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SAMENV ATTING 

Het thema van dit rapport is samenwerking bij productinnovatie. Daarbij staat de vraag naar 
een effectieve structurering centraal. Het onderzoek is uitgevoerd door de Technische 
Universiteit Eindhoven in samenwerking met het Frits Philips Institute for Quality 
Management. Het onderzoek is gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Stimulus Programma Zuidoost-Brabant 1994-
1996. 
Bijzonder aan het onderzoek is in de eerste plaats dat het tevens een collectief afstudeerpro
ject is geweest binnen de Faculteit Technologie Management. Dit afstudeerproject droeg de 
naam KISS ('Kwaliteit in Innovatie door Samenwerking en Synergie'). 
In de tweede plaats is naast de wetenschappelijke doelstelling een praktische doelstelling 
geformuleerd, namelijk het bevorderen van een optimale samenwerking tussen uitbesteders en 
toeleveranciers in de regio Zuidoost-Brabant, in het belang van een sterkere concurren
tiepositie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). 

De noodzaak van goede samenwerking bij productinnovatie vloeit voort uit recente indus
triele ontwikkelingen. Bedrijven concentreren zich als onderdeel van hun strategisch beleid 
steeds meer op hun kernactiviteiten. Activiteiten die weinig of geen strategische betekenis 
hebben, warden tegen die achtergrond veelal uitbesteed aan bedrijven die over de daarvoor 
vereiste specialistische kennis en capaciteit beschikken. Het gaat daarbij niet alleen om 
productie maar dikwijls ook om het ontwikkelingsproces dat aan de productie voorafgaat, of 
een deel van <lat proces. 
Deze ontwikkeling heeft een vaak zeer complexe relatie tussen uitbesteder en toeleverancier 
tot gevolg. Het proces moet uiteraard in beider belang beheersbaar ingericht en georganiseerd 
zijn. Daarover gaat het in dit onderzoek. 
Er wordt daarbij vooral aandacht besteed aan aspecten die karakteristiek zijn voor situaties 
waarin bij het ontwikkelingsproces twee of meer partners specifiek voor dat project betrokken 
zijn. Ontwikkelingsprocessen binnen een bedrijf (waarvoor natuurlijk evenzeer moet warden 
samengewerkt) warden buiten beschouwing gelaten. 

1n het eerste dee! van het onderzoek (september tot december 1995) is een inventarisatie 
uitgevoerd aan de hand van een aantal globale uitgangspunten die in een vragenlijst waren 
verwerkt. Deze uitgangspunten waren niet alleen ontleend aan theoretische beschouwingen 
maar ook gebaseerd op praktijkinzichten. Dit deel van het onderzoek was er op gericht om 
een beeld te krijgen van het soort problemen dat zich bij het beheersen van samenwer
kingsprocessen in de praktijk voordoet. 18 Projecten zijn op deze wijze in kaart gebracht en 
met de betrokkenen besproken. ln bijlage 2 warden deze projecten kort aangeduid. 

In het tweede deel van bet onderzoek (januari tot augustus 1996) zijn 12 individuele 
afstudeerprojecten uitgevoerd met als onderwerp verschillende knelpunten die in de inven
tarisatiefase waren aangetroffen. Deze knelpunten hebben gemeen dat zij deelproblemen zijn 
bij het structureren van een samenwerkingsproces. De constatering van een algemeen gebrek 
aan structurering en aan instrumentarium voor structurering was ook het belangrijkste 
resultaat van de inventarisatiefase. In bijlage 1 wordt van deze afstudeerprojecten een korte 
beschrijving gegeven. 



Hoofdstuk I van dit rapport biedt een gedetailleerd overzicht van het gehele KISS-project. 

In hoofdstuk 2 (aangeduid als een positiebepaling) wordt de samenwerking besproken binnen 
een productontwikkelingsproces. De meeste aandacht wordt daarbij besteed aan de aspecten 
die voor de structurering van de samenwerking van belang zijn. 

Uitbesteden, zo wordt in dit hoofdstuk gesteld, kan warden gezien als een bijzondere vorm 
van inkoop, namelijk inkoop van klantspecifieke goederen of diensten (§ 2.1 ). 
In navolging van Roozenburg en Eekels (1995) wordt het productontwe1pen beschouwd als 
een onderdeel van de productontwikkeling. Yan belang zijn daarbij: (I) het procesontwerp, 
(2) het middelenontwerp, (3) het ontwerp van de bedrijfsvoering en (4) de ontwikkeling van 
de markten (§ 2.2). 

In aansluiting hierop warden enkele gangbare faseringen van het productontwikkelingsproces 
besproken. Voor dit onderzoek wordt vervolgens gekozen voor een model dat vier hoofdfasen 
kent. 
De fase van de conceptontwikkeling (I) begint met functionele specificaties en wordt afge
sloten met een haalbaarheidsstudie. De fasen eindproduct- (2) en onderdelenontwikkeling (3) 
zijn nauw met elkaar verbonden en leiden tot gedetailleerde productspecificaties in de vorm 
van tekeningen en stuklijsten. 
In de fase van de processpeci.ficatie ( 4) warden tenslotte werkmethoden en voorschriften 
vastgelegd, en zonodig oak te gebruiken middelen en inkoop- en distributiespecificaties. 

In § 2.3 wordt eerst een overzicht gegeven van de aandachtspunten bij een beslissing over 
uitbesteden (de 'make-or-buy' beslissing). 
Kosten (met name in de sfeer van overhead), leveringstijden, kennis, ervaring en technologie, 
capaciteit, korte termijn risico's en risicospreiding, strategische flexibiliteit en strategische 
kwetsbaarheid kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, zowel argumenten opleveren 
voor als tegen uitbesteden. Vooral wanneer het een langetermijnrelatie betreft, heeft 
uitbesteden vaak voordelen op het gebied van management, technologie en financien. 

Daarna warden de criteria besproken die bij de selectie van toeleveranciers van belang zijn. 
Hoofdcategorieen z~n : (1) uitsluitingsredenen, (2) traditionele criteria als tijdigheid, kwaliteit 
en kosten, en (3) specifieke aanvullende criteria, bijvoorbeeld met betrekking tot 
bedrijfsculturen, bedrijfsvoering, reputatie, en financiele en technologische positie. 

Tenslotte warden in deze paragraaf de fasen waarin de verschillende typen toeleveranciers bij 
het ontwikkelingsproces moeten warden betrokken, in onderstaand schema weergegeven. 
Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de complexiteit van de productstructuur. 
intensiteit, de structuur, de hoofdactiviteiten en de organisatie. Elk van deze aspecten wordt 
uitvoerig besproken. 
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In § 2.5 warden voortgangsbewaking en evaluatie van het samenwerkingsproces behandeld. 
Daarbij wordt het belang beklemtoond van het zoveel mogelijk uitgaan van oorspronkelijk 
afgesproken en vastgelegde toetsingscriteria voor de verschillende onderdelen van het 
samenwerkingsproces. 

In § 2.6 warden ter afsluiting van dit hoofdstuk de conclusies uit deze positiebepaling opge
somd. Deze zijn, overeenkomstig het resultaatvan de inventarisatiefase van het KISS-project, 
dat de verschillende onderdelen van het samenwerkingsproces gestructureerd dienen te 
warden om het geheel beheersbaar te maken. 

Hoofdstuk 3 bevat een leidraad voor deze structurering. Dit hoofdstuk is, mede tegen de 
achtergrond van de genoemde praktische doelstelling, te beschouwen als het belangrijkste 
resultaat van het KISS-project. 

Het uitgangspunt voor de leidraad wordt gevormd door de bij hoofdstuk genoemde fasering. 
Het samenwerkingsproces wordt daarbij opgevat als het geheel van activiteiten die binnen het 
productontwikkelingsproces warden verricht 
( 1) indien bij het productontwikkelingsproces door twee of meer partners !->pecifiek voor dat 
project wordt samengewerkt en 
(2) wanneer deze activiteiten speciaal ten behoeve van het samenwerkingsproces warden ver
richt. 
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In dat kader word en in § 3 .1 de onderstaande negen hoofdactiviteiten binnen het samenwer
kingsproces onderscheiden. V66r elke activiteit wordt de subparagraaf van hoofdstuk 3 
vermeld waarin deze hoofdactiviteit gedetailleerd wordt behandeld. 
3 .3.1 .1 hoofdactiviteit Inventariseren (uitbesteder); 
3.3 .1.2 hoofdactiviteit lnventariseren (toeleverancier); 
3.3 .2.1 hoofdactiviteit Profileren (uitbesteder); 
3.3.2.2 hoofdactiviteit Profileren (toeleverancier); 
3.3.3.1 hoofdactiviteit Selecteren (uitbesteder); 
3 .3.3.2 hoofdactiviteit Offreren (toeleverancier); 
3 . 3 .4 hoof dactiviteit Specificeren (beide ); 
3.3 .5 hoofdactiviteit Contracteren (beide); 
3.3.6 hoofdactiviteit Organiseren (beide); 
3.3.7 hoofdactiviteit Beheren (beide); 
3.3.8 hoofdactiviteit Termineren (beide); 
3. 3. 9 hoofdactiviteit Leren (beide ) . 

Bij deze hoofdactiviteiten wordt opgemerkt dat zij niet als Jasen moeten warden opgevat die 
in een strikte tijdsvolgorde kunnen warden geplaatst. 

De leidraad is nu voor een specifiek samenwerkingsproces te gebruiken als handleiding voor 
het maken van een draaiboek voor de besturing van de samenwerking bij dat proces. Voor 
elke hoofdactiviteit warden aandachtspunten (checklists) gegeven waarvan moet warden 
nagegaan of zij, en zo ja: hoe, in een draaiboek voor een concreet samenwerkingsproces moe
ten warden opgenomen. 

De aandacbtspunten warden geordend met bet visgraatscherna uit de kwaliteitsleer (§ 3.2). De 
zijtakken van de visgraat stellen factoren voor die de samenwerking kunnen belnvloeden. De 
kop is het resultaat van de samenwerking. Het schema wordt weergegeven in de volgende 
figuur. 

cornrnuriicafiestructuur . 
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Resultaten 
Sarnenwerking: 
- productkwaliteit 
- klantentevredenheid 
- tijd 
- kosten 
- techniek 



De factoren zijn als volgt gedefinieerd: 

Strategie van een organisatie is het patroon van keuzen binnen die organisatie met betrekking 
tot de te realiseren doelen, de wegen waarlangs <lat meet gebeuren en de middelen die 
daarvoor ingezet warden voor die organisatie als geheel. 
Doelstellingen geven het gewenste resultaat van een activiteit aan . Doelstellingen kunnen 
warden uitgedrukt met behulp van de begrippen kwaliteit, tijd en kosten . Daarnaast kunnen 
ook sociale doelstellingen warden onderscheiden, zeals het verbeteren van de 
werkgelegenheid of het leggen van contacten met kennisinstituten . 
Product is datgene <lat de toeleverancier levert aan de uitbesteder. Voor de uitbesteder is het 
toegeleverde product een onderdeel van zijn eindproduct. Een product kan overigens in deze 
zin ook een. productiemiddel zijn. 
Technologie is de manier waarop het product gemaakt wordt. Het gaat hier om de menselijke 
kennis en vaardigheden en om de technische productiecapaciteit die nodig zijn om het 
product te kunnen maken. 
Samenwerkingsverbanden is het netwerk waarin het bedrijf opereert. Relaties met andere 
bedrijven of instellingen spelen hier een rol. Ook kan de duur van het samenwerkingsverband 
een aspect zijn. 
Kwaliteitsdenken heeft betrekking op de wijze waarop een bedrijf een zo hoog mogelijke 
productkwaliteit realiseert, bijvoorbeeld met behulp van kwaliteitstools, het bezitten van een 
kwaliteitscertificaat of het hebben en toepassen van een kwaliteitsplan. 
Financien wordt hier gebruikt als overkoepelende term voor alle financiele aspecten van de 
samenwerking. Een 'open kostencalculatie' valt hier bijvoorbeeld ender, maar ook het aspect 
ontwikkelingskosten. 
Projectplanning is de structurering van werkzaamheden die uitgevoerd moeten warden om 
een project te realiseren. Taken moeten in de tijd verdeeld warden (faseren). 
Projectdoelstellingen geven aan wat het gewenste resultaat van het project is. Het budget 
geeft de middeJen aan waarmee het resultaat bereikt kan warden. 
Projectteam is de verzamelnaam voor alle personen die meewerken aan de realisering van het 
project. De taken die in de projectplanning zijn gedefinieerd warden toegewezen aan !eden 
van het projectteam. 
Tijd is hier kalendertijd; het kan bijvoorbeeld de leveringstijd van een product zijn. 
lnformatiesysteem omvat het geheel van methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee een 
organisatie in haar informatiebehoefte tracht te voorzien. Onder methoden vallen ender meer 
procedures en werkvoorschriften met betrekking tot het vergaren, bewerken en verstrekken 
van gegevens. De term 'faciliteiten' duidt op hulpmiddelen die bij het informatieproces 
warden ingeschakeld, waaronder personeel en materiele en financiele middelen. Hier 
bedoelde activiteiten hebben betrekking op al die werkzaamheden die tot doel hebben 
gegevens te transformeren tot informatie. 
Communicatiestructuur is de organisatie van de communicatie tussen de samenwerkende 
bedrijven; bijvoorbeeld : formeel/informeel, frequentie en vorm, medium of documentatie. 

In de subparagrafen 1 t/m 9 van § 3.3 warden vervolgens de aandachtspunten per hoofd
activiteit geordend ender deze factoren. Ook wordt bij elke hoofdactiviteit het gewenste resul
taat vermeld. 

In hoofdstuk 4 wordt voor vijf samenwerkingsprojecten aangegeven welke knelpunten 
werden aangetroffen. Daarbij wordt steeds aangegeven ender welke van de negen hoofdacti-
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v1te1ten binnen een samenwerkingsproces een knelpunt valt en hoe in deze gevallen de 
knelpunten werden opgelost met behulp van checklisten. Daarmee wordt tevens de relevantie 
gei'llustreerd van de leidraad, die achteraf geredeneerd in deze gevallen immers tot een 
dergelijke checklist zou hebben geleid. 

Hoofdstuk 5 bevat de discussie. Eerst warden de doelstelling en het geldigheidsbereik van de 
KISS-leidraad nog eens gememoreerd (§§ 5.1 en 5.2). Gesteld wordt dat de leidraad is 
ontwikkeld tijdens het project en dat hij pas aan het eind van het project zijn definitieve vorm 
heeft kunnen vinden. 
In § 5.3 warden de bedrijfservaringen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 nog eens 
weergegeven met hulp van de structuur en het jargon van de KISS-leidraad. Dit is bedoeld als 
een illustratie van de mogelijkheden en moeilijkheden die werden aangetroffen en de 
oplossingen die daarvoor werden gevonden. 
In § 5.4 warden de lessen beschreven die uit alle bedrijfservaringen samen, zowel de inventa
risatiefase als de twaalf afstudeerprojecten, kunnen warden getrokken. 
Tenslotte is in § 5.5 te lezen welk onderzoek logisch voortvloeit uit de observaties die eerder 
in dit hoofdstuk staan vermdd. Het belangrijkste punt is daarbij het nader testen van de 
relevantie en bruikbaarheid van de KISS-leidraad. 

Het rapport wordt besloten met een Epiloog. 
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VOORWOORD 

De snelle technologische ontwikkeling maakt het voor ondememers ondoenlijk om, als ooit de 
gildemeester, alles zelf te ontwikkelen en te maken. Daarom trekken bedrijven zich terug op hun 
kemactiviteiten en werken zij samen met a.ndere bedrijven, zowel bij ontwikkeling als bij productie. 
Juist voor een land als Nederland, waar de loonkosten zo hoog zijn dat het moeilijk is om 
concurrerend te kunnen produceren, is productinnovatie van levensbelang. Het onderzoek waar <lit 
rapport betrekking op heeft, is daarom gericht op samenwerking bij productinnovatie. Het onderzoek 
is uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven in samemverking met het Frits Philips 
Institute for Quality Management. 

Het onderzoek is gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het 
kader van het Stimulus Programma Zuidoost-Brabant 1994-1996. 

Een bijzonder woord van dank gaat .uit naar de volgende bedrijven, die in grate openheid hebben 
meegewerkt en het project financieel hebben ondersteund: 

Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode BV, Sint-Oedenrode 
Amkor Zeefdruk BV, Ede 
AMP Holland BV, 's-Hertogenbosch 
ASM Lithography BV, Veldhoven 
Brabantia Nederland BV, Waalre 
Brabantia Nederland BV, Valkenswaard 
Cetra Metaal BV, Hardenberg 
OAF Trucks NV, Eindhoven 
Dru Industrial Products & Services BV, Ulft 
Electro Abi BV, Haarlem 
Elhi Kunststoffenindustrie BV, Ei.ndhoven 
Ergocad BV, Almelo 
Gebo Gereedschapmakerij BV, Riethoven 
Grasso Products BV, 's-Hertogenbosch 
Gemco Furnaces BV, Son 
Hengelose Verenfahriek Bakker BV, Hengelo 
Imech BV, 's-Hertogenbosch 
Intersleeve BV, Deume 
Kitchens BV 
Munsters Staalbouw BV, Helmond 
Nedinsco BV, Venlo 
Van Niftrik BV, Putte 
Philips Communications & Security Systems BV, Breda 
Philips Consumer Electronics Hasselt NV, Hasselt 
Philips Machinefabriek Acht, Eindhoven 
Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Reell Precision Manufacturing Netherlands BV, Hoensbroek 
Rehau NV, Nijkerk 
Schellekens BV, Dongen 
Stork Nolte EMT BV, Eindhoven 

Het projectteam 
november 1996 
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1 INLEIDING 

Voor u ligt het eindrapport van een studie gericht op het structureren van projecten waarin 
een uitbesteder en een toeleverancier samenwerken in een productontwikkelingsproces. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door de facu/teit Technologie Management van de Technische 
Universiteit Eindhoven, studierichting Technische Bedrijfskunde, in samenwerking met het 
Fri ts Philips Institute for Quality Management. 

1.1 Verantwoording 

De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven staat al jaren onder druk. De 
concurrentie van de lage lonen-landen uit Oost-Europa bedreigt de eenvoudige 
massafabricage, en de concurrentie uit Azie richt zich op de hoogwaardige technologie. Dit 
betekent dat bedrijven zowel op prijs- als op kwaliteitsgebied moeten concurreren om te 
overleven . Bovendien wordt de levenscyclus van producten steeds korter, waardoor degenen 
die (te) laat op de markt komen, nauwelijks nag kans hebben om de ontwikkelkosten terug te 
verdienen. 

Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden, concentreren bedrijven zich in toenemende 
mate op hun kernactiviteiten: de activiteiten van strategisch belang. De activiteiten die geen 
strategische betekenis hebben, besteden zij uit aan bedrijven die over de vereiste 
specialistische kennis of kunde beschikken . Niet alleen de productie wordt daarbij 
gedeeltelijk uitbesteed, maar dikwijls oak een dee! van het ontwikkelingsproces. Dit vraagt 
om een zorgvuldige selectie van partners op meer criteria dan alleen kosten . Uitbesteder en 
toeleverancier moeten beiden in een complexe relatie investeren en dat kost energie, tijd en 
geld. Dit houdt in dat de uitbesteder slechts met een beperkt aantal toeleveranciers een 
intensieve relatie kan hebben en dat die relatie voor langere duur moet warden aangegaan om 
effectief te zijn. 

Door de toeleveranciers tijdig in het productontwikkelingsproces (het proces dat zorgt voor 
vernieuwing van produkten en voortbrengingsprocessen) te betrekken, kan bovendien 
optimaal gebruik warden gemaakt van bij beiden aanwezige kennis. In een dergelijk proces 
kunnen uitbestedende bedrijven sneller en tegen lagere kosten kwalitatief goede producten op 
de markt brengen dan wanneer niet intensief met toeleveranciers wordt samengewerkt. Dit 
versterkt de marktpositie van alle bedrijven in de keten. 

Het belang van het productontwikkelingsproces voor de kwaliteit van de producten behoeft 
geen toelichting. Echter, oak uit kostenoverwegingen (zie bijvoorbeeld Brombacher, 1995) is 
het voor bedrijven van belang het productontwikkelingsproces zorgvuldig te structureren. 
Immers, in het productontwikkelingsproces warden weliswaar relatief weinig kosten 
gemaakt, maar een groat deel van de kosten wordt daar wel door de gemaakte keuzes bepaald 
(zie figuur l. l). 
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Figuur 1.1 Gemaakte en vastgelegde kosten m verschillende fasen van 
productontwikkeling. 

1.2 Doelstelling en werkwijze 

Vanwege de klappen die de industrie in de regio Zuidoost-Brabant in de afgelopen jaren heeft 
opgelopen door problemen van in het bijzonder DAF en Philips en omdat de Technische 
Universiteit een actieve rel wit spelen bij de stimulering van de industriele ontwikkeling, was 
de geschetste situatie aanleiding om een project te starten met de volgende doelstelling. 

Doelstelling 
Het project KISS heeft tot doelsteHing het verbeteren van de concurrentiepos1t1e van de 
industrie, in het bijzonder in Zuidoost-Brabant, door te bevorderen dat uitbesteders en 
toeleveranciers samen optimaal bijdragen aan het productontwikkelingsproces. 

Het project kreeg de naam Kwaliteit in Innovatie door Samenwerking en Synergie: KISS. De 
naam impliceert dat voor samenwerking twee welwillende en toegewijde partners nodig zijn 
die vastbesloten zijn samen te investeren in de toekomst. 

Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. Het eerste dee! van het onderzoek, de 
inventarisatiefase, werd uitgevoerd van september tot en inet december 1995. In deze fase 
zijn concrete samenwerkingsprojecten van toeleveranciers en uitbesteders nader bestudeerd. 
De reden hiervoor was dat er weliswaar veel literatuur is over de vraag op welke wijze 
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samengewerkt kan en behoort te worden, maar dat nauwelijks in detail js onderzocht hoe 
uitbesteder en toeleverancier in de huidige situatie samenwerken. 
In het tweede deel van het KISS-project, van januari tot en met augustus 1996, zijn twaalf 
individuele afstudeeropdrachten uitgevoerd, gericht op knelpunten die tijdens de 
inventarisatie waren aangetroffen. Vijf van deze opdrachten betreffen het structureren van het 
samenwerkingsproces als geheel, de andere zeven projecten betreffen onderdelen van het 
samenwerkingsproces. (Zie bijlage 1 voor een korte beschrijving van de twaalf projecten). 

Selectie samenwerkingsprojecten 
De haalbaarheid van het project is vooraf getoetst door de reacties te peilen bij enkele 
uitbesteders en toeleveranciers waarmee al contacten bestonden. Gezien de positieve reacties 
is vervolgens een aantal uitbesteders in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg gevraagd of zij 
bereid waren samenwerkingsprojecten in te brengen. De projecten moesten geheel of vrijwel 
geheel zijn afgerond, zodat van deze projecten in voldoende mate een beeld van het samen
werkingsproces bestond. De toeleveranciers moesten bovendien een relevante inbreng hebben 
gehad in de productontwikkeling. 

Een flink dee! van de benaderde uitbesteders bleek nog slechts de eerste stappen op deze weg 
te hebben gezet en beschikte niet over projecten die voldoende ver waren gevorderd. De 
samenwerking was nog slechts in een pril stadium van ontwikkeling en om deze reden 
konden zij niet participeren. Tenslotte werden achttien projecten geselecteerd bij zeven 
uitbesteders. Alleen al uit het feit <lat deze uitbesteders geschikte projecten konden en wilden 
inbrengen, en dat hun toeleveranciers ook wilden participeren, kan worden afgeleid <lat de 
inventarisatiefase vermoedelijk geen representatief beeld geeft van de samenwerkings
processen tussen toeleverancier en uitbesteder in Nederland in het algemeen. Gegeven de 
diversiteit in de ingebrachte projecten, zowel qua inhoud als qua partners (zie bijlage 2), mag 
echter we! worden verwacht <lat <lit dee! van het onderzoek inzicht geeft in de factoren die 
samenwerking bevorderen of belemmeren. 

lnventarisatie 
De werkwijze bij en ervaringen met samenwerking tussen toeleverancier en uitbesteder in het 
productontwikkeEngsproces zijn voor de betreffende achttien projecten bij beide partijen in 
kaart gebracht. Deze inventarisatie werd uitgevoerd door dertien studenten. De informatie 
werd verkregen via gestructureerde interviews, aan de hand van een vragenlijst met 472 
vragen en door relevante schriftelijke bronnen te bestuderen. Op deze wijze was het mogelijk 
om de bevindingen van de studenten, die in koppels opereerden, onderling te vergelijken. Een 
deel van de vragen was specifiek gericht op uitbesteder of toeleverancier, een antler deel was 
voor beiden bestemd. De kern van de vragenlijst betreft vier gebieden: 

• het productontwikkelingsproces; 
• het samenwerkingsproces; 
• kennis en gebruik van kwaliteitsmanagement; 
• de resultaten van productcreatie- en samenwerkingsproces. 

Om per samenwerkingsproject een beeld te krijgen van de prestaties van .zowel de uitbesteder 
als de toeleverancier op deze vier gebieden, werden voor elk van deze gebieden de 
antwoorden op de desbetreffende vragen gecombineerd tot een eindscore. Dit gebeurde door 
met behulp van weegfactoren deze gebieden zo verantwoord mogelijk globaal te evalueren op 
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basis van de beschikbare informatie en de interpretatie daarvan door degenen die zowel de 
algemene theoretische achtergronden kenden, als de concrete situaties die zij beoordeelden . 

Naast rapporten over de achttien individuele projecten, die aan de betrokken bedrijven zijn 
verstrekt, was er natuurlijk behoefte aan een overkoepelend rapport waarin de werkwijze en 
de ervaringen met de achttien projecten worden uiteengezet. De vorm van dat rapport (KISS
Interimrapport, 1996) is zo gekozen dat de bedrijven die aan bet onderzoek hebben 
bijgedragen op eenvoudige wijze zichzelf kunnen vergelijken met de andere deelnemers . Dat 
rapport is verkrijgbaar bij de vakgroep Operationele Research en Statistiek, Technische 
Universiteit Eindhoven, tel. 040-2473601, fax 040-246 7497; kosten : f. 90. 

Afstudeeropdrachten 
Tijdens de inventarisatie bleek dat een belangrijk knelpunt in produktontwikkelingsprojecten 
de onduidelijkheid bij de bedrijven was over de wijze waarop samenwerkingsprojecten dienen 
te worden gestructureerd. Alie afstudeeropdrachten zijn daarom gewijd aan deze structurering 
als geheel en aan deelstructureringen. De kern van dit rapport bestaat dientengevolge uit een 
leidraad voor het structureren van samenwerkingsprojecten. 

1.3 lnhoud van bet rapport 

In dit rapport vinden in het bijzonder de ervaringen hun weerslag die zijn opgedaan in de 
afstudeerprojecten die waren gericht op het ontwikkelen van een leidraad voor samenwerking 
in productontwikkeling. Aan uitbesteders en toeleveranciers wordt een hulpmiddel voor dit 
structureren verschaft. Het rapport schrijft niet voor wat elk van beide partijen in de diverse 
fasen van de samenwerking concreet moet doen . Wei worden uit de overlap tussen het 
samenwerkingsproces en het productontwikkelingsproces beslissingsmomenten bepaald met 
daarbij checklisten van overwegingen. Het gebruik van deze checklists leidt in individuele 
situaties tot specifieke acties. Naast de beschrijving van wat men moet doen, wordt ook 
aangegeven h6e dat gedaan zou kunnen worden . Aan de hand van vijf 
samenwerkingsprojecten wordt de relevantie van de leidraad in hoofdstuk 4 toegelicht. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden het productontwikkelingsproces 
en het bijbehorende samenwerkingsproces beschreven. In het bijzonder wordt ingegaan op de 
structurering van deze processen. De positie van de KISS-studie ten opzichte van de literatuur 
wordt aangegeven. 
Hoofdstuk 3 is de kern van het rapport. In dit hoofdstuk wordt een leidraad gepresenteerd 
bestaande uit: 
• hulpmiddelen voor het nemen van de maak- of koopbeslissing en de selectie van de 

toeleverancier/samenwerkingspartner; 
• een structurering van het samenwerkingsproces; 
• checklists voor elke fase van het samenwerkingsproces. 
In hoofdstuk 4 worden vijf concrete samenwerkingsprojecten gepresenteerd. Voor elk project 
wordt aangegeven welke knelpunten in de praktijk werden aangetroffen en hoe de leidraad 
voor het samenwerkingsproces daar concreet is ingevuld. Daar een van de bedrijven uit 
strategische overwegingen zijn naam niet in dit rapport vermeld wil hebben, is het 
desbetreffende onderzoek herschreven en toegespitst op een verzonnen bedrijf dat keukens 
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ontwikkelt en fabriceert. De feiten zijn echter niet verzonnen; alles wat onder de naam van 
Kitchen BV wordt vermeld, is daadwerkelijk in de praktijk aangetroffen. 
In hoof dstuk 5 wordt aangegeven wat het praktische belang van de leidraad is en welke 
belangrijke knelpunten in de praktijk zijn aangetroffen. Hierbij wordt in het bijzonder 
gebruikgemaakt van : 
• de bevindingen van de inventarisatiefase; 
• de vijf bovengenoemde samenwerkingsprojecten; 
• algemene kenmerken van de bedrijven die bij het onderzoek zijn betrokken. 
Ook wordt hier aangegeven op welke gebieden aanvullend onderzoek gewenst is . 

Het rapport eindigt met een Epiloog waarin wordt teruggeblikt op het strategisch programma 
KISS . 
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2 POSITIEBEPALING 

In dit hoofdstuk wordt het KISS-onderzoek geplaatst in de literatuur. Naast een ajbakening 
van het te onderzoeken probleemveld zal warden aangegeven wat reeds op het gebied van 
samenwerking en productinnovatie bekend is. 

2.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is er al op gewezen dat bedrijven zich steeds meer concentreren op hun 
kernactiviteiten en andere activiteiten uitbesteden aan toeleverende bedrijven. Het uitbesteden 
van activiteiten wordt in dit rapport gezien als een bijzondere vorm van inkoop (zie ook Van 
Weele, 1994). Uitbesteding is die vorm van inkoop waarbij sprake is van maatwerk in de 
vorm van productie van klantspecifieke goederen of specifieke diensten. De leverancier van 
deze klantspecifieke goederen of diensten wordt toeleverancier genoemd (zie ISO 9000). 
Goederen zijn hier niet alleen (onderdelen van) producten maar ook productiemiddelen. 
Diensten zijn in dit rapport activiteiten in de twee beschouwde basisprocessen in een bedrijf 
(zie figuur 2.1), te weten: 
• het ontwikkelingsproces: de vernieuwing van producten of van vervaardigingsprocessen 

(een meer precieze omschrijving van dit proces volgt in§ 2.2); 
het vervaardigingsproces: de vervaardiging van (fysieke) producten, waaronder de aanvoer 
van onderdelen, de fabricage en assemblage, en de distributie. 
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Figuur 2.1 De relatie tussen klanten, uitbesteder en toeleverancier. 

klant 

.... 

De term 'innovatie' in het acroniem 'KISS' heeft betrekking op de act1v1te1ten in het 
ontwikkelingsproces. Andere of ruimere vormen van innovatie zoals innovatie van diensten, 
organisatievernieuwingen of marktvernieuwingen (zie bijvoorbeeld Biemans, 1989; Nagel, 
1994; Roozenburg & Eekels, 1995 en Buijs & Valkenburg, 1996) worden derhalve buiten 
beschouwing gelaten. Ook zijn de vervaardigingsprocessen van de uitbesteders en 
toeleveranciers geen onderwerp van studie. Wei krijgt de ontwikkeling van deze processen, 
inclusief de daarbij te gebruiken middelen, aandacht voor zover ze van belang zijn voor het te 
ontwikkelen product. Met andere woorden, bij het begrip 'innovatie' maken we onderscheid 
tussen : 
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• productinnovatie: vernieuwing in bet productenpakket door toevoeging van meuwe 
producten of wijziging van bestaande producten. 

• procesinnovatie: vernieuwing in het vervaardigingsproces van producten, met name in de 
fabricage; dit betekent dat voor een nieuw product de uit te voeren activiteiten moeten 
worden vastgesteld, of van een bestaand product het proces moet worden gewijzigd. 

• middelen-innovatie: vernieuwing in de bij een vervaardigingsproces gebruikte middelen 
vanwege een product- of procesinnovatie danwel vanwege technologische 
vernieuwingen. Onder middelen kunnen worden verstaan machines, gereedschappen, 
software (bijvoorbeeld voor NC-machines), en meetinstrumenten. 

In dit onderzoek heeft innovatie betrekking op een vernieuwing in het door de toeleverancier 
te leveren product aan de uitbesteder. Een dergelijke productinnovatie kan eventueel bij de 
toeleverancier worden gevolgd door een procesinnovatie en mogelijk ook door middelen
innovatie, bijvoorbeeld omdat er voor de productie van het nieuwe product nieuwe 
gereedschappen nodig zijn. Voor de uitbesteder kan er sprake zijn van productinnovatie als 
het toegeleverde product een onderdeel is van een nieuw eindproduct, of van proces- of 
middeleninnovatie als het toegeleverde product een productiemiddel is ten behoeve van het 
vervaardigingsproces. 

Een uitbesteder heeft in het algemeen diverse toeleveranciers die onderling soms elkaars 
concurrenten zijn. Een toeleverancier levert meestal aan meerdere klanten. Vanzelfsprekend 
hebben toeleveranciers op hun beurt ook weer leveranciers en/of toeleveranciers (zogenaamde 
sub-(toe-)leveranciers). Meestal zijn de relatienetwerken tussen klanten, uitbesteders en 
toeleveranciers dan ook complex. In het onderzoek dat de basis vormt voor dit rapport, is in 
eerste instantie gekeken naar dat deel van het relatienetwerk dat relevant is voor een bepaalde 
productinnovatie. In de praktijk betekende dat meestal een een-op-een relatie tussen 
uitbesteder en toeleverancier. 

Indien een toeleverancier bij de ontwikkeling van nieuwe producten en/of processen wordt 
betrokken, dan is er sprake van enigerlei mate van samenwerking tussen toeleverancier en 
uitbesteder. Om tot een dergelijke samenwerking te komen zijn activiteiten nodig die niet of 
anders uitgevoerd worden wanneer de ontwikkeling binnen een organisatie wordt uitgevoerd. 
Deze nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld het selecteren van de partner, het afspreken van de 
wijze van samenwerken, het beoordelen en eventueel beeindigen van de samenwerking) 
vormen het samenwerkingsproces. Indien er sprake is van een relatie voor langere termijn 
tussen uitbesteder en toeleverancier, dan worden veelal meerdere producten of 
productfamilies ontwikkeld en vervaardigd binnen hetzelfde samenwerkingsverband. De 
product-specifieke ontwikkelings- en vervaardigingsprocessen bestrijken derhalve meestal 
een kortere termijn dan het samenwerkingsproces (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2~2 De samenhang tussen samenwerkings-, ontwikkelings- en vervaardigings
processen. 

In de volgende paragrafen zullen de centrale begrippen van het onderzoek waar dit rapport de 
weerslag van is, nader worden toegelicht. Het productontwikkelingsproces wordt besproken 
in § 2.2. De betrokken partijen, te weten de uitbesteder en de toeleverancier, en hun belangen 
komen aan de orde in § 2.3. In § 2.4 wordt de samenwerking tussen uitbesteder en 
toeleverancier nader besproken. In § 2. 5 wordt ingegaan op de terugkoppeling van de 
resultaten van de samenwerking zowel ten behoeve van de voortgangsbewaking als ten 
behoeve van prestatiemeting voor evaluatie. Deze terugkoppeling is noodzakelijk omdat 
samenwerking dynamisch van aard is en dus onderhevig is aan verandering in de tij d, 
enerzijds vanwege de behaalde resultaten, anderzijds door gewijzigde omstandigheden 
(externe invloeden). Een en ander is ·weergegeven in het conceptuele schema in figuur 2.3. 
Dit conceptuele schema heeft als uitgangspunt gediend in de inventarisatiefase van het 
onderzoek (zie § 1.2). 

Partners 
Productontwikkelingsproces 

Toeleverancier 

Resultaten 

Uitbesteder 

Samenwerkingsproces 

Externe invloeden 

Figuur 2.3 Conceptueel schema. 
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2.2 Bet productontwikkelingsproces 

In navolging van Roozenburg en Eekels ( 1995) wordt in dit rapport onder productontwerpen 
verstaan: het uitdenken en vastleggen van de geometrie, de materialen en de 
bewerkingstechnieken van een nieuw product. Onder productontwikkeling wordt verstaan: het 
ontwikkelen van een bedrijfsactiviteit rond een nieuw product. Productontwerpen is, met 
andere woorden, onderdeel van productontwikkeling. Zoals Roozenburg en Eekels schrijven: 

\ "Een product kan pas warden ontworpen als eerst is vastgesteld welke functies het moet 
vervullen, voor welke gebruikers het is bedoeld, in welke aantallen het zal warden gemaakt en 
op welke verkoopprijs wordt gemikt. Jn de productplanningsfase van het product
ontwikkelingsproces dient het antwoord op deze vragen gegeven te warden. Het resultaat van 
deze Jase is een idee voor een nieuwe ondernemingsactiviteit. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is een productidee. Het productidee is het beginpunt van het productontwerpproces; 
.het maakt dee/ uit van de opdracht die een productontwerper nodig heeft om d.oelgericht aan 
lhet werk te kunnen gaan. Het eindpunt van het productontwerpproces is een pakket 
\technische tekeningen, waarin a/le beslissingen over de vorm, de materialen en de 
bewerkingstechnieken gedetailleerd zijn vastgelegd". 

Naast het productontwerp is meer nodig om een meuw product succesvol te kunnen 
introduceren. Hierbij valt te denken aan: 
I. het procesontwerp, dat wil zeggen: 

,.. de vaststelling van het productieproces, ofwel de bepaling van de volgorde van 
bewerkingen en de voor die bewerkingen te gebruiken middelen; 

.... naast het productieproces dienen ook service- en recyclingprocessen ontwikkeld te 
worden (zie § 2.5); 

2. het middelenontwerp, ofwel het ontwerp van de te gebruiken middelen zoals machines, 
gereedschappen en transport- en opslagmiddelen (voor zover deze middelen nog niet 
beschikbaar zijn), inclusief een eventuele ruimte1ijke opstelling van de middelen; 

3. het ontwerp van de bedrijfsvoering, dat wil zeggen: de wijze waarop de genoemde 
processen georganiseerd en beheerst zullen gaan worden (inclusief eventuele 
informatiesystemen); 

4. de ontwikkeling van de markten (zowel inkoop- als verkoopmarkt), inclusief de kanalen 
van en naar de markten. Verkoopmarktontwikkeling is nodig om de kans van slagen van 
de introductie van het product zo groot mogelijk te maken; te denken valt hierbij aan 
marktonderzoek, reclame, proefintroductie, etc .. Daarnaast moet ook de wijze van 
distributie gekozen of soms zelfs nog ontwikkeld worden. Inkoopmarktontwikkeling 
betreft de selectie van leveranciers voor te leveren onderdelen en de bepaling van de 
wijze waarop deze onderdelen worden aangevoerd. 

Productontwikkeling dient te passen in een door het betreffende bedrijf geformuleerde 
product-markt strategie, waarbij zowel gelet wordt op de breedte van het aangeboden pakket 
(is het productenpakket juist van samenstelling gezien de wensen van de klanten?) als op de 
fase van de levenscyclus van de producten (zijn niet alle producten op korte termijn uit de 
markt verdwenen?). 
In figuur 2.4 is de aangegeven fasering weergegeven. 
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Figuur 2.4 Fasering van het productontwikkelingsproces (vrij naar Roozenburg & 
Eekels, 1995). 

In dit rapport gaan wij er vanuit dat de uitbesteder reeds een productidee heeft geformuleerd 
dat past binnen zijn beleid. Met andere woorden: de productplanningsfase, bestaande uit 
beleidsformulering en selectie van productideeen (Roozenburg en Eekels noemen dit de fase 
van doelvinding), is voor de uitbesteder reeds afgesloten. Dat betekent dat in dit onderzoek 
productontwikkeling beperkt wordt tot wat Roozenburg en Eekels noemen 'de strikte 
ontwikk:eling'. In het vervolg van dit rapport wordt dan ook onder productontwikkeling de 
fase van 'strikte ontwikkeling' verstaan. 
In de literatuur worden diverse faseringen van het productontwikkelingsproces voorgesteld 
(zie onder andere Biemans, 1989; Muntslag, 1993; Bonaccorsi & Lipparini, 1994; 
Roozenburg & Eekels, 1995; Cross, 1995; Botter & Wijnstra, 1996). In dit onderzoek gaan 
we uit van een fasering die gebaseerd is op een schema van Van Mal. Figuur 2.5 schetst deze 
fasering. 
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Figuur 2.5 Fasering van de (strikte) productontwikkeling (gebaseerd op Van Mal, 
1992). 

Output van elke fase zijn nadere specificaties. Zeals in figuur 2.5 is aangegeven dient de 
opdracht voor productontwikkeling van de klant eerst vertaald te worden in functionele 
specificaties met bijbehorende randvoorwaarden. In deze functionele specificaties zijn de 
functies die de opdrachtgever wenst, beschreven in een voor het betreffende bedrijf 
hanteerbare taal. Vaak worden daar randvoorwaarden aan toegevoegd betreffende de 
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beperkingen waaronder deze functies moeten worden geleverd, zoals afmetingen, lay-out en 
te verwerken krachten en temperaturen. De productconcept-fase levert vervolgens de globale 
productspecificaties op (door Van Mal taakspecificaties genoemd) in de vorm van een 
productconcept. Het product is gespecificeerd in het soort oplossing; aangegeven is welke 
functies worden geboden en hoe deze functies moeten worden uitgevoerd. De product
specificaties worden vaak ondersteund met schetsen. De hoofdfase concept ontwikkeling 
wordt afgesloten met een haalbaarheidsstudie met name gericht op marktpotentie (omvang, 
groei, concurrentie), maakbaarheid en kosten. 

I 
In de hoofdfasen eindproductontwikkeling en onderdelenontwikkeling wordt het product
concept uitgewerkt in gedetailleerde productspecificaties per te onderscheiden onderdeel en 
eindproduct. Het product wordt volledig gespecificeerd door middel van tekeningen en 

) stuklijsten, soms ook door een voorbeeldproduct. Deze specificaties worden deels door de 
. vorm en maten. van het product bepaald en deels door de materiaalkeuze. Samen met de 
gewenste aantallen per tijdseenheid bepalen deze productkenmerken de eigenschappen van de 
te gebruiken productiemiddelen. 
Gebaseerd op de eigenschappen van het product en de productiemiddelen worden tenslotte 
werkmethoden en voorschriften uitgewerkt en vastgelegd. Dit resulteert in een volledige 
processpecificatie (productie, service en recycling) en eventueel in specificaties van le 
gebruiken middelen (als er nieuwe ' middelen moeten. worden ontworpen). Ook dient te 
worden aangegeven volgens welke specificaties onderdelen moeten worden ingekocht, bij 
wie, en hoe deze onderdelen moeten worden aangeleverd (inkoop specificaties). Analoog 
hieraan zal moeten worden aangegeven hoe de ontwikkelde producten gedistribueerd zullen 
worden (distributie specificaties). Vanwege de overzichtelijkheid vallen in figuur 2.5 deze 
inkoop- en distributiespecificaties onder de processpecificaties. Gebaseerd op deze 
specificaties en op de bestaande organisatie moeten taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden vastgesteld en verdeeld en moet worden aangegeven hoe de 
ontwikkelde processen beheerst zullen worden (qua kwaliteit, tijd en kosten). Dit noemen we 
de fase van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Tenslotte zullen tijdens de hoofdfase 
proef en aanloop op basis van de opgedane ervaringen en verrichte metingen de specificaties 
zo nodig moeten worden aangepast. 

Bij bovenstaande fasering kan een drietal opmerkingen worden geplaatst: 
1. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen sommige fasen meer of minder nadruk 

krijgen. Bij de ontwikkeling van een niet-klantspecifiek product dat met een zekere 
herhaling gemaakt wordt (zogenaamde Engineer-to-Stock- of ETS-situatie), zullen 
rneestal alle in figuur 2.4 genoemde fasen doorlopen worden. Bij klantspecifieke 
productontwikkeling (op initiatief van de klant) zal ontwikkeling van de verkoopmarkt 
meestal niet nodig zijn. Indien het betreffende product vervolgens in de toekomst vaker 
vervaardigd zal worden voor de betreffende klant spreken we van een Engineer-to
Customer-situatie (of kortweg ETC-situatie). Bij het eenmalig vervaardigen van een 
dergelijk product (zogenaarnde Engineer-to-order- of ETO-situatie) is er geen sprake van 
proefproductie en/of een aanloopperiode voor de productie. Ook zal in dat geval 
ontwikkeling van specifieke middelen zoveel mogelijk worden vermeden. Omdat een aan 
een uitbesteder toe te leveren product centraal staat in het onderzoek ( een ETC- of een 
ETO-situatie, gezien vanuit de toeleverancier) is dat deel van de productontwikkeling dat 
betrekking heeft op marktontwikkeling voor dit rapport niet relevant. 

2. De fasering suggereert een sequentiele afhandeling van de diverse fasen . In de praktijk 
zal echter vaak een aantal iteratieslagen gemaakt moeten worden voordat fasen definitief 
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zijn afgerond. Zo is het mogelijk dat een probleem bij het ontwerp van een component 
resulteert in een aanpassing van de globale productspecificaties, ook al moet men er naar 
streven om dit te voorkomen. Daarnaast zal men om doorlooptijd te winnen vaak reeds 
met een volgende fase starten als de voor die fase relevante informatie reeds beschikbaar 
is (concurrent engineering). 

3. Elk van de specificaties dient bij afronding van de betreffende fase getoetst te worden. 
Deze toetsing betreft niet alleen de toetsing aan de wensen van de klant c.q. markt, maar 
ook aan eisen en wensen vanuit productie, logistiek, service en zelfs recycling. Vandaar 
dat deze eisen en wensen ook input vormen voor de verschillende fasen (zie ook 
Roozenburg & Eekels, 1995 en Weistra, 1996). 

2.3 Betrokken partijen 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de bij de samenwerking betrokken partijen: de 
uitbesteder en de toeleverancier. 

2.3.1 De uitbesteder 

Bij inkoop is een onderscheid te maken tussen initiele inkoop en operationele inkoop (zie 
figuur 2.6). Aangezien uitbesteding een bijzondere vorm van inkoop is, kunnen we ook bij 
uitbesteding een dergelijk onderscheid maken. lnitiele uitbesteding omvat de specificatie van 
het uit te besteden werk of product, de selectie van de toeleverancier en de contractering. 
Operationele uitbesteding heeft betrekking op het plaatsen van specifieke orders, de 
bewaking van de voortgang en de nazorg. 

initiele inkoop operationele inkoop 

Figuur 2.6 Model van het inkoopproces (Van Weele, 1994). 

Indien een langetermijnrelatie met een toeleverancier wordt aangegaan, is de initiele 
uitbesteding te beschouwen als onderdeel van het samenwerkingsproces. Hierop komen we in 
de volgende paragraaf nog terug. 

Voorafgaand aan de genoemde activiteiten dient de uitbesteder een Make-or-Buy beslissing te 
nemen. De overwegingen die kunnen leiden tot uitbesteding zijn divers. Allereerst kan er 
sprake zijn van incidentele uitbesteding: in verband met een (tijdelijk) capaciteitstekort wordt 
werk aan een toeleverancier uitbesteed. Deze vorm van uitbesteding wordt verder niet meer 
beschouwd in dit rapport, omdat daarbij nauwelijks of niet sprake is van samenwerking in het 
productontwikkelingsproces. De vorm van uitbesteding die centraal staat in deze studie, is de 
permanente uithesteding: uitbesteding aan een toeleverancier omdat deze beter geschikt is 
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voor de uit te voeren taak. Deze vorm van uitbesteding wordt ook wel specialistische 
uitbesteding genoemd (Van Weele, 1992; Nooteboom, 1994). Permanente uitbesteding wil 
overigens niet zeggen dat er sprake moet zijn van een in de tijd doorlopende activiteit, maar 
wel dat elke keer als deze activiteit moet warden uitgevoerd, zij in principe wordt uitbesteed. 
Enkele belangrijke redenen voor permanente uitbesteding die in de literatuur warden 
genoemd, zijn de volgende: 
• toeleveranciers kunnen goedkoper leveren door specialisatie, ruimere toepassingen, 

andere arbeidsvoorwaarden of lagere overheadkosten; 
• toeleveranciers kunnen sneller leveren door specialisatie van processen; 
• toeleveranciers bezitten aanvullende kennis en ervaring door specialisatie in technologie 

en contacten met andere klanten; 
• investeringen in tijd en capaciteit kunnen geconcentreerd warden op kernactiviteiten, 

hetgeen zowel vanuit de technologische ontwikkellngen als vanuit de mondialisering van 
de markt en toegenomen vraag naar varieteit in producten gewenst is; 

• risico's kunnen warden gedeeld met toeleveranciers (deze reden wordt overigens in het 
onderzoek van Moret Ernst & Young (1995) naar uitbesteding onder zo'n 200 
uitbesteders juist niet gevonden); 

• vereenvoudiging van de eigen processen; 
• strategische flexibiliteit omdat men minder gebonden is aan een bepaald productieproces 

en technologie, hetgeen kan leiden tot versnelling van vernieuwing. 
De mogelijke voordelen liggen derhalve enerzijds op de gebieden kwaliteit, tijdigheid en 
kosten en anderzijds op vereenvoudiging, flexibiliteit en vernieuwing. (Zie Plouvier & 
Ramioul, [990; Hiemstra & Van Tilburg, 1991; Glas, 1993; Rothery & Robertson, 1995; 
Piest & Ritsema, 1993; Van Weele, 1994; Nooteboom, 1994; Moret Ernst & Young, 1995; 
Batter & Wijnstra, 1996). 

Redenen om juist niet uit te besteden zijn (Nooteboom, 1994): 
• men kan zelf goedkoper en/of sneller leveren; 
• er is geen goede toeleverancier te vinden; 
• kortetermijnrisico, dat wil zeggen kwetsbaarheid uit oogpunt van kwaliteit, tijdigheid en 

kosten van levering; 
• strategisch risico, enerzijds door een vergrote afhankelijkheid voor de toekomst zowel 

vanwege afbreukkosten als vanwege verlies van kennis en kunde, en anderzijds vanwege 
een mogelijke lekkage van kennis en kunde naar (toekomstige) concurrenten; met name 
voor de kernactiviteiten van een onderneming dienen deze risico's vermeden te warden. 

Er is een trend waarneembaar in de richting van een afname van het aantal toeleveranciers 
(zie bijvoorbeeld Womack, 1990; Hiram, 1991; Van Weele, 1994; Batter & Wijnstra, 1996; 
KISS-Interimrapport, 1996) en een toename van de inkoopwaarde bij de overblijvende 
toeleveranciers. Enerzijds betekent dit dat uitbesteders zich meer gaan richten op main 
suppliers, anderzijds verlangen uitbesteders van toeleveranciers dat zij een breed pakket 
kunnen leveren (Karnath & Liker, 1994). De onderlinge afbankelijkheid neemt daardoor toe. 
Vandaar dat uitbesteders steeds meer streven naar langetermijnrelaties met toeleveranciers. 
Volgens Ellram (1991) bieden langetermijnrelaties de volgende voordelen voor uitbesteders: 

15 



Management 
• een gereduceerd leveranciersbestand is gemakkelijker te beheersen; 
• toegenomen wederzijdse atbankelijkheid verlaagt de risico's van het verliezen van 

aanvoercapaciteit en creeert een grotere stabiliteit door gegroeide loyaliteit van de 
toeleverancier; 

• er is minder tijd nodig om nieuwe toeleveranciers en offertes te verkrijgen; 
• gemeenschappelijke planning en het delen van informatie is mogelijk op basis van 

wederzijds vertrouwen en tot wederzijds voordeel; 
• loyaliteit kan de aandacht van de toeleverancier en de customer service vergroten op 

gebieden als leveringsbetrouwbaarheid, prioriteiten in tijden van schaarste, toegenomen 
aandacht bij problemen; 

• de medewerking van de toeleverancier bij het ondersteunen van de strategie van het 
bedrijf wordt vergroot. 

Technologie 
• partners zullen meer bereid zijn kennis en technologie te delen en toegankelijk te maken; 
• partners zullen meer bereid en beter in staat zijn te participeren in productontwikkeling 

gebaseerd op kennis en commitment aan de partner; 
• kennis en betrokkenheid van de toeleverancier in de ontwikkeling zal leiden tot een 

betere kwaliteit en een gereduceerde 'time-to-market' voor nieuwe producten en 
productwijzigingen. 

Financieel 
• bedrijfsrisico's kunnen worden gedeeld door gemeenschappelijke investeringen, 

gemeenschappelijke R&D en risicodeling bij marktverschuivingen; 
• inforrnatie-uitwisseling kan resulteren in lagere voorraden; 
• langetermijncommitment van een partnership leidt tot meer stabiele pnJzen van 

onderdelen. 

Toeleveranciers dienen te worden geselecteerd op een systematische wijze aan de hand van 
vooraf bepaalde criteria. Zeker als men streeft naar een langetermijnrelatie is een zorgvuldige 
selectie van groot belang. In de literatuur worden diverse criteria genoemd (zie bijvoorbeeld 
Ellram, 1991 ; Ardon & Van Weele, 1993; Bonaccorsi & Lipparini, 1994; De Boer, 1996). 
Enkele belangrijke criteria zijn: 
• uitsluitingsredenen, zoals slechte financiele situatie, wanprestatie of reputatie van 

onbetrouwbaarheid; 
• traditionele en objectiveerbare criteria: kwaliteit, tijdigheid, kosten; 
• aanvullende criteria gericht op een langetermijnrelatie: 

... aansluiting qua cultuur (normen en waarden, omgevingsvormen); 

... aansluiting van topmanagement en langetermijnplannen (bijvoorbeeld groe1, 
verandering); 

... bekwaamheden in de bedrijfsvoering; 

... ervaringen in het verleden betreffende samenwerking met de toeleverancier; 

... wederzijds vertrouwen en openheid; 

... wederzijdse toewijding gebaseerd op verwachte voordelen en afbreukkosten; 

... financiele stabiliteit ook in de toekomst; 

... technologische- en ontwerpkennis en -kunde; 

... bij buitenlandse partners : bereikbaarheid (locatie), taal, wetten, tarieven, CAO's, etc. 
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Een dee) van deze aanvullende criteria is ook terug te vinden · in system en voor 
kwaliteitscertificering (vergelijk bijvoorbeeld met de Nederlandse Kwaliteitsprijs (1996)) . 
Vandaar · dat uitbesteders regelmatig van toeleveranciers eisen dat zij over een bepaald 
kwaliteitscertificaat beschikken. Of een dergelijk certificaat ook daadwerkelijk nodig is voor 
elke toeleverancier mag echter worden betwijfeld (zie bijvoorbeeld Greijmans, 1996). 

2.3.2 De toeleverancier 

Toeleveranciers zijn in te delen in drie typen (zie bijvoorbeeld Praat et al, 1994 en Ardon & 
Van Weele, 1993): 
• jobber: toeleverancier die op basis van nauwkeurige productspecificaties en 

procesvoorschriften onderdelen levert of bewerkingen uitvoert; vaak geschiedt de 
levering tegen lage prijzen en op door de uitbesteder vastgelegde leveringsdata. Jobbers 
kunnen incidentele contacten hebben met uitbesteders, maar er kan ook sprake zijn van 
een langetermijnrelatie. 

• co-supplier: toeleverancier die op basis van producttekeningen onderdelen levert (en dus 
ook de proces- en eventuele middelenontwikkeling voor zijn rekening neemt) en met wie 
een relatie voor langere termijn wordt aangegaan. 

• main supplier: toeleverancier die verantwomdelijk is voor de ontwikkeling (product, 
proces en middelen) en vervaardiging van complex samengestelde producten als 
volledige functionele eenheden . Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en 
vervaardiging betekent overigens niet dat de toeleverancier alles zelf doet (ook hij kan 
weer uitbesteden), maar we! dat hij aanspreekpunt is voor de uitbesteder en dat hij de bij 
deze verantwoordelijkheid behorende bevoegdheden heeft. Main suppliers kunnen 
betrokken worden op basis van reeds in een productopbouw ge'identificeerde onderdelen; 
we spreken in zo'n geval van design-to-spec. Een main supplier kan echter ook reeds 
betrokken worden bij de ontwikkeling van een productconcept, hetgeen met de term 
early involved wordt aangegeven. 
Indien een uitbestedeJ een toeleverancier als main supplier beschouwt, zal het aantal 
alternatieve toeleveranciers gering zijn. Zowel de betreffende main supplier als de 
uitbesteder hebben dan immers al vergaande investeringen (in tijd en geld) gedaan . 

Bovenstaande typering is weergegeven in figuur 2.7, waarbij twee dimensies word.en 
onderscheiden: 
• de Jase van bet productontwikkelingsproces waarin de toeleverancier bij het proces 

betrokken wordt (zie ook § 2.2, figuur 2.5); 
• de complexiteit van de productstructuur van het product dat de toeleverancier levert, 

hetgeen bepaald wordt door het aantal onderdelen en lagen in de productstructuur van het 
product. 
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Figuur 2.7 Typeringen van jobber, co-supplier en main supplier. 

In de praktijk is de schakering van toeleveranciers natuurlijk talrijker dan de genoemde drie 
typen. Zo zal het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat een toeleverancier de ontwikkeling en 
vervaardiging van een bepaald onderdeel voor zijn rekening neemt zonder dat het betreffende 
onderdeel echter een zelf standige functionele eenheid is. 

Evenals bij de uitbesteder is het van belang dat de toeleverancier bij het aangaan van een 
toeleverings-relatie met een uitbesteder een onderscheid maakt tussen initiele en operationele 
activiteiten. Een cruciale initiele activiteit voor de toeleverancier is een grondige bezinning op 
de positie die hij wenst in te nemen en het type leverancier dat hij wil zijn. Immers, een main 
supplier moet in staat zijn naast productietaken ook kwaliteitsborgingstaken, logistieke taken 
en ontwikkelingstaken van de uitbesteder over te nemen. Indien niet alle expertise daartoe bij 
de main supplier aanwezig is, hetgeen vanuit het oogpunt van beperken tot kernactiviteiten 
niet onwaarschijnlijk is, zal de main supplier ook zelf als uitbesteder moeten gaan optreden. 
Aan de andere kant zal de jobber zich steeds meer moeten gaan specialiseren en flexibeler 
moeten worden, omdat de dreiging van concurrentie uit de lagelonenlanden steeds dichterbij 
komt. Het niet kiezen van een duidelijke positie leidt tot een situatie die Van Weele beschrijft 
als 'stuck in the middle' (Andriesse, 1994). Deze situatie ontstaat als een toeleverancier 
vanuit een bedrijf meerdere rollen wil spelen. Indien men toch meerdere rollen wenst te 
vervullen, dient een splitsing in het bedrijf (niet per se juridisch) overwogen te worden, zodat 
elk van de delen zich op een bepaalde rol kan concentreren. Dit is vanzelfsprekend alleen 
mogelijk bij toeleveranciers met een voldoende bedrijfsomvang. 

Naast deze strategische bezinning dient de toeleverancier zich ook te beraden op de mogelijke 
uitbesteders die in aanmerking komen voor toelevering (zie ook Piest & Ritsema, 1993). 
Indien een groot dee! van de omzet gerealiseerd wordt bij slechts een toeleverancier is de 
positie nogal afhankelijk. Als vuistregel voor het gewenste maximale percentage van de 
omzet dat een toeleverancier bij een uitbesteder realiseert, wordt in de literatuur 20-25% 
genoemd. Bovendien zal de toeleverancier als er geen alternatieve toeleveranciers zijn voor 
de uitbesteder, alle fluctuaties in vraag moeten kunnen opvangen (zie voor een voorbeeld 
daarvan Van Oorschot, 1996). Tenslotte is het van belang dat de toeleverancier zich grondig 
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laat informeren over de redenen van uitbesteding, procedures en werkwijzen en verdere 
intenties van de uitbesteder, zodat men na tekening van een contract niet voor verrassingen 
komt te staan. 

De operationele activiteiten lopen parallel aan die van de uitbesteder in die zin dat ook de 
toeleverancier de fasen van ordering, bewaking en nazorg zorgvuldig moet doorlopen. Dat zal 
onder andere betekenen <lat een bepaalde fasering en formalisering van bet 
productontwikkelingsproces aangebracht moet worden, niet alleen omdat <lat vanwege het 
aantal bij de ontwikkeling betrokken personen gebruikelijk is bij de uitbesteder, maar ook 
vanwege de noodzakelijke onderlinge coordinatie en communicatie. 

Belangrijke redenen om te kiezen voor (klantspecifieke) toelevering in plaats van net voeren 
van een eigen fysiek product zijn (zie bijvoorbeeld Plouvier & Ramioul, l 990) : 
• grotere marktkansen; 
• de kracht van het bedrijf ligt in de processen en de middelen, niet in het voeren van eigen 

producten; 
• een min of meer gegarandeerde omzet voor het betreffende klantspecifieke product; 
• de mogelijkheid tot vorming van een langetermijnrelatie met de klant; 
• vermindering van de marketing-inspanning; 
• profiteren van de kennis en ervaring van de uitbesteder bij het verbeteren van de eigen 

process en; 
• profiteren van de status van de uitbesteder uit marketing-oogpunt; 
• meegaan met de ontwikkelingen van de klant die steeds meer vraagt om toelevering; 
• het verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van lagelonenlanden . 

2.4 Samenwerking in ontwikkeling 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op samenwerking in productontwikkeling. 
Sam~nwerking is het met elkaar werken aan een zelfde taak. Een minimale voorwaarde voor - ··-
samenwerking is dan ook <lat er een gemeenschappelijke taak is waarvan elk van de 
betrokken partijen een deel verricht. 
Nadat in § 2.4.1 ingegaan is op gewenste vormen van samenwerking vanuit het oogpunt van 
een uitbesteder, zullen in § 2.4.2 de diverse mogelijkheden van samenwerking nader worden 
getypeerd. Deze paragraaf zal worden afgesloten met een beschouwing over succesfactoren 
voor langetermijnrelaties. 

2.4.1 Gewenste samenwerking 

Een besluit tot uitbesteding betekent niet <lat de uitbesteder met alle toeleveranciers een 
intensieve samenwerkingsrelatie aan wit gaan. Afhankelijk van het belang van het uit te 
besteden product en het risico <lat men loopt bij uitbesteding, zal de samenwerking meer of 
minder intensief zijn. Figuur 2.8 geeft een productportfolio voor uitbesteding in het 
ontwikkelingsproces. Deze portfolio is gebaseerd op de productportfolio benadering van 
Kraljic (1983) en de aanpassing daarop van Oce - van der Grinten (Ardon & Van Weele, 
1993). 
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Figu_ur 2.8 Productportfolio voor uitbesteding in het ootwikkelingsproces. 

Op de verticale as van de portfolio staan de kosten van het betreffende onderdeel (als 
percentage van de totale kosten, bijvoorbeeld op basis van de 80/20-regel); op de horizontale 
as staat het ontwikkelingsrisico van dat onderdeel. Het ontwikkelingsrisico wordt bepaald 
door de kans dater tijdens de ontwikkeling iets mis gaat (qua kwaliteit, tijdighei_d of kosten) 
en de gevolgen als er iets mis gaat. Het kwaliteits- of technisch risico zal hierbij dominant 
ZIJn . 

In navolging van Oce kunnen we vier typen onderdelen onderscheiden: 
1. strategische producten: deze producten lenen zich voor een intensieve samenwerking met 

de toeleverancier tijdens de ontwikkeling. De betreffende toeleveranciers zullen bij 
voorkeur zo vroeg mogelijk worden geselecteerd en in het ontwikkelingsproces 
betrokken worden. De keuze van de toeleverancier is van groot belang. 

2. hefboomproducten: deze producten hebben een gering ontwikkelingsrisico, maar zijn wel 
belangrijk uit het oogpunt van de kosten van het eindproduct. Voor deze producten is 
kostenbewaking derhalve cruciaal. Op basis van globale of gedetailleerde product
specificaties krijgt de leverancier de vrijheid de verdere ontwikkeling op zich te nemen 
met dien verstande dat hij zich zal moeten houden aan het kostencijfer dat wordt 
nagestreefd. lndien mogelijk zal de uitbesteder meerdere toeleveranciers benaderen om 
met voorstellen te komen (de verdeel-en-heers tactiek volgens Kraljic) . De toeleverancier 
legt zich derhalve met name toe op proces- en middelenontwikkeling. De mogelijkheid 
voor (geringe) aanpassing in de productspecificaties wordt door de uitbesteder met het 
oog op kostenbesparingen opengehouden. 
In plaats van een verdeel-en-heers tactiek is het ook mogelijk vroegtijdig te kiezen voor 
een toeleverancier waar men een langetermijnrelatie mee heeft. Deze toeleverancier kan 
dan reeds input leveren over maakbaarheid tijdens de productontwerp-fase (zonder actief 
bij het productontwerp betrokken te zijn). Wellicht kan deze bijdrage vanwege de 
langetermijnrelatie ook geleverd worden door Inkoop van de uitbesteder. 
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3. bottleneckproducten: indien er voor deze producten geen minder risicovolle alternatieven 
voorhanden zijn, zal de uitbesteder met name de voortgangsbewaking voor zijn rekening 
willen nemen. Uitloop of kwaliteitsproblemen van dit soort producten kunnen namelijk 
het totale productontwikkelingsproces bei"nvloeden. De acties die in dit geval warden 
ondernomen zijn vooral op risico-afbouw gericht. De contacten voor bottleneck
producten moeten daarom vroegtijdig in het ontwikkelingsproces warden gelegd. 

4. routineproducten: de inspanning die een uitbesteder voor deze producten moet leveren, 
moet minimaal zijn. Dat kan enerzijds betekenen dat, omdat de producten vrijwel 
standaard zijn, de uitbesteder gebruik kan maken van min of standaardspecificaties. 
Uitbesteden van ontwikkeling zou alleen maar vertragend werken en meer tijd en 
aandacht vragen. De toeleveranciers kunnen dan ook relatief laat betrokken warden (pas 
bij de proefproductie). Er zijn meestal meerdere toeleveranciers mogelijk, zodat een 
gedegen selectie voor de hand ligt. 
Anderzijds kan de uitbesteder besluiten de ontwikkeling van deze producten zoveel 
mogelijk zelfstandig door de toeleverancier te laten verrichten, omdat het product in 
kwestie wat minder cruciaal is voor de uitbesteder en de toeleverancier voldoende 
geequipeerd is om zelfstandig de ontwikkeling te verrichten. In dat geval is de keuze 
beperkt en zal reeds vroeg duidelijk zijn wie de toeleverancier zal warden. 

Het voordeel van een dergelijke portfolio benadering is dat het aantal toeleveranciers 
waarmee men vroegtijdig en intensief samenwerkt, beperkt is, terwijl het we! de 
toeleveranciers betreft die van grate invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van het 
ontwikkelingsproces (zie ook Ardon & Van Weele, 1991 en Karnath & Liker, 1994). 

Het verschil met het portfoliobegrip bij Kraljic is dat Kraljic als horizontale as het 
leveringsrisico hanteert. Het leveringsrisico wordt bepaald aan de hand van zaken als 
beschikbaarheid van het onderdeel op de markt, aantal mogelijke leveranciers, 
voorraadrisico's en mogelijkheden voor substitutie. De portfolio van Kraljic is dan ook vooral 
bedoeld voor de levering van inkoopgoederen, niet voor uitbesteding van 
productontwikkeling. 
De portfolio van Oce combineert ontwikkelingsrisico met leveringsrisico. Het verschil met de 
productportfolio van Oce is derhalve dat voor samenwerking in de productontwikkeling 
eventuele leveringsrisico's tijdens de fabricage van minder belang zijn. Anders geformuleerd: 
een intensieve samenwerking in de ontwikkeling hoeft niet automatisch ook een intensieve 
samenwerking tijdens de vervaardiging te betekenen. Een product dat uit 
ontwikkelingsoogpunt strategisch is, moet wellicht in het vervaardigingsproces als een 
hefboomproduct te worden behandeld (met dien verstande dat nu vanzelfsprekend niet meer 
de verdeel-en-heers tactiek van Kraljic gehanteerd kan worden). 

2.4.2 Typering van samenwerking 

In deze subparagraaf zal nader worden ingegaan op een typering van de verschillende wijzen 
van samenwerking. Daartoe warden vijf aspecten onderscheiden: 
• het niveau van samenwerking: het aantal en de soort taken waar de samenwerking 

betrekking op heeft; 
• de intensiteit van samenwerking: de mate waarin de betrokken partijen participeren in de 

taak; 

21 



• de structuur van de samenwerking: het aantal betrokken partijen en hun onderlinge 
samenhang; 

• de Jasen in de samenwerking: de ontwikkeling van de samenwerking in de loop der tijd; 
• de organisatie van de samenwerking: de wijze waarop taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden verdeeld zijn tussen de bij de samenwerking betrokken mensen en de 
rollen die in deze organisatie vervuld moeten worden. 

Het niveau van samenwerking 
Het niveau van samenwerking is in <lit rapport gerelateerd aan de fasen van het 
productontwikkelingsproces (zie § 2.2 en figuur 2.5; bij Fokker wordt <lit niveau aangegeven 
met 'instapmoment' voor de leverancier, zie Botter & Wijnstra, 1996). We kunnen dan vier 
niveaus onderscheiden: 
1. Samenwerking in de fase waarin de globale specificaties van het eindproduct worden 

bepaald. 
2. Samenwerking in de fase waarin de gedetailleerde specificaties van het toe te leveren 

product worden bepaald. 
3. Samenwerking in de fase waarin de processpecificaties worden bepaald. 
4. Samenwerking bij de beheersing en uitvoering van de vervaardiging van het toe te 

leveren product. In <lit geval is er geen sprake van samenwerking in het 
productontwikkelingsproces, met uitzondering voor wat betreft de proef- en aanloopfase. 

In Bonaccorsi & Lipparini (1994) wordt bij niveau 1 en 2 nog een tussen-niveau 
onderscheiden, namelijk het betrekken van de toeleverancier bij de haalbaarheidsstudie 
(hetgeen betekent <lat de toeleverancier dan reeds geselecteerd moet zijn). 
Deze niveaus van samenwerking zijn duidelijk gerelateerd aan de typen toeleveranciers die 
betrokken zijn bij de productontwikkeling. Samenwerking met een main supplier bevindt zich 
op niveau 1 of 2. De samenwerking met een co-supplier is te typeren als een samenwerking 
op niveau 3. Met een jobber wordt op niveau 4 samengewerkt. · 
In geval van samenwerking op een hoog niveau, dat wil zeggen vroeg in het product
ontwikkelingsproces, zal meestal ook op lagere niveaus warden samengewerkt. De intensiteit 
van samenwerking kan evenwel verschillen. 

De intensiteit van samenwerking 
Bij de uitvoering van de taken kan een onderscheid warden gemaakt naar intensiteit van de 
samenwerking. We onderscheiden een drietal mogelijkheden: 
1 . geen samenwerking 

De toeleverancier voert volledig zelfstandig een taak uit conform de eisen die de 
uitbesteder heeft opgesteld en de afspraken die zijn gemaakt. De afspraken omvatten 
zaken als prijs, kwaliteit en tijdigheid (leveringstermijn en leveringsbetrouwbaarheid). Er 
vindt alleen overleg plaats als er onduidelijkheden over de specificaties bestaan. Hier is 
geen sprake van samenwerking omdat niet aan de minimale voorwaarde voor 
samenwerking wordt voldaan, namelijk: met elkaar aan een taak werken. 
Geen samenwerking kan voorkomen bij een uitbesteder-jobber relatie, maar ook bij een 
uitbesteder-main supplier relatie. In <lit laatste geval neemt de main supplier de volledige 
ontwikkeling van een voor de uitbesteder minder cruciaal en goed te specificeren 
onderdeel voor zijn rekening. 
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2. beperkte samenwerking 
Hierbij voert de toeleverancier een specifieke taak uit waarvoor hij verantwoordelijk is, 
maar waarbij hij we! overleg voert met de uitbesteder tijdens de uitvoering van de taak. 
Het onderwerp van overleg is beperkt tot de taak van de toeleverancier. De rol van de 
uitbesteder is voomamelijk bewakend en informatief van aard. Op verzoek van de 
toeleverancier kan eventueel de gegeven opdracht (met name de gegeven specificatie) ter 
discussie worden gesteld. 
De omgekeerde vorm van beperkte samenwerking komt minder vaak voor; we bedoelen 
de vorm waarbij de uitbesteder verantwoordelijk is voor de uitvoering terwijl de 
toeleverancier informatief betrokken is (bijvoorbeeld om te informeren over de 
maakbaarheid van een product). De toeleverancier in kwestie kan een main supplier of 
co-supplier zijn die bijvoorbeeld informatief betrokken is in de conceptfase of bij de 
ontwikkeling van andere componenten dan de component waar hijzelf voor 
verantwoordelijk is. Het informatief betrekken van een jobber ligt minder voor de hand, 
tenzij een bijdrage bij de proces- en middelenspecificaties wordt gevraagd. 

3. volledige samenwerking 
Hierbij is sprake van een gemeenschappelijk te verrichten taak waarbij beide partijen 
actief betrokken zijn. Twee bekende vormen van een dergelijke samenwerking in de 
eigenlijke zin zijn: 
• co-design: de toeleverancier werkt als volwaardige partner mee in de product- en 

procesontwikkeling van de uitbesteder, waarbij de voordelen aan beide partijen ten 
goede komen. 

• co-makership: de bedrijfsprocessen van uitbesteder en toeleverancier zijn op elkaar 
afgestemd en voor beide partijen toegankelijk, zonder dat een van de partijen zijn 
zelfstandigheid verLiest ( ook we! integrale uitbesteding genoemd; Praat et al, 1994 ). 
In feite functioneert de toeleverancier in deze situatie als een afdeling binnen het 
bedrijf van de uitbesteder. Dit betekent dat de afstemming wederkerig is en dat ook 
de productontwikkelingsprocessen van beide partijen wederzijds toegankelijk zijn. 
Gezien de aard en intensiteit van de samenwerking zal de relatie een duurzaam 
karakter hebben. 
Broersma ( 1991) merkt overigens op dat co-makership meer oplevert naarmate de 
technologische geavanceerdheid van de producten groter is, producten meer 
specifiek zijn en producten complexer zijn qua samenstelling. 

Bij volledige samenwerking kan er zelfs sprake zijn van uitwisseling van 
projectmanagers en ontwikkelaars (ook we! residential engineering genoemd, zie 
bijvoorbeeld Bonaccorsi & Lipparini, 1994 en Botter & Wijnstra, 1996). 

Deze typering van samenwerking is te combineren met de uitbestedingsportfolio uit figuur 
2.8. Zo zal de uitbesteder in geval van een routineproduct de voorkeur geven aan geringe of 
geen samenwerking. In het geval van strategische producten wordt gestreefd naar volledige 
samenwerking. Zowel bij hefboom- als bij bottleneckproducten komt beperkte samenwerking 
in aanmerking. Figuur 2.9 bevat deze combinatie. 
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Figuur 2.9 Intensiteit van samenwerking binnen uitbestedingsportfolio. 

Uitgaande van de gegeven omschrijvingen kunnen we concluderen dat een main supplier niet 
per definitie een co-makership relatie heeft met een uitbesteder. Immers, van een main 
supplier zal soms worden verwacht dat hij zijn taken zoveel mogelijk zelfstandig uitvoert. Dit 
zal met name main suppliers van minder cruciale onderdelen of risicovolle onderdelen 
betreffen (Karnath & Liker, 1994). Omgekeerd kan met een jobber een volledige 
samenwer.king worden aangegaan voor de proefproductie en vervaardiging van een product, 
zeker in het begin van de levenscyclus van het product. Deze samenwerking is dan echter niet 
als co-making te typeren, daar er geen sprake 1s van samenwerking binnen 
productontwikkeling. 

De structuur van de samenwerking 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale samenwerking (zie 
onder andere Ardon & Van Weele, 1993 en Jacobs, 1992). Horizon/ale samenwerking betreft 
twee of meer samenwerkende partners die onderling geen uitbesteder-toeleverancier relatie 
hebben, maar elkaar aanvullen om gezamenlijk een taak te verrichten. Jacobs spreekt zelfs 
over samenwerkende concurrenten. Een voorbeeld van horizontale samenwerking is cluster
vormmg. 
In geval van verticale samenwerking is er sprake van een uitbesteder-toeleverancier relatie. In 
dit rapport beperken we ons tot dergelijke verticale samenwerkingsvormen. 
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Om de structuur van de samenwerking te kunnen schetsen moeten we eerst weten welke taken 
dienen te worden uitgevoerd, wie deze taken uitvoert en wat de onderlinge relaties tussen de 
uitvoerende partijen zijn. 
De uit te voeren hoofdtaken met betrekking tot het toe te leveren product zijn: 

• met betrekking tot ontwikkeling: 
... ontwikkeling van het product; 
... ontwikkeling van het proces; 
... ontwikkeling van de middelen; 
... proefproductie. 

• met betrekking tot vervaardiging: 
... aanvoer van onderdelen; 
... productie van het product; 
... distributie van het product. 

In dit onderzoek is aangenomen dat de vervaardiging van het toe te leveren product volledig 
voor rekening van de (primaire) toeleverancier komt. Logischerwijs neemt de toeleverancier 
dan ook de proefproductie en de inpassing in het eigen proces op zich. De ontwikkeling van 
het product en van de eventuele benodigde middelen (met name speciaal gereedschap) 
worden eventueel door andere partijen uitgevoerd (onderleveranciers, ook wel secundaire 
toeleveranciers genoemd). 
Bij een dergelijke verdeling van taken kunnen we de volgende structuren onderscheiden (zie 
figuur 2.10): 
• Parenstructuur 

De uitbesteder heeft voor wat betreft het toe te leveren product alleen contact met de 
primaire toeleverancier; de eventuele secundaire toeleveranciers fungeren hooguit als 
sub-toeleveranciers (dat wil zeggen als toeleverancier van de primaire toeleverancier). 

• Sterstructuur 
De uitbesteder heeft voor wat betreft het toe te leveren product naast contact met de 
(primaire) toeleverancier ook contact met andere (secundaire) toeleveranciers die ofwel 
de productontwikkeling voor hun rekening nemen (bijvoorbeeld een ingenieursbureau), 
ofwel de ontwikkeling en vervaardiging van middelen (bijvoorbeeld een gereedschap 
makerij). De primaire toeleverancier heeft nauwelijks of geen contact met de secundaire 
toeleveranciers, zodat de uitbesteder de rol van coordinator moet vervullen. 

• Webstructuur 
De uitbesteder heeft zowel contact met de primaire toeleverancier als met de secundaire 
toeleveranciers, terwijl de toeleveranciers onderling eveneens contact hebben. De meest 
eenvoudige vorm van een webstructuur is een 'driehoeks' -verhouding tussen uitbesteder, 
primaire toeleverancier en een secundaire toeleverancier, bijvoorbeeld een 
gereedschapmakerij. 

In Japan hebben uitbesteders bij voorkeur zo min mogelijk contact met de secundaire 
toeleveranciers (zie onder andere Broersma, 1991; Karnath & Liker, 1994; Nishiguchi, 1994). 
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Figuur 2.10 Verticale structuren van samenwerking 

De fasen in de samenwerking 
Samenwerking kan vanuit verschillende gezichtspunten in fasen worden verdeeld. 

Huyzer (1990) geeft een stappenplan om te komen tot strategische samenwerking: 
1. Strategische analyse: 

• het formuleren van missie en doelen, gericht op het verbeteren of behouden van de 
concurrentiepositie; 

• externe analyse, met expliciete aandacht voor internationalisering van de markten, 
toenemende complexiteit van technologie, toenemende snelheid van opeenvolging 
van innovaties, overige externe ontwikkelingen en een concurrentie-analyse; 

• interne analyse, gericht op bijdrage in de waardeketen en combinatie sterke-sterke 
pun ten of zwakke-zwakke punten; 

• het vaststellen van strategische doelen, gelet op de levenscyclus van product/markt 
combinaties; 

• het inventariseren van strategische wapens. 

2. Partnerkeuze: 
• de profieldefinitie, die omvat een schets van de gewenste samenwerkingsvorm, een 

landenprofiel (dat wil zeggen plaats van vestiging en de daarbij horende 
omgangsvorrnen, wetten etc.) en een ondernemingsprofiel; 

• de partnersearch, gericht op het vinden van potentiele partners; 
• de partnerreview, bestaande uit een rangschikking van selectiecriteria, desk-research 

en een bedrijfsdiagnose; 
• de onderhandelingen; 
• het opstellen van een samenwerkingsplan, bestaande uit een omschrijving van 

producten, · markten, strategieen, mensen en middelen, organisatie, .financiele 
behoefte en afhandeling van risico' s en problemen. 
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3. Implementatie: 
• de vormgeving van de samenwerking, onder andere lettend op juridische aspecten, 

fiscale aspecten, Human Resource Management en financiele aspecten. 

4. Evaluatie: 
• evaluatie van de doelstellingen van de samenwerking en van de betrokken partners. 

Ellram ( 1991) onderscheidt vijf fasen in de ontwikkeling van samenwerking: 

1. Voorbereidingsfase : 
• het vaststellen van de strategische behoefte; 
• het formeren van een team met cruciale functies voor de samenwerking; 
• het zekerstellen van de ondersteuning van het top-management. 

2. !d.enti.ficeren van potentiele partners: 
• het vaststellen van selectiecriteria; 
• het identificeren van potentiele partners. 

3. Screenen en selecteren: 
• contact opnemen met potentiele partners; 
• evaluatie van potentiele partners op basis van selectiecriteria; 
• het kiezen van de partner. 

4. Realiseren van de relatie: 
• het documenteren van verwachtingen en afspraken; zorg hierbij voor het belang van 

beide partijen; 
• het zorgen voor voldoende aandacht, ook op managementniveau; 
• het zorgen voor snelle feedback bij vragen en problemen. 

5. Evaluatie metals opties: 
• het continueren van de relatie op het huidige niveau; 
• het uitbouwen van de relatie; 
• het reduceren of ontbinden van de relatie. 

Beide faseringen benadrukken het belang van een goede voorbereiding van de samenwerking, 
zowel individueel door elk van de partners als gezamenlijk. Ook is te zien dat in beide 
faseringen evaluatie van de samenwerking is opgenomen als aparte en belangrijke stap (zie 
ook § 2.5). Tenslotte valt op de uitgebreidheid van de selectiefase(n), hetgeen verklaard wordt 
door het belang van een zorgvuldige selectieprocedure bij een langetermijnrelatie (zie § 2.3). 
In dat kader geeft Wijnstra aan dat het opbouwen en onderhouden van een 
leveranciersbestand een van de vijf taken van Inkoop is bij productontwikkeling (Wijnstra, 
1996). 

Het belang van onderlinge afspraken en van de organisatie van de samenwerking komt wat 
minder tot uiting in de faseringen. Ook wordt nauwelijks ingegaan op de noodzaak van 
duidelijke specificaties, hetgeen juist cruciaal kan zijn bij samenwerking in de 
productontwikkeling. 
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Ellram benadrukt dat langetermijnrelaties niet ineens en volledig tot stand komen, maar zich 
ontwikkelen zich in de tijd. Dat betekent dat gedurende het samenwerkingsproces de relatie 
veranderingen ondergaat, weBicht zelfs zodanig dat ook het beeindigen onderwerp van 
bezinning wordt. 
Broersma ( 1991) geeft eveneens aan dat samenwerking zich moet ontwikkelen. Hij typeert de 
samenwerking tussen toeleverancier en uitbesteder aan de hand van karakteristieken op het 
gebied van de logistiek, de kwaliteit en de ontwikkeling (volgens Broersma de hoofdaspecten 
van samenwerking) en geeft aan wat voor maatregelen moeten warden genomen om de 
samenwerking te intensiveren op elk van deze aspecten. Bijlage 4 vermeldt zowel de typering 
als de maatregelen volgens Broersma. Uit figuur 2.2 blijkt verder dat de aard van de 
samenwerking in de loop der tijd op voor de hand liggende wijze zal wijzigen, tegelijk met de 
processen waarin wordt samengewerkt. 

De organisatie van de samenwerking 
Zoals blijkt uit haar fasering van de ontwikkeling van de samenwerking, gaat Ellram (1991) 
uit van de formatie van een team bij de uitbesteder dat de samenwerking begeleidt. In diverse 
publicaties wordt het belang van een regelmatig overleg tussen het topmanagement van 
uitbesteder en toeleverancier benadrukt. Hauschildt en Chakrabartri ( 1988) geven aan dat de 
volgende rollen moeten warden vervuld om een project als productontwikkelingsproject te 
laten slagen: 
• de rol van machtspromotor, voor het beschikbaar stellen van mensen en middelen, de 

strategische inbedding en het overwinnen van oppositie; 
• de rol van procespromotor, voor de voortgangsbewaking, de afstemming van taken en 

informatie, en de bewaking van betrokkenheid en sociale processen; 
• de rol van vakpromotor, voor het genereren en toetsen van ideeen, het probleemoplossen, 

en het functioneren als inhoudelijk aanspreekpunt en wegwijzer. 

In geval van samenwerking in de productontwikkeling dient niet alleen gegarandeerd te zijn 
dat deze rollen warden vervuld, maar ze dienen ons inziens ook bij beide partners vervuld te 
word en. 

Naast organisatorische factoren die het slagen van ontwikkelingsprojecten be·invloeden, is het 
ook van belang dat men het samenwerkingsproces zelf organiseert. Immers, we hebben 
vastgesteld dat een samenwerkingsproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten 
die bovendien doorlopen als de activiteiten van individuele productontwikkelingsprojecten al 
zijn afgerond. Dat betekent onder andere dat continulteit verzekerd moet zijn, ook bij 
afsluiting van individuele projecten. 

2.4.3 Succesfactoren voor langetermijnrelaties 

Samenwerking in ontwikkeling is meestal gericht op een relatie die gedurende langere tijd zal 
bestaan (zie KISS-Interimrapport, 1996). Ellram (1991) noemt vanuit de visie van de 
uitbesteder een aantal sleutelfactoren voor een succesvol partnerschap voor de lange termijn: 
• partnerbijdrage: 

... de partner moet toegevoegde waarde hebben ten opzichte van andere toeleveranciers; 

... het doe! moet zijn keten-kosten perspectief, niet de prijs; 

... kies sleutelproduct(en). 
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• persoonl{jke relaties: 
.. wederzijds vertrouwen en openheid; 
.. vermindering van het aantal toeleveranciers. 

• interactie: 
.. communicatie tussen diverse niveaus en functies; 
.. de toeleverancier is vroegtijdig betrokken in en gelnformeerd over veranderingen en 

nieuwe ontwerpen. 

De Commissie voor Ontwikkelingsproblematiek van Bedrijven van de SER (Hoogeweij & 
Van Aken, 1985) concludeert op basis van een onderzoek naar vijftien samenwerkings
verbanden, gericht op het gezamenlijk ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw 
product of een nieuwe productiemethode, dat samenwerking het best gedijt als: 
• de samenwerking hecht is verankerd binnen de betrokken ondernemingen, in ieder geval 

op directieniveau; 
• wederzijds wordt gezocht naar aanvullende kennis en mogelijkheden; 
• het resultaat dat wordt nagestreefd duidelijk omschreven is en beide partijen voordelen 

biedt; 
• het werkpatroon het karakter heeft van een project waarbij steeds een onderwerp aan de 

orde is met een apart aangestelde projectleider; daarnaast benadrukt Huyzer (1990) het 
belang van een eenduidig strategisch leiderschap, dat wil zeggen een duidelijke trekker 
voor het hele samenwerkingsproces; 

• de mensen die de taak moeten uitvoeren goed bij elkaar passen en een open instelling 
hebben ten opzichte van elkaar; 

• alle betrokkenen bereid zijn te leren van het samenwerkingsproces. 

Daarnaast is het uiteindelijke succes te be·invloeden door zoveel mogelijk stappen van het 
productontwikkelingsproces gezamenlijk te doorlopen. Ook moeten duidelijke afspraken 
worden gemaakt over financiering en tijdsbeslag, zonder al te veel details vast te leggen. 
Verder zijn wisselingen in samenstelling van het team ongewenst en moeten verschillen in 
stijl van werken expliciet onderkend worden, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. 
In het rapport van de COB/SER wordt overigens opgemerkt dater geen standaardrecept voor 
samenwerking is te geven, met name vanwege de variatie in samenwerking naar aard en 
doelstelling. 
Broersma (1991) voegt daaraan toe dat om uiteindelijk te komen tot een co-makership relatie 
beide partijen de eigen (primaire) processen moeten beheersen, dat men met machtskwesties 
zeer zorgvuldig moet omgaan en dat opportunistisch gedrag zoveel mogelijk moet worden 
vermeden. 

2.5 Terugkoppeling van bet resultaat 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de resultaten van samenwerking kunnen worden13 
teruggekoppeld, zowel ten behoeve van de voortgangsbewaking als ten behoeve van 
prestatiemeting voor evaluatie. Allereerst zal worden ingegaan op metingen ten behoeve van 
de voortgangsbewaking. Deze metingen zijn bedoeld om informatie te geven over de' 
voortgang van specifieke samenwerkingsprojecten, zodat zonodig tijdig kan worden 
ingegrepen. We richten ons daarbij met name op productontwikkelingsprojecten. Vervolgens 
wordt ingegaan op prestatiemetingen die bedoeld zijn om achteraf het resultaat van projecten 

29 



te bepalen. Dergelijke prestatiemetingen zijn van belang voor eventuele toekomstige 
projecten, zowel om richting te geven aan mogelijke verbeteringen als om beoordelings
gegevens te verkrijgen . Deze vorm van terugkoppeling dient te worden gebanteerd in de 
evaluatiefase van de samenwerking (zie § 2.4). 

Voortgangsbewaking 
Voortgangsbewaking in ontwikkelingsprojecten geschiedt veelal met behulp van rev1ew
bijeenkomsten. We onderscheiden twee soorten review-bijeenkomsten: 
• reguliere reviews: dit soort bijeenkomsten wordt met vaste intervallen gehouden om de 

voortgang van een project te bepalen en bij eventuele achterstanden wellicht in te grijpen; 
deze reviews worden met andere woorden tijdsafbankelijk gehouden; 

• mUlpaal-reviews: bij een mijlpaal-review wordt bepaald of een fase van het 
ontwikkelingsproject kan worden afgesloten en of een volgende fase kan worden gestart. 
Op basis van deze reviews kan de benodigde projectorganisatie qua samenstelling 
worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat in de volgende fase andere expertise gewenst is. 
Mijlpaal-reviews worden event-afbankelijk gehouden. 

Een probleem bij het parallel uitvoeren van activiteiten in het ontwikkelingsproces is dat het 
moeilijk is de voortgang van activiteiten te bepalen. Met behulp van de introductie van 
documentniveaus en procedures voor het overgaan van het ene niveau naar het andere, kan 
dat probleem ondervangen worden. Documentniveaus hebben betrekking op de levenscyclus 
van het product-specificatiedocument. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel en 
bet document dat het betreffende onderdeel specificeert. De exacte definitie van de niveaus 
kan per ontwikkelingsomgeving verscbillen, maar in het algemeen kunnen de volgende vijf 
niveaus worden onderscheiden (Pets et al., 1995): 
1. geidentificeerd: het document heeft een uniek nummer en een verzameling van 

voorgeschreven items. De inhoud van het document is nog incompleet en wellicht 
inconsistent. 

2. gespecificeerd: de auteur beschouwt alle ontwerpproblemen als opgelost en het document 
als compleet. 

3. reviewed: andere belanghebbenden beschouwen alle ontwerpproblemen als opgelost, het 
document als compleet en consistent en conform de vereiste standaards ingevuld. 

4. goedgekeurd: de specificaties uit bet document zijn getoetst aan de hand van tests 
(bijvoorbeeld van een proefproduct) en goed bevonden. 

5. vrUgegeven: bet onderdeel als beschreven in het document is gevalideerd qua functie in 
de juiste omgeving zodat commitments betreffende dit onderdeel mogen worden 
aangegaan. 

Dergelijke niveaus kunnen worden gehanteerd voor elke te onderscbeiden specificatie. 

Andere mogelijkheden voor voortgangsbewaking van een project (zie bijvoorbeeld Davidson 
Frame, 1987) betreffen voortgangsbepaling op basis van: 
• de bestede hoeveelheid geld of tijd aan een activiteit; 
• de voorspelling van te verwachten nog te besteden tijd of geld aan een activiteit; 
• het startmoment en de afronding van een activiteit, waarbij wordt verondersteld dat als 

een activiteit is gestart deze meteen voor een bepaald percentage is afgerond. 

Juist als productontwikkeling verspreid is over meerdere partijen is voortgangsbewaking van 
groot belang, zowel met het oog op de coordinatie van activiteiten als met het oog op 
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informatie-uitwisseling. Bij de start van een project dienen duidelijke afspraken over de 
voortgangsbewaking gemaakt te worden (Meredith, 1995). 

Evaluatie 
De inrichting en beheersing van processen dient gericht te zijn op kwaliteit, kosten en 
tijdigheid van het te leveren product. Daarbij dient vooral te worden gelet op de eisen die de 
klant stelt aan deze aspecten en op de mate waarin concurrenten aan deze eisen kunnen 
voldoen. Dit geldt niet alleen voor vervaardigingsprocessen, maar ook voor product
ontwikkelings-, service- en zelfs recyclingprocessen. Het resultaat van een product
ontwikkelingsproces kan dan ook op vier manieren worden bekeken (zie figuur 2.11 ): 
• het resultaat van het productontwikkelingsproces, dat wil zeggen de kwaliteit (in de 

figuur aangegeven met 'Q'), tijdigheid (aangegeven met 'T') en kosten (aangegeven met 
'C') van de op te leveren specificaties. Het productontwikkelingsproces moet voorspel
baar in zo kort mogelijke tijd doorlopen worden, waarbij de ontwjkkelingskosten 
bebeerst worden en de kwaliteit van de specificaties hoog is. De kwaliteit is bijvoorbeeld 
(gedeeltelijk) vast te stellen door de specificatie op volledigheid en duidelijkheid te 
toetsen. 

• het product van het vervaardigingsproces, dat wil zeggen de kwaliteit, tijdigheid en 
kosten van het uiteindelijk te produceren product. Bij een goed productontwikkelings
proces is sprake van zodanige specificaties dat een product van uitstekende kwaliteit 
binnen een gewenste (korte) termijn geproduceerd kan worden in de gewenste aantallen 
tegen zo laag mogelijke (vervaardigings-)kosten. Het gaat hier zowel om materiaal- als 
om productiekosten. 

• bet gebruik van het product door de klant en de geleverde service daarbij, dat wil zeggen 
de kwaliteit (zie ook Brombacher, J 995), tijdigheid en kosten van gebruik en onderhoud. 
Kwaliteit en tijdigheid van service wordt een steeds belangrijker concurrentiewapen. Ook 
zijn steeds meer klanten ruet meer alleen gelnteresseerd in de aanschafkosten van een 
product, maar ook in de gebruiks- en onderboudskosten, de mogelijkheid tot recycling 
van bet product aan het eind van zijn tecbnische levenscyclus, waarbij kwaliteit staat 
voor de mate waarin het product te hergebruiken is, tijdigheid voor de snelheid en 
voorspelbaarheid van de recycling en de met recycling gepaard gaande kosten. 
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Figuur 2.11 Kwaliteit, tijd en kosten voor de verschillende processen in de levenscyclus 
van een product. 

Indien de door de partijen verwachte resultaten expliciet worden gemaakt, is achteraf te 
toetsen of deze voordelen inderdaad zijn gerealiseerd . Dat geldt ook voor de wijze van 
samenwerking. Immers, naast de genoemde 'objectieve' prestatiecriteria zijn met name de in 
§ 2.3 genoemde additionele criteria voor langetermijnrelaties van groot belang. Juist deze 
criteria zijn gericht op het ontwikkelingsproces. Om te komen tot verbetering van de 
samenwerking is het niet voldoende alleen de samenwerking te plannen en uit te voeren, maar 
moet deze ook achteraf worden beoordeeld en moeten eventueel acties ondernomen worden 
(zie de Plan-Do-Check-Act logica van Deming, 1982). Gezien de tijdsduur van de relatie is 
het van belang deze logica zo toe te passen dat de beoordeling en de ondernomen acties ook 
begrijpelijk zijn voor degene die later betrokken worden. Pas dan kan men spreken van een 
lerende organisatie . 
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2.6 Conclusies 

Het KISS-project is gericht op samenwerking in het ontwikkelingsproces. Het 
vervaardigingsproces van uitbesteder en toeleverancier wordt alleen beschouwd voor zover 
het ontwikkelingsproces bei"nvloed wordt door dat vervaardigingsproces. 
In het onderzoek heeft innovatie derhalve betrekking op een vernieuwing in het door de 
toeleverancier te leveren product aan de uitbesteder, eventueel gevolgd door een 
procesinnovatie en mogelijk ook een middelen-innovatie bij de toeleverancier. Voor de 
uitbesteder kan er sprake zUn van productinnovatie als het toegeleverde product een 
onderdeel is van het eindproduct, of van procesinnovatie als het toegeleverde product een 
productiemiddel is ten behoeve van het vervaardigingsproces. Vanuit de toeleverancier is er 
sprake van een ETC- of een ETO-situatie. Het ontwikkelingsproces wordt beschouwd vanaf 
het moment dat een productidee is geformuleerd door de uitbesteder. De eerst te nemen stap 
betreft dan het specificeren van de functies van het product. Het ontwikkelingsproces wordt 
als af gerond beschouwd op het moment dat de proefproductie is verricht. Aanloop van de 
productie wordt niet meer meegenomen. Dat betekent dat slecht.s de hoogste drie niveaus van 
samenwerking worden beschouwd. Er is geen beperking in de intensiteit van samenwerking, 
noch in de fasen van samenwerking. 
De beschouwde samenwerking betreft een samenwerking tussen een uitbesteder en een 
toeleverancier. De structuur van de samenwerking is te typeren als paarsgewijs. Gezien het 
feit dat de samenwerking de productontwikkeling betreft, is er niet sprake van incidentele 
uitbesteding, maar van permanente uitbesteding. 

Uit dit hoofdstuk is af te lei den dat samenwerking in productontwikkeling inhoudt dat aan de 
volgende punten expliciet aandacht wordt geschonken: 
• naast een structurering van de productontwikkeling is een expliciete structurering van de 

samenwerking van groot belang; 
• het structureren van samenwerking betekent minimaal: 

.... het faseren van het samenwerkingsproces; 

.... het maken van afspraken over vereiste resultaten en procedures (bijvoorbeeld over 
con fl i cthanteri ng); 

.... het verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (organiseren); 
• de verschillende rollen van de toeleverancier; deze stellen verschillende eisen aan de 

toeleverancier, hetgeen betekent dat de verwachte rol van de toeleverancier duidelijk 
moet zijn; 

• een goede voorbereiding van beide kanten; 
• een goede inbedding van de samenwerking in beide organisaties; 
• volledigheid bij productontwikkeling en taakverdeling; 
• communicatie en specificaties; 
• een expliciete evaluatie; 
• bovenal: belang van goede relaties tussen betrokkenen. 
In de KISS-leidraad die in het volgende hoofdstuk wordt gepresenteerd, zijn deze punten dan 
ook terug te vinden. 
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3 DE KISS-LEIDRAAD VOOR SAMENWERKING 

In dit hoofdstuk presenteren we de KISS-leidraad voor samenwerking tussen uitbesteder en 
toeleverancier bij productontwikkeling. De leidraad is bedoeld als handreiking om te komen 
tot actieplannen en draaiboeken in concrete samenwerkingsprojecten. Daar de precieze 
invulling van dergelijke actieplannen en draaiboeken sterk afhankelijk is van de betreffende 
situatie, beperkt de leidraad zich tot een overzicht van te nemen stappen en van 
aandachtspunten in de yorm van checklisten. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de hoofdactiviteiten bij samenwerking. De volgende paragrafen presenteren de 
gestructureerde checklisten. · 

3.1 Hoofdactiviteiten bij samenwerking 

In hoof dstuk 2 is geconcludeerd dat samenwerking in productontwikkeling vraagt om 
structurering. Daarbij is een fasering in te nemen stappen voor zowel uitbesteder als 
toeleverancier van groat belang. Uitgaande van de in § 2.6 genoemde aandachtspunten stellen 
we de onderstaande indeling in hoofdactiviteiten voor. 

Aan de kant van de uitbesteder kunnen de volgende activiteiten warden onderscheiden: 

I: Voorbereiden van samenwerking 

Inventariseren 
Hierbij wordt vastgesteld welke activiteiten zullen warden uitbesteed, hetgeen afstemming 
met de gevoerde uitbestedingsstrategie vraagt (zie § 2.3). Daarnaast is het van belang de 
specificaties van het te leveren product of de te leveren dienst op te stellen, inclusief 
eventuele randvoorwaarden. Afhankelijk van het niveau van samenwerking (zie § 2.4) zijn 
deze specificaties meer of minder gedetailleerd. 

Profileren 
Nadat de uit te besteden activiteiten en de daarbij behorende specificaties zijn vastgesteld, 
dient een profiel opgesteld te warden van het soort toeleverancier(s) dat gewenst is. Daarbij 
dient gelet te warden op enerzijds de taken die de toeleverancier dient te verrichten en de 
specificaties, en anderzijds de intensiteit van samenwerking die gewenst is. 

Selecteren 
Uitgaande van het opgestelde profiel wordt de toeleverancier geselecteerd. Hiertoe wordt 
eerst een lijst opgesteld met potentiele toeleveranciers die voldoen aan het profiel, waarna de 
uiteindelijke toeleverancier geselecteerd wordt aan de hand van aanvullende criteria en 
eventueel een offerte. In geval van een ster- of webstructuur (zie §2.4) zullen oak de 
secundaire toeleveranciers geselecteerd moeten warden, hoewel die in sommige gevallen 
reeds bekend zijn als de primaire toeleverancier oak al bekend is. 
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II: Inrichten van de samenwerking 

Specificeren 
Een zeer belangrijke activiteit bij samenwerking in productontwikkeling betreft het door 
beide partijen overeenkomen van de specificaties van het te leveren product of de te leveren 
dienst De door de uitbesteder opgestelde specificaties uit de inventarisatiefase warden nu 
vertaald in voor beide partijen begrijpelijke taal. Tevens dient vastgesteld te warden dat deze 
specificaties door beide partijen begrepen zijn en realiseerbaar warden geacht (of eventueel 

. later nog warden aangepast). 

Contracteren 
Bij deze activiteit worden afspraken tussen uitbesteder en toeleverancier(s) gemaakt die 
schriftelijk warden vastgelegd. Een deel van deze afspraken kan in een contract worden 
opgenomen. 

Organiseren 
Vervolgens wordt de samenwerking vormgegeven in een organisatie, dat wil zeggen in een 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over mensen uit de betrokken 
organisaties. Daarbij dient naast de projectorganisatie ten behoeve van het product
ontwikkelingsproces ook aandacht te warden besteed aan de organisatie van de samenwerking 
zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een stuurgroep die gedurende de samenwerking blijft 
bestaan, ook als het betreffende ontwikkelingsproject reeds is afgerond (zie ook figuur 2.2). 

ill: Bewaken van de samenwerking 

Beheren 
Gedurende de samenwerking zullen de gemaakte afspraken en de gekozen organisatie 
bewaakt en wellicht aangepast moeten worden. Daarnaast is het van belang dat tijdig 
toekomstige ontwikkelingen warden onderkend zodat de betrokken partners daar adequaat op 
kunnen inspelen. 

Termineren 
De diverse projecten in het samenwerkingsverband zullen expliciet moeten warden afgerond 
zodat voor beide partijen de status en de aard van de projecten binnen de samenwerking 
duidelijk blijft. 

IV: Evalueren 

Leren 
Door de samenwerking regelmatig te evalueren en daaruit zonodig consequenties te trekken 
wordt de samenwerking verder ontwikkeld of desgewenst op tijd en in beider belang 
afgebroken. 

Vanuit de toeleverancier bezien zullen de activiteiten II en III op dezelfde wijze warden 
ingevuld als bij een uitbesteder. Activiteit I ('voorbereiden van samenwerking') zal echter iets 
anders verlopen. Hier onderscheiden we voor de toeleverancier de volgende activiteiten. 
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I nventariseren 
De toeleverancier dient vast te stellen welke activiteiten hij moet ontplooien om zijn gewenste 
rol in de beoogde markt als toeleverancier (zie § 2.3) te kunnen vervullen; het combineren 
van verschillende 'rollen' in een toeleveringsbedrijf is moeilijk en vaak niet verstandig. 
Immers, verschillende 'rollen' stellen verschillende en soms tegenstrijdige eisen aan de 
organisatie. Als het bedrijf meerdere rollen wit vervullen, moet overwogen worden het bedrijf 
zodanig te splitsen (niet per se juridisch) dat elk van de delen zich op een bepaalde rot kan 
concentreren. Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk bij toeleveranciers met een voldoende 
bedrijfsomvang. Een andere optie is een samenwerkingsverband aan te gaan met een andere 
partij die voor de aanvullende taken verantwoordelijk kan worden gesteld ('horizon tale 
samenwerking'). 

Profileren 
De toeleverancier dient zich op de markt kenbaar te maken en te profileren in de rol die 
gewenst is. Oat betekent tevens dat hij zich een beeld moet vormen van het soort uitbesteder 
wa.armee hij in zee wit gaan, en de wijze van samenwerking die hij voorstaat. Van belang 
daarbij is dat de toeleverancier opgenomen is of wordt in het leveranciersbestand van de 
uitbesteder. 

Ojfreren 
In de offertefase wordt de toeleverancier waarschijnlijk benaderd door de uitbesteder (het 
omgekeerde komt nog niet zo vaak voor). De uitbesteder wenst een opdracht te plaatsen of 
vraagt wellicht eerst om een offerte. Belangrijk is om de status van de aanvraag en de 
beoogde situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zijn er nog andere gegadigden? Is er 
vrijheid in het selecteren van eventuele secundaire toeleveranciers? Welke garanties en 
risico's zijn met de aanvraag verbonden? Is de omvang en inhoud van de aanvraag binnen de 
gewenste termijn te realiseren, gegeven de bezetting in het bedrijf (productie en engineering) 
en eventuele andere reeds uitstaande offertes? 

Deze activiteiten worden in Tab el 3 .1 samengevat. 

Tabel 3.1 Fasering van het samenwerkingsproces met corresponderende hoofd
activiteiten. 

fa sen samenwerking uitbesteder samenwerking toeleverancier 

Voorbereiden 1 Inventariseren 1 Inventariseren 
2 Profileren 2 Profileren 
3 Selecteren 3 Offreren 

Inrichten 4 Specificeren 
5 Contracteren 
6 Organiseren 

Bew a ken 7 Beheren 
8 Termineren 

Evalueren 9 Leren 
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In § 3 .2 wordt een structureringsschema voor deze activiteiten behandeld. Dit schema wordt 
in § 3 .3 op alle activiteiten toegepast en uitgewerkt aan de hand van checklists. 

3.2 De logica van de checklists 

3.2.1 Inleiding 

De KISS-leidraad bestaat uit een gestructureerde verzameling van checklists die bedoeld zijn 
om voor een specifiek samenwerkingsverband een draaiboek te genereren. De leidraad is dus 
niet te zien als een algemeen draaiboek dat in alle situaties op dezelfde wijze dient te worden 
gehanteerd. Ons inziens is een dergelijk algemeen draaiboek niet te geven vanwege de vaak 
specifieke aspecten die in bepaalde situaties gelden. In de vorige paragraaf is de structuur van 
de KISS-leidraad beschreven. Aangegeven is dat zowel voor de uitbesteder als voor de 
toeleverancier negen hoofdactiviteiten in een samenwerkingsproces zijn te onderscheiden. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op de logica van de checklists die per hoofdactiviteit gegeven 
worden (zie § 3.3). De basis voor de checklists wordt gevormd door een verzameling factoren 
die onderdeel zijn van de checklists. Deze factoren zijn op hun beurt gebaseerd op het 
zogenaamde PBOI-model (Proces, Beheersing, Organisatie en Informatie). In § 3.2.2 wordt 
dit PBOI-model nader uitgelegd. § 3.2.3 gaat nader in op de genoemde factoren . 

3.2.2 PBOI-model 

De logica van de factoren in de checklists is gebaseerd op een uitbreiding op het PBI-model van 
Bemelmans (1991). Figuur 3.1 schetst dit uitgebreide model, dat we het PBOI-model noemen. Het 
PBOI-model schetst de activiteiten van een bedrijf dat producten produceert en afzet. Het model 
geeft tevens een volgorde aan waarin deze activiteiten ontwikkeld zouden moeten worden. In de 
praktijk zal overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is bij productontwikkeling een en ander parallel 
en wellicht iteratief ontwikkeld warden. 

Product 

Figuur 3.1 Het PBOI-model. 
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Het PBOI-model geeft aan dat gekozen moet worden of is voor bepaalde product-markt
combinaties (kortweg PMC's genoemd). Voor deze PMC's worden systemen ingericht bestaande 
uit middelen ten behoeve van de uitvoering van de voor de producten benodigde processen. Deze 
processen betreff en ontwikkeling en vervaardiging van het product, service en eventueel recycling 
(zie hoofdstuk 2). Om de processen te beheersen is een beheersingssysteem gewenst. Beheersen 
wordt hier gezien als een combinatie van planning en besturing. Het beheersingssysteem is te 
typeren als een verzameling onderling gerelateerde beslissingen en de bi_j deze beslissingen te 
hanteren procedures, berekeningen of algoritmen. De drie te beheersen aspecten zi_jn kwaliteit, 
tijdigheid en kosten. Het te kiezen beheersingssysteem hangt natuurlijk sterk af van de processen, 
systemen en de PMC's. Vervolgens rollen uit de ingerichte processen en het beheersingssysteem 
activiteiten die moeten worden verricht en waarvoor bevoegdheden en verantwoordetijkheden 
moeten worden toegekend aan organisatorische eenheden. Onder organisatorische eenheden 
kunnen we verstaan functies die ingevuld worden door individuen, maar ook afdelingen en 
overlegorganen. Tenslotte moeten informatiesystemen worden gekozen ter ondersteuning van de 
uit te voeren processen, de beheersing van deze processen en de organisatorische eenheden. 
Slechts een dee! van deze informatiesystemen zal bestaan uit computersystemen. In § 3 .2. 3 wordt 
dit PBOI-model nader uitgewerkt tot factoren die de samenwerking be'invloeden. 

3.2.3 Factoren die de samenwerking beinvloeden 
.I 

De aandachtspunten in de checklists worden geordend met het visgraatschema uit de 
t' 

kwaliteitsleer. De zijtakken van de visgraat stellen de factoren voor die de samenwerking 
kunnen beinvloeden. De kop is het resultaat van de samenwerking. 

Figuur 3.2 Factoren die de samenwerking kunnen beinvloeden. 
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Resultaten 
Samenwerking: 
- productkwaliteit 
- klantentevredenheid 
- lijd 
- kosten 
- techniek 



De in de figuur genoemde factoren zijn te herleiden naar de elementen uit het PBOI-model. 
He.t enige element uit het PBOI-model dat ontbreekt, is de markt; de reden daarvoor is dat in 
een uitbesteder-toeleverancier relatie zoals binnen KISS bestudeerd is, de uitbesteder zelf min 
of meer de markt vormt voor de toeleverancier. 

Product, proces en middelen 
Zoals uit figuur 2.1 in § 2.2 blijkt, kunnen we spreken over drie verschillende processen en 
derhalve ook over drie verschillende soorten producten, te weten: 
1 Het vervaardigingsproces met als resultaat een fysiek product dat door de toeleverancier 

wordt geleverd. In de checklists komt dit terug onder de aanduiding Product en 
Technologie. Product is datgene dat de toeleverancier levert aan de uitbesteder. Voor de 
uitbesteder is het toegeleverde product een onderdeel van zijn eindproduct. Een product 
kan overigens in deze zin ook een productiemiddel zijn. Onder Technologie wordt hier 
verstaan de manier waarop het product gemaakt wordt. Het gaat hier om de menselijke 
kennis en vaardigheden en de technische productiecapaciteit (de middelen uit figuur 3 .1) 
die nodig zijn om het product te kunnen maken. 

2 Het ontwikkelingsproces metals resultaat volledige specificaties van zowel het te leveren 
product als de wijze waarop dit product zal worden vervaardigd. De factor 
Projectplanning betreft de structurering van werkzaamheden die uitgevoerd moeten 
worden om een project te realiseren, met andere woorden de ontwi~kelingsactiviteiten . 

Taken moeten in een bepaalde volgorde verzet worden (faseren). Projectdoelstellingen 
geven aan wat het gewenste resultaat van het project is, uitgedrukt in specificaties. Het 
budget geeft de middelen aan waarmee het resultaat bereikt kan worden. 

3 Het samenwerkingsproces met als resultaat de twee zojuist genoemde processen, oftewel 
de wijze waarop ontwikkelings- en vervaardigingsprocessen worden uitgevoerd. De 
factor Samenwerkingsverbanden betreft het netwerk waarin het bedrijf opereert. Het 
verschil tussen gewenste en werkelijke relaties met andere bedrijven of instellingen 
spelen hier een rol. Ook kan de duur van het samenwerkingsverband een aspect zijn. 

Beheersing 
Zoals aangegeven bestaat het element beheersing uit planning en besturing. Beheersing is met 
name gericht op de aspecten kwaliteit, tijdigheid en kosten. Dit element is dan ook gesplitst in 
de factoren Kwaliteit, Tijd en Financien. Kwaliteit heeft betrekking op de wijze waarop en 
mate waarin een bedrijf een zo hoog mogelijke productkwaliteit realiseert, bijvoorbeeld met 
behulp van kwaliteitstools, het bezitten van een kwaliteitscertificaat of het hebben en 
toepassen van een kwaliteitsplan. Financien wordt hier gebruikt als overkoepelende term voor 
alle financiele aspecten van de samenwerking. Een 'open kostencalculatie' valt hier 
bijvoorbeeld onder, maar ook het aspect ontwikkelingskosten. Tijd is hier 'kalendertijd'; het 
kan bijvoorbeeld de leveringstijd van een product zijn. 

Organisatie 
Het element organisatie is vertaald in de factor Projectteam. Projectteam is de verzamelnaam 
voor alle personen die meewerken aan de realisering van het (ontwikkelings-) project. De 
taken die in de projectplanning zijn gedefinieerd, worden toegewezen aan !eden van het 
projectteam. Het projectteam kan na enkele fasen van het project van samenstelling 
veranderen als de expertise van sommige leden niet meer nodig is of als aan nieuwe expertise 
behoefte is. Ook personen van het bedrijf waarmee samengewerkt wordt kunnen deel uit 
maken van het projectteam. 
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Informatie 
Binnen het element informatie kunnen we twee factoren onderscheiden. lr?formatiesysteem 
omvat het geheel van methoden, faciliteiten en activiteiten waarmee een organisatie in haar 
informatiebehoeften tracht te voorzien. Onder methoden vallen onder meer procedures en 
werkvoorschriften met betrekking tot het vergaren, bewerken en verstrekken van gegevens. 
De term 'faciliteiten' duidt op hulpmiddelen die bij het informatieproces warden ingeschakeld, 
waaronder personeel en materiele en financiele middelen. Activiteiten hebben betrekking op 
al die werkzaamheden die tot doel hebben gegevens te transformeren tot informatie. 
(Beme1mans, 1991 ). Communicatiestructuur is de wijze waarop de informatieuitwisseling 
tussen de samenwerkende bedrijven plaatsvindt; bijvoorbeeld: formeel/informeel, frequentie 
en vorm, medium of documentatie. 

Om te garanderen dat de beoogde doelstellingen ook op langere termijn gerealiseerd zullen 
warden, is behalve afstemming op operationeel gebied (zoals aangegeven binnen het PBOI
model) ook afstemming op strategisch niveau nodig, zeker indien men een langetermijnrelatie 
nastreeft. Daarom is aan het visgraatdiagram de factor Strategie toegevoegd. De strategie van 
een organisatie is het patroon van keuzen binnen die organisatie met betrekking tot de te 
realiseren doelen, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daarvoor 
ingezet warden voor die organisatie als geheel (van Aken, 1992). 

In elke fase van de leidraad spelen deze factoren een rol, alhoewel niet altijd allemaal. In de 
volgende paragraaf wordt per hoofdactiviteit aangegeven om welke factoren het gaat. 
Vervolgens warden per factor aandachtspunten genoemd die in een draaiboek voor 
samenwerking aan de orde kunnen komen. Zoals reeds in de inleiding is aangegeven, zal per 
situatie beslist moeten warden of het genoemde aandachtspunt voor de betreffende situatie 
relevant is en dus opgenomen moet warden in een draaiboek. De factoren uit figuur 3 .2 zijn 
overigens ook gebruikt om de vragenlijst nader te structureren die in de inventarisatie (zie § 
1.2) is toegepast. 

3.3 Checklists 

In deze paragraaf warden de verschillende checklists gegeven. Per hoofdactiviteit uit § 3 .1 zal 
warden aangegeven hoe de in § 3 .2 behandelde factoren geoperationaliseerd kunnen warden. 
De checklists bevatten enerzijds opsommingen van zaken die bij de betreffende 
hoofdactiviteit van belang zijn en anderzijds criteria indien er keuzes gemaakt moeten 
warden. Indien er een keuze gemaakt moet warden aan de hand van criteria (bijvoorbeeld een 
Make-or-Buy beslissing) dan dient men aan elk criterium een gewicht en een score toe te 
kennen. Een criterium kan bijvoorbeeld doorslaggevend, belangrijk of onbelangrijk zijn voor 
de make or buy-beslissing (gewicht). Daarnaast kan in verschillende mate voldaan warden 
aan een criterium (score). De totaalscore die men verkrijgt door gewicht en score te 
vermenigvu[digen, geeft een indicatie of een activiteit wel of niet uitbesteed moet warden. In 
tab el 3 .2 is een vereenvoudigd voorbeeld uitgewerkt. In dit voorbeeld spelen vijf criteria een 
rol in de make or buy-beslissing van een activiteit. Een criterium van doorslaggevend belang 
krijgt hier 10 punten, een belangrijk criterium krijgt 5 punten en een onbelangrijk criterium 
krijgt 0 punten. Door de activiteit uit te besteden kan op de vijf criteria gescoord warden. De 
score kan varieren van 1 tot 10 punten. In het voorbeeld wordt verwacht dat door uitbesteding 
de productkwaliteit enorm zal toenemen. De score op dit criterium is daarom 9 punten. De 
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totaalscore voor de make or buy-beslissing is in het voorbeeld 230 punten. Als het bedrijf de 
norm hanteert dat bij een score van meer dan 150 punten uitbesteding een goede optie is, kan 
de beslissing nu genomen warden. 

Tabel 3.2 Voorbeeld bepaling totaalscore 

uitbesteding past in beleid doorslaggevend = 10 ! 8 ! 80 ! 
................................................... ______ ........ _ ............. - ......................................... .........,.. ................... --.. '"· ................ - ......................................................... _ .................................. ,1... ........... ........__ ................... ~ ........................ - .................................. --........ -~ 

toename flexibiliteit door uitbesteding . belangrijk = 5 l 4 ! 20 ! 
·--·----···-·-·-···--·-·········---·--·--··--·--·······--·---·····----··--··--·--·--·1----···-··········-·-·--········-··············-··t---····----···--·-1---········-·--------····-·-·-----< 
ondersteuning langetermijnrelatie door ! ! ! 
uitbesteding i belangrijk = 5 ! 6 ! 30 !, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £ •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• ••••••• .• : ••••••••••••••••••• ~ ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

vereenvoudiging eigen proces door I j ! ! 
uitbesteding 1 belangrijk = 5 l 2 ! 10 ! -- -· ----- -----------·------r----. ----------
hogere productkwaliteit door doorslaggevend = 10 ! 9 ! 
uitbesteding l ! ...... _.... ..... ................ 

90 ! 
' ! 
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3.3.1 Hoofdactiviteit 1: Inventariseren 

Zoals is § 3 .1 is aangegeven, kunnen we onderscheid maken tussen inventariseren vanuit de 
uitbesteder gezien en inventariseren vanuit de toeleverancier bezien. Beide gezichtspunten 
word en in deze subparagraaf behandeld. 

3.3.1.1 Inventariseren door de uitbesteder 

Gewenst resultaat: een onderbouwde beslissing over activiteiten welke men zelf wil doen en 
welke men wil uitbesteden. 

Vraag vooraf: wie moet worden betrokken? 

Stap 1: Inveotarisatie van te verrichten activiteiten 

Voor elk te ontwikkelen onderdeel moeten wellicht de volgende activiteiten worden 
verricht (zie ook § 2.2): 
• opstellen functionele specificaties, eisen en randvoorwaarden; 
• een concept ontwerp maken; 
• een haalbaarheidsstudie verrichten; 
• een detailontwerp maken; 
• een procesontwerp maken: 

,,. vervaardiging (aanvoer, productie, distributie); 
,,. service; 
,,. recycling; 

• een middelenontwerp maken; 
• een ontwerp bedrijfsvoering maken; 
• beheersing van vervaardiging, service en recycling (kwaliteit, tijdigheid, kosten): 

,,. organisatie van vervaardiging, service en recycling; 
,,. informatiesystemen; 

• proefvervaardiging (aanvoer, productie); 
• vervaardiging (aanvoer, productie, distributie) en bedrijfsvoering daarvan; 
• service en de bedrijfsvoering daarvan; 
• recycling (terugname, ontmanteling, herstellen, recycling) en bedrijfsvoering 

daarvan . 

Per te verrichten activiteit zijn de volgende deelactiviteiten te onderscheiden (zie figuur 
3.3): 
• uitvoering; 
• informatievoorziening en informatieopslag voor die activiteit; 
• bepaling van normen voor activiteit (kwaliteit, tijd, kosten); 
• meting van het resultaat; 
• bepaling van actie naar aanleiding van vergelijking tussen meting en norm. 
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Figuur 3.3 Te onderscheiden deelactiviteiten per activiteit. 

Stap 2: Make-or-Buy-beslissing 

Van de bij de vorige stap bepaalde uit te voeren (dee!-) activiteiten moet worden bepaald 
of ze door de uitbesteder dan we! de toeleverancier zullen worden verricht. Daartoe 
moeten de volgende vragen worden beantwoord: 

f~rategie I 
• Past uitbesteding van activiteit in het beleid, met name ten aanzien van eigen 

kernactiviteiten, personeelsbeleid, maatschappelijk beleid, marktbeleid, logistiek 
beleid, product- en technologiebeleid? 

• Geeft uitbesteding extra flexibiliteit voor strategische keuzes in de toekomst? 
• Veroorzaakt uitbesteding een sterke afhankelijkheid en daardoor risico's op de 

lange termijn? 
• Worden de competenties van de uitbesteder aangevuld door uitbesteding aan de 

toeleverancier? 

product en technologie ::::::::::1 en :: ::ectpla~n~ :::: :::::::::1 

• Vereenvoudigt uitbesteding het eigen proces? 
• Geeft uitbesteding een uitbreiding van kennis over het product en het proces? 
• Zijn er toeleveranciers met de vereiste capaciteit (zowel kwalitatief als 

kwantitatief)? 
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• Past uitbesteding van een activiteit m bestaande (langetermijn-) 
samenwerkingsverbanden? 

• Is langetermijn-samenwerkingsverband voor de betreffende activiteit gewenst? 
• Is een win-win situatie haalbaar? 

[:::::::::::::::: : ::~~~;';i;;:i~; ;;;;;;;:: ;;;;:;;;:;;I 
• Zijn er extra (kwaliteits-) risico' s te verwachten bij uitbesteding? 
• Is een verhoogde kwaliteit van de output van de activiteit te verwachten? 

c::::::::::::::::::: ~:ancien ::::::::::::::::::::1 

• Zijn bij uitbesteding de financiele risico's meer gespreid? 
• Is een beslissingscalculatie gemaakt en zo ja: is de uitkomst positief? 
• Is rekening gehouden met de verwachte ontwikkelings-, vervaardigings-, gebruiks-, 

service- en recyclingskosten? 

• Zijn er mensen (kwalitatief en kwantitatief) beschikbaar om zitting te nemen in een 
projectteam dan wel om op te treden als contactpersoon? 

• Is eventuele samenwerking intern te organiseren (bv. afstemming Inkoop en R&D, 
afstemming R&D en management)? 

::::::::::::::::1 

• Zijn er extra (tijds-) risico's te verwachten bij uitbesteding? 
• Is een verkorte doorlooptijd voor de betreffende activiteit te verwachten? 
• Geeft uitbesteding extra en nodige flexibiliteit tijdens proces (bv. bij pieken en 

dalen in belasting)? 
• Is bij uitbesteding de leveringsbetrouwbaarheid gegarandeerd? 

• Is in geval van uitbesteding een koppeling tussen informatiesystemen nodig en zo 
ja mogelijk? 

• Is de gewenste vorm en intensiteit van communicatie te realiseren in het eigen 
bedrijf en bij de eventuele toeleverancier (bv. taal en cultuur, frequentie van 
bij eenkomsten, communicatiemiddelen )? 
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3.3.1.2 Inventariseren door de toeleverancier 

Gewenst resultaat: een onderbouwde beslissing over te vervullen rol in de markt. 

Vraag vooraf: wie moet warden betrokken? 

Stap 1: Inventarisatie van te verrichten activiteiten 
Welke van onderstaande activiteiten wenst de toeleverancer te kunnen verrichten (zie ook 
§ 2.2)? 
• een concept ontwerp maken; 
• een haalbaarheidsstudie verrichten; 
• een detailontwerp maken; 
• een procesontwerp maken: 

~ vervaardiging (aanvoer, productie, distributie); 
~ service; 
~ recycling; 

• een middelenontwerp maken; 
• een ontwerp bedrijfsvoering maken : 

~ beheersing van vervaardiging, service en recycling (kwaliteit, tijdigheid, 
kosten); 

~ organisatie van vervaardiging, service en recycling; 
~ informatiesystemen; 

• proefvervaardiging (aanvoer, productie); 
• vervaardiging (aanvoer, productie, distributie) en bedrijfsvoering daarvan; 
• service en de bedrijfsvoering daarvan; 
• recycling (terugname, ontmanteling, herstellen, recycling) en bedrijfsvoering 

daarvan. 

Per te verrichten activiteit zijn de volgende deelactiviteiten te onderscheiden: 
• uitvoering; 
• informatievoorziening en informatieopslag voor die activiteit; 
• bepaling van normen voor activiteit (kwaliteit, tijd, kosten); 
• meting van het resultaat; 
• bepaling van actie naar aaoleiding van vergelijking tussen meting en norm. 

Stap 2: Make-or-Buy-beslissing 
Van de bij de vorige stap bepaalde uit te voeren (deel-) activiteiten moet warden bepaald 
wat de gevolgen zijn voor de eigen organisatie danwel welke andere (sub-) 
toeleveranciers daarvoor eventueel kunnen warden ingeschakeld. Voor dit laatste geval 
verwijzen we naar de vorige subparagraaf, omdat dan de toeleverancier in feite zelf als 
uitbesteder gaat optreden. Indien de .toeleverancier zelf de activiteiten wenst uit te 
voeren, dienen de volgende vragen te warden beantwoord: 

strategie :J 
• Past toeleveren van een activiteit in het beeld dat de toeleverancier heeft van eigen 

sterktes (S), zwaktes (W), kansen (0) en bedreigingen (T) zoals die blijken uit een 
zogenaamde SWOT-analyse? 
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• Past de act1v1te1t in het te voeren beleid, met name ten aanzien van eigen 
kemactiviteiten, personeelsbeleid, maatschappelijk beleid, marktbeleid, product- en 
technologiebeleid, logistiek beleid? 

• Geeft toelevering aan de uitbesteder voldoende flexibiliteit voor strategische keuzes 
in de toekomst? 

• Veroorzaakt toelevering aan de uitbesteder een sterke afbankelijkheid en daardoor 
risico's op de lange termijn? 

• Worden competenties van de uitbesteder aangevuld door toelevering aan de 
uitbesteder? 

product en technologie ; I en c: p~ojectplanning I 
• ls eventuele verhoging van complexiteit van het eigen proces door toelevering van 

activiteit te beheersen? 
• Geeft toelevering van de activiteit een uitbreiding van kennis over het product en 

het proces? 
• Heeft de toeleverancier de vereiste capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief)? 

samenwerki~gsverband;:~: :::::1 

• Past toelevering van activiteit m avenge bestaande (langetermijn-) 
samenwerkingsverbanden? 

• Is een langetermijn-samenwerkingsverband voor de betreffende activiteit gewenst? 
• Is een win-win situatie haalbaar? 

kwaliteit :::::: : I 
• Zijn er extra (kwaliteits-) risico's te verwachten bij toelevering? 
• Is een verhoogde kwaliteit van de output van de activiteit of van avenge 

activiteiten te verwachten? 

• Zijn bij toelevering de financiele risico's op te vangen? 
• Is er een beslissingscalculatie gemaakt en zo ja: is de uitkomst positief? 
• Is er rekening gehouden met de verwachte ontwikkelings-, vervaardigings-, 

gebruiks, service- en recyclingskosten? 

I ::::::::::::::::: ~:f !~c~eam I 
• Zijn er mensen (kwalitatief en kwantitatief) beschikbaar om zitting te nemen in een 

projectteam danwel op te treden als contactpersoon? 
• Is eventuele samenwerking intern te organiseren (bv. afstemming Inkoop en R&D, 

afstemming R&D en management)? 
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:;:;1~: ;;; I 
• Zijn er extra (tijds-) risico's te verwachten bij toelevering? 
• Is een verkorting van de doorlooptijd van de betreffende activiteit voor de 

uitbesteder te verwachten? 
• Heeft de toeleverancier voldoende flexibiliteit tijdens het proces (bv. bij pieken en 

dalen in belasting)? 
• Is bij toelevering de leveringsbetrouwbaarheid te garanderen? 

informatiesysteem I 
• Is in geval van toelevering een koppeling tussen informatiesystemen nodig en zo ja 

mogelijk? 

communicatiestructuur I 
• Is de gewenste vorm en intens1te1t van communicatie te realiseren in het eigen 

bedrijf en bij een eventuele uitbesteder (bv. taal en cultuur, frequentie van 
bijeenkomsten, communicatiemiddelen)? 
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3.3.2 Hoofdactiviteit 2: Profileren 

Zoals is § 3 .1 is aangegeven, kunnen we onderscheid maken tussen profileren vanuit de 
uitbesteder gezien en profileren vanuit de toeleverancier bezien. Beide gezichtspunten worden 
in deze subparagraaf behandeld. 

3.3.2.1 Profileren door de uitbesteder 

Gewenst resultaat: een duidelijk beeld van de toeleverancier waarmee samengewerkt gaat 
word en. 

Vraag vooraf: wie moet worden betrokken? 

• Op welke punten is aansluiting van strategieen en langetermijnplannen gewenst? 
• Is een bepaald imago of bepaalde bekendheid/reputatie van toeleverancier gewenst als 

bijdrage aan imago van eigen product? 
• Is afhankelijkheid van een toeleverancier ten op zichte van de uitbesteder (bv. in % van 

omzet) en omgekeerd gewenst? 
• Is financiele stabiliteit voor de toekomst (rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit) gewenst? 

I :: product e::;;:::::::::1 
• Hoe zouden uit te voeren actlv1te1ten in de vervaardiging door uitbesteder en 

toeleverancier moeten samenhangen en wat betekent dat voor de toeleverancier? 
• Welke kennis en kunde ten aanzien van vervaardiging moet de toeleverancier hebben 

danwel via sub-toeleveranciers kunnen verkrijgen? 
• Welke vervaardigingscapaciteit moet de toeleverancier nu en in de toekomst hebben? 

En zijn (sub-)toeleveranciers? 

• Is er een voorkeur voor een paren-, een ster- of een web-structuur voor de uit te 
besteden activiteiten? (Dit kan afhangen van de betreffende activiteit; bijvoorbeeld voor 
ontwikkeling kan dit anders liggen dan voor vervaardiging.) 

• Wat is de gewenste intensiteit van de samenwerking (geen, beperkt, volledig)? (Dit 
hangt onder meer af van het soort product, dat wil zeggen: of het product te 
bestempelen is als strategisch, hefboom, bottleneck of routine; zie § 2.4; het antwoord 
op deze vraag kan bovendien afhangen van de betreffende activiteit; bijvoorbeeld voor 
ontwikkelrng kan dit anders liggen dan voor vervaardiging.) 

• Wat zijn de gewenste mogelijkheden van samenwerking op lange termijn? 
• Indien er sprake is van een gewenste langetermijnrelatie, moet er dan een win-win 

situatie zijn? Voorwaarden hiervoor zijn dat beide partijen voldoende voordelen uit de 
samenwerking kunnen halen (wat zijn die dan voor de toeleverancier?), dat de 
samenwerking niet zomaar afgebroken kan worden (wat zijn bijvoorbeeld de 
afbreukkosten?) en dat de samenwerking de toeleverancier niet teveel hindert bij z1Jn 
overige activiteiten. 
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• Wat is de gewenste ervaring met en van toeleverancier betreffende de vorm van de 
samenwerking (zowel qua fase als qua structuur en intensiteit; zie ook hoofdstuk 2)? 

• Wat zijn de gewenste of verboden contacten van de toeleverancier met andere (sub-) 
toeleveranciers, uitbesteders (met name concurrenten), kennisinstituten, K vK en/of 
brancheorganisaties, banken, consumenten- en/of milieu-organisaties? 

( :::::::::::::: kwaliteit : :1 
• Is een bepaald kwaliteitscertificaat vereist en zo ja, voor welke activiteiten? 
• Welke kwaliteitstools moet de toeleverancier kennen en hanteren bij welke activiteit 

( ontwikkeling, vervaardiging, service, recycling)? 
• Welke risicodiagnosetools moet de toeleverancier kunnen hanteren? 
• Welke productkwaliteit is vereist en hoe wordt dat gemeten? 

;;; financii!n I 
• Wat zijn de gewenste financiele mogelijkheden van de toeleverancier op dit moment? 
• Is risicospreiding van investeringen gewenst? 
• Welke vorm van prijsbepaling is gewenst (vaste prijs, afhankelijk van inspanning, open 

kostencalculatie )? 
• Wat zijn de gewenste betalingsvoorwaarden? 
• Hoe moeten de activiteiten van de toeleverancier worden vergoed,, met name met 

betrekkrng tot de productontwikkelingskosten, kosten voor benodigde productie
middelen en gereedschappen, en kosten voor proefproductie? 

• Hoe moet door de toeleverancier geboden flexibiliteit worden vergoed? 

projectplann;~~ ;; ; I 
• Hoe zouden uit te voeren acttv1te1ten van uitbesteder en toeleverancier moeten 

samenhangen en wat betekent dat voor de toeleverancier? 
• Welke kennis en kunde ten aanzien van productontwikkeling moet de toeleverancier 

hebben dan wel via sub-toeleveranciers kunnen verkrijgen? 
• Welke ontwikkelingscapaciteit moet de toeleverancier nu en in de toekomst hebben? En 

zij n ( sub-)toeleveranciers? 

projectteam I 
• Aan welke eisen moet het topmanagement voldoen? 
• Welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zouden bij de partner gelegd 

moeten kunnen worden? 
• Welke functies van de toeleverancier moeten minimaal betrokken zijn in de 

samenwerking? 

::: tij~ ::::::: I 
• Wat is de gewenste leveringstijd voor uit te besteden activiteiten (specificaties, 

proefproducten, testresultaten, reguliere producten)? 
• Wat is de gewenste leveringsbetrouwbaarheid van uit te besteden actviteiten? 
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• Wat is de gewenste flexibiliteit van uit te besteden activiteiten? 
• Welke (logistieke) beheersingsmethode client de toeleverancier te hanteren opdat de 

planningen onderling afgestemd kunnen worden? 

c::::::::2~~~=iesys::::::: :::::::::: :1 
• Wat zijn de gewenste faciliteiten met betrekking tot informatiesystemen (hardware en 

software), zowel voor het ontwikkelingsproces als voor het vervaardigingsproces (en 
eventueel ook het service- en recyclingsproces)? 

• Op welke wijze dient gecommuniceerd te kunnen worden, met name met betrekking tot 
frequentie, mate van formalisatie, gebruik van communicatiemiddelen, omgangsvormen 
van bij de samenwerking betrokken personen, en openheid? 
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3.3.2.1 Profileren door de toeleverancier 

Gewenst resultaat: een profiel van de eigen rol en een duidelijk beeld van de ideale 
uitbesteder waarmee samengewerkt gaat worden. 

Vraag vooraf: wie moet worden betrokken? 

:: strategie I 
• Op welke punten is aansluiting van strategieen en langetermijnplannen gewenst? 
• Is een bepaald imago of een bepaalde bekendheid/reputatie van de toeleverancier 

gewenst als bijdrage aan het imago van het product van de uitbesteder? 
• Is een bepaald imago of een bepaalde bekendheid/reputatie van de uitbesteder gewenst 

als bijdrage aan het imago van het eigen product? 
• Is afhankelijkheid ten op zichte van de uitbesteder gewenst (bv. in % van omzet) en 

omgekeerd? 
• Wat is de gewenste eigen financiele stabiliteit voor de toekomst (rentabiliteit, 

solvabiliteit, liquiditeit)? 
• Wat is de gewenste financiele stabiliteit van de uitbesteder voor de toekomst 

(rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit)? 

• Hoe zouden uit te voeren actlv1te1ten van uitbesteder en toeleverancier in de 
vervaardiging moeten samenhangen en wat betekent dat voor de eigen processen en 
voor de processen van de uitbesteder? 

• Welke kennis en kunde ten aanzien van vervaardiging moet de toeleverancier hebben 
dan wel via sub-toeleveranciers kunnen verkrijgen? 

• Welke capacitieve mogelijikheden zijn er in de vervaardiging? En bij de eigen 
toeleveranciers? 

:~ame~~erkingsverbanden ] 

• Is er een voorkeur voor een paren-, een ster- of een web-structuur voor de toe te leveren 
activiteiten? (Dit kan afhangen van de betreffende activiteit; bijvoorbeeld voor 
ontwikkeling kan dit anders liggen dan voor vervaardiging.) 

• Wat is de gewenste intensiteit van de samenwerking (geen, beperkt, volledig)? (Dit 
hangt onder meer af van het soort product van de uitbesteder vanuit zijn standpunt 
bezien, dat wil zeggen of voor de uitbesteder het product te bestempelen is als 
strategisch, hefboom, bottleneck of routine; zie § 2.4; het antwoord op deze vraag kan 
bovendien afhangen van de betreffende activiteit; bijvoorbeeld voor ontwikkeling kan 
dit anders liggen dan voor vervaardiging.) 

• Wat zijn de gewenste mogehjkheden van samenwerking op lange termijn? 
• Indien er sprake is van een gewenste langetermijnrelatie, moet er dan een win-win 

situatie zijn? Voorwaarden hiervoor zijn dat beide partijen voldoende voordelen uit de 
samenwerking kunnen halen (wat zijn die dan voor de uitbesteder?), dat de 
samenwerking niet zomaar afgebroken kan worden (wat zijn bijvoorbeeld de 
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afbreukkosten?), dat de samenwerking de uitbesteder niet teveel hindert bij zijn overige 
activiteiten en dat de samenwerking niet teveel hindert bij de eigen overige activiteiten. 

• Wat is de gewenste ervaring met en van uitbesteder betreffende de vorm van de 
samenwerking (zowel qua fase als qua structuur en intensiteit; zie ook hoofdstuk 2)? 

• Wat zijn de gewenste contacten van de toeleverancier met andere (sub-)toeleveranciers, 
uitbesteders ( concurrenten van uitbesteder?), kennisinstituten, K vK en/of 
brancheorganisaties, banken, consumenten- en/of milieu-organisaties? 

::::::;;;::::::~~t:'.~eit I 
• Is een bepaald kwaliteitscertificaat vereist en zo ja, voor welke activiteiten? 
• Welke kwaliteitstools moet de toeleverancier kennen en hanteren bij welke activiteit 

(ontwikkeling, vervaardiging, service, recycling)? Welke kwaliteitstools moet de 
uitbesteder kennen en hante.ren? 

• Welke risicodiagnosetools moet de toeleverancier kunnen hanteren? En de uitbesteder? 
• Welke productkwaliteit is mogelijk en hoe wordt dat gemeten? 

: : : t;~an~ien ::: ::::::::::::::::1 

• Wat zijn de gewenste financiele mogelijkheden van de toeleverancier op dit moment? 
• Is risicospreiding van investeringen mogelijk? 
• Welke vorm van prijsbepaling is gewenst (vaste prijs, afhankelijk van inspanning, open 

kostencalculatie )? 
• Wat zijn de gewenste betalingsvoorwaarden? 
• Hoe moeten de activiteiten van de toeleverancier worden vergoed, met name met 

betrekking tot de productontwikkelingskosten, kosten voor benodigde 
productiemiddelen en gereedschappen en kosten voor proefproductie? 

• Hoe moet door de toeleverancier geboden flexibiliteit worden vergoed? 

projectplanning I 
• Hoe zouden uit te voeren activ1te1ten van uitbesteder en toeleverancier moeten 

samenhangen en wat betekent dat voor beide partijen? 
• Welke kennis en kunde ten aanzien van productontwikkeling moet de toeleverancier 

hebben dan we! via sub-toeleveranciers kunnen verkrijgen? En de uitbesteder? 
• Welke capacitieve mogelijkheden zijn er in de ontwikkeling? En bij de eigen 

toeleveranciers? 

projectteam : :::: I 
• Aan welke eisen moet het topmanagement voldoen? 
• Welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zouden bij de partner gelegd 

moeten kunnen worden? 
• Welke functies van de uitbesteder moeten minimaal betrokken zijn in de 

samenwerking? 
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c::::::::::::::::::::::::::~ ::::::::::::::::::1 

• Wat is de mogelijke leveringstijd voor toe te leveren activiteiten (specificaties, 
proefproducten, testresultaten, reguliere producten)? 

• Wat is de mogelijke leveringsbetrouwbaarheid van toe te leveren actviteiten? 
• Wat is de mogelijke flexibiliteit van toe te leveren activiteiten? 
• Welke (logistieke) beheersingsmethode dient de toeleverancier te hanteren opdat de 

planningen onderling af gestemd kunnen word en? 

• Wat zijn de gewenste faciliteiten met betrekking tot informatiesystemen (hardware en 
software), zowel voor het ontwikkelingsproces als voor het vervaardigingsproces (en 
eventueel ook het service- en recyclingsproces)? 

I : : communicatiestru~:~~~:: ::: : I 
• Op welke wijze dient gecommuniceerd te kunnen worden, met name met betrekking tot 

frequentie, mate van formalisatie, gebruik van communicatiemiddelen, omgangsvormen 
van bij de samenwerking betrokken personen, en openheid? 
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3.3.3 Hoofdactiviteit 3: Selecteren en offreren 

Zoals is § 3 .1 is aangegeven, kunnen we onderscheid maken tussen selecteren vanuit de 
ui.tbesteder gezien en offreren vanuit de toeleverancier bezien. Beide gezichtspunten zijn 
complementair en worden in deze subparagraaf behandeld. 

3.3.3.1 Selecteren door de uitbesteder 

Gewenst resultaat: een toeleverancier is om aanwijsbare redenen geselecteerd. 

Vraag vooraf: wie moet worden betrokken? 

Om een toeleverancier te kunnen selecteren zijn de volgende stappen noodzakeEjk: 
(a) het verzamelen van potentiele toeleveranciers; 
(b) het vaststellen van selectiecriteria en belang en gewicht van deze criteria; 
(c) het vergaren van informatie over de potentiele toeleveranciers en weergeven in een score; 
(d) de uiteindelijke keuze. 

In de KISS-leidraad wordt niet ingegaan op de vraag hoe een bedrijf aan een verzameling 
potentiele toeleveranciers komt. Van belang is we! dat alle potentiele toeleveranciers 
acceptabel zijn voor de uitbesteder en dus niet bij voorbaat uitgesloten zijn in verband met 
wanprestaties, financiele positie, discutabel handelen in het verleden of iets dergelijks . 

Mogelijke selectiecriteria worden niet in deze checklist genoemd, omdat ze reeds in § 3 .3 .2.1 
aan de orde zijn gekomen. Immers in de fase profileren is vastgesteld aan welke eisen de 
toeleverancier moet voldoen. Wei dient de uitbesteder aan deze criteria nog gewichten te 
hechten om het belang van het criterium aan te geven, bijvoorbeeld 'doorslaggevend' (hier 
moet toeleverancier per se aan voldoen), 'belangrijk' (als een toeleverancier hier aan voldoet 
dan is dat een duidelijk pluspunt) en 'extra' (als toeleveranciers op andere twee categorieen 
van criteria min of meer gelijk scoren dan geven deze extra criteria de doorslag), zie ook tab el 
3.2. 

Om een keuze uit de verzameling potentiele toeleveranciers te kunnen maken, zal informatie 
over de toeleveranciers vergaard moeten worden. Deze informatie is te verkrijgen via: 
• offerte; 
• bedrijfsbezoek (eventueel wederzijds); 
• ervaringen uit verleden zoals vastgelegd in een leveranciersbestand; 
• jaarverslag, accounts- en bankverklaringen; 
• K vK en branche-organisaties; 
• eventuele referenties . 
Op basis van de vergaarde informatie dient de toeleverancier beoordeeld te worden aan de 
hand van de eerder genoemde criteria. Daarbij dient de score op een criterium zoveel 
mogelijk geobjectiveerd te worden, hetzij door de score door meer personen te laten bepalen, 
hetzij door een score te beargumenteren met feiten . Scores kunnen kwantitatief gegeven 
worden (van 0 tot 10 punten) of kwaEtatief (goed of slecht). Een totaalscore, waarin de boven 
genoemde gewichten zijn verwerkt, zal uitmaken welke toeleverancier geselecteerd moet 
worden. Om te voorkomen dat de selectieprocedure te lang duurt, dient van tevoren 
vastgeste1d te worden wanneer de selectie gemaakt zal worden. 
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3.3.3.2 Off reren door de toeleverancier 

Gewenst resultaat: een toeleverancier is om aanwijsbare redenen geselecteerd. 

Vraag vooraf: wie moet worden betrokken? 

De samenwerking zal in de meeste gevallen beginnen met de vraag van de uitbesteder om een 
offerte van de toeleverancier. De offerte zal dee! uit maken van het selectieproces van de 
uitbesteder. Daarom is het voor de toeleverancier belangrijk om bij het maken van de offerte 
zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van dit selectieproces. In het selectieproces van de 
uitbesteder zullen de volgende stappen worden gezet: 
(a) het verzamelen van potentiele toeleveranciers; 
(b) het vaststellen van selectiecriteria en belang en gewicht van deze criteria; 
(c) het vergaren van informatie over de potentiele toeleveranciers en weergeven in een score; 
(d) de uiteindelijke keuze. 

In de KISS-leidraad wordt niet ingegaan op de vraag hoe een bedrijf aan een verzameling 
potentiele toeleveranciers komt. Van belang is wel dat alle potentiele toeleveranciers 
acceptabel zijn voor de uitbesteder en dus niet bij voorbaat uitgesloten zijn in verband met 
wanprestaties, financiele positie, discutabel handelen in het verleden of iets dergelijks . De 
marketing-fonctie van de toeleverancier moet er voor zorg dragen dat het bedrijf als 
potentiele toeleverancier bekend raakt bij de beoogde uitbesteder(s). 

De door de toeleverancier te hanteren criteria voor de beoordeling van offerte-aanvragen zijn 
reeds in § 3.3.2 aan de orde gekomen. Immers in de fase profileren is vastgesteld aan welke 
eisen de toeleverancier wenst te voldoen en welke eisen de toeleverancier aan de uitbesteder 
stelt. Aanvragen die minder goed in het profiel passen, dient men ofwel af te wijzen ofwel, 
indien de aanvraag bijvoorbeeld gebruikt kan worden om ontwikkelings- en/of 
vervaardigingscapaciteit te vullen, te accepteren zonder langetermijn verplichtingen. Indien 
mogelijk dient de toeleverancier de intenties van de uitbesteder, de criteria voor keuze en de 
gewichten die de uitbesteder aan deze criteria hecht, te achterhalen. Indien men niet voldoet 
aan doorslaggevende criteria (zie § 3.3.3.1), dient men niet te veel moeite en tijd in de offerte 
te stoppen: de kans van slagen zal dan immers laag zijn. Bij deze afweging dient men tevens 
de verplichtingen mee te nemen die men reeds is aangegaan voor andere opdrachten. Is er nog 
voldoende capaciteit in ontwikkeling en/of vervaardiging? 

Om een keuze uit de verzameling potentiele foveranciers te kunnen maken, zal de uitbesteder 
informatie over de toeleverancier willen vergaren. Deze informatie is te verkrijgen via: 
• offerte; 
• bedrijfsbezoek (even tu eel wederzijds ); 
• ervaringen uit verleden zeals vastgelegd in leveranciersbestand; 
• jaarverslag, accounts- en bankverklaringen; 
• K vK en branche-organisaties; 
• eventuele referenties . 
Let op de gewenste leveringsdatum voor de offerte en overige andere informatie. 
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3.3.4 Hoofdactiviteit 4: Specificeren 

Gewenst resultaat: een volledig eisenpakket waaraan de uit te besteden activiteit moet voldoen. 

product en technologie ) 

• Welke (technische) prestaties moet het product minimaal kunnen leveren? 
• Welke verschillende gebruiksmogelijkheden moet het product hebben? 
• Hoe gevoelig moet het product zijn voor storingen of klimaatverandering? 
• Hoe groot is het energieverb.ruik van bet product (tijdens gebruik)? 
• Moet het product voldoen aan bepaalde veiligheidseisen? 
• Wat is de technische levensduur van het product? 
• Wat zijn de logistieke eisen, bijvoorbeeld: 

... wie is verantwoordelijk voor het transport tussen de partners? 

... hoe moet het product verpakt worden? 

... wie verzorgt (of is verantwoordelijk voor) de verpakking? 

... in welke seriegrootte wordt het product geproduceerd en getransporteerd? 
• Wie verzorgt reparatie- en/of onderboudswerkzaamheden? 
• Moet een periodieke onderhoudscontrole of -beurt plaatsvinden? 
• Wie verzorgt de ontmanteling en terugname van bet product? 

kwaliteit I 
• Welke tests moet het product kunnen ondergaan? 
• Hoe goed moet het product de tests ondergaan (testnormen)? 

[ financien :1 
• Hoe hoog mag de kostprijs per eenheid product maximaal zijn? 
• Hoe hoog mogen de gebruikskosten van een product maximaal zijn? 
• Hoe moet de kostprijs vastgesteld worden? 

[:::;maties~:~::::::1 
• Welke informatiesystemen of tekenprogramma's moeten gebruikt worden? 

• Op welke wijze wordt over de specificaties gecommuniceerd (mondeling, schriftelijk, 
formeel, informeel)? 

• Wie moet op de hoogte zijn van de vastgestelde specificaties? 

Niet gebruikte factoren bij hoofdactiviteit 4 (specificeren): 
• strategie 
• samenwerkingsverbanden 
• projectplanning 
• projectteam 
• tijd 
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3.3.5 Hoofdactiviteit 5: Contracteren 

Gewenst resultaat: misverstanden worden voorkomen, omdat afspraken zijn geaccordeerd 
door beide partners. 

c::::::: strategie J 
• Zijn de samenwerkende partners omschreven in het contract? 
• Welke algemene (inkoop- en leverings-) voorwaarden zij n van toepassing? 
• Wat is het meetbare, outputbeschrijvende doe! van de samenwerking? 
• Wat zijn de sancties bij overtreding van het contract? 
• Zijn er ontbindende omstandigheden of voorwaarden? 

• Zijn de productspecificaties vastgesteld en opgenomen in het contract? 
• Wie (welke partner) verleent materiele ondersteuning aan het project en in welke mate? 
• Is er een regeling voor productaansprakelijkheid? 
• Zijn wijzigingsprocedures vastgesteld? 
• Wie is verantwoordelijk voor het transport van het product? 
• Wie (welke partner) heeft de eigendomsrechten van kennis en technologie? 

c::;:::~;erkingsverbanden :1 
• Mag het product ook geleverd worden aan of gekocht worden van andere partijen 

( exclusiviteit)? 
• Is er een afspraak gemaakt over geheimbouding van product of ontwikkeling? 

• Is de partner verplicht om een kwaliteitscertificaat te behouden of te verwerven? 
• Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en -controle? 
• Aan welke kwaliteitsnormen en -eisen moet het product, het ontwikkelings- en bet 

productieproces voldoen? 
• Wat zijn de sancties bij het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen en -eisen? 

c:: financ::: :::::1 
• Hoe is de fmanciele ondersteuning van het project verdeeld over de partners? 
• Hoe zijn de financiele risico's verdeeld over de partners? 
• Is de wijze waarop kostprijs en ontwikkelingskosten bepaald worden (bijvoorbeeld 

lumpsum, re'imbursabel) opgenomen in bet contract? 

• Zijn de fasen en mijlpalen van de projectplanning vermeld in het contract? 
• Wat zijn de gevolgen als de projectplanning niet gerealiseerd wordt? 
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( : ;;~rojectte~::::::::::::: I 
• Hoe zijn de taken verdeeld over de projectteamleden van beide bedrijven? 

c:::::::::::· '":::::::;1<::::::::::::::::::::::: :1 
• Hoe moet bestelling en levering van ontwerp, productie, service en recycling 

plaatsvinden? 
• Wat zijn de sancties bij het overschrijden van de bestellings- of leveringstijd? 
• Wanneer wordt de samenwerking beeindigd ( duur van de samenwerking)? 

I :: ::: : ::::i~:~~~~:;f systeem :::::::::::: :1 
• Welke tekenprogramma's moeten gebruikt worden (bijvoorbeeld autocad)? 
• Wie is verantwoordelijk vonr het opslaan van informatie? 

• Is er een conflictregeling opgenomen in het contract? 
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3.3.6 Hoofdactiviteit 6: Organiseren 

Gewenst resultaat: een gedocumenteerde verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

• Welke projectvorm wordt gekozen (bijvoorbeeld: zuivere projectorganisatie, matrix)? 
• Wat is het aantal parallelle projecten (in totaal of per partner) <lat het bedrijf maximaal 

wil uitvoeren? 

samenwerkingsverbanden I 
• Wat is het beleid ten aanzien van samenwerking? 
• Vanaf welke fase in het productontwikkelingsproces wordt samengewerkt (niveau van 

de samenwerking)? 
• Wat is de intensiteit van de samenwerking: geen, beperkte of volledige samenwerking? 
• Wat is de structuur van de samenwerking: paren-, ster- of webstructuur? 
• Welke andere projecten worden parallel uitgevoerd met dezelfde partner (overbrengen 

ervaringen in het nieuwe project)? 

• In hoeveel verschillende ontwikkelings- en vervaardigingsprojecten kan het samen-
werkingsproces verdeeld worden? 

• Welke projecten moeten parallel en welke sequentieel uitgevoerd worden? 
• Is elk project verdeeld in fasen en in activiteiten per fase? 
• Welke activiteiten (of fasen) per project moeten parallel en welke sequentieel 

uitgevoerd worden? 

projectteam ) 

• Hoe zijn de capaciteiten (mensen) verdeeld over de verschillende projecten? 
• Hoe zijn de eapaciteiten (mensen) verdeeld over de activiteiten binnen elk project? 
• Hoe luidt de taakomschrijving van overlegorgaan, projectteam en projectteamleden? 
• Welke verantwoordelijkheden hebben projectteam en projectteamleden? 
• Welke bevoegdheden hebben projectteam en projectteamleden? 

. • Is het management vertegenwoordigd in het projectteam (management support)? 
• Zijn project-specifieke afdelingen of productie-eenheden vertegenwoordigd in het 

projectteam, zoals Inkoop (van uitbesteder), Ontwikkeling, Productie, Logistiek, 
Verkoop (van toeleverancier)? 

• Zijn project-specifieke functies of personen vertegenwoordigd in het projectteam (zoals 
strategisch inkoper)? 

• Heeft elk projectteam een machts-, proces- en vakpromotor (zie hoofdstuk 2)? 

• Zijn alle activiteiten, fasen en projecten in de tijd gepland (toekenning van deadlines)? 
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r:::: informatiesystee7 :::::::: I 
• Van welk informatiesysteem kan gebruik gemaakt warden tijdens het organiseren? 

[ : : ::: commun'.~~t'.f f \ru~\u~r I 
• Wat is de frequentie van overleg (tijdgericht of gebeurtenisgericht)? 
• Is er een procedure voor de rapportage van overleg (notulist, verzenden en opslag van 

notulen)? 

Niet gebruikte factoren bij hoofdactiviteit 6 (organiseren): 
• product en technologie 
• kwaliteit 
• financien 
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3.3. 7 Hoof dactiviteit 7: Beheren 

Gewenst resultaat: oitvoering conform projectplan, kwaliteit/tijd/kosten blijven binnen het 
budget. 

r::: strategie ::::::1 
• Wat zijn de meetbare, outputbeschrijvende kwaliteit/tijd/kosten-doelstellingen van de 

samenwerking? 
• Behoren de uit te voeren activiteiten inderdaad tot de kernactiviteiten? 

• Is het technisch eisenpakket vastgesteld en gedocumenteerd? 
• Is de wijzigingsprocedure vastgesteld en gedocumenteerd? 

samenwerkingsverbanden 11 

• Ondersteunt de samenwerking m het betreffende project het beleid ten aanz1en van 
samenwerking? 

I kwaliteit ) 
• Wordt het gebruik van kwaliteitstools in ontwikkeling en productie bewaakt? 

financii!n 

• Wie is verantwoordelijk voor de budgettoewijzing en het budgetbeheer? 

[ projectplanning _: I 
Hoe wordt de voortgang bewaakt? 
• In mijlpaal-reviews (zie hoofdstuk 2), waarin besloten wordt over: 

... beginnen aan/afsluiten van samenwerkingsproces, 

... beginnen aan/afsluiten van ontwikkelings- en vervaardigingsprojecten, 

... beginnen aan/afsluiten van fasen binnen een project 
• In reguliere reviews (zie hoofdstuk 2) door bijvoorbeeld: 

... bet gebruiken van documentenniveaus (zie hoofdstuk 2), 

... het inschatten van hoeveelheid nog te verrichten werk, 

... het bepalen van hoeveelheid al verricht werk. 

::::::: p;ojectteam ::: I 
• Is het nodig dat de samenstelling van het projectteam verandert indien een bepaalde 

expertise niet meer of juist we! nodig is? 
• Wie zorgt er voor dat de toeleverancier betrokken wordt bij het project als de juiste fase 

in het project aangebroken is? 
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r::: tijd :::::1 
• Wie bewaakt de deadlines van activiteiten, fasen en projecten? 

communic:t:f structuur I 
• Is er een regeling voor inspraak van de partner in de besluitvorming? 
• Wie bewaakt het contract en het nakomen van afspraken? 
• Zijn de procedures voor wederzijdse klachten en problemen bekend en 

gedocumenteerd? 

Niet gebruikte factor bij hoofdactiviteit 7 (beheren): 
• informatiesysteem 
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3.3.8 Hoofdactiviteit 8: Termineren 

Gewenst resultaat: een duidelijke beeindiging van het project en een beslissing over 
voortgang van de samenwerking. 

strategie : I 
• Kan de eventueel vrijgekomen ruimte heringedeeld worden? 
• Is de marktintroductie van het nieuwe product voorbereid? 

• Kunnen produktiemiddelen verschrot worden? 
• Is een octrooi regeling opgesteld? 
• Is een regeling voor kennisbescherming opgesteld? 
• Is het productontwerp van getermineerde ontwikkelingsprojecten vrijgegeven? 

• Is het personeel ge'informeerd over het termineren van het project en het eventueel 
continueren van de samenwerking? 

• Is het personeel gelnformeerd over de status van overige lopende projecten met deze 
partner? 

• Zijn toekomstige projecten met deze partner al verwacht of aangekondigd? 

=::~:ctplanning ::1 
• Is de projectevaluatie aangekondigd? 

[ projectteam 

• Is het projectteam ontbonden ('ontslaan' van projectgerelateerde verplichtingen)? 
• Hebben projectteamleden nieuwe taken toegewezen gekregen? 
• Hoe is de continuHeit van eventueel toekomstige samenwerking gewaarborgd 

(overdracht van kennis over de partner aan het projectteam van volgende projecten)? 

Ni et gebruikt f actoren bij hoof dactiviteit 8 (termineren): 
• financien 
• kwaliteitsdenken 
• tijd 
• informatiesysteem 
• communicatiestructuur 
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3.3.9 Hoofdactiviteit 9: Leren 

Gewenst resultaat: lokalisering en identificatie van fouten, problemen en de oorzaken 
hiervan. 

strategi::: : I 
• Waarom moet het project geevalueerd warden (feedback, leereffect, beoordeling)? 
• W aaraan mo et het project getoetst word en ( doelstellingen van de samenwerking, 

verwachtingen van het resultaat voorafgaande aan het project, prestatie-indicatoren)? 
• Veroorzaakte de interne organisatie van uitbesteder en/of toeleverancier problemen? 
• Is een win-win-situatie bereikt (verbetering van concurrentiepositie van uitbesteder en 

toeleverancier )? 

product en::::nologie I 
• Welk onderdeel van het project wordt geevalueerd (ontwikkelingsproces, 

productieproces, product, samenwerkingsproces, serviceproces, recyclingproces )? 
• Waren de specificaties volledig en nauwkeurig? 
• Is de kennis/expertise toegenomen door samenwerking in het project? 
• Was de technische productiecapaciteit in kwantitatieve en kwalitatieve zin voldoende? 
• Is de klantentevredenheid toegenomen door het nieuwe product? 

• Wat is de invloed van het project op het samenwerkingsverband? 
.,.. de samenwerking wordt intensiever of frequenter; 
.,.. de samenwerking blijft gelijk ( eventueel met een verbetering van procedures); 
.,.. de samenwerking wordt extensiever of minder frequent of wordt zelfs beeindigd. 

L:::::::::: : :: ~~::;:;:i~::::::::: ::::::::1 

• Zijn kwaliteitstools in ontwikkeling en in productie op de juiste manier gebruikt? 
• Is het kwaliteitsdenken (van beide bedrijven) op het juiste niveau? 
• Wat is de kwaliteit (verloop van) van ontwikkeling, productie, service en recycling? 
• Wat is de bijdrage van samenwerking aan deze kwaliteit? 

r::::::::::: r:::~~i!~ :::::::::::: I 
• Wat is de ratio van geplande en werkelijke kosten van ontwikkeling, productie, service 

en recycling? 
• Wat is de bijdrage van samenwerking aan de bovengenoemde kostenratio's? 
• Was het projectbudget realiseerbaar? 
• Zijn beide partners tevreden over de kostenbewustheid, kostencontrole en kosten

besparingen van beide bedrijven? 
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• Was de projectplanning realiseerbaar? 
• Is de partner in de juiste fase betrokken geraakt bij het project? 

projectteam I 
• Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie, wie voert de evaluatie uit? 
• Wordt het fonctioneren van de projectteamleden geevalueerd? 

I ;;;;;;;;;;;;; tijd I 
• Hoe vaak wordt geevalueerd (alleen aan het eind of ook tussentijds)? 
• Wat is de ratio van geplande en werkelijke tijd van ontwikkeling, productie, service en 

recycling? 
• Wat is de bijdrage van samenwerking aan bovengenoemde tijdratio's? 
• Is de leveringsbetrouwbaarheid voldoende? 

::::::;~:~:~atiesysteem; I 
• Hoe worden de resultaten van de evaluatie gedocumenteerd en bewaard? 
• Zijn beide partners tevreden over de gebruikte plannings- en informatiesystemen? 

:: ~ommunicatiestructuur . : : I 
• Aan wie moeten (tussentijdse) resultaten van de evaluatie gerapporteerd worden? 
• Is de uitwisseling van kennis en informatie naar tevredenheid verlopen? 
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4 PRAKTIJKERV ARINGEN 

In dit hoofdstuk word.en d.e praktijkervaringen die zijn opgedaan in vijf ajstudeeronderzoeken 
beschreven. Deze afstudeeronderzoeken illustreren hoe in vijf individuele gevallen een lei
draad voor samenwerking is opgesteld. De leidraad zoals die in het vorig hoojdstuk is be
schreven is voor een belangrijk deel d.e weerslag van de ervaringen in deze vijf projecten. 

4.1 Inleiding 

Het hoofdstuk bestaat uit vijf delen. Elk deel beschrijft de praktijkervaringen die zijn opge
daan in een specifiek bedrijf in de vorm van een case. De afstudeerprojecten die worden be
schreven zijn uitgevoerd bij de volgende bedrijven: 
• ASM Lithography, Veldhoven en Philips Machinefabrieken Acht; 
• Brabantia Nederland BV, Valkenswaard; 
• DAF Trucks NV, Eindhoven; 
• Grasso Products BV, 's-Hertogenbosch; 
• Kitchens BV. 

Elke case bevat een algemene bedrijfsbeschrijving, gevolgd door een korte toelichting op de 
huidige organisatie van de inkoopfunctie en de productontwikkelingsfunctie. Vervolgens 
wordt aangegeven wat de problemen en knelpunten in het uitbestedingsbeleid waren die aan
leiding gaven tot het uitvoeren van het afstudeeronderzoek. Het grootste deel van de case 
wordt in beslag genomen door de beschrijving van het voorstel. Het voorstel beschrijft de 
leidraad voor samenwerking in ontwikkeling voor het bedrijf in kwestie. Er moet hierbij wor
den opgemerkt dat het voorstel een weergave is van de aanbevelingen die de student geeft 
aan het bedrijf op basis van zijn of haar onderzoek. Het voorstel hoeft niet noodzakelijkerwijs 
een beschrijving te zijn van de manier waarop het onderhavige bedrijf op dit moment een 
samenwerkingsproces aangaat. 

De ervaringen opgedaan in deze afstudeeronderzoeken hebben voor een belangrijk dee) bijge
dragen aan het vormen van de KISS-leidraad. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
beschreven cases en de hoof dactiviteiten van de leidraad die er in benadrukt word en. 

:{••.····· ... ___ ;:··:·•····· 
.. ASML/ ··,· Brab_antia DAF Grasso Kitchens .... _: ____ :-: .-:.:· ... ·• 

>MF-Acht --- ... 
:-. '.• Products 

Jnventariseren 
Profileren x x x 
Selecteren x x x 
Specificeren x x 
Contracteren x x 
Organiseren x x x x x 
Beheren x x x x 
Termineren x x x 
Leren 
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4.2 ASM Lithography/Philips Machinefabriek Acht 

4.2.1 Beschrijving van bet bedrijf 

4.2.1.1 Algemene gegevens: ASML en Philips Machinefabriek Acht 

ASML 
Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) werd in 1984 opgericht als samen
werkingsverband tussen Philips en ASM international. Inmiddels heeft ASM international al 
haar belangen in het bedrijf verkocht, staat ASML genoteerd op de beurs in Amsterdam en 
New York, en heeft Philips haar meerderheidsbelang teruggebracht naar 35%. 
ASML richt zich op de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van geavanceerde 
lithografische systemen, zogenaamde wafersteppers. Wafersteppers zijn machines die de 
lichtpatronen, nodig voor de spoorpatronen op chips, langs foto-lithografische weg produce
ren. Er werken in totaal ongeveer 1100 mensen en de omzet bedroeg in 1995 ruim 900 mil
joen gulden. 

In deze case staat het productiebedrijf van ASML in Veldhoven centraal. Hier werken onge
veer 850 mensen. Dit productiebedrijf richt zich op het ontwerpen, assembleren, testen en het 
verzorgen van service van wafersteppers. 

Philips Machinefabriek Acht 
Philips Machinefabrieken Acht (MF-Acht) bestaat ongeveer 30 jaar. MF-Acht richt zich als 
toeleverancier van professionele complexe apparatuur, samenstellingen en componenten op 
klanten die hoogwaardige apparaten en kapitaalgoederen verkopen. Zij stelt zich hierbij ten 
doel door maximale samenwerking de marktpositie van de klant te versterken. Deze manier 
van samenwerken is voor MF-Acht het middel om de continui:teit van de organisatie te waar
borgen. Daarbij werkt het bedrijf vooral samen op het gebied van logistiek en productie. In 
1995 bedroeg de omzet 130 miljoen gulden. Er werken ongeveer 500 menseri. De producten 
die MF-Acht levert zijn onder andere: modules voor wafersteppers, onderdelen voor de 
vliegtuigmarkt, wetenschappelijke apparatuur, medische apparatuur en loopwerk voor bio
scoop-projectoren. 

De samenwerking tussen ASML en MF-Acht 
ASML heeft de productie van twee grote modules van de waferstepper uitbesteed aan MF
Acht. Bij het ene project is MF-Acht verantwoordelijk voor proces-engineering en productie. 
Bij het andere project, ARMS, is de doelstelling dat ASML alleen de functionele specificaties 
ontwikkelt, waarna MF-Acht verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en productie. 
De uitvoering van deze ontwikkelingstaken wordt door een derde partij , een ingenieursbu
reau, gedaan. De ARMS-module kan getypeerd worden als een complex product en wordt 
alleen voor ASML ontwikkeld en geproduceerd. Het bestaat uit 1500 onderdelen, waarvan de 
10 belangrijkste door MF-Acht worden gemaakt. De overige onderdelen worden door MF
Acht ingekocht bij sub-toeleveranciers. 
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4.2.1.2 Inkoop en productontwikkeling 
In deze paragraaf wordt het accent gelegd op de inkoop en de productontwikkeling bij 
ASML. 

De organisatie 
Ontwikkeling vindt bij ASML plaats in een projectorganisatie, waarin verschillende projecten 
warden uitgevoerd. Deze projectorganisatie staat verticaal ten opzichte van de horizontaal 
gepositioneerde lijnorganisatie. ASML heeft dus een matrix-organisatie. De projectorganisa
tie is verantwoordelijk voor de producten en de lijnorganisatie voor de processen. Op het 
moment lopen er verschillende projecten. Elk van deze projecten is weer onderverdeeld in 
(sub )projecten, waarbij het meestal om het ontwikkelen van modules voor een bepaalde ma
chine gaat. 

In het projectteam zijn de disciplines Marketing, Development & Engineering en Logistics 
vertegenwoordigd. De projectorganisatie wordt aangestuurd vanuit Marketing. Voor elk pro
ject wordt een program manager aangesteld die verantwoordelijk is voor de afstemming van 
alle sub-projecten van een programma, en een product-line manager, die verantwoordelijk is 
voor de bepaling van specificaties op basis van input van klanten en marktontwikkelingen. 
Development & Engineering is onderverdeeld in een aantal technische disciplines en is ver
antwoordelijk voor de productontwikkeling. De afdeling Logistics zorgt voor de materiaal
verwerving voor de proto- en preseries en voor het plaatsen van de eerste aansturing van de 
reguliere bestellingen. 

Bet proces 
In het proces van productontwikkeling warden de volgende activiteiten onderscheiden: 
0. bet opdoen van ideeen vanuit klantenwensen of technologische ontwikkeling; 
1. het opstellen van productie-, logistieke-, service- en gebruikerseisen; 
2. het ontwikkelen van functionele specificaties op stepper niveau; 
3. het ontwikkelen van technische specificaties op stepper niveau; 
4. het ontwikkelen van functionele specificaties op modulair niveau; 
5. het ontwikkelen van technische specificaties op modulair niveau; 
6. het ontwikkelen van zogenaamde Technische Product Documentatie (TPD); 
7. het ontwikkelen van productiemiddelen en tools (proces-engineering); 
8. initiele inkoop en logistiek; 
9. het produceren van productiemiddelen en tools; 
10. protoproductie; 
11. preserieproductie; 
12. integratie van de module met de waferstepper. 

Het inkoop- en ontwikkelingsbeleid 
ASML werkt tijdens het ontwikkelen van een nieuwe machine volgens het beginsel van con
current engineering. Hierbij streeft men ernaar zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingstraject 
aspecten mee te nemen in het ontwerp die latere fasen van ontwikkeling, productie en onder
houd van het product betreffen. Daarnaast probeert men tijd te winnen door zoveel mogelijk 
alle noodzakelijke stappen parallel uit te voeren. 
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4.2.2 Problemen en knelpunten bij de huidige manier van uitbesteden 

Tijdens de inventarisatiefase bleek dat de partners van ASML over het algemeen tevreden 
zijn over de samenwerking en over het resultaat daarvan. Er werd echter opgemerkt dat er 
weinig aandacht is voor mogetijke leereffecten b.ij toekomstige projecten. Een ander pro
bleem dat in elk onderzocht project naar voren kwam was de onvolledigheid van de zoge
naamde TPD (Technical Product Document). Een volledig TPD is altijd een eis tijdens een 
project, daar het nodig is om tot een product te komen. Dit werd echter meestal veel te laat of 
niet bereikt. Daamaast bleek er te weinig aandacht te zijn voor het reeds aan het begin van 
een project doorgeven van logistieke kennis en informatie 
In deze case staat de samenwerking tussen MF-Acht en ASML centraal. In aansluiting op de 
strategie van ASML om zich te richten op haar kemactiviteiten, werd de ontwikkeling en 
productie van een module uit de waferstepper uitbesteed aan MF Acht. Beide partijen waren 
er echter niet zeker van of de organisatie van de uitbesteding van deze module optimaal was. 

Naar aanleiding van de bovenstaande problemen en onzekerheden is de volgende afstudeer
opdracht geformuleerd: 

'Analyseer de samenwerking tussen ASJvfL en MF-Acht ten aanzien van het ARMS
project en gee/ verbetermogelijkheden aan '. 

4.2.3 Het voorstel 

4.2.3.1 De uitgangspunten 
Aan de hand van literatuur en eigen inzichten van de afstudeerder is een referentiemodel op
gesteld. Dit model geeft een ideaaltypische inrichting van een samenwerkingsrelatie tussen 
een uitbesteder en een design-to-spec-leverancier ( een leverancier die aan de hand van func
tionele specificaties een gereed (fysiek) product levert aan de uitbesteder). Het model geeft 
aan hoe verwacht wordt <lat de samenwerking tussen ASML en MF-Acht ingericht is. Het 
gaat om samenwerking in het productontwikkelingsproces waarbij de ontwikkeling van tech
nische specificaties en TPD in handen is van een sub-toeleverancier. Het model beschrijft de 
relatie als een paarsgewijze samenwerking, waarbij MF-Acht optreedt als main-supplier, be
horend tot een cluster van leveranciers. De leveranciers in <lit cluster zijn samen een design
to-spec-supplier. Er is sprake van beperkte samenwerking, omdat er wel overleg is tussen de 
uitbesteder en de toeleverancier, maar geen sprake is van het gezamenlijk uitvoeren van ta
ken. De samenwerking heeft betrekking op meerdere, onderling qua capaciteit en pro
ductontwerp verwante producten die met betrekking tot het productontwikkelingsproces in 
verschillende stadia zijn. In het referentiemodel warden de hoofdactiviteiten 'organiseren', 
'beheren' en 'termineren ' uit de KISS-leidraad behandeld. 

De huidige situatie is vervolgens aan <lit model getoetst. In deze case wordt het referentiemo
del gepresenteerd. 
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4.2.3.2 De opzet 
Het referentiemodel is gestructureerd aan de hand van het zogenaamde PBOI-model 
(Bem.elmans, 1991) (figuur A. 1 ). Het uitgangspunt van dit model is dat niet elke besturing 
past bij elk proces. Dus is het noodzakelijk eerst het proces (P) te bepalen en vanuit deze be
schrijving de bijpassende besturing (B). Daarna kan bepaald warden welke organisatiestruc
tuur (0) nodig is. Tenslotte kan bepaald warden wat de informatiebehoefte (I) is om het pro
ces, de besturingen en de organisatie goed te laten functioneren. Zie voor het PBOI-model 
ook paragraaf 3 .2.2., figuur 3 .1 . 

Figuur A.1 Het PBOI-model. 

In de samenwerking tussen MF-Acht en ASML betekent dit dat eerst het productontwikke
lingsproces beschreven wordt, vervolgens hoe dit bestuurd kan warden en tenslotte de organi
satie en de informatie ten aanzien van besturing en organisatie. De aandachtspunten in deze 
case zijn belangrijke aspecten in de inrichting, beheersing en het termineren van de samen
werking. 

Een aspect dat een rol speelt in de samenwerking tussen ASML en MF-Acht zijn projectver
wantschappen binnen die samenwerking. Er bestaan meerdere projecten of producten binnen 
een samenwerkingsverband. Tussen deze projecten kunnen verwantschappen en coordinatie
behoeften bestaan op de volgende gebieden: 
• afoankelijkheid qua _capaciteit: 

Hiervan is sprake wanneer de verschillende projecten of producten van dezelfde capaci
teit gebruik moeten maken. Dit vraagt om coordinatie over projecten of producten heen 
om aan te geven welke capaciteit ingezet gaat warden voor welk project of product; 

• verwantschap qua productontwerp: 
Hiervan is sprake wanneer de te ontwikkelen producten design-technische overeenkom
sten hebben met andere producten. Dit vraagt om afstemming over de projecten of pro
ducten heen om aan te geven welke ontwikkelingsactiviteiten onder welk project vallen. 
Ook kan het voorkomen dat voor een nieuw product een ontwerp bedacht is dat ook toe
pasbaar is in reeds bestaande producten. Er moet dan besloten warden het vernieuwde 
ontwerp al dan niet in dit product toe te passen; 

• coordinatie met betrekking tot de overgang naar het voortbrengingsproces: 
Dit is onder te verdelen in twee typen noodzakelijke coordinatie: 
~ Coordinatie wanneer een project over moet gaan van het productontwikkelingsproces 

naar het voortbrengingsproces. Dit is met name belangrijk als diverse modules uit 
een eindproduct in een apart project warden ontwikkeld. In zo'n situatie moeten di-
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verse projecten op hetzelfde moment gereed zijn om het eindproduct te kunnen ma
ken; 

~ Coordinatie ten aanzien van overdracht van kennis uit het project naar de lijnorgani
satie, allocatie van capaciteit in de lijnorganisatie om een project te kunnen afsluiten 
en over te kunnen dragen, en verandering van procedures (zoals wijzigingsprocedu
res ). 

P van Proces 
Onder de P van proces wordt hier het productontwikkelingsproces verstaan. 

Concurrent Engineering . 
Bij AS:ML tracht men te werken volgens het concurrent engineering principe. Dit principe is 
gebaseerd op twee uitgangspunten: 
I. bij h.et uitvoeren van activiteiten rekening houden met activiteiten die later uitgevoerd 

worden; 
2. indien mogelijk worden activiteiten parallel uitgevoerd. 

Bij uitbesteding van activiteiten uit het productontwikkelingsproces dient de toeleverancier, 
om de time-to-market minimaal te houden, ook concurrent te werken. Deze concurrente 
werkwijze geldt echter niet alleen voor de afzonderlijke interne processen van een uitbesteder 
en haar leverancier, maar voor het gehele proces. Pas dan is er sprake van concurrent engi
neering over de keten. In onderstaande figuur wordt deze situatie co6peratieve engineering 
genoemd (Gielingh, 1996). 

1 Sequentiele engineering 
2 Concurrent engineering 
3 Cooperatieve engineering 

--t Uitvoering van de activiteiten in de tijd 

I ; ;::,; ;JActiviteiten uitgevoerd door een uitbesteder 

c=::JActiviteiten uitgevoerd door een toeleverancier 

Figuur A.2 Sequentiele, concurrent en cooperatieve engineering. 

Verdeling van activiteiten 
Zoals al is opgemerkt in de algemene bedrijfsbeschrijving is het productontwikkelingsproces 
opgedeeld in twaalf activiteiten. De activiteiten 4 tot en met 11 (ontwikkelen van functionele 
specificaties op modulair niveau tot en met preserieproductie) worden uitgevoerd v66r het 
ontwikkelen en produceren van proto- en preserieproductie. Deze acht activiteiten worden bij 
samenwerking met een design-to-spec-supplier uitbesteed. De laatste activiteiten uit het pro
ductontwikkelingsproces zijn het produceren van proto' s en preseriemodules. Deze proto 's en 
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preseriemodules zullen, normaliter na enkele testen, gei"ntegreerd worden met de wafer
stepper. Deze integratie vindt plaats bij ASML. Het proces dat centraal staat in deze case be
staat hierdoor uit drie onderdelen: 
I. niet-fysieke gedeelte van het productontwikkelingsproces : het ontwikkelen van het pro

duct en proces; 
2. fysieke gedeelte van het productontwikkelingsproces: het produceren van het proces, 

proto's en preseriemodules; 
3. integratie van de module bij ASML met de waferstepper. 
Schematisch is bet proces weergegeven in figuur A.3. In deze figuur is het concurrente karak
ter niet aangegeven. 

.:::::•::•::g ::: ···-- · P@~~!Pf:lfWiki<.eifrig :•:.: <· 1••···· ·--
. -.. ,_ --·-- ,·- . ~.. J')rpc~ y ir1ii~reinkoo1> J:!rWu9,ti'xa.h f!.ro~u~tievail: Jr)t~@tre met 

4 5 6 H Vi.:}nJi:h~ri~ H _j m~:~:i~0·/1 'f. '.:r_: .. .r .. _f_._.~_ ; .. '.: •• •.~.·.0 :
1

pmH :_ ..•. ·.t. •.·.·•.P_Pm•_r.f_ eo•_ t_ se_-_.:_ •_-u·_s_rl._esi~_e_ ._~. •--. ·•-·.:_··"·'- '-- ~,.' .~.·.w ..•• ', -~. i. [~rw~~~~r 
··: : :::: ~: ...... . :::::::·:: :»»:: :: : : ::~:~ ~C~ ~ i~ !.X . u · -:: :::::: -:: :: := : 

Niet-fysieke gedeelte van product- · 
---- ------Fysieke gedeelte---tit-: Fysieke gedeelle onlwikkeling bij leverancier ASML 

Figuur A.3 Het productontwikkelingsproces bij de toeleverancier en de integratie bij 
ASML. 

B van Besturing 
Een besturingssituatie kan beschreven worden aan de hand van de volgende kenmerken: 

Risi co 
Complexiteit 
Onzekerheid 
Dynamiek 

Waarde << - --
Groot of klein 
Hoog oflaag 
Groot of klein 
Groot of klein 

Een maat voor risico is de kans dat een doelstelling niet bereikt wordt, vermenigvuldigd met 
de ernst van het verwachte gevolg. Er kunnen drie soorten risico's worden onderscheiden: 
• tijdsrisico's; 
• financiele risico's; 
• technische risico' s. 

De complexiteit is hoog als er sprake is van: 
• een afstemming van niet-fysieke processen (engineering) en fysieke processen 

(productie ); 
• een grote varieteit in klantenwensen; 
• een grote varieteit in producten; 
• een grote varieteit in bewerkingen; 
• een grote varieteit in routingen; 
• een grote varieteit in resources; 
• een groot aantal bewerkingen per route; 
• een groot aantal benodigde resources per bewerking. 
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Onzekerheid is het verschil tussen de hoeveelheid informatie, benodigd voor het nemen van 
een beslissing en de hoeveelheid aanwezige informatie. Onzekerheid en dynamiek aan de 
vraagkant hangen samen met de aard van het product en het soort klanten. Onzekerheid en 
dynamiek aan de resources kant hangen onder meer samen met: 
• de betrouwbaarheid van machines; 
• de fluctuaties in de productietijden; 
• de mate van afwezigheid (ziekte, snipperdagen); 
• de graad van technologische beheersing; 
• de betrouwbaarheid van leveringstermijnen van materialen en componenten; 
• de betrouwbaarheid van kwaliteit van materialen en componenten. 

Onzekerheid en dynamiek hangen nauw samen. Er is sprake van een meer dynamische situa
tie als de veranderingen waarop gereageerd moet worden groter worden. Er is sprake van een 
grotere onzekerheid naarmate de veranderingen waarop gereageerd moet worden onverwach
ter voorkomen (Bertrand, Wortmann & Wijngaard, 1990). 

Uitgangspunt bij besturing 
Het uitgangspunt bij de besturing van het productontwikkelingsproces (tevens het eerste uit
gangspunt bij concurrent engineering) moet zijn dater een product ontwikkeld moet worden: 
• dat de klant wil (klanteneisen); 
• dat te maken is met de productiemiddelen van de producent of waarvoor een productie

proces ontwikkeld kan worden (productie-eisen); 
• dat te transporteren is naar de klant en waarvoor de onderdelen te verkrijgen en te 

'handlen' zijn (logistieke eisen); 
• waarvoor de service-behoefte minimaal is, of goed te verlenen wanneer er toch behoefte 

aan service is (service-eisen). 
Dit is schematisch weergegeven in figuur A.4. 

Klanteneisen ------
Product

ontwikkelings
proces 

____ Logistieke eisen 

Productie-eisen ---- Service eisen 

,,. 
Proto's en 

Preserie-modules 

Figuur A.4 Het productontwikkelingsproces als black-box. 

Besturingsstructuur 
Het niet-fysieke gedeelte van het productontwikkelingsproces kan getypeerd worden als 
complex, onzeker, dynamisch en risicovol. Naarmate men meer in de richting van het fysieke 
gedeelte komt wordt het proces minder onzeker en risicovol, omdat er steeds meer duidelijk
heid komt omtrent de module die geproduceerd moet worden. Er zijn echter nog enkele fac
toren die de besturing van het productontwikkelingsproces in dit referentiemodel complice
ren: 
• het werken volgens de concurrent engineering methode; 
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• het uitvoeren van de diverse activiteiten door meerdere bedrijven; 
• het gelijktijdig uitvoeren van meerdere projecten. 

De besturingsstructuur staat weergegeven in onderstaande figuur (A.5) 

Figuur A.5 Besturingsstructuur. 

F asering, overlegmomenten en procesbeslissingen 

5 

1nte!:Jratie met 
wafer-stepp~i 

: : ::: :.- ::<· 

Daar de uit te voeren activiteiten in een productontwikkelingsproces pas geleidelijk duidelijk 
worden, van elkaar afbankelijk zijn en uitgevoerd worden door diverse personen en bedrijven, 
vraagt het ontwikkelingsproces om een besturing met snelle terugkoppeling en een duidelijke 
fasering met een relatief korte doorlooptijd per fase . 

Er is dus behoefte aan fasering met beslismomenten om de voortgang van de projecten te be
waken en om aan te kunnen geven wanneer welke activiteit kan starten. We onderscheiden 
twee soorten momenten : 
• formele overlegmomenten op van te voren vastgestelde momenten die ten doe! hebben de 

projectvoortgang te bewaken en werkzaamheden af te stemmen; 
• informele overlegmomenten voor werkafstemming. 
Overleg dient plaats te vinden op afdelingsniveau, projectniveau en multi-projectniveau . 

We onderscheiden vijf typen procesbelissingen, namelijk: 
I. voor het opstarten van een hoofdactiviteit voor de gehele module; 
2. voor het starten van een hoofdactiviteit voor een sub-module; 
3. voor het afsluiten van een hoofdactiviteit voor een sub-module; 
4. voor het afsluiten van een hoofdactiviteit voor de gehele module; 
5. voor het afsluiten van het productontwikkelingsproces voor de gehele module. 
In onderstaande figuur (A.6) staan procesbeslissingen van type I, 4 en 5 weergegeven. De 
andere twee procesbeslissingen (2 en 3) zijn niet aangegeven, maar vallen tussen I en 4 in. 
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Figuur A.6 Procesbeslissingen 

Als een hoofdactiviteit wordt afgesloten (procesbeslissingen 3 en 4) moet beoordeeld warden 
of de uitvoering van deze hoofdactiviteit voldoet aan de gestelde kwaliteits-, tijd- en kosten
normen. Daarnaast dient te warden nagegaan of de hoofdactiviteit op zo'n manier is uitge
voerd, dat de sub-module in de toekomst kan voldoen aan de gestelde logistieke, service, pro
ductie en gebruikerseisen. Procesbeslissing 5 is de vrijgave voor het voortbrengingsproces. 
Na dit moment begint de reguliere productie. Bij de vrijgave voor serieproductie zal er een 
formeel goedgekeurd product- en procesontwerp aanwezig moeten zijn. Ook evaluatie zal een 
onderdeel van de vrijgave moeten zijn. 

Teneinde de voortgang te kunnen bewaken, is het noodzakelijk om een planning te hebben en 
om te weten aan welke normen de diverse uitkomsten van activiteiten moeten voldoen . Het is 
daarom noodzakelijk dat voor elke uitkomst (bijvoorbeeld de TPD) bepaald wordt aan welke 
kwaliteits-, tijds- en kostennormen deze uitkomst moet voldoen. 
Bij het plannen van het productontwikkelingsproces moet het doel zijn om geleidelijk het 
risico af te bouwen. Dit betekent dat eerst die onderdelen ontwikkeld warden die een hoog 
risico hebben. Aan het begin van een project zal daarom een risico-inschatting gemaakt moe
ten warden. 

De aandachtspunten voor de besturing van het productontwikkelingsproces warden hieronder 
nog eens samengevat: 
1. overlegmomenten op afdelings-, projectniveau en multi-projectniveau; 
2. formele procesbeslissingen ter afsluiting van een hoofdactiviteit op sub-modulair en 

modulair niveau; 
3. formele procesbeslissingen voor het starten van een hoofdactiviteit met een risico-

inschatting op sub-modulair en modulair niveau; 
4. vrijgave voor voortbrengingsproces; 
5. projectplanning en normen waaraan de activiteiten moeten voldoen; 
6. risico-analyse en risico-management. 

0 van Organisatie 
Onder organisatie wordt in dit verband verstaan het verdelen van taken en verantwoordelijk
heden en het instellen van overlegorganen en werkgroepen. In figuur A. 7 zijn de diverse 
werkgroepen en overlegorganen weergegeven die samen de organisatiestructuur vormen. 
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Figuur A. 7 Organisatiestructuur. 

De groepen die in figuur A.7 zijn genoemd worden hieronder toegelicht. 

Stuurgroep: Aan de stuurgroep nemen het topmanagement en de projectleiders van de sa
menwerkende bedrijven deel. De stuurgroep geeft richting aan de samenwerking en zorgt 
voor top management support. Daarnaast beslist de stuurgroep over het starten. van een 
nieuw sub-project en over het toekennen van capaciteit aan het hoofdproject. 

Coordinatieteam (multi-projectbesturing) : Het coardinatieteam bestaat uit de projectleiders 
van de beide bedrijven, de projectinkoper van ASML en een vertegenwoordiging van de 
projecten. Het team stemt de capaciteitsbehoeftes en de eventuele gelijksoortige ontwikke
lingsactiviteiten van de diverse projecten op elkaar af. Tevens neemt het team de beslissing 
over het starten en afsluiten van een hoofdactiviteit en over bet vrijgeven voor het voort
brengingsproces. 

Projectgroep en werkgroep: Elk project heeft als taak het ontwikkelen en produceren van 
proto- en preserie-modules en bestaat uit diverse werkgroepen. De afdelingen Engineering, 
Logistiek, Inkoop en Productie dienen vertegenwoordigd te zijn in een project. Een werk
groep bestaat uit een groep functionarissen van diverse afdelingen. Omdat er afhankelijk
heid bestaat tussen de werkgroepen zal er overleg moeten plaats vinden. Dit overleg zal 
enerzijds informeel binnen de werkgroepen plaatsvinden en anderzijds formeel in pro
jectbijeenkomsten. Projectoverleg zal plaatsvinden tussen een vertegenwoordiging van de 
diverse werkgroepen en de projectleider van MF-Acht. Het betrekken van ASML zal met 
een vaste frequentie plaatsvinden en verder ook op initiatief van MF-Acht of ASML. In 
het projectoverleg worden beslissingen genomen over het starten of stoppen van een hoof
dactiviteit voor een sub-module, het toewijzen van werkorders aan capaciteiten, het uitge
ven van werkorders aan fysieke afdelingen en het bepalen van 'make or buy' . 
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Samengevat gaat het bij het organiseren van een productontwikkelingsproces om de onder
staande punten: 
1. een stuurgroep waarin de betrokken directies en projectleiders zitting hebben; 
2. een projectleider bij MF-Acht; 
3. een coordinatieteam voor multi-projectbesturing; 
4. projectoverleg waarbinnen de diverse werkgroepen worden aangestuurd; 
5. werkgroepen, bemand met functionarissen van de afdelingen, die de ontwerptaken uit

voeren; 
6. een taakverdeling. 

I van Informatie 
Informatie-uitwisseling kan beschreven worden aan de hand van drie aspecten : 
• frequentie (ad hoc of met een vaste frequentie) ; 
• formalisatie (formeel of informeel) ; 
• vorm (mondeling of schriftelijk) . 

Er worden twee soorten informatie onderscheiden: 
1. procesinformatie (informatie die gedurende het productontwikkelingsproces beschikbaar 

komt) ; 
2. informatie voor de besturing (informatie over de voortgang); 

Het is belangrijk dat de informatie uit de diverse overlegorganen schriftelijk wordt vastgelegd 
en verspreid. Om te kunnen bepalen welke acties op grond van de informatie ondernomen 
kunnen worden is het noodzakelijk om aan te geven wat het kwaliteitsniveau van de informa
tiestromen is. In paragraaf 2.5 werden hiervoor de volgende documentniveaus 
(kwaliteitsniveaus) onderscheiden: geldentificeerd, gespecificeerd, reviewed, goedgekeurd en 
vnrnegeven. 

Aandachtspunten ten aanzien van de informatie van het productontwikkelingsproces zijn ten
slotte: 
1. kwaliteitsindicatoren voor de procesinformatie; 
2. aandacht voor informeel overleg; 
3. stuurgroep-, coordinatieteam- en projectgroepvergadering in vaste frequentie met schrif

telijke notulen; 
4. de procesbeslissingen vastleggen op standaardformalieren. 
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4.3 Bra bantia Nederland BV 

4.3.1 Beschrijving van het bedrijf 

4.3.1.l Algemene gegevens: Brabantia Nederland BV 

In 1919 startte J.M. van Elderen de firma 'Van Elderen & Co', die later werd omgezet in 
'Brabantia'. Destijds bestond het productassortiment uit kolenkitten, melkzeven, gieters, 
trechters, emmers en sigarenblikjes. Nu, anno 1996, is Brabantia nog steeds een familiebedrijf 
dat hoogwaardige huishoudelijke artikelen maakt en op de markt brengt. De overkoepelende 
Bis International Holding BV bestaat uit een nationale en een internationale tak: Brabantia 
Nederland BV en Brabantia International BV. Er zijn zes productiebedrijven in binnen- en 
buitenland . In totaal werken er ongeveer 1000 mensen. 

In deze case staat het productiebedrijf van Brabantia Nederland BV in Valkenswaard centraal. 
Er werken ongeveer 200 mensen en daarmee is dit het grootste productiebedrijf van Braban
tia. De belangrijkste producten die er geproduceerd worden zijn de blikopener, de strijktafel, 
de strijktafelovertrek, de kurkentrekker, de gasaansteker, en de keukenset. Daarbij komen de 
activiteiten met name neer op het bewerken van metaal (buigen, !assen, assembleren), het 
spuitgieten en het verchromen en lakken van materialen. 

4.3.l.2 Inkoop en productontwikkeling 

De organisatie 
De organisatie van Brabantia is onderverdeeld in twee afdelingen: Operationeel en Innovatie. 
De af de ling Operation eel is verantwoordelijk voor productie en logistiek. De afdeling Inno
vatie is verantwoordelijk voor alles wat met productievoorbereiding te maken heeft en staat 
centraal in deze case. Deze afdeling houdt zich bezig met nieuwe producten; dat wil zeggen 
de productievoorbereiding van compleet nieuwe producten, maar ook de productievoorberei
ding bij het aanpassen van bestaande producten. Ontwerp en engineering van productiemidde
len, het bepalen van de bewerkingsvolgorde, en het maken van machines, matrijzen en stem
pels voor productie vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Innovatie. 

Het proces 
Ook met betrekking tot uitbesteding kan een tweedeling gemaakt worden binnen Brabantia: in 
de eerste plaats uitbesteding van producten en productie door Inkoop en in de tweede plaats 
de uitbesteding van productiemiddelen door Innovatie. Wat betreft producten en productie 
doet Brabantia veel zelf. De producten die ingekocht worden, worden gekenmerkt door een
voud . Dat wil zeggen dat ze over het algemeen uit weinig onderdelen zijn samengesteld en 
dat die onderdelen op hun beurt niet elektrisch zijn. Om deze reden besteedt Brabantia met 
name uit aan sociale werkplaatsen en aan lagelonenlanden, zoals China. In deze case zal nader 
worden ingegaan op het uitbesteden van ontwerp en vervaardiging van productiemiddelen en 
de samenwerking die hierbij plaatsvindt tussen toeleverancier en uitbesteder. Onder produc
tiemiddelen worden niet alleen machines, maar ook matrijzen en stempels verstaan. Het ont
werpen en vervaardigen van productiemiddelen is geen kernactiviteit van Brabantia. 
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Het ontwikkelen van productiemiddelen is bij Brabantia opgedeeld in de volgende fasen: 
• proj ectdefinitie; 
• vooronderzoek en evaluatie; 
• voorlopige projectdoelstelling; 
• richtprijs en evaluatie; 
• definitieve projectdoelstelling en prijs; 
• detail-engineering; 
• productie (vervaardiging van het productiemiddel). 

Het ontwikkelen van productiemiddelen is een onderdeel van het productontwikkelingspro
ces; teneinde de producten te kunnen maken, zal immers het juiste productiemiddel aanwezig 
moeten zijn. Het valt volledig ender de verantwoordelijkheid van de innovatie-afdelingen van 
het productiebedrijf dat het product zal gaan produceren. 

Bet inkoop- en ontwikkelingsbeleid 
Brabantia heeft een aantal duidelijke doelstellingen gefoanuleerd met betrekking tot haar 
productassortiment. Zo moet een toenemend percentage van de verkoop gerealiseerd worden 
uit producten die niet ouder zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat ontwikkeling van nieuwe produc
ten sneller dient te gebeuren. Daarom wil Brabantia toe1everanciers een grotere rol laten spe
len in het ontwikkelingsproces voor productiemiddelen. Toeleveranciers zullen meer inge
schakeld moeten worden bij vernieuwingen en verbeteringen. Verder moeten oude dogma's 
als 'we doen zoveel mogelijk zelf verdwijnen en zal uitbreiding en vernieuwing van het as
sortiment in toenemende mate via de inkoopfunctie tot stand moeten komen. Dit houdt vooral 
in dat productievoorbereiding en productie, ender de regie van Brabantia, uitbesteed zal wor
den aan derden. Snelheid en kosten zijn hierbij belangrijke criteria. 

4.3.2 Problemen en knelpunten bij de huidige manier van uitbesteden 

Brabantia heeft weinig ervaring met het uitbesteden van productiemiddelen. Het huidige uit
bestedingsbeleid is bovendien niet voldoende gestructureerd. Toeleveranciers van produc
tiemiddelen worden niet systematisch beoordeeld, geselecteerd en geevalueerd en er zijn geen 
vaststaande beslispunten en activiteiten gedefinieerd die doorlopen moeten worden. Ook zijn 
hiervoor geen criteria of dchtlijnen vastgesteld. In het verleden ontstonden hierdoor soms 
problemen met leveranciers ovecproductspecificaties en productwijzigingen. 

De centrale opdracht luidt dan ook: 
'Onderzoek en adviseer op welke manier de afdeling lnnovatie van Brabantia Valkens
waard haar uitbestedingsbeleid ten aanzien van productiemiddelen moet organiseren om 
tot een gestructureerd uitbestedingsbeleid te komen. ' 

Ter beantwoording aan deze opdracht zullen in deze case een aantal fasen van het samen
werkingsproces nader worden uitgewerkt. Deelvragen hierbij zijn: 
• hoe moet men specificaties opstellen naar een toeleverancier? (speci.ficeren); 
• hoe moet men het proces van productontwikkeling en uitbesteding beheren 

(projectmanagement)? (organiseren en be/wren); 
• hoe moet men het samenwerkingsproces evalueren? (termineren). 
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4.3.3 Het voorstel 

4.3.3.1 De uitgangspunten 
Het gaat in deze case om de uitbesteding van de ontwikkeling en vervaardiging van produc
tiemiddelen. Dit zijn zogenaamde verbruiks- en gebruiksartikelen die soms wel 10 tot 15 jaar 
mee gaan. Deze uitbestedingssituatie verschilt van de uitbesteding van producten of onderde
len. Zo is er bij productiemiddelen geen verregaande afstemming nodig op logistiek gebied. 
Het betreft immers vaak een productiemiddel. Verder is de relatie met een leverancier van 
productiemiddelen een ander type langetermijnrelatie. Tijdens het ontwikkelingstraject kan er 
namelijk sprake zijn van een zeer intensieve samenwerking, echter maar voor de duur van een 
project. 

4.3.3.2 De opzet 
De leidraad die voor Brabantia is opgesteld bestaat uit vier hoofdstappen met elk op hun beurt 
weer een aantal substappen. Figuur B. 1 geeft de verschillende hoofd- en substappen. 

(Hoe) maak/koop beslissing 
Uitbesteden? specificeren 

Evaluatie 

organiseren 

profileren 
selecteren 

beheren 

termineren 

Figuur B.1 Draaiboek voor uitbesteding van productiemiddelen. 

Zoals al is opgemerkt komen in deze case de stappen 'specificeren', 'organiseren', 'beheren' 
en 'termineren' aan de orde. Deze leidraad voor samenwerking dient gekoppeld te zijn aan 
het algemene productiemiddelenontwikkelingsproces. Figuur B.2 geeft deze koppeling met 
het ontwikkelingsproces. 

0 

Project 
Definitie 

t1 

Vooronderzoek Voorlopig concept, 
en evaluatie evaluatie en richtprij 

t2 

Make or Buy/inventariseren 

specificeren 

profileren 

Oefinitief concept Detailengineering 
en prijs Vervaardiging 

t3 t4 t5 t6 

termineren 

selecteren 

Figuur B.2 Het ontwikkelingsproces en de leidraad voor uitbesteding. 
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Specificeren 
Specificaties zijn van groot belang in een toeleverancier-uitbesteder relatie. De manier waar
op wordt gespecificeerd is bepalend voor de mate van inbreng van de toeleverancier in het 
ontwerp van het productiemiddel. Verder geldt: hoe meer de leverancier in een ontwerp be
trokken wordt, hoe hechter de relatie zal moeten zijn. Bovendien zijn onduidelijke specifica
ties en wijzigingen de voornaamste oorzaken van communicatiestoornissen tussen de betrok
ken partijen metals gevolg vertragingen en kostenverhoging. Daarnaast is het vaak onduide
lijk in welke fase van het ontwikkelingsproces welke wijze van specificeren gewenst is . De 
fase van specificeren is dus zeer belangrijk in dit type samenwerkingsproces. 

Er worden drie soorten specificaties onderscheiden die door de uitbesteder kunnen worden 
opgesteld voor de toeleverancier: 
• functionele specificaties: deze omschrijven de functies van een productiemiddel, eventu

eel met randvoorwaarden; 
• uitvoeringsspecificaties: deze specificeren het productiemiddel in een soort oplossing of 

voorschrift. De uitvoering van de specificatie is dus bekend . 
• technische spec{ficaties: deze specificeren het productiemiddel volledig aan de hand van 

gedetailleerde tekeningen, stuklijsten en andere eigenschappen. 

Teneinde problemen rondom specificeren zoveel mogelijk te voorkomen, zijn bij Brabantia 
aan de hand van brainstormsessies en bestaande procedures gestandaardiseerde checklists 
opgesteld die worden gebruikt bij het opstellen van specificaties. Het zijn lijsten waarmee kan 
worden nagegaan of alle benodigde informatie aanwezig is om een bepaalde activiteit in het 
samenwerkings- en ontwikkelingsproces te starten of uit te voeren. Het opstellen van de 
checklists is zowel gebeurd vanuit het oogpunt van de uitbesteder als vanuit het oogpunt van 
de toeleverancier. 

Voordelen van dergelijke checklisten zijn: 
• alle punten komen systematisch aan de orde, zodat niets wordt vergeten; 
• offerte-aanvragen zullen voor beide partijen duidelijker zijn; 
• zowel leverancier als uitbesteder weten beter wat verwacht wordt van hun rol in de sa

menwerking; 
• er is duidelijke en volledige communicatie tussen de betrokken partijen. 

Gevaren van dergelijke checklists kunnen zijn: 
• te nauwe specificaties als gevolg van het te strak hanteren van checklisten door de uitbe

steder, waardoor de toeleverancier zijn specialistische kennis onvoldoende kan aanwen
den ten gunste van het ui.tbestede productiemiddel; 

• veronderstellen dat de checklist volledig is terwijl dat niet altijd het geval behoeft te zijn 
en waardoor relevante zaken vergeten worden. 

Deze nadelen kunnen goeddeels ondervangen worden door per uitbestedingsproject te bepalen 
in hoeverre de toeleverancier een bijdrage dient te leveren aan het ontwikkelingstraject en 
door de lijst samen met de toeleverancier in te vullen. 

De gehele checklist is opgedeeld in twee gedeelten: een checklist die aandacht besteedt aan 
alle functionele eisen en een uitvoeringsspecificatielijst die ervoor zorgt dat de leverancier 
niet hoeft te communiceren over details die niet belangrijk zijn voor de functie van het uitbe
stede productiemiddel . De structuur van de checklist wordt weergegeven in figuur B. 3. 
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INVLOEDSFACTOREN 

Middelen Mensen Method en 

GE\/\ENST RESULT AA T 

Productiemiddel 

- Kwaliteit 

Materiaal Omgeving 
- Kwantiteit 
- Kosten 
- Tijd 

Figuur B.3 De structuur van de checklists bij het uitbesteden van productiemiddelen. 

Het gewenste resultaat van het samenwerkings- en ontwikkelingsproces is een productiemid
del dat voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, kosten en tijd. In 
de checklist warden onder deze hoof den punten opgenomen als nauwkeurigheden, toleranties, 
toegestane thermische uitzetting etc. Daarnaast is er een aantal factoren die het gewenste re
sultaat positief of negatief kunnen bei:nvloeden. Hierin warden vijf categorieen onderschei
den: mensen, middelen, methoden, materiaal en omgeving. Voorbeelden van opgenomen 
punten in de checklist zijn aanwezigheid van de juiste middelen en onderdelen, ARBO, aantal 
mensen dat het productiemiddel gaat bedienen en milieu-eisen. 

De uitvoeringsspecificatielijst is de lijst waarin een aantal technische specificaties wordt ge
definieerd, bijvoorbeeld de gewenste kleuren, oppervlaktebehandelingen en toerentallen, of 
gebruikte talen van de gebruiksaanwijzing. 

Organiseren 
Uit de beoordeling van een lopend project dat in samenwerking met een toeleverancier werd 
uitgevoerd kwam een aantal verbeteringspunten naar voren met betrekking tot 'organiseren': 
1. duidelijke toewijzing van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het projectteam 

en haar !eden; 
2. het duidelijk formuleren van doelstellingen van het project; 
3. het opstellen van het projectplan zelf; 
4. het zorgen voor gedetailleerde informatie voor de projectteamleden; 
5. het beter voorbereiden van gesprekken met toeleveranciers. 

Ter verbetering is er een duidelijke projectstructuur voorgesteld met de volgende fasen : 
het globaal omschrijving van het project; 

II het formuleren van de doelstelling van het totale project; 
m het formuleren van de afgeleide doelstelling voor Innovatie; 
IV het formeren van het projectteam; 
v het opstellen van de eerste niveaus van de Work Breakdown Structure; 
VI het beslissen over maken of kopen; 
VII het vaststellen van de subdoelstellingen voor werkpakketten; 
vm het plannen en budgetteren op basis van verfijning Work Breakdown Structure; 
IX h.et uitvoeren en beheersen van het project; 
x het evalueren van het project. 
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Beheren 
Naast organiseren is ook beheren een belangrijk aspect van samenwerking in ontwikkeling. 
Brabantia en haar toeleverancier gebruiken hierbij een bijzondere projectorganisatie. Figuur 
B.4 geeft de structuur van het projectoverleg weer. 

Projectoverleg 

Toeleverancier 
Management 

Projectleider 

I Sub's Sub's Sub's 

Uitbesteder 
Management 

Projectleider 

Sub's I Sub's I Sub's I 

Figuur B.4 De projectorganisatie bij samenwerking met een toeleverancier. 

Om een goede samenwerking te waarborgen wordt iedere twee weken de voortgang bespro
ken volgens deze overlegstructuur. Bij deze besprekingen zijn de projectleiders en vertegen
woordigers van het management van beide partijen betrokken. Tijdens deze besprekingen 
vindt er informeel en open evaluatie plaats. Aspecten die worden bekeken zijn de tijds- en 
kostenplanning. Daarnaast worden wijzigingsvoorstellen in deze bijeenkomsten doorgespro
ken daar deze over het algemeen gepaard gaan met tijds- en kostenwijzigingen. 

Termineren 
Termineren betekent dat het project en de toeleverancier systematisch op een aantal punten 
worden geevalueerd, zodat men hieruit lessen kan trekken voor de toekomst. Evaluatie van 
een projectmatig ontwikkelingsproces voor productiemiddelen verloopt echter anders dan 
eenzelf de proces voor ordergebonden producten, waarbij vaak geevalueerd wordt op leve
ringstijd en kwaliteit. 

Het evalueren van projecten in het algemeen heeft een aantal voordelen: 
• de mogelijkheid om te leren uit het verleden; 
• de mogelijkheid tot continue verbetering; 
• het opbouwen van cumulatieve kennis voor toekomstige projecten; 
• het delen van ervaringen door terugkoppeling aan het projectteam. 

Naast deze algemene voordelen zijn er nog specifieke voordelen verbonden aan een geza
menlijke evaluatie met toeleverancier en uitbesteder: 
• het versterken van een open sfeer. Een open sfeer wordt vaak gezien als een positieve 

invloed op de samenwerking. Een open en eerlijke evaluatie versterkt dit; 
• het waarborgen van de continu"iteit van de toeleverancier, de uitbesteder en de relatie 

tussen beiden. 
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In de praktijk blijken samenwerkingsprojecten nauwelijks systematisch en planmatig geeva
lueerd te worden. Een verklaring kan misschien gevonden worden in het feit dat projecteva
luaties vaak gezien worden als een soort heksenjacht waarbij gezocht wordt naar een zonde
bok voor problemen. Tijdgebrek en een lage prioriteit voor een dergelijk evaluatie kunnen 
ook verklaringen zijn. 

Bij Brabantia is een algemeen evaluatieformulier opgesteld voor het evalueren van projecten 
met toeleveranciers. Figuur B.5 geeft dit formulier weer. Aan de hand van dit formulier kan 
voor een aantal belangrijke aspecten in een samenwerkingsproject aangegeven worden. in 
hoeverre zij tijdens het project een probleem zijn geweest en in hoeverre deze aspecten het 
verloop van het project hebben belnvloed. Op deze manier ontstaat er een indruk van de 
grootte van de problemen welke tijdens het project en in de samenwerking zijn opgetreden. 
Dit biedt een aantal aanknopingspunten voor een gedachtewisseling met de toeleverancier. De 
waarde van een evaluatie zal toenemen indien de toeleverancier zich ook grondig op een 
evaluatie voorbereidt, liefst op dezelfde wijze als de uitbesteder. Discrepanties en verschillen 
van mening komen op die manier sneller en duidelijker naar boven. Vervolgens kan een ver
beteringsproces op gang worden gebracht voor huidige en toekomstige projecten met de toe
leverancier en eventueel ook met andere toeleveranciers . 
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Projectevaluatie met toeleverancier 

Project: 
Onderdeel project: 
Toeleverancier: 
Projectleider: 
Commissienummer: 

functionele eisen 
kwaliteitsdenken toeleverancier 
open en snel bespreken van risico's 
flexibiliteit t.a.v. klantenwensen 
goede interne organisatie 
organisatie rondom samenwerking 
met uitbesteders 
kartrekker aanwezig bij toeleve
ranc1er 
eigen projectplanning klopt 
projectplanning toeleverancier 
kl opt 
toeleverancier doet moeite om op 
tijd het project af te ronden 
project binnen budget 
geleerd van toeleverancier 
(kennisoverdracht) 
aanspreekpunt binnen de organisa
tie met voldoende bevoegdheden 
informatie op tijd en toegesneden 
op behoefte 
toeleverancier komt afspraken na 
kosten t.o .v. zelf doen 
evt. nieuwe/andere projecten met 
toeleverancier? 
wat zou anders moeten gebeuren 
volgende keer? 
geleerd op gebieden: 

Geen 
probleem 

-
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4.4 DAF Trucks NV 

4.4.1 Beschrijving van het bedrijf 

4.4.1.1 Algemene gegevens: DAF Trucks NV 

In 1928 begonnen de broers Van Doorne een kleine machinefabriek in Eindhoven. In de jaren 
dertig bestond het productassortiment uit opleggers en aanhangers, later werden ook vracht
wagens en personenauto's geproduceerd. Nu, anno 1996, richt DAF Trucks N.V. zich op de 
ontwikkeling, productie, marketing, verkoop en service van zware en middelzware bedrijfs
wagens. Zij heeft productievestigingen in Belgie en Nederland en een exclusief contract met 
Leyland Trucks Ltd. voor de marketing en verkoop van lichte bedrijfswagens. Na het faillis
sement van DAF in 1993 is het bedrijf als DAF Trucks N.V. begonnen aan een succesvolle 
wederopbouw en is het recentelijk overgenomen door het Amerikaanse 'Pacar' . In 1995 
werkten in totaal ongeveer 4900 mensen bij DAF, waarvan ongeveer 3400 in Eindhoven. De 
omzet bedroeg bijna 3 miljard gulden. 

4.4.1.2 lnkoop en productontwikkeling 

De organisatie 
De afdeling Inkoop is onderverdeeld naar type inkoopproducten: componenten en systemen, 
giet- en smeedwerk, kunststof en rubber, en niet-productie goederen. Verder houdt een dee! 
van deze afdeling zich bezig met de inkoop van onderdelen voor de service-organisatie en een 
ander deel met het meten en verbeteren van de kwaliteitsprestaties van toeleveranciers. 

Bij DAF is productontwikkeling opgedeeld in vier groepen: Chassis, Cabine, Motoren en As
sen. Daarnaast zijn er vijf algemene afdelingen: Voertuig Integratie, Beproevingen, Proto
bouw, Technologie en Nazorg. 

Het proces 
Het inkoopproces binnen DAF is opgesplitst in Verwerving en Inkoop. De taken van Inkoop 
zijn: initiele inkoop ( dit speelt een rol in het innovatieproces, bij de leverancierskeuze en bij 
contractonderhandelingen) en toeleverancier-afnemer relatiebeheer (relatiemanagement). De 
verwervingsaf delingen zijn direct gerelateerd aan de verbruikende fabrieken en vallen onder 
productie. 

DAF Trucks N.V. verdeelt het productontwikkelingsproces in vijf fasen. In de Conceptstudie
fase warden aspecten als kosten, timing, en technische haalbaarheid geanalyseerd teneinde te 
komen tot een geschikt concept. In de daarop volgende fase, de Definitiefase, wordt het voor
gestelde concept op dezelfde aspecten uitgewerkt tot een volledig project en wordt besloten 
het project te gaan realiseren. De derde fase, de Ontwikkelingsfase, heeft als doe! het voertuig 
of component door middel van vrijgiften voor productie zodanig te definieren dat op basis 
hiervan verantwoord met de voorbereiding van het productieproces kan warden begonnen. In 
de Voorbereidingsfase wordt vervolgens de serieproductie en de zogenaamde 'marketlaunch' 
voorbereid, zodat het product definitief volgens plan kan warden geintroduceerd. In de laatste 
fase, de lntroductiefase, wordt tenslotte de serieproductie gestart en wordt het product op de 
markt geintroduceerd. 
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Inkoop en inkoopgoederen 
De inkoopfunctie is van grote betekenis voor DAF; 70% van de omzet wordt ingekocht. 

Inkoop- en ontwikkelingsbeleid 
Na de herstart van DAF in februari 1993 werd een nieuwe strategievorming opgezet. Daartoe 
heeft DAF een aanta1 projecten opgestart, waaronder ook een project op het gebied van het 
ontwikkelingsproces en het inkoopbeleid. 

4.4.2 Problemen en knelpunten bij de huidige manier van uitbesteden 

In deze case staat de samenwerking tussen DAF en ontwikkelingstoeleveranciers centraal. Dit 
zijn toeleveranciers die Of zelf ontwikkelen Of de ontwikkeling op zich nemen, maar deze ook 
zelf weer uitbesteden. DAF heeft op het gebied van hecht samenwerken met partners echter 
nog relatief weinig inzicht en ervaring. In het verleden bleek dat de samenwerking met een 
aantal ontwikkelingstoeleveranciers niet altijd geheel volgens wens verliep. Met name op het 
gebied van communicatie en afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de sa
menwerkingspartners is plaats voor verbetering. Ook is er bij DAF nog niets vastgelegd voor 
de keuze van en het komen tot een samenwerkingsrelatie met een ontwikkelingstoeleveran
cier. Van het verleden is geleerd dat hierdoor leverancierskeuzes en samenwerkingssituaties 
zijn ontstaan die achteraf bezien niet optimaal waren. 

De kernvragen van deze case zijn dan ook als volgt geformuleerd: 

'Welke toeleveranciersrelaties kunnen warden onderscheiden, waardoor warden ze ge
kenmerkt en hoe dient DAF in die verschillende situaties te handelen?' 

Als antwoord hierop is een leidraad opgesteld waarmee samenwerking met een willekeurige 
toeleverancier kan worden getypeerd en ingericht. 

4.4.3 Het voorstel 

4.4.3.1 De uitgangspunten 
Voorafgaand aan de leidraad wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende samen
werkingssituaties die mogelijk zijn, en van de factoren waardoor zij worden gekenmerkt. 
Daarna kan immers pas worden aangegeven hoe DAF in een concrete situatie moet handelen. 

Verschillende sa menwerkingssituaties 
Bij samenwerking kunnen drie belanghebbende partijen worden onderscheiden: 
• de opdrachtgever, dit is de partij die behoefte heeft aan een product; 
• de partij die het product ontwikkelt (intern dan wel extern); 
• de partij die het product produceert (intern dan wel extern). 

De case beperkt zich tot de situatie waarin DAF de opdrachtgever is en waarin de ontwikke
ling door een externe toe1\everancier wordt uitgevoerd. De productie op haar beurt kan in deze 
case echter zowel extern (door de toeleverancier) als intern (door DAF) gebeuren. 
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Door de drie partijen met elkaar te verbinden ontstaan vijf principieel mogelijke karakteris
tieke samenwerkingssituaties. Bij DAF komen daarvan vooral de volgende drie varianten 
voor (zie figuur D. l ) : 
• samenwerkingsituatie I 

Een situatie waarin wordt gewerkt met een organisatie die het product zowel ontwikkelt 
als produceert; 

• samenwerkingssituatie 2 
De uitbesteder verleent de opdracht voor ontwikkeling en productie van een productidee 
aan een productiebedrijf. Dit productiebedrijf besteedt de ontwikkelingswerkzaamheden 
uit; het bezit echter wel ontwikkelingskennis. Het productiebedrijf is nu verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling. Het merendeel van de informatie over het te ontwikkelen product 
wordt via het productiebedrijf aan de uitbesteder verstrekt; 

• samenwerkingssituatie 3 
De ontwikkeling komt tot stand door de samenwerking tussen de uitbesteder, een ont
wikkelingsbureau en een productiebedrijf. Er is sprake van een driehoeksverhouding: het 
product-idee wordt gezamenlijk gerealiseerd. 

Samenwerkingssituatie 1 
OAF Ontwikkeling 

en Productie 

Samenwerkingssituatie 2 '--~D-A-F~--'H~~P-ro-d-uc-ti_e__.H~-0-ntw~ik-k-el-in-g~ 
Productie 

Samenwerkingssituatie 3 

Ontwikkeling 

Figuur D.1 Drie samenwerkingssituaties 

Kenmerken van de samenwerkingssituatie 
In deze case staan bovenstaande drie samenwerkingssituaties centraal. Het zijn alle drie rela
ties waarbij met een toeleverancier voor een lange termijn wordt samengewerkt op basis van 
wederzijds zakelijk vertrouwen. In het onderzoek bleek dat er verbanden bestaan tussen 
enerzijds product- en relatiekenmerken en anderzijds de samenwerkingssituatie. Bij samen
werkingssituatie 2 en 3 is bijvoorbeeld altijd sprake van specifieke productontwikkelingskos
ten en is de invloed van DAF op de systeemeigenschappen groat te noemen. De samenwer
kingssituatie wordt dus bepaald door de product- en relatiekenmerken. 

Inrichting van de samenwerking per situatie 
De samenwerking moet warden ingericht naar de eisen van een concrete situatie. In het on
derzoek zijn de kenmerken van het proces, de fase van ontwikkelingswerkzaamheden en de 
belangrijke punten per samenwerkingssituatie onderzocht en aangegeven. Een toeleverancier 
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wordt bijvoorbeeld bij samenwerkingssituatie 1 later betrokken in het productonwikkelings
proces dan bij samenwerkingssituatie 2 en 3. 
4.4.3.2 De opzet 

Uit het onderzoek bleek dat de verschillende samenwerkingssituaties karakteristieke product
en relatiekenmerken hebben. Hieruit volgt dat de samenwerking per situatie anders ingericht 
dient te worden. Op basis van het onderzoek is daarom een leidraad opgesteld voor de inrich
ting van een samenwerkingsverband. Figuur D.2 geeft de verschillende stappen weer om tot 
inrichting van de samenwerking te komen. De stappen worden hieronder nader uitgewerkt. 

Stap 1 
f---J 

Stap 2 
f---J 

Beeld vormen Opstellen 
van product leveranciers-

strategie 

Stap 3 
Selecteren 

toeleverancier 

f---J 
Stap 4 

lnrichting 
samenwerking 

-
. , . _ 1 Samenwerkings 

situatie 

Figuur D.2 De inrichting van een samenwerkingsverband. 

Stap 1: Vorm een duidelijk beeld van het te ontwikkelen onderdeel en de belangrijkste ken
merken daarvan. 
Doel: Het verkrijgen van een beeld van het te ontwikkelen onderdeel. 

Met betrekking tot het resultaat van het productontwikkelingsproces dient DAF zich een 
beeld te vormen van de factoren die van invloed zijn op het samenwerkingsproces . Het gaat 
hierbij om de volgende drie factoren: 
1. het belang of de waarde van het onderdeel voor DAF; 
2. de innovatiegraad van het product; 
3. de wisselwerking met de omgeving (de plaats in de productstructuur). 

De vragen die hierbij aan de orde komen, worden in de onderstaande kaders vermeld. 

1. Het belang dat aan het onderdeel wordt.gehecht. 

Is het onderdeel essentieel voor het gebmik van het voertuig? 
Wat wil men met het nieuwe onderdeel bereiken: 
• een aantrekkelijker product; 
• kostenreductie ; 
• aanpassing aan de wetgeving? 
Wordt de prijs van het voertuig in gunstige zin bei'nvloed door het onderdeel-idee? 
Wat zijn de extra uitgaven voor het onderdeel-idee? 
Zijn er altematieven voor het onderdeel-idee voorhanden? 
Zijn er uitwijkmogelijkheden (reserve-producten) indien hct onderdeel-idee niet tijdig gerealiseerd 
wordt? 
Betreft het een strategisch onderdeel? 
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Mogelijke acties indien het belang hoog is: 
• strenge projectbewaking bij de toeleverancier; 
• veel aandacht besteden aan de leverancierskeuze; 
• toeleveranciers vroeg betrekken in het productontwikkelingsproces 

2_. De innovatiegraad van het onderdeel ··· ·.·.·.· - / . 

Betreft het een geheel nieuw onderdeel, voortgebracht met: 
• bestaande technologieen; 
• aangepaste technologieen; 
• nieuwe technologieen? 
Welke zijn (waarschijnlijk) de benodigde technologieen? 
Betreft het een verbetering van een bestaand onderdeel door: 
• gebruik van ander materiaal; 
• aangepaste productieprocessen; 
• aanpassing van de productfuncties? 
Wat verbetert het onderdeel? 
Betreft het de ontwikkeling van een onderdeel dat lijkt op een product in de markt voortgebracht met: 
• bestaande productieprocessen; 
• aangepaste productieprocessen; 
• nieuwe productieprocessen? 
en eventueel verbeterd door: 
• gebruik van ander materiaal; 
• aanpassing van de productfuncties? 
Wat is anders in vergelijking met het bestaande onderdeel in de markt? 

3. De plaats,indeprodt1dstructuur/wisselwerl<.ing'niet:de/omgevjng __ · 

Welke andere onderdelen zijn van invloed op het betreffende onderdeel? 
Op welke andere onderdelen heeft het betreffende onderdeel invloed? 
Waar starten de werkzaarnheden volgens de projectfasering van OAF? 

Mogelijke acties met betrekking tot punt 3. zijn: 
• het eerder betrekken van een toeleverancier indien het betreffende onderdeel een grate 

invloed uitoefent op de omgeving; 
• het later betrekken van een toeleverancier indien eerst de omgeving bepaald dient te war

den; 
• bet uitvoeren van meerdere taken volgens de formele projectfasering van DAF bij een 

onderdeel dat een grotere invloed heeft op de omgeving. 

Stap 2: Het opstellen van de leveranciersstrategie 
Doel: Bepalen wat van de toeleverancier verwacht wordt en wat de toeleverancier hiervoor 
moet kunnen. 

Hier zijn vier punten van belang: 
I . het bepalen van de fase van het productontwikkelingsproces; 
2. het bepalen van de taken waarbij de inbreng van de toeleverancier gewenst is; 
3. het vaststellen van de eisen waaraan een toeleverancier moet voldoen; 
4. het identificeren van potentiele toeleveranciers. 
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De vragen die bij de punten 1. en 2. aan de orde moeten komen, warden in de onderstaande 
kaders vermeld . 

... neer betrekken? 
. ·. 

Wordt de toeleverancier betrokken bij de waameming van klantenwensen? 
Wordt de toeleverancier betrokken bij de keuze van het productconcept? 
Wordt de toeleverancier betrokken bij de inrichting van product en productiesysteem? 
Wordt de toeleverancier betrokken bij de invulling van de productiefunctie? 

2l ,Welket~ak9ribreng? 

Is de inbreng van de toeleverancier gewenst bij : 
- het onderzoeken van de markt? 
- het opstellen van het productconcept? 
- het opstellen van targets ten aanzien van tijd, kwaliteit en kosten? 
- het gebmiken van kwaliteitstools als FMEA? 
- het beheersen van de wijzigingen? 
- het bouwen van (onderdeel)prototypes? 
- het uitvoeren van beproevingen? 
- het opstellen van de definitieve specificaties? 
-het maken van specifieke gereedschappen? 

De punten 3. en 4. komen bij stap 3 nader aan de orde. 

Stap 3: Het selecteren van de meest geschikte toeleverancier. 
Doel: Het komen tot een beredeneerde leverancierskeuze. 

In aansluiting op stap 2 gaat het nu om: 

.·.- . .. ·.· , .. 

3. het toetsen aan de eisen waaraan een toeleverancier moet voldoen (het tot stand komen 
van deze eisen gebeurt, zoals hiervoor werd gesteld, bij stap 2): 
.. traditionele eisen zoals kosten, beschikbaarheid etc.; 
.. de eisen op basis van de gewenste inbreng van de toeleverancier (technische en or

ganisatorische eisen); 
.. eventuele aanvullende eisen, bijvoorbeeld de lange termijn visie van de toeleveran

c1er; 
4. het selecteren van een toeleverancier uit de lijst van potentiele toeleveranciers uit stap 2. 

Hiermee zijn in stap 3 mogelijke toeleveranciers geevalueerd en vergeleken met het opgestel
de eisenpakket. 

Stap 4: De inrichting van de samenwerking 
Doel: Het maken van de definitieve werkafspraken tussen alle betrokkenen in een bepaald 
project. 

De belangrijkste vraag bij deze stap is: heeft de toeleverancier ontwikkelingscapaciteit? Deze 
vraag dient ertoe om de samenwerkingssituatie te identificeren en op basis hiervan de samen
werking in te richten. 
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Indien een toeleverancier de vereiste ontwikkelingscapaciteit bezit is er sprake van samen
werkingssituatie 1: de toeleverancier neemt productie en ontwikkeling voor zijn rekening . 
Indien een leverancier niet over de vereiste ontwikkelingscapaciteit beschikt, moet DAF een 
keuze maken tussen samenwerkingssituatie 2 en 3. In situatie 2 heeft DAF contact met het 
productiebedrijf dat op zijn beurt de ontwikkeling aanstuurt. In situatie 3 stuurt DAF zowel 
het productiebedrijf als het ontwikkelingsbedrijf aan. De keuze voor een samenwerkingssi
tuatie dient gebaseerd te zijn op de kennis en ervaring van het productiebedrijf en het belang 
dat aan het te ontwikkelen en te produceren onderdeel wordt gehecht. 

De vragen die bierbij aan de orde moeten komen, staan in het volgende kader. 

Kennis/ervaring van de productieleverancier 

Heeft de toeleverancier aantoonbare ervaring in het begeleiden van vergelijkbare projecten? 
Heeft de toeleverancier ook enige ontwikkelingskennis? 
Heeft de toeleverancier een geschikte projectleider in huis? 
ls de organisatie van de toeleverancier ingericht voor het project? 
Heeft de toeleverancier reeds een goede samenwerkingsrelatie met een ervaren ontwikkelingsbureau? 

De samenwerkingssituatie is nu duidelijk. De definitieve taakverdeling kan nu beginnen. De 
taken die verdeeld moeten worden hebben allereerst betrekking op de communicatie-structuur 
en de sub-toeleveranciers. De vragen die hierbij aan de orde moeten komen, staan in de twee 
onderstaande kaders. 

Communicatiestructuu·r ····· ····-::.:·:::: 

Wie notuleert tijdens de vergaderingen, werkbesprekingen? 
Wie beheert de infonnatie die ontstaat tijdens het projectverloop? 
Wie zorgt voor de verspreiding van de meest actuele infonnatie? 
Wie zorgt voor het up to date houden van de projectplanning? 
Eventueel : wie leidt het ontwikkelingsbedrijf! 

Sub-toeleveranciers ); : 

Wie kiest de sub-toeleverancier? 
Wie beoordeelt de sub-toeleverancier? 
Wie communiceert met de sub-toeleverancier? 
Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de sub-toeleverancier'l 
Wie bevordert <lat de sub-toeleverancier met zijn eigen toeleveranciers z6 samenwerkt, <lat het voor
delig is voor de eindfabrikant? 

Een laatste punt wordt gevormd door de verdeling van verantwoordelijkheden voor afzon
derlijke taken in het productontwikkelingsproces. De onderstaande tabel kan hierbij een 
hulpmiddel zijn. Op grond van de ingevulde tabel kunnen in overleg tussen de betrokken 
partijen taken doorgenomen en toegewezen worden. 
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Verantwoordelijkheden voor afzonderlijke taken in bet productontwikkelingsproces 

Taak Verantwoordelijkheid 
, . . . , DAF Productie Ontwikkeli11gs-: 

Conceptstudiefase 
Het fomrnleren van concept klantenwensen 
Het vertalen van klantenwensen in producteigenschappen 
Definitiefase 
De bepaling van de styling 
Het maken van projectplanning 
Het maken van een kostenplan, investeringen 
Het maken van een kostenplan, ontwikkelingskosten 
Het maken van een kostenplan, productkostprijs 
Het opstellen van het productconcept (pakket van eisen) 
Ontwikkelingsfase 
Het opstellen van de ontwikkelingsspecificaties 
Het gebruik van kwaliteitstools tijdens het ontwikkelingstraject 
(FMEA) 
Het wijzigingsbeheer tijdens het ontwikkelingstraject 
De beheersing van de investeringen 
De beheersing van de productkostprijs 
De beheersing van de ontwikkelingskosten 
Het freeze-moment 
De vrijgave voor protobouw 
Het bouwen van functionele prototypen 
De protobouw uit preserie-gereedschappen 
Het opstellen van de beproevingsvoorschriften (methoden en 
middelen) 
Het uitvoeren van de beproeving 
De veriticatie van het eindproduct-fit (passing) 
De verificatie van bet eindproduct-finish (uiterlijk) 
Het opstellen van de uiteindelijke geschreven specificaties 
Het maken van de uiteindelijke tekeningen (incl. CAD gege
vens) 
De controle van de technische specificaties 
Het CAD-beheer 
De verpakking 
Het zorg dragen voor de passing in bet geheel (cabine) 
Het garanderen van de maakbaarheid 
De evaluatie van het ontwikkelingstraject 
Vrijgave voor productie 
Voorbereidingsfase 
De keuze van de gereedschapleverancier 
Het waarborgen van de kwaliteit van gereedschappen 
Het beheersen van de tijd-beschikbaarheid gereedschappen 
De beheersing van de kostenplanning-gereedschappen 
De protobouw uit serie-gcrccdschappen 
Het wij zigings bcheer-gereedschappen 
Het opstellen van gebruiksaanwijzingen 
De evaluatie van de voorbereidingsfase 
Het installeren van de producticfaciliteiten 
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4.5 Grasso Products BV 

4.5. l Beschrijving van het bedrijf 

4.5.1.1 Algemene gegevens: Grasso products BV 
In 1858 startte Willem Grasso als zelfstandig smid het bedrijf Grasso. Als snel kreeg hij de 
opdracht machines te construeren voor de eerste margarinefabriek in Nederland. Op dit 
moment ontwikkelt, produceert en verkoopt Grasso Products BV zuigercompressoren, 
zuigercompressor units en andere componenten voor de industriele koelindustrie. Het is 
onderdeel van het moederbedrijf GEA dat daarnaast is gespecialiseerd in insta1laties voor 
luchtbehandeling en in warmte- en energietechniek. De omzet van het moederbedrijf bedroeg 
in 1994 ongeveer 4 miljard gulden en er werken ongeveer 17.000 mensen, verdeeld over plm. 
150 werkmaatschappijen. 

In deze case staat het productiebedrijf van een van deze werkmaatschappijen centraal, 
namelijk Grasso Products BV in Den Bosch. Het is een belangrijk bedrijf op het gebied van 
Koudetechniek. In totaal zijn er ongeveer 240 mensen werkzaam en de omzet bedroeg 
ongeveer 60 miljoen gulden in 1994. De producten die er gemaakt worden zijn te verdelen in 
vier hoofdgroepen : zuigercompressoren, packages, vaten en andere componenten voor de 
koelindustrie. De zuigercompressoren zijn het belangrijkst. Hiervan worden er per jaar 
ongeveer 1000 afgezet. Er bestaan zes basistypen en in totaal zijn ze leverbaar in 40 
varianten. 

4.5.1.2 Inkoop en productontwikkeling 

De organisatie 
De inkoopfunctie is onderverdeeld in drie niveaus : hoofd, verantwoordelijk voor het inkoop
beleid; inkoper, verantwoordelijk voor initiele inkoop:. het selecteren, onderhandelen en 
contracteren van de toeleveranciers; material planners, verantwoordelijk voor voorraadbeheer 
en orderingsproces. 

De R&D afdeling van Grasso Products is opgedeeld in vier afdelingen: R&D-Packagebouw, 
R&D-Compressoren, Constructiebureau en Experimenten. De activiteiten van deze vier 
afdelingen worden gecobrdineerd door een Manager R&D. Deze case zal zich beperken tot 
R&D-Compressoren. De werkzaamheden van deze afdeling zijn verdeeld in een systeem- en 
een constructiekant. De systeemkant houdt zich bezig met het maken van theoretische 
berekeningen en analyses. De constructiekant ontwerpt technische constructies . 

Het proces 
Initiele inkoop kan worden gestart vanuit Voorraadbeheer of vanuit Ontwikkeling of het 
Constructiebureau. 
De fasering in het product(her)ontwikkelingsproces bij Grasso is als volgt: 
• feasibility study; 
• systeemstudiefase; 
• ontwikkelingsfase; 
• laboratoriumtesten; 
• industrialisatie; 
• veldtesten; 
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• marktintroductie. 
Het inkoop- en ontwikkelingsbeleid 
In het verleden werd bijna iedere productontwikkeling in eigen huis gedaan. Door grote 
schommelingen in de markt wordt Grasso echter gedwongen flexibeler te reageren op deze 
markt. Grasso heeft op basis van aanwezige kennis, toegevoegde waarde en beschikbaarheid 
van productiemiddelen, 5 hoofdcomponenten en verwante aanvullende componenten 
gei:denti-ficeerd die in eigen productie dienen te blijven. De ontwikkeling van de overige 
onderdelen en samenstellingen wordt meer en meer uitbesteed aan externe specialisten . Er 
moet dus in samenwerking worden ontwikkeld . 
Grasso onderscheidt twee vormen van samenwerking in het ontwikkelingstraject, namelijk 
tussen Grasso en de toeleverancier en tussen Grasso, de toeleverancier en kennisinstituten. In 
deze samenwerking brengt Grasso zijn kennis van koudetechniek en systeemintegratie in. 

Grasso heeft zich ten doel gesteld de kostprijs te laten dalen. De hiervan afgeleide doelstelling 
van afdeling Inkoop is dan ook: ' daling van de kostprijs van ingekochte onderdelen' . 
Afdeling Inkoop probeert dit te bewerkstelligen door: 
• single sourcing: een toeleverancier per onderdeel, zodat er kwantumkortingen bedongen 

kunnen worden; 
• vroegtijdige betrokkenheid van de afdeling lnkoop in ontwikkelingsprojecten: het 

plaatsnemen in projectteams, zodat wensen en eisen van lnkoop kenbaar gemaakt kunnen 
word en; 

• verruimen van het inkoopgebied (Dost-Europa) : goedkopere toeleveranciers . 

4.5.2 Problemen en knelpunten bij de huidige manier van uitbesteden 

Binnen R&D en Inkoop, alsook op het raakvlak tussen deze afdelingen, is een aantal 
knelpunten gesignaleerd met betrekking tot de samenwerking met toeleveranciers in 
productontwikkeling. Zo hangt het van de betreffende betrokkene van R&D af of Inkoop al 
dan niet tijdig betrokken wordt bij het benaderen van een toeleverancier tijdens de 
productontwikkeling. De verandering van het beleid van alles zelf doen naar meer uitbesteden 
vereist een attitudewijziging van de ontwikkelaars bij Grasso: de communicatie van R&D met 
andere disciplines binnen Grasso kan beter. Verder is er weinig informatie beschikbaar over 
de toeleveranciers van Grasso. Aspecten als prijs, kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid van 
een toeleverancier worden niet gemeten en selectie-argumenten uit het verleden worden niet 
gedocumenteerd . De afstemming tussen Inkoop en R&D biedt ruimte voor verbetering. Zo is 
er geen vaste procedure hoe R&D Inkoop moet betrekken bij het zoeken van een 
toeleverancier bij een productontwikkelingsproces. Wel zijn er afspraken dat de ontwikkelaar 
Inkoop zo vroeg mogelijk bij de plannen betrekt. Verder worden bedrijfsbezoeken door 
Inkoop urtgevoerd, waarbij ook de ontwikkelingscapaciteiten van een toeleverancier 
beoordeeld worden. 

Deze case zal ingaan op een onderzoek dat is gericht op: 
• het ontwikkelen van een methode voor selectie van toeleveranciers, en 
• het vormgeven van de samenwerking met een geselecteerde toeleverancier. 

De probleem- en doelstelling van het onderzoek zijn als volgt geformuleerd : 
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Het doel van het afstudeerproject was dan ook het maken van een leidraad om dit proces te 
beheren. Deelvragen die hierbij aan de orde komen zijn: 
• aan wie kan worden uitbesteed in de productontwikkelingsfase? 
• op basis van welke criteria moeten toeleveranciers worden geselecteerd? 
• Welke disciplines moeten in dit proces betrokken worden? 
• hoe moet een samenwerking opgestart worden? 

4.5.3 Het voorstel 

4.5.3.1 De uitgangspunten 
Grasso Products ontwikkelt producten in multidisciplinair verband: naast R&D zijn andere 
afdelingen zoals lnkoop nauw betrokken bij ontwikkelingsprojecten. Bovendien zal er in de 
toekomst meer uitbesteed worden dan in het verleden het geval was. Dit vereist een andere 
benadering van toeleveranciers en een andere instelling van de Ontwikkeling. De hieronder 
gepresenteerde leidraad is opgesteld om succesvol uit te besteden. Zij is bestemd voor 
projectleiders en projectteamleden. 

4.5.3.2 De opzet 
De leidraad bestaat uit drie delen. Allereerst wordt ingegaan op de 'project opstart' waarbij 
aandacht wordt besteed aan punten die van belang zijn bij de start van een project. 
Vervolgens worden de stappen die nodig zijn om te komen tot de keuze van toeleveranciers 
beschreven. Tenslotte komt de samenwerking zelf aan de orde. Tabel G. l geeft de structuur 
van de Grasso-leidraad weer en de fasen van de KISS-leidraad die hier behandeld worden. 
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Tabet G.1 Structuur van de Grasso-leidraad. 

Deel leidraad/ Fasering Stappen 
·.• 

Positie in KISS leidraad 
., 

I Project opstart 1. Maken van een projectplan; 
2. Decompositie van de compressor in systemen; 

lnventariseren 3. Keuze van de samenwerkingsvonn per systeem; 
4. Bepaling van prioriteiten. 

II Selectie toeleverancier Identificeren 1. Formatie sclectieteam; 
2. V aststelling doelstellingen; 

Projlleren en 3. V aststelling functionele eisen; 
Selecteren 4. Concept technisch eisenpakket; 

5. V aststellen selectiecriteria; 
6. Beoordelen huidige toeleverancier; 
7. Zoeken potentiele toeleveranciers; 
8. Pre-selectie potentiele toeleveranciers; 

Beoordelen 9. Uitspreken verwachtingen Grasso; 
10. Eerste bod toeleverancier; 
11. Uitvoeren bedrijfsbezoek; 
12. Uitvoeren aanvullend onderzoek; 

Kiezen 13. Evaluatie en keuze. 

III Samenwe1;king 1. Maken projectplan; 
Organiseren 2. Opstellen contract; 
Contracteren 3. Het daadwerkelijk samenwerken; 

Beheren 4. Tussentijdse evaluatie; 
Leren 5. Uitvoeren testen en terugkoppeling; 

6. Vrijgave; 
7. Evaluatie en einde. 

Deel I: 'Project opstart' - inventariseren en organiseren 
De stappen die belangrijk zijn bij de aanvang van het project staan vermeld in tabel G. l Ze 
zullen hieronder nader uitgewerkt warden. Figuur G.2 bevat een schematische weergave van 
de stappen in de tijd. 

Maken projectplan 

Decompositie I 

Prioriteiten 

Figuur G.2 Stappen in de tijd 

Samenwerkingsvorm 

Tijd 
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Stap 1: Het maken van een projectplan 
De start van het project begint met het maken van een projectplan voor het gehele project. Dit 
plan dient opgesteld te worden door een multi-disciplinair projectteam. Hierin moeten 
tenminste de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: R&D, Inkoop, Service, Productie, 
Marketing en Verkoop. Betrokkenheid van deze disciplines reduceert de kans dat er 
belangrijke parameters bij ontwikkeling over het hoofd worden gezien. 

Belangrijke elementen in het projectplan zijn: 
• doelstellingen in tijd, kwaliteit en geld met betrekking tot het project; 
• randvoorwaarden: eisen die niet door het project te bei:nvloeden zijn, maar waar het wel 

aan moet voldoen; 
• functionele specijicaties: omschrijving van het product in functies; 
• aanpak: bepaling van de organisatie van het project (overlegstructuur, matrixstructuur, 

zuivere projectstructuur); 
• planning met mijlpalen: een standaardindeling van het ontwikkelingsproces en mijlpalen 

aan de hand waarvan bepaald kan worden of men over kan gaan naar de volgende fase 
van het ontwikkelingsproces; 

• projectteam-samenstelling: in het projectteam dienen alle disciplines vertegenwoordigd te 
zijn die met de productontwikkeling te maken hebben. Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden dienen duidelijk gedefinieerd te zijn; 

• evaluatiemethoden: methoden waarmee het project als geheel, maar ook 
productconcepten geevalueerd worden; 

• risico-analyse: bet gebruik van method en waarmee te verwachten proj ectrisico' s 
gei:dentificeerd kunnen worden; 

• budget: kostenbepaling per projectactiviteit, wat leidt tot een projectbegroting en 
bijbehorend budget. 

• middelen: bepaling van benodigde middelen en inventarisatie van huidige middelen. 

Stap 2: Decompositie van de compressor 
In deze stap wordt de compressor opgedeeld in systemen. Hierdoor wordt een overzicht 
verkregen van de onderdelen en samenstellingen van de compressor. Per onderdeel en 
samenstelling wordt vervolgens vastgesteld of het nog ontwikkeld dient te worden. 

Stap 3: Het bepalen van prioriteiten 
Deze stap resulteert in een prioriteitsstelling voor de verschillende onderdelen en 
samenstellingen. Hierdoor wordt het duidelijk aan welke onderdelen en samenstellingen de 
meeste aandacht besteed moet worden in het selectie- en samenwerkingsproces teneinde het 
project succesvol af te ronden. De prioriteit kan bepaald worden op basis van twee criteria: 
1. het beeld van de integrale kosten per onderdeel of samenstelling. 

Dit kan bepaald worden door een inschatting te maken op basis van de volgende 
aspecten: 
• PflJS; 
• opbrengsten van spare parts; 
• aantal onderdelen; 
• productiekosten; 
• omvang ontwikkelingskosten; 
• onderhoudskosten; 
• logistieke kosten. 
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2. het beeld van het risico dnt gelopen word! per onderdeel of samenstelling. 
Dit kan bepaald warden door een inschatting te maken op basis van de volgende aspecten: 

• hoogwaardigheid technologie; 
• innovatiegraad technologie; 
• complexiteit en geavanceerdheid technologie; 
• aantal afstemmingen met andere onderdelen/samenstellingen; 
• nauwkeurigheid van de toleranties; 
• kritiekheid doorlooptijd binnen het gehele project; 
• duur van de ontwikkeling; 
• overstaptijd naar andere toeleverancier. 

Stap 4: Keuze van de samenwerkingsvorm 
Deze stap resulteert in een beslissing over de door Grasso Products gewenste vorm van 
samenwerking per neg te ontwikkelen onderdeel of samenstelling. De volgende vier 
samenwerkingsvormen kunnen daarbij onderscheiden warden: 
• ontwikkeling en productie in eigen beheer; 
• interne productontwikkeling en uitbesteding van productie; 
• uitbesteding van productontwikkeling en interne productie; 
• uitbesteding van zowel productie als ontwikkeling; 

De keuze voor een samenwerkingsvorm wordt bepaald vanuit de definitie van de 
kernactiviteiten van Grasso. De kernactiviteiten voor Productie en Ontwikkeling dienen 
daarom eerst vastgesteld te zijn. Hieruit zal blijken welke ontwikkelings- en productie
activiteiten Grasso intern uitvoert dan wel uitbesteed. Wanneer bepaalde onderdelen of 
samenstellingen nauw met elkaar samenhangen kan hiervan af geweken warden. In het geval 
van deze leidraad, waarin de samenwerking in ontwikkeling centraal staat, betreft het dus 
onderdelen en samenstellingen waarvan hetzij ontwikkeling hetzij ontwikkeling en productie 
wordt uitbesteedt. Om misverstanden te vermijden wordt hier opgemerkt dat 'uitbesteden' 
niet te rigide moet warden gelnterpreteerd: omdat Grasso Products veelal de 'koudetechniek' 
en 'systeemintegratie' inbrengt, betekent uitbesteden 'samen ontwikkelen'. 

Onderdelen waarbij sprake is van hoge integrale kosten en een hoog risico dienen prioriteit te 
hebben binnen het selectie- en samenwerkingsproces. Bij deze producten zijn de grootste 
kostenvoordelen, maar ook de grootste bedreigingen voor het project te verwachten. 

Deel II: 'Selectie toeleverancier' - profileren en selecteren 
De stappen die belangrijk zijn bij de selectie van de toeleverancier staan vermeld in tabel G. l 
Het doel van deel II is om te komen tot de selectie van een samenwerkingspartner. Daartoe 
warden potentiele toeleveranciers ge"identificeerd en beoordeeld. Op basis hiervan kan een 
keuze gemaakt warden voor een samenwerkingspartner. De stappen die nodig zijn voor 
identificatie, beoordeling en selectie van de juiste toeleverancier zullen hieronder nader 
warden toegelicht. 
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Iden tificeren 
Stap I: Formeren van een selectieteam 
Bij de selectie van een geschikte toeleverancier dienen zowel R&D als Inkoop (en soms ook 
de afdeling Parts (after sales) in verband met after sales service business) inspraak te hebben. 
R&D bekijkt hierbij de technische kant en Inkoop de commerciele kant van een 
leverancierskeuze. Afhankelijk van het te betrekken onderdeel kunnen ook andere disciplines, 
zoals logistiek, productie, of service in het selectieteam vertegenwoordigd zijn. Het 
projectteam dient de samenstelling van het selectieteam vast te stellen. 

Stap 2: Vaststelling van doelstellingen 
Naast projectdoelstellingen dienen er ook duidelijke doelstellingen met betrekking tot de 
samenwerking geformuleerd te word en. Deze word en af geleid van het projectplan. 

Stap 3: Vaststelling vanfunctionele specificaties 
Voordat naar de toeleverancier gegaan wordt, zullen de functionele specificaties vastgesteld 
moeten zijn door Grasso. Belangrijk is we! dat nog niet voor een productconcept wordt 
gekozen, omdat de toeleverancier hierin inspraak moet hebben om de maakbaarheid te 
vergroten. 

Stap 4: Concept technisch eisenpakket 
Het concept technisch eisenpakket dient vooraf opgesteld te worden door Grasso. Hierin 
moeten de volgende zaken vastgelegd worden: 
• algemene doelstellingen (het waarom); 
• productdefinitie (de bedoeling van de toepassing); 
• functionele eisen (de functies die de component moet vervullen); 
• randvoorwaarden waaronder het product moet functioneren; 
• implementatie-eisen (herkenning, plaatsing, onderhoud, styling); 
• betrouwbaarheidseisen (temperatuur, vochtigheid, vervuiling, trillingsbestendigheid); 
• wettelijke eisen; 
• veiligheidseisen; 
• milieu-eisen; 
• levensduureisen; 
• beproevingscriteria. 

Het definitieve technisch eisenpakket dient in een latere fase samen met de toeleverancier 
opgesteld te worden, zodat kennis en know-how van de toeleverancier meegenomen kunnen 
worden in het ontwerp en de productie. 
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Stap 5: Vaststelling van selectiecriteria 
Het resultaat van deze stap is een profielschets van de gewenste toeleverancier. Het profiel 
kan bepaald worden door het vaststellen van de criteria op basis waarvan men de 
toeleverancier gaat selecteren. Er zijn verschillende categorieen van selectiecriteria: 
• uitsluitingscriteria: het voldoen aan een of meerdere van de uitsluitingscriteria betekent 

<lat de betreffende toeleverancier niet meer in aanmerking komt voor samenwerking; 
• financiele criteria: criteria die de financiele situatie van de toeleverancier weergeven; 
• organisatorische criteria: eisen die gesteld worden aan de organisatie van de 

toeleverancier; 
• ontwikkelingscriteria: eisen ten aanzien van de ontwikkelingsvaardigheden van de 

toeleverancier; 
• productiecriteria: e1sen ten aanz1en van de productiemogelijkheden van de 

toeleverancier. 

Het selectieteam bepaalt aan welke eisen de toeleverancier meet voldoen, waardoor een 
profiel van de gewenste toeleverancier ontstaat. 

Stap 6: Beoordeling van de huidige toeleverancier 
Aan de hand van het opgestelde pakket van eisen en de vastgestelde selectiecriteria kan 
beoordeeld worden of een toeleverancier in aanmerking komt. Vaak beschikt Grasso al over 
een toeleverancier. Indien bij de beoordeling de huidige toeleverancier niet voldoet, zal men 
op zoek moeten gaan naar alternatieven. Indien de huidige toeleverancier wel voldoet kan 
overgegaan warden tot samenwerking met hem. In <lit geval zou eventueel tech gekozen 
kunnen warden voor het zoeken van andere toeleveranciers, wanneer de verwachting bestaat 
dat deze geschikter zouden kunnen zijn, en wel in die mate, <lat het zogenaamde 
'samenwerkingsleertraject' gemakkelijk gecompenseerd kan warden. 

Stap 7: Het zoeken van potentiele toeleveranciers 
Wanneer men niet over een toeleverancier beschikt of de huidige toeleverancier niet aan de 
verwachtingen kan voldoen, moeten potentiele nieuwe toeleveranciers gezocht warden. Door 
middel van folders, beursbezoek en andere informatiebronnen kan de afdeling Inkoop 
informatie verzamelen over potentiele toeleveranciers. Het resultaat van deze stap is een lijst 
van potentiele toeleveranciers. 

Stap 8: Pre-selectie van potentiele toeleveranciers 
Het zoeken van potentiele toeleveranciers kan leiden tot een onwerkbaar grote hoeveelheid 
kandidaat-toeteveranciers. Door middel van een pre-selectie kan tot een werkbaar aantal 
toeleveranciers voor het selectieproces gekomen warden. Op basis van verdere informatie uit 
bedrijfsfolders, ervaringen uit het verleden van Grasso of van andere uitbesteders met de 
toeleverancier, van de Kamer van Koophandel of van vertegenwoordigers kan men meer te 
weten komen over de mogelijkheden van een toeleverancier. Na toetsing van deze 
mogelijkheden aan de opgestelde criteria kan het selectieteam het aantal potentiele 
toeleveranciers reduceren tot 3 a 4. 
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Beoordelen 
Stap 9: Jntroductie 
De overgebleven toeleveranciers warden in de vorm van besprekingen ge'introduceerd in de 
concrete plannen van Grasso. In deze fase van het ontwikkelingsproces dient Grasso een 
afweging te maken over de mate waarin ontwikkelingsspecifieke informatie wordt 
prijsgegeven, daar een aantal toeleveranciers later nog af zal vallen. Een 
geheimhoudingsverklaring zou hier de oplossing kunnen bieden. Het concept technisch 
eisenpakket, de doelstellingen en de targetkosten warden kenbaar gemaakt aan de 
toeleverancier, zodat hij voldoende informatie heeft om stap 10 (het plan van aanpak) te 
kunnen realiseren. Belangrijk bij de introductie is <lat de verwachtingen met betrekking tot de 
samenwerking door beide partijen warden uitgesproken. 

Stap JO: Het plan van aanpak 
Op basis van de door Grasso verstrekte informatie over het concept technisch eisenpakket, de 
doelstellingen en de targetkosten maken de potentiele toeleveranciers een offerte met een bod 
en een plan van aanpak waarin de tijdsplanning, kosten en de bijdrage die Grasso moet 
leveren staan vermeld. Tijdens overleg hierover zal het plan van aanpak tussen Grasso en de 
toeleverancier afgestemd dienen te warden. Alsmede zal de samenwerkingsvorm uitgewerkt 
moeten warden: zijn er andere partners, sub-toeleveranciers, of kennisinstituten nodig? 

Stap 11: Het evalueren van ojfertes 
Het selectieteam beoordeelt de toeleveranciers door hun mogelijkheden te toetsen aan de 
gestelde selectiecriteria. Dit gebeurt op basis van de informatie uit de pre-selectie, de 
besprekingen en de off erte. 

Stap 12: Het uitvoeren van een bedrijfsbezoek 
Het uitvoeren van een bedrijfsbezoek heeft als voordeel dat men daadwerkelijk kan zien over 
welke middelen een toeleverancier beschikt. Tijdens zo'n bezoek aan de toeleverancier 
kunnen R&D en Inkoop organisatorische, commerciele, technische en ontwikkelingscriteria 
beoordelen. 

Stap 13: Het uitvoeren van aanvullend onderzoek 
In geval van twijfel over een toeleverancier kan er eventueel nog een aanvullend onderzoek 
uitgevoerd warden om meer inzicht te krijgen. Er bestaan bureaus die hierin gespecialiseerd 
zijn, maar een dergelijk onderzoek zou ook door Grasso zelf gedaan kunnen warden. In het 
geval van een aanvullend onderzoek gaat het meestal om financiele aspecten. 

Kiezen 
Stap 14: Evaluatie en keuze 
Op basis van informatie uit pre-selectie, gesprekken, bod, bedrijfsbezoek en eventueel 
aanvullend onderzoek kunnen de overgebleven toeleveranciers geevalueerd warden. Naast de 
opgestelde selectiecriteria kunnen aspecten als afhankelijkheid, belangentegenstellingen, 
openheid en wederzijds vertrouwen een rol spelen bij de evaluatie en keuze. Door middel van 
deze evaluatie kan een weloverwogen keuze van toeleverancier plaatsvinden. Een dergelijke 
gestructureerde evaluatie heeft als bijkomend voordeel dat punten waarop de gekozen 
toeleverancier als zwak werd beoordeeld aan het begin van het samenwerkingstraject nog 
eens besproken kunnen warden, zodat verbeteringsacties gestart kunnen warden. 
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Deel III: 'Samenwerking' - organiseren, contracteren, beheren en leren 
Nadat in de twee voorgaande delen bepaald is wat, wanneer en aan wie zal warden uitbesteed, 
wordt in dit dee! de samenwerking in het prodactontwikkelingsproces beschreven. Dit dee! 
beschrijft de voorwaarden waaraan voldaan moet warden om de kans op een succesvolle 
samenwerking te vergroten. Figuur G.3 geeft de drie fasen weer waarin samenwerking te 
verdelen is. In tabel G. l staan de stappen per fase. Deze zullen hieronder nader warden 
toegelicht. 

....._ 
1. Opstarten samenwerking --

3. 
Evalueren 

Samenwerking ~ ' 
~ 2. Samenwerken 
~ 

Figuur G.3 Fasen in samenwerking 

Opstarten samenwerking 
Stap 1: Het maken van een projectplan 
Doe! van deze stap is om te komen tot een projectplan met de toeleverancier dat past in het 
projectplan van het gehele ontwikkelingsproces. Samen met de toeleverancier wordt dit plan 
opgesteld en vastgelegd. 
Belangrijke elementen in het projectplan zijn: 
• duidelijke doelstellingen met betrekking tot tijd, geld en kwaliteit; 
• randvoorwaarden voor de samenwerking 

Deze zijn gedeeltelijk af te ieiden uit het overkoepelende projectplan van Grasso, 
gedeeltelijk uit de inbreng van de toeleverancier. 

• het technisch eisenpakket 
Dit pakket bevat de functionele specificaties, de productdefinitie, implementatie-eisen, 
betrouwbaarheidseisen, wettelijke eisen, veiligheidseisen en milieu-eisen. Het definitieve 
eisenpakket dient samen met de toeleverancier opgesteld te warden, zodat ,gebruik 
gemaakt wordt van de kennis en expertise van de toeleverancier. 

• verantwoordelijkheden-verdeling tussen de partijen 
Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden moeten duidelijk tussen de partners 
verdeeld en afgesproken zijn. Daarnaast moet voor elk van de partners intern duidelijk 
zijn waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. 

• planning met bijbehorende mijlpalen 
Een planning in de tijd van projectactiviteiten en doelstellingen in tijd, geld en kwaliteit 
per fase dient te warden vastgelegd door beide partijen. 

• toewijzen van middelen 
Inventarisatie van huidige en benodigde middelen, zodat discrepanties hiertussen. tot nul 
gereduceerd kunnen warden, 



• duidelijke afspraken over de testprocedure 
Vastleggen wie testen uitvoert en wat de normen zijn. 

• budget voor samenwerking 
Afspraken over te investeren tijd en geld die beide partijen in de samenwerking steken. 

• evaluatiemethoden 
Vaststellen van methoden van evaluatie tijdens en na de samenwerking, zodat tijdig kan 
worden bijgesteld . 

• communicatiestructuren 
Vastleggen wie van beide partijen aanspreekpunt is in geval van problemen of andere 
zaken. 

• informatiesystemen 
Het vastleggen van ontwikkelingen, zodat het project overdraagbare kennis oplevert. 

• wijzigingsprocedure 
Afspraken over wijze van handelen in geval van veranderingen ten opzichte van het 
opgestelde projectplan. 

• samenstelling van het projectteam 
Vaststellen van betrokken personen van beide partijen en vastleggen w1e welke 
verantwoordelijkheden heeft. 

• risico-analyse 
Gezamenlijke risico-analyse teneinde potentiele risico's te identificeren en te verkleinen. 

Stap 2: Het opstellen van het contract 
Voor beide partijen biedt een contract zekerheid waarop teruggevallen kan worden in geval 
van problemen. Een dergelijk contract dient aan het begin van de samenwerking gezamenlijk 
opgesteld te worden. Elementen van een contract: 
• vermelding van beide partijen; 
• technisch eisenpakket en wijzigingscondities; 
• geheimhouding tegenover derden en eventuele sancties; 
• aansprakelijkheid en garantie; 
• productaansprakelijkheid; 
• verantwoordelijkheden verdeling; 
• targetkosten; 
• duur van de relatie; 
• kwaliteitsnormen; 
• levertijden; 
• opleveringscondities; 
• inschakelen sub-toeleveranciers en derden; 
• ontwikkelingskosten; 
• prijzen vervolgleveringen~ 

• eigendomsrechten; 
• omstandigheden om tussentijds te stoppen; 
• verdeling financiele risico' s; 
• exclusiviteit; 
• conflictsituaties; 
• service; 
• planning; 
• financiele en materiele ondersteuning. 
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Toeleverancier Productie 

Figuur G.4 Schematische weergave van samenwerking in de tijd 

Samenwerken 
Stap 3: Het daadwerkelijk samenwerken 
Deze stap omvat het samenwerken zelf. De betrokken partijen zullen er op gericht zijn de 
gemaakte afspraken te realiseren. Figuur G.4 geeft schematisch weer hoe de samenwerking 
verloopt en wanneer welke partijen betrokken zijn. 

Tijdens het project is er een continue uitwisseling van informatie tussen beide partijen over de 
voortgang, de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen, de resultaten van testen, en 
aanpassingen in het ontwerp. 

Stap 4: Tussentijdse evaluatie 
Aan de hand van het gezamenlijke projectplan met mijlpalen en doelstellingen dienen de 
aspecten tijd, kwaliteit, geld en samenwerking gedurende het hele project geevalueerd te 
worden. Indien wordt afgeweken van het projectplan dient de oorzaak daarvan te worden 
vastgesteld en weggenomen of wordt het projectplan eventueel bijgesteld. 
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Stap 5: Het uitvoeren van testen 
Uitvoering van testen door de toeleverancier en Grasso en terugkoppeling van resultaten en 
eventuele aanpassingen. 

Stap 6: Vrijgave 
Wanneer het product voldoet aan de gestelde e1sen, kan het vrIJgegeven worden voor 
productie. 

Stap 7: Evaluatie aan het einde van het ontwikkelingsproces 
Na afloop van het ontwikkelingsproces dienen het selectie- en projectteam het project te 
evalueren. Afwijkingen van de gewenste situatie kunnen hier als criterium dienen. Acties ter 
voorkoming van afwijkingen of verbetering van het proces en het effect van deze acties, 
dienen gedocumenteerd te worden, zodat lering kan warden getrokken uit het project. 
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4.6 Kitchens BV 

4.6.1 Beschrijving van bet bedrijf 

4.6.1. 1 Algemene gegevens: Kitchens BV 

Het bedrijf dat hier beschreven wordt, Kitchens BV, is verzonnen. De problemen die worden 
behandeld zijn echter aangetroffen, zij het in een geheel andere context. Kitchens maakt 
keukeninrichtingen. De kernactiviteiten van Kitchens BV zijn het ontwikkelen, produceren en 
assembleren van keukenkasten en aanrechtcombinaties. Het beddjf heeft voor elk van de 
beide hoofdproducten twee productielijnen. 

4.6.1.2 Inkoop en productontwikkeling 

De organisatie 
De afdeling Inkoop binnen Kitchens is verantwoordelijk voor de eerste drie en de laatste stap 
van het inkoopproces (zie figuur 2.6): 
• het specificeren van de behoefte; 
• een adequate leverancierskeuze; 
• het opstellen van een contract; 
• het afhandelen van geschillen, het vastleggen van ervaring en terugkoppeling. 

Een productontwikkelingsproces bij Kitchens wordt gei:nitieerd vanuit een overlegorgaan dat 
op basis van klantenwensen bepaalt welke nieuwe ontwikkelingen gestart dienen te worden. 
Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de sectie Marketing en Verkoop, de 
afdeling Productontwikkeling en de sectie Inkoop. Een ontwikkelingsproces wordt uitgevoerd 
door een projectteam bestaande uit een projectleider, een inkoper en een vertegenwoordiger 
van de Stafgroep Productiemiddelenontwikkeling. Tot op heden wordt de toeleverancier niet 
of nauwelijks betrokken m het projectteam dat verantwoordelijk is voor het 
productontwikkelingsproces. 

Het proces 
Het productontwikkelingsproces binnen Kitchens is onderverdeeld in drie fasen. 
1. De ontwikkelingsfase. 

Er wordt een ontwerp gemaakt dat voldoet aan het pakket van eisen. Na goedkeuring 
worden de constructies bepaald en worden onderdeelspecificaties opgesteld. Ook worden 
in deze fase prototypen gemaakt en beoordeeld. De kostprijs en de benodigde 
in.vesteringen worden berekend. Na goedkeuring door het management kan de 
ontwikkelingsfase worden afgesloten en de volgende fase, de inrichtingsfase worden 
gestart. 

2. De inrichtingsfase. 
Het ontwerp wordt in deze fase in detail uitgewerkt. De technische tekeningen kunnen 
worden gemaakt door een constructeur van hetzij Kitchens hetzij de toeleverancier. 
Wanneer de tekeningen vrijgegeven zijn, wordt er een opdracht gegeven tot het 
ontwikkelen en aanmaken van gereedschappen. Eventueel wordt er een try-out 
uitgevoerd, afhankelijk van de bekendheid met het product en de routing. Na eventuele 
aanpassingen van het product of het proces wordt de inrichtingsfase afgesloten. 
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3. De nulseriefase. 
In deze fase wordt het logistieke traject gecontroleerd. In pnnc1pe worden er geen 
metingen meer aan het product of proces verricht. 

Inkoop en inkoopgoederen 
De inkoopfunctie is van groeiende betekenis voor Kitchens. De producten die Kitchens 
inkoopt worden gekenmerkt door een relatief lage complexiteit, dat wil zeggen dat zij uit 
weinig onderdelen bestaan. Bij de productie ervan worden over bet algemeen weinig 
geavanceerde technologieen gebruikt. Door deze beperkte complexiteit en geavanceerdheid 
zijn er veel potentiele toeleveranciers beschikbaar. Ruim de helft van de inkoopdelen wordt 
speciaal voor en op specificatie van Kitchens gemaakt. 

Het inkoop- en ontwikkelingsbeleid 
Kitchens heeft een aantal doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de inkoopfunctie. 
Belangrijk hierfo is het streven naar het verminderen van het aantal toeleveranciers. Verder is 
er een aanzet gemaakt tot het selecteren van een aantal zogenaamde 'main-contractors', 
toeleveranciers waarmee Kitchens een structurele manier van samenwerken wil opzetten. 
Bovendien is men een aantal co-making, co-engineering, en co-design relaties aan het 
opzetten, relaties waarbij de toeleveranciers betrokken worden bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten. 

Het leveranciersbeleid 
Kitchens heeft ruim 100 toeleveranciers waar regelmatig gebruik van wordt maakt. Op basis 
van ervaring wordt bepaald met welke toeleveranciers men wel en met welke men geen zaken 
doet. De 25 grootste toeleveranciers worden beoordeeld op aspecten als productkwaliteit, 
prijs, leveringstijd, leveringsbetrouwbaarheid, en flexibiliteit. Daarnaast is er een opkomst te 
zien van gespecialiseerde toeleveranciers. 

4.6.2 Problemen en knelpunten bij de huidige manier van uitbesteden 

Net als bij andere bedrijven staat ook binnen Kitchens het productontwikkelingsproces onder 
druk. Er moet ingespeeld worden op afnemende productlevenscycli en toenemende 
prijsconcurrentie. Nieuwe producten moeten sneller en tegen een betere prijs/prestatie 
verhouding ontwikkeld worden. Hiervoor acht Kitchens het noodzakelijk toeleveranciers 
vroegtijdig bij het productontwikkelingsproces te betrekken. Ook vanuit een ander oogpunt 
heeft Kitchens een toenemende aandacht voor de rnl van toeleveranciers in het 
ontwikkelingstraject; in de nabije toekomst wil het bedrijf steeds meer gehele subsystemen 
gaan uitbesteden in plaats van onderdelen daarvan. 

Binnen Kitchens bestaat dus een duidelijke intentie meer samen te werken met toeleveranciers 
in het p.roductontwikkelingsproces. Dit komt ook naar voren in ·het productontwikkelings
beleid en het inkoopbeleid. Kitchens heeft echter nog weinig ervaring met dergelijke 
samenwerkingsprojecten en een duidelijke structuur voor die samenwerking ontbreekt, wat in 
het verleden in een dergelijk samenwerkingsproject leidde tot veel moeilijkheden en 
vertragingen. Voorbeelden hiervan zijn het te vroeg vrijgeven van het product waardoor later, 
toen het product al in productie genomen was, nog ontwerpwijzigingen nodig waren, en 
onduidelijke afspraken over taken en bevoegdheden. 
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De hoofdvraag in deze case is dan ook: 

'Welke toeleverancier kan in welke Jase hijdragen aan het productontwerp en hoe moet 
het samenwerkings- en productontwikkelingsproces warden gestructureerd als wordt 
samengewerkt?' 

Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden is besloten een handleiding te maken om dit 
alles te kunnen beheren. Deelvragen die bij het maken van een dergelijke handleiding 
beantwoord moesten warden, zijn : 
• op welk moment moet een toeleverancier betrokken warden? 
• welke criteria spelen een rol bij de leverancierskeuze? 
• wat moet er in een contract staan? 
• wat moet in een offerte-aanvraag staan? 
• hoe kan een samenwerkingsproject bewaakt warden? 
• hoe dient een samenwerking geevalueerd te warden? 

4.6.3 Het voorstel 

4.6.3.1 De uitgangspunten 
Zoals in hoof dstuk 2 is gesteld, zijn er verschillende situaties van uitbesteding en 
samenwerking te onderscheiden. De gemaakte handleiding richt zich op de situatie waarin 
zowel ontwikkeling als productie voor rekening van de toeleverancier zijn en die waarin 
ontwikkeling door Kitchens en productie door de toeleverancier wordt gedaan. Verder gaat 
het hierbij om zogenaamde paarsgewijze en beperkte samenwerking, waarbij sprake is van 
een toeleverancier en Kitchens, en waarbij Kitchens na het geven van een opdracht aan de 
toeleverancier voornamelijk een bewakende en informerende taak vervult. 

De handleiding is geschreven binnen de bestaande organisatiestructuur en het huidige 
productontwikkelings- en inkoopbeleid van Kitchens . Zij behandelt het hoe en wat van 
samenwerking bij Kitchens, niet het waarom. De make-or-buy beslissing wordt dus buiten 
beschouwing gelaten. Bovendien is de handleiding gericht op samenwerking in het 
productontwikkelingsproces, zij gaat dus niet in op eventuele samenwerkingsvraagstukken in 
de latere productiefasen. Figuur K.1 geeft de uitgangspunten voor de handleiding weer. Het 
gebied binnen de stippellijn wordt besproken in de handleiding. 
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Figuur K.1 Overzicht samenwerking met toeleveranciers in het ontwikkelingstraject. 

In de figuur geven de verschillende grijstinten van de blokjes het productontwikkelingsproces 
met haar drie fasen weer: ontwikkeling, inrichting en nulserie. Daarbinnen zijn twee 'buy' 
beslissingen vermeld die leiden tot twee verschillende samenwerkingstrajecten met ieder haar 
eigen fasering en stappenplan: uitbesteding van een subsysteem en uitbesteding van een 
onderdeel. 

4.6.3.2 De opzet 
In aansluiting op de uitgangspunten zoals die uiteengezet ztJn m de situatiebeschrijving, 
bestaat de handleiding uit twee delen: 

Deel I: Co-makership: 
Een fasering en stappenplan voor samenwerking met toeleveranciers die men wil betrekken 
bij het ontwikkelen en produceren van enkelvoudige producten of complete, min of meer 
onafhankelijke subsytemen. De toeleverancier wordt betrokken in het ontwerpen van het 
product zelf. 

Deel TI: Uitbesteden van productie~ 
Een fasering en een stappenplan voor samenwerking met toeleveranciers aan wie alleen 
productie wordt uitbesteed. De toeleverancier wordt betrokken bij het ontwerpen van het 
proces van produceren. Het gaat hierbij om onderdelen die relati ef onafhankelijk zijn van 
andere onderdelen van het eindproduct. 

Alleen Deel I zal hier verder worden uitgewerkt. 
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Deel I: Co-makership 
Bij de term co-makership zoals die hier gebruikt wordt, dient een kanttekening geplaatst te 
worden. Kitchens heeft een eigen invulling gegeven aan de term co-makership. Het bedrijf 
definieert co-makership als volgt: 'een zeker samenwerkingsverband van Kitchens met een 
toeleverancier waarbij de betrejfende toeleverancier, op basis van functionele ::.pecificaties 
van Kitchens, de constructie van een dee! van het ontwerp eerst mee he/pt ontwikkelen, 
voordat dit dee/ voor vrijgave in aanmerking komt, en door de toeleverancier mag warden 
toegeleverd.' In tegenstelling tot de wijze waarop 'co-makership' in de literatuur wordt 
gedefinieerd (zie hoofdstuk 2) zegt de definitie van Kitchens niets over de mate waarin 
afstemming plaatsvindt tussen de bedrijfsprocessen van beide partijen. Om verwarring te 
voorkomen wordt in deze case de term co-makership zoals Kitchens die definieert aangeduid 
met de term subsysteemleverancier. 

De fasering en het stappenplan voor de situatie waarin sprake is van het uitbesteden van 
subsystemen is weergegeven in tabel K.2 

Tabel K.2 Fasering samenwerkingstraject. 

Pase }:, · .. ·.··•·· . ; .. Stapp en · . ,.,.: :· ·: ••· 
• .. ' .. .. . . : .. ..... :.:•.:•.::· .·.·.· .. ·.•· 

I. Voorbereiden leverancierskeuze 1. Opstellen pakket van eisen; 
2. Opstellen opdracht; 
3. Selecteren potentiele toeleveranciers; 
4. Bepalen selectiemethode; 

II. Leverancierskeuze 5. Opstellen offerte-aanvraag; 
6. Vergelijking en keuze; 

III. Opzetten samenwerking 7. Afspraken over taken en procedures; 
8. Samenwerkingscontract opstellen; 

IV. Samenwerken 9. Bewaken samenwerking; 
V. Evalueren en afsluiten 10. Evalueren; 

11. Afsluiten. 

Voor elke deelstap zijn het doe!, de activ1te1ten, de benodigde informatie en de 
verantwoordelijkheden aangegeven. Hieronder zal worden ingegaan op het doe! en de stappen 
in het samenwerkingsproces. 

Stap 1: Het opstellen van een pakket van eisen. 
Doel: het hebben van een duidelijke omschrijving van de eisen waar het subsysteem aan moet 
voldoen. 

Het uitbesteden van een subsysteem begint met het opstellen van het pakket van e1sen. 
Onderwerpen die naar voren dienen te komen in een dergelijk pakket zijn: 
• jimctionele eisen 

De eisen met betrekking tot de functies die het subsysteem moet gaan vervullen. 
• technische eisen 

De verzameling technische eisen waar het subsysteem aan moet voldoen, zoals 
materialen, afmetingen, vorm, stijtbeid, NEN- en DJN-normen, etc. 
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• logistieke eisen 
De verzameling eisen die zich richt op de beschikbaarheid en de levering van het sub
systeem. 

• kwaliteitseisen 
De eisen die zeker moeten stellen dat sub-systemen van de overeengekomen kwaliteit 
warden verkregen, zoals bijvoorbeeld de procedure voor het uitvoeren van eindcontrole 
en het meesturen van testrapporten. 

• commerciele eisen 
Het geheel van eisen dat de zakelijke verhouding tussen de partijen moet regelen 
voorafgaand, tijdens en na het moment van levering. 

• assortimentseisen 
De eisen die opgelegd warden door het assortiment en de prognose voor bet aantal af te 
zetten producten. 

Stap 2: Het opstellen van de opdracht. 
Doel: het hebben van een duidelijke opdracht die een toeleverancier moet gaan uitvoeren. 

Per situatie zal bepaald moeten warden wat door een toeleverancier uitgevoerd moet worden. 
Onderwerpen die aan bod komen staan in onderstaande tabel (K.3). Onderwerpen die altijd 
door de toeleverancier uitgevoerd dienen te worden in een situatie van co-makership zijn 
reeds ingevuld met 'ja'. 

Tabel K.3 Onderwerpen opdracht. 

Onderwerpen :opdracht .••: ja/iiee 

Maken productontwerp ja 
Maken modellen 
Maken tekeningen 
Ontwerpen en maken gereedschappen Ja 
Specifiek uit te voeren bewerkingen 
Opstellen kwaliteitsplan: bepalen hoe producten 
getest gaan warden 
Testen van producten 
Produceren ja* 
Assembleren 
Transport 
Service bij de klant verzorgen 
Terug name na gebruik 
* In principe krijgt de toeleverancier opdracht tot het produceren van 

de producten. Dit kan echter een opdracht onder voorbehoud zijn; 
de definitieve productietoezegging volgt dan in een later stadium. 
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Stap 3: Het selecteren van potentiele toeleveranciers. 
Doel: het hebben van een beperkte groep toeleveranciers die in aanmerking komen voor het 
ontwerpen en maken van het subsysteem. 

Aan de hand van een leveranciersoverzicht voor de twee verschillende Kitchens 
productiebedrijven warden potentiele toeleveranciers geselecteerd. De betrokken inkoper 
kijkt of in het leveranciersbestand main-contractors zijn opgenomen voor de betreffende 
productgroep. Indien dat het geval is, warden deze main-contractors opgenomen in de lijst 
van potentiele toeleveranciers. Wanneer er geen of slechts een main-contractor aanwezig is, 
wordt de manager Inkoop ingeschakeld. Deze bepaalt of key-vendors warden benaderd of 
eventueel andere toeleveranciers warden gezocht. Er kan oak besloten warden dat uitbesteden 
niet mogelijk is en dat Kitchens het subsysteem zelf dient te ontwerpen. Naast deze werkwijze 
kan men oak een offerte aanvragen. Dit wordt gei'nitieerd door de manager Inkoop. 

Stap 4: Het bepalen van de selectiemethode. 
Doel: er voor zorgen dat op een systematische en goed onderbouwde wijze een toeleverancier 
wordt gekozen. 

Voordat een offerte wordt aangevraagd bij verschillende toeleveranciers moet warden 
vastgelegd hoe deze offerte zal warden beoordeeld. Tabel K.4 geeft een 'standaard' methode. 

Tabel K.4 Se'lectiemethode. 

Aspecten selectiemethode 
·: .· 

'Standaard' procedure 

Procedure leverancierskeuze I . aanvraag versturen; 
2. aanvraag bespreken met toeleveranciers; 
3. offerte uitwerken door toeleverancier; 
4. presentatie offerte door toeleverancier; 
5. vergelijking offertes; 
6. keuzen van toeleverancier. 

Betrokkenen bij leverancierskeuze - inkoper; 
- overige leden projectteam; 
- manager Inkoop (strategisch inkoper); 

Communicatie over de offertes (intern) - vergadering projectteam; 
Criteria voor vergelijken toeleveranciers - vergelijkingsmatrix opstellen; 

Stap 5: Het opstellen van een offerte-aanvraag. 
Doel: het verkrijgen van offertes die een goede leverancierskeuze mogelijk maken. 

De offerte-aanvraag valt uiteen in vijf delen: 

I . De opdracht. 
Zie stap 2 'opstellen opdracht'. 

2. Het pakket van eisen. 
Zie stap I 'opstellen pakket van eisen'. 
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3. De projectorganisatie en de werkwijze. 
Het communiceren van de wijze waarop het project georganiseerd wordt en welke 
werkwijze gevolgd wordt. Zo krijgt de toeleverancier een beeld van wat van hem 
verwacht wordt. Onderwerpen kunnen zijn contactpersonen, werkwijze, planning, en 
moment van definitieve productietoezegging. 

4. De gevraagde informatie . 
De gevraagde informatie betreft de informatie die men nodig heeft om de vastgestelde 
vergehjkingsmatrix voor de leverancierskeuze in te vullen. 

5. De procedure voor leverancierskeuze. 
Het communiceren van de procedure die gevolgd wordt bij het kiezen van een 
toeleverancier (zie stap 4 'bepalen selectiemethode'). 

Stap 6: Vergelijking en keuze. 
Doel: het kiezen van een toeleverancier uit de groep potentiele toeleveranciers. 

Op basis van de vergelijkingsmatrix wordt een toeleverancier gekozen uit de lijst van 
potentiele toeleveranciers. 

Stap 7: Het opstellen van een pakket van eisen. 
Doel: het vaststellen van de te volgen procedures en de daarbij behorende taakverdeling. 

Er dient een aantal afspraken met betrekking tot de samenwerking vastgelegd te warden. De 
volgende checklist biedt een overzicht van te maken afspraken. 
• doel/verwachtingen 

Het doel van de samenwerking en de verwachtingen van beide partijen hiervan moeten 
wordenuitgesproken en eventueel warden vastgelegd. 

• contactpersonen 
De communicatie is belangrijk bij samenwerking. Het aanwijzen van contactpersonen op 
de verschillende gebieden, zoals 'technisch' en 'commercieel' bevordert de 
communicatie. De contactpersonen houden elkaar op de hoogte van de stand van zaken. 

• beslismomenten 
Er is een aantal belangrijke beslismomenten in alle samenwerkingssituaties te 
onderscheiden . Deze dienen eenduidig te warden vastgelegd en besproken met de 
toeleverancier. 

• voortgangsoverleg 
De frequentie van overleg en de daarbij betrokkenen moet warden vastgelegd, 
afhankelijk van de ervaring met de toeleverancier, de belangrijkheid van de rol van de 
toeleverancier in het gehele project en de complexiteit van afstemmingsvraagstukken met 
de toeleverancier. Voortgangsoverleg dient intern (binnen Kitchens/toeleverancier), als 
ook extern (Kitchens en toeleverancier) te gebeuren. 

• procedure bij wijzigingen 
De te volgen procedure bij wijzigingen van het ontwerp moet warden vastgesteld, alsook 
de formeel verantwoordelijke voor het documentbeheer. 

• kwaliteitsrapporten 
Er dienen afspraken te warden gemaakt over kwaliteitsrapportage van de toeleverancier 
bij monsters tijdens gereedschapaanmaak, eerste leveringen, en reguliere leveringen; 
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• heslissingshevoegdheden toeleverancier en Kitchens 
Hierbij gaat het om afspraken over verdeling van beslissingsbevoegdheden met 
betrekking tot zaken als het toewijzen van andere personen aan een project, het kiezen 
van sub-toeleveranciers, en het betrekken van andere partijen door de toeleverancier 
(bijvoorbeeld een engineeringbureau). 

• taken toeleverancier en Kitchens 
Wie gaat welke taken uitvoeren? Deze taken zullen per situatie vastgesteld en verdeeld 
moeten worden. 

Stap 8: Het opstellen van een samenwerkingscontract. 
Doel: bet contractueel vastleggen van alle punten die noodzakelijk ZIJn om een goede 
samenwerking te waarborgen. 

Bij het aangaan van een samenwerking dienen afuankelijk van ervaringen met toeleveranciers 
en de omvang van bet project afspraken contractueel vastgelegd te worden. Een contract 
levert een formele basis waar in geval van nood door beide partijen op teruggevallen kan 
worden. Onderwerpen die in een dergelijk contract kunnen staan zijn: 
• een omscbrijving van het product of de opdracht; 
• het doel van de samenwerking; 
• de periode waarover de samenwerking zich uitstrekt; 
• kwaliteitseisen; 
• logistiek en communicatie; 
• financiele aspecten; 
• bescherming van know-how; 
• concurrentiebeding; 
• eigendomsrechten; 
• mogelijkheden tot wijzigen van producten/processen; 
• beeindiging van de relatie. 

Stap 9: Het bewaken van de samenwerking. 
Doel: het volgens planning laten verlopen van het project, met betrekking tot tijd, kwaliteit en 
kosten. 

• tijd 
De voortgang van de verschillende activiteiten moet worden vergeleken met de in stap 5 
opgestelde projectplanning. Bewaking vindt plaats door het voortgangsoverleg en binnen 
de verschillende organisaties (Kitchens en de toeleverancier) door de verantwoordelijke 
projectleider. lndien nodig dient de planning aangepast te worden . 

• kosten 
Het budget en de target-kostprijs moeten worden vergeleken met de werkelijke situatie. 
Ook hier speelt het voortgangsoverleg een belangrijke rol. 

• kwaliteit 
Het ontwerp moet worden vergeleken met de eisen zoals die zijn vastgesteld tn het 
pakket van eisen. Bij het voortgangsoverleg dient dit aan de orde te komen. 

• organisatie en informatie 
Er zal bepaald moeten worden of de projectorganisatie van contactpersonen en 
overlegstructuren voldoet. Het moet duidelijk zijn wie op wat moet worden 
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aangesproken. Bovendien zal bewaakt moeten warden dat beide partijen elkaar tijdig 
informeren over relevante zaken. 

Stap 10: Evalueren. 
Doel: het verbeteren van de manier waarop een toeleverancier en Kitchens samenwerken en 
het beoordelen van de prestatie van de toeleverancier in het productontwikkelingsproces. 

W anneer het eindproduct is vrijgegeven voor productie kan de samenwerking geevalueerd 
warden. Evaluatie kan zowel voor productontwikkeling als procesontwikkeling gebruikt 
warden. Onderwerpen die tijdens een dergelijke evaluatie aan bod moeten komen zijn: 
• afstemming 

Het formuleren van duidelijke. doelsteUingen van het samenwerkingsproject, het 
vaststellen van de taakverdeling en de beslissingsbevoegdheden voor beide partijen, de 
manier van communicatie (gestructureerdheid, welke personen, frequentie), en de 
procedure voor ontwerpwijzigingen. 

• houding 
De mate van openheid en betrokkenheid van beide partijen, het meedenken met de andere 
partij. 

• kennis en kunde toeleverancier 
Aanwezigheid van product- en productiekennis en technische mogelijkheden bij de 
toeleverancier. 

• tijd 
Afwijkingen van oorspronkelijke planningen. 

• kwaliteit 
Het voldoen aan specificaties en manieren om dit te verbeteren, het aantal en de oorzaak 
van ontwerpwijzigingen. 

• kosten 
Afwijkingen van budget. 

Op grand van de evaluatie zullen actiepunten ter verbetering van de werkwijze van Kitchens 
en de toeleverancier opgesteld warden. Deze actiepunten kunnen eenmalig zijn, alleen voor 
deze relatie gelden, of in het algemeen van toepassing zijn. Bij Kitchens en bij de 
toeleverancier moet iemand verantwoordelijk gesteld warden voor het uitvoeren van deze 
acti epun ten. 

Stap 11: Het afsluiten van de samenwerking. 
Doel: Het beeindigen van de samenwerking voor wat betreft het afgelopen 
productontwikkelingsproces. 

Wanneer het product is vrijgegeven voor productie en de evaluatie heeft plaatsgevonden, kan 
de samenwerking afgesloten warden. Een aantal activiteiten dient nu uitgevoerd te warden: 
• het opslaan van projectgebonden informatie; 
• het opslaan van prestatiebeoordeling van de toeleverancier; 
• de overdracht van de Inkoopafdeling naar de afdeling voor Materiaalvoorziening en 

wisseling van contactpersonen. 
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Voorwaarden 
De handleiding is van maximaal nut wanneer het leveranciersbestand aan een aantal 
gestructureerde voorwaarden voldoet. Figuur K.5 geeft deze structuur weer. Het gehele 
leveranciersbestand wordt opgedeeld in verschillende productgroepen en voor iedere 
productgroep wordt een aantal zogenaamde main-contractors en key-vendors benoemd. Deze 
toeleveranciers zullen beoordeeld worden op een aantal criteria en het geheel van 
toeleveranciers zal beheerd moeten worden. 

Beoordelingscriteria: uitsluitings/algemeen/Leveranciersbeoordelingssysteern/ontwikkeling 

.,/ l .,/ \, 
Main Main Main Main Main 

Contractor Contractor Contractor Contractor Contractor 

Key Key Key Key Key 
Vendor Vendor Vendor Vendor Vendor 

\ I I 
Select1ecntena: productspec1fiek 

~twikkeli~sproje6 

Figuur K.5 De structuur van het leveranciersbestand. 

Er kunnen binnen het totale leveranciersbestand drie typen onderscheiden worden: main
contractors, key-vendors, en overige toeleveranciers. Main-contractors zijn toeleveranciers 
die gekwalificeerd zijn om te leveren aan, te produceren voor en te ontwikkelen in 
samenwerking met Kitchens . Deze toeleveranciers warden betrokken in de ontwikkelingsfase 
en nemen ( een dee! van) het productontwerp voor hun rekening. Key-vendors zijn 
toeleveranciers die gekwalificeerd zijn om te leveren aan en te produceren voor Kitchens. In 
het productontwikkelingsproces warden zij betrokken vanaf de inrichtingsfase. Uitgaande van 
een tekening (productontwerp) nemen zij de productie en gereedschapaanrnaak en -
ontwikkeling voor hun rekening. Overige toeleveranciers zijn de toeleveranciers die buiten 
deze categorieen vallen. Met main-contractors en key-vendors wordt in principe een 
langetermijnrelatie aangegaan. 

Een toeleverancier kan op drie gebieden beoordeeld warden: ontwikkeling, productie en 
service. Figuur K.6 geeft <lit weer. Op elk gebied kan de prestatie beoordeeld warden voor de 
aspecten tijd, kwaliteit en kosten . De beoordelingscriteria die Kitchens hanteert zijn onder te 
verdelen in vier categorieen : 
1. uitsluitingscriteria; 
2. algemene criteria; 
3. leveranciersbeoordelingssysteem (LBS) criteria; 
4. ontwikkelingscriteria (zie tab el K. 7) . 
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Q,T,C 

Ontwikkeling 

Q,T,C 

Productie 
Q,T,C 

Service 

Figuur K.6 Gedifferentieerde prestatiebeoordeling 

Tabel K. 7 Beoordelingscriteria leveranciersbestand. 

Uitsluitingscriteria w anneer een van deze criteria van toepassing is op een toeleverancier, 
komt deze niet in aanmerking opgenomen te word en Ill het 
leveranciersbestand, bijvoorbeeld in surseance van betaling. 

,Algemene criteria Deze criteria betreffen de algemene bedrijfsvoering van de toeleverancier, 
zoals kennis en kunde op het gebied van productie (ook 
gereedschapskennis), beleid, kwaliteitszorg, en daamaast de (algemene) 
ervaringen die reeds met de toeleverancier zijn opgedaan (meedenken, 
openheid, aansluiten bedrijfsculturen etc.) 

LBS-criteria Deze criteria betreffen de leveringsprestaties van een toeleverancier op het 
gebied van kwaliteit, pnJS, leveringstijd, leveringsbetrouwbaarheid en 
flexibiliteit 

Ontwikkelingscriteria Deze criteria betreffen de specifieke ontwikkelingscapaciteiten van een 
toeleverancier 

Het leveranciersbestand moet beheerd worden. Veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld 
gebruikte productietechnieken of materialen hebben gevolgen voor de benodigde 
toeleveranciers en dus voor het leverancierbestand. Regelmatig zullen toeleveranciers 
beoordeeld moeten worden op de aspecten tijd, kwaliteit en kosten en de samenwerking als 
geheel zal geevalueerd dienen te worden. 

Gevolgen 
Implementatie van de handleiding in de bedrijfsvoering heeft een aantal gevolgen voor de 
werkwijze in het productontwikkelingsproces in het geval van uitbesteding van ontwikkeling, 
maar ook bij uitbesteding van productie. Binnen het productontwikkelingsproces moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen subsysteem en onderdelen, want zoals we gezien hebben 
heeft dat invloed op de samenwerkingssituatie en op het niveau en het moment van 
betrokkenheid van de toeleverancier. Een ander belangrijke beslissing wa~rbij men stil moet 
staan aan het begin van het productontwikkelingsproces is de make-or-buy beslissing; gaat 
men uitbesteden en wat zal men dan uitbesteden (productie en/of ontwikkeling)? 

Vanwege de betrekkelijke eenvoud van het eindproduct en de aanwezigheid van 
ontwikkelingscapaciteiten binnen Kitchens is de make-or-buy beslissing meer een kwestie 
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van niet willen doen dan van niet kunnen doen. Op strategisch niveau zal bepaald moeten 
worden welke activiteiten binnen de ontwikkelingsfunctie de concurrentiekracht van Kitchens 
op de lange termijn bepalen en dus kernactiviteiten zijn. Indien een ontwikkelingsactiviteit 
geen kernactiviteit is, dienen op operationeel niveau twee vragen gesteld te worden eer men 
overgaat tot uitbesteding: 
1. Is de benodigde kennis en kunde aanwezig bij toeleveranciers? 
2. Wegen de opbrengsten op tegen de kosten? 

Alleen onderdelen die relatief onafhankelijk zijn van hun omgeving in het eindproduct, 
zogenaamde sub-systemen, kunnen qua productontwikkeling uitbesteed worden. Tijdens het 
productontwikkelingsproces dienen dan ook de volgende vragen te worden gesteld: 
1. behoort de productie van dit subsysteem tot de kernactiviteiten van Kitchens? 
2. behoort de ontwikkeling van dit subsysteem tot de kernactiviteiten van Kitchens? 
3. zijn er toeleveranciers met de kennis en kunde om dit subsysteem te ontwikkelen en te 
produceren? 

De handleiding en de leverancierskeuze 
Bij het betrekken van toeleveranciers in de productontwikkeling kan zich een aantal 
onzekerheden voordoen die zowel bij de toeleverancier als bij de uitbesteder voelbaar zijn: 
• wanneer een toeleverancier gevraagd wordt mee te denken over het ontwerp, is in de 

huidige situatie nog niet zeker dat hij later ook de productie-opdracht zal krijgen; 
• een toeleverancier zal het productontwerp baseren op zijn eigen productieprocessen wat 

voor uitbesteder misschien niet het beste productieproces is. 
Een structurele oplossing voor dit soort problemen is het vroegtijdig kiezen van een 
toeleverancier, waardoor bovenstaand probleem ondervangen wordt. Dit vereist echter een 
ander beleid dan het beleid van offerte-vergelijking als basis voor leverancierskeuze. De 
keuze voor een toeleverancier zal op grond van andere criteria, zoals aanwezige capaciteiten 
en opgedane ervaringen, genomen moeten warden. 
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5 DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het geldigheidsbereik van de KISS-leidraad. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de algemene aspecten van de bedrijfservaringen 
zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd Hier wordt aangegeven welke facetten 
uit de KISS-leidraad daadwerkelijk in de praktijk zijn aangetrojfen. Tot slot wordt de plaats 
van het KISS-project in het gehele gebied van samenwerking bi) productinnovatie bepaald en 
wordt ingegaan op de probleemgebieden waarop verdere studie gewenst is. 

5.1 Inleiding 

In de KISS-leidraad zijn de ervaringen vastgelegd die zijn opgedaan uit: 
• literatuuronderzoek; 
• de 18 projecten uit de inventarisatiefase (zie KISS-Interimrapport, 1996); 
• de 12 afstudeeronderzoeken (zie bijlage 1 ). 

De KISS-leidraad is op te vatten als het resultaat van het KISS-project. Daarom is deze 
discussie voor een belangrijk deel gewijd aan de waarde en de beperkingen van de KISS
leidraad. In § 5.2 wordt aangegeven voor welke omstandigheden de KISS-leidraad is 
ontwikkeld. Voor een goed begrip is in bijlage 1 kort samengevat welke bedrijven met welke 
projecten aan het KISS-project hebben bijgedragen. (Op de eerste bladzijde van die bijlage 
staan alle afstudeerprojecten met een enkele zin gekarakteriseerd, daarna volgt een iets 
uitgebreidere aanduiding.) 
In § 5.3.1 worden de bedrijfservaringen, zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4, 
samengevat volgens de structuur van de KISS-leidraad. Natuurlijk geven de uitgevoerde 
afstudeeronderzoeken geen volledig beeld van de wijze waarop samenwerking in de praktijk 
plaatsvindt, en ook niet van de punten waarop samenwerking is te verbeteren. Zij geven 
slechts een iUustratie van de mogelijkheden en moeilijkheden die wij hebben aangetroffen. 
In§ 5.3 .3 staat een samenvatting van de ervaringen uit de inventarisatiefase. 
Tenslotte is in § 5.4 te lezen welk onderzoek logisch voortvloeit uit de observaties die eerder 
in dit hoofdstuk staanvermeld. 

We merken nog op dat tijdens het KISS-project met regelmaat bleek dat bekende open deuren 
nog steeds wagenwijd open staan. Dit betreft zaken als: 
• goede persoonlijke verhoudingen, die een positieve uitwerking hebben op het resultaat 

van samenwerking; 
• de noodzaak van steun van het topmanagement; 
• de wenselijkheid van korte communicatielijnen. 
We hebben er naar gestreefd aan deze onderwerpen slechts beperkt aandacht te schenken . 
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5.2 Algemeenheid van de KISS-leidraad 

Waar in het vervolg van deze paragraaf wordt gesproken over projecten, worden de vijf 
projecten bedoeld die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. De KISS-leidraad is voor een belang
rijk dee] de weerslag van de ervaringen in deze vijf projecten. Ervaringen die konden worden 
gestructureerd door de theorie die vermeld staat in de hoofdstukken 2 en 3 van het KISS
Interimrapport ( 1996) en in hoofdstuk 2 van dit rapport. Naast de genoemde vijf projecten 
zijn nog zeven afstudeerprojecten uitgevoerd die niet waren gericht op het gehele 
samenwerkingsproces, maar op facetten daarvan. Elk van deze zeven projecten heeft dus 
eveneens bijgedragen aan het vorm geven van een of enkele van de hoofdactiviteiten van de 
KISS-leidraad. Voor een korte beschrijving van deze zeven afstudeerprojecten verwijzen we 
naar bijlage 1. Natuurlijk vinden ook de ervaringen uit de inventarisatie hun weerspiegeling 
in de KISS-leidraad. Voor die ervaringen verwijzen we naar § 5.3.3 van dit rapport en naar 
het KISS-Interimrapport ( 1996). 

Bij de beoordeling en het gebruik van de KISS-leidraad dient men zich het volgende te 
realiseren: 
• Het KISS-project is gericht op samenwerking tussen een toeleverancier en een 

uitbesteder. Situaties waarin een uitbesteder binnen een project tegelijkertijd samenwerkt 
met meerdere toeleveranciers (zoals in een ster- of webstructuur, zie § 2.4.3), zijn dus 
niet bestudeerd. Derhalve zijn evenmin projecten bestudeerd waarin sprake is van 
horizontale samenwerking (zoals bij clustervorming, zie § 2.4.3). 

• De uitbesteders van de in hoofdstuk 4 beschreven projecten zijn grote bedrijven: het 
kleinste bedrijf telt rond 200 medewerkers en maakt dee] uit van een concern met 1000 
werknemers. 

• Vier van de vijf in hoofdstuk 4 genoemde uitbesteders hadden bij de aanvang van het 
KISS-project nog nauwelijks ervaring met de uitbesteding van ontwikkelingsactiviteiten. 

Zoals inmiddels duidelijk zal zijn, is voor alle vijf projecten een leidraad opgesteld. In elk van 
deze Ieidraden is in het bijzonder aandacht geschonken aan problemen die zich bij de 
desbetreffende uitbesteder hebben gemanifesteerd. Hier dreigt het gevaar dat dit tot een 
ongewenste kleuring van de KISS-Ieidraad zou kunnen leiden. 

Het project dat is uitgevoerd bij ASML en Philips Machinefabriek Acht was gericht op het 
toetsen van een samenwerkingsproject aan een leidraad die lijkt op de KISS-leidraad, maar 
daarmee niet identiek is. De KISS-leidraad was immers bij de start van de afstudeerprojecten 
nog niet beschikbaar, maar is tijdens de uitvoering van deze projecten ontstaan en heeft pas na 
de afsluiting van alle projecten zijn huidige vorm gekregen. In dit verband moet dan ook 
worden opgemerkt dat er nog geen ervaring is met het gebruik de KISS-leidraad bij het 
inrichten en uitvoeren van een nieuw samenwerkingsproject. 
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5.3 Overzicht van de praktijkervaringen 

In deze paragraaf bespreken wij de praktijkervaringen die in het gehele KISS-project zijn 
opgedaan. In § 5. 3. 1 structureren we de ervaringen die zijn opgedaan in de vijf afstudeerop
drachten die waren gericht op het ontwikkelen van een handboek voor samenwerkings
projecten. In § 5.3.2 vermelden we voor elk van de twaalf afstudeerprojecten op welke 
hoofdactiviteiten van de KISS-leidraad de nadruk daar ligt. 

5.3.1 Bedrijfservaringen gestructureerd volgens de KISS-leidraad 

In deze paragraaf geven we voor alle negen onderdelen van de KISS-leidraad aan welke 
zaken in de vijf direct bij de leidraad aansluitende afstudeerprojecten zijn aangetroffen. 
Vooraf merken wij nog op dat: 
• uiteraard geen strijdigheid tussen de bedrijfservaringen en de KISS-leidraad kan worden 

gerapporteerd, omdat in dat geval immers de leidraad zou zijn aangepast, waardoor geen 
tegenstrijdigheid meer had kunnen blijken; 

• met deze paragraaf een illustratie wordt beoogd van de factoren die in de praktijk zijn 
aangetroffen: 

We geven nu de observaties in de praktijkervaringen weer in relatie tot de negen hoofdactivi
teiten van de leidraad. 

1 Inventariseren 
• Een goede onderbouwing van de strategie om ontwikkelingsactiviteiten uit te besteden 

troffen wij niet aan. Wei worden de volgende argumenten genoemd: 
~ De uitbesteder concentreert zich op zijn kernactiviteiten . 
~ De beslissing tot uitbesteden is mede ingenomen op grond van 
risicodeling. 
~ De uitbesteder heeft niet de vereiste kennis. 
~ De uitbesteder heeft onvoldoende capaciteit. 
~ Het betreft een productiemiddelvoor de uitbesteder. 

• Men realiseert zich onvoldoende dat het uitbesteden van strategische ontwikkel
activiteiten een verandering van de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen R&D 
en Inkoop irthouden. 

2 Profileren 
• De wens om een duidelijk profiel van een toeleverancier te formuleren is vrijwel altijd 

aanwezig, het concretiseren hiervan laat echter meestal veel te wensen over. 
• Er wordt te weinig aandacht besteed aan het typeren van de relatievormen tussen 

uitbesteder en toeleverancier en aan de daaraan gekoppelde structurering tezamen met 
een passende samenwerkingsvorm. 

3 Selecteren en off reren 
• Een selectieprocedure met duidelijke criteria is niet aangetroffen, we! is er een tendens 

om bestaande relaties te continueren en uit te bouwen. 
• De toeleverancier was in een enkel geval al bekend alvorens het project volledig was 

gedefinieerd . 
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• In enkele gevallen werd de toeieverancier in twee stappen gekozen: in de eerste stap werd 
het aantal potentiele toeleveranciers gereduceerd tot drie of vier, in de tweede stap werd 
de definitieve keuze gemaakt. 

• Enkele uitbesteders doen bewust aan single sourcing, anderen juist aan second sourcing. 
• Het is opvallend dat het beschikken over een ISO-certificaat niet als doorslaggevend 

argument wordt gehanteerd . 

4 Specificeren 
• Alie uitbesteders maken functionele specificaties. 
• Via een iteratief proces worden de technische specificaties door toeleverancier en 

uitbesteder samen opgesteld. 
• Productspecificaties en wijzigingen hierin zorgen nogal eens voor problemen in de 

communicatie en relatie tussen uitbesteder en toeleverancier. 

5 Contracteren 
• Het gebruik van een contract is niet strak geregeld, maar in de bestudeerde situaties we! 

in een of andere vorm aangetroffen; niet altijd in de beginfase, soms pas later in het 
samenwerkingsproces, eenmaal zelfs pas na een jaar. 

6 Organiseren 
• De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden is niet altijd helder. Dit gddt zowel 

bij de uitbesteder intern, als tussen uitbesteder en toeleverancier. Dit heeft onder meer tot 
gevolg dat de toeleverancier vaak niet weet wie voor welk onderwerp zijn aanspreekpunt 
is en hoe de communicatie verloopt. 

• Soms ontstaan problemen door het niet volledig uitvoeren van de conceptfase. 
• Er is niet altijd een duidelijk projectpfan . 
• In enkele gevallen is een hele structuur aangetroffen van stuur- en projectgroepen, maar 

de samenstelling van die groepen was niet altijd toegesneden op de taak. 
• De samenwerking kan worden bemoeilijkt door belangrijke verschillen m 

formalisatiegraad. 

7 Beheren 
• Bij de toeleverancier is behoefte aan een goede verslaglegging van besprekingen tussen 

toeleverancier en uitbesteder. 
• In enkele gevallen ontbrak een terugkoppeling van kosten van de uitvoeringsfase naar de 

verantwoordelijke ontwikkelaars. 
• Niet in alle gevallen is er sprake van een duidelijke structuur van voortgangscontrole en 

mijlpalen. 
• Een consequent gebruik van de Plan-Do-Check-Act-cirkel met bijbehorende corrigerende 

maatregelen is niet aangetroffen. 

8 Termineren 
Systematische aandacht voor deze hoofdactiviteit hebben we niet aangetroffen . 

9 Leren 
Ook voor deze hoofdactiviteit hebben wij geen systematische aandacht aangetroffen. 
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Conclusie 

Uit het bovenstaande kan warden geconcludeerd dat in het bijzonder aan de eerste en aan de 
laatste twee hoofdactiviteiten van de KISS-leidraad te weinig aandacht wordt geschonken. In 
termen van de Deming-cirkel wordt dus onvoldoende aandacht geschonken aan de Plan-fase 
en aan de Check- en Act fasen. Het lijkt dat de cultuur van bedrijven is: Do, Do, Do, ... . Met 
andere woorden: operationele activiteiten krijgen veel aandacht, terwijl het dee! van de 
activiteiten betreffende samenwerking dat specifiek tot het takenpakket van het management 
behoort bijna systematisch wordt verwaarloosd. 

5.3.2 Accenten van de twaalf afstudeerprojecten 

In tabel 5.1 is voor elke afstudeeropdracht aangegeven op welke hoofdactiviteiten van de 
KISS-leidraad de opdracht in het bijzonder betrekking had . (De projecten zijn genummerd 
overeenkomstig bijlage 1). 

Afstudeerproject 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

lnventariseren 
Profileren x x x 
Selecteren x x x x x 
Specificeren x x 
Contracteren x x 
Organiser en x x x x x x x x x 
Beheren x x x x x x x 
Termineren x x x 
Leren 

In deze tabel is te zien dat geen van de afstudeeropdrachten expliciet was gericht op de 
hoofdactiviteiten lnventariseren en Leren. Dit is verrassend daar in § 5.3 . l werd geconclu
deerd dat bedrijven moeite lijken te hebben inhoud te geven aan de genoemde 
hoofdactiviteiten van de KISS-leidraad : inventariseren respectievelijk termineren en leren. 
Aile opdrachten die niet te maken hebben met het ontwikkelen of toetsen van een leidraad, 
waren gericht op activiteiten die al veel langer in de organisatie liepen en die gericht waren 
op uitvoerende werkzaamheden, waar de bedoelde hoofdactiviteiten niet voorkwamen. 

5.3.3 Ervaringen uit de KISS-inventarisatie 

Voor een volledig overzicht van de ervaringen in de inventa6satiefase verwijzen we naar het 
KISS-Interimrapport (1996). We vermelden hier slechts de belangrijkste ·punten die bij de 
inventarisatie werden aangetroffen. 
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Kwaliteitsdenken 
De inventarisatie leverde in kwantitatieve termen een onderbouwing van de volgende stelling: 

Een goed ontwikkeld kwaliteitsdenken is een sterke hasis voor een goed gestructureerd 
productontwikkelingsproces en samenwerkingsproces. 

Blijkbaar zijn bedrijven met een goed ontwikkeld kwaliteitsdenken beter in staat om een 
samenwerkingsproces gestructureerd uit te voeren dan bedrijven waar het kwaliteitsdenken 
minder prominent is. 
(Tijdens de afstudeeronderzoeken bleek dat er nauwelijks behoefte bestond om specifiek te 
werken aan het verbeteren van kwaliteitssystemen als zodanig, omdat die bij de meeste 
bedrijven al op een redelijk tot zeer goed niveau waren.) 

Samenwerkingsverbanden 
Bijna alle 25 bedrijven die bij de inventarisatie waren betrokken zijn van mening dat in de 
samenwerkingsvorm tussen uitbesteder en toeleverancier, deze laatste steeds meer co-maker 
of main-supplier wordt. De toeleveranciers gaven aan dat dezelfde tendens aanwezig is in de 
verhouding met hun toeleveranciers. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de bedrijven 
aangeven te streven naar langetermijnrelaties, zowel in het algemeen als met de partner in het 
onderzochte project. Dat er van de gewenste samenwerkingsvormen echter nog nauwelijks 
sprake was, komt niet zozeer doordat uitbesteder of toeleverancier dat niet zouden willen, 
maar omdat men meestal pas recent bezig is een dergelijke relatie op te bouwen en omdat 
men vaak ook nog niet de consequenties overziet van wat deze relaties werkelijk zouden 
moeten inhouden. 

Keuze van toeleverancier 
De keuze van een toeleverancier is vaak weinig gestructureerd en evenmin op expliciete over
wegingen gebaseerd. Meestal is er sprake van een relatie op grand van eerdere samenwerking 
en soms slechts op grand van sociale contacten. 

Communicatie en organisatie 
• Uit de analyse van de resultaten van de inventarisatie is gebleken dat in een aantal 

samenwerkingsverbanden veel problemen sneller konden warden opgelost nadat bekend 
was 'wie', 'waarvoor' moest warden benaderd. Dit probleem is vooral in de relatie met 
grotere bedrijven opgetreden, omdat daar het aantal bij het project betrokken personen nu 
eenmaal grater is dan bij kleine bedrijven. 

• Over het algemeen blijkt dat toeleveranciers met name bij de grotere uitbesteders moeite 
hebben om hun verbeteringsvoorstellen geaccepteerd te krijgen. Hun taak wordt vaak 
beperkt tot het zoeken naar verbeteringen betreffende de efficiency van het 
productieproces en niet tot het proces als geheel. 

• Er blijken tussen toeleveranciers en uitbesteders nogal wat misverstanden te bestaan over 
het belang van eisen en wensen van de uitbesteder. Zo was het belang van een kwali
teitscertificaat niet voor alle toeleveranciers duidelijk. 

Contracten 
• Doordat men vaak reeds goede banden heeft warden nog maar weinig afspraken vastge

legd . Hierdoor heerst er bij het ontstaan van problemen vaak onduidelijkheid over de 
verantwoordelij kheden. 
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• Problemen worden vaak nog vergroot door misverstanden over het bestaan van afspraken 
en contracten. 

Productontwikkelingsproces versus samenwerkingsproces 
• Hoewel het Productontwikkelingsproces soms redelijk gestructureerd verloopt, ontbreekt 

toch in de meeste gevallen een structuur voor het samenwerkingsproces. 
• Bij het aflopen van een bepaald Productontwikkelingsproces lijkt vaak ook het 

Samenwerkingsproces af te lopen, terwijl in feite nog andere Productontwikkelings
processen en voortbrengings-relaties tussen de partners kunnen bestaan. 

• Als het Productontwikkelingsproces al wordt geevalueerd, dan geschiedt dat op basis van 
kwaliteit, op de verhouding tussen geplande en werkelijke tijd en op de verhouding tussen 
geplande en werkelijke kosten. Slechts bij uitzondering wordt de evaluatie gebruikt als 
leerinstantie voor andere projecten. 

Projectresultaten 
• Bij vrijwel alle projecten die bij de inventarisatie waren betrokken, werden de geplande 

tijd en kosten overschreden. Desondanks was men toch tevreden, omdat het uiteindelijke 
resultaat in doorsnee toch minder kosten en tijd vergde dan zonder samenwerking. Dit 
geldt in het bijzonder voor de uitbesteder. 

• De meeste samenwerkingsverbanden worden niet echt afgerond c.q. geevalueerd, waar
door er geen organisatiebreed leerproces optreedt. 

5.4 Gewenst verder onderzoek 

Zowel de ervaringen uit de vorige paragraaf als de geschetste beperkte focus van het KISS
project geven aanleiding tot vragen die kunnen leiden tot verder onderzoek. 
Eerst wordt nu aangegeven welk onderzoek aansluit bij de vorige paragraaf. Het betreft zowel 
onderzoek naar de bruikbaarheid van de KISS-leidraad als onderzoek naar de facetten van de 
samenwerking tussen een uitbesteders en toeleveranciers, die in de praktijk naar de mening 
van het KISS-team nog onvoldoende zijn ontwikkeld. 

• Het testen van de bruikbaarheid van de KJSS-leidraad 
De KISS-leidraad is ontwikkeld op grond van theoretische beschouwingen, rekening 
houdend met praktijkervaringen. Dit garandeert echter niet dat de leidraad bij het starten 
van een nieuw project de partners probleemloos langs alle afgronden leidt. De bij het 
KISS-project betrokken staf stelt er daarom prijs op de waarde van de KISS-leidraad in 
de praktijk te testen. Een goede mogelijkheid hiervoor is, opnieuw, het inzetten van 
studenten. Bedrijven die gei'nteresseerd zijn in zulke projecten worden van harte 
uitgenodigd contact op te nemen met een van de leden van het KISS-team. De namen van 
de stafleden staan vermeld in bijlage 4. 

• De hoofdactiviteiten inventariseren, specificeren en selecteren 
In het KISS-project is duidelijk vastgesteld dat bedrijven in het algemeen onvoldoende 
beseffen om welke redenen bepaalde ontwikkelactiviteiten soms beter kunnen worden 
uitbesteed, of juist niet zouden moeten worden uitbesteed. De argumenten die worden 
aangevoerd wekken vaak meer de indruk dat men de trend volgt, dan dat bewust een 
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onderbouwd standpunt wordt ingenomen. De overwegingen voor een zogenaamde 
strategische keuze en de consequenties van die keuze zijn veelal niet helder. 
Met andere woorden: aan de Plan-fase van de Deming-cirkel wordt onvoldoende 
aandacht geschonken. 
Naar onze mening reflecteert oak de literatuur een gebrek aan gefundeerd onderzoek op 
dit gebied. 

De volgende aspecten betreffen de focus van het KISS-project en de beperkingen die daar uit 
voortvloeien. 

• Zoals al eerder is opgemerkt is het KISS-project gericht op de relatie tussen een uitbeste
der en een toeleverancier. Het KIC-project van Oce en het project Vlechtwerken van 
enkele InnovatieCentra zijn ruw gezegd gericht op de samenwerking van een uitbesteder 
binnen een project met meerdere toeleveranciers (netwerken). Tot op heden is nag 
onvoldoende onderzocht welke specifieke problemen optreden indien het traject verder 
over de keten wordt gevolgd, dat wil zeggen wanneer oak de toeleveranciers van de 
toeleveranciers in de beschouwing warden betrokken. Mogelijk betekent het beschouwen 
van een grater stuk van de keten alleen maar dat de complexiteit toeneemt, maar of een 
hogere complexiteit gevolgen heeft voor de beheersstructuur is niet onmiddellijk 
duidelijk. 

• Zoals uit het vorige punt blijkt, wordt er onderzoek gedaan naar samenwerking tussen 
uitbesteders en toeleveranciers. De vraag rijst of een onderscheid moet warden gemaakt 
naar soort toeleverancier: 

,,. bedrijfsleven of 
,,. kennisinstituut. 

Daar het bedrijfsleven in toenemende mate kennisinstituten raadpleegt, is dit een maat
schappelijk relevante vraag. Mogelijk moet op dit gebied nag een onderscheid warden 
gemaakt tussen ingenieursbureaus/TNO en universiteiten. 

128 



EPILOOG 

Het KISS-project wordt met de publicatie van dit eindrapport afgesloten. Het belangrijkste 
resultaat van het project, de KISS-leidraad, staat in het rapport beschreven. Naast de 
vakinhoudelijke bevindingen zijn er nog andere ervaringen die het verdienen in een epiloog 
vastgelegd te worden. Deze punten worden hieronder opgesomd. 

1 In het KISS-project is gedurende een jaar intensief samengewerkt tussen 12 (in de 
inventarisatiefase 13) stud en ten en acht stafleden. Gezien het resultaat kan word en 
geconcludeerd dat een inzet van studenten en staf in het kader van een gezamenlijk, 
omvattend onderzoeksplan aanzienlijk meer oplevert dan het uitvoeren van individuele 
afstudeeropdrachten. Het project was voor alle partijen: studenten, staf en participerende 
bedrijven, buitengewoon leerzaarn. Universiteiten doen er goed aan de gekozen vorm van 
het KISS-project te bestuderen en zo mogelijk over te nemen. 

2 Vier van de twaalf studenten hebben door het bedrijf waarbij zij hun afstudeerwerk 
hebben uitgevoerd een baan aangeboden gekregen die direct aansloot bij het KISS
project. Dit demonstreert nog eens bet belang van het onderzoeksgebied voor de 
deelnemende bedrijven. 

3 Voorafgaande aan het project, bij de inventarisatie van de belangstelling van het 
bedrijfsleven, werden de ideeen van de universiteit door het bedrijfsleven gunstig 
ontvangen. Het programma sloot duidelijk aan op lopende ontwikkelingen. Het probleem 
bij participatie in het KISS-project was dat er nog zo weinig ervaring met bet uitbesteden 
van ontwikkelactiviteiten was. Door de beschikbaarheid van de KISS-leidraad kunnen 
vanaf nu nieuw op te starten samenwerkingsprojecten profiteren van de ervaringen die in 
dit rapport staan beschreven en in de KISS-leidraad zijn verwerkt. De doelstelling van het 
KISS-project - het verbeteren van de concurrentiepositie van de industrie door te 
bevorderen dat uitbesteders en toeleveranciers samen optimaal bijdragen aan het 
productontwikkelingsproces - lijkt daarmee te zijn gerealiseerd. 

4 Een belangrijk effect van het KISS-project is dat verschillende vakgroepen vanuit hun 
eigen discipline hebben bijgedragen en van elkaar hebben geleerd. Deze samenwerking is 
de staf zo goed bevallen, dat is besloten om het onderzoek voort te zetten . Enerzijds door 
via studenten de waarde van de KISS-leidraad te toetsen, anderzijds door onderzoek uit te 
voeren op verwante gebieden. Ook kan bier worden vermeld dat de staf betrokken is bij 
het project Vlecbtwerken van de Innovatie-Centra Amsterdam-Haarlem en Alkmaar. 

Tot slot moet worden vastgesteld dat de samenwerking in KISS-verband tussen bedrijven, 
studenten en staf weer eens heeft duidelijk gemaakt wat entbousiasme, kameraadschap, 
humor, kennis en werklust kan opleveren. We zouden dit voor geen prijs hebben willen 
m1ssen. 
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BIJLAGE 1 

De twaalf afstudeerprojecten. 

Om een snel overzicht te bieden van de twaalf afstudeeropdrachten, vatten we eerst kort 
samen wat de kern van de projecten was. Hierbij wordt ook aangegeven welke 
hoofdactiviteiten van de leidraad bij de betreffende opdrachten systematisch aandacht kregen. 
Na deze korte aanduidingen volgen uitvoeriger samenvattingen van de twaalf projecten. 
De projecten met de nummers 1, 2, 3, 5 en 6 bevatten de praktijkervaringen die in hoofdstuk 
4 staan beschreven. 

ASM Lithography BV, Veldhoven/Philips Machinefabriek Acht 
Analyse van de uitbesteding van een groat ontwikkdingsproject. 

Hoofdactiviteiten: organiseren, beheren, termineren. 

2 Brabantia Nederland BV, Valkenswaard 
Structurering van het uitbestedingsbeleid ten aanzien van productiemiddelen. · 

Hoofdactiviteiten: specificeren, organiseren, beheren, termineren. 

3. DAF Trucks NV, Eindhoven 
De inrichting van de samenwerking tussen DAF en toeleveranciers. 

Hoofdactiviteiten: profileren, selecteren, organiseren. 

4. DAF Trucks NV, Eindhoven 
Ontwikkeling van een risicowijzer, waarin de potentiele risico's warden beschreven 
naar aard, kans van optreden, ernst en oorzaken met bijbehorende acties, voor de 
samenwerking bij productinnovatie. 

Hoofdactiviteiten: organiseren en beheren. 

5. Grasso Products BV, 's-Hertogenbosch 
Selectie en samenwerking in productontwikkelingsprojecten. 

Hoofdactiviteiten: profileren, selecteren, contracteren, organiseren, beheren. 

6 Kitchens BV 
Ontwikkeling van een richtlijn voor samenwerking met toeleveranciers m een 
ontwikkelingsproject. 

Hoofdactiviteiten: profileren, selecteren, specificeren, contracteren, orgamseren, 
beheren, termineren. 
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7. Philips Communications & Security Systems BV, Breda 

8. 

Allocatie van productontwikkelingsactiviteit en gerelateerde fabricage, waarbij de 
twee centra geografisch gescheiden kunnen zijn. 

Hoofdactiviteit selectie: selecteren. 

Philips Consumer Electronics Hasselt NV, Hasselt 
Toepassing van risicodiagnose- en management op een groot 
productontwikkelingsproject. 

Hoofdactiviteiten: organiseren en beheren. 

9. Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 
Het verkorten van de doorlooptijd van het certificeren van het productcreatie- en 
vervaardigingsproces van de toeleverancier. 

Hoofdactiviteit: organiseren. 

10. Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 
Verbetering van het proces van certificeren van toeleveranciers. 

Hoofdactiviteit: selecteren. 

11. Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 
Het verkorten van de doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen betreffende het 
productontwerp. 

Hoofdactiviteit: organiseren. 

12. Stork Nolte EMT BV, Eindhoven 
Ontwikkelen van een beslissingsmethode voor het bepalen van optimale seriegrootte 
in de relatie tussen een toeleverancier en een grate klant. 

Hoofdactiviteit: beheren. 
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Project 1 

ASM Lithography BV, Veldhoven; Philips Machinefabriek, Acht 

ASML ontwikkelt en produceert machines voor de productie van IC's, namelijk de 
waferstepper, waarmee de fotogevoelige substraten warden belicht teneinde - na chemische 
ontwikkeling - het patroon voor het IC te vormen. Grote delen van deze waferstepper warden 
door toeleveranciers ontwikkeld en gefabriceerd. ARMS staat voor Automatic Raticle 
Management Systeem en is een complex mechanisch deelsysteem van de waferstepper. 

ASML heeft de ontwikkeling en het fabriceren van het ARMS uitbesteed aan Philips 
Machinefabriek. Aan de hand van een referentiemodel - dat een voorloper van de KISS
leidraad is - wordt de samenwerking geanalyseerd. Een aantal aandachtspunten ten aanzien 
van besturing en organisatie van het productontwikkelingsproces warden - via het 
referentiemodel - beredeneerd. Uit de vergelijking van de actuele gang van zaken tijdens het 
samenwerkingsproces met de aandachtspunten uit het referentiemodel volgt een groat aantal 
(16) discrepanties . 
Deze discrepanties zijn samen te vatten in vier prob'leemgebieden, namelijk: 
1. Het maken van een plan van aanpak en het typeren van leveranciers . Er wordt geen 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen in het aangaan van de 
samenwerking en in de benadering van de leveranciers wordt geen rekening gehouden 
met de eigenschappen (typen) van de leveranciers. 

2 De betrokkenheid van de inkoop en logistieke functies in het productontwikke
lingsproces . Deze betrokkenheid is te gering. 

3 De gebruikte fasering, de vastgestelde beslismomenten en de wijze waarop informatie 
beschikbaar komt en vastgelegd wordt gedurende het productontwikkelingsproces. 

4 De rol van de Machinefabriek als main supplier voor ASML. De aanvankelijke wens van 
ASML dat de Philips Machinefabriek de main supplier voor ARMS zou zijn, is tot op 
heden niet gerealiseerd. 

De aanbevelingen richten zich op het oplossen van de problemen op de vier bovengenoemde 
gebieden. 
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Project 2 

Bedrijf: Brabantia Nederland BV, Valkenswaard 

Brabantia ontwerpt, vervaardigt en verkoopt huishoudelijke artikelen. Ter vervaardiging van 
deze artikelen zijn productiemiddelen nodig, zoals machines, stempels en matrijzen. De 
afdeling Innovatie binnen Brabantia Nederland BV te Valkenswaard is verantwoordelijk voor 
de vervaardiging c.q. uitbesteding van de productiemiddelen ten behoeve van deze 
productievestiging. 

Brabantia Nederland BV te Valkenswaard wil steeds meer toe naar uitbesteding van haar 
productiemiddelen, die tot nu toe meestal zelf warden vervaardigd. Essentieel daarbij is we! 
dat kennis ten aanzien van productiemiddelen en -technieken voldoende aanwezig blijft 
binnen de eigen vestiging. 

Daar er nog geen duidelijk beleid is ontwikkeld, luidde de opdracht: 

Onderzoek en adviseer op welke manier de afdeling innovatie van Brabantia 
Valkenswaard haar uitbestedingsbeleid ten aanzien van productiemiddelen moet 
organiseren om tot een gestructureerd uitbestedingsbeleid te komen. 

Als resultaat is een draaiboek gemaakt dat bestaat uit vier hoofdstappen: 
I (Hoe) uitbesteden? 
2 Bij wie uitbesteden? 
3 Samenwerking. 
4 Evaluatie. 

Opvallende kenmerken van het uitbesteden van een productiemiddel zijn: 
• Een productiemiddel wordt niet aangeschaft met het doel het weer door te verkopen. 
• De Iogistieke component is ondergeschikt aan de factor kwaliteit. 
• Het ontwikkelen van een productiemiddel is in zekere mate een eenmalig gebeuren, 

daardoor is het lastig een langetermijnrelatie op te bouwen. 
• De introductie van een nieuw productiemiddel eist veel training en herscholing. 
• Bij de maak-of-koop beslissing spelen de onderhoudskosten een belangrijke rol. 
• De volgende kostenposten zijn vooraf slecht te overzien: 

~ de tijd die operators nodig hebben om het productiemiddel te leren 
kennen, 
~ de gebruikskosten gedurende de levensduur van het productiemiddel. 
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Project 3 

DAF Trucks NV, Eindhoven 

Op grond van de benodigde capaciteit en kennis werkt DAF Trucks NV nauw samen met 
toeleveranciers die of ontwikkelingswerkzaamheden verrichten, Of deze werkzaamheden op 
zich nemen en ze vervolgens zelf weer uitbesteden. Omdat DAF Trucks nog slechts weinig 
ervaring heeft in het samenwerken met zulke toeleveranciers, is de afstudeeropdracht gericht 
op het ontwikkelen van een instrument waarmee de verschillende soorten leveranciersrelaties 
bij productontwikkeling en de daarbij behorende gedragsrichtlijnen voor DAF Trucks NV 
kunnen worden onderscheiden. 

De volgende stappen zijn uitgevoerd: 
• Eerst zijn voor een aantal projecten de leveranciersrelaties onderzocht. 
• Vervolgens is nagegaan waardoor de leveranciersrelaties bij DAF worden gekenmerkt en 

hoe DAF zich dient te gedragen in de verschillende leveranciersrelaties. 
• Tot slot is een model opgesteld voor de inrichting van een willekeurige samenwerking. 

Bij DAF komen vooral de volgende drie vormen van samenwerkingsrelaties voor: 
Er wordt samengewerkt met een organisatie die het product zowel ontwikkelt als 
produceert. 

2 DAF verleent de opdracht voor ontwikkeling en productie van een productidee aan een 
productiebedrijf. Het productiebedrijf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, heeft 
ontwikkelingskennis in huis, maar besteedt de ontwikkelingswerkzaamheden uit. Het 
merendeel van de informatie over het te ontwikkelen product wordt via het 
productiebedrijf aan DAF verstrekt. 

3 De ontwikkeling komt tot stand door de samenwerking tussen DAF, een 
ontwikkelingsbureau en een productiebedrijf. Er is sprake van een driehoeksverhouding: 
gezamenlijk wordt het productidee gerealiseerd . 

Het opgestelde model houdt de volgende richtlijnen in: 
• Vorm een duidelijk beeld van het product en de belangrijkste productkenmerken. 
• Vorm een beeld van de gewenste inbreng van de toeleverancier in het 

productontwikkelingsproces, leidt hieruit af aan welke eisen een toeleverancier moet 
voldoen. 

• Selecteer de meest geschikte toeleverancier. 
• Indien de gekozen toeleverancier niet over ontwikkelcapaciteit beschikt, dient een 

bewuste keuze te worden gemaakt over de aansturing van het ontwikkelingsbedrijf. Na 
deze keuze dienen de definitieve werkafspraken te worden gemaakt. 
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Project 4 

DAF Trucks NV, Eindhoven 

DAF Trucks NV Eindhoven richt zich met haar kernactiviteiten op de ontwikkeling, 
marketing, productie en verkoop van middelzware en zware vrachtwagens. Om concurrerend 
te blijven gaat DAF langetermijnrelaties aan. 

Daar DAF meer inzicht wil verkrijgen in hechte samenwerking met ontwikkelings
leveranciers en de risico's welke zich daarbij voordoen, is een risicowijzer ontwikkeld. 
Daartoe is eerst een driefasenmodel ontwikkeld dat het samenwerkingsproces (SWP) 
beschrijft. Dit model is voor OAF ingevuld door middel van het bestuderen van de 
samenwerkingsrelaties van DAF met vijf ontwikkelingsleveranciers. Vervolgens is het 
productontwikkelingsproces (POP) van DAF bestudeerd en gekoppeld aan het SWP. Op deze 
wijze kunnen kenmerken van beide processen in de risicowijzer tot uiting komen. Vervolgens 
is een methode voor het in kaart brengen van risicofactoren ontwikkeld, en met deze methode 
is een risicowijzer gemaakt. 

De risicowijzer bestaat uit 50 risicofactoren met bij elke factor een aantal activiteiten welke 
de oorzaken van de risico's tegengaan. Deze factoren zijn onderverdeeld in de volgende 
groepen: 
• technische risico's; 
• commerciele risico's; 
• organisatorische risico's (tegen de achtergrond van de KISS-leidraad). 

Door afdelingen verantwoordelijk te stellen voor de uit te voeren activiteiten en door het 
bepalen van de score per risico (door de scores van waarschijnlijkheid van voorkomen, ernst 
van de gevolgen en hoeveelheid nog uit te voeren acties - alle op een vijfpuntsschaal - met 
elkaar te vermenigvuldigen) kan OAF samen met haar ontwikkelingsleveranciers in de 
verschillende fasen van het SWP en POP gericht werken aan het vergroten van de succeskans 
van innovatieprojecten. 

De risicowijzer dient bij het begin van een nieuw productontwikkelingsproces door een 
multidisciplinair team ter hand te worden genomen. Door middel van het weergeven van de 
risicoscore in een grafiek kan het verloop van de risico's worden gevolgd. Na elke fase 
moeten de scores voor de risico's in die fase nul zijn. Dit geeft de mogelijkheid om na elke 
fase na te gaan of alle acties die in een bepaalde fase uitgevoerd hadden moeten worden ook 
daadwerkelijk uitgevoerd zijn. 

139 



Project 5 

Grasso Products BV, 's-Hertogenbosch 

Grasso Products BV, de fabricage divisie van Grasso's Koninklijke Machinefabrieken, legt 
zich toe op het ontwikkelen, fabriceren, produceren en verkopen van zuigercompressoren 
voor de koeltechniek. 
Grasso richt zich in toenemende mate op uitbesteding, zowel in de ontwikkeling als in de 
productie. Relevante vragen in dit verband zijn: 
• Op basis van welke criteria moeten toeleveranciers warden geselecteerd? 
• Welke disciplines moeten in het selectieproces warden betrokken? 
• Hoe moet een samenwerkingsproces warden opgestart? 

De volgende vier stappen zijn uitgevoerd : 
1 De afdelingen R&D en Inkoop werden geanalyseerd alsmede de relatie tussen deze 

afdelingen. Hierbij zijn de werkwijze, het beleid en de knelpunten vastgesteld. 
2 Vervolgens is een theoretisch model voor selectie en samenwerking opgesteld. 
3 Dit model is aangepast aan de bedrijfsspecifieke situatie en aan het lopende 

ontwikkelproject. 
4 De bevindingen zijn vastgelegd in een bedrijfsspecifiek handboek voor selectie en 

samenwerking. 

Enkele knelpunten waren : 
• Men houdt niet vast aan de gedefinieerde kernactiviteiten en heeft mede daardoor geen 

duidelijk zicht op de kennis die bij Grasso aanwezig moet zijn. 
• Doelstellingen voor het samenwerkingsproces ontbreken. 
• Er is geen gestructureerde selectie van toeleveranciers. 
• Er is geen vendor rating. 
• Er wordt geen target prijsstelling afgegeven. 
• Afspraken met toeleveranciers over vervolgleveringen ontbreken. 
• De kosten van een ontwikkelingsproject warden weliswaar gedocumenteerd, maar er is 

geen rapportage waarin de gemaakte kosten warden teruggekoppeld. Hierdoor kunnen de 
ontwikkelaars de kosten niet bijsturen. 

• Voor een ontwikkelingsproject is het werken in een multidisciplinair team noodzakelijk. 
Men realiseert zich dit te weinig. 

In het handboek wordt het selectie- en het samenwerkingsproces stap voor stap beschreven, 
waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de punten die in het verleden bij Grasso problemen 
hebben gegeven. 
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Project 6 

Kitchens BV 

Kitchens BV legt zich toe op het ontwikkelen, produceren en assembleren van keukens. Aan
sluitend bij de wereldwijde trend wenst Kitchens meer dan voorbeen samen te werken met 
toeleveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarbij is niet alleen de selectie 
van leveranciers van belang, maar ook de samenwerking op zich: deze moet goed zijn 
gestructureerd en georganiseerd. 

Er is een handleiding ontwikkeld waarmee de samenwerking kan worden gestructureerd. In 
die handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten toeleveranciers: 
• De toeleverancier die betrokken is bij de ontwikkeling van het product en daarna het 

productieproces en de productie verzorgt. 
• De toeleverancier die alleen verantwoordelijk is voor het productieproces en de 

productie. Het productontwerp is geheel afkomstig van Kitchens. 

Beide typen samenwerkingsprocessen kennen vijf fasen : 
• Voorbereiding keuze toeleverancier, <lat wil zeggen 

.... opstellen pakket van eisen; 

.... opstellen opdracht; 

.... bepalen selectiemethode; 

.,.. selectie potentiele toeleveranciers. 
• Leverancierskeuze, <lat wil zeggen 

.... opstellen off erte-aanvraag; 

.... vergelijking en keuze. 
• Opzetten samenwerking, <lat wil zeggen 

.... afspraken over taken en procedures; 

.... samenwerkingscontract opstellen. 
• Samenwerking, inclusief bewaking van de samenwerking. 
• Evalueren en afsluiten. 

In de handleiding wordt voor elke stap uit elke fase aangegeven: 
• het doel; 
• de activiteiten; 
• de vereiste informatie; 
• de verantwoordelijkheden. 

In de handleiding wordt er van uitgegaan <lat de beslissing tot uitbesteden al is genomen. 
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Project 7 

Philips Communication & Security Systems BV, Breda 

Philips Communication & Security Systems (CSS) is een wereldwijde leverancier van 
elektronische hard- en softwareproducten en systemen op het gebied van beveiliging, 
communicatie en informatieverstrekking. Volgens een nieuwe strategie worden producten 
niet meer per definitie op dezelfde locatie gemaakt als waar ze ontwikkeld worden . Het doe! 
van het onderzoek is om te vast te stellen op welke wijze de afstemming tussen de 
specificatie, ontwikkeling en fabricage vorm gegeven dient te worden met het oog op een 
optimaal resultaat van het productcreatieproces. 

Interviews en documentenonderzoek toonden het volgende aan: 
• Het besluitvormingsproces voor de keuze van de ontwikkel- en productielocatie kent een 

aantal zwakke punten: het proces is ondoorzichtig, allocatiebeslissingen worden laat in 
het productontwikkelingsproces genomen, de extra kosten door het overbrengen van een 
ontwerp van ontwikkeling naar productie worden niet meegenomen in de beslissings
calculatie, met trends, zeals wijzigingen in de loon- of materiaalkosten gedurende de 
productlevenscyclus, wordt geen rekening gehouden. 

• Een product kan alleen worden uitbesteed aan een fabriek, als : 
~ er een duidelijke technische specificatie is; 
~ de cultuurverschillen tussen de ontwikkel- en productielocatie overbrugbaar is; 
~ een ervaren projectleider de ontwerpoverdracht begeleidt. 

• Scheiding van ontwikkeling en productie kan de time to market bei:nvloeden. 

De voorgestelde werkwijze behelst het volgende: 
• Er is een stappenplan ontwikkeld voor het nemen van een allocatiebeslissing. Dit plan 

bestaat uit het vaststellen van de projectkarakteristieken en keuzecriteria, het bepalen van 
de geschiktheid van bekende ontwikkel- en productielocaties voor een nieuw product, het 
controleren of een gereed product beschikbaar is, het zoeken naar nieuwe locaties, het 
voorbereiden van de beslissingscalculatie, en het nemen van de beslissing zelf Voor elk 
van de bovengenoemde activiteiten is een checklist ontworpen. 

• De voorsteHen voor de overdracht van een ontwerp van ontwikkeling naar productie 
betreffen de samenstelling van een projectteam, het definieren van het doel van de 
samenwerking, het vastleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
betrokken partijen en een plan voor de communicatie en de kennisoverdracht. 
Daamaast wordt aandacht geschonken aan risicodiagnose en risicomanagement, het 
voorbereiden van een start-up meeting, het maken en beheersen van een projectplan en 
het evalueren van een project. 

Een binnen Philips bestaand implementatiemodel heeft als basis gediend om de meuwe 
werkwijze in de organisatie te brengen . 
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Project 8 

Philips Industrial Activities NV, Hasselt 

Philips Industrial Activities is een centrum voor productie en ontwikkeling van consumenten 
elektronica onder andere op het gebied van multimedia (CD-I). Het onderwerp van de studie 
is de toepassing van de Risico Diagnose en Management (RDM-) methode op een project, 
waarin een satelietontvanger voor Latijns-Amerika wordt ontwikkeld, het Latam-project. 

De RDM-methode bestaat uit 
1 Het uitvoeren van een Quick Scan. 
2 Identificatie van de projectrisico's. 
3 Waardering van de projectrisico's. 
4 Besluitvorming betreffende de projectrisico's. 
5 Evaluatie. 
6 Uitvoeren, volgen en bijsturen van de voorgestelde maatregelen. 

Bij het begin van productontwikkeling wordt een projectteam geformeerd. Dit team stelt een 
'generiek plan' op. De uit te voeren activiteiten warden in dit plan beschreven, samen met een 
aantal mijlpalen. 
Aan de hand van het generieke plan van het Latam-project en door middel van een aantal 
interviews - aan de hand van een vragenlijst - werd het project geanalyseerd volgens de 
RDM-methodiek. 

Conclusies uit deze analyse zijn : 
• De individuele interviews moeten door een buitenstaander warden afgenomen. 
• Naast de van tevoren opgestelde vragenlijst voor de interviews, moet er ruimte voor de 

gelnterviewden zijn om eigen risicofactoren in te brengen. 
• De vragenlijst dient in een vergadering te warden toegelicht. Dit vergemakkelijkt het 

invullen. 
• Er moeten duidelijke afspraken warden gemaakt hoe de resultaten, die uit de antwoorden 

op de vragenlijst komen, naar de respondenten zullen warden teruggekoppeld . 

De betrokkenen zijn het er over eens dat: 
• de RDM-methode een goed middel is om de projectrisico's te identificeren en te 

waarderen; 
• de RDM-methode de deelnemers niet veel tijd kost; 
• de RDM-methode nuttig is en in de toekomst voor andere projecten dient te warden 

toegepast. 
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Project 9 

Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 

Xerox kopieerapparaten zijn opgebouwd uit ongeveer 2000 onderdelen waarvan globaal 80% 
wordt ingekocht. De kwaliteit van de toegeleverde delen is dus cruciaal. Om ervoor te zorgen 
dat onderdelen warden toegeleverd die aan de kwaliteitseisen voldoen, eist Xerox dat het 
gehele productcreatie- en vervaardigingsproces van de toeleverancier wordt geanalyseerd en, 
als aan alle eisen is voldaan, wordt gecertificeerd. De uit concurrentie-overwegingen 
voortvloeiende druk op het verkorten van de time-to-market leidt dus tot druk op de 
doorlooptijd van het certificeringsproces. 
Het certificeringsproces telt vier fasen: 
1 Beoordeling van de producttekening. 
2 Beoordeling proefproductie. 
3 Beoordeling van de capability van het fabricageproces . 
4 Beoordeling van de documenten die voor de certificering noodzakelijk zijn. 

Aan de hand van gegevens van een recent door Xerox gelntroduceerde serie kopieermachines 
is vastgesteld voor welke categorieen van onderdelen de werkelijke doorlooptijd de geplande 
doorlooptijd aanzienlijk overschrijdt. Analyse van de gegevens leidde tot een aantal oorzaken 
voor deze overschrijding. Voor twee belangrijke oorzaken zijn aanbevelingen voor 
verbetering opgesteld. Deze aanbevelingen betreffen: 
• Het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines binnen Rank Xerox. 
• Het introduceren van een planningsmethode die is toegesneden op procescertificatie. 

De aanbevelingen komen in het kart neer op het volgende: 
• De functionele organisatiestructuur van Rank Xerox Venray bemoeilijkt de voor het 

certificatieproces noodzakelijke communicatie tussen verschillende disciplines . Door 
uitvoerende en controlerende taken te combineren in multidisciplinaire teams, ontstaat 
een eenvoudiger organisatie met minder coordinatieproblemen. Er dienen drie teams te 
komen, namelijk voor het elektrische deel, voor metaal en voor kunststoffen. 
Aanvullende maatregelen met betrekking tot de verantwoordelijkheden en de 
bevoegdheden zijn uitgewerkt. 

• In het vigerende planningssysteem wordt geen rekening gehouden met het feit dat niet 
alle certificatieprocessen dezelfde stappen hoeven te doorlopen. Zo hoeft niet in alle 
gevallen een capability studie te warden uitgevoerd. Er is een nieuw planningsalgoritme 
ontwikkeld dat rekening houdt met de verschillen tussen certificatieprocessen. 
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Project 10 

Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 

Door de concentratie op kernactiviteiten is het hebben en onderhouden van een database met 
topklasse toeleveranciers voor een uitbesteder van levensbelang. De aspecten kwaliteit, 
kosten, leveringsbetrouwbaarheid en service spelen hier een hoofdrol. Relevante 
toeleveranciers worden daarom door de Document Company Xerox 
• geclassificeerd op grond van hun belang voor Xerox; 
• beoordeeld op grond van hun prestaties; 
• ondersteund en geschoold. 

Xerox wenst een toeleverancier alleen te certificeren als deze voortdurend blijkt geeft de 
aspecten kwaliteit, kosten, leveringsbetrouwbaarheid en service centraal te stellen en deze 
onafuankelijk van Xerox te beheersen, en als de toeleverancier de eisen van de klanten van 
Xerox volledig vervult. 

Doel van het afstudeerwerk is te komen tot verbeteringen van het Xerox Certified Supplier 
Programme. Daartoe zijn de volgende acties uitgevoerd: 
I Een algemene analyse van bet huidige Supplier Programme. 
2 Een vergelijking tussen gecertificeerde en niet gecertificeerde toeleveranciers, lettend op 

kwaliteit, kosten, leveringsbetrouwbaarheid en service. 
3 Een evaluatie van de toetsingscriteria die bij het certificeringsproces worden gehanteerd. 
4 Een sterkte-zwakte onderzoek van het huidige certificeringsproces. 

Enkele problemen die zijn aangetroffen: 
• Een relevant dee! van de toeleveranciers is niet geclassificeerd. 
• Er worden veel klassen van toeleveranciers onderscheiden. 
• De gebruikte klassen zijn niet scherp gedefinieerd en overlappen elkaar. 
• Er is een gebrek aan coordinatie binnen en tussen afdelingen met betrekking tot de 

classificatie. 

Het voorgaande resulteerde in onder meer de volgende aanbevelingen: 
• Maak het doel van een classificatiesysteem voor toeleveranciers duidelijk voor alle lagen 

in de organisatie. 
• Reduceer het aantal klassen toeleveranciers, zorg er daarbij voor dat elke toeleverancier 

dee! uitmaakt van precies een klasse en dat de nieuwe classificatie door alle lagen van de 
organisatie wordt gedragen . 

• Introduceer verschillende niveaus van eisen die aansluiten bij de behoeften en 
verwachtingen van toeleveranciers . 

• Integreer de classificering, toetsing en ondersteuning in een certificeringsproces. 

Voor elke aanbeveling zjjn concrete uitwerkingen aangegeven. 

145 



Project 11 

Rank Xerox Manufacturing Netherlands BV, Venray 

Bij Rank Xerox kunnen in alle fasen van productontwikkeling, fabricage en verkoop 
voorstellen warden gegenereerd voor wijziging van het ontwerp van een kopieermachine. De 
redenen voor zulke voorstellen zijn divers. Zo is soms een ontwerpwijziging de enige 
mogelijkheid om problemen tijdens de productie of bij de klant te verhelpen, maar ook 
kunnen kwaliteitsverhoging of kostenreductie het doe! zijn. Reden voor de afstudeeropdracht 
was dat zowel toeleveranciers als Rank Xerox Venray van mening zijn dat het 
ontwerpwijzigingsproces niet tot voile tevredenheid functioneert. Enkele problemen zijn: 
• De beslissingen over wijzigingsvoorstellen warden niet altijd begrepen. 
• Het aantal wijzigingsvoorstellen is hoog. 
• De wijzigingsprocedure wordt omzeild om een wijziging sneller gehonoreerd te krijgen. 

Om tot verbetervoorstellen te komen werd het ontwerpwijzigingsproces in een flowdiagram 
vastgelegd en vervolgens geevalueerd aan de hand van de volgende criteria: 
• Het aantal wijzigingsvoorstellen over de fasen van de levenscyclus. 
• De typen wijzigingen. 
• De volledigheid van de informatie die bij een wijzigingsvoorstel wordt gevoegd. 
• De kosten van het beoordelen van een wijzigingsvoorstel. 
• De tijd die een analyse van een wijzigingsvoorstel vraagt. 
• De validiteit van de beslissing het ontwerp te wijzigen. 
• De effectiviteit van de wijziging. 
• Het aantal gei·mplementeerde wijzigingen en het aantal af gewezen wijzigingsvoorstellen. 
• Het aantal uitstaande wijzigingsvoorstellen. 
• De stabiliteit van het ontwerp. 

Volgens de bestaande procedure wordt over wijzigingsvoorstellen beslist door de 
ontwerpafdeling in Welwyn Garden City (UK) zonder dat de productie, die in Venray 
plaatsvindt, daar structureel bij is betrokken. De belangrijkste aanbeveling betreft daarom de 
rol van productie in het ontwerpwijzigingsproces. Concreet: 
• Venray filtert voortaan de wijzigingsvoorstellen die in Venray warden gegenereerd en 

voorziet de voorstellen die aan Welwyn Garden City warden doorgestuurd van de 
noodzakelijke informatie. Hierdoor hoeven minder wijzigingsvoorstellen in Welwyn 
Garden City te warden getoetst, en kan daar bovendien sneller en beter warden beslist. 

• Venray filtert voortaan ook de wijzigingsvoorstellen die in Welwyn Garden City warden 
gegenereerd. Hierdoor kunnen de gevolgen van wijzigingsvoorstellen voor de productie 
eerder warden ingebracht, waardoor de kwaliteit van de beslissingen verbetert. 

De gevolgen van de voorstellen zijn in het rapport in kwantitatieve termen aangegeven. 
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Project 12 

Stork Nolte EMT BV, Eindhoven 

Stork Nolte EMT (kortweg SNE) is actief in de markt voor elektronische en mechanische 
toelevering. SNE is opgebouwd rond drie gebieden: plaatbewerkingen, samenstelling van 
elektronische componenten en assemblage. Het feit dat uitbesteders zich in toenemende mate 
concentreren op kernvaardigheden schept voor SNE de gelegenheid taken van de klant, zoals 
productontwikkeling, over te nemen. 
ASM Lithography is een belangrijke klant van SNE. De probleemstelling van dit 
afstudeerproject betreft de leveringsprestatie van SNE. De vraag luidde: hoe kan SNE als 
main supplier omgaan met de vraag van ASML naar meer producten (volume) en meer typen 
producten (mix), teneinde een korte, betrouwbare leveringstijd te bereiken? 

In het onderzoek werden eerst de goederenstroom en het logistieke beheersingsconcept in 
beeld gebracht. Daarbij werd geconstateerd dat een aantal beslissingen het inspelen op 
vraagveranderingen niet goed ondersteunden. De seriegrootte is hier een van. Omdat een 
seriegrootte kan bijdragen aan de door de klant vereiste flexibiliteit en leveringsprestatie, is 
het belangrijk om te weten hoe de seriegroottebeslissing andere aspecten, zoals de 
bezettingsgraad, de wacht- en doorlooptijd, het voorraadniveau en de financien, be"invloedt. 
Dit leidde tot de doelstelling om beslissingsondersteunende informatie aan te reiken voor de 
seriegroottebeslissing, zodat de beslisser weet waarvoor hij kiest en wat de gevolgen van zijn 
keuze zijn. Hiertoe werd: 
• het verband gekwantificeerd tussen enerzijds de seriegrootte en anderzijds logistieke 

variabelen als doorlooptijd, voorraden en capaciteit en de effecten hiervan op de 
geldstroom; 

• een model ontworpen waarmee, rekening houdende met de verbanden, een economisch 
optimale seriegrootte berekend kan worden; 

• aangegeven hoe dit model ingezet kan worden om het samenwerkingsproces tussen SNE 
en ASML te verbeteren. 

Daar de prognoses van klantenorders (een taak van de uitbesteder) grote invloed hebben op de 
capaciteitsplanning en de bezettingsplanning van de toeleverancier, is het van groot belang 
dat de uitbesteder zijn verantwoordelijkheid accepteert en betrouwbare prognoses levert. Het 
verbeteren van de leveringsprestatie hoeft dus geen taak van de toeleverancier alleen te zijn. 
Ook de uitbesteder kan hieraan bijdragen. Het ontwikkelde model helpt de toeleverancier 
daarom niet alleen bij de seriegroottebeslissing, maar kan ook een hulpmiddel zijn om de 
uitbesteder te overtuigen van het nut van betrouwbare prognoses. 
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BIJLAGE 2 

De achttien projecten uit de inventarisatie. 

a. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

b. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

c. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

d. Uitbesteder: 
Product: 

Toeleverancier: 
Product: 

e. Uitbesteder: 
Product: 

Toeleverancier: 
Product: 

Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode BV, Sint-Oedenrode 
Kantoormeubilair 
Elhi Kunststoffenindustrie BV, Eindhoven 
Kunststof kettingen die de verticaal staande stalen lamellen van 
horizontaal bewegende roldeuren onderling verbinden. De kettingen 
warden op de uiteinden en in het midden van de lamellen geperst; zij 
zorgen voor het scharnieren van de lamellen en zij leiden de 
lamellen door de geleiding. 

Ahrend Produktiebedrijf St.-Oedenrode BV, St.-Oedenrode 
Kantoormeubilair 
Ergocad BV, Almelo 
Een inbouwsysteem om een werkblad in hoogte te verstellen. De 
hoogteverstelling wordt binnen een poot gerealiseerd door een 
moer/spindel-principe aangedreven door een elektromotor. 

Ahrend Produktiebedrijf St.-Oedenrode BV, St.-Oedenrode 
Kantoormeubilair 
Rehau NV, Nijkerk 
Een verticaal bewegende roldeur bestaande uit horizontale kunststof 
lamellen. Bij het openen van de roldeur rollen de lamellen boven in 
de kast om een as. 

AMP-Holland BV, 's-Hertogenbosch 
Elektrische, elektronische en optische verbindingen. Het project 

. betreft een glasvezelconnector, d.w.z. een stekker die ervoor zorgt 
dat twee glasvezelkabds met elkaar worden verbonden. De basis 
voor een glasvezelverbinding bestaat uit twee ferrules die tegen 
elkaar worden geplaatst. 
GEBO Gereedschapmakerij BV, Riethoven 
Wegslijpen van een dee! van een keramische ferrule, zodat daar een 
'neusje' aan komt. 

ASM Lithography BV, Veldhoven 
Wafer-steppers: een belichtingsmachine om de spoorpatronen op 
I C's af te beelden. 
Nedinsco BV, Venlo 
Een arbeidsintensieve belichtingsunit. 
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f. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

g. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

h. Uitbesteder: 
Product: 

Toeleverancier: 
Product: 

1. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

J. Uitbesteder: 
Product: 

Toeleverancier: 
Product: 

k. Oitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

I. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

ASM Lithography BY, Yeldhoven 
Wafer-steppers 
Philips Machinefabrieken Acht, Eindhoven 
Een wafer-handler: een automaat die de wafers uit cassettes haalt en 
uitgericht aanbiedt aan de stepper. Hierna worden de wafers belicht. 

ASM Lithography BY, Veldhoven 
Wafer-steppers 
Stork Nolte EMT BV, Eindhoven 
Frame en beplating voor de wafer-steppers, 
warmtehuishouding, de stofwering en de 
triUingen/resonanties wordt gewaarborgd. 

Brabantia Nederland BV, Waalre 

zodanig dat de 
vermijding van 

Huishoudelijke artikelen . Het project betreft een shopper: een 
tweewielige boodschappenwagen die bestaat uit een metalen 
onderstel met hierop een mime tas waarin boodschappen kunnen 
worden vervoerd. 
Schellekens BV, Dongen 
Tassen voor de shopper. 

Brabantia Nederland BV, Valkenswaard 
Huishoudelijke artikelen. 
Imech BV, 's-Hertogenbosch 
Montagelijn voor blikopeners. 

Intersleeve B V, Deurne 
Verpakkingsmachines : een sleeve wordt over het te verpakken 
product geschoten en vervolgens gekrompen. 
Electro Abi BV, Haarlem 
Een besturingssysteem dat zorgt dat een sleeve op de juiste lengte 
wordt afgesneden en over het product wordt geschoven. 

Intersleeve BV, Deurne 
Verpakkingsmachines 
Gemco Furnaces BV, Son 
Een krimptunnel voor het krimpen van de folie om het product. 

Intersleeve BV, Deurne 
Verpakkingsmachines 
Munsters Staalbouw BV, Belmond 
Een frame voor een sleevemachine. 
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m. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

n. Uitbesteder: 
Product 
To el everancier: 
Product: 

o. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

p. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

q. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

r. Uitbesteder: 
Product: 
Toeleverancier: 
Product: 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Amkor Zeefdruk BV, Ede 
Een control-panel label met een gatenpatroon, dat op het 
bedieningspaneel van een kopieerapparaat wordt geplakt. De tekst, 
via undersurface drukken, en de lijm worden met 
zeefdruktechnieken aangebracht. 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Cetra Metaal BV, Hardenberg 
Een holder assembly: een stukje plaatwerk waaraan enkele wieltjes 
en rubbertjes zijn gemonteerd. Functie: kopieerpapier geleiden en 
tegen de toneropnamerol drukken. 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Dru Industrial Products & Services BV, Ulft 
Een metale_n papierbak waaraan enkele wieltjes, rubbertjes en 
klinkdeeltjes zijn gemonteerd. 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Hengelose Verenfabriek Bakker BV, Hengelo 
Stalen veren. 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Van Niftrik BV, Putte 
Kunststof onderdelen: deurtjes en covers van een copier. 

Rank Xerox Manufacturing BV, Venray 
Kopieermachines 
Reell Precision Manufacturing Netherlands BV, Hoensbroek 
Recycling van koppelingen met behulp van een ultrasoner. 
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BIJLAGE 3 

Type ring- en actiematrix van Broersma ( 1991) 

Typering-matrix van samenwerking (door Broersma zelf indelingsmatrix genoemd): 

1 3 4 
intensiteit Willekeurige ste leveranciers Concentratie Co-makership 

leveranciers van leveranciers "optima for ma" 
("prijskopen ") 

dominante 
afstemmingen 

logistiek - incidentele orders - regelmatige orders - raamcontracten; leveringen op - gekoppelde systemen 

- losse orders - voorraad bij leverancier afroep - flow-productie 
- levering per order - minim ale leveringsafspraken; geen - orientatie aan leverancier - besturing over bedrijfsgrenzen 

verplichtingen - systematiek afgestemd - geen voorraadbu!Ters 

- gedeeltelijke voorraadbuffer - EDI 

kwaliteit - handelskwaliteit - kwaliteitscontrole bij uitbesteder en - kwaliteitscontrole bij leverancier - integrate kwaliteil•borging 
- ingangscontrole bij uitbestede.r leverancier - kwaliteitsborging afgestem<l - zero-defects 
- kwaliteitseisen per bedrijf - geen gemeenschappelijke kwaliteits- - afgestemd proces 

borging - Total Quality Control in hele keten 

ontwikkeling - standaardproducten - uitbesteder schrijft spec's en ontwerp - globale spec's aan leverancier - inbreng leverancier in spec's, ontwerp 
- grondstoffen voor - inbreng leverancier in ontwerp- en maakbaarheid 

- weinig toegevoegde waarde door functies en maakbaarheid - leverancier heeft toegevoegde waarde in 
leverancier - inbreng know-how door product/productietechnologie 

leverancier - koppeling ontwerpsystemen (CAD) 

- open kostprijscalculatie 
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Matrix met verbeteringsacties om te komen tot betreffende intensiteit: 

intensiteit 

dominante 
afstemmingen 

logistiek 

kwaliteit 

ontwikkeling 

1. 
Willekeurige 

leveranciers 
(" prijskopen ") 

-
-

selectie van leveranciers 
volgen levering incidentele orders 
letten op service bij levering 

checken op handelskwaliteit 
verhouding prijs-kwaliteit bepalen 
definieren van service 

ontwerpen met standaardproducten 
volgens aanbod van standaard-
producten 

2. 
Vaste leveranciers 

selectie van leveranciers op basis van 
leverbetrouwbaarheid 
leveringsafspraken maken 
beperken van series gericht op 
regelmatige productie 
invoering behoefteplanning 
starten vendor-rating 

invoeren kwaliteitscontrole voor output 
leverancier 
statistische ingangscontrole bij 
uitbesteder 

- opzetten procesbeheersing 
eindkwaliteitscontrole 

en 

- selectie/bepaling potentiele 
leveranciers 

- formulering make/buy-be!eid 
- overdragen specificaties en on twerp 

aan leverancier 
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3. 
Concentratie 
van leveranciers 

-
-

-

selectie vast aantal leveranciers 
volledige invoering vendor-rating 
bepaling flexibiliteit m toelevering 
binnen min-max-grenzen 
reductie aantal leveranciers 

volledige kwaliteitsborging eigen 
proces 
dynamische kwaliteitskeuring 
start overdracht kwaliteits-know-how 
naar leverancier 

invoering make/buy-beleid 
opzetten samenwerking met 
leveranciers 
afspraken maken met leveranciers 
omtrent inbreng know-how 

4. 
Co-makership 
"optima forma" 

drastische serieverkleining (JIT
leveren) 
eliminatie ingangsbuffers 
directe/frequente levering 
werking aan maximaal betrouwbaar 
productieproces 

algehele afstemming kwaliteits
systemen van leverancier en 
uitbesteder 
TQC in hele keten invoeren 

- volledige uitwisseling van ontwerp
know-how en productietechnologie 

- koppelen ontwerpsystemen 
- open kostprijscalculatie hanteren 



BIJLAGE 4 
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Involving Suppliers 
• 1n New Product 
Development 

Robert B. Handfield 
Gary L. Ragatz 
Kenneth J. Petersen 
Robert M. Monczka 

ithin the last decade. the rapid rate of technological change, 

shortened product life cycles, and globalization of markers have 

resulted in renewed executive focus on new product develop

ment processes. In a competitive environment, suppliers are an 

increasingly important resource for manufacturers . Across all worldwide manu 

facturers. purchased materials account for over 50 percent of the cost of goods 

sold . ln addition. suppliers have a large and direct impact on the cost. quality. 

technology. and rimr-tu-market of ncvv products. Effective integration of suppli

ers inro th t· product value/supply chain will be a key !actor lor manutacturers in 

ilchieving the improvements nect'ssary to remain competitive. As integration 

increases , joint resource dedication will follow. For instance. it is nmv common 

place for companies to dedicate engineers who learn the systems. procedures, 

ancl pnKcsst'~ of suppliers in order to irnprovr cDmnnrnication, reduce errors. 

and understand capabilitics. 1 Many cmnpanics have recognized that involving 

suppliers in new product/process/service development efforts has the po tential 

to provide si~nificant rcsults. 2 A number of reports in the popular press have 

highlighreq rhe fact that supplier participation in product development projects 

can help reduce rnst, recluce cnncept-ro-customer development timl'. improve 

quality. and provide innovative technologies that can help capture market share . 

For instance. in cleveluring its cornract <,edans (the Chrysler Cirrus and Dodge 

Stra tus) . Chryskr Corporation presourced 95 rercent of the pints required for 

-:- r ~ · ·=- ·'~:l!Th .'·1?:::) s1.1ppGr~ e·,j b/ th~: (~k»ba~ P1-ocurerriern rmd Suprl-,~· Cl 1:11n [~enc 'l"inVt: · l·i '. i~ lni~::lt t 1c 

: • ·•,,o i '' !31·(1;id Cr?.;J..1ate S·:hx:·i of Managcn,e:nt at Md11gan St~te Univer~1 t\'. and I.» tile ['Jat ,c1H· 

~':·""" '·' r c1un°j;1t>'Y' tJnoer gl'ari\ :J SBI< 942? 0:01. ;, C(;rnplete 1 epnrt or: !he 1·e,lll1 ,, n: '. lw. c. 1.1..ai. CJn be 
f,::;.;n:~ ,;·the cccA. p,-.,y:1._.:·r Oe·:c1or1r:-e; :r. )! . ."c~1 eg1es /or .r1ur·J)l1er lnteg•tit:on. b',. r'-1:) r1(/k..1. f·Ltndf1eid. Ra~:<:t? 

.. ) .. _an:·!!.: 1n c i~r·JYC'r' :·t"1:i·1.::11.1kec. \/\i i· i\in~;1 · 1e:u-, SoL1ely fc) r Qu<1i1t:1. ·:~J01.~;l 
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prnclucrion. Chrysler ust'd a team approach and chose the suppliers ht"fore the 
parts \Vere t'Ven designed , which meant vinually diminating tradi tional supplier 
bidding.' The results of this eflort included signiticant reductions in cost, quality 
improvements. and innovative nevv designs. While such results rypically go 
1111disputt·tl, there is mounting evidence thar not a'll such efforts are successful. 

,\1oreover, successrul s11pplier integration involves a large number of vari
<lhles. Questions that arise include tier structure, degree cf responsihility for 
dt'>ig11 . specihc responsibilities in !Ill' requirement serring process, when to 
invol\'c <.upplicrs in the process, inLer-cnrnpany communication, illlellectual 
pr1ipcrty ,1greernen1s, supp~icr memhership on the projen team, and alignment 
1>1 organizational objectives with regard 10 ourcnmes. While tl1e benefits of sup
plier integr<Hion appear to he obvious, <;uccessf ul supplier integrcition projecls 
have special common characteristics. Spt'cifically, successful supplier integration 
initiatives re-;ult in a major change ,,, the new pr(ldlfci developnre11r process. Further, 
the 1ww process must he formcilly adapted hy rnuhiple functions within the 
organization to be successful. One of the most important activities in the new 
den·loprncnt process is understanding the focal suppliers' capabilities and design 
t~ xpenise. LOnducting a technology risk assessment. and weighing lhe risks 
.igainq the probability of succe~s . 

Thh article presents a model of the product development process and the 
opponunitics [nr supplier integration at various points of lhe process . This model 
is bi!sed on case studies uf 17 manufacturing organi1ations and nn results of a 
recent sur\.'ey on supplier integration in J )4 companit's worldwide. 

Prior Research 

Snnal prior Slltdics allude to the specific proce<;ses that occur when sup
plier~ hen1rnL· im·olveci in new product development. Ka1i1ath and Liker exam
inL· lJpam'~t· product ckvelorment practices and identify a variely nf roles that 
<>1 1pplil' r\ 111,1y pl,1y. 1 Liuicr, Leverick. and Rruce examined the key success fac
tnt\ ll>r Lollaborativc new prnduct development dfnris in 106 UK fi rrns in which 
tlit· 1 oll,1!ilH,11ivc partner could be a supplier, customer, nr competitor. ' They 
(1ll1Llurkd th al lrl'quent inler-rnmpany communication , building trust. estab-
1i:,hini; partnership l'quity, ensuring 1ha1 parlies contrih111e as expected, and 
crnpluving i1 product or cnllaboralion champion increased the likelihood of suc
' l ''·~ Thnv is evidence that the way firms organize their product developrnt'nt 
dl(1rh ha' an impan Pll resulls . Larson and Gobeli found the projec1 matrix and 
projc1..t tt'dl1l t\l be tilt:' most useful organizational structures fnr prnduct devclop
rrn·n1 pnijt>cts. '' Jn their ~tudy of l 08 crnss -lunnional sourcing teams, MnnC7ka 
,rnd Trt·nt identilied ci pre!iminilry. yet stnmg link betWt'l'll lnrm,11 supplier 
i11\·l>l vcnwn1 and tt·am performance. incl uding teams rcsponsilik lnr nevv prod
llL"t c.k\'l·\11p1nl'nt .. Smith a11d Rcinense11 reached ,1 similcn condusi.on. suggtst
ing lh<i1 .. ,. 11pplins particularly net'd 10 be included as tearn 111e11ilwrs vvhen the 
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new prod11n i11,·ol\'l.''i critical tech11ol1lgies in wliicli lht' rnt11pa11y i-, 1101 l'xpen."~ 
Hanky. ;\.1crcdith. McCutcheon. and Kan1a1h found that tile time ul -;upplier 
involvernent was signilican1ly related lll the perceived co11trihu1io11 to the new 
prnduu de•;i~n." 

A nu111lier llf diffcrtril'l'S in supplier i111egra1io11 practices exht liel\'\'l'l'n 
cn111panit'S i11 tile U.S .. Japan, and Europe. Clark 11' a11d ClcHk and h1jinwto 11 

cornpared Jap<1nese and U.S. manufacturers' use ut suppliers in new product 

devell1pme1ll and found that the con1riliutiu11 ol supplier<, to co111pe1i1ivt' advan
tage is especially critical in cast's when: RfrD auivitie<. arl' shared. Several studies 
have cllso fnund thCJl Japanl.'se rnanufac1urers rnadt' more extc11sive use \if :;up
plier i11vnh'l·111ct1t than AmericJn manufacturers.'·~ A study by Liker. Karnath, 
\VJsri. and N,1gamachi found 1ha1 the gaps be1vvt·c11 U.S. and Japanese auwmak
t-rs· use of supplier involvel1!ent i11 11ew product devcluptlll'l1t has narrowed 
-,ignifican1l~, 1' However. the <;tudr found that .Japarlt'Sl' automotive companies 
rel~· on rargt'< price<,, pL·rlnrrnance monitoring, comperirion, JnJ mutual depen
dence more rhan their U.S cou11rerpans to control suppliers entrusted with r he 

cksi.gn of Ul!ilpkx auto systems. 111 general, all nl these sru.die<, found perfnr
mance improvement cu1collH.'~ fro111 supplier integration in rhe form of reduced 
cycle time, illlproved quality, greater technological improvements. ,1ml reduced 

~·osts. 

A sccu11d hody of literature emphasize<. the importance of relationship 
developmenr as a p:«:·cur~;or ro successful supplier involvement in new produrt 
dt>velop111e11t. Dyer and Ouchi suggest rhar rhe length of a buyer/supplier rela
tionship h,ls a pusirive effect on prudud development efforts. 11 The supplier's 
existing knowledge of the buying firm 's i111ernal proc(:";ses and objectives enables 
rht· supplier Ill plan fnr furure product deve/op111enr efforts and Ill devl'lop, i11 

a(h«111ce . the Cclpahilitit"' ro meet rli1ise needs. Kanter Jrgucs that a 1vell-devel
opcd ability 111 creall' and )liSl<li11 lruirlul crillJ[1lircirio11s (.111 pwvidl' signilicarn 
,1dv,rntJgl'. especially in nevv prPduct devt'll1p11ll'lll Vt'nturt•s." This research 

f1rrthn Lnnciudt's rhat Norlll American Lnmpallil's. lllnre than orhns through
ottr rlH· wPrlrl . 1akl' a narrow. upp<1rtu11is1ic view !lf rl'latiPnsliip\ lWt\Vt'l'n 
iil1\·l'r' and \clln\. Slade co11urr~ liidt collab01,itin11 l '<lll ncalt' cnmpt'tiri,·e 
dd\·JJ11 c1ge liy :;ayit1g tha1 "!ht' '>upplier rel,11iu11ship is <1111\' one nf llw 111an\' 

-is1.1ect' ol 111.rnagemL'tlt rhar Cl>lllrihure ro ,1 rnrnpa11y's performance. Bur .. 
rhe ma1l,l):.!l'lll<'nt <lf rhh rcla1i011sllip !isl llf parJtJllllllll i111por1a11ce 111 any co111-

p.111y\ ~1. 1n·es~ ,. , ., While the i1111H1rt,11lcL' 1if snpplil'r i11vulvt·111ent is u11argu,1ble 
in 1l1csc \.v<irh. i1 is ,1pparcnr tha1 (1rgani7atiom still stnrggk with 1lte fundiltnen -
1<11 ch.ingt'S ti> ihc lll'\V pn1d11c1 dcvelop111e11t prnn'S\ thcll 11111-;1 occur tli lacilirarl' 
'>tipplier it1lt'.1.;1«1tio11. Sl!llle uf 1he 111ajnr quesriom 1liat ,irisc include. 

Wliicli \Upplins <;h111ild bt• i11volvc·lP 

h I hl' >lij~plier able IO llll't'[ 1111r l'\'ljlltrl'llH, lllS ) 

h the q1pplicr's tccli11olog~' mad1nap ,1lig1H:d witlt 1n11 rnadt11 ;1p) 

,C l 
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FIGURE I . Ne·:v Pre.duct Development Process 

2 3 4 5 
Idea Business/ Product/ Product/ Prototype 

Full Scale 
Generation: Technical Process Process Build, Test 

Production/ 
Voice of the Assessment Service Service and Pilot/ 

Operations 
Cu scorner (Preliminary) Concept Engineering Ramp-Up for 

Development and Design Operations 

• Givt'll thl' level of technical complexity, to what extent should the 
supplier be involved in the project? 

• Whrn exactly should the supplier be involved in the project? 

Supplier Integration Approaches 

The possih'le forms of supplier integration can be fram ed within the con

tex1 nf the "generic" new product development process shown in Figure 1. The 
new product development process is a series of interdependent and often over
lapping srages during which a new product (or process or service) is brought 
f rnm the ··idea .. stage to readiness for full-scale production nr service delivery. 
As thl' prnduct concept moves through these stages, the idea is refined and eval
uated for business and technical feasibility, the design is firmed up. prototyping 
and tl'~lillg cJrl' done, the design is finalized. and prepariltinns fur fu ll-scale oper
atillllS (l' g .. tuoli11g. IJynu t, personnel. <.>quipmcnt) arl' finalized. During this 
pron: ~s . c11~r, perfurmancl', riming. quality, and other problems often crop up, 
vvhich rnultc, in trad coffs and changes in the design . The design may be modi 
!icd 11u111i:rous times before it is finalized. 

In t!Jt: first stJg<.> (idea genera tion ), desi gners and marketing personnel 
ct111sidcr !ill' lll'Cd !or the product ilnd typically rap customers for their ideas and 
input 1n1 wl1Jt such ,, product/processtsnvicl' might do. hovv much it might cost, 
and ->o till f'urcnlicll lechnologil's may also be assessed at this poin t, especially if 
Jtl t'Xi s1inl'. ~upplier possessc:s an exciting new technology. ln the second stage, 
tht.' ll',1rn rn<ly perlorn1 ,1 husinl' ss assessment of the product . and also identify 
t li c tl'd1nical solutions tu the customer's requirernerns. In prncluct J nd service 
dl'sign , ll>nl .., such as l)uality t=unnion Deployrnt·nt may be used tt> develop 
1t·clrnit·a J -;pet·ifica tions th.u speciflc,11ly Jddress customer requin.·nH:nts. In the 

1!1ird "r,1gl· •>I deve loprne1I1 . the product/proccss /scrvicl' concept h effectively 
llH1cein·d. wi1 l1 pcrformJnce ~pecifications "frozen" . In the case ol product 
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development. a preliminary pro101ype model may be created for purposes of 
rnncept definition. Next. the actual development process begins. wherein 
designers from hoth the supplying and buying organizations create blueprints 
and design specilica1ions. A worki11g protot}'pe is created. which enables testing 
and verification of existing production sys1ems. Finally. the product enters full 
scale produnion and supplier volumes are ramped up . 

Outsick suppliers provide materials and services that constitute J majority 
\)f the cost of many new products. In addition , suppliers may provide innovative 
product or process technologies that arc critical to the development dfort. The 
supplier may have better information or greater expertise regarding these tech
nologies than the buying compan(s design personnel . Supplier input and/or the 
active involvemcm of suppliers may be sought at any point in the development 
process (ser Figure I) . 

Whik 1he concept and design engineering phases of llevv product dewl
\lpment incur ;1 relatively small pnnion of the total product development costs, 
these tvvo activities commit or "lock in " as ITiuch as 80 percent of the tural cost 
ol the product. Decisiom made early in thl' design prnress have a significant 
impact on rhe resulting product quality. cycle time. and cost . As the develop
ment prPcess continues. it becomes increasingly difficult and costly to make 
design changes. It is crucial then. for firms to bring to bear as much product. 
process. and Technical expertise as possible early in the development process. 

The NSF/MSU Supplier Integration Research Project 

This study was pan of a larger proiect funded by the N at ional Science Foundation 

and the Mrch1gan State University Global Procurement and Supply Chain Elec

t ron!c Benchmarking N etwork (GEBN ). Member·s o f t he GEBN have agr·eed to 

part'c:pate ir a series o f benchmarking sur·veys conducted each year as part o f a 

iarger rese(;!'Ch initiative. Based on a preliminary model developed by Sussman and 

Dean i' specifying methods of integrating int ernal cross-functional team members 

into new product development. the researchers carried out seventeen field stud

ies rn the U.S and japan to validate ilnd verify the model.To further enhance the 

validity of the discussions, documentation of purchasing policies wer·e obtarned at 

ea:::h site when possible. as well as organization charts. product descriptions. mar

keting 1·eports. and so on. Following each interview. the field notes were w ritten 

L!p in typeface. The next step involved coding this data. 1 ~ The transcribed freld 

notes were rev1ev-1ed severa l t imes by the researchers in order to code the events 

'No ".new ;:ippropr·iate categories (consistent with an a priori conceptual model 

de\·eioced by Sussman and Dean) and to compare field notes taken during the 

same ;nterv1ew. In so doing, the events and processes observed at each s;t e were 
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classified according to the conceptual structure they described.The resulting 

process model of supplier integration is shown in Figure 2. 

Concurrently, a survey was developed, which was pre-tested and reviewed by a 

team of industry experts and a team of academics from organizational behavior~ 

mar-ket1ng, operations management. and purchasing. An initial 2 page commitment 

ietter and fax response form was mailed to approximately 3000 companies in I 8 
countries around the world, and of these 225 indicated that they would be willing 

to participate.19 Surveys were mailed to the 225 companies. and I 34 responses 

were received.The responding companies represented a wide range of industry 

groups, including aerospace ( 12). automotive (24), chemicals (I I). computers and 

electronics ( 19). consumer products ( 18). Industrial equipment (20), medical prod

ucts and services (6 ). process industries (I 0), telecommunications (9), and govern

ment services (6 ). About 12.5% of the responses came from non-manufacturing 

organizations The companies' 1996 sales (in U.S. dollars) ranged from $3 million to 

$ 160 billion with a median of $3.1 billion. A major~LY of the respon:;es ( 68%) came 

from U.S and Canadian companies. Just over 20% of the ~spo11ses came from 

Western Europe. 7% from Asia/Australia. and 4% from South America. 

A five-stage New Product Development model was presented in the survey as 

a reference pointThe five stages precede full-scale production and include idea 

generat ion, prelim inary business/technical assessment. productJ'process/service 

concept development, product/process/service design and development.. and 

prototype build. test and produc..1ion ramp up.The follow ing ;J.::·: 11 :-iit ion of supplier 

!f~tegrat1on into new product development was also included in the q•Jestionnaire 

to provide a solid base for 1-esponse analysis. 

"Supplier integration into new product/process/service development suggests that 

suppl ier~ are providing information and directly participating in decision making for 

purchases used 1n the new product/process/ser-vice.This integration can occur at 

iln)" point 1n the five stage new product/process/service development model." 

The survey was divided into two major sections.The first section addressed ques

tions related to the organization's overall strategy and experience w ith supplier 

: n~egrat1on.The second section asked the respondent to limit their responses to a 

s•nglc supplier integration experience. Both sets o f responses were used to derive 

;he resuits discussed in this study. 

I 11 <iddi ti 111). U>mp,rn il's whu~e development pla ns Jre well alig11ed with those 

(JI t!ic 1r kt· ;· suppliers L a 11 short en overa ll development time. 

B a ~cd o n a clctai \e J ana lys is of o ur case studies. w e developed a process 

111lldcl tJ[ »upplier imcgrc1 tion shown in f igu re 2 . Th is model was ckveloped 

,1 l tt'1 rn·ivwi ng ,, number o f cnnipnni cs' suppli er imegra ti o n processes a nd com 

pil i n ~ tll\ ·1 1 l> L' '>l p racti cl's in to J ~en cri c process mudel. Additional insight s into 
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FIGURE 2. Process Mcdei for Reaching Consensus on Supplier·s to Integrate 
into New Produd Development Projed 
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r····.•o!·:,r,i:; Suppliers ,n !\Jew Pr-oduct Developmem 

rnmp<1ny practices at various stages of the model are provided in the form of 
~umm,uy statistics from our mail survey results . 

Identifying Desired Supplier Capabilities and Potential Suppliers 

In all the companies studied, the importance of the design/manufacturing 
decision h being subjected to a much more thorough analysis than in the past. 
t\11 irnponant initial decision involves a formal statement on the level of 
insourcing/uutsourcing that will occur in core technology development. In 
reaching a consensus on difficult insourcing/outsourcing decisions .. successful 
organizatiuns have developed a systemaric process for defining the level and types 
ol' productiprocess technologies to be outsourced. Whenever possible. companies 
arc dpproaching the outsourcing decision from a systems perspective and are 
asking suppliers to increase their responsibility for subsystem integration. This 
w<1s observed to l>e the case across a variety of products cimi processes, including 
chemical molecules. automobiles, insrallation and maintenance of new 
proces-,es. and computer components. 

The decision-making process begins at a high systemization level, where 
strategic core competencies in product and process design and manufacture are 
,1ssessed (see Fi~ure 3). At this level. the unit of analysis involves decisions 
regarding core technologies. system integrarion, and return on investment for 
resource allocations leading to internql technology developmenr. Our study 
rcveakd a rrend cowards outsourcing commodity-like items and focusing irner
nJI cfinrts on added-value activities such as system integration. In all of the 
rnrnpanil's, this decision was made at higher levels in the organization and 
involved a strategic vision regarding the organization's future markets and 
techllologr roadmap in the next ten to twenty years . 

Nlost of the supplkr integration cases reported in our survey involved 
the supplier of either a customized product component or a product sub-assem
hlv, sub-system, or system. Several cases also dealt with suppliers of materials, 
JHOCL' S) technology. or capital equipment. A few cases dealt with suppliers of 
\l'rviccs or commodity-type components. 

Once consensus is reached. executives formalize the insourcing/ 
t>lltsuurcing technolugy strategy and rnmmunicate it to the divisions, who 
ML' llwn IL'spon sible for establishing current and future 1Jew product require -
11w111s. The process of cascading the decision to the next organizational decision-
111Jki11g kvd is achieved through a variety of means. One of the prevailing 
mgani1a1ior1al structures to interpret and deploy technology strategies is the 
ddv,rn cTd teclrnnlllgy group. These groups are typically located centrally and are 
cissigncd rlw task of identifying major new subsystem and component technolo
~:in rcquirt'd in new products . Another approach involves integration of suppli
l'I ~ i11ltl pr<1\·ess devclllprnent and start-up. Some companies u::;r institutionalized 
·p!.i1lm111 tvarns," responsible for new product developmellt with suppliers on a 
per111J11t·111 li<1si s. hnally, other divisions employ a "letter of intent " that formally 
'>\lClillc' rhc 11ature of the relationship. Note that the decision making at this 
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FIGURE 3. lnsoumng/Outsour·c1ng Dec1s1on 

Cross-functional 
executive decision 

Advanced 
Technology groups; 

Product platform 
r.eams 

Commodity/NPD 
Teams 

Components: Subsystems: High level of 
systematization: Cost. quality, delivery 

criteria 
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process decisions Core product I process 

technology decisions 

lnsource 

Outsource 

• High internal capability 
• Prnduct specification control 

(~overnmer.t mandated design 

• Pr·opnetary design 

• Supplier design expertise 
• Pr·opr1etary S•Jppher 

tecl~nology 

• Potential for ;c1int development 
• Reduce time-to-market 

thr·ough 

Design and Development 
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Develop prom1s1ng new 

process technology 
• Avai!able manufacturing 
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Cosl 
Quality 

• Delivery 

• Lack of internal capacity 
• Commodity-like products 
• Non-core processes 

Manufacture 

<.tage is typically do11e by product development teams, which use the execu tive 

core com1w1encc vision as Cl guide. 

The final insourcing/outsourcing decision-making hierarchy occurs at 

the component leveL where decisions are typically made jointly by the product 

developme111 Jnd purchasing commodity teams (see Figure ) )_Purchasing is 

respon sihk <l t this level for identifying leading suppliers within a commodity 

class and sharing tlii s information with the commodity team . In some cases. 

however. the decision may be made independem of a commodity team . 

i : 1Uf(~f.J ·J IA H,\f JAGEMENl K.EVlfW VOL.·i/.NO. I f'AlL 1999 67 

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. 



l rr:ol,1:r1g Suppliers 1n New Product Development 

After completing this initial stage of the strategic process, teams should 

have identified a vision statement regarding the company's internal core compe

tencies. established a set of requirements for success in current and future new 
products, and have a general idea of the technology needs within these product 
grpups. In addition. the company should have a general idea of the specific roles 

and responsihilities it wishes to place on suppliers that are selected for new prod
uct development. Product development and commodity teams should seek to 

formally specify these objectives in as much detail as possible. As shown in the 
next three stages in Figure 2, they become the primary criteria used in supplier 
selection, negotiation, alignment. and relationship management. 

A numher of case examples illustrate this process. At a major manufac

turer of printers and faxes in Japan, the primary metric used to drive all supplier 

integration projects is target cost. For example, a target cost for a fax machine 
wa s first developed based on marketing's input and was broken down into dif
ferent categories of parts based on historical costs . The mechanical parts target 

cost was broken down into a target cost for all metal parts, of which about 90% 
\Vere- within the scope of the single metal parts supplier's production capability. 
This target cost was submitted to suppliers. Suppliers share their cost data with 
engineers. and provide information on labor, overhead, and material costs. To 

achieve the target cost, changes in processes and changes in materials are dis
cussed first (avoiding the topic of profit margins). If the supplier still cannot 

m eet the target cost, the company initiates negotiation of profit margins based 

on volume considerations. 

Other considerations that may inOu t>nce the decision to integrate suppli

ers include a lack of internal design capability and the need to develop a non

rnre technology. For example, a major electronics components manufacturer 
rel ics extensivel y on its suppliers to deliver state-of-the-art process technology 
th a t it cannot develop internally. The key strategy within this organization 
involves holding suppli e rs rcsponsihle for delivering, installing, servicing, and 
mainta ining machine tools costing well over one million dollars each. Supplie rs 

Jrt' responsible for process ramp-up and maintenance of equipment in wafer 

fa brication facilities. While the company is also involved in supplier integration 
into new product development, process integration represents a truly unique 
appHcd lion in a non-traditional area . Suppliers are first fully responsible for the 
maintenan ce of these machine tools and the maintenance tasks are then gradu
a llv turned over ro int e rnal people. Each supplier is responsible for a single 
process. which is identically carried out at its three facilities in different parts of 
th e \-\' \)r id. The company emphasized the exact replication of processes across all 
nt the facilities-this rrinciple is emphasized throughout all of its business strate
gies. The principle refers to the fa ct that any time a specification or task is trans
fe rred hcrw een functions o r suppliers, the o ther pa rty is responsible for exactly 
rcprnducing the requirements. 

In <rnnther case . a company's core competency is considered to be an 
1>vc rriding factor. A chemical m anufacturer considered portions of molecules 

,,r, ·: :\ l :I ORNI J\. M /\h!r-\G[M f: i'IT REVIEW VO L 42. N O I FALL 1999 
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as building blocks in assessing supplier competence. The company's strategy 
was 10 accelerate the rate of new product development by focusing on fewer 
compounds annually and integrnting suppliers who have proven capabilities and 
cal1 perform multiple steps in the intermediate product process. Instead of asking 
suppliers ro ~upply basic elements only, they are actively asking suppliers how 
10 mal-;e tile intermediate molecules with the final molecules in mind . This 
involved showing them a bigger picture (not just a small piece of the process), 
posing the question more broadly, and getting the supplier to perform a greater 
share of the process. Supplier integration was facililated by having hroader 
secrecy agreements to cover more issues as the supplier gains access to more 
pieces of tht> molecule puzzle. In somt, cases, ehe company even licensed parts 
11f mokcuk'-; from university research centers. Tlie strategy driving this integra
tion vvas to push increasingly higher up the compound chain, hecorning more 
of an "assembler" of the final compound or molecule. 

Supplier Risk Assessment 

Once the produce development/commodity team has reached consensus 
on 'the key objectives for integrating suppliers. a set of specific performance mea
sures related to customers' needs and requirements should be used to reach a 
consensus on potential supplier capabilities and subsequent selection. Cose, qual
ity, and delivery are, of course, relevant. but evaluating suppliers for potential 
incegration into new produce development should involve crieeria beyond chose 
used to evaluate ordinary material/service suppliers. Based on the experience of 
the companies studied, the following elements are likely to be important in con
sidering new or existing suppliers for integration: 

T1.11;')(!ts---Is tht> supplier capable of hitting affordable targets regarding cost. 
qualit\'. and product performance/function (e.g., weight, size. speed)? 

Ti111i113-Will the supplier be able tn meet the product develnpment sched
ule? 

Ramp-I 'p- Will the supplier be able to increase capacity and production 
fast enough to meet volume production requirements? 

!111101·.iu,111 and Tech11ical-Does the supplier have the reciuired engineering 
expertise and physica! facilities 10 develop an adequate design, man11fac-
1 ure it. dnd solve problems when they occur? 

h uiil/11,.;- Do the supplier's key personnel have the required training to 

sran-up required processes and debug them? 

Ali nf ihe above criteria must be tied into the evaluation/measurement 
system in order to develop a comprehensive risk 1.1sse.rn11en1 that a1hwers the fol
lowing qucs1io11s : 

\'Vhat i ~ the likelihood that this supplier has the ability to bring the prnd -
11c1 to market -:> 

Huw does tliis risk compare to other potential suppliers (if there Me 

1Jt ber~ I~ 
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At \VhJt point arc we willing to reverSL' this decision if we proceed. and 
what arc the criteria/mL·asun·s for doing -;o? 

What is the rnntingency pl.111 that takt'<; effect in the event the supplier 
fails to pertorm? 

lt is no longer enough that a supplier be able to design and manufacture 
a protutypl' nr start-up small \'Olume production. Because of the intense compe
tition and short product life cvcks in many industries (such as electronics and 
rnmputers1. suppliers must also be able to meet product intrnduction deadlines 
and ramp-up their production volumes VL'ry quickly. Several of the companies 
wt· '>tudil'd assc<,sed these crit<:'ria through a variL·ty qf means . 

A good example of a commodity team in action involved a U.S. computer 
manufacturer team negotiation wilh a European supplier. who was selected 
after 1e11 suppliers presentl'd their design for a new project. The presentations 
were formal ly evaluclted quantitatively hy the commodity team. During the 
course of tile selected supplier's presentation, the team found it could satisfy its 
reqt1irements with an "off-the-shelf'' chip set from the supplier. The team also 
visired selected supplier facilities, and the supplier deployed a dedicated engi
neering team over the course ol the project. The commodity team also works in 
pi1rallel with other commodity 1e.1m<, tHl the product development group. A key 
element in the <;tructure of the teams in this company is that iris not a one
hundred percent engineering-It'd process. even though engineering has tradi 
tionally dominated decisions. The new vision is to retain a core set of knowledge 
to respond 10 end-customer 11l'eds and develop more interfaces with suppliers to 
idl'ntify which technologies c,rn meet these requirements. The company cannot 
afford 1<1 tw "shut out " uf a 11ew technolugy. so the group must ctmstantly be 
rr,rnsfl'rring knowledge from a variety of sources. including customer require
m t> nts, ,1ftl'r-markct efforts (where new technologies often shovv up first). trade 
~hows. n1nqw1itive cJSSessments. and alliJnces. 

Fm .mother company (a U.S. con1putn manufacturer). the supplier's 
capacity and tlexihility are critical issues, and the team will examine what kind 
of .1greemc11ts Iht· supplier lias \ViLh their contrart manufacturers and how they 
affect the su pplier's ability 10 increase uutput quickly. The supplier must have 
upside flexibility requireme11t s amounting lo: 

25 pncent up in·+ wt·eh:s 

50 pncl'nt up in 8 weeh:s 

I 00 percent up in 12 weeks 

A U.2>. comput er pniphcrals manufacturer faces the problem of having 
a very limited number of putenti.il suppliers of several or its h:ey components. 
wnrldvvide. lkcaLI 'it' l)f till' small 11urnlier of suppliers. lllnvevcr. thl' company 
l1 ils done busine~s with most ul them and has c.xpericncc with their capabilities . 
.Su pplier ~vkctitlfl is based primarily on the supplier\ capobility w design and 
manufacture the product in large volumes to pntorrn<llllT specifications within 
1 he rl·quirl'd rime. 
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h vc;··;;, ~: Supplter·s in New Product Development 

TAB LE I . Compan>' Objectives for Supplier Integration 

Objective 

::,,,;Juce de :;1~- ·Y developme:1t time 

Reduce proured item cost 

Jm;:n)ve proc,:r·ed item reliability/durability 

He<J'Jce de,:.~,. :1nd development cost 

t>.ccess and improve product technology 

D-=·,e;r;p ,1 le-,;;. term supplre1· relationship 

lmpro·Je prod:.ict features 

r-~n,·e effect.; .1c,:,· use hurnan resour·ces at rny 
:,,;;~r1ess J•H .ind at the scippi1e-

'mprove customer service 

P.edu~'~ tecnno'og1cal risk 

Reduce financ1ai nsk 

lm:Jrove rnv r;u~:ne>s unit's oosition as a 

preferred cusmmer to the supplier 

C::n'D'· ·:v1tl-· f:"'Nonrnental regulations 

Ccmpiy vvith ciher government regulations 

::,• t; : : :_!··. ~- :.: ... - :.v~~ ·· to ? ::·' '°Vt:f ·:· irr:~ortant·· 

Importance 
of Objectivea 

S.83 

5.76 

5.70 

5.65 

545 

527 

5.26 

5.21 

5 18 

5.02 

4.89 

4.78 

4.74 

459 

388 

3 77 

-··~-:· ::-<; '·J~.:. ~:::: .(: 1.f\:1c! :::ff~c:" t.c 7 :::"Str.)ng Pcs1t:ve (Goo'.1~ Ef.e~~·· 

Effect of Supplier 
Integration on 

Achieving Objectiveb 

5 43 

5.27 

5.49 

545 

5.23 

5.20 

545 

SJ2 

53: 

4.98 

4.83 

4.87 

.5.19 

·46 1 

-1.64 

At a11other U.S . computer company, in the first stage of the new product 
development process (definition and planning). material support involves selec
tiu11 of ,1 technology given the requirements of the product. Once this is com
pkl\'. curpora:c materials can come up with a potential list of suppliers . If the 
suppli er is new to the company, the supplier will first perform a self-assessment 
<> urv<.'y. Tlit>n the Learn will visit for several days and examines eight separate 
111 udulcs (inducting quality systems, control, reliability, financial analysis) and 
arr ive Lil cl performance score. 

In 1>llf survey, respondents were asked to indicate the importance of vari
tlus nh jvcrivcs related to integrating the supplier in this product development 
dlnr! .i 11d db\1 rate tht> impact that supplier integration had on achieving that 
()bjcctive. Tlw objectives that emerged as most important to the companies arc 
consis1c111 w11!J thl' competitive/strategic factors that are driving supplier i11tegra -
1i( 111 (\l'C' l~:i.rle I l. Further, the respondenrs believed that supplier integration 
l1;1d a p<hitivt' impact on all of the objectives. 
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lnvol·.'1ng Suppliers 1n New Product Development 

One other result is of interest. For the four objectives on which supplier 

integration had the least positive impact (financial risk, process technology, envi

ronmental regulations, and other government regulations), approximately ten 
percent of the respondents indicated that supplier integration actually had a 
negative effect on the ohjective. For the other objectives .. no more than five per

cent of the respondents reported a negative impact. This suggests that in some 
ca)es, supplier integration efforts may not always result in successful outcomes. 

In cases when the supplier's capabilities may not be up to desired levels, 
the product/commodity team has one of two options. If the technology is not 

critical to the product's functioning, a different supplier may be investigated. 

However, it there are limited numbers of suppliers available and the technology 

is critical tn the product, than a more detailed technical assessment of the sup

plier may rake place in an attempt to develop and improve the suppliers' capa

bilities early in the product development process. 

Several of the companies carried out detailed asse~~sments of the supplier's 

technical capabilities prior to selecting them fur a new product. devekpment 

project. In most cases, both formal and informal 3pproaches were required to 

develop a reliable assessment. A typical approach would 5tart with a formal stan
dard survq•-type assessment, which would be augmented by informal assess

ments by internal engineer's assessments, based on face-to·face discussions with 

the supplier's technical personnel. The most detailed technical assessments con

sidered both of these inputs, as informal discussiorn can often reveal problems 

that may not be obvious to Jn external uninformed party. 

A good example of how this decision is made involved a component sup

plier who made lead frames and overmolding for a U.S. semiconductor manu

facturer. Although the company had the capabilities internally, they chose to 

team up vvirh the supplier to produce them after an insourcing/outsourcing deci
sion was made by the product team (consisting of engineering, design, quality, 

marketing, and procurement). The outsourcing decision was made because the 

internal process could not meet the quality requirements (0-6 ppm required by 

the customer) . After requiring tbe product and process FMEAs and control plans 

from the supplier and observing their capabilities, the supplier was selected. 
Next. the team was expanded to include the supplier tn determine if they could 

mee t the rnstorner 's requirements . Once ii was established that they possessed 

the capability, the supplier becam e a full-time member of the ream. 

Suppliers involved early in a U.S. oil and chemical company's develop
ment efforts are evaluated using a numl>er of criteria in a "Total Cust of Owner
ship" type t)f model tllar considers : 

'i 

reputation for mee1ing requirements 

• cost1 ,1va ilahility of raw material~ 

• difficulty l)f the process matched against the supplier's capability 

was1c generated in the supplier's process 
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• number of steps required of the supplier 

• environmental compliance 

• technic.il competence 

The choice oi supplier is a decision made by the whole team, but not everyone 

on the team necessarily gets directly involved . A smaller group within the 

commercialization team may make a recommendation. Following the recom
mendation. the company audits the supplier's facilities for contamination, envi

ronmental compliar.1.·e, quality, ttchnical capability, cost. quality, and location
al! of which are weighted (weights vary by commodity). 

Assessing the Supplier's Technology Roadmap 

After ,1 detailed performance assessment has been carried out prior to 

selection, a second type of assessment must be carried out to ensure the long

and short-term alignment of the objectives and technology plans of the buying 

company and the supplier. To obtain maximum strategic benefit from the inte
gration of the supplier, hoth parties must share objectives and have complemen

tary future technology plans. This is most commonly described in terms of a 

convergence of the companies' technology "roadmaps," which describe the per

formance, cost . and technology characteristics of future products each company 

plans to develop/introduce over some specified time horizon. 

The specific approaches companies use to assess and achieve alignment 

of technology roadrnaps with suppliers varies considerably. Regardless of the 

specific approach. sharing information is one critical element of the process. A 

seC-ond important elemen! is providing some incentive or motivation for suppli

ers tu vvork a t alignrnem with the buying company. 

This is reflected in the importance of Supplier Selection Criteria for Sup

plier Integration (See Table 2) . As shown in this table, the criteria for selecting 

suppliers for integration which are mosr critical include "soft" elements, such as 

product/process knowledge, production capability. trust, and design expertise. 

Prior to establishing the relationship, managers from both organizations should 

meet and engage in a frank discussion of the types of technologies that they 

intend to develop. As organizations seek to improve the technological capabili

ties of their )Upply base, they will need to flrst build stronger relationships with 

supplkrs. which involve sharing future product plans and alignment of technol

ugy roJdmaps . In turn, suppliers may need to adjust their technological plans to 

,1lign them vvith those pf major customers. As this exchange oi information takes 

place . industry standards may he iufluenccd . This will require an intimate 

understanding of not only currenr suppliers ' capabilities. but a commitment and 

willingness 10 trust the other party. 

Al thl' same time, buying companies must 111aintain a competitive edge 
<rnd he awcHl' of pPtential new suppliers and technologies that emerge on the 

hurizon Organizations may need to create separate organizational groups within 
the l>us i ne)~ responsible fnr advanced technology development and expertise. 
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TABLE 2. Suppi1ei- Selection Cr:tena for Supplier Integration 

Objective 

Sup;)11e• ·s jY :>:JuctJserv1ce know iedge1capab1hty 

SupDlier·s p1·ocess knowledge/capability 

Suor;'ic·~ c s ;:: ,·o :Juction quality capabdrty/ce1·tiflcat1on 

High level of trust between my business unit and the supplier 

Supplier 's w illingness and ability to communicate effectively 

Supplier's fiex1bilrt.y to respond to design changes 

S0ppit~r·s c:;•:1rr1tment to cont1nuou:, improvement 

Supplier ·s expertise 1n reducing/controlling cost 

S:.1pplier·s fi e.,:1bi!rt;: tc respond to requirements volume changes 

Previous experience wrth SUDplier 

)upC1!1er .. ; ;.:bii·t.v to qu1Ckly camp-up to required output level 

Supplier's abihty to develop new technologies for furure products 

Suppliu 1s fu:.; certified by business unit 

Supplier's goals are aligned with my business unifs goals 

Supplte,··s cu!t·.n:: is co:npatible with my business unit's cutt.ure 

Supplier's use o f concurrent development/engineering practices 

SJpp!:er·:; use :)f )IT manufacturing and purchasing 

Supplier's geographical proximity to my business unit 

Mean Response,. 

607 

6.00 

5 85 

5.80 

5.76 

5.65 

5.62 

5.60 

5:12 

5.36 

5.35 

5.34 

5.21 

5.15 

4.84 

4.80 

4.59 

4.51 

3.92 

J S 

These groups will need to continuously monitor competitors ' products. proc

esse~ . Jnd -,upply bases and will need to suggest modifications to current sourc

ing strategi<:~ . In some cases. joint technology development with suppliers may 

yi e ld substantive results. providing that appropriate targets can be set. This must 

\ll(llr on J glubal basis, scouring the world for the best suppliers. (As shown in 

Table 2. geogra phical proximity is one of the least important factors influencing 
th e choke o! supplier for integration) . 

Many companies attempt to manage and obtain the best technologies fur 
application by developing a "bookshelf" of current and emnging technologies 

and suppliers uf thnse tt>chnologies. These companies monitor the clevelopmem 

\Jf 1ww technologies and. for those that appear to have promising applications. 
manage th eir intrnduction in new product applications so as to balance the ben 

d 1ts of "first mover" status with the risks of the technology. The (1bjcctivc is w 
main rain a selection of promising and accessible technologies and supplie rs on. 

tl1c hli1 lkshciL ready fo r u se when the l"vmpany wants w apply them in a new 

prndu ct appiication . The company must understand, influence, and po~sibly 
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FIGURE 4. Managing Product ,.md Technology Devebprnent 
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manage th~ development time of technologies so that they will be available 

when needed (see Figure 4J . 

Al a U.S. t>lectronics comp,rny we studied. the company's nwsr successful 
supplier inregration project was initiatt'd \ly a11 engi11eer in the buying company. 
The engineer thought he Sd\N ~ynergies in the capabilities of his company and 
a supplier and began talking inlormillly with a counterpart in the supplier 
company. This led to a high-level llll'eting lietwee11 executives from the two 

companies. At this meeting, supplier executives )hared technology plans and 
roadmaps. and they id~11tified cornnw11 rl' )earch streams in a very bruad cate
gory ol materials . An executive consensus was rcach t>d regarding vvhat the buy
ing compa 11y wanted to wcrk on to support the next product or product family. 
A "tup four" list of prti\L'cts ;vas targe ted directly tu future product needs (both 
sho rt-term aud luug-tcnn .1 Thh relat ionship has now become institutionalized. 
with tlil' cWt1 rornpanie.~ nweting pl'rilidically to shcHl' their rnadm,1ps and 

update the top-fnur project list 

Another Japanl'.se comput·. r CtHnp,rny sh<Hes technology rnadmaps with 
specific ~uppliers, biJSt'd on llllll -d!Sclos urc agrl't'l11t'lllS lltc11 cJre J)c1rl of c1 broad 
g<.· nerzll agn·cment with the supp!il'r. Suppliers al so s!I,Ht' 1 lwir rccl111oltigy 
rnadmaps. Btith partil's may changt' their design s bast·d on future ro,1dmap 
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directions. A chip '>llpplier may include specific features for unique customers 

in what 111Jy become a future standard chip design. Only trusted suppliers who 
curre11tly st1pply significant volumes are provided vvi1h general information on 
future prnducts. 

A differenc type of roadmap sharing is done by a Japanese electronics 
cornpany which isn't sure where needed technology developments are most 

likdy to occur. In selecc cases. internal developmenc groups will share early 
information abou1 tucure reclrnulogy roadmaps wich just ahout any global sup
plier who will lisren in an accempt Ill ensure 1i1a1 che required technology will 

l'Vl'11tul11ly l>c available. For instance. in 011e commodity, the manager has estab
lished ,1 technology map vvich performance curves and expecl{:'d target dates. 

The t,1rge1 <Jrt.:a (known as the "sweec spot") is :>hared with multiple suppliers. 
Suppliers are wld chat if they can't hit the "sweet spot'' by the carget date, t.hey 

wnn 't get the businns. This rnm:epc is somewhat different to conventional early 
involvement wisdom. BecJuse of the volatili!r of chis industry, the company 
does nllt have the lime or the need to form alliances and go through an early 
involvernent program . Rather. 1he scracegy is 10 make sure the cechnology is 
,wailabk l>y openlv sharing 1edrnology road.rnaps wich any qualified supplier 
who will listen and moving cbe business around co cake advancage of perfor-
111a11l·t· dt the target price. 

Assessing the Rate of Technological Change 

Assuming thac che buying company can est2hlish chat the supplier's tech-
11olog1 ro,1dmap is Jligned with its own, another important factor to consider 

is tile r<lte lll change i11 product tedrnoJogy. The rnrrent race of technological 
clla11gl' i~ cl1alle11gi11g many rnmpanics' capabilities, and they an' seeking the 
help nf suppliers with 11le develt1pmcn1 and applk<llion uf critical but non-core 
1eclnwlogit•s in their new produc1s . For ins!Jnce, the life cycle of some products 

sud1 <l~ cornpucns is !cs'> chan three nwnchs. One computer manulaccurer in the 
U.S 111e1nio11ed chat this is 1he single muse important reason for integrating sup
plier~ . Bl'ldt1se of che need to quickly bring new prodw:ts to markec. this manu
!duu1n ;1u t1.llly ::.kips the prntotype scage and goes directly frl>ll1 development 
111 lull pniductiun . 

.-\lthough supplier integration is a useful wol for managing 11ie quick pace 
ur 1clhlll1l11~ical d1a11ge. ii also rq1n:'sen1s a d(luble-edged sword. lf a panicular 
tech1\()logy i> chJnging rapidly. tlwn i11volvi11~ the supplier <:.>arly hJs pnlential 
pi1la lh . Tlrtt· l1uying uH11pa11y r11Jy lwcorne "locl-;ed inco" a particul<1r design or 
tl·cl111<ll11gy rt·le,1se rhe produlL and discover tha1 thl' !echnology hJs now 
lin 1 Hllt' 11lh• 1 I et e or h,1s hee n replaced by a t edrnulogy with i rnprnved perfor-
111.rn cl' cilar,H.lt-ristics . 

:hn 1:-. ~ .ill uf the compt1nin, cl large majurity of the cases rcpmted lkJlt 
\\' i i 11 ' llJlJ'lic1 \ wliu we1T i11tegra1ed i:1t:.> the development projeu starting in one 
1d liil' lit'.1 1hrt'l' qages of developme111 (See Tziblc ~) . 

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. 



Involving Suppliers in New Product Development 

TABLE 3. Breakdown of Sample Integration Efforts by Stage at which 
Suppl;er was First Integrated 

Stage 
Number (Percent) 

of Responses 

One __ __'.dea1en_e~~'?~------------ ________ _ _ ____ _ ___ _____ ____ ___ -- --- -·--- 2-~-~23:~ ~~~ _____ _ 

T.vo: Prel1rr.1nary bus:nessitechnical assessment 27 (22.3%) 
----·----- - - - · ·- --~-----· -·--- --·-·-------------·-------·- - --·- -- ···-··--- --.-·- --"-· --- -·-· -- - --··· · ··· -- --- -----···-------- ··--··· 
Three: Producl!process/serv1ce concept development 4) (37.2%) 

Four Producuprocess/se1·v1ce development, ~ngineering. design 
and/or creation 18 (14.9%) 

Five j>,·ototype de,1elopment build; test and pilotiramp up for operations 3 (2.5%) 

Overall, there are two major factors that should be considered in deciding 
when to integrate the supplier into the product development process: the rate 
of change of the technology and the level of supplier expertise in the given tech

nology. If the technology is undergoing a significant amount of technological 

change. it should be delayed in the product development cycle. Second. if a sup
plier's design expertise is significant and their technology experts can provide 

key insights that are instrumental to crafting the new product, they should be 

included early on in the process (see Figure 5) . 

Our field studies suggest that certain types of suppliers are more likely 

to be integrated earlier. At a Japanese computer manufacturer, for instance. the 
extent of interaction that takes place between product development engineers 

and suppliers appears to depend on the volatility of the commodity technology. 
Suppliers ol critical nonstandard commodities are involved much earlier in the 
product development initiative. These suppliers are involved in face-to-face dis

~-~ssi<ms wirh engineers on a regular basis. On the other hand, suppliers of non
critical, standard items are not integrated until the final stages of the 
d~velopment cycle, and communication appears to occur more in the form of 
computerization (i.e., CAD is used with non-critical items such as PCBs, key
boards. and chassis). In general, face-to-face discussions are quicker and infor

mation can be exchanged more effectively. However. because suppliers are 
located within a day's travel to the operating divisions, co-location is often 

unnecessary. 

At another U.S. electronics manufacturer. the level of involvement ot 
the supplier may vary. To get a good quote. the supplier must be brought in 
early and sit in on the customer negotiation meeting. A supplier could be both 
an internal or an external party (i.e .. fabricate both parts and processes .) The 
company typically relies on suppliers for their process technology. not their 

product technology (i.e .. they are involved in bringing in new processes that are 
1wt internal areas of expertise.) This was done because suppliers often under

stand the total design earlier and how they can influence the design . In this case. 

•.:..t~1.ifOFNIA MANAGEMEl'JT P,EVIEW VOL . 't2. hJO I FALL 1999 ,, 
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FIGURE 5. Integrate Suppliers at Different Stages 
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the functional specifications are defined and they work with the company to 
jointly ensure they are met. 

One of the companies studied uses supplier-provided technologies exten
sively in its new products and has established an"Advanced Technology Group'' 
that is charged with managing the development and adoption of new technolo
gies for the company's products. The Advanced Technology Group monitors the 
supply market for new technologies and also takes a proactive role in developing 
technologies called for bi' the company's product line teams. This company has 
also implemented what it calls a "window of technology" process to help 
improve ib access to new or developing technologies. The process provides a 
single point of contact in the company for a supplier whn wants to propose 
a new technology or new product idea to the company. The supplier's idea gets 
a fair hearing, but the information is handled confidentially by rhe Advanced . 
Technology Group, so the idea is protected. If the company is interested in the . 
idea . it may commie to specific volume with the supplier or may work with the 
supplier to develop the technology further. 

Anoiher U.S. electronics company has an on-going partnership with a 
supplier for development of new technologies that leverages the core competen
t..:ies of each Jirm. Periodic meetings are held to discuss ideas for advanced tech
nology development projects and to jointly select a set off uture projects to 
pursue, based on such things as applications potential and resource~ required . 
The companies rry to have a set number of projecrs underway at all times. At 
least one project is under way in each uf three ca tegori es: "blue-sky" technolo
gies . rapidly emerging technologies, and "maturing" technologies . As one project 
is compl<:tcd-or terminated- the firms select a replacement fro111 the queue. 
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In sharing roadmaps. it must be recognized that supplier involvement in 
new product developmenc can have impacts, both positive and negative on tech
nology risk/uncertainty: 

Positive 

• The supplier may have greater experience or expertise with the technol
ngy and, as a result. may have better information about where the tech
nology can be successfully applied. 

• Some (or all) of the technological risk may be taken on by the supplier. 

• The buying firm may have some ability to inOuence the direction of the 
supplier's R&D ef[ons in order to match developing technologies with the 
buying firm's technology strategy. 

• If a closer relationship between the buying company ,md the supplier 
develops as a result of supplier involvement. the supplier may be mnre 
willing 10 share information about its new/emerging technologies with 
the buying company. 

Negative 

• Invdlvement with a supplier may have a tendency to lock the buying 
company in to the supplier Jnd its technologies. This makes initial selec
tion of the supplier a more critical issue. as the buying company needs to 

anticipate whether the supplier will remain a technology leader. 

• A supplier with "inside track" mar not have as much incentive to inno
vate. slowing the pace of technological advancement. The buying com
pany must find a way 10 make sure it is gelling the supplier's best efforts. 

Ont rnmpany has found that second tier raw material suppliers are often 
the technoiogy leaders in its industry. rather than the first tier suppliers who 
process the raw material. Thus, the company is trying to get raw material suppli
ers involved in it development process . Often, to achieve this involvement. the 
company must make early comrnitmenl of its business. This is a risky proposi
tion because some of the ttchnologies are changing rapidly. 

One U.S. company we studied mes a coding system to describe the matu
rity level of \'arious technologies it is using or comidering. Each is designated as 
a green, arn\ler, or red dot technology: 

• Grern dat.1-\NCl!-known technologies that are internally developed and 
r>erkcted 

• A.mber dots--:-not well known 

• Red dc1ts-brand new technology (high failure rates) 

The company avoids using reel dot technologies in new products, and tries to 

minimize 1he use of amber dot technologies . 

:'Ci 
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TABLE 4. Over-all Performance Improvements Achieved Through Supplier Integration• 

Performance Dimension Median % Improvement Rangeb 

IS.0% 26%-S0.0% 

Puicnased Matenal Quality (n=52) 20.0% 2.0%-S0.0% 

20.0°-1:. S.0%- S0.0% 

IS.0% --1 .00k-50.0% 
. . , 

10.0% 

i'rnducl Manufacturing Cosr. (n=49) 10.0'.'-6 

_ ·:rr.:: ~·-.;..:::: · .. · .· .. ~··.!·· ;.;--~1 :4~·, ·n ~v""l1ch a ·:;up~:-er lt'\'J) n0t -~ ~ ·.'.!g1-.1ted. 

{.. ~ . -=-.. ,_ .. . ·; I_· .· .: · 1·, ~ 1,\:"•:'·. •"'2''.J='r·,·,e:; fa!/ · ~· e·,:!:i t'tln~e l~O d.:1d t:ct:om j.J:;;; :}ll 1 ~t"d 

Conclusions and Future Plans for Supplier Integration 

$.0%-50.'0% 

0.0%-30.0% 

. 
' 

' 

The cumpanies in our sample have a median of 6 years of experience 
in1egrating suppliers into new product development. They indicated that they 
expec1 to increase !heir use of supplier integration in the future and that they ' '· 

I' 

expect to involve suppliers earlier in the development process than they do now.' 
Respondents were asked to characterize the success of the spe'cific supplier inte
gra1ion ef!on as well as 1he success of the overall development project in which 
the supplier \.VilS involved. On average, the respondents considered both the · 
~upplier in1egra1ion effun and the overall development project to have been · 
filirly ~uccessful. 

l~e s uits of 1lie survey show tha1 the responding companies achieved sig-
11itican1 improvements in prnjen resul!s when suppliers participated, compared . 
tu similar m·w produc1 development projects in which suppliers were not 
invuhed (Sl'l' Table 4) . These results reveal the poternial benefits from involving 
supplin'.> in new product development effon> and demonstrate an important 
rnrnpe1i1ive advamage for companies that can manage this integration 
rnccnsf ull v. 

,\ltlinugh 1his is 1101 surprising, l1he result~ also indicated companies' levei 
of satisfaction with their supplier integration effons was quite vari.ed. Not all 

«0111pc.111it!s !'t'JYt1rrcd 11 /u:qh degree of satisfaction \·l'ith thi: results of their supplier imegra
u,111 e(fi1ns. Mureover. only 20% of the respondents agreed with the statement: 
" Wl' Ml' nirrentlv sa1isfkd with 1he results of our supplier integration efforts." 
Ovt•r 4) % percent disagreed wi1l1 the abovr statement. Despite these mixed 
It'~ult s . rc sr11•11de11t s art· rnlllmittccl 10 supplier integration and their expectations 
hir 1he f11ture are tl1a1 '.>upplier integration will conlinu.e to be important. This is 
inllica1 ed li\ 1he Ian tha1 l>Vl'r 70(~·;) of responden1s agreed with .!he s1a1ement: 
" h: pl'd ,1tit>11~ abou1 !Ill' results 10 be achieved frorll suppli'er i111egration with 
innc,1\l' ~ig111ficclntly." Toge1lwr, 1hcse r<.>sults se<.>rn to indicate 1hat many rnm-
11,rnies ll'<lli1v rile irnponance nf supplkr in1egralill11 but have not yet discovered 
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the meam w successfully implement it. In some cases. they have not yet under
stood ihe root cause of "what went wrong" with their efforts. 

This srudy clearly illustrates how a critical success factor in supplier inte
gration projects is the level of knowledge regarding the supplier's capabilicies. 
Not only mus1 the project team understand the supplier's ability to meet cost, 

quality. and ramp-up goals, but they must also assess their technology roadmap, 
their level of design expertise, and the volatility of change wichin the particular 
reclrnology being integrated. In chis regard. the purchasing function will play an 
increasingly important role. We asked the respondents about their business 
unit's efforts to identify, develop, and maintain a "technologically capable~ sup· 

ply base for competitive advantage. By this we mean suppliers who have the 
technologies currently needed by the business unit for new products and who can 
be expected to have the emerging technologies that the business unit will need 

in the future. This is an area in which purchasing can play a major role. An indi
cation of how important purchasing's knowledge of the supply base will be in 

the future is that 95.1 % of the respondents said that developing and maintain
ing a technologically capable supply base is critically importanc co their business 
unit;s compecitive success. Only 43 .9 % of the respondents said that they cur

rently have a more technologically capable supply base than their competitors 

The latter .result is clearly.· a cause for concern. Clearly, organizations have 
not paid enough '1qt:ntion to technology trends and may be overlooking a signif

icant element l'lf supplier performance. In order to capture this information. 
purchasing managers will need LO work closely wi1h product development teams 
to create new supplier evaluation frameworks that go beyond the tradilional 
din~ensions of price, quality. delivery, and service. 

As these strategies unfold, the role of purchasing managers will change 
dramatically. Purchasing managers must become dedicated urnrnmodity experts" 
and. develop specialized knowledge of product family characteristics and trends. 
A greater focus will also he placed on relationship management and negotiation 
skills. particularly with regard to future technology development. Managers 

must have the ability to communicate effectively and will need to develop pre
sentation and team leadership skills. Finally, managers will need to work more 

closely · \~ith design and technology experts in order to communicate to these 
parties the potential design contributions of leading-edge suppliers. Because of 
the complex nature of supplier integration strategies, a new breed of relationship 
manager will evolve, requiring a very different set of skills than in the past. 

Notes . 

I. B Asanuma. "Manufacturer-Supplier Rdationships in .Japan and the Conc-ep1 of 
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