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HOOFDSTUK I

1.1 Inleiding

Het doel van deze literatuurstudie is:

informatie zoeken en verwerken rond het onderwerp

probleemanalysei

ervaringen opdoen met het uitvoeren van een literatuur

studie.

Voor de werkwi jze is gebruik gemaakt van de projectstrategie

[ lit.1 J.
De OPU van de opdracht wordt weergegeven in bijlage 1.

1.2 De opdrachtbeschrijving

De projectstrategie bestaat uit verscheidene onderdelen. Een van

deze onderwerpen, probleemanalyse, is in deze Iiteratuurstudie

verder uitgewerkt.

De opdracht is gegeven in bijlage 2.

Als resultaat worden de volgende punten verwacht:

een definitie van probleem en probleemanalysei

overzicht van de technieken en methodeni

toepassing in de BM (bedrijfsmechanisatie)i

stukje ten behoeve van toekomstig dictaat : "project

strategie"i

waarnemingen en suggesties voor verder onderzoeki

overzicht gevonden literatuur.

Het geheel wordt in een verslag verwerkt. De beschikbare tijd is

ca. 100 uur.
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HOOFDSTUK II

2.1 Definitie van probleem

Er bestaan problemen op vele zeer uiteenlopende gebieden. Er

bestaan daarom ook veel extreme omschri jvingen van het woord

probleem. Toch zJ.Jn er altijd, meer of minder expliciet, drie

elementen te herkennen.

1. Een persoon wordt geconfronteerd met een (uitgangs-)

situatie.

2. Hij wil toe naar een gewenste situatie, ongelijk aan de

uitgangssituatie, en

3. hij weet niet onmiddellijk hoe deze te bereiken

[ lit.7,8,9,13 ].

Problemen kunnen dus als voIgt worden gedefinieerd:

Die situaties waarin vragen bestaan die door de oplosser pas

kunnen worden beantwoord wanneer hij bewerkingen van of manipula

ties beschikbare informatie uitvoert. Onder beschikbare informa

tie moet dan worden verstaan externe (in de probleembeschrijving

verschafte) informatie en jof interne (door de oplosser uit zijn

geheugen geselecteerde) informatie lit.8].

Deze brede definitie zorgt weI voor kwalitatieve verschillen in

de problemen ten aanzien van:

de mate waarop beroep wordt gedaan op in het geheugen

aanwezige vakinhoudelijke kennis;

de aard van de informatie: algoritmisch (routinematig)

of heuristisch;

complexiteit.

Deze verschillen komen terug in het onderscheid tussen goed en

slecht gedefinieerde problemen. Goed gedefinieerde problemen zijn

problemen waarbij het duidelijk is wanneer de oplossing is

bereikt en waarbi j duideli jk is welke informatie moet worden

gebruikt (algoritmen). Slecht gedefinieerde problemen zijn in het

algemeen complexe problemen, die veel kennis van de oplosser

vereisen en meestal ook het raadplegen van externe bronnen nodig

maakt (niet of nauwelijks algoritmiseerbaar).

-4-



Een ui tgebreider onderscheid in problemen is weergegeven in de

volgende figuur.

Oekannthcit der Operationen

hoch

gering

Dialektische

Dialektische,
Synthetische

gering

Problcmtypen

Analytische

Synthetische

hoch Oekannthcit
dec Ist/Soll
kriterien

Analytische problemen Z1]n van wiskundige aard.

Synthetische problemen vinden wij in de denksport.

Dialectische problemen (redeneerkundig) vinden wij bijvoorbeeld

in de BM. Zij vallen onder de slecht gedefinieerde problemen en

het is dus moeilijk deze te algoritmiseren [ lit.l0 ].

2.2 Oefinitie van probleemanalyse

Analyse is in wezen het inwinnen van informatie door uitsplitsen

en ontbinden, maar ook door onderzoeken van alleenstaande

elementen en samenhangen. Het gaat hierbij om herkennen,

definieren, structureren en ordenen.

Om fouten te mijden is het belangrijk het probleem eenduidig te

formuleren. oit gebeurt met behulp van probleemanalyse.

Probleemanalyse wordt als voIgt omschreven:

Het essentHHe en het niet ter zake doende scheiden, en bi j

complexe problemen door uitsplitsen in overzichtelijke deelpro

blemen een oplosmethode voorbereiden.

Probleemanalyse en -formulering is een van de belangrijkste

stappen in een methodische aanpak! [ Lit.4 ].
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De opmerking 'Een goed omschreven probleem is het halve antwoord'

is hier dus zeker op zijn plaats.

2.3 Technieken en .ethoden

De onderstaande technieken kunnen bij de probleemanalyse worden

gebruikt. De technieken volgen elkaar op, totdat een goede

voorbereiding ten aanzien van de oplosmethode is bereikt

[ lit.13 ].

*

*

*

*

*

*

Materiaalanalyse:

Conflictanalyse:

structureren/

visualiseren:

Vaststellen van

samenhangen:

Expliceren:

Vraagtechniek:

Deze analyse geeft antwoord op de vragen:

wat is gegeven?

Wat wordt gezocht?

Deze analyse geeft antwoord op de vragen:

Welke hindernissen zijn te overwinnen?

Wat moet worden veranderd?

Dit houdt in het beschrijven van problemen in

matrix, grafiek, schets, tekeningen enz.

Bijvoorbeeld probleemmatrix.

[ Zie ook lit.G,ll J.
Hierin kunnen ook eisen en wensenpakketten

zichtbaar worden.

Deze is belangrijk bij dubbelfuncties.

Deze techniek is bedoeld om verborgen

gegevens op te sporen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt

een beter inzicht gekregen in de probleem

stelling. [ Zie ook lit.12 J.
Een voorbeeld hiervan is de vijf-vragen

methode van Laurent.

1. Waar gaat het om? (Concretiseren)
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*

*

Creativiteits

techniek:

omschrijven,

analogieen,

associaties:

2. Is er een analoge situatie? (Onder het

motto: 'er is niets nieuws onder de

zon'.)

3. Hoeveel is er al gedaan?

4. Hoe staan de zaken nu? (De is-toestand)

5. Hoe moet het verder? [ Lit.2 ]

Deze techniek omvat brainstormen, brainwri

ting, intuitie, waarbij de volgende regels in

acht moeten worden genomen.

Het zonder beperkingen goed formuleren

van het probleem.

Elk idee is geoorloofd.

Zoveel mogelijk ideeen.

Ideeen van anderen opnemen en verder

ontwikkelen.

Kritiek pas leveren als er geen ideeen

meer worden geleverd.

De ideeen moeten schriftelijk worden

vastgelegd. [ Zie ook lit.3 ].

Indien de bovenstaande techieken hebben

gefaald in de voorbereiding van de oplosme

thode kunnen deze technieken hulp bieden. Het

anders schrijven van problemen, zoeken naar

analogie en associaties met bekende proble

men, kunnen een nieuwe ingang tot de

probleemsituatie betekenen.

2.4 Toepassing in de 8M

De bovenstaande technieken en methoden kunnen worden toegepast in

de 8M. Een uitbreiding van de analyse kan worden gevonden in de

volgende aanpak. Door de levensduur van een werktuig te bekijken,

zijn twee stadia te onderscheiden:

het ontwerpstadium en

het gebruikstadium.
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worden geldentificeerd,

De beschri jving dient te

Probleemanalyse tijdens het ontwerpstadium

Voor het ontwerpen van werktuigen is een goede techniek ontwik

keld, het zogenaamde 'methodisch ontwerpen'. Over dit onderwerp

is veel Iiteratuur beschikbaar. De uitwerking van de analyse

wordt in dit verhaal daarom ook niet gegeven, maar er wordt

verwezen naar de literatuur.

Vaak voorkomende namen zijn gegeven in bijlage 4.

Probleemanalyse tijdens het gebruikstadium

In het gebruikstadium zijn twee probleemanalysen te onderschei

den. Ten eerste de probleemanalyse ten aanzien van reeds

opgetreden problemen; ten tweede probleemanalyse ten aanzien van

het voorkomen van problemen.

De probleemomschrijving luidt dan:

het probleem is het verschil tussen de standaard (norm)

en de werkelijkheid;

de oorzaak van het probleem is een verandering

[ lit.9 ].

De probleemanalyse ten aanzien van reeds opgetreden problemen

De analyse gebeurt in zeven fasen.

Men heeft een idee over wat zou moeten zijn (de norm).

Een probleem is een afwijking van deze standaard.

Wanneer meer problemen blijken op te treden, wordt er

een gekozen volgens urgentie, gevaarlijkheid, omvang of

grootte van groei.

De afwijking moet precies

gelokaliseerd en omschreven.

gebeuren in vier dimensies.

1. Identiteit (wat)

2. Lokatie (waar)

3. Tijd (wanneer)

4 • omvang (hoe groot) -

-8-
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Er is alti jd een verschil tussen wat in aanraking is

geweest met de oorzaak van het probleem en wat niet.

De oorzaak van het probleem is die verandering die

heeft gezorgd voor de andere gedaante, mechanisme of

conditie: dus voor het ongewenste nieuwe effect. Het is

dus belangrijk om de relevante verandering te vinden

(bijvoorbeeld met weegfactoren).

De oorzaken kunnen worden afgeleid uit de relevante

veranderingen, die zijn gevonden in de probleemanalyse.

De meest waarschijnlijke oorzaak van de verandering

verklaart precies aIle feiten in de probleemspecifica

tie.

Zie hiertoe ook de figuur in bijlage 3. [ Lit.9 ]

De analyse ten aanzien van voorkoming van problemen (potentiele

problemen)

De analyse van potentiele problemen bevat de volgende zeven

vragen.

Wat zou er fout kunnen gaan?

Wat is elk probleem aangaande:

1. identiteit (wat):

2. lokatie (waar);

3. tijd (wanneer);

4. omvang (hoe groot).

Hoe gevaarlijk is elk probleem? (Fataal, pijnlijk enz.)

Wat zijn de mogelijke oorzaken van elk probleem?

Hoe waarschijnlijk is elke mogelijke oorzaak?

Hoe kan een mogelijke oorzaak worden vermeden of

geminimaliseerd worden.

Hoe kunnen de meest serieuze problemen worden behan

deld? ( Lit.9 ]

Voor eventuele uitbreiding van deze analysen wordt verwezen naar

de algemene technieken en methoden genoemd onder '2.3 technieken

en methoden'.
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Indien de probleemanalyse zorgvuldig wordt uitgevoerd, is een
goede voorbereiding op de oplosmethode bereikt.

Met nadruk wordt nogmaals opgemerkt: 'Een goede omschrijving van

het probleem is het halve antwoord'.
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HOOFDSTUK III

3 Stukje voor toekomstig dictaat

probleemanalyse

In problemen zl.Jn altijd ,meer of minder expliciet, drie

elementen te herkennen.

1. Er is een (uitgangs)situatie ( is-toestand) .

2. Er is een gewenste situatie.

3. Er is een weg van aanvang tot eind (een transformatie).

Probleemanalyse wordt als voIgt omschreven:

Het essentiEHe en het niet ter zake doende te scheiden en bi j

complexe problemen door uitsplitsen in overzichteli jke deelpro

blemen een oplosmethode voorbereiden.

Een goede omschrijving van het probleem is het halve antwoord!

De technieken die kunnen worden gebruikt om problemen te

analyseren, zijn:

materiaalanalyse;

conflictanalyse;

structureren/visualisereni

vaststellen van samenhangeni

expliceren;

vraagtechniek;

creativiteitstechniek/brainstormeni

omschrijvingen/analogieen/associaties.

De technieken volgen elkaar op totdat een oplosmethode is
voorbereid.

Een uitbreiding van de technieken is te vinden in het beki jken

van de levensduur van werktuigen. De volgende twee stadia zijn te

onderscheiden:

ontwerpstadium en

gebruikstadium.
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worden geidentificeerd,

De beschrijving dient te

Probleemanalyse tijdens het ontwerpstadium gebeurt met behulp van

de bekende aanpak: het methodisch ontwerpen. Hierbij wordt onder

meer gebruik gemaakt van eerdergenoemde technieken. Er bestaat

veel literatuur over het onderwerp methodisch ontwerpen, de

probleemanalyse hiervan wordt hier dus ook niet verder beschre

ven.

Het gebruikstadium levert twee andere probleemanalysen.

Ten eerste de probleemanalyse ten aanzien van reeds opgetreden

problemen, ten tweede probleemanalyse ten aanzien van het

voorkomen van problemen.

De probleemomschrijving wordt dan:

Het probleem is het verschil tussen de standaard (norm)

en de werkelijkheid.

De oorzaak van het probleem is een verandering.

De probleemanalyse ten aanzien van reeds opgetreden problemen.

De analyse gebeurt in zeven fasen.

Men heeft een idee over wat zou moeten zijn (de norm).

Een probleem is een afwijking van deze standaard.

Wanneer meer problemen blijken op te treden, wordt er

een gekozen volgens urgentie, gevaarlijkheid, omvang of

grootte van groei.

De afwijking moet precies

gelokaliseerd en omschreven.

gebeuren in vier dimensies.

1. Identiteit (wat) (wat niet).

2. Lokatie (waar) (waar niet).

3. Tijd (wanneer) (wanneer niet).

4. Omvang (hoe groot) - (hoe groot niet).

Er is alti jd een verschil tussen wat in aanraking is

geweest met de oorzaak van het probleem en wat niet.

De oorzaak van het probleem is die verandering die

heeft gezorgd voor de andere gedaante, mechanisme of

conditiei dus voor het ongewenste nieuwe effect. Het is

dus belangrijk om de relevante verandering te vinden

(bijvoorbeeld met weegfactoren).
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De oorzaken kunnen worden afgeleid uit de relevante

veranderingen, die zijn gevonden in de probleemanalyse.

De meest waarschijnlijke oorzaak van de verandering

verklaart precies aIle ·feiten in de probleemspecifica

tie.

De probleemanalyse ter voorkoming van problemen

De analyse van potentiele problemen bevat de volgende zeven

vragen.

Wat zou er fout kunnen gaan?

Wat is elk probleem aangaande:

1. identiteit (wat);

2. lokatie (waar);

3. tijd (wanneer);

4. omvang (hoe groot).

Hoe gevaarlijk is elk probleem? (Fataal, pijnlijk enz.)

Wat zijn de mogelijke oorzaken van elk probleem?

Hoe waarschijnlijk is elke mogelijke oorzaak?

Hoe kan een mogelijke oorzaak worden vermeden of

geminimaliseerd worden.

Hoe kunnen de meest serieuze problemen worden behan

deld?

Voor eventuele uitbreiding van deze analyse wordt verwezen naar

de eerdergenoemde algemene technieken.

Indien de probleemanalyse zorgvuldig wordt uitgevoerd, is een

goede voorbereiding op de oplosmethode bereikt.
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HOOFDSTUK IV

4.1 Waarnemingen

* Vanwege de beperkte tijd die ter beschikking staat, is het

niet mogelijk aIle beschikbare literatuur te zoeken, door te

nemen en te verwerken.

* Het opzoeksysteem van de bibliotheken (VUBIS) is erg

beperkt. Slechts enkele werken in de literatuurlijst z1Jn

verkregen met behulp van VUBIS. Bij de onderwerpinformatie

staan lang niet aIle boeken die het desbetreffende onderwerp

behandelen. Het zoeken van Iiteratuur heeft veel ti jd in

beslag genomen.

4.2 Suggesties

devannaar literatuur ter uitbreiding

en hiermee

de vermelde technieken en methoden,

* Verder zoeken

literatuurlijst

uitbreiding van

en

* het uitwerken van de analyse ten aanzien van ontwerpkundige

problemen.

*

-14-



Literatuur

1. Prof.ir. J.M. van Bragt

Projectstrategie in de innovatie

Dictaat: Augustus 1986

2. G. Bechtloff

Entscheidungsprozesse bei der losung konstruktiver Probleme

Konstruktion 31 (1979) s. 234 - 236

3. W. Beitz

Kreativitat des Konstrukteurs

Konstruktion 37 (1985) s. 381 - 386

4. W. Beitz - G. Pahl

Konstruktionslehre

Springer-Verlag Berlin (1976)

5. H. Berns

Denkmodell fur methodisches und wirtschaftliches Kon

struieren und Gestalten

Konstruktion 32 (1980) s. 13 - 18

6. J.Burmeister - J. Muller

Die Problemmatrix

Maschinenbautechnik, Berlin 36 (1987) s. 75 - 79

7. Hohmann

Methodisches Konstruieren

Verlag W. Girardet Essen (1977)

8. A.J.M. de Jong

Kennis en het oplossen van vakinhoudelijke problemen

Proefschrift TUE (1986)

9. C.H. Kepner - B.B. Tregoe

The rational manager

McGraw-Hill Book Company New York (1965)

-15-



10. J. Muller

Versuch einer Typisirung der Anforderungssituationen bei der

Losung technisch-wissenschaftlicher Augabenstellungen

Maschinenbautechnik, Berlin 35 (1986) s. 365 - 371

11. H.H. van den Kroonenberg

Keuzetechnieken bij het methodisch ontwerpen

De Constructeur nr. 3 (maart 1986) bIz. 24 - 32

12. W.C. Rodenacker - U. Claussen

Regeln des methodischen Konstruierens

Krausskopf - Verlag (1973)

13. R. Sell

Angewandtes Problemlosungsverhalten

Springer - Verlag Berlin (1988)

-16-



OPU van deze literatuurstudie

Het orientatieproces

Bijlage 1

OrH~ntatie:

*
*
*
*
*
*

Ti jdens de orientatie worden de volgende vragen

gesteld:

Wat is het doel van de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

Wat is het uiteindelijke resultaat?

Wat zijn de ingangsgegevens?

Wat zijn de eisen?

Wat is het probleem?

Plan: De vragen worden beantwoord door

het bekijken van literatuur en

medewerkers.

een denkproces ,

gesprekken met

Uitvoering:

*

*

*

*

*

*

Deze wordt als voIgt:

Doel opdracht:

Het beki jken van probleemanalyse met behulp

van een literatuurstudie.

Het zoeken van bruikbare technieken in de BM.

Opdracht: Zie bijlage 2.

Resul taat: Verslag over het onderwerp probleem

analyse.

lngangsgegevens:

Probleemanalyse is een onderdeel van

probleemoplossen.

Literatuur: Kepner en Tregoe.

Eisen: De opdracht in ca. 100 uur vervullen, dit

is orientatie, Iiteratuur zoeken en bestuderen,

informatie selecteren en verslaglegging.

Probleem: Het vinden van de literatuur met daarin

geschikte informatie. Deze informatie wordt

zodanig verwerkt, dat een verslag kan worden

geschreven.

Toets: lng. J.J.M. Schrauwen.
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Het planproces

orientatie:

Plan:

Uitvoering:

Aan de hand van de ingangsgegevens wordt verdere

literatuur gezocht. De referenties in deze

literatuur kunnen tot nieuwe literatuur leiden.

De literatuur wordt gezocht met behulp van VOBIS

onder de noemer probleemoplossen, het doorwerken

van jaaroverzichten in vaktijdschriften en door

aanwijzingen van Ing. J.J.M. Schrauwen.

De gevonden literatuur wordt zorgvuldig bestudeerd

en de vragen uit de opdrachtbeschrijving

(bijlage 1) worden beantwoord.

Het plan wordt uitgevoerd.

Dit houdt in dat

er een definitie is van probleemanalyse;

er bruikbare technieken zijn voor de BM;

er een overzicht is van de gevonden litera

tuur.

Tot slot wordt er dan nog

een stukje dictaat geschreven en

waarnemingen en suggesties geopperd.

Toets: Ing. J.J.M. Schrauwen.
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Ret uitvoeringsproces

Ret geheel wordt verwerkt in een verslag.

Toets: Prof. ire J.K. van Bragt.

Ing. J.J.K. Schrauwen.
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TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA

Literatuurstudie

Uitvoerder

Afstudeerhoogleraar

Bege1eider TUE

Onderwerp

Probleemanalyse

Bijlage 2

10 augustus 1988

H.M.J.H. van Duuren

Prof.ir. J.M. van Bragt

Ing. J.J.H. Schrauwen

definitie
zoeken meest waarschijnlijke oorzaken

- bruikbare technieken voor de werktuigbouwer werkzaam in de
Bedrijfsmechanisatie

Output

1. overzicht gevonden literatuur

2. conclusies daaruit
- waarnemingen
- suggesties voor onderzoek

3. advies t.a.v. hapklare bruikbare middelen

4. stukje t.b.v. toekomstig diktaat "projectstrategie"

Duur ca. 100 uur
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Steps 1 and 2:
Comparison of~
SHOULD with '-V
ACTUAL

What SHOULD be

What ACTUALLY is

DEVIATION to
be corrected
is a PROBLEM

Examination
and setting of
priorities

Bijlage 3

Steps 3, 4 and 5:
Comparison of
IS with IS NOT

cj>

I

What
What lies

What
The outside the

Where Where
When problem problem:

When
Extent IS The problem

Extent
IS NOT

~
Identification of

DISTINCTIONS and CHANGES

Sleps 6 and 7:

Comparison of

ACTUAL with
DEDUCED·

• ACTUAL effects of Real Cause

• DEDUCED effects of Possible Cause

t:=j>.-----------I
• CAUSE that exactly fils is the

Most Likely Cause

The seven ste~ o£ probleni analysis involve a series of com
pari~I1S made 1vith various parts of the Ihformation available. These
cnmpari!'lons are ma(le in order to arrive at a caust-and-efFect cOhdusion
lhal is the 1II0it tcnable one possible.
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Methodisch ontwerpen, vaak voorkomende namen:

1. u. Baatz
2. w. Beitz

3. R. Bernhardt
4. w. Bischoff
5. A. Bock
6. u. Claussen

7. H. Gerber
8. E. Gerhard
9. F. Hansen
10. H. Holliger

11. A. Jung

12. F. Kesselring

13. R. Koller
14. P. Krumhauer

15. A. Kuhlenkamp
16. H. Lohmann

17. J. Miiller
18. G. Pahl

19. A. Richter
20. W. Rodenacker

21. K. Roth
22. E. Schnelle

23. R. Simonek
24. R. Wachtler
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