt 
voortdurend geprobeerd de kostprijs te verlagen en vindt voortdurende ontwikkeling van de duwband 
plaats. Op die manier worden de voordelen van een CVT met een V.D.T.-duwband ten opzichte van 
andere CVT's vergroot, denk bijvoorbeeld aan het gunstige benzineverbruik. Ook de ervaring die V.D.T. 
heeft opgebouwd en het feit dat V.D.T. zich in de praktijk heeft bewezen, zijn zaken die concurrentie 
tegengaan. Concurrentie kan zich vanuit een aantal invalshoeken presenteren, onder andere: elektrische-, 
hydraulische- en mechanische CVT. Deze vormen, door de vele nadelen, op korte termijn geen bedreiging. 

Door vergevorderde onderhandelingen en veelbelovende contacten met een aantal autofabrikanten, lijkt de 
langverwachte doorbraak van de CVT zich op korte termijn aan te dienen. De hiermee gepaard gaande 
groei in de vraag heeft een enorme invloed op de organisatie. Zo wordt er gewerkt aan uitbreiding van de 
capaciteit en aan het opschroeven van de produktie-aantallen. Zaken als procesverbeteringen komen 
hierdoor op een lager pitje te staan. 

De eisen die klanten stellen aan de duwband hebben betrekking op de levensduur bij een bepaalde techni
sche specificatie. Deze specificatie omvat zaken als het over te brengen vermogen, inbouwdimensies, 
rendement, etc. Op dit moment is kwaliteit het belangrijkste voor de afnemers. Zelfs de prijs is, hoewel 
belangrijk, daaraan ondergeschikt. Autofabrikanten stellen ook hoge eisen aan hun leveranciers ten 
aanzien van de leverbetrouwbaarheid. Om voorraadkosten te minimaliseren, wordt veelal gewerkt met 
afroepschema's. Hierdoor worden de voorraadkosten afgewenteld op de leveranciers. Om levering te 
garanderen wordt van V.D.T. geeist (contractueel), dat zij op voorraad produceert. 

1. 6 De organisatie 

V.D.T. is een bedrijf waar toepassing van hoogwaardige technologie een belangrijke rol speelt. Traditio
neel vormen onderzoek en ontwikkeling de belangrijkste activiteiten binnen de onderneming. De nadruk is 
later steeds meer komen te liggen op de produktie van duwbanden. Om over te kunnen gaan van 
ontwikkel- naar produktiebedrijf heeft er een grote cultuurverandering binnen V.D.T. plaats moeten 
vinden, die nog steeds niet geheel ten einde is. De R&D-functie is nog steeds een essentieel onderdeel van 
het bedrijf. De produktie, waarbij sprake is van nauwkeurigheden van enkele µm's, vraagt immers om 
continue ondersteuning en verbetering. 

De huidige organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een tweedeling van het bedrijf in een produktie- en 
een research-gedeelte (zie bijlage I). Van de ± 225 medewerkers heeft 65% een functie in de produktie. 
Een kwart is werkzaam in research. Deze structuur is constant aan verandering onderhevig. Zeker de 
ontwikkelingen in de vraag (zie § 1.5) zullen bier een grote invloed op hebben. Zo isJ!r een projectbureau 
opgezet om de capaciteitsuitbreiding en het opvoeren van de produktie-aantallen te begeleiden. 
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HOOFDSTUK 2 OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Er wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de ontwikkelingen, zowel binnen als buiten V.D.T., die de aanlei
ding vormden voor deze afstudeeropdracht. Vervolgens wordt de eigenlijke opdracht behandeld en de 
gekozen aanpak. Tenslotte wordt in paragraaf 2.4 de verantwoording voor de gekozen aanpak gegeven. 

2.1 De aanleiding voor de opdracht 

Kwaliteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt voor ondememingen. Daarbij wordt steeds meer 
aandacht besteed aan structurering van de kwaliteitszorg ( denk aan de 'ISO-9000' serie ). Door verschillen
de ontwikkelingen in de maatschappij worden organisaties ook geconfronteerd met (toenemende) aandacht 
voor milieu en arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt onder andere in de vorm van toenemende regelgeving 
door de overheid op het gebied van milieu en arbo. 
Er wordt bedrijven in toenemende mate om structurering van de 'zorg' gevraagd. Na structurering van de 
kwaliteitszorg ziet men nu dat er ook steeds vaker gevraagd wordt om de structurering van de milieuzorg 
en de arbozorg binnen bedrijven. Zo wordt van V.D.T. , door de overheid, verwacht, dater begin 1995 een 
werkend intern milieuzorgsysteem is (VROM '89 [9]). Ook vanuit de Arbowet (artikel 4), wordt er 
gevraagd om systematische zorg, in dit geval voor de arbeidsomstandigheden. 

Naast de exteme vraag om systematisering van de 'zorg' bij V.D.T., beseft men ook steeds meer dat dit 
belangrijke voordelen kan bieden voor het bedrijf zelf. De voordelen van zorg voor kwaliteit zijn evident. 
Met het vergroten van de kwaliteit, versterkt men immers de positie van het bedrijf. Hierbij wordt onder 
kwaliteit verstaan: de mate waarin iets (produkt of dienst) voldoet aan gerechtvaardigde verwachtingen, 
gezien de gebruiks- of ervaringssituatie [2]. 
Ook de zorg voor milieu en arbeidsomstandigheden biedt echter voordelen. Denk daarbij aan besparing op 
grond-, hulpstoffen en energieverbruik, vermindering van afval(-kosten), verbetering van imago, etc. Voor 
arbozorg kan men denken aan vermindering van ziekteverzuim en de daarmee samenhangende besparin
gen en verhoging van de motivatie. 

Deze opdracht vormt, in het proces van het opzetten van een zorgsysteem voor kwaliteit, milieu en arbo 
voor V.D.T., een vervolg op de opdracht van H. v.d. Ende [7] , waarbij een aanzet is gemaakt met arbo- en 
milieuzorg. Al deze zaken hebben de aanleiding gevormd voor de formulering van de opdracht, zoals deze 
in eerste instantie is opgesteld. 

Deze ruwe opdrachtformulering wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 
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2.2 De uitwerking van de opdracht 

Voor de invulling van de systematisering van de 'zorg'-gebieden (kwaliteit, milieu en arbo.) zijn feitelijk 
drie altematieven voorhanden (zie figuur 2.1). Men kan de zorgsystemen geheel gescheiden opzetten, 

analoog aan elkaar of geintegreerd. Bij de eerst 
optie staan de zorgsystemen volledig los van 
elkaar, ze blijven hierdoor volledig herkenbaar 
(en dus certificeerbaar). De tweede optie gaat 
uit van een analoge opzet van de zorgsystemen, 
dat wil zeggen dat de structuur van de zorgsy
stemen (handboek, werkinstructies, etc.) alien 
op een soortgelijke manier zijn opgezet, maar 

-Separut Analoog Gelntegreerd 

dat de invulling per zorgsysteem apart is. De figuur 2.1: systematisering van 'zorg' 
derde optie gaat uit van het onder een noemer 
brengen van de zorggebieden binnen een zorgsysteem. Hierdoor wordt certificering van de verschillende 
'sub'-zorgsystemen wel bemoeilijkt. V.D.T. gaat bij de ontwikkeling van een toekomstig zorgsysteem uit 
van deze laatste optie. Zij streven dus naar een geintegreerd zorgsysteem. 

Er zijn een aantal argurnenten te noemen waarom wel voor een geintegreerde opzet gekozen moet worden, 
maar ook een aantal om dit niet te doen. Argurnenten voor zijn onder andere: 
• de vele onderdelen waarop de systemen onderling overeenkomen; 
• het feit dat een geintegreerd zorgsysteem beter te beheersen is (een handboek, etc.); 
• inhoudelijke afstemming wordt mogelijk, waardoor suboptimalisatie voorkomen wordt; 
• gebruiksgemak, vooral op uitvoerend niveau (een werkinstructie). 

Sommige voordelen kunnen ook als tegenargurnent gebruikt worden. Dit zijn onder andere: 
• de verschillen (vaak inhoudelijk) tussen de zorgsystemen; 
• de complexiteit en omvang van een geintegreerd systeem maakt beheersing moeilijk; 
• gevoelige informatie wordt mogelijk te inzichtelijk (dit geldt met name voor het milieu gedeelte); 

• opzetten van een geintegreerd systeem kost meer tijd. 

Iedere ondememing dient in deze afwegingen een balans te vinden. Bij V.D.T. is deze keuze destijds 
impliciet beslist in het voordeel van volledige integratie. Bij verificatie van deze keuze met behulp van het 
beslismodel van de Wit & Koeleman [3], is gebleken dat deze keuze ook expliciet te verdedigen is. De 
score van 21 (volgens het model), valt immers duidelijk beneden de grens van 23 waar beneden integratie 
van zorgsystemen is aan te bevelen (voor antwoordvel zie bijlage 4). 

De nadruk, in de originele formulering, ligt op de systemen en meetmiddelen. Er wordt dus gevraagd om 
hulpmiddelen om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Bij de invulling hiervan kunnen twee 
richtingen gekozen worden. Enerzijds kan men zich richten op de systeernkant, dat wit zeggen de ISO
normen, de procedures, de werkinstructies etc., anderzijds kan men zich richten op de psychologische 
aspecten en de achterliggende eisen aan de organisatie om een dergelijk systeem operationeel te maken, dit 
omvat zaken als: acceptatie, motivatie en organisatie van het geheel. 

Van Doorne's Transmissie 



Opdrachtomschrijving 0 

Gezien de problemen met het kwaliteitszorgsysteem (vertraging van de invoering door stroef lopend 
proces, geen volledige acceptatie in de hele organisatie, gebrekkig functioneren), is besloten om vooral 
aandacht te besteden aan deze laatste benadering. Op die manier wordt een goede basis gelegd voor een 
geintegreerd zorgsysteem en dus niet zomaar overgegaan tot invulling van een systeem. Om dit te bewerk
stelligen is de originele opdracht als volgt uitgewerkt: 

1~111a1.l1i.-..1■ 
::::;:::::;:;:::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::=:::::::=::::::::::-:-: 

In de volgende paragraaf wordt de gekozen aanpak beschreven. 

2.3 De onderzoeksopzet 

Het onderzoek kan worden onderverdeeld in drie delen: 
I. de meetsystemen, met hierin de integratie van kwaliteit, milieu en arbo; 

II. enkele concrete instrumenten, waarin kwaliteit, milieu en arbo zijn geintegreerd; 
III. het geintegreerde zorgsysteem. 

Ad I) De uitwerking van I wordt beschreven in hoofdstuk 3. De aanpak wordt hieronder aangegeven. 

Voor de meetsystemen zullen twee altematieve meetsystemen opgezet en vergeleken worden. Daarbij 
wordt het ene altematief opgezet analoog aan de ProMES-aanpak [4] . Deze methode is uitermate geschikt 
om verschillende doelstellingen (bijvoorbeeld voor kwaliteit, milieu en arbo) onderling vergelijkbaar te 
maken en te gebruiken als basis om een groep aan te sturen. 
Voor het andere altematief wordt uitgegaan van de QOS-methode van FORD (5]. Deze methodiek is door 
FORD bij V.D.T. geintroduceerd. Deze methode omvat een systeem waarmee op een structurele manier 
aandacht wordt geschonken aan (meetbare) indicatoren en het daarbij horende verbeteringsproces. 

ProMES staat voor 'Productivity Measurement and Enhancement System'. Dit is een sturingssysteem, 
gebaseerd op participatie. Het gaat dus om het meten van een bepaalde prestatie en het als stimulans 
gebruiken van deze meting ter verkrijging van een verbeterde prestatie in een volgende fase. De ontwikke
ling van het systeem vindt plaats volgens de volgende stappen (zie ook bijlage 16): 
1. Vaststellen verantwoordelijkheidsgebieden. Hierbij wordt de essentiele bijdrage bepaald die de (pilot)

groep moet leveren aan de organisatie. Om integratie van kwaliteit, milieu en arbo tot stand te brengen, 
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is hierbij specifiek gevraagd naar de verantwoordelijkheden van de groep op deze aspecten. Dit is 
gedaan door middel van brainstorming en groepsdiscussies. 

u. Vaststellen van prestatieindicatoren. Het gaat hier dus om het bepalen van maten die gebruikt kunnen 
worden om weer te geven in hoeverre de eenheid haar verantwoordelijkheden waar kan maken. Ook 
hier is weer specifiek aandacht besteed aan integratie van kwaliteit, milieu en arbo. Deze maten worden 
bepaald door middel van interviews, brainstorming en groepsdiscussies. 

iii . Het bepalen van de bijbehorende effectiviteitscurven. Met behulp van deze curven kan de eenheid 
concluderen welke effectiviteit gerealiseerd wordt bij een bepaald prestatieniveau. De curven komen tot 
stand via een proces waarbij eerst een maximale, minimale en een redelijke prestatie wordt bepaald. 
Vervolgens worden deze onderling vergeleken op belang voor de organisatie. Uiteindelijk wordt deze 
rangorde vertaald in een bijbehorende effectiviteitsscore, voor zowel de maximale als de minimale 
prestatie. Bovenstaande punten worden vervolgens met elkaar verbonden om tot een curve te komen. 
Dit proces geschiedt met behulp van brainstorming en groepsdiscussie. 

iv . Als laatste stap wordt een terugkoppelrapport ontwikkeld dat informatie bevat met betrekking tot de 
geleverde prestaties in de af gel open periode. 

De ProMES-achtige aanpak is opgezet en beoordeeld via twee pilotgroepen. Deze pilotgroepen dienden 
om te kunnen beoordelen of deze aanpak geschikt is voor V.D.T.. De twee gekozen groepen vormden dus 
feitelijk een model voor V.D.T. als organisatie. De integratie van kwaliteit, milieu en arbo is tot stand 
gebracht door gedurende het proces expliciet te vragen naar verantwoordelijkheden en metingen op deze 
aspecten. Er is hierbij sprake geweest van 'action research', dit houdt in dat tegelijkertijd met de opzet en 
ontwikkeling van het systeem, ook de resultaten en het ontwikkelproces zijn beoordeeld. 

Het Ford Quality Operating System (QOS) is een systematische, gedisciplineerde aanpak metals doel, een 
grote mate van klanttevredenheid te bereiken en deze continu te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen 
worden gestandaardiseerde hulpmiddelen en methoden ingezet. Het systeem is gebaseerd op de volgende 
pnnc1pes: 
• Het verzamelen en analyseren van bestaande data, zodanig dat de verbanden tussen de sleutelprocessen 

en de resultaten van de ondememing zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor kunnen snel de juiste 
maatregelen worden genomen. 

• Een pakket gestandaardiseerde managementpraktijken en systeemrichtlijnen voor het management, dat, 
door alle bedrijfssystemen hierin te betrekken, leidt tot verbetering van de prestaties. 

• Een pakket gestandaardiseerde instrumenten en methoden voor de invoering van voortdurende, 
ingrijpende verbeteringen in zowel produktie als non-produktie activiteiten. 

• Het bewerkstelligen van eff ectieve communicatie tussen alle medewerkers door uniformiteit binnen de 
hele organisatie, waarbij data en verbeteracties volgens een standaard format worden weergegeven. 

In figuur 2.2 is het verloop van een typische QOS-cyclus te zien. Deze begint met het bepalen van de 
verwachtingen van de klant. Op basis hiervan worden de 'key processes' geselecteerd, de metingen geiden
tificeerd en opgevolgd. Hiermee kan de prestatie voorspeld worden. De sleutel bij dit alles is het centrum, 

'Constant Employee Awareness'. QOS vraagt dus inzet van alle organisatieleden. 
Binnen al deze stappen moet de 'Control'-cyclus zorgen voor korte termijn oplossingen en worden lange 
termijn oplossingen gei'mplementeerd via de 'Improvement'-cyclus (beide gebaseerd op de Deming-circle). 

Van Doorne's Transmissie 
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Track 

C 
figuur 2.2: QOS-principe 

QOS is een verdere invulling van de Q-101 richtlijn, waarin de producent verantwoordelijk wordt geacht 
voor het ontwikkelen en implementeren van een effectief systeem om de kwaliteit van de processen en 
produkten te beheersen en te verbeteren. Voordelen die hierbij optreden zijn bijvoorbeeld (de introductie 
van) 'teamwork' op alle niveaus, motivatie van de werknemers door ze te betrekken bij 'probleemop
lossingsgroepen', consequent analyseren van gegevens, continue feedback tussen management en de 
individuele teams (een communicatiemiddel) en misschien we! het belangrijkste voordeel: de reductie 
van afval, verschrotting, klachten, transportkosten, kwaliteitsproblemen, etc. 

De QOS-aanpak is beoordeeld door te participeren in een van de pilotgroepen, die opgezet zijn om QOS 
binnen V.D.T. te implementeren. Ook hierbij zijn het ontwikkelproces en de resultaten beoordeeld tijdens 
de voortgang van het proces. 

Ad II) Er is ook aandacht besteed aan enkele concrete hulpmiddelen waarin kwaliteit, milieu en arbo gei:nte
greerd zijn. De uitwerking hiervan wordt behandelt in hoofdstuk 3. Deze hulpmiddelen zijn tot stand 
gekomen door documentonderzoek en interviews met diverse spilpersonen. 

Ad III) De uitwerking van III wordt beschreven in hoofdstuk 4. De aanpak zal hieronder worden aangegeven. 
Het onderzoek naar een (ideaal) model voor een gei:ntegreerd zorgsysteem bij V.D.T. is gedaan door 
middel van literatuuronderzoek. Dit model is verder getoetst aan de situatie bij V.D.T. middels interviews 
met personen uit produktie en de ontwerpafdelingen. Er is gekozen voor deze twee afdelingen, omdat deze 
de belangrijkste en grootste afdelingen vormen bij V.D.T., samen zijn zij daardoor r~_presentatief voor de 
hele organisatie. Deze resultaten zijn, samen met de resultaten van het meetsysteem, beoordeeld om aan te 
kunnen geven hoe de meetsystemen binnen het gei:ntegreerde zorgsysteem passen. 
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2. 4 De verantwoording 

Het kwaliteitssysteem is destijds 'top down' geimplementeerd. Hierbij is veel weerstand ondervonden van 
het middenkader, terwijl de onderste lagen van de organisatie nauwelijks betrokken werden bij de ontwik
keling. Dit heeft later geresulteerd in een beperkt draagvlak voor de kwaliteitszorg. Daarom is de nadruk 
binnen deze afstudeeropdracht gelegd op een 'bottom up' benadering. 

Voor deze afstudeeropdracht is ervan uitgegaan dat de opzet van een controle systeem (meetsysteem), 
waarmee groepen hun eigen prestatie kunnen controleren en verbeteren, zal leiden tot grotere betrokken
heid van de werknemers bij de bedrijfsvoering en dus ook bij de zorg voor kwaliteit, milieu en arbo. De 
verbeteringen zullen daarbij deels bestaan uit het verbeteren van werkmethoden en het maken van andere 
werkafspraken. De voor een (gei:ntegreerd) zorgsysteem benodigde procedures en werkinstructies worden 
dus als resultaat gezien van de werking van een dergelijk systeem. Het is daarna zaak om de resulterende 
afspraken eenduidig vast te leggen om te kunnen komen tot een handboek. Uiteraard zullen aanvullend 
ook bestaande procedures moeten worden vastgelegd. 

Voor de opzet van de meetsystemen is gekozen voor twee benaderingen. Dit zijn de ProMES-benadering 
en de QOS-methodiek. De meetsystemen worden ontwikkeld als onderdeel van een te implementeren 
geintegreerd zorgsysteem. Binnen de meetsystemen moet integratie van kwaliteit, milieu en arbo worden 
bewerkstelligd. Een probleem is wel dat men bij V.D.T. geen ervaring heeft met dergelijke meetsystemen. 

De keuze voor de ProMES-benadering is ingegeven door de volgende aspecten: 
• de methodiek is gericht op het omgaan met meervoudige doelen (van belang i.v.m. integratie); 
• sluit aan bij het groeiende belang dat management hecht aan de medewerkers, doordat de aanpak 

uitgaat van groepen medewerkers als basis (zie ook § 5 .1: taakgroepen); 
• kan hulp bieden bij het concretiseren van (kwaliteit) milieu en arbo op de werkplekken (dit i.v.m. 

de ondoorzichtige regelgeving). 

De QOS-methodiek is voomamelijk ingegeven door de wens van FORD. Deze verwacht van al zijn 

leveranciers dat zij deze methodiek in hun bedrijfsvoering introduceren. Andere methodieken dan ProMES 
en QOS waren niet direct voorhanden voor de gekozen benadering. 

Er is voor de ontwikkeling van een model voor een geintegreerd zorgsysteem gekozen om een hulpmiddel 
aan te reiken bij de vormgeving van het uiteindelijk zorgsysteem en om een richting te geven. Ook wordt 
hiermee het kader aangegeven waarbinnen de ontwikkelde meetsystemen en hulpmiddelen geplaatst 
moeten worden. Het model moet als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van een geintegreerd 
zorgsysteem. 

Van Doorne's Transmissie 
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HOOFDSTUK 3 OPZET VAN MEETSYSTEMEN 

De uitwerking van het eerste en tweede dee) van het onderzoek (zie § 2.3) wordt beschreven in dit hoofd
stuk. Daarvoor worden de aanpak (§ 3.1) en de resultaten (§ 3.2) van het opzetten van de meetsystemen 
beschreven. Hierbij is aandacht besteed aan de integratie van kwaliteit, milieu en arbo en wordt ingegaan 
op het verloop van het ontwikkelproces. 

3. 1 De aanpak 

Bij het opstellen van de meetsystemen zijn verschillende systemen vergeleken op mogelijkheden voor 
integratie van kwaliteit, milieu en arbo en op bruikbaarheid voor V.D.T. . Het doel is de praktische 
toepasbaarheid bij V.D.T. in het kader van het opzetten van een gei:ntegreerd zorgsysteem te bepalen. Op 
basis daarvan kan gekozen worden voor een bepaalde methodiek binnen de gehele organisatie. Dit laatste 
wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

Er is bij dit onderzoek gekozen voor twee verschillende benaderingen. Enerzijds voor een ProMES-achtige 
aanpak en anderzijds voor een QOS-aanpak. Beide methodieken zijn onderzocht door middel van verschil
lende proefprojecten. In het kader van deze afstudeeropdracht zijn er ook enkele concrete hulpmiddelen 
ontworpen waarin kwaliteit, milieu en arbo zijn gei:ntegreerd. Dit betreft onder andere een systeem voor 
het signaleren van risico's op deze gebieden. Dit systeem wordt, samen met een voor de afdeling ontwikke

ling opgestelde checklist, beschreven in § 3 .1.3. 

3. 1. 1 ProMES 

De aanpak volgens ProMES is ingegeven door het feit dat bij integratie van zorgsystemen de groep 
geconfronteerd wordt met meervoudige doelen. ProMES is uitermate geschikt om rekening te houden met 
het bestaan van meervoudige doelen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo. 
Verder kan ProMES zowel 'stand alone' als in samenhang met andere beheerssystemen gebruikt worden. 
Dit is gunstig in verband met de reeds bestaande beheerssystemen. In principe kunnen met ProMES alle 
verantwoordelijkheden van een groep afgedekt worden. Met name dit laatste maakt de methode uiterst 
geschikt om kwaliteit, milieu en arbo binnen een meetsysteem te integreren [ 4]. 

Een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om ProMES te gebruiken, zijn hieronder aangegeven: 
• de eenheid (pilotgroep) moet in staat zijn haar eigen prestatie te bei:nvloeden (geen afhankelijkheden); 
• er moet zichtbaar actieve betrokkenheid zijn van het management; 
• er moet ruimschoots gelegenheid geboden worden om het systeem te ontwikkelen; 
• de eenheid moet in staat worden gesteld zich doelen te stellen gerelateerd aan de organisatiedoelen. 

Bij V.D.T. is niet volledig aan deze voorwaarden voldaan. Zo zijn de onderscheiden pilotgroepen, voor 
bepaalde activiteiten, voor een groot dee! afhankelijk van anderen (afdelingen, personen) en is er geen 
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duidelijk zichtbare, actieve betrokkenheid van het management. Ook is de informatieverstrekking met 
betrekking tot wijzigingen in de organisatorische omstandigheden en bet beleid niet duidelijk. 

Omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan ProMES niet in haar zuivere vorm worden toegepast. 
Wei zal zoveel mogelijk worden vastgehouden aan de bijbehorende methodiek. Als aanvulling zal speci
fiek aandacht worden besteed aan verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo. Een 
dergelijke be1nvloeding van bet proces is bij toepassing van ProMES in haar zuivere vorm niet toegestaan. 
Dit heeft echter geen nadelige invloed op de uiteindelijke conclusies. 

De gekozen pilotgroepen waarbij de ProMES-aanpak gebruikt is, zijn de beproevingsmonteurs bij de 
proef standen en de machinebankwerkers uit de CCV-werkplaats. V anwege de beperkte capaciteit bij 
produktie voor een dergelijk project en omdat de werkplaatsen een goede proeftuin vormen voor de 
situatie in produktie, is er gekozen voor proefprojecten in de werkplaatsen. Er is specifiek voor deze twee 

werkplaatsen gekozen, omdat bij een eerste inventarisatie op bet gebied van kwaliteit, milieu en arbo is 
gebleken dat deze werkplaatsen bet grootste aantal knelpunten vertoonden (zie bijlage 5). Dit is tevens 
gedaan om de betrokkenheid van de werkplaatsen bij de zorg voor kwaliteit, milieu en arbo te vergroten. 
Op deze manier kan heel goed de bruikbaarheid van de methodiek voor V.D.T. warden bepaald. 

3. 1. 2 Quality Operating System 

De QOS-aanpak is voomamelijk ingegeven door bet verzoek van FORD om deze methodiek toe te passen 
bij V.D.T.. De methodiek diende beoordeeld te warden op haar bruikbaarheid bij V.D.T. en op de moge
lijkheden om integratie van kwaliteit, milieu en arbo te bewerkstelligen. Op het eerste gezicht biedt deze 
aanpak hiervoor mogelijkheden, omdat structureel aandacht wordt geschonken aan enkele te bepalen 
indicatoren die belangrijk zijn voor bet bedrijf. Men kan zich voorstellen dat naast kwaliteitsindicatoren 
ook indicatoren voor de milieubelasting en de arbeidsomstandigheden toegevoegd kunnen warden. 

Hieraan voorafgaand moet eerst de praktische toepasbaarheid van de methodiek warden beoordeeld. Voor 
de ontwikkeling van QOS binnen V.D.T. is (juist voor aanvang van deze afstudeeropdracht) een stuur
groep ingesteld. Hierin zitten afdelingshoofden, unitmanagers en de 'plantmanager'. Deze groep wordt 
ondersteund door een extern adviseur. In het kader van deze afstudeeropdracht heb ik bet secretariaat 
binnen deze groep voor mijn rekening genomen. Om de toepasbaarheid van de QOS methodiek te beoor
delen zijn door deze stuurgroep de volgende negen pilotprojecten gedefinieerd: 

• optimaliseren van de onderdelenvoorraad; 
• vervangen Freon; 
• versnellen Zadel-/oorslijpmachines; 
• CFZ-verbreding; 
• in gebruik nemen wals lijn II in snarenlijn I; 
• waterhuishouding verbeteren; 
• 3 bar stralen / 5 minuten trommelen ; 
• slit/trommelen; 
• ziekteverzuim. 

Van Doorne's Transmissie 
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N aast een algemene, ondersteunende rol in de stuurgroep is er, in het kader van het onderzoek, gekozen 
voor participatie in het project 'verbetering waterhuishouding'. Dit was een reeds lopend project, waarbij al 
enige verbeteringen zijn gerealiseerd. Er is aan dit project deelgenomen om te kunnen beoordelen in 
hoeverre de methodiek binnen V.D.T. te gebruiken is. Ook kon op deze manier beoordeeld worden in 
hoeverre milieu-aspecten te besturen zijn met een dergelijk 'verbeter-systeem'. De verwachting is dat naast 
milieu-aspecten ook kwaliteits-aspecten een rol spelen binnen dit project. Hierdoor kan ook de mogelijk
heid tot integratie van k.-waliteit en milieu binnen dit systeem, beoordeeld worden. 

In eerste instantie is er ook nog voor deelname aan het project 'verplaatsen wals lijn II naar snarenlijn I' 
gekozen. Na een zeer moeizame start is echter de inhoud van dit project uitgehold en uiteindelijk geredu
ceerd tot het plaatsen en in gebruik nemen van de wals, waarbij geen expliciete aandacht wordt besteed 
aan de invloed op de arbeidsomstandigheden of de gevolgen voor de kwaliteit van het produkt. Er is 
daarom van verdere deelname aan dit project afgezien. 

3.1. 3 Praktische hulpmiddelen 

Vanuit de arbowet wordt bedrijven gevraagd naar een inventarisatie van de aanwezige gevaren (artikel 4). 
Om dit ook op lange termijn zeker te stellen en om hierbij kwaliteits- en milieurisico's te betrekken, is 
besloten binnen V.D.T. een gei'ntegreerd signaleringssysteem op te zetten waarmee dit soort risico's 
gemeld kunnen worden. Dit signaleringssysteem is bedoeld voor het melden van risico's op kwaliteits, 
milieu, arbo of andere gebieden. Door de gegevens over verschillende incidenten te verzamelen wordt, na 
analyse van de meldingen, een beeld gevormd van de structurele problemen. Er wordt op deze manier dus 
continu een inventarisatie gemaakt van de probleemgebieden binnen de organisatie. 

Naast dit risico-signaleringssysteem is er ook gekeken naar de integratie van milieu en arbo in het ont
werpproces. Omdat het eigenlijke produkt van V.D.T., de duwband, weinig concrete aanknopingspunten 
biedt voor integratie van milieu- en arbo-aspecten, is dit deel van het onderzoek geconcentreerd op het 
ontwerp van produktiemiddelen. 
Aandacht voor arbeidsomstandigheden wordt hierbij gestimuleerd door de invoer van de CE-machine
richtlijn, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de veiligheid van machines [12]. Deze richtlijn is 
voor V.D.T. van groot belang, omdat men bij V.D.T. de produktieprocessen voor een belangrijk deel zelf 
ontwerpt. Ook is er steeds meer aandacht voor milieu bij het ontwerpen van produktiemiddelen. Dit wordt 
voomamelijk veroorzaakt door de kostenbesparingen, die dit met zich meebrengt. Om deze gebieden te 
concretiseren, is er gekozen voor het opstellen van een gei'ntegreerde checklist, die gebruikt moet worden 
voor beoordeling van het ontwerp en van het uiteindelijke produktiemiddel. 

3.2 De resu/taten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de diverse onderdelen van deze afstudeeropdracht beschreven. 
Hierbij wordt dezelfde indeling aangehouden als in de voorgaande paragrafen, dat )Vil zeggen dat eerst 
wordt ingegaan op de ProMES-achtige aanpak (§ 3.2.1), vervolgens op de QOS benadering (§ 3.2.2) en 

tenslotte op de concrete hulpmiddelen (§ 3.2.3). 
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3.2. J Resultaten van de ProMES-achtige aanpak 

Ter illustratie zijn de resultaten van de ProMES benadering bij de CCV-werkplaats hieronder weergege
ven. Voor het project bij de beproevings-werkplaats is bet ontwikkelde systeem weergegeven in bijlage 6. 
De geformuleerde 'products' (verantwoordelijkheidsgebieden) en de bijbehorende indicatoren zijn hieron
der weergegeven. 

I Bevorder de kwaJiteitvande gemaaku-~kst11kkeo . 
* % van de gecontroleerde werkstuk.ken , waarbij de maatvoenng klopt (zie lijsten KD) . 
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Hieruit wordt duidelijk dat integratie van kwaliteit, milieu en arbo in een meetsysteem mogelijk is. Naast 
deze drie aspecten is er in dit geval nog sprake van enkele andere verantwoordelijkheden, zoals de manier 
van werken en de toestand van de machines (deze laatste bei"nvloedt indirect natuurlijk ook de kwaliteit). 

Deze 'products' en indicatoren zijn, via tabel 3.1 met de verschillende prestaties en hun waardering, 
vertaald in de zogenaamde 'contingencies' (prestatiewaarderingscurven). In deze tabel is aangegeven 
binnen welke grenzen de prestaties naar verwachting zullen liggen en hoe deze prestaties gewaardeerd 
worden. Hiertoe zijn allereerst de maximale, de minimale en de redelijke prestatie bepaald per indicator. 
Dit zijn inschattingen van wat de groep denkt te presteren onder respectievelijk ideale en minst ideale 
omstandigheden en wat er van de groep wordt verwacht door bet management onder normale omstandig
beden. Omdat biervoor geen historiscbe gegevens bescbikbaar waren, zijn de kolommen ingevuld op basis 
van de kennis en ervaring van de groepsleden. 
Vervolgens is voor de maximale en de minimale prestatie bet belang van de verscbillende indicatoren 
aangegeven door middel van een rangorde. Deze zijn vervolgens vertaald in subjectieve waarderingssco
res . Het resultaat hiervan is weergegeven in de 'score'-kolommen. Het bepalen van de rangorde en de 
waardering (score) is gedaan door middel van groepsdiscussie. Het betreft ook bier ~s inschattingen van 
de ontwikkelgroep. Aan het einde van deze paragraaf zal uitgebreider worden ingegaan op bet verloop van 
bet ontwikkelproces van dit meetsysteem. 
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tabel 3.1 : prestatiewaarderingstabel 

Prestatie indicator: Maximalc Rane Score Rcdclijkc Minimalc Rane Score 
prestatic ordc prestatic prcatatic ordc 

% van de 2ccontroleerdc werkatukken waartii maatvoerin2 lcloot 100% l 100 90% 80% l -100 

Aantal keren van constructeur/tekcnaar ingerocpen. 8 3 75 40 80 2 -90 

Aantal keren gestopt vanwegc ontbreken bcnodigde gereedschap 2 4 70 3 4 s -SO 

Aantal keren gestopt vanwege ontbreken van bestelde materiaal 0 s 70 0,33 l 6 -45 

Aantal keren gestopt vanwegc spoedklussen tussendoor 5 2 80 20 40 3 -75 

Aantal keren dat herstel wordt verricht aan werk van buiten 0 6 65 4 8 7 -40 

% van eerste deel van checklist dat voldoet 63% 10 18 32% 0% 9 -20 

% machines dat voldoet aan onderhouds-/smeerschema 100% 8 20 90% 0% 7 -40 

Gemiddelde tijd tussen storingen 9 weken 7 40 7 weken I week 4 -70 

% van twcedc deel van checklist dat voldoet 100% 9 15 16% 0% 10 -10 

Voor de kwaliteit van de werkstukken, de veiligheid/arbeidsomstandigheden en de milieubelasting zijn de 
bijbehorende grafieken weergegeven. Deze grafieken geven aan hoe de integratie van respectievelijk 
kwaliteit, arbo en milieu tot stand is gekomen. De complete set grafieken voor de CCV-werkplaats is 
weergegeven in bijlage 7. 

% pc:ontrolocrde wcrlatukkcn, __,_ 1111111 ldopl % widun UD oslte deei WD ci.klilt (ubo) % -.oldun Mil he( tweedc deei Vin de chrdJilt (milieu) 

., _i_J__J __ L_LJ_J _L_L_ 
I I I I I I I I 

oo - t - -t - ·+ + - t- - -t -i - -1- - t- -
I I I I I I I I 

.. -r-1-T-r-r- -rT-r-
"' - 1 -1- -l--L - L J_J __ j __ L_ 

I I I I I I I I I 

I I I I I 
·"' -r - i--i--1- r - 1 - rT - 1--
• -1-J _ _j __ -L -1- J--L -L

I I I I I I I I I 
~ -+ -1- , -~-+-1-1--~-t-

l I I I I I I I .., - r - -1--1--r-1-r-1- -r-
., .. e::--'----'---'---'-'----'---J--'---'-___J ., .. 

80% 84% 88% 92% 96% 100% 0% 20% 40% 

figuur 3.1: prestatiewaarderingscurven CCV-werkplaats 
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cw. 20% 40% 60% 10% 10ml 

Bij toepassing van het systeem worden de gegevens teruggekoppeld naar de groep_ met behulp van het 
zogenaamde terugkoppelrapport. Dit fonnulier is ook opgenomen in bijlage 7. 
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Om het systeem te operationaliseren, zijn een aantal formulieren ontworpen en gei"mplementeerd. Het gaat 

daarbij om turflijsten, formulieren voor gegevensverzameling en 'checklisten'. Ook deze zijn opgenomen 
in bijlage 7. Voor het pilotproject bij de beproevingsafdeling zijn ook dergelijke formulieren ontwikkeld. 
Deze zijn vergelijkbaar met de formulieren voor CCV en zijn daarom niet opgenomen in dit verslag. 

Naast deze concrete resultaten is middels zogenaamde 'action research' ook het ontwikkel- en implementa
tieproces binnen de groepen van het op ProMES gebaseerde meetsysteem beoordeeld. Dit is van belang 
voor het doel van het eerste deel van het onderzoek: het bepalen van de geschiktheid van de methodiek 
voor V.D.T .. De analyse van het verloop van deze processen wordt hieronder beschreven. Hierbij zijn de 

resultaten van beide projecten weergegeven, dus zowel het CCV-project als het proefstanden-project. 

Bij het project in de CCV-werkplaats was de deelname aan de groep op basis van vrijwilligheid, dit in 
tegenstelling tot de deelnemers aan het proef standenproject, die alien zijn toegewezen aan het project. Dit 

is terug te vinden in het verschil in enthousiasme bij de eigenlijke ontwikkeling van het systeem. De 
betrokkenheid van de CCV-groep was van begin af aan groter. 

Het opstellen van de verantwoordelijkheden van de groep verliep in beide groepen goed. V oor het bepalen 

van de verantwoordelijkheden van de CCV-groep waren bijvoorbeeld maar drie besprekingen nodig. Wei 
is duidelijk geworden dat duidelijke sturing van het management ontbreekt. Er wordt niet duidelijk 
gemaakt wat er van de groep verwacht wordt. Hierdoor is het moeilijk om aan te geven waar men als 
groep voor verantwoordelijk is. Toch heeft men een vrij compleet beeld van de verantwoordelijkheden, 

wat later bevestigd is bij de afstemming van de resultaten met de leiding. De sturing die aan het proces is 
gegeven om integratie van verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo te bewerk
stelligen, heeft geresulteerd in complete integratie van deze deelgebieden in het systeem. 

Bij de formulering van de indicatoren verliep het proces bij beide groepen stroever. De CCV-groep had 

vier sessies nodig voor een eerste grove formulering van de indicatoren, welke bij latere sessies verder is 
uitgewerkt. Duidelijk werd dat men over het algemeen voor een groot dee! athankelijk is van mensen 
buiten de afdeling. Men had hierbij de neiging om te zoeken naar redenen waarom bepaalde indicatoren 

niet juist waren, in plaats van zich te concentreren op het zoeken naar juiste indicatoren. Dit leidde 
overigens we! vaak tot bruikbare opmerkingen en uiteindelijk tot een aantal acceptabele indicatoren. Bij 

dit dee! van het ontwikkelproces werd ook het gebrek aan ervaring met het werken met indicatoren 
duidelijk. Bij V.D.T. wordt er tot nog toe nauwelijks gewerkt met het opvolgen en beoordelen van presta

ties van groepen. 

Het opstellen van de grafieken verliep in beide groepen zeer moeizaam. Men had zichtbaar moeite met het 
inschatten van minimale, maximale en redelijke prestaties. Voor het bepalen van de prestatiewaarderings

tabel (tabel 3.1) en de prestatiewaarderingscurven (figuur 3.1 en bijlage 7) had de CCV-groep in totaal zes 
sessies nodig. Dit is enerzijds te verklaren door het gebrek aan ervaring met het meten van prestaties en 

anderzijds door het feit dat management nooit in specifieke termen aangeeft wat er van de groep verwacht 

wordt, dus wat de redelijke prestaties zijn. Bij het bepalen van de effectiviteitscurv<::_n verliep het proces 

mogelijk nog stroever. Beide groepen zetten vraagtekens bij de aanpak van dit dee) van het proces. Met 

name het subjectieve karakter hiervan was hier debet aan, maar ook het feit dat management nooit heeft 
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aangegeven hoe de prioriteiten liggen of hoe bepaalde prestaties gewaardeerd warden. Men had dus geen 
uitgangspunt om het systeem op te baseren. Ook de moeilijkheidsgraad van de ProMES-methode ligt 

hieraan ten grondslag. Deze methode is niet eenvoudig en het gebruik van een dergelijke methode in een 
groep, die totaal geen ervaring heeft met meetsystemen, is wellicht een te grate stap voor hen. Het vorm
geven van de grafieken verliep soepeler. Na uitleg van de betekenis van verschillende vormen, gaf de 
groep aan hoe zij vinden dat bepaalde prestaties gewaardeerd moeten warden. 

Over het algemeen is het resultaat voor beide groepen bevredigend. Wei is er een verschil in houding ten 

opzichte van het prestatiemeetsysteem te constateren. Bij de CCV-afdeling verwacht men positieve 
resultaten van het systeem, hoewel de rol van de leiding nog als remmend wordt ervaren en men enigszins 

sceptisch staat tegenover de invloed, die dit systeem kan hebben op de manier van werken. De turflijsten 
warden dan ook zorgvuldig ingevuld. Bij de beproevingsafdeling is men minder enthousiast. Dit is onder 
andere te verklaren door het feit dat men toegewezen is aan het project. De betrokkenheid bij de ontwikke
ling van het systeem is hierdoor minder geweest. Het is in de loop van het project niet gelukt deze houding 

te veranderen. Ook het feit dat het hier een vrij jonge groep betreft, de meeste personen doen dit werk pas 

I a 2 jaar, heeft hierbij een rol gespeeld. Tenslotte is de afdeling recentelijk geconfronteerd met een aantal 
veranderingen, waarbij dit systeem deels als extra belasting is ervaren. 

Ook bij de CCV-groep dreigden overigens problemen te ontstaan met betrekking tot de acceptatie van het 
systeem. Dit had te maken met het functioneren van de afdeling. Binnen de werkplaats zijn namelijk twee 
groepen te onderscheiden. Doordat de ontwikkeling van het systeem in eerste instantie door slechts een 
van de groepen uitgevoerd werd, dreigde de acceptatie door de andere groep in het geding te komen. Dit is 

opgevangen door beide groepen deel te laten nemen aan de ontwikkeling van het systeem. Hierbij zijn de 
groepen vermengd om communicatie naar de 'achterban' zeker te stellen. Uit het bovenstaande blijkt hoe 
belangrijk de samenstelling van de ontwikkelgroep is voor het slagen van het systeem. 

Bij beide groepen heeft de houding van de leiding een rol gespeeld. Voor de proefstanden gold dat de 
leiding een min of meer afwachtende houding aannam. De groep kreeg de gelegenheid om het systeem te 

ontwikkelen, waama beoordeeld zou warden of het systeem bruikbaar is. Deze houding werkt weinig 
stimulerend. Een dergelijke houding was ook bij CCV aanwezig, hoewel daar tussentijds afstemming heeft 

plaatsgevonden tussen de groep en de leiding. Dit laatste heeft een stimulerend effect gehad op de ontwik
keling van het systeem, doordat een aantal afspraken zijn gemaakt over de implementatie van het systeem 
en de betrokkenheid van de leiding bij het systeem. 

3.2.2 Resultaten van de QOS-aanpak 

Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkeling van QOS en op het verloop van het project 'verbeteren 
waterhuishouding'. Ondanks de waardering van FORD voor de gedane inspanningen in het kader van de 

introductie van QOS, verloopt dit proces moeizaam. Dit wordt voomamelijk veroorzaakt door de moeite, 

die het op dit moment kost om gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Door de benodigde omre

keningen wordt ook de geloofwaardigheid van de gegevens aangetast. Problemen m~_t het bepalen van de 
juiste berekeningsmethoden dreigden aanvankelijk QOS te laten verworden tot een doe) op zich. Het 
aspect van Continu Verbeteren werd daarbij ondergesneeuwd. 
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Voor de ontwikkeling van QOS was reeds een stuurgroep opgezet binnen V.D.T. (zie ook §3.1.2). Deze 
stuurgroep heeft zich aanvankelijk bezig gehouden met het opzetten van een basis voor de implementatie 
van QOS. Het resultaat daarvan is weergegeven in figuur 3.2. 

In deze figuur zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor V.D.T., gebaseerd op de missie van de 
onderneming, opgenomen. Dit zijn respectievelijk kosten, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Deze zijn 
vertaald in een aantal verbeterthema's. De gedachte hierachter is dat verbeteringen per thema resulteren in 

een verbetering in de prestatie van de bijbehorende aandachtsgebieden. Per verbeterthema zijn vervolgens 
een aantal indicatoren bepaald voor het kwantificeren van de prestaties. 

In het kader van deze opdracht is er vervolgens een registratiesysteem opgezet voor het opvolgen van de 

verschillende verbeterthema's. De gegevens werden verzarneld in een centrale map (de QOS-map). Na de 
opzet van dit registratiesysteem is overgegaan tot het definieren van een aantal pilotprojecten. Deze zijn 
gekozen uit reeds lopende projecten om de organisatie niet extra te belasten. Criteria hiervoor waren: 
• de projecten moeten verspreid over de gehele organisatie plaatsvinden; 

• ze moeten zich lenen voor toepassing van QOS (d.w.z. opvolgen v. trends, zoeken v. oorzaken, etc.). 

Uiteindelijk zijn de in § 3.1.2 genoemde projecten gekozen voor toepassing van de QOS-methodiek. De 
introductie van QOS in deze projecten heeft voor nogal wat problemen gezorgd. Bij een groot deel van de 
projecten bestond onduidelijkheid over wie de projectleider was en wie er als projectleden aan deelnarnen. 
Ook de project-definitie en het bepalen van de indicatoren heeft veel tijd gekost. Een aantal van de 
projecten zijn in het geheel niet geactiveerd (versnellen zadel-/oorslijpen) en voor enkele andere heeft de 
introductie van QOS lang op zich laten wachten (ziekteverzuim). In de projecten di_~ wel opgestart zijn, 
zijn de QOS-methodieken slechts summier toegepast. Zo zijn voor de projecten 'ziekteverzuim' en 
'vervangen Freon' feitelijk alleen de historische gegevens in de QOS-format geplaatst. Een voorbeeld 
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hiervan is opgenomen in bijlage 8. Over het algemeen is de introductie van de QOS beheersmethodiek in 
de pilotprojecten onbevredigend te noemen. De voortgang van de implementatie van QOS is hierdoor zelfs 

gestagneerd geweest. 

Deze voortgang heeft een nieuwe impuls gekregen met de komst van een nieuwe 'quality engineer' bij de 
kwaliteitsdienst en de komst van de nieuwe 'plantmanager'. Beide personen hebben zich gericht op het 
introduceren van de principes van Continu Verbeteren in de hele organisatie (dit is ook het doel van 
QOS). Door hun komst is er een discussie ontstaan over de geschiktheid van de QOS-methodiek voor 
V.D.T .. Deze werd als gecompliceerd ervaren. Vanuit zijn achtergrond, heeft de 'plantmanager' een 
voorstel gedaan voor het gebruik van een andere methode. Deze is gebaseerd op overzichten, zoals te 
vinden in bijlage 9. Deze methode gaat uit van een aantal te definieren, voor de hele organisatie, belangrij
ke indicatoren. Hiervan worden de historische gegevens, de doelen voor de toekomst en de actuele situatie 
(inclusief korte termijn doelstellingen) weergegeven. Daaronder worden verbeterpunten aangegeven, 
gepland en wordt per verbeterpunt de verwachte opbrengst bepaald. In de grafiek van de actuele situatie 

wordt de invoer van ieder verbeterpunt door middel van een pijl weergegeven om te kunnen beoordelen of 
de geplande verbetering opgetreden heeft. Deze grafische weergaven van de belangrijkste indicatoren 
dienen zichtbaar voor iedereen in de organisatie, opgehangen te worden. Hierdoor moet er betrokkenheid 
ontstaan bij de organisatie en bij het principe van Continu Verbeteren. 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat deze aanpak binnen V.D.T. de voorkeur heeft boven de door 
FORD aangereikte methodiek. De hierboven beschreven methode biedt een aantal voordelen voor V.D.T.. 
De methodiek vergt een minder structurele aanpak, hierdoor sluit hij beter aan bij de huidige manier van 
werken binnen V.D.T .. De methodiek is, hoewel voor een belangrijk deel analoog aan QOS, eenvoudiger 
van opzet en daardoor goed bruikbaar, ook op de lagere niveaus in de organisatie. Een eenvoudige opzet is 
te prefereren bij V.D.T. aangezien men geen ervaring heeft met dergelijke meetsystemen voor het opvol
gen van indicatoren (zie ook de opmerking aan het eind van de vorige paragraaf). Ook kan de methodiek 
moeiteloos op verschillende aggregatieniveaus gebruikt worden (b.v. organisatie, afdeling of machine
niveau). Deze aanpak is daardoor uitermate geschikt voor introductie in de hele organisatie. Vanwege de 
analogie tussen de bovenstaande en de QOS-benadering, is toepassing van deze methodiek voor FORD 
bevredigend. Op organisatieniveau zijn inmiddels een aantal kenmerken geformuleerd. Dit zijn: 

• efficiency van de produktielijnen; 
• voorraden; 
• geproduceerde aantallen; 
• afkeurpercentage; 
• materiaal efficiency; 
• aantallen verbetervoorstellen; 
• orde en netheid; 
• systeemaudit; 
• ziekteverzuim; 
• gei'nstalleerde capaciteit. 

We zien hierbij dater naast enkele nieuwe kenmerken ook enkele indicatoren overgenomen zijn van de 
oorspronkelijke opzet volgens QOS (zie figuur 3.2). Inmiddels zijn de informatiebronnen voor de verschil-
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lende kenmerken gedefinieerd. Binnenkort zal deze methodiek dan ook geintroduceerd worden in de bele 
organisatie. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor de invoer van Continu Verbeteren. 

Parallel aan de ontwikkeling van QOS en de uiteindelijke overgang naar bet Continu Verbeter Systeem 
(CVS) is in bet kader van deze opdracbt deelgenomen aan bet pilotproject 'verbeteren waterbuisbouding'. 
Dit is gedaan om te kunnen beoordelen in boeverre de techniek en principes van QOS bruikbaar zijn 
binnen een dergelijk project. Een overzicbt van de uiteindelijke resultaten en schema's met betrekking tot 
dit project is opgenomen in bijlage 10. In het project is allereerst een projectdefinitie opgesteld waarin de 
belangrijkste indicator, het doel van het project, doelstellingen in termen van de indicator en aanvullende 
informatie zijn opgenomen. Vervolgens is getracht de historische gegevens over de gedefinieerde indicator 
te verzamelen. Dit is gedaan om te beoordelen of de reeds uitgevoerde verbeteringen het gewenste resul
taat hebben gehad. Uit de trendgrafiek blijkt dat de genomen maatregelen er inderdaad voor gezorgd 
hebben dat de doelstelling van / 24.000,- per jaar aan afvoerkosten voor afvalstroom CA2/000845, 
gehaald is (zie figuur 3.2). Nadere bestudering van de genomen maatregelen leerde echter dater vooral 
sprake is geweest van scheiding van afval. Bij sommatie van de oorspronkelijke bestanddelen, die nu 
af gevoerd worden als aparte afvalstromen, ontstond er een ander beeld. Hierin wordt duidelijk dat de 
maatregelen wel resultaat hebben opgeleverd, maar niet de doelstelling van/ 24.000,- per jaar hebben 
gehaald, zie figuur 3.3. De reden hiervoor moet gezocht worden in de prijsstijging van de afvoer van 
chloorhoudende olien. Dit is destijds wel gesignaleerd, maar is niet opgepikt door de organisatie. 
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figuur 3.3: afvoerkosten en -hoeveelheden voor CA2/00845 

Dit geeft aan dat de doelstelling van bet project en de indicatoren in eerste instantie verkeerd zijn geformu
leerd, waardoor een vertekend beeld is ontstaan. Er zijn wel verbeteringen uitgevoerd, maar de resultaten 
zijn per saldo onvoldoende. ·-
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figuur 3. 4: afooerkosten gesommeerd over de afoalstromen 

Om de aanpak meer te structureren is vervolgens besloten de gehele waterhuishouding in beeld te brengen 
en deze te J...-wantificeren. Op basis hiervan kan een beter beeld gevormd worden van de 'grote vervuilers', 
waardoor een meer gestructureerde aanpak mogelijk wordt. Als resultaat hiervan is een schema gemaakt, 
zie bijlage 10. De kwantitatieve gegevens van de verschillende processen waren niet voorhanden en zijn 
daarom in eerste instantie ingeschat door een van de ondersteuners. Om een uitspraak te kunnen doen over 
de juistheid van deze gegevens is voor twee processen (wasmachines in de schakellijn) gedurende een 
maand bet verbruik bijgehouden van de hulpstof en de hoeveelheid geloosde afvalolie. Vergelijking van de 
gegevens met de inschattingen hebben uitgewezen dat deze laatste niet in overeenstemming waren met de 
actuele situatie. Voor de wasmachines (machinenr. 680 & 681) was bet geschatte verbruik 0,30 liter/uur 
Surtec (zeepoplossing) en bet werkelijke verbruik 0,22 liter/uur, beide gesommeerd over de twee wa
smachines. Dit is een afwijking van 36%. Dit geeft aan dat niet zondermeer uitgegaan mag worden van de 
geschatte waarden. Verder onderzoek naar de juiste gegevens voor de verschillende processen is dus nodig 
voor bet correct structureren van de huidige waterhuishouding. 

Door het gebrek aan een structurele aanpak en aan formele voortgangsbewaking, verloopt dit project zeer 
langzaam. Dit gebrek aan voortgang wordt versterkt door bet weinig urgente karakter van bet project. Er 
zijn op management-niveau geen tijdgebonden doelen gedefinieerd. Door deze tekortkomingen is er nog 
geen basis om de QOS- of de nieuwe methodiek voor de verdere aanpak van bet project te gebruiken. Er 
wordt immers niet gestuurd op indicatoren en de gegevens voor verbeteringen op procesniveau, waar bet 
in dit project om gaat, zijn vooralsnog niet bruikbaar. Er is bij de verschillende verbeteringen overigens 
geen aandacht besteed aan eventuele gevolgen voor de kwaliteit van bet produkt. Hierdoor is bet niet 
mogelijk geweest om te beoordelen in hoeverre de QOS-techniek zich leent voor int~gratie van kwaliteit 
en milieu. Dit is gegeven de omschakeling naar de nieuwe methodiek echter geen groot probleem. 

Afst11deerverslag P. Smeekens 25 



(T) Meetsyslemen voor de inlegralie van zorg 

Op basis van de ervaringen met het project en de deelname aan de stuurgroep zijn enkele conclusies 
getrokken met betrekking tot de bruikbaarheid van de methodiek. Ook is er een vergelijking tussen de 
ProMES-benadering en de Continu Verbeter-benadering (voorheen QOS). Deze conclusies worden 
uitvoerig beschreven in hoofdstuk 5. 

3. 2. 3 Result a ten op het gebied van de praktische hulpmiddelen 

N aast de in de vorige twee paragrafen beschreven meetsystemen, zijn er in het kader van deze afstudeer
opdracht ook enkele praktische hulpmiddelen ontwikkeld, waarbij gekeken is naar de integratie van 

kwaliteit, milieu en arbo. De resultaten daarvan worden hieronder beschreven. 

Allereerst wordt ingegaan op het zogenaamde risico-signaleringssysteem. Basis voor dit systeem is het 
risico-signaleringsforrnulier. Dit forrnulier is bedoeld voor alle !eden binnen de organisatie. Zij kunnen 

hiermee alle gevaarlijke situaties, risico's , ongelukken, bijna-ongelukken, etc. , die zich voordoen op het 
gebied van kwaliteit, milieu of arbo waar dan ook in de organisatie, melden. Een voorbeeld van dit 
forrnulier is opgenomen in bijlage 11 . 
De gegevens worden vervolgens ingevoerd in een databank (in de computer). lndien de aard van de 
melding het noodzakelijk maak.1, zal er direct een correctieve en/of preventieve actie genomen worden. Na 
opbouw van het bestand (vullen met een significant aantal meldingen), zal er periodiek een analyse 
worden gemaakt. Op die manier worden de algemene knelpunten binnen V.D.T. zichtbaar uit analyse van 
de verschillende op zichzelf staande incidenten. Hierdoor wordt het mogelijk de structurele knelpunten 
binnen V.D.T. op te sporen en aan te pakken om zo nieuwe incidenten te voorkomen. 

Het systeem is inmiddels gei"ntroduceerd binnen V.D.T.. Dit is gedaan door op verschillende afdelings
overlegbijeenkomsten een uitleg te geven van het forrnulier, het achterliggende systeem en de te volgen 

procedure. Ook is het forrnulier centraal gei"ntroduceerd via de mededelingenborden. Het systeem is 
geconcentreerd rond de milieu-/arbocoordinator. Hij draagt zorg voor de administratieve verwerking, 
neemt actie op de meldingen en voert periodiek een analyse uit van het data-bestand. 

Dit systeem is gebaseerd op de 
gedachte dat er veel inforrnatie 
te halen valt uit het rapporteren 
van zogenaamde 'near-misses' 
(bijna-ongelukken) (13]. De 
situaties, die zich voordoen bin
nen een organisatie kan men 
zich voorstellen als een pirami

de, zie figuur 3.5. De top omvat 
eventuele ongelukken die zich 
voordoen, een tweede laag om
vat de bijna-ongelukken, ver
volgens de gevaarlijke situaties, 

fouten, enzovoort, tot men op jiguur 3.5: ijsberg-model voor risico's bij organisaties 
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de basis van de piramide komt waar men de normale gang van zaken vindt. De gedachte achter het risico
signaleringssysteem is nu dat men, door gegevens uit het bovenste gedeelte van de piramide (de inciden
ten) te verzamelen, zich een beeld kan vormen van structurele tekortkomingen in de normale gang van 
zaken. Het systeem kan in een later stadium aangevuld warden met het 'Eindhoven Classification Model 
of System Failure'. Dit is een model, dat is bedoeld om de feitelijke oorzaken van de afzonderlijke inciden
ten te achterhalen. Deze informatie is te gebruiken voor het bepalen van de juiste aanpak van de geconsta
teerde tekortkomingen. 

Naast het risico-signaleringssysteem is er ook een hulpmiddel ontworpen voor de ontwikkeling van 
produktiemiddelen. Dit is gedaan in de vorm van een checklist. Hierin zijn aandachtspunten op het gebied 
van arbeidsomstandigheden (met name veiligheid) en milieu gei'ntegreerd. Deze checklist is samengesteld 
uit een selectie van bestaande checklisten uit de literatuur aangevuld met vertalingen van arbo-audits en 
eigen aanvullingen. Het tussentijdse resultaat is enkele malen beoordeeld en aangepast door twee ontwik
kelaars bij V.D.T. De uiteindelijke checklist is opgenomen in bijlage 12. Deze checklist dient te warden 
gebruikt bij het ontwerpen van produktiemiddelen en bij het beoordelen van het ontwerp en het uiteindelij
ke produktiemiddel. 

In deze checklist is de kwaliteit buiten beschouwing gelaten. Hieraan wordt al op allerlei manieren 
aandacht besteed in het ontwerpproces. Denk hierbij aan het gebruik van FMEA's (Failure Mode and 
Effects Analysis), een hulpmiddel voor het opsporen en analyseren van mogelijke foutoorzaken, het 
toepassen van QFD (Quality Function Deployement), voor het vertalen van klantenwensen en -eisen in 
technische specificaties, en het gebruik van capabiliteitsstudies, zowel voor de machines als voor de 
complete processen. Een paging om deze aspecten in de checklist te integreren zou te geforceerd zijn en is 
daarom niet uitgevoerd. 

De checklist is bij alle ontwerpers gei'ntroduceerd door middel van een mondelinge toelichting. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor toepassing van deze checklist. De checklist is wel opgenomen in de bij overdracht 
geeiste machinedocumentatie. Dit houdt in dat bij overdracht van de machine van ontwerp naar produktie 
een ingevulde checklist toegevoegd zal moeten zijn. V oor de punten die niet voldoen, dient een korte 
motivering bijgevoegd te warden. Op deze manier kan formeel beoordeeld warden of bij het ontwerp 
voldoende rekening is gehouden met milieu en arbo. 

De verantwoordelijkheid voor milieu- en arboaspecten is bij het opzetten van het projectbureau ook ter 
sprake gekomen en is neergelegd bij dit zelfde projectbureau. Deze checklist is een hulpmiddel voor het 
beoordelen van de destijds genoemde aspecten, te weten: het voldoen aan arbo/milieu/veiligheidseisen, 
robuust, onderhoudsvriendelijk en ergonomisch vriendelijk. 

Hoe deze beide hulpmiddelen passen in het gei'ntegreerde zorgsysteem wordt beschreven in paragraaf 4.4. 
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HOOFDSTUK 4 EEN GEiNTEGREERD ZORGSYSTEEM 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een gei'ntegreerd zorgsysteem voor V.D.T., deel III van het onderzoek 
(zie § 2.3). Eerst worden twee modellen voor een zorgsysteem besproken (§ 4.1), waarna de keuze voor 
een van de modellen wordt toegelicht. Vervolgens wordt er ingegaan op de sterke en zwakke punten van 
V.D.T. in het kader van het gekozen model(§ 4.2). Als afsluiting wordt ingegaan op de koppeling tussen 

de meetsystemen, de ontwikkelde hulpmiddelen en het gei'ntegreerde zorgsysteem (§ 4.4). 

4.1 De keuze van een model 

Het doel van het theoretisch model is het ondersteunen van de vormgeving van een gei'ntegreerd zorgsy
steem. Door gebruik van een model wordt er structuur in de zorg voor kwaliteit, milieu en arbo gebracht 
en wordt er duidelijkheid geschapen. Dit leidt tot een beter gebruik van het zorgsysteem en dus tot een 
betere kwaliteit, kleinere milieubelasting en betere arbeidsomstandigheden, wat het uiteindelijke doel is 
van het zorgsysteem. Door deze verhoogde duidelijkheid en structuur wordt ook de borging eenvoudiger 
en wordt voorkomen dat men vervalt in oude feiten, iets dat nu nog regelmatig voorkomt. 
Ook kan met het model het gei'ntegreerde zorgsysteem tastbaar worden gemaakt. Dit kan een belangrijke 
rol spelen in het betrekken van medewerkers bij de zorg voor kwaliteit, milieu en arbo. Verder is het 
uiteraard een instrument om de zorg vorm te geven. Bij de invulling van het systeem kan het model 
gebruikt worden om te verzekeren dat alle elementen en de relaties daartussen vorm krijgen. 

Er zijn in het kader van dit onderzoek achtereenvolgens twee modellen voor een zorgssyteem bekeken. Als 
eerste is er gekeken naar een model oorspronkelijk bedoeld voor een arbozorgsysteem [9,10]. Dit model is 
gebaseerd op een dubbele regelkring, waarbij onderscheid is gemaakt tussen een beleidscyclus en een 
optimalisatiecyclus. De beleidscyclus is bedoeld om op basis van de bestaande situatie en de normen 
(eisen/wensen) een beleid te formuleren en tot uitvoer te brengen. Dit wordt vervolgens beoordeeld, 
waama de cyclus weer van voren af aan begint. Het ten uitvoer brengen van het beleid geschiedt in de 
tweede regelkring, de optimalisatiecyclus. Deze is op een soortgelijke manier opgezet als de beleidscyclus, 
met het verschil dat het hierbij gaat om een regelkring op operationeel niveau in plaats van op strategisch 
niveau. Een grafische weergave van dit model is te vinden in bijlage 13. 

De voordelen van dit specifieke model zijn vooral het feit dat het volledig dekkend is voor de hele organi
satie en het feit dat de vertaling naar een gei'ntegreerd systeem mogelijk is (doordat men uit is gegaan van 
het universeel toepasbare principe van regelkringen als basis voor het model). Het grootste nadeel is dat 
het model te algemeen is om praktisch toepasbaar te zijn en te conceptueel om een eenduidige uitleg van 
het systeem te kunnen geven. Dit model is daarom niet verder uitgewerkt. 

Er is een altematief gevonden in de vorm van een model voor een kwaliteitszorgsysteem [11]. Ook dit 
model is gebaseerd op het principe van regelkringen. Hiervan zijn er enkele te onderscheiden binnen het 
model. De belangrijkste is de regelkring rond het primaire proces, die hieronder wordt toegelicht (zie 
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figuur 4.1). Formeel klopt figuur 4.1 niet, de gestippelde lijnen horen namelijk niet in het formele model 

van een regelkring. Hierop kom ik hieronder nog terug. 

Het kwaliteitssysteem doet als het ware metingen aan het primaire proces (het blok in de figuur omvat in 
feite de hele keten van marketing tot en met service). Hierin is namelijk 

Noonm - Kwaliteits
systeem 

Besture:nd 
Orgaan 

vastgelegd waar, wanneer, door wie en hoe precies produktcontrole, proce
scontrole en uitgangscontrole moeten worden uitgevoerd. Op basis van de 
uit deze metingen verkregen gegevens en de van toepassing zijnde normen 
kan vervolgens een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van produkt, 
proces of dienst. Het besturend orgaan grijpt op basis hiervan in op het 
primaire proces. Het kwaliteitssysteem is slechts een aspectsysteem (15]. 
Het besturend orgaan zal ook rekening moeten houden met andere aspectsy
stemen en de ingreep ook af laten hangen van logistieke, financiele en 
andere overwegingen. 
Deze regelkring speelt op meerdere aggregatieniveaus (v. machine tot en 

.figuur 4.1: ]' (regel-)kring met organisatieniveau). Om de regelkring in het complete model in te pas-
sen (zie figuur 4.3) zijn de gestippelde lijnen toegevoegd. De ene geeft extra 

informatie aan die het besturend orgaan uit het primaire proces nodig heeft om de juiste ingreep te 
bepalen. Het gaat dan om het onderzoeken van onbekende (ver-)storingen en hun oorzaken. De andere lijn 
geeft een stukje administratie aan. Het gaat daarbij om informatie over oorzaken, genomen maatregelen en 
gevolgen ten behoeve van het kwaliteitssysteem. Deze informatie kan vervolgens dienen als nieuwe norm. 
Het gaat dus om het vastleggen van opgedane proceskennis. 

Een soortgelijke (regel-)kring is te onderscheiden voor de relatie met leveranciers. Feitelijk hebben zij een 
directe relatie met het primaire proces. V oor het model zijn zij 
echter buiten de organisatie geplaatst. Bij deze (regel-)kring 
gaat het om ingangscontrole, waarbij goederen al of niet afge
keurd worden. Deze informatie wordt doorgestuurd naar het 
besturend orgaan. Het besturend orgaan bepaald, indien nodig 
in overleg met de leverancier, welke acties hierop genomen 
moeten worden. Te denken valt aan nieuwe afspraken, aan
passing van normen, andere leveranciers, etc .. Ook deze infor
matie moet teruggekoppeld worden naar het kwaliteits-
systeem. De cyclus is dus analoog aan de hierboven beschre
ven (regel-)kring. 

Bestureod 
Orgam 

Kwaliteit5-
systecm 

Lcvcnnci« 

.figuur 4. 2: 2' (regel-)kring 

Over deze twee regelkringen heen, komt in het complete model een hogere orde regelkring, waarbinnen de 
normen worden gesteld, het beleid tot uitdrukking komt en de exteme invloeden/relaties zijn verwerkt. 

Uitgangspunten voor dit model zijn definities uit de NEN-norm 2646 (11]. Dit model, dat oorspronkelijk 
is bedoeld voor een kwaliteitszorgsysteem, kan ook worden vertaald in een model v~r een gei"ntegreerd 
zorgsysteem. Dit krijgt vorm door bovenstaande defmities aan te vullen met aspecten op het gebied van 
milieu en arbo. De definities, in oorspronkelijke vorm te vinden in de NPR 2650, worden dan als volgt: 
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De NEN-2646 en de NPR-2650 zijn inmiddels vervangen door respectievelijk de NENISO-9001 en de 
NENISO-9004 norm. De oorspronkelijke Nederlandse normen zijn echter praktischer en concreter. Zij 
bieden meer houvast bij het opstellen van een model voor een kwaliteits- en/of gei:ntegreerd zorgsysteem. 
A~ame bij dit alles is dat een gei:ntegreerd zorgsysteem bestaat uit de volgende elementen: kwaliteits-, 
milieu- en arbobeleidsvorming, -borging en -beheersing. 

De voordelen van dit specifieke model liggen in het verlengde van het eerder genoemde model. Ook hier 
wordt de organisatie volledig afgedekt en zoals hierboven is aangegeven kan het oorspronkelijke model 
worden vertaald in een model voor een gei:ntegreerd zorgsysteem. Verder is dit model praktischer dan het 
voorgaande, door de beschrijving van de benodigde relaties tussen de verschillende elementen. Door de 
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figuur 4.3: gelntegreerd zorgsysteem 
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grate verschillen tussen het model en de actuele situatie bij V.D.T. zal toepassing van het model veel 
inspanning vergen. De bruikbaarheid van het model voor het opzetten van een geintegreerd zorgsysteem 
bij V.D.T. komt aan bod in hoofdstuk 5. Hieronder is het model voor een geintegreerd zorgsysteem 
grafisch weergegeven (een bondige uitleg van het model is te vinden in bijlage 14). Het oorspronkelijke 
model uit de literatuur [ 11] is slechts uitgebreid met milieu- en arboaspecten om het om te zetten in een 
model voor een geintegreerd zorgsysteem. 

4.2 Sterkten en zwakten van V.D. T. in het kader van het model 

Op basis van het gekozen model is de situatie bij V.D.T. onderzocht. Door middel van interviews is 
gekeken in hoeverre de kwaliteitszorg (en milieu- en arbozorg voor zover aanwezig) in overeenstemming 
is met het model. Daarbij zijn een aantal verschillende interviews gedaan om een en ander te verifieren. 
Aanvullend zijn er een aantal zaken geverifieerd enerzijds door navraag te doen bij de verantwoordelijke 
personen en anderzijds door de eigen beleving via de verschillende projecten. Deze vergelijking is uitge
voerd om de sterke en zwakke punten van het kwaliteitszorgsysteem bij V.D.T. bloot te leggen, zodat 
hiermee rekening kan worden gehouden bij de ontwikkeling van het geintegreerde zorgsysteem. Er moet 
overigens worden opgemerkt dat zwakke punten in het kader van het model niet noodzakelijkerwijs 
zwakke punten hoeven te zijn voor V.D.T.. Een bepaalde aanpak kan bijvoorbeeld waardevol zijn voor bet 
bedrijf, maar niet goed aansluiten bij het model. Oat dit wel bet geval is wordt aangegeven in de volgende 
paragrafen. Om het onderzoek enigszins in te perken, is het onderzoek gedaan voor produktie en ontwerp 
(proces- en produktontwerp ), aangezien dit de belangrijkste onderdelen zijn van de organisatie. 

In deze paragraaf worden de resultaten in algemene termen uiteengezet. Eerst wordt er ingegaan op de 
situatie voor ontwerp, daarna worden de kenmerken voor produktie beschreven. De analyse van de 
interviews is geclusterd weergegeven in bijlage 15. 

4.2.1 Kwaliteits-, milieu- en arbozorg bij ontwerp en ontwikkeling 

Bij de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem conform de FORD Q-101 ricbtlijnen, is de nadruk 
gelegd op produktie (de FORD richtlijnen concentreren zich op produktie). Dit is terug te vinden in de 
analyse van de kwaliteitszorg (milieu- en arbozorg voor zover aanwezig) bij ontwerp en ontwikkeling, in 
de vorm van een gebrek aan structuur en discipline met betrekking tot de zorg voor kwaliteit. 

De structuur, nodig voor de beheersing en borging van de kwaliteit van het ontwerp en het ontwerpproces, 
is slechts zeer globaal aanwezig. De bebeersing van de kwaliteit gebeurt nu nog voomamelijk impliciet en 
is daardoor moeilijk (niet) aantoonbaar en/of te borgen. De verantwoordelijkheden en de rollen, die de 
diverse personen (moeten) spelen in het kader van bet model, zijn niet duidelijk en in de meeste gevallen 
zelf s niet aanwezig. Formeel is er alleen sprake van een eindcontrole bij de overdracbt van het ontwerp 
naar het projectbureau. 
Wei is er sprake van acties om een en ander meer te structureren. Zo is bij bandontwerp een QFD-matrix 
opgesteld met daarin het verband tussen alle maten van de band, de eisen/wensen tenjlanzien van de band 
en de proceseisen. Dit is gedaan om de invloed van bepaalde afwegingen tussen maten inzichtelijker te 
maken en zo de ontwerpkwaliteit te verbeteren. Ook wordt er meer structuur gebracht in de grote hoeveel-
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heid infonnatie en worden projecten onderling inhoudelijk op elkaar afgestemd. 
Het verschil tussen het model en de actuele situatie bij de ontwerpafdelingen van V.D.T. is dus nog groot. 

De ontwerpers bij V.D.T. genieten veel vrijheden ten aanzien van het ontwerpproces. Zij bepalen groten
deels zelf de eisen en nonnen die aan het ontwerp gesteld worden. Uiteraard wordt een en ander wel 
gebaseerd op wat er van het ontwerp verwacht wordt. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor de beoorde
ling van het ontwerp en voor het achterhalen van de benodigde infonnatie. De ontwerpers doen bijvoor
beeld vaak zelf de afname van de machine. Aangezien niet is vastgelegd op welke punten een machine 
beoordeeld moet worden, is dit ter beoordeling van de ontwerpers zelf. "Deze vrijheden veronderstellen 
een zelfdiscipline, die er in de praktijk vaak niet is" . Zo is er weinig discipline ten aanzien van structureel 
werken, hierdoor verloopt het ontwerpproces als geheel ook ongestructureerd, wat een nadelige invloed 
heeft op de doorlooptijd. Dit resulteert uiteindelijk in het niet halen van planningen. Ook de communicatie, 
die grotendeels infonneel gebeurd, wordt overgelaten aan de ontwerpers zelf. De infonnele kanalen 
worden echter niet altijd (goed) gebruikt. Dit is in belangrijke mate afhankelijk van de ontwerper zelf. 

De leiding van de ontwerpafdelingen legt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het 
ontwerpproces bij de ontwerpers zelf. Ontwerpers worden daarbij niet afgerekend op het nakomen van 
af spraken, het halen van planningen en het structureel en gedisciplineerd werken. De leiding vervult een 

onjuiste voorbeeldfunctie, doordat zij het gewenste gedrag zelf ook niet ten toon spreiden. Dit geldt 
overigens niet alleen voor de ontwerpafdelingen, maar voor de hele organisatie. 
"Hoe kan de directie nu vragen om afspraken na te komen, als ze zelf te laat komen?". Dit alles wordt 

versterkt door de heersende bedrijfs- en afdelingscultuur. Nog steeds zijn hierbij de invloeden merkbaar 
van het feit dat V.D.T. lange tijd als ontwikkelbedrijf heeft gefunctioneerd. Bij de ontwerpafdelingen komt 
dit tot uitdrukking in de vele onderzoeken die er worden gedaan, vaak op persoonlijke titel, om allerlei 
interessante verschijnselen te onderzoeken. Van een structurele aanpak is hierbij vaak geen sprake. 

In het ontwerpproces wordt alleen bij het procesontwerp rekening gehouden met milieu- en arboaspecten. 
Dit heeft enerzijds te maken met de CE-machinerichtlijn, waarin veel nadruk wordt gelegd op de veilig
heidsaspecten bij het ontwerpen van machines en anderzijds met de aandacht voor kostenbesparingen, wat 
resulteert in extra inspanningen om zuinig om te gaan met grond- en hulpstoffen, bijvoorbeeld door deze 
te recyclen. Bij produktontwerp leeft wel de intentie om milieu- en arboaspecten mee te nemen bij het 
beoordelen van het ontwerp. 

De geconstateerde verschillen bij ontwerp en ontwikkeling en bij produktie ten aanzien van het model zijn 
mijns inziens wel degelijk zwakten. Zo blijkt uit de interviews dat de ongestructureerde manier van werken 
bij ontwerp en ontwikkeling leidt tot het niet halen van planningen, inefficient werken en een niet te 
beheersen en/of te borgen proces- en produktkwaliteit. Deze laatste zijn immers persoonsafhankelijk en 
worden niet fonneel beoordeeld. 

4.2.2 Kwaliteits-, milieu- en arbozorg bij produktie 

·-
De nadruk heeft, bij de opzet van het kwaliteitszorgsysteem, gelegen op produktie. Er is dus veel meer 
structuur gebracht in de beheersing en borging van de kwaliteit. Ook is bij produktie sprake van meer 
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aandacht voor milieu- en arbo-aspecten, zij het vaak op een ad hoc basis. Hieronder worden de belangrijk
ste resultaten van de analyse van de produktieafdelingen beschreven. 

De aanwezige structuur ten behoeve van de beheersing en borging van de produktkwaliteit sluit aan bij het 
gekozen model. Zo kunnen diverse regelkringen worden onderscheiden rond het produktieproces (als 
onderdeel van het primaire proces), waarbinnen op basis van metingen aan het proces door het besturend 
orgaan ingrepen worden gedaan. Dit doet zich op een aantal niveaus voor, namelijk op het niveau van de 
operator, van de voorman en van de unit-manager. Ook de middelen voor het doorvoeren van proceswijzi
gingen passen binnen het model en vormen typisch een tweede orde regelkring waarin sprake is van 
aanpassing van normen. Een en ander is vastgelegd in het procedureboek, waarin ook de verantwoordelijk
heden en bevoegdheden staan aangegeven. Alie elementen uit het gekozen model zijn dus aanwezig en ook 
de relaties tussen de verschillende elementen zijn vormgegeven. Dit geldt overigens alleen voor de 
beheersing en borging van de k-waliteit, voor milieu en arbo ontbreekt er nog het een en ander, maar 
daarover aan het eind van deze paragraaf meer. 
Hoewel de structuur aanwezig is, functioneert het kwaliteitszorgsysteem nog niet naar wens. Dit wordt 
voor een belangrijk dee! veroorzaakt door het feit dat de aanwezige structuren niet duidelijk zijn en mede 
daardoor verkeerd gebruikt worden. Voor de regelkringen rond het produktieproces bijvoorbeeld is niet 
altijd duidelijk hoever de bevoegdheid tot ingrijpen gaat op de verschillende niveaus. Problemen in de 
produktie worden hierdoor makkelijk naar hogere niveaus getild. Dit levert door de beperkte capaciteit op 
deze niveaus onnodige vertragingen op. Ook worden ingrepen niet altijd genomen door de daarvoor 
verantwoordelijke persoon (het besturend orgaan), hierdoor wordt het onmogelijk om mensen af te 
rekenen op het nakomen van verantwoordelijkheden. Men is bij het doen van ingrepen nog grotendeels 
bezig met het blussen van brandjes, omdat men zich de tijd niet gunt problemen structureel aan te pakken. 
Het is niet moeilijk te bedenken dat hierdoor een vicieuze cirkel ontstaat. Dit alles resulteert in de vrijblij
vende manier waarop het huidige kwaliteitszorgsysteem wordt gehanteerd. 

Om het kwaliteitszorgsysteem te kunnen laten functioneren zijn er gegevens nodig, gegevens over instel
lingen, kwaliteitsmetingen, handelingsvolgorden, storingen, etc .. Bij V.D.T. wordt een groot deel van deze 
gegevens verzameld door middel van geautomatiseerde informatiesystemen. Hierbij kan men denken aan 
QDPS voor kwaliteitsgegevens, Rapier voor gegevens over storingen, PMS voor gegevens over aantallen, 
etc .. Ook is Statistical Proces Control (SPC) gei"ntroduceerd in produktie om de kwaliteit te beheersen. De 
aanwezige proceskennis wordt zoveel mogelijk verzameld en vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van 
bewerkingsvolgordes (BVO's), fabricageprocedures (FP), Operator Docurnentatie Sets (ODS) en oplei
dingsboeken voor de verschillende produktiestappen. Al deze informatie vormt de basis voor het bepalen 
van de kwaliteit van de produkten en de processen en resulteert uiteindelijk in een ingreep (of in het 
achterwege laten daarvan). Er is bij V.D.T. dus veel aandacht geschonken aan het verzamelen en vastleg
gen van informatie. 
Ook bij de aanwezige informatie is er echter sprake van een gebrek aan inzichtelijkheid. Door de vele 
geautomatiseerde systemen is het onduidelijk waar gegevens vandaan komen of zelfs maar te vinden zijn. 
Ook zijn de systemen zeer ontoegankelijk. Buiten de standaardrapportages is het moeilijk om extra 
informatie te onttrekken aan de informatiesystemen. Dit komt enerzijds doordat slecl.!_ts enkele mensen op 
de hoogte zijn van de werking van de verschillende systemen en anderzijds omdat de gegevens zo gemani
puleerd worden dat het vaak moeilijk is om specifieke vragen te beantwoorden aan de hand van de 
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aanwezige gegevens. Daarbij komt nog <lat niet duidelijk is wie men voor welk systeem moet benaderen, 
doordat verschillende mensen er 'iets' vanaf weten. Deze ontoegankelijkheid wordt versterkt door bet feit 
<lat bij V.D.T. sprake is van een 'baal'-cultuur. Dat wil zeggen <lat men informatie zelf moet acbterbalen bij 
de verscbillende personen. Men is dus afhankelijk van de bereidheid van de betrokkenen om mee te 
werken of genoodzaakt om zelf de benodigde gegevens uit bet systeem te balen. Dit staat een soepele 
informatie-overdracbt in de weg. De moeilijkheden met betrekking tot bet acbterbalen van 'juiste' gegevens 
leiden ertoe dat beslissingen en ingrepen vaak gebaseerd worden op 'gevoel' en op subjectieve gegevens in 
plaats van op objectieve gegevens. Er wordt overigens ook niet gevraagd naar objectieve gegevens. 

Een groot dee) van de hierboven genoemde zwakten van de produktie bij V.D.T. ten opzichte van het 
model, hebben te maken met de manier waarop met de geboden middelen wordt omgegaan. Zo gunt men 
zich niet de tijd om te zoeken naar de achterliggende oorzaken, maar concentreert men zich op het beden
ken van korte termijn 'oplossingen'. Dit wordt versterkt door de manier waarop men met problemen 
omgaat. Bij produktie worden problemen al in een vroeg stadium uit de handen van de operator genomen 
(getuige de vele verwijzingen naar de voorman in de ROAP's van verschillende ODS-en). Een probleem 
wordt daarmee op het niveau van de voorman en ondersteuners gelegd. Deze opereren echter niet als 
ondersteuners, maar nemen het probleem in zijn geheel over. Men krijgt dus een opstapeling van proble
men op het niveau van de ondersteuners, terwijl de operators geen nieuwe proceskennis opdoen. De 
ondersteuners worden op deze manier gestimuleerd om oplossingen te baseren op kennis en ervaring in 
plaats van structureel te gaan zoeken naar oorzaken om die vervolgens weg te nemen. Op deze manier 
wordt een bottle-neck gecreeerd op het niveau van de voorman en de ondersteuners, waardoor ook kleine 
problemen Jang blijven liggen voor een oplossing. 
Deze manier van werken wordt gestimuleerd door de heersende bedrijfs- en afdelingscultuur. Men is bij 
produktie sterk gefocust op aantallen. Hierdoor neemt men niet de tijd om oorzaken aan te pakken, maar 
past met korte termijn oplossingen toe. Dit resulteert uiteindelijk in een normvervaging, waardoor de 
kwaliteit zelfs terugloopt. Gestructureerd zoeken naar oorzaken en ingrepen baseren op objectieve 
gegevens wordt niet actief gestimuleerd door de lei ding. Doordat men geneigd is 1001 verschillende 
problemen (projecten) tegelijkertijd aan te pakken, komt men niet toe aan een structurele aanpak. Ook hier 
vervult de leiding een verkeerde voorbeeldfunctie door zelf ook 1001 verschillende problemen onder 
handen te hebben en zich te baseren op 'het gevoel dat er iets mis is'. Een duidelijke prioriteitsstelling 
wordt niet gehanteerd en een hoop 'kleine' dingen worden 'er we) even tussendoor gedaan'. Verder geldt 
ook binnen produktie dat er een zeer informele bedrijfscultuur bestaat. Dit stimuleert bet afwijken van 
bestaande structuren. Men is snel geneigd aan te kloppen bij de eigen (informele) contacten wanneer niet 
meteen duidelijk is waar men eigenlijk moet zijn. Men wordt hier overigens ook niet op aangesproken 
door de leiding, waardoor het gedrag wordt versterkt. 

Ook de voor produktie geconstateerde afwijkingen van het model zijn mijns inziens tekortkomingen. Door 
het gebrek aan structuur ten aanzien van de kwaliteitszorg worden oude fouten herhaald en concentreert 
men zich op het blussen van brandjes. Ook het gebrek aan inzicht in de aanwezige informatie is debet aan 
deze manier van werken. De problemen worden verder gestimuleerd, doordat ook de leiding zich aan deze 
manier van werken schuldig maakt. 

Hierboven is aangegeven hoe, in het kader van het model, de basis voor een goed kwaliteitszorgsysteem 
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grotendeels aanwezig en operationeel is, maar dat het nog schort aan de manier waarop hiermee wordt 
omgegaan. Voor de zorg voor milieu en arbo ligt de situatie anders. 

De zorg voor milieu en arbo staat voor V.D.T. nog in de kinderschoenen. Een structuur, als die aanwezig 
voor de kwaliteitszorg, ontbreekt nog. De tot nu toe genomen maatregelen hebben dan ook een ad hoc 
karakter. De zorg voor milieu en arbo is nu nog geconcentreerd rond de milieu-/arbocoordinator. Deze 
neemt in veel gevallen het voortouw en is de initierende factor achter veel van de ad hoc maatregelen. Er is 
dus nog geen sprake van enige integratie in de bedrijfsvoering. 
De regelkring rond produktie is nog niet aanwezig. Er wordt nog niet ingegrepen in het produktieproces op 
basis van milieu- of arbo-aspecten. Ook de tweede orde regelkring kan dus nog niet actief zijn. Er zijn we! 
onderdelen uit het model, die al vorm hebben gekregen. Zo wordt er periodiek een audit gehouden op het 
gebied van milieu en arbo in de verschillende produktielijnen. Op basis hiervan vinden aanpassingen 
plaats, maar ook deze hebben vooral een ad hoc karakter. 

De informatievoorziening rond milieu en arbo gaat gestructureerder dan de informatievoorziening rond 
kwaliteit. Dit komt vooral doordat alles geconcentreerd is rond de milieu-/arbocoordinator, die ook zelf 
zorg draagt voor deze informatievoorziening. Hoewel ook hier de informatieoverdracht en de communica
tie een informeel karakter hebben, zijn de gevolgen hiervan minder nadelig. Dit komt omdat de informatie
stroom in dit geval meer geconcentreerd is en de informele kanalen dus min of meer vastliggen. 

Voor de verdere ontwikkeling van een zorgsysteem voor milieu en arbo is een goede basis gelegd in de 
vorm van het geformuleerde beleid en de bijbehorende jaarplannen. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering en de voortgangscontrole is overigens al vastgelegd. Er is dus we! sprake van enige structuur. 
Het gaat voornamelijk om het uitbouwen van het zorgsysteem volgens het gekozen model en het verder 
integreren in de bedrijfsvoering. Het bewustwordingsproces rond milieu en arbo wordt daarbij in volle 
gang gehouden door de milieu-/arbocoordinator. 

4.3 Toepassing van het model 

Uit de in paragraaf 4.2 beschreven sterke en zwakke punten van V.D.T. in het kader van het model, kan 
men concluderen dater nog een groot verschil bestaat tussen de situatie bij V.D.T. en het model. Toch is 
het zinvol te proberen de situatie aan te passen aan het model. Op die manier wordt namelijk structuur in 
de zorg voor kwaliteit, milieu en arbo gebracht en wordt er duidelijkheid geschapen. Ook kan met het 
model het gei'ntegreerde zorgsysteem tastbaar worden gemaakt en kan het worden gebruikt als instrument 
om de zorg vorm te geven. De aanpassing van de situatie bij V.D.T. aan het model zal veel inspanning 
vergen en mag vooral niet onderschat worden. Het betreft grotendeels een aanpassing van de manier 
waarop met het werk wordt omgegaan. Deze cultuurverandering, want dat is het, vergt een grote inzet van 
de hele organisatie gedurende een lange periode. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 

Bij V.D.T. spelen een aantal ontwikkelingen, die van invloed (zullen) zijn op de ontwikkeling van een 
gei'ntegreerd zorgsysteem. Zo is er sprake van explosieve ontwikkelingen in de vraag naar duwbanden. 
V.D.T. ziet zich hierdoor genoodzaakt om in korte tijd de produktiecapaciteit uit te breiden. Om dit proces 
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in goede banen te leiden is de organisatiestructuur herzien en is er een projectbureau in het !even geroepen. 
Dit onderdeel van de organisatie vormt de link tussen ontwerp en ontwikkeling enerzijds en produktie 

anderzijds. De structuur, de te hanteren werkwijzen, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden zijn bij 
het opzetten van het projectbureau nauwkeurig geformuleerd. Hiermee is dus een impuls gegeven aan de 
structurering van de manier van werken. Ook elders in de organisatie is dit op allerlei manieren terug te 
vinden. Denk hierbij aan de herindeling van ontwerp- en ontwikkelafdelingen, de aanpak van het nieuwe 
afdelingshoofd CVT-Componenten en van de nieuwe 'plantmanager', de cursus projectmatig werken, etc .. 

Een andere ontwikkeling die een belangrijke rol speelt bij de opzet van het geintegreerde zorgsysteem, is 
de invoer van taakgroepen binnen V.D.T. . Het management heeft de intentie om op korte termijn over te 
gaan tot de introductie van taakgroepen in de produktie-afdelingen. Taakgroepen zijn groepen mensen, die 
zorg drag en voor een aantal af gebakende taken en daarbij zowel uitvoerende als regelende werkzaarnheden 
verrichten. De groepen zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering (het doen), maar ook voor 
de planning, voortgangsbewaking, etc. (het denken). De verwachting is dat ook taken op het gebied van 
kwaliteit, milieu en arbozorg onder de verantwoordelijkheden van de taakgroepen zal worden gebracht. 

Wat dit allemaal betekent voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem en voor de integra
tie van milieu en arbo hierin, komt aan bod in hoofdstuk 5. 

4.4 De relatie tussen het model en de ontwikkelde hulpmiddelen 

De checklist maakt onderdeel uit van de eerste orde regelkring rond het ontwerp en ontwikkelproces voor 
produktiemiddelen. De ontwerper (het besturend orgaan) dient immers in te grijpen als bij controle van het 
ontwerp met behulp van de checklist blijkt dat er tekortkomingen aan het ontwerp zijn op het gebied van 
arbo of milieu. Bij de overdracht van ontwerp naar produktie verschuift de rol van besturend orgaan naar 
de vergadering waarin wordt bepaald of aan alle voorwaarden voor overdracht is voldaan. 

Het risico-signaleringssysteem is te zien als een soort inteme audit, waarbij de hele organisatie optreedt 
als auditor. Feitelijk wordt het functioneren van het k/m/a-systeem beoordeeld met behulp van het risico
signaleringssysteem. De milieu-/arbocoordinator vervult hierbij de rot van informatieverwerkend orgaan. 
Hij zet de verantwoordelijke personen aan tot het ingrijpen in de procedures en werkinstructies, deze 
laatste vervullen op dat moment dus de rot van beslissend orgaan. 

ProMES, QOS en CVS en de organisatie daaromheen omvatten zowel de eerste orde regelkring, waarbij 
direct ingegrepen wordt op het primaire proces, als de tweede orde regelkring waarbij wordt ingegrepen op 
de bedrijfsk,mdige regels en procedures, het k/m/a-systeem. De rollen van besturend, informatieverwer
kend en beslissend orgaan wisselen hierbij tussen de medewerkers, de leiding en het management. 

Alie ontworpen systemen en meetmiddelen passen dus in het model en kunnen samen met de al aanwezige 
elementen en de relaties daartussen een basis vormen voor verdere opbouw en integratie van een geinte
greerd zorgsysteem. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de conclusies met betrekking tot deze afstudeeropdracht weergegeven. In para
graaf 5 .1 wordt ingegaan op de afweging tussen de QOS en de ProMES-aanpak en de keuze van de meest 
geschikte methode. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op de toepassing van het model voor een 
gei:ntegreerd zorgsysteem bij V.D.T.. In paragraaf 5.3 wordt aandacht geschonken aan hoe de integratie 
van de verschillende deelsystemen binnen het model tot stand moet komen. Tenslotte worden in paragraaf 
5.4 nog enkele slotopmerkingen gemaakt. 

5.1 Afweging tussen de verschillende meetsystemen 

Een van de onderzoeksvragen is om een vergelijking tussen en een keuze uit verschillende meetrniddelen 

te maken, waarbij beoordeeld moet worden hoe integratie van kwaliteit, milieu en arbo hierin tot stand 
gebracht kan worden. In dit kader zijn in eerste instantie twee verschillende methoden onderzocht: 
ProMES en QOS. Later is deze laatste door ontwikkelingen binnen de organisatie vervangen door een 
andere, maar soortgelijke methodiek, het zogenaamde Continu Verbeter Systeem (CVS). 

Met betrekking tot de ProMES-aanpak moet geconcludeerd worden dat de methode bij V.D.T. vooralsnog 
moeilijk toepasbaar is door de complexiteit van de methodiek en door het feit dat men bij V.D.T. geen 
ervaring heeft met dergelijke meetsystemen. Deze combinatie heeft er in de pilotgroepen voor gezorgd dat 
de ontwikkeling moeizaam verliep en ook de betrokkenheid bij de systemen niet overal optimaal was. Wei 
is de integratie van verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit, milieu en arbo volledig verwezen
lijkt binnen de opgezette systemen. De methode is dus wel uitermate geschikt voor het bevorderen van 
integratie op operationeel niveau. 

De QOS-methodiek heeft een slechte start gekend bij V.D.T .. Dit is mijns inziens veroorzaakt door een 
aantal redenen. Allereerst is de methode opgelegd van buitenaf waardoor de betrokkenheid niet groot is. 
Ten tweede loopt de methode bij V.D.T. vast op de problemen met betrekking tot het vergaren van 
informatie (zie hoofdstuk 4). Deze zaken in combinatie met de geringe betrokkenheid van het management 
bij de methodiek hebben geleid tot het gebrek aan acceptatie. Integratie van kwaliteit, milieu en arbo blijft 
mijns inziens mogelijk binnen deze methodiek, hoewel dit in het pilotproject niet tot uitdrukking is 
gekomen. Het blijft echter te alien tijde mogelijk om binnen dit systeem naast elkaar kwaliteits-, milieu- en 
arbo-indicatoren op te volgen en aan te pakken. Doordat QOS op verschillende niveaus in de organisatie 
in kan grijpen, kan op deze manier ook de integratie op verschillende niveaus worden bewerkstelligd. 

QOS is door ontwikkelingen binnen het bedrijf geleidelijk vervangen door de CVS-methodiek. Deze 
methode verkeert nu nog in de ontwikkelingsfase. De methode is naar mijn mening uiterst geschikt voor 
toepassing bij V.D.T. , aangezien wordt uitgegaan van een eenvoudige methodiek die voor iedereen te 
begrijpen is. Dit sluit aan bij het gebrek aan ervaring bij V.D.T. met meetsystemen en maakt implementa
tie in de gehele organisatie makkelijker. De methode vertoont veel overeenkomsten met de QOS-metho-
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diek, maar is eenvoudiger van opzet. De integratie van metingen op bet gebied van kwaliteit, milieu en 
arbo kan dus op een soortgelijke manier tot stand worden gebracbt als is beschreven in de vorige alinea. 

Mijns inziens moet bij de keuze van bet te banteren meetsysteem gekozen worden voor een gulden 
middenweg in de vorm van een combinatie van de ProMES- en de CVS-methodiek. Doordat ProMES zicb 
concentreert op bet onderling afstemmen van meervoudige doelen en bet bepalen van een prioriteitsstel
ling ten aanzien van de uit te voeren verbeteringen en CVS vooral gericbt is op bet aansturen en zicbtbaar 
maken van deze verbeteringen, is een combinatie van deze twee methoden mijns inziens de beste optie 
voor V.D.T .. Om tegemoet te komen aan de bezwaren ten aanzien van ProMES is bet aan te bevelen om 
eerst over te gaan tot implementatie van CVS in de organisatie. Daarbij moet overigens veel aandacbt 
worden besteed aan de rol van het middenkader om ervoor te zorgen dat zij door een voorbeeldfunctie te 
vervullen de acceptatie van de methodiek stimuleren. Op die manier kan men binnen V.D.T. ervaring 
opdoen met het fenomeen meetsysteem. Hiemaast dient dan ook de implementatie van taakgroepen 
plaatsvinden. De integratie van kwaliteit, milieu en arbo kan men daarbij bevorderen door de taakgroepen 
hierop aan te sturen. 
Op het moment dat er behoefte ontstaat, vanuit de taakgroepen, aan afstemrning tussen meervoudige, 
soms conflicterende doelen, kan men overgaan tot de introductie van ProMES binnen de overige afdelin
gen . Hierdoor krijgt men een compleet systeem in banden waarmee kan worden bepaald welke voor de 
groep belangrijke indicator op een bepaald moment de boogste prioriteit heeft, waama de planning en 
opvolging van de verbeteringen zichtbaar gemaakt kunnen worden middels de CVS-overzicbten. Extra 
voordeel bierbij is dat naast de grote verbeteringen op de 'belangrijkste' indicator ook eventuele kleine 
incidentele verbeteringen op andere indicatoren zicbtbaar gemaakt kunnen worden, wat een stimulerend 
effect heeft op bet doen van verbetervoorstellen. 

Voor V.D.T. als gebeel moet dus gekozen worden voor de invoer van CVS en het in een later stadium, na 
de nodige ervaring met CVS te hebben opgedaan, aanvullen hiervan met de ProMES-aanpak. De CCV
werkplaats kan gebruikt worden om te bepalen of deze combinatie gescbikt is voor V.D.T .. Omdat daar al 
overgegaan is tot de invoer van ProMES, moet echter een andere benadering worden gebanteerd. Eerst 
moet men hier voldoende vertrouwd raken met het ontwikkelde ProMES-systeem, daama kan overgegaan 
worden tot implementatie van de CVS-metbodiek voor het opvolgen en sturen van verbeteracties. 

5.2 Conc/usies met betrekking tot het geintegreerd zorgsysteem 

In hoofdstuk vier is vastgesteld dat er sprake is van grote verscbillen tussen bet gekozen model en de 
actuele situatie bij V.D.T., met name voor ontwerp en ontwikkeling. Ook is geconstateerd dater nog geen 
sprake is van integratie van milieu- of arbozorg in de bedrijfsvoering. 

Om kwaliteit, milieu en arbo te kunnen integreren is het mijns inziens nodig dat de buidige manier van 
werken meer in overeenstemming wordt gebracht met het model. Hierdoor zal ook de efficiency en de 
effectiviteit van de organisatie verhogen. De geconstateerde tekortkomingen moeten dys verbolpen worden 
en de sterkten moeten verder worden uitgebouwd. Te nemen maatregelen zijn volgens mij : 
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• Er dienen voor het ontwerp- en het produktieproces indicatoren te worden bepaald voor het opvolgen 
van milieu, arbeidsomstandigheden en de proceskwaliteit. Deze moeten samen met al aanwezige 
kwaliteitsindicatoren worden gebruikt voor de sruring van de processen. Dus sturen op basis van 
kwantitatieve gegevens. 

• Het proces van vaststellen en vastleggen van de te hanteren eisen en nonnen moet verbeterd worden. 
De inteme klanten moeten daarbij zorgvuldiger aangeven wat zij eisen en wensen. Verder moeten de 
normen voor een bepaald ontwerp of produkt (zoveel mogelijk) worden vastgelegd, zodat evaluatie van 
het resultaat mogelijk wordt. Normen ten aanzien van milieu en arbo moeten toegankelijker worden 
gemaakt door samenvatting van de literatuur (wetten, voorschriften, etc.) en door het opzetten van een 
bibliotheek met de relevante voorschriften en regels. Deze gegevens dienen ook te worden opgenomen 
in de procesdocumentatie (ODS-en, opleidingsboeken, etc.) en in de inteme opleidingen. 

• Om de voortgang van de ingrepen bij de hogere orde regelkringen te bevorderen, dienen de ondersteu
ners zich als ondersteuners te gaan gedragen en niet de problemen over te nemen. "Geef een mens een 
vis en hij heeft eten voor een <lag, leer een mens vissen en hij heeft nooit meer honger". Verder dienen 
ingrepen, bedoeld voor het blussen van brandjes, ook altijd te zorgen voor of gepaard te gaan met 
structurele lange termijn oplossingen. 

• De aanwezige informatie en de informatiebehoefte dienen beter op elkaar afgestemd te worden, niet 
alleen voor wat betreft inhoud, maar ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatie. Er 
moet dus worden bepaald wie wat in welke vorm nodig heeft en waar <lit achterhaald kan worden. 
Zonodig dienen hier aanpassingen aan de aanwezige informatiesystemen doorgevoerd te worden. 

• De terugkoppeling van gegevens over genomen maatregelen, oorzaken, gevolgen, instellingen, etc. 
dient zorgvuldiger te gebeuren. Dit kan door stimulering van het gewenste gedrag door de leiding en 
door het beoordelen van deze processen door middel van indicatoren als 'aantal PWF-s waarbij de te 
wijzigen instelling niet overeenkomt met de gewijzigde instelling van de voorgaande PWF'. 

• De leiding zal bewuster om moeten gaan met de voorbeeldfunctie die zij vervullen, door gewenst 
gedrag ook zelf ten toon te spreiden. Ook moeten zij een meer stimulerende houding aannemen dan de 
afwachtende houding die nu nog vaak wordt aangenomen. Met name <lit punt is zeer belangrijk, ook in 
het kader van de benodigde cultuurverandering waarover in de volgende paragraaf meer. 

• Door het betrekken van alle afdelingen bij de veranderingsprocessen op basis van gelijkwaardigheid en 
door het bevorderen van de wederzijdse communicatie door middel van nieuwsbrieven, etc. moet 
worden geprobeerd de 'zij versus wij'-cultuur te laten verdwijnen. 

• De operators moeten een actievere rol krijgen in het geheel. Niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook 
op regelend niveau. Op die manier wordt beter gebruik gemaakt van het voile potentieel van de 
aanwezige mensen. Om <lit volledig tot zijn recht te laten komen dienen zij eerst o.pgeleid te worden in 
kwaliteitstechnieken nodig voor het opsporen en aanpakken van problemen. 
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• Er moet ruimte worden gecreeerd om te werken aan structurele oplossingen. Dit kan door operators in 
te zetten, de ondersteuners te laten ondersteunen, tijd vrij te maken door een andere prioriteitsstelling 
en/of extra mancapaciteit aan te trek.ken. Dit laatste is ook in bet licht van bovenstaande opmerkingen 
over de opleiding van operators aan te bevelen. 

• Het beleid en de jaarplannen voor kwaliteit, milieu en arbo moeten meer uitgedragen worden door het 
management om duidelijkheid te scheppen in de richting die gevolgd wordt. Dit kan gedaan worden 
door het beleid op afdelingsniveau te operationaliseren door middel van jaarplannen. Dit moet ook 
gebeuren indien onverhoopt vastgehouden wordt aan de huidige ongestructureerde manier van werken. 
Op die manier kan men er nog enigszins voor zorgen dat de gewenste resultaten worden nagestreefd. 

5.3 De integratie van deelsystemen binnen het model 

Ten aanzien van de integratie van de verschillende deelsystemen zijn er feitelijk drie opties voorhanden. 
Hieronder wordt aan de hand van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden gekozen voor 
een voor V.D.T. geschikte aanpak. 

De eerste optie is om milieu en arbo voorlopig op een ad hoc manier aan te blijven pakken, terwijl het 
kwaliteitszorgsysteem wordt verbeterd door het aanpakken van de geconstateerde tekortkomingen (zie 
hoofdstuk 4). Wanneer de resultaten met betrekking tot bet kwaliteitszorgsysteem bevredigend zijn, kan 
men overgaan tot het onderbrengen van milieu- en arbozorg in het kwaliteitszorgsysteem om op die 
manier te komen tot een gei'ntegreerd zorgsysteem. Het voordeel van deze methode is dat er een ijzersterke 
basis wordt gelegd in de vorm van het kwaliteitszorgsysteem. Dit sluit aan bij het belang van een goede 
kwaliteitszorg voor V.D.T .. Het nadeel is echter dat vanuit de overheid reeds wordt gevraagd om een 
milieu- en een arbozorgsysteem. Op deze manier kan niet aan die verplichting worden voldaan. Een 
visualisatie van deze aanpak is samen met de andere twee opties weergegeven in figuur 5 .1 . 

De tweede optie gaat uit van bet opzetten van een gei'ntegreerd milieu-, arbozorgsysteem volgens het 
model. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de kennis ten aanzien van het huidige kwaliteitszorgsy
steem. Gedurende deze ontwikkeling wordt dan geen extra inspanning geleverd om de het kwaliteitszorg
systeem te verbeteren. Wanneer de resultaten van het gei'ntegreerde milieu-, arbozorgsysteem bevredigend 
zijn, dient overgegaan te worden tot het verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem en het onderbrengen 
hiervan in het gei'ntegreerde systeem. Hierbij kan men leren van de ervaringen met het milieu-, arbozorg
systeem. Het voordeel van deze aanpak is dat door de gespreide opzet de belasting van de organisatie niet 
te groot is. Nadeel is echter dat bij deze aanpak niet wordt voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn met 
de klanten ten aanzien van de opwaardering van het kwaliteitszorgsysteem. 

De derde optie tenslotte gaat uit van het gelijktijdig verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem en het 
opzetten van milieu- en arbozorg, waarbij de drie zorgsystemen meteen worden gei'ntegreerd. Deze 
methode heeft mijns inziens de voorkeur, omdat alle drie de zorgsystemen op d\J moment een hoge 
prioriteit hebben. Verbetering van de kwaliteitszorg is belangrijk vanwege de afspraken met klanten en de 
opzet van milieu- en arbozorg wordt gevraagd door de overheid en de eigen medewerkers. 

Van Doorne's Transmissie 
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jiguur 5.1: verschillende opties voor de integratie van zorgsystemen 

De hele organisatie zal betrokken moeten worden bij de implementatie van het gei:ntegreerde zorgsysteem, 
dat wil zeggen van het top-management tot en met het uitvoerend niveau. Dit in tegenstelling tot de 
aanpak van de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem, waarbij alle verantwoordelijkheid afgescho

ven werd naar de stuurgroep en waarbij geen operators betrokken waren. Veel van de benodigde verande

ringen hebben te maken met het veranderen van de manier waarop met het werk en alle zaken daaromheen 
wordt omgegaan. Het betreft dus feitelijk een cultuurverandering binnen de organisatie. 

Dit veranderingsproces begint met het overtuigen van iedereen dat de verandering noodzakelijk is, de 

zogenaamde 'unfreeze'-fase [14]. Dit wordt gedaan door communicatie van het belang van de veranderin
gen en de gevolgen hiervan voor de mensen binnen de organisatie. Men moet hierbij proberen de mensen 
te overtuigen van de noodzaak tot verandering. Dit kan door de negatieve aspecten van de huidige manier 

van werken, die opgelost zullen worden met de nieuwe aanpak, te benadrukken. Men moet dus de voor
delen voor de medewerkers zelf benadrukken. De mensen die het meest bij de verandering betrokken 

zullen zijn (of die hier de meeste invloed op hebben), moeten in deze fase ook de meeste aandacht krijgen. 
De eigenlijke verandering ('change') omvat het vormgeven en implementeren van het gei:ntegreerde 
systeem, waarbij de huidige knelpunten worden aangepakt. De weerstand, die gedurende dit proces, zowel 

vanuit de organisatie als vanuit de individuen kan ontstaan, moet afhankelijk van de situatie op een 
bepaalde manier aangepakt worden. Allereerst moet weerstand een aanleiding zijn om de voorgestelde 

verandering te evalueren, moet het wel zo, kan er geen rekening worden gehouden met de redenen voor 

deze weerstand. Op basis daarvan moet dan ingegrepen worden. Dit kan door educatie en communicatie 
als de weerstand gebaseerd is op onjuiste of inadequate informatie, door participatie en betrekken bij het 

veranderingsproces als de basis voor de weerstand ligt bij een gebrek aan bewustwording of selectieve 
aandacht en door bevorderen en stimuleren wanneer de weerstand voortkomt uit een behoefte aan zeker

heid of angst voor het onbekende. Naast deze mogelijkheden zijn er nog een aantal , zoals onderhandeling, 
manipulatie en dreiging [14]. Deze methoden zullen bij het veranderingsproces van groot belang zijn en 
zullen zorgvuldig en weloverwogen moeten worden gebruikt. 

Na de eigenlijke verandering vindt de verankering van de nieuwe situatie plaats ('refreezing'). Dit kan 

worden gedaan door 'follow-up' trainingen, waarbij de aangeleerde vaardigheden worden herhaald. Ook 
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belangrijk in dit stadium is de 'reinforcement'-theorie. Deze behandelt bet stirnuleren van gewenst gedrag. 
Door bijvoorbeeld positieve stirnulering, belonen als iets goed wordt gedaan, wordt dan het gewenste 
gedrag gestimuleerd. Dergelijke technieken spelen in de laatste fase een belangrijke rol. Meer informatie 
hierover is te vinden in de literatuur [14]. 

Mijns inziens is bet voor het slagen van dit proces aan te bevelen om het management en de directe leiding 
voor aanvang van de eigenlijke veranderingen op te leiden in het omgaan met weerstand en in de technie
ken die gebruikt worden voor bet stimuleren van gewenst gedrag. Wordt dit niet gedaan dan is de kans 
groot dat vervallen wordt in de oude aanpak, waarbij men in de praktijk niet de stirnulerende rol vervult 

die voor een dergelijke ingrijpende verandering nodig is. 

5.4 Tot slot 

De onderzoeksvragen, zoals die aan bod zijn gekomen in paragraaf 2.2 zijn beantwoord in de diverse 
hoof dstukken van deze rapportage. Zo zijn de meetsystemen aan bod gekomen in hoofdstuk 3 en in 
paragraaf 5 .1 . De concrete hulpmiddelen zijn besproken in hoofdstuk 3. En de vragen met betrekking tot 
bet zorgsysteem tenslotte zijn behandeld in hoofdstuk 4 en paragraaf 5.2 en 5.3. 

V.D.T. staat op dit moment op een punt van omschakeling binnen de organisatie. Zo is men volop bezig 
met de voorbereiding van de invoering van taakgroepen in de produktie (en enkele ondersteunende 
afdelingen). Dit betekent een wezenlijke verandering van de huidige organisatie. Verder is er middels dit 
rapport en mijn afstudeerproject een aanzet gegeven tot de 'unfreeze'-fase met betrekking tot een geinte
greerd zorgsysteem. Hierbij zijn concrete hulpmiddelen aangereikt en is een methodiek geintroduceerd 
voor de opzet van meetsystemen. De benodigde kennis is overgedragen, zodat de organisatie in staat moet 
worden geacht dit verder op te pikken. Ook is er een model aangereikt dat richtinggevend moet functione
ren en een handvat moet bieden voor het management bij de verdere ontwikkeling van een geintegreerd 
zorgsysteem. Tenslotte is men bezig met de implementatie van een Continu Verbeter Systeem dat naast 
het genereren van verbeteringen ook meer structuur moet brengen in de informatie. 

Deze ontwikkelingen zijn niet los van elkaar te zien en grijpen allemaal op elkaar in. Er is dan ook een 
brede aanpak nodig, dat wil zeggen met ondersteuning van de hele organisatie. Zeker nu V.D.T. zich zo 
moet inspannen voor het uitbreiden van de capaciteit en het opvoeren van de produktie in verband met de 
groeiende vraag. Met name voor het geintegreerd zorgsysteem zijn de uitgangspunten en de richting 
aangegeven in de vorm van het model. Het is nu aan het management om dit verder op te pikken en vorm 
te geven. Zonder (voldoende) actieve betrokkenheid is dit proces immers bij voorbaat gedoemd te rnisluk
ken. 

Het management en de directe leiding dienen bij dit alles een andere leiderschapsstijl te gaan hanteren wil 
de introductie van taakgroepen en het gebruik van ProMES daadwerkelijk succesvol zijn. Zij zullen 
minder direct sturend op moeten treden en meer delegerend en ondersteunend. Om dit_te bewerkstelligen is 
het volgens mij zinvol om een training te organiseren voor hen, waarin zij bewust worden gemaakt van 
hun eigen stijl en geoefend worden in het toepassen van een meer ondersteunende rol. 

Van Doome's Transmissie 
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Bijlage 1 De organisatie (T) 

BIJLAGE 1 DEORGANISATIE 

Het organogram ziet er tegenwoordig als volgt uit: 
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jiguur 1 organogram 

Binnen het organogram is duidelijk de tweedeling tussen produktie enerzijds en ontwikkeling anderzijds, 
zichtbaar. De ondersteunende afdelingen staan, in tegenstelling tot wat het organogram suggereert, ter 
beschikking van de gehele organisatie. 

Uitleg: 
• Markt Research & Development: marktonderzoek en marktontwikkeling. 
• Octrooien: octrooi aanvraag en licentieverlening. 
• Instrumentatie, Standaardisatie, Informatie & Automatisering: soft- en hardware-ondersteuning. 
• Centrale Componenten Verwerving (CCV): inkoop, expeditie en aanmaak machinedelen. 
• CVT Systemen: ontwikkeling (en revisie) van complete CVT's . 
• CVT Componenten: ontwikkeling en beproeving van deelcomponenten van de CVT's. 

Aanvullingen: 
• D/O: directie en octrooien. 
• FAM: financien en administratie. 
• P/Z: personeelszaken. 
• O&D: ondersteuning en distributie. 
• PM : produktiemanagement. 
• KD : kwaliteitsdienst. 

Van de overige afdelingen spreken de namen voor zich. 
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BIJLAGE 2 GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal in het verslag gebruikte termen en afkortingen. 

Arbo: Arbeidsomstandigheden. 

C-D waarde: maat voor het dilcte-verschil binnen een schakel (zie bijlage 3; fig. 8). 

CVS: Continu Verbeter Systeem. Systeem bedoeld voor het stimuleren en opvolgen van verbeteringen, gebaseerd op de 
overzichten als te vinden in bijlage 9. 

CVI: Continu Variabele Transmissie; de eigenlijke overbrenging inclusief duwband. 

FMEA: Failure Mode and Effects Analysis. Systeem bedoeld voor het opsporen en wegnemen van faaloorzaken. 

ODS: Operator Documentatie Set. Documenten ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden per werkplek. 
Deze zijn opgebouwd uit het wijzigingsoverzicht, de machine-instel-instructie, overzicht met te gebruiken hulp
middclen en materialen , ROAP (reactie op ongewenst afwijkend proces) en onderhoud- en ijkprocedures. 

ProMES: Productivity Measurement and Enhancement System; systeem gericht op het zichtbaar maken en verbeteren van 
prestaties. 

PMS: 

Pl¥F: 

QFD.· 

QDPS: 

QOS: 

Q-101: 

Rapier: 

ROAP: 

RSBO: 

SPC: 

T-maat: 

Prestatie Meet Systeem. Systeem bedoeld voor het registreren van aantallen, aflceurpercentages, etc .. 

Proces Wijzigings-formulier. Systeem bedoeld voor het aanvragen en doorgeven van proceswijzigingen. 

Quality Function Deployement. Systeem bedoeld voor het omzetten van klanteneisen/-wensen in technische 

proceseisen. 

Quality Data Processing System. Systeem ten behoeve van het automatisch verwerken en analyseren van 
metingen uit de produktie. 

Quality Operating System; systeem van FORD ter verbetering van de organisatie (vervolg op Q-101). 

kwaliteitssysteem van FORD, vergelijkbaar met de ISO-9000 series. 

Systeem voor de registratie van storingen, voorraadbeheer, urenregistratie, etc .. 

Reactie op Ongewenst Afwijkend Proces. Onderdeel van de ODS waarin is aangegeven hoe gereageerd moet 
worden op de verschillende afwijkingen . 

Ring Slit/Beitel Ontbramen, bewerking in de snarenlijn (zie bijlage 3). 

Stati stical Proces Control. Manier voor procesbeheersing waarbij gebruik wordt gemaalct van statistische technie
ken (regelkaarten, capabilitystudies, etc.). 

maat voor de lengte van een snaar (zie bijlage 3; fig 12). 
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Toestemming Tot Tijdelijke Wijziging. Systeem bedoeld voor het aanvragen en doorgeven van tijdelijke proces

wijzigingen (indien de gevolgen van de wijziging verstrekkender zijn dan voor de PWF). 

Verzoek Om Wijziging. Systeem bedoeld voor het aanvragen en doorgeven van permanente proceswijzigingen en 

produktwijzigingen na vrijgifte. 

(ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

2416, 2419, 24112, 30/9, 30112: Type-aanduidingen voor de duwbanden . Het eerste getal staat voor de breedte van de schakels. 
Het tweede getal staat voor het aantal snaren in ieder snarenpakket. 

JV Van Doorne's Transmissie 
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BIJLAGE 3 HET PRODUKTIEPROCES 

In deze bijlage zullen de produktieprocessen uit de schakel- en de snarenlijn beschreven worden. Tevens 
zal worden ingegaan op processen die in ontwikkeling zijn voor gebruik in de toekomst [ 6]. 

De schakel/ijn 

Stansen 

In de huidige situatie wordt gestanst met behulp van tweefase fijnstansen. Bij fijnstansen wordt het 
produkt niet uitgebroken, maar in zijn geheel afgeschoven. Dit wordt bereikt doordat het materiaal wordt 
ingeklemd tussen een leiplaat en een snijplaat en tussen de snijder en uitwerper (zie figuur I). 

Werkst k Snljder 

Ultwelper 

figuur 1: principe fijnstansen 

De snijplaat beweegt omhoog, waarbij door de uitwerper tegendruk wordt uitgeoefend. De uitwerper 
voorkomt uitscheuren en bollen van de schakels en zorgt voor het uitstoten van het werkstuk. 
Het huidige fijnstansen gebeurt in twee stappen, waarbij de nop/kuil en de overige kenmerken van de 
schakel na elkaar worden gemaakt. De huidige stanscyclus verloopt als volgt: 

Snijder 

-- Leiplaat 

figuur 2: stansen centreergat 
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2. 

Stansen centreergat. 
Dit gebeurt door middel van normaal stansen (dus zonder uitwerper) waardoor de nauwkeurigheid 
waarmee het centreergat wordt gemaakt, beperkt is tot± 0,05 mm, zie figuur 2. 

Vormen nop-kuilpositie. 
De strip wordt doorgeschoven, en gecentreerd op het gestanst centreergat, waarna door middel van 
fijnstansen met behulp van de nop/kuilsnijder de nop/kuil wordt gevormd, zie figuur 3. 

Kullvormer 

Nopvormer 

figuur 3: vormen noplkuilpositie 

3. Uitsnijden contour. 
De strip wordt weer I positie in de lengterichting doorgeschoven, waarna deze grof gecentreerd wordt 
op het gestanste centreergat. Vervolgens wordt de strip nauwkeurig gecentreerd met behulp van de 
kuilzoeker, die in de contoursnijder is aangebracht. Daarna wordt de schakel uitgestanst. 

4. Uitwerpen. 
De gestanste schakel wordt uitgeworpen. 

Doordat de nop/kuil en de contour niet in een stap warden gestanst, en het werkstuk dus na het nop/kuil
vormen moet warden herpositioneerd, treden er verschillen op tussen de nop/kuil positie ten opzichte van 
de contour tussen twee na elkaar gestanste schakels. Deze verschillen warden later nag vergroot doordat 
bij de ruwstraalbewerking de flanken (die als meetreferentie dienen) warden bewerkt. Het tweefase 
stansen, het zadel-/oorslijpen en het ruwstralen leiden er toe dat aan het einde van de schakelproduktie, 
schakels met eenzelfde nop/kuil positie bij elkaar gezocht moeten warden (meten/sorteren). 

De beheersing van het stansproces vindt (evenals bij de meeste processen) plaats door middel van statisti
sche procesbeheersing. Dit betekent dat steeksproefgewijs metingen aan halffabrikaten plaatsvinden. Aan 
de hand van de regelkaart(en) kan dan het proces warden geregeld en kan eventuele goed- en afkeur 
warden bepaald. Deze metingen zijn geautomatiseerd m.b.v. QDPS. 

In de huidige situatie wordt off-line gemeten op parallelliteit, nop/kuilpositie en afme!ingen, braamhoogte 

en contour. Deze metingen warden door de operators verricht en de resultaten hiervan zijn direct beschik
baar. De beheersing van het stansproces wordt vooral bepaald door de mate van nauwkeurigheid waarmee 

Van Doorne's Transmissie 
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bet stansgereedschap is vervaardigd. Bewaking van dit proces gebeurt via de ingangscontrole. Door 
slijtage van bet gereedschap ontstaat op den duur een te hoge stansbraam. Het proces wordt dan gestopt 

en het gereedschap wordt gewisseld. 

Wassen 

Na het stansen worden de schakels in drie fasen gewassen om ze te ontdoen van de stansolie. Door de 
spoed op de schroef van de wasmachine worden de schakels vanuit de wassectie, waar ze door een 
oplossing van water en compound (zeep) gaan, getransporteerd naar de sproeisectie. Hier worden de 
schakels schoongespoeld, vervolgens worden ze in de droogsectie met hete lucht gedroogd. 

Het wassen is een batch/continu proces. De doorvoer van de schakels is continu. Omdat in de huidige 
situatie de series gescheiden moeten worden, worden er batches toegevoerd aan de wasmachine. De 
beheersing van het wasproces vindt plaats door bet instellen van de verblijftijd van de schakels in de 
machine, bet instellen van de temperatuur en bet bewaken van de concentratie compound. Indien blijkt dat 
de schakels niet schoon zijn, kunnen deze nogmaals gewassen worden. 

Trommelen 

Om de stansbraam te verwijderen worden de schakels getrommeld. Bij dit proces worden schakels 
ingevoerd in een trommel met slijpsteentjes. Door de trommel te laten roteren zullen de schakels en de 
stenen gaan bewegen en een schurende beweging maken, waar een slijpende werking vanuit gaat. In de 
trommel bevindt zich naast de stenen, water en compound (zeep ). De functie van de compound is bet in 
oplossing houden van vuildeeltjes en slijpsel, om zodoende de stenen schoon (en scherp) te houden, 

waardoor de slijpende werking van de stenen gehandhaafd blijft. 

Het trommelproces is een batch proces: de trommel wordt in batches beladen. Aan het einde van de 
trommeltijd wordt de trommel gekanteld, en worden trommelstenen en schakels met behulp van magneten 
gescheiden. Vervolgens worden de schakels door een droger geleid. 
Er wordt na bet trommelen gemeten of de stansbraam is verwijderd. De beheersing van bet trommelproces 
vindt plaats door de verblijftijd van de schakels in de trommel in te stellen. Wanneer blijkt dat een charge 
niet binnen de norm ligt, is hertrommelen mogelijk. Dit is niet onbeperkt mogelijk, omdat bij een te lange 
verblijftijd in de trommel, beschadigingen optreden aan de schakel (vervorming nop/kuil, flank, e.d.). 

Hardenlwassenlontlaten 

Na bet trommelen worden schakels in een hardingsoven gehard, om de gewenste oppervlakte- en kem
hardheid te verkrijgen. Hierdoor worden de schakels slijtvaster en beter bestand te.gen vervorming. De 
schakels worden verwarmd, waarna ze worden afgeschrokken in een oliebad. Hierdoor wordt de structuur, 
die bij bet harden is ontstaan, 'ingevroren'. Na het afschrikken worden de schakels ontlaten, waardoor de 
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taaiheid van de schakels wordt vergroot (indien de schakels niet zouden warden ontlaten zou de hardheid 
te groat zijn en breken ze onder belasting). 

Er wordt na het harden door de operators gemeten of de schakels de juiste hardheid hebben. De beheersing 
vindt plaats door de instelling van de hardingstemperatuur en verblijftijd, de afschriktemperatuur, de 
ontlaattemperatuur en verblijftijd en het %-CO dat in de oven aanwezig is. 

Lijfschuren 

Na het harden wordt van de schakels het lijf geschuurd. De functie van deze bewerking is het afronden van 
het lijf en het verwijderen van eventuele stansbramen, die niet door middel van trommelen zijn verwijderd. 
De afmeting van de trommelstenen is zo groat dat deze niet tussen de zadels en de oren van de schakel 
passen. Daardoor kan met behulp van trommelen het lijf niet warden afgerond. Dit zou de levensduur van 
een band onaanvaardbaar kunnen verkorten, doordat bij het contact tussen lijf en snarenpakketten, 
microscheuren kunnen ontstaan. Het lijfschuren is een enkelstuksbewerking: de schakels worden een voor 
een langs een roterende schuurband bewogen, waardoor het lijf aan beide zijden wordt geschuurd. Na het 
lijfschuren wordt visueel (m.b.v. een microscoop) gecontroleerd of het schuurvlak groat genoeg is. lndien 
de grootte van het schuurvlak te klein is, kan een batch nogmaals warden geschuurd. 

Zadelloorslijpen 

Na het lijfschuren warden de zadels en de oren van de schakel geslepen. De functie van deze bewerking is 
het vormen van de dubbelgekromde oppervlakken. Door middel van vier roterende slijppotten die langs de 
zadels en de oren warden bewogen ontstaan de gewenste oppervlakken (zie figuur 4). 

--------~ -. ~ ---
(;./"'( 

.,.,.-._,--- _.. ; 

figuur 4: zadelloorslijpen 

Het zadel/oorslijpen is een enkelstuksbewerking: de schakels warden een voor een geslepen. Na het 
slijpen warden zadelhoogte, zadel/oorspleet, zadel- en oorruwheid, contour en even!_uele inslijpingen op 
het lijf gemeten. De beheersing van het zadel/oorslijpen vindt plaats door instelling van de slijphoogte. 

Van Doome's Transmissie 
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Wassen 

Na het zadel/oorslijpen worden de schakels gewassen om ze te ontdoen van de slijpstof en bet koelmiddel, 
dat gebruikt wordt bij het zadel/oorslijpen. Dit gebeurt met een duplicaatmacbine van bet type dat na bet 
stansen wordt gebruikt. 

Ruwstralen 

Na het zadel/oorslijpen worden de flanken van de scbakels, door deze te ruwstralen, opgeruwd. De flanken 
van de schakels moeten een bepaalde ruwwaarde hebben om de wrijvingskracbt van de poelies over te 
kunnen brengen. Dit gebeurt door grit met een bepaalde druk tegen de flanken te stralen (zie figuur 5). 

figuur 5: ruwstralen 

Het ruwstralen is een continu proces, waar de schakels in batches worden aangevoerd; de schakels 
doorlopen het straalproces in een continue stroom, dit in tegenstelling tot het zadel/oorslijpen en bet 
lijfscburen, waar het proces wordt onderbroken voor de toevoer van een scbakel. Na bet stralen wordt de 
ruwheidswaarde van de flanken gemeten. De ruwbeidswaarde kan worden ingesteld door de gritflow ( druk 
en hoeveelheid) te veranderen. 

Trommelen 

Na het ruwstralen worden de schakels nogmaals getrommeld om braam, die ontstaan is tijdens lijfschuren, 
het zadel/oorslijpen en het ruwstralen te verwijderen. Deze trommelbewerking is in principe gelijk aan de 
trommelbewerking na het stansen. 

Metenlsorteren 

Bij het meten/sorteren worden schakels gesorteerd op de combinatie van nopboogte, zadelboogte en 
nopmiddenligging. De schakels worden in een opspanning geplaatst, waarna met bebulp van tasters de 
nophoogte, nopmiddenligging en de zadelhoogte worden gemeten (zie figuur 6). 
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figuur 6: meten relevante geometrie kenmerken schakel 

De gemeten waarden voor de nophoogte en zadelhoogte wordt gebruikt om goedgekeurde schakels in te 
delen in klassen. Dit gebeurt op basis van nophoogte, zadelhoogte en nopmiddenligging (zie figuur 7). 
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figuur 7: k/asse-indeling schakels 

Door middel van een proefseriemeting van 300 schakels wordt een selectieveld gekozen waarin naar 
verwachting de meeste schakels terecht zullen komen. De gesorteerde schakels worden per klasse verza-

0 I 

-fl=I---C 

-++---C-D 

figuur 8: para/lel/ifl!it schake/s: C-D waarde 

meld en voorzien van een label waarop de klasse-aanduiding, het aantal schakels en ~e parallelliteit (C-D 
waarde) is verrneld. Deze C-D waarde is na het stansen bepaald door 2 punten op de kantellijn, de dikte te 
meten. Het verschil tussen deze 2 metingen is de C-D waarde (zie figuur 8). 
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Bij het monteren van de banden moeten de schakels uit een sorteergroep zodanig worden gemixed dat de 
gewogen C-D waarde nu) is. Dit resulteert bijvoorbeeld in een dergelijke mix: 

1.000 schakels met C-D waarde -2 (= -2.000) 
2.000 schakels met C-D waarde -1 (= -2.000) 

2.000 schakels met C-D waarde +2 (= +4.000) 

De gewogen C-D waarde wordt dan nul. 

Door de eisen met betrekking tot de parallelliteit is het bij de montage van banden onmogelijk om de 
FIFO-volgorde (First In First Out) toe te passen. Hierdoor blijven schakels uit klassen, die relatief weinig 

voorkomen, Jang op voorraad liggen. Om deze schakels te kunnen gebruiken moet meestal een hermeting 

plaatsvinden. De metingen zijn namelijk slechts 8 weken geldig. Onder invloed van temperatuurwisse
lingen, luchtvochtigheid, voortdurende kalibratie van de meetrnachines (d.m.v. het nameten van een 

ijkschakel) en andere (onbekende) oorzaken is er een verloop in de meetwaarde van de genoemde maten. 
Hierdoor kan een schakel die in week 1 in klasse A is ingedeeld, in week 9 in klasse X worden ingedeeld. 

Schakels die in verschillende perioden in eenzelfde klasse zijn gesorteerd, kunnen dus in werkelijkheid in 

verschillende klassen horen. Om deze reden moeten schakels, die )anger dan 8 weken liggen opgeslagen 

nogmaals gemeten worden voordat ze kunnen worden gebruikt bij de montage. 

De toegevoegde waarde van deze processtap bestaat uit de gegenereerde informatie met betrekking tot de 
geometrie van de schakel. Deze informatie is later in de montage nodig om banden te kunnen bouwen. Het 
beperken van de afkeur bij deze processtap kan niet geschieden door nauwkeuriger te meten, maar dient te 
gebeuren door alle voorgaande processtappen beter te beheersen. 

Toekomstige (en huidige) alternatieve processen 

Stansen 

De nieuwe generatie produkten wordt geproduceerd met behulp van eenfase stansen. Hierbij worden 
contour/nop-kuil en kantellijn in een opspanning gevormd, in plaats van in twee opspanningen zoals in de 

huidige situatie. Hierdoor worden deze eigenschappen van de schakel nauwkeuriger ten opzichte van 
elkaar gevormd. 
Het stansen van de nop/kuil en de contour in een opspanning wordt mogelijk gemaakt, doordat in de 
contoursnijder tevens de nop/kuil vormer is aangebracht. De stanscyclus verloopt dan als volgt: 

1. Het materiaal wordt vastgeklemd tussen leiplaat en snijplaat. 

2. De snijder (incl. k.-uilvormer) beweegt omlaag en de uitwerper (incl. kuilvormer) beweegt 
omhoog. Nu is het werkstuk alzijdig ingeklemd. 

3. De kuilvormer in de snijder beweegt ornlaag, waarbij tegendruk wordt gegenereerd door de 
uitwerper. Aan het einde van de slag is de nop/kuil gevormd. Het werkstuk blijft gefixeerd. 

4. De snijplaat beweegt ornhoog, waarbij de uitwerper tegendruk genereert. De contour wordt nu 

uitgesneden. 
5. De gevormde schakel wordt uitgeworpen. 
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Er wordt bij het eenfase stansen gebruik gemaakt van ingangsmateriaal met een andere vonn. Het materi
aal is smaller en dunner, en de schakels worden dichter bij elkaar geplaatst, waardoor minder afval wordt 
geproduceerd. Ook is de vonn vereenvoudigd (figuur 9). 

)},~ 

)}!~ 
iz:7 7 7 7 7n cri I Ii I Ii t:x:::, 

figuur 9: huidig- en toekomstig ingangsmateriaal schakelproduktie 

Dit ingangsmateriaal biedt een aantal voordelen ten opzichte van het huidige materiaal: 
• Het is eenvoudiger van vonn, waardoor de leverancier het met een grotere nauwkeurigheid kan 

produceren. 
• Het wordt waarschijnlijk mogelijk om meerdere leveranciers te vinden, die aan de eisen met 

betrekking tot de nauwkeurigheid kunnen voldoen. 

• Ofschoon de prijs per kilo hoger ligt dan het huidige ingangsmateriaal, dalen de materiaalko
sten per band. Door het dunnere materiaal kunnen de schakels dichter tegen elkaar gelegd 
worden op de strip. Hierdoor wordt minder afval geproduceerd, waardoor de kosten dalen. 

Het eenfase stansen biedt (samen met het nieuwe materiaal) een aantal voordelen: 
• Omdat de nop/kuil en de contour in een opspanning gemaakt worden is de nopligging ten 

opzichte van de contour altijd juist. 
• Omdat het ingangsmateriaal dunner is, hoeft er minder kracht uitgeoefend te worden bij het 

stansen. Hierdoor is er minder kans op ongewenste vervonning tijdens het stansen. 
• Het eenfase gereedschap is 4-voudig uitgevoerd, groter dan het huidige lijn-1 gereedschap en 

heeft een betere geleiding. Hierdoor is de stabiliteit groter, waardoor ook de nauwkeurigheid 
van de stansprodukten is verhoogd. 

• De centrering van het materiaal ten opzichte van het gereedschap speelt een minder grote rol, 
omdat de kantellijn tijdens het stansen wordt gevonnd. 

Bovengenoemde voordelen van het gereedschap, het materiaal en het eenfase stansen, leiden ertoe dat de 
nauwkeurigheid ten aanzien van de parallelliteit sterk verbeterd. Hierdoor zullen series niet )anger geschei
den hoeven te worden om infonnatie met betrekking tot de parallelliteit vast te houden. Tevens kan het 
mixen op parallelliteit vervallen. Het gevolg hiervan is dat series, zoals die in de huidige situatie bestaan, 
in de toekomst niet meer voorkomen, maar dat nog slechts sprake is van transportseries tussen de proces

stappen. De genoemde problemen met betrekking tot het seriescheiden worden hiennee venneden. 

Van Doome's Transmissie 
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3.2 De snarenlijn 

Afwikkelenlknippen 

Het ingangsmateriaal voor deze bewerking is plaatstaal (maraging staal). Om de twee banddiametervari
anten te produceren, worden er twee verschillende plaatdikten gebruikt, waarbij de kniplengte constant 
wordt gehouden. De rol wordt af gewikkeld tot een aanslag, waarna met behulp van een hydraulische 
schaar platen worden afgeknipt. De beheersing van deze processtap vindt plaats door het instellen van de 
zijdegeleiding op de rollenbaan en de aanslag. Het afwikkelen/knippen is een enkelstuksbewerking. 

Rondzetten 

Het rondzetten van de plaat vindt plaats door deze met de hand tussen twee rollen in te voeren. Een rol is 
van polyurethaan en heeft een grotere diameter dan de stalen rol. De stalen rol drukt in de PU rol. Door de 
plaat tussen de rollen door te voeren wordt deze rondgezet (zie figuur 10). 

jiguur JO: rondzetten plaat 

Het rondzetten is een enkelstuksbewerking. De beheersing van het rondzetten vindt plaats door het 
instellen van de hartafstand tussen de rollen en door het gebruik van rollen met verschillende diameters 
voor de diverse produkten. 

Ontvetten 

Om de rondgezette platen te ontdoen van de preserveerolie, die door de leverancier is aangebracht, worden 
deze ontvet. Deze bewerking is universeel en vindt batchgewijs plaats. 

Lassen 

De rondgezette plaat wordt door middel van plasmalassen dichtgelast. Dit gebeurt door samensmelting 
van het materiaal. De beheersing van dit proces vindt voomamelijk plaats door inst~lling van de stroom
sterkte en de gasflow. Het lassen is een enkelstuksbewerking. 
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Gloeien 

Na het !assen bestaat er verschil tussen de materiaalstructuur in de lasnaad en de pijp. Hierdoor ontstaat er 
verschil in mechanische eigenschappen. Dit kan bij het walsen leiden tot insnoeren van de ring op de 
lasnaad. Om de verschillen te elimineren wordt de pijp gegloeid, waardoor het materiaal in en om de 
lasnaad de gewenste structuur krijgt. De beheersing van dit proces vindt plaats door instelling van de 
verblijftijd in en temperatuur van de gloeioven. Het pijpgloeien vindt batcbgewijs plaats. 

Slitten 

Van de gegloeide pijpen worden in twee stappen ringen gemaakt. In eerste instantie worden de pijpen in 
vijf delen geslit. Hierbij wordt door middel van roterende messen de pijp gedeeld. De beheersing van dit 
proces vindt plaats door instelling van de kracht waarmee de messen op de pijp drukken, de omwente
lingssnelheid en het aantal omwentelingen. Het slitten is een enkelstuksbewerking. 

Doorslijpen 

De pijpdelen worden met behulp van een slijpmachine doorgeslepen, waardoor per pijpdeel 11 ringen 
ontstaan. Het slijpen wordt beheerst door bet instellen van het toerental en de aanzet van de machine, dit is 
een enkelstuksbewerking. 

Ring-slit/Beitel-ontbramen 

Dit is een altematief proces dat parallel aan het slitten en doorslijpen plaatsvindt. Aan de slitmachine 
warden gelaste en gegloeide pijpen toegevoerd en opgeslagen in een buffer. Vanuit de buffer wordt een 
pijp om een spandoom geschoven, waama met behulp van twee slitmessen de pijp wordt afgeslit. Daama 
wordt door de beitelontbramer, met behulp van twee profielbeitels de restbreuk verwijderd en de afron

dingsstraal aangebracht. 

Trommelen 

Bij het doorslijpen en het RSBO van de pijp ontstaan aan de zijkant van de ring bramen. Deze moeten 
warden verwijderd omdat deze bramen kunnen leiden tot krassen in het snaaroppervlak en tot bet inwalsen 
van bramen, waardoor de levensduur wordt verkort. Het ontbramen gebeurt door middel van trommelen. 
De ringen warden door middel van een trilgoot door de machine verplaatst, waarbij de ringen in contact 
komen met de trommelstenen. De ringen warden in een continue stroom doorgevoerd door de machine. De 
beheersing vindt plaats door het instellen van de verblijftijd van de ringen in de machine en het regelen 
van de hoeveelheid stenen en compound. 

Van Doorne's Transmissie 
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Walsen 

Doelvariabelen bij het walsen zijn: de diameter van de snaar, de dikte, de breedte en de ruwheid binnen
kant snaar. De belangrijkste is de diktemaat, omdat het walsen de processtap is waar de dikte van de snaar 
wordt aangemaakt (samen met het voorbuigen). Daarom is de tolerantie op de dikte zeer klein. 

Het walsproces gaat als volgt in zijn werk (zie figuur 11). De ring wordt over de trekrollen en de midden
walsrol gelegd. De bovenste walsrol heeft een vaste positie. De onderste walsrol wordt omhoog bewogen 
en drukt zo de middenrol tegen de bovenrol. In de onderste walsrol is een groef aangebracht, waardoor de 
deformatie uitsluitend plaatsvindt tussen de middenrol en de bovenrol. 

··· Aan1lagpennen 

jiguur 11: walsproces 

Tijdens het walsen wordt een trekkracht uitgeoefend op de snaar, waardoor de dikteafname volledig wordt 
omgezet in een lengtetoename (en een geringe breedtetoename). Bij het walsen worden twee diameters 
gemaakt (walsgroep l en walsgroep 2). Van de kleine diameter (groep l) worden bij het voorbuigen snaar 
l tot en met 5 gemaakt, van de grote diameter (groep 2) worden snaren 6 tot en met 10 gemaakt. Het is 
niet mogelijk om hier te volstaan met een diameter. De vervorming bij het voorbuigen zou in deze situatie 
voor snaar 10 te groot zijn. Het is niet nodig om bij het walsen de einddiameter van de snaar te maken, 
omdat deze bij het voorbuigen nauwkeurig wordt bepaald. Bovendien zou in dat geval of per snaar een 
aparte machine gei'nstalleerd moeten worden ( omdat de meting van de T-maat plaatsvindt door middel van 
het bereiken van een vaste eindschakelaar), of de bestaande machines moeten worden aangepast. 

MNlroUen 

T-IIIMI 

figuur 12: T-maat snaar 
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De beheersing van het walsproces vindt plaats door het off-line instellen van de walskracht, trekkracht en 
T-maat (overeenkomend met de diameter, zie figuur 12). Er wordt in-line gemeten of de gewenste T-maat 
is bereikt. De 'meting' van de dikte is dus indirect. Het walsen is een enkelstuksbewerking, waarbij de 
machine afbankelijk van de te produceren maat moet worden ingesteld. 

Wassen 

Om de snaren te kunnen gloeien, moeten deze van vuil worden ontdaan (gebeurt dat niet dan vindt 
inbranding van walsolie, vuil en vet plaats). Deze wasbewerking vindt plaats met behulp van een 
doorloopwasmachine. 

Gloeien 

De gloeibewerking na het walsen, heeft als functie het verbeteren van de mechanische eigenschappen 
(treksterkte, vermoei"ngssterkte, hardheid, etc.). Tevens worden de spanningen, die bij het walsen in het 
materiaal zijn gebracht, verwijderd. 

Voorbuigen 

De functie van het voorbuigen is het aan de maat maken van de diameter en het aanbrengen van een 
bepaalde voorspanning in de snaar. Het voorbuigproces verloopt als volgt: er wordt een snaar aan de 
machine toegevoerd, waama deze over twee buigrollen wordt gespannen. De machine meet of de snaar 
afkomstig is uit walsgroep 1 of 2. Is de snaar afkomstig uit walsgroep 1 (2) dan wordt deze verwerkt tot 
snaar 1 t/m 5 ( 6 t/m 10), afbankelijk van de laatst gemaakte snaar. 

Het verlengen van de snaar gebeurt door deze te buigen over twee buigrollen en daarbij met behulp van 

een trekrol een trekspanning aan te brengen, waardoor de materiaalspanning boven de vloeigrens komt. 
Om de vervorming gelijkmatig te laten plaatsvinden, wordt de snaar geroteerd tijdens het voorbuigen. 
Door dit proces krijgt de snaar een bepaalde voorspanning, waardoor de in de transmissie optredende 
spanningen lager zijn dan wanneer de snaar geen voorspanning heeft, hierdoor wordt de levensduur 
positief bei"nvloed. 

Harden 

Om de trek- en vermoei"ngssterkte van de snaren te verhogen, worden de snaren gehard. Hierbij worden de 
snaren verhit en gedurende drie uur op een constante temperatuur gehouden. Tijdens het harden worden 
elementen uitgescheiden, welke onderling bolvormige verbindingen vormen. Hierdoor ontstaat vervorming 
in het materiaal, hetgeen een verhoging van de hardheid veroorzaakt. Na het harden worden de snaren 
af gekoeld. De doorvoer door de hardingsoven geschiedt batchgewijs. 

Van Doome's Transmissie 
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De beheersing van het harden vindt plaats door instelling van temperatuur en verblijftijd in de oven. Door 
de aanwezige lucht in de oven, zal oxidatie van de snaren optreden. Dit heeft een gunstig effect op het 
nitreren. V oordat de snaren worden genitreerd, worden ze in een voorverwarmoven verwarmd. 

Nitreren 

Om de slijtvastheid van de snaren te vergroten, worden deze na het harden en voorverwarmen genitreerd 
(In een transmissie bewegen de snaren ten opzichte van elkaar. Indien niet zou worden genitreerd zouden 
de snaren ten opzichte van elkaar 'vreten', waardoor de levensduur wordt bekort). Het nitreren vindt plaats 
door de snaren te verwarmen in een omgeving met ammoniak. Hierdoor diffundeert de stikstof in de 
snaren. De beheersing van het nitreerproces vindt plaats door instelling van de verblijftijd, de temperatuur 
en de ammoniakconcentratie. 

Meten/Selecteren 

Een snaarpakket bestaat uit 2 maal een bepaald aantal snaren (atbankelijk van het type band). Om te 
voorkomen dat een band scheef loopt is een grote maatnauwkeurigheid vereist voor de snaren een uit het 
linker- en rechterpakket. 

De meet- en selecteerbewerking verloopt als volgt: aan de machine wordt een container met snaren 
toegevoerd. Met behulp van een meettoren wordt de snaar van de container genomen, opgespannen en 
wordt de T-maat bepaald. Uit deze meting volgt de snaargroep waartoe deze behoort en de afwijking van 
de T-maat ten opzichte van de nominale maat (de nominale T-maat is voor de snaargroepen 1 t/m x 
gegeven). Snaren waarvan de T-maat buiten het tolerantiegebied ligt worden afgekeurd. 

De snaar wordt vervolgens door de machine in een magazijn geplaatst, waarbij met behulp van een 
computer worden geregistreerd: de snaargroep (nr. 1,2, .. ), de afwijking van de norninale maat, het moment 
van meting en de plaats in het magazijn. Voor het samenstellen van een pakket worden 2 maal een x
aantal bij elkaar passende snaren geselecteerd. W anneer een band is gevonden, worden de snaren door de 
selecteerrobot een voor een, automatisch uit het magazijn genomen en met behulp van een transportband 
verplaatst naar de pakketteerder. Hier worden de snaren samengevoegd tot een pakket. 

De aanvoer van snaren naar de meet/selecteer machine is niet gelijkmatig voor wat betreft snaargroep en 
T-maat afwijking per groep. · Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een overschot aan snaren uit een 
bepaalde groep, welke niet met andere snaren tot een pakket kunnen worden gecombineerd. Zonder actie 
zou op den duur het hele magazijn gevuld zijn met snaren die niet gecombineerd kunnen worden. Daarom 
worden snaren, die !anger dan een bepaalde tijd in het magazijn verblijven door de selecteerrobot, uit het 
magazijn verwijderd. Omdat deze snaren geen afkeur zijn (de T-maat ligt immers binnen de tolerantie) 
worden deze 'restsnaren' apart opgeslagen in een buffer buiten de machine. Deze rests_naren worden indien 
mogelijk weer toegevoerd aan de meet/selecteer machine als er in het magazijn een tekort is aan snaren uit 
een bepaalde groep met een bepaalde T-maat afwijking. 
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Het meten/selecteren is een processtap waarbij aan de snaren geen eigenschappen worden toegevoegd. 

Tijdens de voorgaande processtap (harden/nitreren) treedt krimp- en rek van de snaren op, waardoor de 
spreiding van de snaardiameter groter wordt dan is toegestaan om een pakket te kunnen samenstellen. Om 
te corrigeren voor de optredende spreiding na het harden/nitreren is het meten/selecteren noodzakelijk. 

Toekomstige a/ternatieve processen 

Wa/sen 

Het walsproces in lijn 2 (en dat nu wordt verplaatst naar lijn 1), verschilt op een aantal punten van bet 
proces dat gei'nstalleerd is in snarenlijn 1. De belangrijkste verschillen zijn: in bet nieuwe walsproces 
wordt zowel de dikte van de snaar als de T-maat (in-line) gemeten; de trekkracbt voor iedere snaar wordt 
ingesteld afhankelijk van de ringdikte en de T-maat na bet walsproces. Onderstaand volgt een beschrijving 
van bet nieuwe walsproces (zie figuur 13) 

cb 
cp 

"' D 

figuur 13: wa/sproces snaren/ijn 2 

A: Grote ateunrol 
B: Kleine ateunrol 
C: Kleine walsrol 
D: Trekrol 
E: Grote walarol 
F: Walarol 
G: Steunrol 

Een ontbraamde ring wordt toegevoerd aan de walsmachine en over de kleine walsrol en trekrol geplaatst. 
Er worden vervolgens een meetwalskracht en -trekkracbt aangebracbt en de dikte van de ring wordt 
gemeten. Afhankelijk van de gemeten dikte en de walsgroep die moet worden aangemaakt, wordt de 
trekkracbt tijdens het walsen ingesteld. Het walsen van de ring wordt vervolgens gestart, terwijl in-line de 
dikte wordt gemeten. Wanneer de gewenste dikte is bereikt, wordt de walskracbt afgebouwd en wordt de 
ring uitgewalst. Hierbij wordt in-line de T-maat gemeten. Wanneer de gewenste T-maat is bereikt, wordt 
het walsen gestopt. Om het profiel aan de binnenkant van de snaren aan te brengen (nodig om bet smeer
middel tussen de snaren in de transmissie vast te bouden) wordt een walsrol op de geprofileerde trekrol 
gedrukt en wordt bet profiel ingewalst. 

Van Doome's Transmissie 
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BIJLAGE 4 ANTWOORDVEL BIJ BESLISMODEL 

Het ingevulde antwoordvel van het beslismodel van de Wit & Koeleman (4) levert het onderstaande beeld 
op. Dit model is bedoeld voor de vraag of het milieuzorgsysteem geintegreerd moet worden met het 
kwaliteitszorgsysteem. De nu voor V.D.T. van toepassing zijnde aspecten zijn gearceerd. 

1. Hoe gedetailleerd is het kwaliteitszorgsysteem? 

2 . In hoeverre komen de eisen die aan het milieuzorgsysteem wor
den gesteld overeen met de eisen die aan het kwaliteitszorgsy
steem worden gesteld? 

3. Is het doel van het management alleen het voldoen aan de mini

male eisen? 

4. Hoe groot is het zogenaamde 'fase-verschil' in het denken over 
milieu- en 1..-waliteitszorg? 

5. In hoeverre worden faciliteiten ter beschikking gesteld? 

6. Wat is de uitkomst van de kosten/baten-analyse? 

7. Hoe vertrouwelijk zijn de milieugegevens? 

8. Vindt de ondememing een verbetering van het imago belangrijk? 

9. In hoeverre word! praktisch reeds voldaan aan de gestelde milieu

eisen? 

10. Is de milieuzorgfunctie gescheiden van de kwaliteitszorgfunctie? 

11. Op welke termijn moet het milieuzorgsysteem zijn opgezet? 

12. Hoe zal de toetsing van een zorgsysteem plaatsvinden? 

13. In hoeverre is de kennis en ervaring met het opzetten van het 
1..-waliteitszorgsysteem nog aanwezig? 

14. In hoeverre is het kwaliteitszorgsysteem in een andere taal opge

zet dan het Nederlands? 

Totaalscore per kolom 

Antwoord in de eersle kolom: 1 punt, in de tweede kolom: 2 pun/en 

en in de derde kolom drie pun/en. 

globaal 

gemiddeld 

deels 

klein 

voldoende 

positief 

beperkt 

onvcrschillig 

!1111■1111 half 

nee 

lange 

beperkt 

gedeeltelijk 

8 (8xl) 10 (Sx2) 

Totaalscore: 

weinig 

ja 

weinig 

negatief 

strikt 

nee 

niet 

ja 

korte 

afzonde£lijk 

niet 

geheel 

3 (lx3) 

8 (8xl) 

10 Sx2 

21 

Hierbij is aangenomen dat, indien integratie van deze beide zorgsystemen zinvol is (volgens het model), 
ook de integratie van een arbozorgsysteem met het kwaliteitszorg- en milieuzorgsysteem zinvol is. V eel 
van de argumenten die opgaan voor integratie kunnen zonder meer worden overgeno_~en voor de integra
tie van het arbozorgsysteem met de andere zorgsystemen (zie ook § 2.1 ). 
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BIJLAGE 5 KIM/A-INVENTARISATIE 

Om een prioriteitsstelling te kunnen bepalen ten aanzien van de uit te voeren projecten in het kader van 

mijn afstudeeropdracht, is er voor gekozen om eerst een inventarisatie van de knelpunten te maken over de 
hele organisatie. Hierbij is eenmalig gekeken naar knelpunten op het gebied van kwaliteit, milieu en 

arbeidsomstandigheden (het gaat hierbij dus niet om een permanent meetsysteem). In deze bijlage zal eerst 
worden ingegaan op de gekozen opzet en vervolgens zullen de resultaten worden weergegeven. Deze 

bijlage maakte oorspronkelijk deel uit van het interimverslag van deze afstudeeropdracht. 

Opbouw 

Zoals gezegd, zijn er drie aandachtsgebieden onderscheiden, te weten kwaliteit, milieu en arbeidsomstan
digheden. Deze zijn uitgesplitst in een aantal te kwantificeren kenmerken. 

Het begrip kwaliteit is geoperationaliseerd door middel van de begrippen: beheersbaarheid, uitvaVafkeur 

en complexiteit. 
Beheersbaarheid duidt op de stabiliteit van het proces, het betreft dus met name het verloop tijdens het 

proces . Dit is gekwantificeerd met behulp van de subjectieve ervaring van de unit-managers, de 

systeemcontroleurs en de 'Quality Manager'. Pogingen om dit objectief meetbaar te maken zijn te moeilijk 
gebleken. Bij het rangschikken van werkplekken is gekeken naar de onderscheiden groepen werkplekken. 

De hele organisatie is namelijk opgedeeld in een aantal blokken, te weten de schakellijn, de snarenlijn, de 

werkplaatsen en de kantoren. Per blok is dus een rang gegeven van I voor de slechtst beheersbare werk

plek tot en met n voor de best beheersbare werkplek. 
De uitval/afkeur heeft betrekking op het normale afkeurpercentage, zoals dat nu reeds wordt opgevolgd. 
Om een getrouw beeld te krijgen van deze 'normale' afkeur, is gekozen voor een gemiddelde over 2 

maanden. 
De complexiteit tenslotte, is op te vatten als de moeite die bet kost om een proces aan de gang te krijgen 

en te houden. Het gaat dan met name om het instellen van de machines en om de storingen op de werk
plekken . Ook hier is gekozen voor een subjectieve meting en wel door de ervaring van unit-managers, 

voormannen en de 'Quality Manager' te kwantificeren. Ook dit is per blok gerangschikt. 

Het volgende begrip is het milieu. Dit is opgesplitst in chemische afvalstromen, olieverbruik, lozing op het 
riool , energieverbruik en emissies. Voor de eerste drie is voor een eenduidige aanpak gekozen. Dit houdt 

in dat per bewerkingsplek is aangegeven welke stoffen er gebruikt worden, per stof is tevens het totale 
jaarverbruik over '93 aangegeven. Vervolgens heh ik per bewerkingsplek gei'nventariseerd hoeveel stoffen 
(grond- en hulp-) er ingaan. Daama is per stof een klasse-indeling gemaakt van het aantal bewerkings
plekken waar een bepaalde stof gebruikt wordt, dit is gesornmeerd over alle stoffen op een bewerkings

plek en gemiddeld. Vervolgens is, vanwege het gebrek aan een verdeelsleutel, het jaarverbruik van een stof 

lineair toegewezen aan de bewerkingsplekken, waar deze stof gebruikt wordt. Dit verbruik is ingedeeld in 
klassen, gesornmeerd over alle stoffen van een plek en gemiddeld. Tenslotte is aan alle stoffen een 

prijsklasse toegewezen voor de afvoerprijs per kilogram. Ook deze zijn gesornmeerd en gemiddeld over 
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alle stoff en op een bewerkingsplek. Van deze vier waarden is tenslotte het gerniddelde bepaald als 
indicatie van de potentiele belasting van het milieu van de betreffende werkplek. 
Dit is uiteraard opgesplitst over de categorieen chemische afvalstromen, olien en stoffen die geloosd 
worden op het riool. De gedachte achter deze vier berekeningen is als volgt. Hoe meer stoffen er op een 
bewerkingsplek worden gebruikt, hoe moeilijker het wordt om deze gescheiden te houden en dus hoe 
groter de belasting voor het milieu. Hoe meer werkplekken waar een bepaalde stof wordt gebruikt, hoe 
moeilijker het wordt om dit logistiek goed te organiseren en dus hoe groter de potentiele belasting voor het 
milieu. Hoe meer er van een stof gebruikt wordt, hoe meer afval en dus hoe groter de belasting voor het 
milieu. De afvoerkosten per kilogram tenslotte, zijn een indicatie van de rnilieubelasting per stof, hoe 
duurder (hoe moeilijker te verwerken) hoe schadelijker voor het milieu (zie ook het door mij opgestelde 
getallenvoorbeeld in de tabel). Het vierde punt is energieverbruik. Dit is gekwantificeerd door de opgestel
de elektrische vermogens 
te sommeren per werkplek tabel 1: getallenvoorbeeld chemische afoalstromen 

en vervolgens te rang
schikken per blok. Hierop 
zijn enkele correcties uit
gevoerd, zoals een correc
tie voor een 24-uurs pro
duktiedag ten opzichte van 
een 8-uurs dag voor de 
ondersteunende afdelingen. 
Tevens zijn de algemene 
voorzieningen toegewezen 
naar de betrokken werk-
plekken. Voor de emissies 
is uitgegaan van de geme
ten emissies door Intron
plan. Hierbij is een klasse

Service: 

Gebruikte stoffen: Nebol odourless & Terpentine. 

Er worden dus twee stoffen onderscheiden op de werkplek, dit levert rangorde 4 op. 

De Nebol wordt in totaal op 4 werkplekken gebruikt. Gerangschikt t.o.v. de andere stoffen 
levert dit een rangorde 3 (Terpentine: I werkplek => rangorde 6). 

Jaarverbruik van de Nebo( over de 4 werkplekken is 4600 I, dit is 1150 I. per werkplek. 
Het verbruik ligt daannee in de 4'-klasse (Terpentine: 2050 I => 4'-klasse). 

De afvoerkosten voor de Nebo( zijn / 1,05 p/kg, dit levert klasse 4 (Terpentine / 1,05 
p/kg => klasse 4). 

Berekening van de score: 

Score:= {(rangorde #stoffen) + ((:E rangorde > I werkplek)/#stoffen) + ((:E rangorde 
hoeveelheid)/#stoffen) + ((:E rangorde afvoerkosten)/#stoffen)} / 4 
= {4 + (3+6)/2 + (4+4)/2 + (4+4)/2} /4 = 4,125 (afgerond = 4). 

indeling gemaakt voor de verhouding gemeten emissie gedeeld door de geldende NER-eis. 

Het laatste begrip is arbo. Voor de kwantificering van arbo is gekeken naar lawaai, klimaat, gevaarlijke 
stoffen en riskante situaties. Voor de kantoren is in plaats van naar gevaarlijke stoffen, gekeken naar 
functionele isolatie. Al deze punten zijn subjectiefbeoordeeld op basis van het onderzoek van J.C. van den 
Ende [7]. 
Lawaai is op te vatten als het geluidsniveau resulterend in geluidshinder en problemen bij communicatie. 
Klimaat op de werkplek omvat onder andere de temperatuurverschillen en tocht. Gevaarlijke stoffen gaat 
over de mogelijkheid om in contact te komen met gevaarlijke stoffen, alsmede het handelen volgens 
voorschriften. 
Riskante situaties, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. 
Functionele isolatie omvat het ontbreken van onderling overleg en het niet hebben van invloed op het 
beleid van de af deling. Al deze zaken zijn gekwantificeerd op basis van ingevul~e vragenlijsten. De 
resultaten hiervan zijn gerangschikt over de onderscheiden blokken. Voorzover de resultaten niet voorhan
den waren is gekeken naar sterk vergelijkbaar werkplekken. 

Van Doorne's Transmissie 
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Resultaten 

Het kwantificeren van deze zaken heeft uiteindelijk geleid tot de volgende kruistabel (zie volgende 
pagina). Hierbij zijn per blok de drie slechtst presterende bewerkingsplekken gearceerd (= de drie laagste 
rangnummers). Deze arceringen zijn gesommeerd per bewerkingsplek om zo een soort totaalscore over de 
kenmerken kwaliteit, milieu en arbo te genererenper werkplek. De hoogste score verdient dus de meeste 
aandacht. De resultaten van deze inventarisatie zijn sarnengevat in tabel 2 op de volgende bladzijde. 
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Kwalitelt : 
Beheersbaarheid (subj) 
UitvaVafkeur (rang) 
Leverbetrouwbaarheid 

Milieu: 

Lozing op riool 
Energieverbruik (rang) 
Emissie (rang) 

Arbo: sub ectle 
Lawaai 
Klimaat 
Gevaartijke stoffen 
Riskante Situaties 
Functionele lsolatie 

G 

I 

1 
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B/JLAGE 6 RESULTATEN PROEFSTANDENPROJECT 

Een overzicht van de geformuleerde verantwoordelijkheden ('products') en de daarbij horende prestatiein
dicatoren ('indicators') voor de beproevingswerkplaats (proefstanden) is hieronder weergegeven. 
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Deze verantwoordelijkheden en indicatoren zijn gekwantificeerd volgens de volgende tabel 

Indicator: Maximale Rang- Score Redelijke Minimale Rang- Score 
prestatie orde prestatie prestatie orde 

Reparatie-uren t.o.v. draaiuren; L-proefstanden 0% 1 100 0,5% 1% 1 -150 

CCM-proefstand 0% 1 100 3,5% 7% 1 -150 

Functionele proefstand 0% 1 100 10% 60% 1 -150 

Tot. aant. weken achier op onderhoudsschema 0 weken 2 20 4 weken 12 weken 2 -30 

% metingen met hermeting (I' metinl!. foul) 0% 1 JOO 5% 20% 1 -150 

% voldaan aan eerste dee) van checklist 100% 5 10 80% 20% 5 -15 

% instelbladen/meetrapporten goed ingevuld 100% 4 13 95% 80% 4 -19 

% onderhoudskaarten volledil!. inl!,evuld 100% 3 15 90% 75% 3 -23 

% voldaan aan tweede dee) van checklist 100% 7 7 17% 0% 7 -11 

% metinl!,en met hermetinl!. (communicatie) 0% 1 100 5% 20% l -150 

De getallen zijn vervolgens 'vertaald' in prestatiewaarderingscurven ('contingencies'). Deze vormen de 

basis van het systeem en geven de waardering aan voor de verschillende prestaties. Op de x-as van de 

Afst11deerverslag P. Smeeke11s 



~~~ 
'--' Meetsystemen voor de integratie van zorg 
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grafieken is steeds de prestatie-range aangegeven ( dus van minimale tot en met maximale prestatie) en op 
de y-as is de waardering (het belang) van de verschillende prestaties aangegeven. De vorm van de curve 
geeft aan hoe de verschillende prestaties onderling gewaardeerd worden. De grafieken zijn hieronder 
weergegeven. 
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Bijlage 6 Res11lta1e11 proefstandenprojec/ 
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Bijlage 7 Pres/atiewaarderi11gsc11rven CCV-werkplaa/s 0 

BIJLAGE 7 PRESTATIEWAARDERINGSCURVEN CCV-WERKPLAATS 

In deze bijlage wordt een volledig overzicht gegeven van alle prestatiewaarderingscurven voor de CCV
werkplaats. Ook is het terugkoppelrapport opgenomen in deze bijlage, alsmede de ondersteunende 

formulieren. 
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Bijlage 7 Prestatiewaarderingscurven CCV-werkplaals (T) 

De terugkoppeling van de resultaten in de afgelopen periode naar de groep toe gebeurt met behulp van het 
terugkoppelrapport. Hieronder is weergegeven. 

Terugkoppelrapport; CCV-werkplaats. 

Verwerkt door: ..... . 
Betreft periode: ..... . 

Prestatie: Score: Vorige periode: 
Kwaliteit van de gemaakte werkstukken. 
* % van de gecontroleerde werkstukken, waarbij de maatvoering klopt. 

II Effectiviteit van de manier van werken. 
* Aantal keren dat hulp van tekenaar/constructeur ingeroepen wordt. 
* Aantal keren gestopt t.g. v. het ontbreken van gereedschap. 
* Aantal keren gestopt t.g.v. het ontbreken van besteld materiaal. 
* Aantal keren gestopt t.g.v . tussendoorkomende spoedklus. 
* Aantal keren dat herstel werkzaamheden worden verricht aan werk van buiten. 

Ill Veiligheid/arbeidsomstandigheden op de afdeling 
* % voldaan aan het eerste dee) van de checklist. 

IV Staat van de machine(s). 
* % van de machines dat voldoet aan smeer- en onderhoudsschema. 
* Gemiddelde tijd tussen storingen . 

V Belasting van het milieu. 
* % voldaan aan tweede deel van de checklist. 

_ _ + __ + 

_ _ + __ + 

__ + __ + 

N aast dit terugkoppelrapport zijn er nog enkele ondersteunende formulieren gei:ntroduceerd voor het 
turven en controleren. Deze worden op de volgende bladzijden weergegeven. Achtereenvolgens zijn dit de 
turflijsten waannee een aantal indicatoren opgevolgd kunnen worden en de 'checklist voor veiligheids- en 
milieu-aspecten bij CCY-werkplaats'. 
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TURFLIJST T.B.V. CCV-WERKPLAATS 

Behorende bij machine(s) : ...... .. .......... ..... ..... . (machinenr(s).) 

Ingevuld door: .......... . 

Weeknummer. 
II Aantal keren dat gestopt moet worden, omdat: ~--'-'--- Totaal.-____ Totaal __ ..;.;_ __ Totaal~---- Totaal 

• Hulp van constructeur ingeroepen moet worden. 

• Juiste gereedschap ontbreekt. 

• Bestelcl/juiste materiaal ontbreekt. 

• Er een spoedklus tussendoor komt. 

Van Ooome'a Tranamluie; W<sie 23-11 -94 Turflij91; CCV-Mfkplaata 



Bijlage 7 Prestatiewaarderingscurven CCV-werkplaats (T) 

Checklist voor veiligheids- en milieu-aspecten bij CCV-werkplaats 

~ 

1.2 ken allemaal beneden de 85 
1.3 ken allemaal beneden de 80 

2.0 
2.1 
2.2 
2.3 

4.1 
4.2 
4.3 

6.2 rake van een oncomfortabele koude of warmte 

(19 items) 

(6 items) 

Van DOOJne's Transmissic; versie 23·11-94 Vcilighcids- en milicu-aspcctcn bij CCV-werkpluts 
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Kenmerk 9 : Ziekteverzuim Continu Verbeter Systeem 
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Bijlage 10 Resultaten project waterhuishouding 0 

BIJLAGE JO RESULTATEN PROJECT WATERHUISHOUDING 

In deze bijlage is een overzicht weergegeven van de uiteindelijke resultaten en schema's met betrekking tot 
het QOS-project 'verbeteren waterhuishouding'. 

De projectdefinitie met daarin opgenomen de op te volgen indicatoren, de doelstellingen, de projectleden, 
etc. is weergegeven door middel van onderstaand projectformulier. Het betreft hier pilotproject nummer 
zes (van de negen). 

Projectformulier QOS project 6 
Waterhuishouding verbeteren 

Hoofdoroep doelstellino KostPriisreductie 

Verbeterthema Milieukosten 

Reden 1. verminderen van de afvalkosten door reinigen van afvalwater 
2. verlaoen onderhoudskosten wasmachine 

Prestatie indicator 1. afvoerkosten vervuild water uit tank vloeibaar afval 
afvoerkosten vervuild water via riool 

2. onderhoudskosten ..... 

Doelstelling in termen van de 1: 24.000,- per jaar eind 1995 
prestatie indicator afvoerkosten blijven gelijk aan kosten voor 1992 

2: noo open 

Project verantwoordelijke Kees van Mal 

Proiectteam leden Jan van Loon, monteurs, Mark Mannesse 

Planning zie olanningsformulier 

Verwachte kosten 99 .000,- (excl.) en 219.000,- (inclusief het aanoassen van de trommelmachines) 

Verwachte opbrengsten 73 .000,- per iaar (excl.) en 123.000,- per iaar (incl.) 

De oorspronkelijke resultaten in de vorm van een QOS-overzicht leverde het beeld op, zoals dat op de 
volgende bladzijde is te vinden. 

N adere beschouwing van deze resultaten en aanvulling met de verwijderde afvalstromen, heeft het beeld 
opgeleverd dat te vinden is op de daaropvolgende bladzijde. 
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Afvoer CA2/000845 

~ ~ 
Kwartaal 

Verbeteren waterhuishouding Datum: 07-09-94 

Belangrijkste oorzaken: 

1. Verontreiniging met chloortloudende walsolie 

2. Verontreiniging met benzine uit de garage, via de afgewer1de olie 

3. Verontreiniging met olieen (niet zijnde boor- en snijolie) 

4. Verontreiniging met petroleumachtige produkten: DWX30-DW10 

5. Lozing van verontreinigd proceswater (veel water afgevoerd) 

0,42 0,42 

Mrt~~~t :mF~l:1[:fF 
3&4 

5 24 19 20 23 12 16 16 12 11 12 

Voor 1 & 2: prijs per kg 

Voor 3 & 4: toeslag vrije olie in 100 / 

Voor 5 hoeveelheden in 1000 kg 

[illl!l Maatreget getroffen 

G 
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Verbeteren waterhuishouding Datum: 23-11-94 

• Gewlcht Belanqrijkste oorzaken: 
Afvoer CA2/totaal -•-Kosten 

- ,-Ooel 1. Verontreiniging met chloorhoudende walsolie 

2. Verontreiniging met benzine uit de garage, via de afgewerkte olie 

3. Verontreiniging met olieen (niet zijnde boor- en snijolie) 

4. Verontreiniging met petroleumachtige produkten : DWX30-DW10 

5. Lozing van verontreinigd proceswater (veel water afgevoerd) 

0 
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Bijlage JO Res11ltate11 project waterhuishouding 

Ook is er een opzet gemaakt om de verschillende wasprocessen verder te detailleren. 

YEBBETEBEN WATERREUEERSJNG 

MAFQ (691) 

Gewijzigd op: 2 augustus 1994 

Bouwjaar: 1990 
Ombouwdatum: 
Aanschafprijs: 

Inhoud: 2300 liter (wasbad: 1200 liter, spaarbad: 500 liter, spoelbaden: 600 liter) 
Gemiddelde bezettiogsgraad: 

Energieverhn1ik (gemiddeld)· 
Elektriciteit: 53 kW (aansluitvermogen) 
Aardgas: 
Water: 

80 kW (maximale vermogen van de branders) 
0,450 m3/h 

Pcincipescbets· 

15011hrojod 

450 11h ongollonl -

420ka-,o.r&noc13e 

L--,,----------.--J 1201co,'jur&noc014 

3001/h- 10011h_,. 

MAFO 

20011h-

... llhSu-1:le 

... llhs..toc:084 

Werking· 

llit: 

Het ongeharde water wordt eerst omgezet in gedemioeraliseerd water. Dit wordt gebruikt voor de 
verschilleode spoelbaden. De verschilleode spoelbaden !open, al of oiet geregekl via een afsluiter, in 
elkaar over (cascade). Verder is er op bet wasbad sprake van een olieafscbeider, die werkt met 
coalescentie olieafscbeidiog. Bad I is een wasbad zooder spui. Bad 2 is een spaarspoelbad zooder spui, 
tenzij bet te sterk is vervuild. Bad 3 beeft een demispoeliog en loost op bet riool. Dit bad beeft 1/200 
van de concentratie van bad I. 

- Ongehard water (uit overzicbt was- en trommelprocessen v. Mark Maonesse) 
- Surtec 084 (extrapolatie gebruik 6mod. '94 (Rapier)) 
- Surtec 136 (---,,----) 

- Reject demiwater-installatie 
- Vervuild water 

verontreinigd m~t: Surtec 084 
Surtec 136 

450 1/h 
120 kg/jaar 
420 kg/jaar 

150 1/h 
200 1/h 

Afstudeerverslag P. Smeeke11s 
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XLIV 

Vanwege bet gebrek aan harde gegevens ten aanzien van de verschillende wasprocessen (met name voor 
verbruik, etc.), heh ik gedurende een maand onderzocht wat bet werkelijk verbruik was bij twee verschil
lende wasmachines (machnr. 680 & 681 ). Machine 680 is voorzien van een olieafscheider voor bet 
verwijderen van olie uit bet afvalwater. 
De kwantitatieve gegevens zijn hieronder weergegeven. Op de volgende bladzijde is een en ander grafisch 
weergegeven. Uit de kolom 'Tot. verbr./uur' en uit de grafiek met bet 'gem. verbr. tot datum' blijkt dat bet 
gemiddelde Surtec-verbruik (zeep-oplossing) per uur nagenoeg hetzelfde is voor beide wasmachines (0,12 
liter/uur). Oat wil zeggen dat bet aanbrengen van de olieafscheider niet heeft geleid tot bet bijstellen van 
bet wasproces. 

Waterhuishoudinq 

Opmerldngen: 

lnhoud: 

• Er worden meerdere typen schakels door elkaar gemaakt 
• De batchgrootte Is variabel 
• De machine staat aan (en vert>ruikt) van zondag- t/m vrijdagavond 

• I• (3,14159 X cf)l4 X h 
Alleesfout:• !..l£m 
Tolale onnauwkeurigheid in de inhoud: 100 x ((3,14 x 0,02)/4 + 0,01) • ! 2,57 llter 

Van Doome's Transmissie 
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Bijlage 1 I Risico-signaleri11gsfomiulier 

BIJLAGE 11 RISICO-SIGNALERINGSFORMULIER 

Datum: 
Tijd: 

ldentificatie 

Naam: 

Afdeling: 

Tel.: 

Aangetroffen risico 

Soort risico +: Arbo/Milieu/K waliteit/Overig 

Plaats waar het risico is geconstateerd : 

Risico: 

(Mogelijk) gevolg: 

Mogelijke oplossing: 

Verwerking" 

Datum ontvangst : 

Verwerkt door: 

Datum verwerking: 

Vervolgactie: 

Afstudeerverslag P. S111eeke11s 

CD 

+ doorhalen wat niet van toepassing is 

• in te vullen door adminiatratie 

XLVII 



Bijlage I 2 Checklist voor ontwerp en ontwikkeling 

BIJLAGE 12 CHECKLIST VOOR ONTWERP EN ONTWIKKELING 

Mechanische aspecten: 
D Snijden/schaven voorkomen (scherpe randen/hoeken, bramen, etc.). [CE) 
D Bewegende delen/intrekpunten afgeschennd, voorzien van veiligheidsschakelaars (ook bij onderhoud) [CE)/(PE). 
D Openingen in/bij afschenningen klein genoeg. [CE) 
D Bewegende delen beschennd tegen vallende/los vliegende delen. [CE) 
D Instabiliteit v. apparaat voorkomen. [CE) 
D Stand/positie voor transport/werking v. apparaat duidelijk aangegeven. [CE) 

Versnelling en vertn1ging: 
D Uit positie raken van losse objecten, door versnelling/vertraging v. produkt, voorkomen. [CE) 
D Ongewenst/onbeheerst vrijkomen van opgeslagen potentiele energie tegen gegaan (ingedrukte veer, etc.). [CE) 
D Vrijkomen (o.i.d.) v. vloeistofin object, door versnellen/vertragen, voorkomen (containers voldoende dicht/ groot). [CE) 
D Buffers voor het opvangen van hydraulische schokken aanwezig. (CE] 
D Schokdempende voorzieningen (om 'doorslaan' te vennijden) aangebracht. [CE) 
D Dragende delen beschennd tegen overbelasting. [CE) 
D Start-/stopacties bij hef- en hijsverrichtingen voldoende gelijkmatig. (CE) 
D Loopvlakken voldoende stroef. [CE) 
D Afschermkappen bij roterende delen aangebracht, ter beschenning tegen afwerpen v. materiaalfragmenten. [CE) 
D Omkasting sterk genoeg. [CE( 

Trillingen en geluid: 
D Trillingen minimaal door juist vastzetten v. behuizingen v. draaiende delen . [CE) 
D Trillingsopnemers/dempers aangebracht (indien nodig) en voldoende effectief(is/wordt dit getest). [CE) 
D Beweging v. bevestigingsmaterialen v. veiligheidskritische onderdelen (bouten) voorkomen. [CE) 
D Lostrillen v. bevestigingsmaterialen v. veiligheidskritische onderdelen voorkomen door borging. [CE) 
D Vennoeiing/ verandering in kristalstructruur voorkomen door materiaalkeuze v. trillende delen. (CE) 
D Roterende delen onderling gebalanceerd (getest). [CE) 
D Dunne delen vermeden bij 'snelle' luchtstromingen (i.v.m. 'suizen' of'flutteren'). [CE) 
D Rekening gehouden met trillen v. hefboomconstructies of 'afgeveerde delen' . [CE) 
D Componenten met laag toerental (i .p.v. hoog) gekozen waar mogelijk. [CE) 
D Hand-ann trillingen en lichaamstrillingen voorkomen. [DIA) 
D Gevaar voor optreden van eigentrillingen voorkomen. [CE) 
D Hinderlijk geluid voorkomen (dempingsmat., constructieve aanpassing, geluidsanne installatie). [CE)/[DIA)/(V-20) 
D Geluidsdruk gemeten onder verschillende omstandigheden (<80dB(A)) [CE) 
D Geluidsbronnen gei"soleerd v. afstralende delen. [DIA) 
D Auditieve waarschuwingssignalen duidelijk le onderscheiden/hoorbaar. [DIA) 

Elcktrische systemen: 
D Ongewenste start voorkomen (na nulspanning). [CEI 
D Aanraking v. geleidend materiaal (onder spanning) voorkomen . [CE) 
D Is de toegepaste isolatie berekend voor de functie (dubbele isolatie bij elektrische gereedschappen). [CE) 
D Bedrading/isolatie beschermd tegen schaven, doorsnijden, enz. en voorzien van trekontlasting. [CE) 
D Waarschuwing aangebracht tegen 'leeglooptijd' v. condensator. [CEI 
D Koelvoorziening aangebracht om faalkansen v. componenten terug te brengen en hete oppervlakken te elimineren. [CE) 
D Brandwonden door heel oppervlak en spontane ontbranding van materialen voorkomen (isolatie, afschenningen). [CE) 
D Kans op ontstaan van vonken geminimaliseerd. [CE) 
D Ophoping v. vuil of ander brandbaar materiaal voorkomen.[CE) 

D Goed gedimensioneerde smeltveiligheden gebruikt en goed bereikbaar. [CE) 

Afst11deen,erslag P. S111eeke11s 
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□ Schade door spanningspieken voorkomen. (CE) 

D Relevante componenten geaard. ICE) 

D Veiligheidsschakelaar aangebracht op plaatsen waar fatale schok kan optreden en contactpuntcn afgcschcnnd. (CE) 

Ve.-lichting en klimaat: 
D Storende spiegelende/glanzende oppcrvlakken voorkomcn (i .v.m. aflezen becldschennen, meters, etc.). (DIA) 
D Grote contrasten vermeden (i .v.m. taakwaarneming). IDIA) 
□ Rekening gehouden met lichtinval bij installatie. IDIA) 
D Aanwezige warmtebronnen afgeschennd. IDIA) 

Gassen, dampen en stof: 
□ Toxische en/ofhinderlijke stolfen zoveel mogelijk vermeden. IDIA) 
D Kans op huidcontact met toxische of hinderlijke stolfen voorkomen . IDIA) 
□ Stofvorming voorkomen door gebruik gesloten transportsysteem met onderdruk. (DIA) 
D Afzuigingen toegepast, waar nodig (let op plaatsing). (DIA) 

Milieu-aspecten: 
□ Verbruik van grond-, hulpstolfen en energie geminimaliseerd. 

□ Maatregelen genomen om vermenging van afvalstolfen te voorkomen . 
□ Gebruik van milieubelastende grond- en hulpstolfen zoveel mogelijk voorkomen . 
□ Gebruik 'bedrijfs-bekende' stolfen indien mogelijk . 
□ Zijn de mogelijkheden voor recycling van hulpstolfen (intern of extern) onderzocht. 

D Vermijdt bijzondere eisen aan opslag/afvoer van hulp-/afvalstoffen. 

Lichnmelijke belnsting en werkplekinrichting: 
□ Gunstige lichaamshouding gegarandeerd door juiste plaatsing onderdelen, bediening, etc. (ook bij onderhoud). IDIA) 
□ Geknield, gebukt, gehurkt en/of met de annen boven het hoofd werken, zoveel mogelijk voorkomen. (DIA) 
D Kunnen de gewrichten zoveel mogelijk in de neutralc stand blijven staan bij bedicncn of ondcrhouden. (DIA) 
D Asymmetrische werkhouding voorkomen (gedraaidc rug, etc.); ook bij onderhoud. (DIA) 
□ Werkplek dichtbij en recht voor het lichaam geplaatst en op de juiste werkhoogte aangebracht. (DIA) 
D Voldoende bewegingsruimte voor uitvoering werkzaamheden (makkelijke houding bij krachtsinspanning). [DIA) 
□ Uitoefenen v. grote krachten vermeden (tillen , duwen, losdraaien , etc.) (DIA) 
□ Langdurig statische belasting voorkomen (variatie in werkhouding). IDIA) 
D Kortcyclisch/repeterend werk zovcel mogelijk voorkomen. (DIA) 
D Transportroute zo, dat handmatig tillen/verplaatsen zoveel mogelijk ontlast wordt. IDIA) 
□ Stasteunen aangebracht bij langdurig staand werk. IDIA) 
D Werkhoogtes voor werkplekken met wisselende taak/medewerkers eenvoudig en snel in hoogte verstelbaar. IDIA) 
D Aile visueel te bewaken taken zichtbaar vanuit elke werksituatie bij werkplek. IDIA) 

Gereedschappen, werktuigen en machines: 
D Draaiende/bewegende delen buiten het bereik van lichaamsdelen aangebracht. (DIA) 
D Onderhoud aan draaiende machines verhindert. (DIA) 
D Voldoende aanwijzingen en signaleringen bij bedieningsplaats aanwezig (gebruiksaanwijzingen, etc.). (DIA) 
D Goed zichtbare en bereikbare noodstop bij alle werkplekken. (DIA) 

Bedicningsmiddelen en Yisuele info1matie: 
□ Bewegingsrichtingen van bedieningsmiddelen afgestemd op bewegingen van de machine(s). IDIA) 
□ Bcdieningsmiddelen afgestemd op gebruik (afmeting, plaatsing, groepering, vonn, codering en terugkoppcling). (DIA) 
□ Bij bedieningsmiddelen rekening gehouden met te dragen beschenningen (handschoenen, etc.). (DIA) 
□ (Ongewenste) bediening (-sfouten) voorkomen (tussenruimte, plaatsing, etc.) (overbruggen van beveiligingen) (DIA) 
□ Bedieningsmiddelen eenvoudig en unifonn van plaats en karakter. (DIA) 
□ Aangeboden informatie groot genoeg om waar te nemen (schaalverdelingen goed afte lezen). (DIA) 

Van Doorne's Transmissie 
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D Zijn informatiebronnen zo geplaatst en gegroepeerd dat waameming bevorderd word!. [DIA) 
D Alie belangrijke informatiebronnen in gezichtsveld geplaatst. (DIA) 
D Juiste type meters en displays gebruikt (analoog: dynamisch, digitaal : statisch). [DIA) 

Onderhoudbaarheid: 
D Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren door een ofhoogstens twee personcn. [PE) 
D Benodigde uitrusting in aantal en typen minimaal en eenvoudig tc bcdiencn. (PE) 
D Aantal (verschillende) componenten tot minimum beperkt. (PE) 

D Aantal (typen) hulpstofTen minimaal en zoveel mogclijk gestandaardiseerd. (PE) 
D (reserve-)delen zoveel mogelijk gestandaardiseerd en/of als handelsartikel verkrijgbaar. (PE) 
D Aantal bewegende delen en slijtageplaatsen beperkt. [PE) 
D 'Uit' stand bij onderhoud , door meerdcrc sloten te borgen. (PE) 
D Beoordeling van de toestand van kritische onderdelen mogelijk (kijkglazen , inspectie-openingen, etc.). (PE) 
D Standen van kleppen (e.d.) van buitenafzichtbaar. [PE) 
D Aansluitpunten voor meetapparatuur voorzien en aangebracht. [PE) 
D Juiste signaleringen (auditief, visucel) voor het signalcren van storingen aangebracht. (PE) 
D Functionele en materiele opbouw eenvoudig en goed te doorzien (o.a. door modulaire opbouw). (PE) 
D Benodigde gegevens (opschriftcn, symbolen, pictogrammen) op componenten, vulopeningen, e.d. aangebracht. (PE) 
D Vormen v. componenten zo, dat verkeerde montage voorkomcn word!. (PE) 
D Verschillen aangebracht tussen aansluitingen van verschillende componenten, zodat verwisseling onmogelijk is. (PE) 

D Kwetsbare componenten op plaatsen waar veel onderhoud wordt verricht, beschermd ofvermeden. (PE) 
D Belangrijke componentcn (voor onderhoud) zitten op wcrkhoogte en binnen reikwijdte. (PE) 
D Goed losneembare verbindingen, waar mogelijk met snelaansluiting, gebruikt voor te wissclen delen . (PE) 
D Vervuilen , vastroesten ofbeschadigen v. verbindingen voorkomcn. (PE) 
D Aantal (typen) los te nemen verbindingen zo klein mogelijk. (PE) 
D Componenten, die veel gewisseld zullen worden, zijn licht en hanteerbaar. (PE) 
D Grote/zware onderdelen te vervangen zondcr omliggende dclen te beschadigen. [PE) 
D Zware componenten zo laag mogelijk geplaatst, ofbij dragendc constructie waarop deze kan rusten . [PE) 
D lnstel- en atleesplaats bij elkaar gebracht. [PE) 
D Gevaarlijke instellingen voorkomen (bijv. m.b.v. aanslagen). [PE) 

D Veranderen v. belangrijke instellingen door onbevocgden voorkomen. [PE) 
D Benodigde handleidingen, tekeningen, procesbeschrijvingen, etc. voorhanden. [PE) 

Robuustheid: 
D Zijn instellingen onafhankelijk van elkaar ofis de onderlinge invlocd bekend (veranderen v. x heeft geen invloed op y). 
D Zijn schakelaars, bedieningsknoppen, etc. stevig bevcstigd. 

D Zijn instellingen steeds eenduidig (I stand = I instelling (altijd)). 
□ ls de levensduur van lagers groot genoeg (l! 10.000 uur). 
D Sterkte en stijfheid v. constructie gocd. 

D Aandrijvingen goed gedimensioncerd (voldoende lageringen, vermogen; hystcrcsc voorkomen). 

Toelichting: 
[CE): Praktische handleiding Europese machinerichtlijn {projectenbureau} 

[DIA): De inspectiemcthode Arbeidsomstandigheden {Arbo-/milieuco0rdinator} 

[PE): Onderhoud en ontwerp; PE-map {kantoor Dick Siebel!} 

[V-20): Voorlichtingsblad geluid {Arbo-/milieucoordinator} 

Afs111deen1erslag P. S111eeke11s 
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Bijlage 13 Model voor een arbozorgsysteem «~> 
BIJLAGE 13 MODEL VOOR EEN ARBOZORGSYSTEEM 

Hieronder is een grafische weergave gegeven van het eerste model voor een zorgsysteem [9,10). Dit model 
is uiteindelijk niet gekozen, omdat er teveel nadelen aan verbonden zijn (zie hoofdstuk 4). 

Input 
elllCllSCD 
• middclai 

Beleidscyclus 

• groodstatfai •=gie 

AJvi.scurs 
Oplcidcrs 

Jnfcnnatie 
Dcskundigbcid 
Oplciding 

Audit 
catificaing 

[b::uomlMie 
I>etabloml 
Dcmamdigm 

figuur 1: model voor een arbozorgsysteem 

WdBesluit 
P-bladNEN 
CAO IDziclitm 

~ 
•V~ 
•Wclzijn 

Het uitvoeren van het beleid wordt gedaan met behulp van de optimalisatiecyclus. Als de specifieke 
beleidspunten zijn opgelost, springt men terug naar de beleidscyclus. 
De verbinding tussen inventariseren en analyseren van oorzaken in de optimalisatiecyclus, was in het 
oorspronkelijke model niet aanwezig. 

Afs111deen1erslag P. Smeekens Lill 



Bijlage 14 Model voor /,et geii1tegreerd zorgsysteem 0 

BIJLAGE 14 MODEL VOOR HET GE/NTEGREERD ZORGSYSTEEM 

In deze bijlage wordt een bondige uitleg gegeven van het model voor het geintegreerde zorgsysteem [11]. 
Aangegeven is, wat er onder de verschillende relaties in het model moet warden verstaan. Een totaal 
overzicht van het model, inclusief de beschrijving van de relaties, is hieronder weergegeven. 

r-- - -- - ------ - 7 
I ~ Olpal,allo 

I Kwalilcit,.JmiJim. 
I larboldcid 

I 
I 18 17 
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I 
I 
I 
I 
I 

IS 

lnfo.V.......a. 
<xgun 

13 

I 
I 
I 

s I 
I 
I 
I __ _ __ _ _____ ] 

12 

Beschrijving van de relaties: 

I . Metingen aan het primaire proces. 

I 

Lcwnnci.-

Catific:abe 
in.olitula, 

22 24 

Jami: 
(o6iamn,<Ml"-
badm....t-
-> 

2. Info1matie over (kwaliteits-/milieu-/arbo-)prestaties van het primaire proces. 
3. Analyse van oorzaken voor bepalen mogelijke ingrepen. 
4. Ingreep in het primaire proces. 
5. Terugkoppeling over oorzaken, maatregelen en gevolgen. 
6. Metingen aan (de k/m/a-prestaties van) de leverancier. 

I 

23 

7. Informatie over (kwaliteits-/milieu-/arbo-)prestaties van de leveranciers (audits bij leverancier). 
8. Analyse van oorzaken voor het bepalen van mogelijke ingrepen. 
9. Ingreep en nieuwe afspraken. 
I 0. Terugkoppeling over afspraken, maatregelen, oorzaken en gevolgen. 
11. lnfo1matie over prestaties van het k/m/a-systeem (diverse inteme audits). 
12. Klantenwensen en -eisen op het gebied van kwaliteit/milieu/arbo (incl. die v. overheid en __ werknemers). 
13. Wensen en -eisen van inteme klant op het gebied van kwaliteit/milieu/arbo. 
14. Exteme normen voor het k/m/a-systeem. 
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15. Info1matie over prestaties k/m/a-systeem en relatie met de omgeving. 
16. lngreep op het k/m/a-systeem op basis van 15 en eventueel 18. 
17. T erugkoppeling over prestaties van het k/m/a-systeem naar het beleidsorgaan. 
18. Ingreep op het k/m/a-systeem via verandering van het beleid. 
19. Infmmatie van het bedrijfnaar de overheid (subsidieaanvragen, proefprojecten, etc.). 
20. Invloed van de overheid via subsidies, wetten, etc. (produktaansprakelijkheid) 
21. Beoordeling van prestaties van het k/m/a-systeem en de mate van barging door certificatie-instituten. 
22. Beoordeling als 21 door de klant (afuemer, overheid, werknemers) (audit door klant). 
23 . Invloed van het certificatie-instituten op het kwaliteits-/milieu-/arbo-beleid. 
24. Aantonen van certificatie naar de klant toe. 

Het primaire proces wordt enkel be1nvloedt door het besturend orgaan. Het k/m/a-systeem bestuurt dus 
niet direct, maar via een besturend orgaan. Deze laatste maakt immers de afweging of er nog met andere 
aspecten rekening gehouden moet worden, zoals financiele, logistieke, etc. 

Het is overigens niet zo dat iedere persoon maar een rol vervult binnen het model. Zo zal een operator van 
een proces in sommige gevallen als besturend orgaan functioneren en een ingreep bepalen en in andere 

gevallen slechts de meting aan het primaire proces verrichten, waarna de voorman de rol van besturend 
orgaan ovemeemt. De verschillende personen kunnen dus meerdere rollen vervullen binnen het model. 
Deze verschillende rollen dienen echter wel op ieder moment duidelijk te zijn, zodat bepaald kan worden 
wie de verantwoordelijkheid draagt en wie bevoegd is. 

Ten aanzien van het model is het overigens zo dat de regelkring rond het primaire proces zich op een 
aantal niveaus kan afspelen. Voor produk1ie bijvoorbeeld kan een kwaliteitsprobleem zich voordoen op 
het niveau van de operator (binnen de regelgrenzen), maar ook op het niveau van de voorman (eventueel 
met ondersteuning van de systeemcontroleurs, procesengineers en ondersteuners) en tenslotte zelfs, via de 
unitmanager, op het niveau de hele organisatie. Deze diepgang moet ook tot uitdrukking worden gebracht 
in de invulling van het model. 

Van Doome's Transmissie 
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BIJLAGE 15 ANALYSE VAN DE INTERVIEWS 

Hieronder volgt een geclusterde beschrijving van de analyse van de interviews gehouden bij de ontwerp
en bij de produktieafdeling. Een algemene beschrijving van deze resultaten is te vinden in hoofdstuk 4. 
Daarbij zijn steeds eerst enkele sterke punten aangegeven en vervolgens enkele zwakke punten in het 
kader van het gekozen model. 

15. J Produkt- en procesontwerp 

Metingen: 
• Er warden veel metingen verricht aan de protobanden, waarvan de resultaten gebruikt worden voor het 

evalueren van het ontwerp. 

• Er zijn, voor het ontwerpproces, geen indicatoren bepaald om KIM/ A te besturen. 
• Er vinden geen metingen plaats op het gebied van milieubelasting en arbeidsomstandigheden. 
• De resultaten van de metingen aan de protobanden zijn sterk mensafhankelijk. 
• De metingen aan het ontwerp zijn gericht op produktkwaliteit, niet op kwaliteit van het ontwerpproces. 
• Een kwaliteitsinstrument als FMEA leeft niet, omdat het te lastig te hanteren is. 
• Bij beproeving zijn er problemen met de kalibratie van meetmiddelen (manometers en momentsleutels). 

Eisen/normen: 
• De eisen die gesteld worden aan de overgang van ontwikkeling naar projectbureau zijn vastgelegd. 
• De intentie leeft om arbo/milieu wel een rol te laten spelen bij de ontwikkeling van de 3• generatie. 
• Bij het procesontwerp is er al sprake van invloeden van arbo en milieu. 
• Voor het bandontwerp gaat men uit van een maximale specificatie (meer dan de klant wenst). 
• Algemene (gedrags-)norrnen voor het ontwerpen zijn opgenomen in een PE-map. 
• Er wordt gestreefd om de eisen voor het ontwerp vooraf vast te leggen. 

• De norrnen moeten komen van de afnemer, deze functioneert echter nag niet als klant ("als een baby zo 
blij , met wat ze krijgen"), zodat de ontwerper deze grotendeels zelf bepaald. 

• De norrnen en eisen zijn ongestructureerd, de ontwerper bepaald voornamelijk zelf water in komt. 
• Het eisenpakket (specificatie) is meestal niet volledig uitgewerkt en niet expliciet. 
• Het algemene beleid voor kwaliteit, milieu en arbo (als norm) is niet bekend bij de ontwerpers. 
• Norrnen voor arbo en milieu zijn vaag en/of onbekend. 

lngrepen: 
• lngrepen kunnen direct doorgevoerd worden, omdat de ontwerper wat dat betreft veel vrijheden heeft. 

• Afwegingen en argumenten warden niet vastgelegd, alleen de resultaten (alles gaat impliciet). 
• Voomamelijk gebaseerd op 'mentale-bagage' van de ontwerpers, en dus sterk van hem afhankelijk. 

Besturend orgaan: 
• Er is veel aandacht voor het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plaats. 
• Er is veel kennis en ervaring aanwezig bij de verschillende ontwerpers en in de hele organisatie. 
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• De ontwerpers zijn sterk gericht op het behouden van vrijheden. 
• Er is weinig discipline ten aanzien van structured werken. 
• Er is sprake van een grote mate van aversie tegen procedures. 

Beoordeling: 
• De ontwerpen worden beoordeeld door vele personen met kennis van zaken. 
• Het procesontwerp wordt tijdens alle stappen beoordeeld (specificatie tot bepalen procescapabiliteit). 

• De ontwerper zelf bepaald voor een groot dee! de invulling van de beoordeling. 
• Er is geen structurele aanpak voor het beoordelen van het ontwerp, bijvoorbeeld m.b.v. de '7-tools'. 
• De afname van machines gebeurt niet gestructureerd, er is niet vastgelegd wat men moet controleren. 
• Er wordt geen K(M/A)-systeem gehanteerd om het ontwerp te beoordelen en verbeteren. 
• Beoordeling van de specificatie gebeurt uit de losse pols, er zijn geen minimale eisen vastgelegd. 

Proceskennis: 
• Er is veel ervaring en proceskennis aanwezig bij de ontwerpers en in de rest van de organisatie. 
• Er worden veel onderzoeken uitgevoerd om deze kennis te vergroten. 
• Men heefi de intentie om deze kennis te koppelen aan de QFD, bij bandontwerp. 
• Er wordt gebruik gemaakt van de kennis, die is opgedaan met het ontwerp van de 24/6 en 24/12. 

• De theorie rood de duwband is niet helemaal bekend en de vraag is of dit ooit helemaal bekend wordt. 
• Men is nu vooral gericht op het zo snel mogelijk testen van protobanden en niet op de theorie. 
• De benodigde gegevens uit produktie worden niet structureel genoeg bijgehouden. 
• Het ontwerpproces is moeilijk voorspelbaar. 

Communicatie: 
• De ontwerpers zijn direct betrokken bij de uitvoering en de resultaten van de proeven. 
• Er is bij VDT sprake van zeer korte communicatie-lijnen. 
• Er zijn vele overlegvormen, waarin zaken als kwaliteit, milieu en arbo aan de orde (kunnen) komen .. 
• Er is sprake van een zeer uitgebreid netwerk van informele contacten. 
• Door de vele informele contacten wordt de 'mentale bagage' van de ontwerpers sterk bevordert. 

• De (in-)formele kanalen worden niet altijd (goed) gebruikt, dit is sterk afhankelijk van de ontwerper. 
• De cultuur bij VDT is vooral gericht op het achterhalen van informatie, niet op het aanleveren. 
• De grote lijnen kloppen normaal wel, maar men mist de verfijningen, door gebrek aan gegevens. 
• Bij beproevingen wordt niet altijd aangegeven waarvoor bepaalde proeven nodig zijn. 

Info: 
• Er is sprake van een grote hoeveelheid gegevens verspreid in de hele organisatie. 
• Gegevens voor het ontwerpproces worden verzameld in de 'moedermappen'. 
• Er is een geautomatiseerd systeem voor de verzameling van procesgegevens (storingen) beschikbaar. 
• Bij het ontwerpproces wordt er gebruik gemaakt van informatie uit de produktie. 
• Er zijn acties om de informatie bij bandontwikkeling te structureren. 

·-
• De gegevens zijn over het algemeen moeilijk toegankelijk, waardoor het leereffect wordt bemoeilijkt. 
• Vee! van de infonnatie moet via de informele kanalen achterhaald worden. 
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• Er is sprake van wantrouwen ten aanzien van de gegevens uit het geautomatiseerd registratiesysteem. 
• Rapportages uit het verleden zijn vaak onbruikbaar door de slechte kwaliteit van de rapportage. 
• Gegevens van service lenen zich niet voor gebruik in het ontwerpproces. 
• Kwaliteit van de (samenvattende) rapportage is bepalend voor de informatie-overdracht. 

Regelkring: 
• De ontwikkeling van de tweede generatie band is kwalitatief goed verlopen. 
• De invloed van arbo en milieu op procesontwerp wordt steeds groter. 

• Van de aanpak bij de ontwikkeling van de tweede generatie is niets vastgelegd op papier. 
• De invulling van de regelkring wordt grotendeels bepaald door de ontwerper zelf. 
• De invloed van milieu en arbo zijn verwaarloosbaar bij bandontwikkeling. 

Structuur: 
• Er wordt gebruik gemaakt van QFD bij het inzichtelijk maken van de eisen voor bandontwikkeling. 
• De intentie leeft om de relatie tussen de ingevulde QFD en gekozen maten aan te geven. 
• Men kan flexibel inspringen op de wensen van de klant (fasenschema). 
• Er zijn acties genomen om het ontwerpproces te structureren, wat geleid heeft tot kleine verbeteringen. 
• De nieuwe structuur van het projectenbureau en de gehanteerde werkwijze daarbij . 
• De eisen voor de overgangen naar projectenbureau (en van daaruit naar produktie) zijn vastgelegd. 
• Er zijn kwaliteitsprocedures voor ontwerp aanwezig (fasenschema). 
• Er zijn diverse acties genomen om alles te structureren: naamgeving, centrale maatvoering, etc. 
• De wens om gestructureerder te werken, is aanwezig. 

• Er is een aversie tegen structuur. Dit wordt gezien als inperking van vrijheden en niet als hulpmiddel. 
• "Eigenlijk werkt men al met .. .. ", wordt gebruikt als reden om niet te structureren. 
• Men is sterk gericht op de bescherming van de eigen positie en de daarbij horende vrijheden. 
• Er is een grote mate van vrijblijvendheid in de huidige aanpak. 

Leiding: 
• Deze leggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de ontwerper. 
• Er is sprake van bewustwording bij de leiding ten aanzien van de te vervullen voorbeeldfunctie. 

• Men stimuleert het gewenste gedrag niet door middel van het uitoefenen van een voorbeeldfunctie. 
• Ontwerpers en lei ding worden niet af gerekend op de vrijblijvende manier van werken. 
• De leiding stimuleert het uitvoeren van onveilige beproevingen door hier niets tegen te doen. 
• Er is geen controle vanuit de leiding op het werken volgens de procedures en/of richtlijnen. 
• Management draagt een structurele aanpak niet uit door deze zelf ook niet te hanteren. 

Invloed van buiten de afdeling: 
• Er vindt afstemming plaats met de uiteindelijke gebruiker, via het projectenbureau. 
• Het betrekken van produktie bij aanschaf/specificatie van machines, is vastgelegd in nieuwe werkwijze. 
• De klant wordt zo vroeg mogelijk bij het ontwerpproces betrokken. 

• Er is geen inbreng van de operators op het ontwerpproces, waardoor hun ervaring v~rloren gaat. 
• De invloed van de klanten gebeurt op basis van onvoldoende gegevens. 
• 'Zij en wij'-cultuur ten aanzien van de verschillende afdelingen. 
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Omgeving: 
• De aanpassingen aan de proefstandruimte zijn gedeeltelijk gebaseerd op arbo ( ergonomie, veiligheid). 
• De milieu-/arbocoordinator stimuleert de aandacht voor milieu en arbo. 
• Er is sprake van een platte organisatie, waarin iedereen veel horizontale contacten heeft. 
• De noodzaak tot verandering is duidelijk voor de hele organisatie. 

• Structureel werken wordt niet gestimuleerd door de heersende bedrijfs- en afdelingscultuur. 

15.2 Produktie 

Metingen: 
• Er zijn veel metingen op het gebied van kwaliteit gedefinieerd en ook enkele voor arbo/milieu. 
• De kwaliteitsmetingen zijn geautomatiseerd. Deze informatiesystemen bevatten veel informatie. 
• Er is Statistical Proces Control gei"ntroduceerd en in gebruik bij produktie. 

• Bij hogere orde regelkringen wordt ingegrepen op basis van gevoel (ervaring), niet op basis van cijfers. 
• De operator ziet de regelkaart als extra belasting en niet als nuttig hulpmiddel voor procesbeheersing. 
• Kalibratie is voor sommige meetmiddelen nog een probleem, door achterstand op het kalibratieschema. 
• Er zijn nog geen structurele, periodieke metingen voor arbo & milieu. 
• Metingen worden vooral verricht voor produktkwaliteit, niet zozeer voor het bewaken van de processen. 
• Slordig gebruik van de regelkaarten (niet eenduidig invullen, zaken vergeten in te vullen, etc.), door 

gebrek aan discipline. Het nut van de regelkaarten voor het eigen werk is niet duidelijk. 

Eisen/normen: 
• De eisen t.a .v. produktkwaliteit zijn vastgelegd in de vorm van maten, toleranties en regelgrenzen. 
• De algemene normen zijn vastgelegd in de uitgebreide procesdocumentatie, O.D.S., controlplan, etc. 

• Er zijn geen normen aangegeven voor milieu/arbo op procesniveau (dus geen sturing mogelijk). 
• Verschil in ervaring/kennis tussen operators, leidt in de praktijk tot andere interpretatie van normen. 
• De eisen en normen zijn gericht op maatvoering van de produkten, niet op algemene procesindicatoren. 
• Er zijn verschillende afkeumormen voor soortgelijke machines, wat leidt tot onbegrip. 
• Er is sprake van normvervaging in de produktielijnen (handschoenen, oprapen van produkten, etc.). 

Ingrepen: 
• De ingrepen door de operator, binnen de regelgrenzen, verlopen goed. 
• Er is veel kennis en ervaring, voor het bepalen van de ingreep, aanwezig. 

• Door de verschillen in kennis en ervaring , ontstaat er een verschil in ingrepen en dus in kwaliteit. 
• Op basis van welke informatie ingegrepen wordt, is niet altijd duidelijk, a.g.v. het impliciete karakter. 
• Bij de hogere regelkringen laten de ingrepen vaak Jang op zich wachten. 
• Men is over het algemeen vooral gericht op symptoombestrijding en oplossingen op korte termijn. 

Beoordeling: 
• Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de grote hoeveelheid kennis van de onder~~euners. 
• Er worden regelkaarten gebruikt bij de beoordeling van de kwaliteit. 

Van Doorne's Transmissie 
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• De beoordeling gebeurt meestal impliciet, waardoor de keuze en de argumentatie onzichtbaar worden. 
• Gericht op brandjes blussen, en niet op het structureel oplossen van problemen. 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van kwaliteitsinstrumenten, zoals de '7-tools'. 

Proceskennis: 
• Er is een uitgebreide documentatiestructuur, waarin plaats is voor de proceskennis. 
• De aanwezige opleidingen, waarin veel plaats is voor kennis en ervaring. 
• Er kan makkelijk gebruik worden gemaakt van de kennis van anderen via de vele informele kanalen. 

• De processen zijn moeilijk te verklaren, de fundamentele kennis ontbreekt. 
• Door de combinatie van nieuwe produkten en nieuwe machines wordt opdoen van kennis bemoeilijkt. 
• Het leereff ect is, door de korte-termijn orientatie, gering op de verschillende niveaus. 

Communicatie: 
• Er zijn vele cornrnunicatiekanalen, die over het algemeen makkelijk toegankelijk zijn. 
• Er zijn overlegbijeenkomsten gei"ntroduceerd in de produktielijnen. 
• Er is sprake van een grate openheid in de organisatie; als je emaar vraagt dan krijg je het. 

• Yoomamelijk informele cornrnunicatie, daardoor sterk persoonsgebonden. 
• Verkeerd gebruik van de cornrnunicatiekanalen, klagen maar niet oplossen/meepraten. 

Info: 
• Er wordt veel informatie verzameld middels de geautomatiseerde systemen, PMS, QDPS, etc .. 
• Er is veel informatie verzameld en gebundeld in de documenten, ODS-en, opleidingen, etc. 

• Er wordt gewerkt op basis van het halen van informatie, geen 'brengcultuur'. 
• Gegevens over afkeur zijn al bekend voor vergaring en worden daama ook niet meer gebruikt. 
• De informatie in de ODS-en is niet altijd volledig (met name de ROAP, die de proceskennis bevat). 
• ODS leeft niet echt als standaard, men vertrouwt meer op ervaring (evt. van anderen). 
• Er is sprake van ontoegankelijkheid van rapportages, zoals PMS. 
• De informatie is vooral gericht op aantallen (en) goed-/afkeur en niet op oorzaken. 

Regelkring: 
• De regelkring rand de operator verloopt goed, hoewel er we! op de korte termijn geconcentreerd wordt 

en er geen echte sturing op milieu en arbo plaatsvindt. 
• De regelkring rond de voorman loopt we!, maar langzaam en ongestructureerd, hoewel er ook hier op de 

korte termijn geconcentreerd wordt. Ook hier is er geen sturing op milieu- en arbo-aspecten. 
• De regelkring rond de unit-manager loopt iets gestructureerder. 

• De terugkoppeling naar het K/M/A-systeem gebeurt niet altijd goed (PWF/ODS). 
• Onduidelijke registratie van instellingen (PWF sluiten niet altijd op elkaar aan). 

Structuur: 
• De structuur voor de aanpak van kwaliteitsproblemen is aanwezig en vastgelegd (kwaliteitsprocedures). 

-
• De aanwezige structuur (met name de tweede regelkring) wordt niet (juist) gebruikt. 

Afst11deen 1erslag P. S111eeke11s LXI 



~ 9P'l 
'--" Meetsytemen voor de integralie van zorg 

Leiding: 
• De leiding heeft in toenemende mate aandacht voor milieu en arbo. 
• Er is veel kennis en ervaring aanwezig bij de leiding. 
• Er is sprake van een grote mate van bereidwilligheid om mee te werken (geen trekkersrol). 
• De leiding ziet de noodzaak tot verandering. 
• De leiding heeft veel vrijheid om de eigen zaken te regelen. 

• Men is sterk gericht op aantallen en kwaliteit, met de nadruk op aantallen. 
• De leiding spreekt mensen niet aan op fouten. 
• Men gunt zichzelf de tijd niet om aandacht te besteden aan de achterliggende oorzaken van problemen. 
• Vrijblijvendheid in het handelen van de leiding, denk aan glijdende planningen, laat komen, etc. 
• Men is met 100 l dingen bezig, waardoor versnippering van aandacht ontstaat. 

lnvloed van buiten de afdeling: 
• Structurelere inbreng van produktie in de ontwerp en inkoopprocessen (b.v. via projectenbureau). 

• De snarenlijn fungeert niet als klant naar het projectenbureau toe; te onvolledig in de wensen. 
• De leiding wordt niet af gerekend op het nakomen van afspraken, te laat komen, planning doorschuiven. 

Omgeving: 
• Er is een duidelijke noodzaak tot uitbreiding/verbetering. 

• Er is sprake van een vrijblijvende bedrijfscultuur, enkele kenmerken zijn hieronder aangegeven. 
• Men wordt niet aangesproken op het niet nakomen van afspraken. 
• Gemaakte planningen zijn vaak glijdend. 
• Er is een grote druk op aantallen, waardoor het ijzer te allen tijde voor gaat. 

Audits: 
• Er zijn een aantal audits operationeel (kwaliteitsaudit (proces, systeem, uitvoerend), milieu en arbo). 

• De audits gebeuren niet structureel genoeg, met name de nodige regelmaat ontbreekt. 
• Te nemen acties, naar aanleiding van de audits, worden niet snel uitgevoerd. 
• De aanbevelingen worden te vrijblijvend gehanteerd. 

Klant: 
• De afnemers vragen een hoge kwaliteit. 
• De overheid vervult een stimulerende rot ten aanzien van het milieubeleid. 
• Er is sprake van een goede relatie met de overheid. 

• De afnemers hebben vooral technische en financiele eisen. 
• Er is sprake van een woud van regels op het gebied van milieu en arbo. 
• De werknemers treden nog niet als klant op t.a.v. de arbeidsomstandigheden. 

Wensen en eisen: 
• Er zijn systemen om de eisen aan het proces systematisch te verwerken (ODS, PW£, TTTW, VOW). 
• In de werkwijze van het projectenbureau wordt expliciet om de wensen van de afnemers gevraagd. 
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• Externe wensen (zoals de systemen van FORD) worden vaak 'gedumpt' bij VDT. 
• Wensen en eisen worden voornamelijk geformuleerd als reactie op auditresultaten. 
• Intern wordt niet expliciet gemaakt wat de eisen/wensen zijn met name ten aanzien van milieu en arbo. 
• De structuren om de proceseisen bij te houden werken niet altijd vlekkeloos. 

Norm voor het K/M/A-systeem: 
• Voor het kwaliteitssysteem is uitgegaan van de Q-10 I norm in combinatie met de ISO-normen. 
• Er zijn hulpmiddelen aanwezig om arbo en milieu onder de ISO-normen te brengen. 

• Er is nag geen structuur in de hanteren normen, met name voor milieu en arbo. 
• Onbekendheid met de normen door de ontoegankelijkheid van de informatie. 

Informatie verwerkend orgaan: 
• Een en ander is procedureel geregeld (ODS, PWF, TTTW, VOW). 
• De aanwezige procedure kan de volledige range aan k/rn/a-wensen ten aanzien van produktie afdekken. 
• Er zijn recentelijk herzieningen van de VOW-procedure uitgevoerd om beter te doen werken. 

• Aanpassingen aan het systeem worden vaak gestimuleerd op basis van wensen/audits van klanten. 
• De aanwezige procedures functioneren niet altijd even goed, vooral de PWF. 
• Er is sprake van eenzijdige aandacht voor procestechnische zaken, het systeem staat niet ter discussie. 

Beslissingsorgaan: 
• De structuur is vastgelegd (VOW-verg., ODS-vrijgave, TTTW-procedure, PWF-procedure). 
• Het regelbereik is vastgelegd, evenals de verantwoordelijkheden. 

• De vergaderingen (en dus de genomen beslissingen) verlopen niet structureel. 
• Er wordt vaak slechts besloten op basis van kwalitatieve uitspraken (mist kwantitatieve onderbouwing). 
• Afspraken worden niet/slecht vastgelegd en te vrijblijvend gehanteerd. 

Beleid: 
• Het arbo/milieubeleid is aanwezig en vertaald in jaarplannen. 
• Kwaliteit wordt steeds als speerpunt genoemd door directie. 

• Er is geen duidelijke stimulering van het beleid door de top. 
• Milieu/arbo-jaarplannen zijn vooral ad hoc gericht en niet op structurele aandacht vanuit de afdelingen. 
• Een duidelijk kwaliteitsbeleid ontbreekt. 
• De jaarplannen zijn gericht op milieu/arbo-coordinator en zijn geen stuurrniddel voor de afdelingschefs. 
• De inhoud van het arbo- en milieubeleid is onbekend in een groot deel van de organisatie. 
• Het beleid wordt te losjes gehanteerd, dit komt naar voren in het uitstellen van beleidsvergaderingen. 

Algemeen: 

• Het kwaliteitssysteem is te weinig gei"ntegreerd in de bedrijfsvoering. 
• VDT is vooral reactief ingesteld, de acties worden voornamelijk ingegeven door exteme organisaties. 
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ProMES staat voor Productivity Measurement and Enhancement System. Het gaat dus om een prestatie
sturingssysteem, waarmee prestaties gemeten en gestuurd kunnen worden door middel van terugkoppeling 
geven, doelen stellen en eventueel betoning. Het systeem geeft informatie over de door de groep geleverde 
prestatie in de afgelopen periode. Deze wordt uitgedrukt in een 'overall'-score. ProMES houdt daarbij 
expliciet rekening met het bestaan van meervoudige doelen, die verschillen in betang. 

De kem van het systeem bestaat uit de vier etementen, waaruit het systeem is opgebouwd. Dit zijn: de 
verantwoordetijkheidsgebieden van de groep ('products'), de prestatie-indicatoren die daarbij horen 
('indicators'), de prestatiewaarderingscurven ('contingencies') en het terugkoppelrapport ('feedback 
report'). 

Deze etementen worden ontwikketd door de groep zetf. Het gaat er dus om dat degene, die gevotgd worden 
met het prestatiesturingssysteem, zetf dit systeem ontwikketen. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en 
vertrouwen in de resuttaten van het systeem. Uiteraard vinden wet een aantat afstemmingsbijeenkomsten 
ptaats met het management om overeenstemming te krijgen over de onderscheiden verantwoordetijkheden 

en de prioriteitsstelling daar tussen. 

Hieronder zat worden aangegeven wat onder de verschillende elementen wordt verstaan. Tevens zal een 
voorbeeld behandetd worden van een service- ( onderhouds-) afdeting voor kopieermachines om het een en 
ander inzichtetijker te maken. 

Verantwoordelijkheidsgebieden 

Dit is een beschrijving van de essentiele bijdragen die de eenheid moet teveren aan de organsatie. Er wordt 
daarbij gestreefd naar volledigheid. Te gebruiken technieken om deze verantwoordelijkheden in kaart te 
brengen zijn bijvoorbeetd de open discussie, de nominate groepstechniek en de detphi techniek. 

V.b. Products: 
• kwaliteit: d.w.z. machines goed repareren en onderhouden 
• kosten: machines repareren en onderhouden tegen lage kosten 
• administratie: d.w.z. correct bijhouden van gegevens 
• representatie: d.w.z. zorgen voor correcte verschijning en gedrag 

Prestatie-indicatoren 

Dit is een concrete maat, die aangeeft hoe goed de eenheid (afdeting) er in staagt haar verantwoordetijkhe
den ('products') waar te maken. Criteria waaraan deze moeten votdoen zijn vatiditeit, beinvtoedbaarheid en 
volledigheid. Hierbij word en dezetf de technieken toegepast ats voor het bepaten van cfe 'products'. 
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(T) Meetsystemen voor de integratie van zorg 
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V.b. Indicators: 
Kwaliteit: 

A) gemiddeld aantal kopict!n (dat een klant heeft kunnen maken) tussen 2 bezoeken (=onderhouds/reparatie
bezoeken). 

B) percentage herhalingsbezoeken ten gevolge van foutieve/slechtc reparatic of onderhoud. 

Prestatiewaarderingscurve 

Dit is een functie, die beschrijft welke waarden de verschillende niveaus, die een indicator kan aannemen, 
hebben voor de organisatie. De prestaties worden dus alien uitgedruk1: in een effectiviteit-score, waarbij 
rekening wordt gehouden met het relatieve belang. 
Voor het bepalen van deze curven wordt eerst de prestatierange en de verwachte prestatie vastgesteld. Per 
indicator wordt dus aangegeven wat de slechtste score is, wat de maximaal haalbare ( onder ideale condi
ties) en wat de verwachte score (die niet goed en niet slecht is en per definitie effectiviteit nul heeft). 
Vervolgens worden de maxima gerangschikt in volgorde van effectiviteit. De belangrijkste indicator krijgt 
dan de waarde 100, waarna de anderen relatief hieraan worden gewaardeerd. Zo worden ook de minima 
gerangschikt, waarna ook deze relatief aan het maximum worden gewaardeerd. Uiteindelijk wordt de vorm 
van de curve bepaald. 
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figuur 1: prestatiewaarderingscurve 

Terugkoppe/rapport 
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Dit rapport geeft de eenheid informatie over de prestaties (produktiviteit) van de eenheid in de afgelopen 
periode. Hiermee krijgen zij dus een handvat voor de beoordeling van hun eigen inspanningen en de 
resultaten daarvan. Dit rapport dient iedere keer met de directe chef besproken te women om aan te geven 
waar de problemen liggen en waar de inspanningen op gericht moeten worden. 

Van Doorne's Transmissie 



Bijlage 16 Productivity Measuring and Enhancement System (3r) 

V.b. Products & Indicators Prestatie Effectiviteit 

l. Kwaliteit 
A) Gemiddeld aantal kopieen tussen 2 bezoeken 13 .000 +30 
B) % herhalingsbezoeken wegens foute reparatie 7,5% +5 

2. Kosten 
A) Gemiddelde werktijd per bezoek 75 min - 15 
B) Gemiddeld onderdelenverbruik per bezoek / 80 - lO 
C) % herhalingsbezoeken wegens voorraadtekort 3% +20 

3. Administratie 
% correct ingevulde onderhoudsoverzichten 90% + 5 

4. Representatie 
% goed uitgevoerde kritische gedragingen 95% +15 

Overall Effectiviteit +50 

Door een dergelijke rapportage periodiek te verstrekken en aan de hand hiervan de aandacht te richten op 
de knelpunten kan een aanzienlijke verbetering van de produktiviteit van de eenheid worden bewerkstel
ligt. 

De voordelen van dit systeem bestaan uit: toepasbaarheid ( doordat ruimte is voor meervoudige doelen, 
sluit het goed aan bij de werkelijkheid), duidelijkheid (doordat mensen moeten gaan nadenken over 
verantwoordelijkheden, etc.), participatief ontwerp (daardoor verhoogde betrokkenheid) en afstemming in 
de hierarchische lijn (hierdoor een breed draagvlak). Uiteraard zijn er ook nadelen aan het systeem 
verbonden. Zo vergt het een investering in tijd en geld. 

Na afronding van de ontwikkeling kan het systeem gei:mplementeerd worden. Dit houdt onder andere in 

dat: 
• gegevens m.b.t. de indicatoren verzameld moeten worden; 
• terugkoppelrapporten opgesteld en gedistribueerd moeten worden; 
• bijeenkomsten moeten worden belegd om het rapport te bespreken; 
• het systeem onderhouden moet worden (b.v. halfjaarlijks). 
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