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Dames en Heren,

CO-MAKER, QUO VADIS?

A.F. Hendrix
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Er wordt altijd gezegd: de grote kracht van de kleine en middelgrote ondernemer is zijn flexibiliteit.

Flexibiliteit is ook het moderne toverwoord van instanties die zich bezighouden met innovatie. Als je

maar flexibel bent, kom je er weI. Maar niemand heeft mij ooit een wetenschappelijke en vooral

bruikbare definitie kunnen geven van het begrip flexibiliteit.

In de praktijk komt het erop neer dat de arme ondernemer - om het eens duidelijk en heel plat uit te

drukken - vaak niet weet waar hij de kont moet keren. Wanneer die ondernemer een eigen

eindprodukt maakt, kan hij nog een beetje zijn richting bepalen: hij hoeft alleen maar te luisteren naar

de markt, al is die vaak al grillig genoeg om hem soms slapeloze nachten te bezorgen.

Maar dat is nog niets vergeleken met de stuurloosheid waaraan zijn coUega is overgeleverd die

toevallig behoort tot het selecte, illustere gilde der toeleveranciers. Die man zit in de lift! Hij wordt

door uitbesteders de hemel in geprezen. Van hem wordt het heil verwacht in de grote concurrentieslag

tussen de westerse en de oostaziatische produktiemodellen. .till is de spil van aIle vernieuwing. We

noemen hem trouwens ook geen toeleverancier meer, want dat doet teveel denken aan de melkboer.

Nee, hij heet voortaan co-maker. Hij is de man die zero defect levert. Hij zet de bestelde

boodschappen ook niet zomaar aan de deur, maar hij doet dat just in time, in het kader van een

logistiek proces. Hij is een schakel in het direct feed-gebeuren, het materialsmanagement-systeem van

de opdrachtgever.

Zo'n man is natuurlijk goud waard, althans voor de uitbesteder. Het enige wat van hem gevraagd wordt

is, dat hij flexibel moet zijn. Dat klinkt geweldig, maar het komt er - andermaal plat uitgedrukt en

door de werkbank genomen op neer dat hij moet leren dansen naar de pijpen van de opdrachtgever. Ik

haast mij te zeggen dat ik dat minder negatief bedoel dan het lijkt.

Op de eerste plaats: naar andermans pijpen dansen moet iedere ondernemer, of dat nu de pijpen zijn

van de opdrachtgever, de consument, Europa '92 of de fiscus. Zelfstandig ondernemerschap bestaat dus

niet, het is een contradictio in terminis, een tegenspraak in zichzelf. Verder is elk economisch

produktiemodel een hierarchiek model, d. w. z. dat een handjevol grote jongens de speelruimte voor de

rest bepaalt. Soms lijkt die speelruimte groot, maar is ze in werkelijkheid benauwend klein. Een

ondernemer die dan nog flexibel moet zijn, behoort de eigenschappen te hebben van een Stanley

Matthews of een Johan Cruyff: flexibiliteit is voetbalkunst op de vierkante meter.

-8-



Mij is gevraagd om u vandaag enig aanvullend inzicht te verschaffen in de hedendaagse positie van de

toeleverancier. Ik heb daar niet voor gestudeerd, dus dit wordt geen academisch tractaat.

Waarschijnlijk lucht u dat op. U moet mijn bijdrage zien als een praktijkvoorbeeld, een zogenaamde

case study, want ik ben zelf ondernemer en derhalve dagelijks onderworpen aan het

flexibiliteitsbeginsel.

Het is allemaal begonnen in 1975, toen mijn compagnon Rutten en ik in Tegelen een

aluminiumgieterij overnamen die we Herumetal B. V. doopten. Het bedrijf had 8 man personeel en

het maakte hoofdzakelijk produkten voor de bouw. We waren dus een "jobber", een schappenvuller.

Prijs was belangrijker dan kwaliteit: een produkt hoefde niet goed te zijn, als het maar verkocht werd.

In 1980 liep het fout, toen de bouw plotseling inzakte. We waren in een klap 80 % van onze klanten

kwijt. Op dat moment moesten we kiezen: rustig wachten op de deurwaarder, of proberen door te

dringen in de markt van hoger gekwalificeerd gietwerk. Dat was de markt waar kwaliteit, creativiteit en

technisch vakmanschap zwaarder telden dan de dUbbeltjes. Wij hebben, min of meer op goed geluk, de

sprong gewaagd.

Dankzij een onbcgrensd vertrouwen van de bank, het GAK en de fiscus, en met de blik op oneindig
---h1lf'T

wisten we het drie jaar uit te zingen. We probeerden kwaliteit te maken. Het eerste jaar was een totale

mislukking, omdat we er niet de goede techniek voor in huis hadden. Die zijn we toen gaan afkijken

bij de concurrentie in de Verenigde Staten.

Maar met een betere techniek aIleen kwamen we er ook niet. Er hoorde een volledig nieuwe interne

organisatie bij, een organisatie gebaseerd op kwaliteitsbeheersing. Dus haalden we er externe

kwaliteitsdeskundigen bij. Iedereen ging terug in de schoolbanken en de tent werd grondig overhoop

gehaald. We leerden inzien dat "rust in de tent" voor een bedrijf dodelijk is: als er geen problemen
- ---~~'.--

zijn~ onder de mat gekeerd. Problemen zjjn er n~~~k.,,~.;.Maar in de praktijk wil

iedereen enthousiast vooruit kijken, en niet achteruit. "Fout", zei de kwaliteitsman, "Als er een tijdje

geen problemen zijn, moet er bij het management een rood lampje gaan branden. Als er geen

problemen zijn, moeten ze worden uitgevonden.

Problemen moet je opzoeken, niet wegmoffelen. "Zo maakten we kennis met de Wet van Murphy die

zegt:"Veronderstelling is de moeder van de puinhoop". In die onvergetelijke drie leerjaren hebben we

in ons bedrijf een ingrijpend innovatieproces doorgemaakt, een proces van technische vernieuwing in

combinatie met een andere wijze van werken. Intussen moest er natuurlijk wei brood op de plank

blijven komen. Dat betekende dat je klanten moest zien te vinden in een markt waarvan je niet eens

wist hoe die eruit zag en wat ze van je zou kunnen willen. Veel konden we aanvankelijk niet laten

zien. We konden ons aIleen "met de mond" verkopen. Als je dat toevallig goed af gaat, heb je geluk.

Maar het was net genoeg om het hoofd boven water te houden, tot het ogenblik kwam waarop we echt

wat begonnen voor te stellen. Over de rug van onze afnemers hadden we bereikt wat we wilden. We



hadden geleerd met hun ogen te kijken naar ons bedrijf en zijn mogelijkheden. We hadden hun vragen

vertaald in onze antwoorden.

Halverwege de jaren '80 waren we over de berg. We drongen geleidelijk door in nieuwe markten waar

high technology werd bedreven:

- de automobielindustrie,

- de optische industrie,

- de medisch/technische en de nucleaire industrie,

- de meet- en regelindustrie,

- de vliegtuigbouw,

- de scheepsbouw, inclusief marine,

- de hydraulische apparatenbouw.

Van schappenvuller waren we co-maker, de tijd van "jobben en tobben" lag achter ons. Althans, dat

dachten we. Er gingen inderdaad nieuwe verten voor ons open en we zaten in een circuit waarin iedere

ondernemer met een beetje behoefte aan erkenning graag in verkeert. We kregen niet aIleen een

betere orderportefeuille, maar ook erkenning.

Vorig jaar waren we de eerste aluminiumgieterij in Nederland die op de Approved Supplier List kwam

van Fokker Aircraft b. v. , een opstapje naar de Europese vliegtuigindustrie. Deze uitverkiezing is

inmiddels weer met twee jaar verlengd. Zeer onlangs hebben we ook het Certificate of Approval van

Lloyd's ontvangen voor ons kwaliteitsbeheersingssysteem. Dat zijn mooie dingen voor de mensen, en

dat zijn er inmiddels meer dan zestig.

Vorig jaar hebben we ons bedrijf overgeplaatst naar een aanzienlijk ruimere locatie in...,!!elfeld. Voor

ons is de glasnost dus begonnen. Nu de perestrojka nog. Wat ik daarmee bedoel, zal u spoedig

duidelijk worden.

U begrijpt dat in ons geval de relatie tussen uitbesteder en toeleverancier tijdens het hierboven

besehreven proces van aanpassing en vernieuwing drastiseh veranderd is. Dat had in eerste instantie

voor ons aIleen maar voordeel. We waren niet meer, zoals vroeger, afhankelijk van incidentele orders

die uitsluitend op prijsbasis werden verleend. Toelevering ontwikkelde zich tot co-making en early in

volvment, d.w.z. meedenken met de klant in een zo vroeg mogelijk stadium. Er ontstaat daardoor een

langlopende vertrouwensrelatie die meer zekerheid geeft en een stuk continuIteit veilig stelt.

Bovendien wordt een intensiever appel gedaan op de know how en de techniek die in het bedrijf

aanwezig is. Dat verhoogt de motivatie van de medewerkers, omdat ze niet aIleen uitvoerders zijn maar

ook mede-ontwikkelaars. Hoe intensiever de relatie, des te meer diensten. In plaats van een simpel

gietstuk leveren wij nu een funetie.

Dat is allemaal rozegeur en manesehijn. Nu komt de keerzijde van de medaille, de eigenlijke kern van



mijn betoog. Ik heb daar de titel "Co-maker, quo vadis" boven gezet, vrij te vertalen met "Co-maker,

~ moet dat heen?". Het is prachtig dat toeleveranciers geen waterdragers meer zijn die ergens langs

de route klaar moeten staan om de kopmannen van de ploeg te voorzien van een versgevulde bidon of

een etenszakje. Het is ook prachtig dat uitbesteders hun toeleveranciers willen upgraden. Maar dat

doen ze natuurlijk niet uit altruisme. Dat doen ze uit welbegrepen eigenbelang. Misschien kan de

uitbesteder zich voorstellen dat zijn counterpart, de toeleverancier, ook weI eens eigenbelang op het

oog zou kunnen hebben.

Ook de toeleverancier is geen altruist. ze hebben dus een aantal belangen met elkaar gemeen, en een

van de be-langrijkste is het genereren van geld. Daar zit niks verkeerd aan, dus kun je het maar beter

rechtuit zeggen. Er is een Engels spreekwoord dat luidt; "The money YQ!! refuse, will never do YQ!!

good.

Als we het daarover eens zijn, wil ik mijn opmerkingen over de positie van de toeleverancier/co-maker

verdelen in drie groepen, namelijk:

- communicatie

- informatie

- organisatie.

Ik begin dus met communicatie.

Mijn ervaring is dat daar heel wat aan schort, vooral van de kant van de uitbesteder. Co-makership

betekent tweerichting-verkeer, tussen partners met gelijke of minstens gelijkwaardige belangen. Zij

willen samen de wedstrijd winnen. Dan kan het niet zo zijn dat de toeleverancier aIleen maar mee mag

doen, maar dat de spelregels bepaald worden door de uitbesteder. Dat geeft foute boet. Co-makership

is niet het eenzijdig uitvoeren van opdrachten, maar het in gezamelijk overleg werken aan hetzelfde

produkt. Dat schept condities van verplichtingen, aan twee kanten.

In de praktijk is het vaak zo dat de uitbesteder het contact, de communicatie, met de co-maker pas

zoekt als hem dat zo uitkomt. De uitbesteder ontwikkelt een produktie- en marketingstrategie waarin

de toeleverancier niet wordt gekend. Die hoort pas veellater - en niet zelden uit de pers - wat er aan

de hand is. De uitbesteder zegt: Wij gaan onze toelevering reorganiseren, wat meestal betekent dat er

gesaneerd wordt. Wie maakt uit wie afvalt? De uitbesteder. Minder toeleveranciers betekent dat

degenen die overblijven, meer moeten kunnen. Wie maakt uit wat? De uitbesteder. De uitbesteder

zegt: U kunt het keren hoe u wilt, maar uw prijzen zijn onze kosten, en onze kosten moeten omlaag.

Wie krijgt de bezuinigingsoperaties op zijn bordje? De man met die fraaie naam co-maker. Hij moet

zero defect en just-in-time aanleveren. Hij moet een stuk voorraadbeheer overnemen.

In dat hele voortraject heeft de co-maker niets in de melk te brokkelen, hij wordt er niet bij

betrokken. Als de beslissingen te principale eenmaal genomen zijn, wordt hij erbij gehaald. Hij moet

maar zorgen dat hij het rooit. Hoe, daar heeft de uitbesteder geen boodschap aan.
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Maar hoe staat het met hun kennis van materialen en grondstoffen? Wat weten zij van metallurgie, van

toleranties en van slijtage-quoti<inten? Zij komen met very sophisticated en proposals en verwachten

dat de co-maker dat hij het weI eventjes verhapstukt. Zo werkt het natuurlijk niet. Wie wil voorkomen

dat ook de mccst-belovende "brainwaves" de mist ingaan of de prullenbak, moet behalve meer

communicatie ook meer informatie inbouwen in het samenspel van uitbesteding en toelevering. Dan

wordt vaak at veel eerder duidelijk dat bepaalde zaken technisch helemaal niet kunnen of dat ze - na

enige aanpassing - veel beter, goedkoper en sneller anders kunnen.

Punt twec: informatie.

{nkopers, tekenaars en constructeurs beginnen de laatste jaren hun ivoren torens te verlaten. Zij

treden eerder met de toeleverancier in overleg, zodat produkten en halffabrikaten meer en meer het

gevolg zijn van teamwork tussen de specialisten van de uitbesteder en de specialisten van de

tooleverancier. Co-making dus, of co-designing. Er wordt naar de producent geluisterd en men erkent

dat bij hem ook heel wat bruikbare know how zit. Maar in de praktijk gebeurt het nog te weinig. De

knappe koppen die produkten bedenken of innoveren, hanteren daarbij een groot aantal criteria, zoals:

- criteria van functionaliteit en kostprijs;

- en criteria van onderhoud, duurzaamheid en vormgeving.

/
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Wij hebben met enkele bedrijven uitstekende ervaringen ontwikkeld in een co()rdinatieteam. Onze

technische directeur is volledig vrijgemaakt om te functioneren als gesprekspartner met de afnemers.

Hij is namens het bedrijf de mee-denker in het allervroegste stadium van de produktontwikkeling bij

de afnemer. Dat moet ertoe leiden dat een groot deel van de fouten reeds in het voortraject kan

worden voorkomen. Maar achter deze mee-denker moet in het bedrijf weI een logistiek en technisch

apparaat staan waarop hij kan terugvallen. De co-maker staat op die manier mee aan de tekentafel bij

de afnemer en de constructeur heeft toegang tot onze know/how. In zo'n bilateraal overleg hooven

gietstukken geen rotdingen te zijn, zoals prof. Bertrand ooit gezegd heeft. De tooleverancier mag een

woordje meespreken. Van mn creativiteit wordt door de partner gebruik gemaakt.

Aan zo'n overlegsituatie heeft ons bedrijf reeds een aantal meerjarige contracten overgehouden, waarin

de uitbesteder zijn product dankzii onze inbreng tegen een aanzienlijk lagere kostprijs op de markt kan

brengen dan zonder die inbreng mogelijk zou zijn geweest. Maar informatie heeft zijn prijs.

De gangbare uitdrukking is informatie geven, wat niet wil zeggen dat informatie beschouwd moet

worden als een weggevertje. De co-maker moet zijn inbreng, zijn know how, zijn proefseries kunnen

factureren bij de uitbesteder. Dan krijgen we eerlijke verhoudingen met elkaar. Dan kunnen we elkaar

in de ogen blijven kijken. Maar uitbesteders doen daar nogal eens moeilijk over. Bovendien wordt lang

niet altijd in daden omgezet wat met de mond beleden wordt. De co-maker is afhankelijk van het

zakelijk denken van de uitbesteder. En hoe denkt die uitbesteder vaak? "Och, Pietje levert mij al

jaren." We hebben niet al teveel klachten over zijn kwaliteit, dus laten we hem voorlopig maar handha

Yen. "Het gevolg is dat de co-maker op het eind van de rit toch in de kou blijft staan. Hij is namelijk



niet alleen beter, hij is ook duurder dan Pietje. De co-maker wordt wei netjes betaald voor zijn

geleverde diensten en functies, maar voorlopig komt hij toch maar mooi niet aan de bak, omdat de

uitbesteder niet consequent is.

Ik wijs ook op het gevaar dat veel nationale toeleveranciers van de markt worden verdrongen als

gevolg van de "Japanisering" van de industrie. Haast alle Europese overheden lokken met subsidies

Japanse multinationals. Een van de voorwaarden daarbij is "local content" of "local sourcing",maar daar

komt vaak weinig van terechl. De eerste jaren na de opstart wordt inderdaad met lokale toeleveran

ciers gewerkt, maar sluipenderwijs worden die vervolgens afgestoten en vervangen door Japanse

toeleveranciers die zich eveneens in Europa komen vestigen. Veelal zijn dat dochterbedrijven van de

uitbesteders. Nog alarmerender is dat deze Japanse toeleveranciers zich na een tijdje niet meer

uitsluitend richten op hun "eigen" Japanse afnemers, maar ook op de niet-Japanse industrie. Japan

voigt hier een eigen koers.

Het is niet alleen uit angst voor de gesloten markt binnen de EG die deze bedrijven aantrekt. Het is

ook de noodzaak om financiele overschotten in Japan elders te herinvesteren. Ook de ongunstige koers

van de yen speelt mee. En het tekort aan capaciteit in eigen land, met name ten aanzien van de hoger

geschoolden. Wat heeft dit soort ontwikkelingen voor gevolg? Dat de autochtone co-maker in een

vicieuze cirkel terecht koml. Hij voelt zich van aile kanten tegelijk bedreigd. Hij wit best investeren,

risico's aangaan en informatie beschikbaar stellen, maar de rekening wordt misschien toch niet betaald

en dus wacht hij nog maar even. En amdat hij wacht, mist hij de boot. Wanneer communicatie en

informatie optimaal zijn, is de kans op zulke calamiteiten geringer. Dan hoeft de co-maker zich niet

voortdurend af te vragen of hij de afnemer weI kan vertrouwen. De afnemer zal moeten accepteren dat

aan zijn relatie met de toeleverancier altijd een prijskaartje hangt. Risico drukt zich altijd uit in geld.

Waarom hoort alleen de co-maker tot de risico-groep en wit de uitbesteder alleen mooi weer spelen?

Hij zou ook heel anders kunnen redeneren, namelijk: "De co-maker levert mij meer kwaliteil. Dus heb

ik minder uitvaI. Dus kan ik mijn prijzen langer handhaven. Dus kan ik beter concurreren tegen de

lage-lonenlanden. "Weet u hoe het eigenlijk zou moeten zijn? In elk geval niet zo dat de een dicteert

en de ander krepeert. Ik draai de verhoudingen liever om. De afnemer moet het verdienen om klant te

mogen zijn bij de toeleverancier!

Nog een enkel woord over de Japanners, om elk misverstand uit te sluiten. Wij hoeven er niet ~ priori

vies van te zijn, want er zitten voor de toeleverancier ook positieve kanten aan. AIs de structuur en de

kwaliteit van onze toeleveringsindustrie op hetzelfde niveau staat als wat deze bedrijven in Japan

gewend zijn, hoeven zij geen toeleveringsbedrijven te laten overkomen. Maar als wij aan hun eisen niet

kunnen beantwoorden, zullen we de slag verliezen. Dan slaan zulke bedrijven misschien Nederland

zeUs over als vestigingsland.



Tenslotte punt drie: organisatie.

De uitbesteder wentelt steeds meer af op de toeleverancier. De toeleverancier levert een funetie in

plaats van allcen maar een product. Dat is in het belang van de uitbesteder. Het is ook in het belang

van de toeleverancier, mits hij die wensen kan vertalen in zijn organisatie. Ik vrees dat veel

uitbesteders nauwelijks weten wat de toeleverancier zich daarmee op de hals haalt. Dat gebrek aan

kennis hangt samen met gebrek aan communicatie en gebrek aan informatie. De een weet te weinig

van de ander. Staat de uitbesteder er weI genoeg bij stH dat de toeleverancier behoort tot de

kwetsbaarste groep in onze industri~le samenleving? Welke risico's loopt hij weI niet alIemaal?

De toeleverancier moet tegenwoordig een groot deel van het traject tossen hem en de uitbesteder

voorfinancieren. Bij hem ligt dood kapitaal op de plank. Hij bouwt voorraad op die de toeleverancier

voorlopig liever niet in huis heeft. Hij heeft liquiditeit nodig voor de inkoop van zijn grondstoffen,

maar die liquiditeit zit in zijn voorraad. Dus draait hij weer in een vicieuze cirkel. Hij moet flexibel

zijn, maar hij begint te malen: hij wordt flexibiel. Naar mijn overtuiging is dit een zeer essentieel punt

in de positie van de toeleverancier.

Er wordt vaak gedaeht dat kwaliteitsbeheersing het allereerste sine~ non is in de overlevingsstrijd

van de toeleverancier. Daarbij hoort dan een indrukwekkende en kostbare technische en

teehnologisehe uitrusting. De toeleveraneier die CAD/CAM in huis haalt, kan niets meer gebeuren. Hij

is voor Europa '92 onder de pannen.

Ik zeg: vergeet 't maar. Er komt veel meer voor kijken. Veel belangrijker dan dat alles is de interne

organisatie. Just-in-time delivery mag in het belang zijn van de uitbesteder, de toeleverancier zal eraan

failliet gaan wanneer hij zijn produktie niet anders organiseert. Bij just-in-time delivery hoort just-in

time production. Jit is dodelijk zonder lin. Voorraadproduktie, aIleen maar omdat de uitbesteder zo'n

mooie langlopende order heeft geplaatst, schept levensgevaarlijke risico's voor de toeleverancier. Het is

verleidelijk - en ogenschijnlijk ook vaak lucratiever - om orders op voorraad uit te voeren. Het spaart

omsteltijden op de machines en daarmee ook mankracht. Dus laten we maar doordraaien, ook al heeft

de klant de spullen pas over twee maanden nodig. Zo raakt de plank vol, maar de betaling voIgt pas bij

aflevering. Je hebt dan weI een !!ik gevoel van binnen dat je meetelt in de selecte garde der

hedendaagse co-makers, maar het oude adagium boter !ill de vis is toch altijd nog beter. Je hebt zo

weinig aan direct feed als er weI voorraad, maar geen brood op de plank ligt.

Welke uitbesteder staat weI eens stH bij dit soort zorgen van zijn co-maker? Toeh heeft hij er baat bij

dat m.n organisatie en die van zijn co-maker goed op elkaar aansluiten. Er zou een systeem van

onderlinge afstemming moesten zijn tussen wat de toeleverancier produceert en wat de klant afneemt.

Zijn planning moet onze planning worden, niet meer en niet minder. Is het dan zo gek, hier te pleiten

voor een stukje ontwikkelingshulp? Immers, de uitbesteder heeft vaak hele knappe mensen in dienst

die alles afweten van managementsystemen, van interne logistiek, van produktiviteitsverbetering, van



feasability en allerlei andere dure disciplines. Waarom zou de toeleverancier daar geen beroep op

kunnen doen om zijn interne organisatie te verbeteren? lk wit daar bij deze gelegenheid graag een

pleidooi voor houden, hetgeen bij deze is geschied.

Nog een ander aspect van de kwetsbaarheid van de co-maker mag niet onbelicht blijven. Omdat hij een

vitale schakel is geworden in het integrale produktieproces, komt de toeleverancier ook in de slagscha

duw te staan van de loonpolitiek. Hij kan sneller het doelwit worden van stakingen die eigenlijk

bedoeld zijn om de eindproducent of een hele sector te treffen. Mercedes met 100. 000 mensen en 80

fabrieken is moeilijker plat te leggen dan Herumetal met 60. Dus gaan we bij Herumetal voor de poort

zitten en zorgen we dat Mercedes de gietstukken voor zijn motorblokken een tijdlang niet geleverd

krijgt. Dat kan een geweldig effectief wapen zijn. Ik denk dat het daarom goed is dat in CAO

onderhandelingen ook de stem van de toeleveringssector beter tot zijn recht komt, c.q. dat uitbeste

ders, multinationals en grote concerns, in hun arbeidskostenstrategie ook rekening houden met de

belangen van het toeleveringsechelon. Ook dat lijkt me een kwestie van organisatie, maar dan van een

heel andere orde.

Boven deze bijdrage staat de titel: Co-maker, waar gaat het heen? Op die vraag heb ik zeker geen

antwoord gegeven, en in die zin heb ik met deze lezing dus de plank mis geslagen. Mijn excuses

daarvoor. Misschien had ik meteen moeten zeggen: "ik weet niet waar het heen gaat", dan had u niet

zo lang hoeven te blijven zitten. Ik speel overigens de bal graag aan u terug: wie het wei weet, mag het

zeggen. Omdat ik niemand zie staan, behoor ik dus kennelijk tot de minderheid van ondernemers die

aanvaard hebben dat je in ons vak ook nog het nodige aan het toeval over moet laten. Een schande is

dat niet, het kan zelfs Philips overkomen. Het feit dat ik de voorgaande wijsheden zo moeiteloos uit de

mouw heb geschud, moge bewijzen dat hier een man met grote ervaring voor u staat. Zulke uitspraken

kunnen een gehoor overigens ook gemakkelijk op het verkeerde been zetten. Dat was beslist niet mijn

bedoeling.

Ik heb, vanuit mijn dagelijkse ondernemerspraktijk, aandacht gevraagd voor een paar facetten van de

relatie tussen uitbesteders en toeleveranciers. Niet meer, en ook niet minder. Deze relatie is volop in

beweging en er wordt veel te lichtvaardig over gedacht, door beide partijen. Deze relatie heeft het

uitdagende nadeel dat zij een LAT-relatie is. Uitbesteder en co-maker doen het living apart together.

De vraag is of dat zo moet blijven.

Flexibiliteit, het begrip waarmee ik deze bijdrage begonnen ben, heeft iets van zwier, van makkelijk in

de omgang, van zelfovertuiging. Een flexibel iemand weet wat er in de wereld te koop is. Hij weet waar

Abraham de mosterd haalt. Hem kan niets gebeuren. Soms probeert hij anderen knollen voor

citroenen te verkopen, maar dat anderen hem die kunnen verkopen acht hij volmaakt uitgeslotcn.

Ein Mann vom Welt, zeggen ze in Duitsland. Dat wereldje is het wereldje van de flexibele toeleve-
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rancier. Ik denk dat we aan imago niets hebben. Iemand die achter het stuur van een dure Mercedes

zit, hoeft nog niet de eigenaar te zijn. En misschien belt hij via de autotelefoon weI zijn curator. Ik wil

er alleen maar mee zeggen dat we beter met beide benen op de grond kunnen blijven.

Het heIe spel tussen uitbesteder en toeleverancier blijft een windverhaal ais het beperkt blijft tot

gewichtige kretologie op symposia en seminars. We moeten gewoon zeggen dat we allebei in dezelfde

boot zitten en dat de riem van de een niet langer is dan de riem van de ander. Wie uitbesteedt, heeft

wat te verliezen en wat te winnen. Wie toelevert, heeft wat te winnen en wat te verliezen. ZO simpel

liggen de zaken. De een willl!, de ander maakt i.U!. ZO groeien ze samen gezond door strategisch te

handelen.

Een oeroud Engels spreekwoord zegt: "If YQ!! can kiss the mistress. never kiss the maid". Met de meid

hebben we heerlijke tijden gehad, maar nu we eenmaal de tedere omhelzingen van de bazin des huizes

hebben mogen ervaren, willen we niet meer ruilen. De vIuchtige flirterijen hebben we ingeruild voor de

duurzame relatie. Wederzijds natuurlijk met de nodige rationele reserve, want liefde maakt immers

blind. Maar we komen een heel eind als we goed met elkaar aan de praat blijven.

Communicatie is in elke verhoudingen essentieel. AIleen via communicatie wordt informatie

overgedragen. Tussen mensen onderling, tussen mensen en computers, en tussen computers onderling.

Oat moet allemaal wei georganiseerd zijn, anders wordt het een puinhoop. Liefde zonder spelregels

duurt zelden langer dan een blauwe maandag of een dolle dinsdag. In "good old Ireland" zeggen ze,

met groot gevoel voor realiteit:"Love at the door. but leave at the hatch". Melkboeren zijn daar - zo

wordt in Nederland hardnekkig beweerd - altijd zeer bedreven in geweest.Het wordt tijd dat ook

uitbesteders en toeleveranciers zich die levenskunst eigen maken.

U ziet, dames en heren,

Het leven van een ondernemer zit vol poezie. Je moet er aIleen in geloven.

Ik dank u voor uw aandacht.



Een bilk op co-makership

Ir. PA Konijnendijk

1. Introductie

Co-makership is een veel besproken term in industrieel Nederland. Het gebruik van de term is

niet altijd gerechtvaardigd. Het verplaatsen van verantwoordelijkheden, voorraden en kwaliteits

problemen naar de leverancier mag geen co-makership genoemd worden. Co-makership, zou

Ubeschreven moeten worden als zinnig samenwerken van leverancier en afnemer. Op die Manier

~ zal de term co-makership in deze tekst gebruikt worden.
\!

Co-makership kan gezien worden als een vrijwillige Manier van verticale integratie. Vaak wordt

hierbij alleen gekeken naar de integratie van de twee ondernemingen die de co-makership relatie

opzetten. Verkoop en inkoop spelen een grote rol hierin. Een niet te onderschatten effect van de

afstemming tussen de twee ondernemingen is de benodigde interne integratie van de verschil

lende functionele afdelingen binnen een onderneming. Verkoop van de leverancier moet nauw

samenwerken met produktie, inkoop van de afnemer moet meer afstemmen met de eigen pro

duktie. Zonder de interne integratie van de functionele afdelingen kan een co-makership relatie

niet lang functioneren. Als het een commercieel spel blijft tussen inkoop en verkoop zijn de

winsten zeer beperkt.

Hierdoor wordt co-makership eveneens een mechanisme voor interne afstemming van de diverse

functionele afdelingen. Het wordt een mogelijkheid de traditionele barri~res te doorbreken.

Tussen produktie en verkoop (of inkoop) bestaan belangentegenstellingen die een afstemming

moeilijk maken. In produktie overheersen de technische en economische aspecten in de doelstel

lingen en de beoordeling. In verkoop spelen commerci~le aspecten en omzet een belangrijke roi.

De doelstellingen zullen niet zelden conflicteren. Dat spanningsveld tussen produktie en verkoop

kan door een goed co-makership project verminderd worden. De eisen die de verschillende

afdelingen aan elkaar stellen van flexibiliteit en effici~ntie worden uiteengerafeld in meer ratio

nele kosten!baten afwegingen.

Dit is alleen mogelijk indien het management van de onderneming toestaat en ondersteunt dat

traditionele doelstellingen ter discussie worden gesteld. Dat betekent dat er een strategische

beslissing moet zijn genomen om op co-makership Manier met elkaar te gaan samenwerken. Een

beslissing die vanuit de top gedurende het opzetten van de relatie voortdurend bekrachtigd moet

worden.
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Dit concept van afstemming tussen en binnen twee ondernemingen zal in een voorbeeld verder

uitgewerkt worden.

2. Een co-makership project in blikverpakkingen

2.1. De bedrijven

/
De relatie die hier als voorbeeld zal worden behandeld betreft ren leverancier van blikverpak-

kingen (Tinco) en een fabrikant van melkpoederprodukten (BFC). Deze twee bedrijven kennen

elkaar al vele jaren. De inkopers en verkopers gaan informeel met elkaar om.

BFC is een zelfstandig produktiebedrijf dat produkten levert aan de 18 Marketing Units van het

moederbedrijf die de produkten wereldwijd verkopen. BFC ziet Tinco als een goede leverancier

van kwaliteitsprodukten. Van het totaal aan blikverpakkingen ~om~80% van Tinco. De kosten

van een blikverpakking zijn 20% van de totale produktiekosten.

Tinco is een blikverpakkingen leverancier met lakldruk faciliteiten. Tinco heeft verschillende

produktievestigingen. De produktrange is verdeeld over de produktievestigingen naar klant

groepen. Tinco ziet BFC als een vriendelijke klant die weinig orderwijzigingen doorgeeft en ruim

op tijd de afroepen plaatst. BFC is verantwoordelijk voor een aandeel van 10% in de totale afzet

van een van de produktie-vestigingen. Ondanks de wederzijdse tevredenhcid verwachtte het

management van beide bedrijven goede resultaten van een intensivering van de contacten d.m.v.

een co-makership project. Daarbij werd ondersteuning gevraagd van externe adviseurs om kennis

en objectiviteit in het project in te brengen.

2.2. De startfase

Een co-makership project van twee bedrijven kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de

werkwijze, de produkten en de kostenstructuur. Het is belangrijk om bij aanvang van het project

een aantal afspraken te maken over de uitvoering van het project:

Commitment van het management. Het management van beide ondernemingen moet de

doelstellingen van het project vastleggen en ondersteunen.

Openheid van de gegevens. Vastgesteld moet worden welke gegevens voor wie beschikbaar

zijn. Openheid is een belangrijk issue in co-makership. In het project werd besloten tot

volledige openheid van aIle analyseresultaten

Delen van de projectkosten en baten. Wie betaalt welke kosten en hoe worden eventuele

opbrengsten verdeeld.



Het belang van de openheid en de betrokkenheid van het management mag niet onderschat

worden. Onvoldoende management betrokkenheid leidt tot vertraging in de besluitvorming

betreffende ingrijpende veranderingen. In het project hebben zich verschillende situaties voor

gedaan waar de afspraken, of het gebrek daaraan, van groot belang bleken. Een voorbeeld hier

van is de situatie die ontstond toen in een later stadium van het project veel medewerking van de

betrokken oommercieel manager van Tinoo nodig was. De openheid van de analyse gegevens was

onverenigbaar met het oommerciele beleid naar de klanten. Het hierdoor ontstane gebrek aan

medewerking van de oommerciele afdeling heeft geleid tot aanzienlijke vertraging in het project.

Naast een aantal projectafspraken werd in de startfase de werkwijze en organisatie van het 00

makership project vastgelegd. Het project bestond uit drie fasen:

Analyse afzonderlijke bedrijven en bepalen van de samenwerkings issues.

Analyse ketenafstemming, bepalen en kwantificeren (kostenlbaten) verbeteringsvoorstellen.

Invoering van de verbeteringsvoorstellen.

De analyse activiteiten op operationeel niveau werden uitgevoerd door een werkgroep die per

fase rapporteerde aan een geYntegreerde stuurgroep. Daarnaast werden in de bedrijven afzonder

lijk beleidsgroepen gevormd om het project en de resultaten verder in de organisaties uit te

dragen. De samenstelling van de verschillende groepen is weergegeven in figuur 1.

BlLEIDsaVERLEG BFC

DIVISI€, mgr
Fabrlek mgr
Logistiek mgr

BELEIDSOVERLEG TINCa

D,Vlsle mgr
Fabnek mgr
Logistiek mgr

STUURGROEP BFC + TINca

Logistiek mgr Fabriek mgr
Verkoop mgr

Senior consultant

Loglst,ek medewerker
Junior consultant

Flguur 1. ProJectstructuur

2.3 Resultaten

WERKGROEP TINca

Logistiek medewerker
Junior consultant

Tijdens de analyse kregen de werkgroepleden regelmatig te horen dat zij de verkeerde leverancier

of klant onderzochten. Aan beide zijden waren de meeste operationeel betrokkenen zeer tevre

den over de bestaande relatie. Toch werden in verschillende gebieden verbeteringsmogelijkheden



geldentificeerd die in de dagelijkse praktijk vaak niet aan de orde komen. Hieronder zullen een

aantal van de verbeteringsmogelijkheden behandeld worden.

Verbeterde beheersing van het ontwerpproces.

De Marketing Units (MU's) van BFC zijn verantwoordelijk voor de bedrukking van de

blikken. De ontwerpfasen van een nieuwe decoratie zijn zeer sterk verdeeld over verschil

lende specialisten. Daardoor ontstond een ingewikkeld proces zonder duidelijke verant

woordelijkheden. Er was bijvoorbeeld geen eenduidige verantwoordelijkheid voor de

doorlooptijd van het gehele proces. Hierdoor konden orders geplaatst worden voor blik

ken waarvan de decoratie nog niet goedgekeurd was of nog totaal onbekend bij Tinco. In

dergelijke gevallen moest zonder verschuiving van de leverdatum getracht worden het

ontwerp te achterhalen, drukproeven te maken en de blikken te produceren. Dil resulteer

de in spoedakties met daaraan verbonden extra kosten.

Ter verbetering van deze situatie is een nieuwe procedure ontwikkeld waarin het ontwerp

proces losgekoppeld wordt van de produktie-orders. AIleen voor ontwikkelde en gOedge

keurde blikken kunnen orders geplaatst worden. Dil maakt het noodzakelijk voor de MU's

om het ontwerpproces van te voren te plannen en af te stemmen met het plaatsen van

orders.

De invoering van deze maatregel betreft voor een groot deel de MU's. BFC heeft geen

directe invloed op de MU's. Hieruit blijkt de noodzaak van een integrale aanpak en be

trokkenheid van het top-management. Slechts via die weg kunnen de MU's gebracht

worden tot invoering van de nieuwe procedure.

Orderhoeveelheden en ordertijdstippen.

Uit de goederenstroomanalyse kwam naar voren dat beide bedrijven aanzienlijke voorra

den hebben. De oorzaak hiervan lag in het gebrekkig afstemmen van de hoeveelheden en

tijdstippen van bestelling en levering. Door wederzijdse veiligheidsmarges werden produk

ten te vroeg en in te grote hoeveelheden geproduceerd en geleverd. BFC plaatste orders

voor vier weken vooruit, waarin aileen de leverweek werd vastgelegd. De hoeveelheden

werden afgerond naar volle vrachtauto·s. Voor tluctuaties in het produktieschema hield

BFC een week speling aan in het bepalen van de leverweek. Een nieuwe bestelmethode

met snelle, exacte en meer frequente uitwisseling van gegevens zou een besparing opleve

ren van 50% van de voorraden in de keten.



De invoering van de nieuwe methode heeft plaatsgevonden door inkopers en orderont

vangers samen de beste manier van bestellen te laten bepalen. Dit heeft geleid tot bestel

iingen waarin de exact benodigde hoeveclheid en de leverlli!g worden aangcgeven. Bij

wijzigingen in het produktieschema worden de bestellingen aangepast. Door de extra

aandacht zijn de voorraden zeUs meer dan 50% gedaald.

Afstemming van het totale pakket.

Oit de kostprijsanalyse is gebleken dat de variatie van het totale pakket naar decoratie

kleuren en vormen een sterke invloed heeft op de totale produktiekosten van het pakket.

Veel verschillende kleuren en vormen leiden tot veel en lange omsteltijden. In de commer

ci~le prijsstaffel werd dit effect van het totale pakket op de kostprijs niet duidelijk. De

gehanteerde staffel is gebaseerd op de hoeveelheid en het aantal kleuren van een individu

ele order. Afstemming van het totale pakket zou leiden tot een 30% reductie van lakkerij

en drukkerijkosten.

De invoering van deze afstemming vergt een totale herziening van aile decoraties. Het

prijzensysteem moet herzien worden om het kostprijseffect van de afstemming van de

decoraties naar de klant zichtbaar te maken. Oil heeft gevolgen voor de manier van verko

pen. Het vereist een rationele afstemming over langere termijn, verkoop lean niet meer

"goochelen" met kleuren, ordergroottes en prijzen. De MO's van BFC moeten eveneens

betrokken worden in de invoering aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de decoraties.

De invoering van deze maatregel werd later in een breder verband gezet door een algeme

ne herziening van de produktrange van BFC.

Kwaliteit.

De kwaliteitsaspecten van de blikverpakkingen waren al enige tijd onderwerp van afstem

ming tussen de twee bedrijven. Het co-makership project gaf die afstemming een extra

impuls doordat de besluitvorming hierover op het juiste niveau in de stuurgroep kon

plaatsvinden. Beslotcn werd van ingangscontrole door BFC over te gaan naar periodieke

kwaliteitsaudits. De ingangscontrole zou dan komen te vervallen. De besparingen bij BFC

zijn aanzieniijk. De invoering van deze maatregel is door de afstemming in de stuurgroep

slechts een operationele kwestie. De kwaiiteits-speciaiisten van beide bedrijven kunnen de

besluiten uitwerken naar een operationeel werkend systeem.



Communicatiestructuur.

De voorgestelde verbeteringen in de voorgaande vier gebieden noodzaken snellere en meer

frequente uitwisseling van informatie. In de bestaande communicatiestructuur werden aIle

contacten onderhouden via inkoop en verkoop. Oat betekende bijvoorbeeld dat de plan

ning van BFC de behoefte aan blikken bepaalde en die doorgaf aan de inkoopafdeling met

een week speling op het tijdstip van levering. Inkoop plaatste de order bij verkoop van

Tinco. Verkoop accepteerde aIleen orders met een levertijd van meer dan drie weken om

voldoende speling voor produktieplanning aan te houden. Verkoop bepaalde een aflever

schema van de order en gaf dan de order door aan planning. Produktieplanning corrigeer

de de order naar seriegrootte en bepaalde het produktieschema.

Soortgelijke contacten via inkoop/verkoop bestonden eveneens voor communicatie tussen

andere operationele afdelingen zoals kwaliteit en produkt-ontwikkeling. Een dergelijke

indirecte communicatiestructuur is ongeschikt voor de voor co-makership vereiste informa

tie uitwisseling.

De voorgestelde nieuwe communicatiestructuur bestaat uit directe korte communicatie

lijnen. Naast de uitwisseling van operationele informatie worden lange termijn afspraken

gemaakt op een tactisch/commercieel of zeUs strategisch niveau (zie fig.2). Dit maakt

betere afstemming van operationele aspecten mogelijk binnen de voor een langere termijn

gemaakte afspraken. Deze meervoudige communicatiestructuur is noodzakelijk voor een

proces van voortdurende verbetering van de co-makership relatie (zie paragraaf 4).

De nieuwe structuur noodzaakt ingrijpende veranderingen bij vooral Tinco. Het plaatsen

van orders zal direct bij de fabriek moeten gaan plaatsvinden. Verkoop krijgt een tactische

rol in de relatie tussen de twee bedrijven. De "beschermde" planners krijgen rechtstreekse

contacten met de klanl. Deze verandcringen vercisen vecl inzet van het managemenl.

Zowel de werkinhoud als de werkomgeving van de planners en verkopers veranderen sterk.

Dit betekent dat taakomschrijvingen en beloningsstructuren aangepast zullen moeten

worden. Training en scholing zal de werknemers moeten voorbereiden op de nieuwe taken.

De invoering van de verbeterde communicatiestructuur is voor beide bedrijven een langdu

rig proces.
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Flguur 2. Communlcatlestructuur

Niet aIle resultaten zijn direct om te zetten in een in geld uitgedrukte besparing. Ben beter

geco6rdineerd ontwerpproces leidt tot meer beheersing en minder spoedacties. Hier kan geen

eenduidig prijskaartje gehangen worden. Dit is evenmin mogelijk voor een verbetering van de

samenwerkingssfeer. Echter de in geld uit te drukken besparingen waren van een dusdanige orde

dat de projectkosten voor zowel de leverancier als de afnemer binnen een jaar terugverdiend zijn.

3. Interne integratie door co-makership

Het integrerende effect van co-makership, zowel intern als extern, komt duidelijk naar voren uit

de bovenstaande resultaten. De eenzijdige verkoop-inkoop contacten in de reeds lang bestaande

puur commerci~le relatie tussen BFC en Tinco vereisten weinig afstemming tussen de afdelingen

onderling. Problemen werden lokaal opgelost door extra speling te nemen. De produktie afdeling

van Tinco eist drie weken levertijd om een order zeker in het schema op te kunnen nemen. In

veel gevallen kunnen orders zonder extra inspanningen binnen een week geleverd worden. Ech

ter, door de eis van produktie hard te hanteren wordt de f1exibiliteit van Tinco van de klant

afgeschermd.

De voor het co-makership project uitgevoerde analyse heeft veel van de speling (in voorraden,

produktspecificaties of levertijden) aan het Iicht gebracht. De verbeteringsvoorstellen zijn gericht

op het wegnemen van de overbodige speling in de relatie. Het wegnemen van die speling nood

zaakt meer en betere afstemming tussen de verschillende afdelingen.

Ben effect hiervan is dat ook de doelstellingen van de verschillende afdelingen met elkaar gecon

fronteerd worden. Hierdoor kan duidelijk worden dat lokale optimalisatie in een afdeling tot een



verre van optimale situatie leidt. Ben voorbeeld hierin zijn de decoraties. De grafische afdeling

van Tinco werkt het ontwerp van een klant uit tot een grafisch perfect plaatje. De doelstelling is

om zo goed mogelijk aan het origineel van de klant te voldoen. Dit kan leiden tot gebruik van

speciale mengkleuren en uitsparingen in de verschiIlende lagen van de opbouw van de decoratie.

Ben dergelijk grafisch perfect ontwerp leidt tot hoge produktiekosten en veel omstellingen. De

grafische afdeling beinvloedt hiermee rechtstreeks de prestatie van produktie op de doelstelling

van effici~nte produktie. Dit effect werd niet onderkend

Het co-makership project maakte het verband tussen de produktiekosten en het ontwerp duide

lijk naar de verschillende afdelingen en naar de afnemer (BFC). De klant blijkt geen behoefte te

hebben aan een perfecte decoratie voor een hoge prijs, maar aan een goede decoratie voor een

redelijke prijs. In de bestaande relatie bleef door het commerciele proces de werkelijke klant

wens verborgen voor de achter verkoop liggende operationele afdelingen. Hierdoor ontstond een

te goede decoratie (speling). Het ontwerp van een decoratie die aan de klantwensen voldoet

tegen een redelijke prijs vereist goed inzicht in de produktiekosten van een ontwerp. Oit inzicht

kan alleen verkregen worden als produktie in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken

wordt. Dit betekent een verdere integratie van de verschiIlende afdelingen binnen Tinco.

4. Voortdurende bewaking en verbetering van de relatie

De bovenstaande resultaten en voorbeelden maken duidelijk dat er behoefte is aan een voortdu

rende afstemming van de operationele, tactische en strategische aspecten van de relatie. Om de

afstemming over langere tijd te kunnen waarborgen zijn drie kringlopen nodig (zie figuur 3.).

Deze kringlopen betreffen zowel de interne afstemming als de afstemming over de gehele keten.
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1. Operationelc kringloop:

In de operationele kringloop dienen de prestaties van de operationele afdelingen gemeten

te worden. Kleine aanpassingen kunnen worden ingevoerd. Dit kan een vrij autonoom

proces zijn waarbij vooral contacten binnen een discipline plaatsvinden (logistiek, kwali

teit, etc).

2. Tactische kringloop:

De metingen zijn eveneens bedoeld om te zoeken naar verbeteringsmogelijkheden voor

een langere termijn. Na analyse en voorbereiding wordt in de periodieke tactische afstem

ming een conceptplan besproken waarbij aIle afdelingen betrokken zijn. Indien dit leidt tot

een overeenkomst kan een plan van aanpak gemaakt worden waarna de verbeteringen

ingevoerd kunnen worden. Dit leidt tot nieuwe afspraken waarbinnen de operationele

afdelingen kunnen werken.

3. Strategische kringloop:

In deze kringloop worden de randvoorwaarden voor de co-makership relatie aangegeven

door het management. De risico's van de relatie, zoals verhoogde afhankelijkheid en

verlies van overige marktrelaties, worden afgewogen tegen de verwachte opbrengst van de

relatie. Hierin komen onderwerpen als openheid van gegevens, verrekening van analyse

kosten en organisatie-aspecten aan bod. Er vindt besluitvorming plaats over een strategi

sche termijn gevolgd door betrokkenheid van het management in het behoud van de

relatie.

Het periodiek doorlopen van de drie kringlopen moet leiden tot een goede afstemming die over

lange termijn kan standhouden.

5. Conclusies

Co-makership, in de goede zin van het woord, kan tot aanzienlijke verbeteringen leiden in een

schijnbaar goede relatie tussen leverancier en afnemer. De reden hiervoor is dat nog veel aspec

ten van de relatie slechts lokaal aan de orde komen en worden opgelost. De traditionele Manier

van verkoop/inkoop laat vaak geen ruimte voor verdere integratie van twee bedrijven.

Co-makership kan eveneens veel gevolgen hebben voor de interne afstemming van de afdelingen.

Co-makership doorkruist de lokale afgeleide doelen en nOodzaakt hierdoor tot een betere sa

menwerking. Conflicterende doelstellingen worden door het integrale karakter van co-makership

tot hun ware proporties afgezwakt. Co-makership bevordert een goede samenwerking in het

bedrijf wat tot een betere prestatie van het bedrijf als geheel kan leiden.



Presentation held by J. snijder, OAF Trucks

INTRODUCTION

The interest in logistics within the organisation - and conse

quently also in purchasing - has strongly increased in recent

years.

At least two good reasons should be mentioned for this increased

attention and interest.

1. The percentage of the purchasing share in the company's

turnover is usually large, so improving on purchasing will

strongly contribute to the profitability of the company.

2. The implementation of the total control of the flow of goods

started quite recently.

optimum adjustment of the incoming goods to the requirements

of the company will lead to minimisation of the cost of

purchasing and reduction of the risk of rejection of goods

required for the production process.

It becomes increasingly evident that there is a huge potential

for profit making within the logistic area. Optimisation of the

logistic process will reduce the cost of the company and will

strenghten the competitive position. This certainly applies to

the industrial enterprises, the turnover of which is affected for

50 to 70% by the purchasing package.

-11-
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In the automotive industry sector, in which DAF Trucks is

operating, some 67% of the turnover is affected by purchasing. As

to the actual DAF situation I would refer to the information

mentioned in slides 2, 3 and 4.

Realisation of savings by the aforementioned activities requires

a close cooperation between buyers and staff of many other

departments, such as Material Management, Suppliers Quality

Assurance, Engineering, Production.

At the same time a close cooperation will be necessary with a

group which is not always considered a partner of the company,

namely the suppliers.

The required increased flexibility must particularly be taken

into account when making adjustments with suppliers.

Forced by the competition OAF Trucks has also proceeded to the

introduction of flexible production systems. These techniques are

designed to achieve a higher quality level, associated with

stocks kept to a strict minimum, short lead times and, above all,

a quick adjustment to the market.

The introduction of these methods (known as: Manufacturing

Resources Planning, KANBAN and Just-in-Time production) is making

considerably higher demands on the performance of the suppliers;

a flexible purchasing policy will promote the company's

performance on the end market, which is reflected in basic no. 1:

Market adapted lead times to the end consumer. Recent results are

shown in figures 5 and 6.
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JUST-IN-TIME PURCHASING AT DAF TRUCKS

On the analogy of the Japanese example the Just-in-Time

philosophy made its entry into the manufacturing process some

years ago.

As the "raison d'Atre" of the purchasing department is based on

satisfied customers within the company, the answer must be found

in "Just-in-Time Purchasing", a definition used for the first

time by the American Dr. R, Schonberger.

As early as 1983 the authoritative Boston Consulting Group

predicted that the JIT-philosophy would cause a real procurement

revolution. This prediction has come true in the Western indus

trial world, though the fact should not be overstated.

DAF's Corporate Purchasing Organisation and key figures are

mentioned on slides 6 and 7.

I will give you the following illustration of some of my theses

referring to "Just-in-Time" in the Western production climate:

1. An investigation made at industrial enterprises in the USA

(1986) showed that 41.8% of the companies knew nothing about

JIT, while 17.6% had very little knowledge of it.

2. Conditions for industrial production in Western Europe and

Japan are totally different.

3. Just-in-Time makes rather higher demands on the company's own

organisation than on that of the supplier.

4. JIT-purchasing is only cost-effective for goods, showing a

high turnover rate and a demand with a high degree of predic

tability.

5. The truck industry is situated in a market section that is

strongly price-orientated, which is an obstacle to a clear

total cost approach.
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However, the Just-in-Time practice has so many valuable elements

that, in spite of the aforementioned relativising remarks, most

striking improvements can be achieved in the flow of goods,

combined with a considerable reduction of cost.

starting from the two main purchasing targets which I recognize,

I will explain in more detail how OAF Trucks has realised them

and what progress has been made in the meantime.

The two targets in question are:

the continuing guarantee of the incoming flow of goods

and

minimising the total cost of this flow of goods.

Both goals are being realised by intensified contacts with the

supplier and by adjusting the mutual interest to a maximum.

Package is spread as indicated on slide 8.

CONTROL OF MATERIALS FLOW.

Measures which will lead, within the logistic conception of OAF

Trucks, to' a reduced vUlnerability of the incoming flow of goods,

are mentioned in slide 9.

This shows that single sourcing is generally practised but that

the management of the company prescribes at least dual sourcing

for all critical goods.

The reason for this positioning are to be found in the company's

place on the purchasing markets, the risk of poor performance

(quality and/or delivery), the features of the European truck

market and the experiences gained with monopolists and others.
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TOTAL MATERIALS COST REDUCTION.

Measures especially taken to minimise the materials cost are

indicated in slide 10.

The logistic process of optimisation consists of a well balanced

adjustment of the aforementioned logistic issues. The relation

with the suppliers at DAF Trucks, also called "outside factories"

is concerned here, illustrating the cohesion and cooperation with

the company.

Together with the suppliers the abovementioned key areas are to

be implemented; so first class suppliers are indispensable, that

means suppliers who:

fit well in our suppliers file;

- meet our quality requirements.

I will go further into the criteria adopted for the selection of

the suppliers, but first I would like to give some comments on

fig. 9.

gl .Purchase price policy.

A slight reduction, expressed in a percentage of the purchasing

related cost, may often lead to a manifold effect (of it) on the

Return on Investment.

The price of the goods and services to be bought remains there

fore, besides minimum rejects and stock holding cost, an

important "tool of management" when establishing the purchasing

results.

Purchase prices which remain below the budget level are often

indicated as "purchasing result"; a number of convincing objec

tions may be raised against it.
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The supplier, as well as the customer, will have to absorb a

large part of the rises in cost by an increased efficiency.

OAF Trucks cannot possibly accept that these rises are auto

matically passed on to the customer. On the other hand the

customer will not immediately change over to another supplier,

if the prices elsewhere will occasionally be a little bit lower.

Ql stock reduction.

Agreements can be made with reliable suppliers to attune the

supplies optimally to the requirements of the customer.

stocks can be reduced to a strict minimum required through more

frequent deliveries, involving a reduction of the capital tied up

in goods.

Such a supply agreement is subject to the following conditions:

- a guaranteed quality level

- sufficient turnover

- frequent material requirement and a fixed planning

- punctuality of the suppliers deliveries

- flexibility if the customer wants a modification of the demands

- optimum mutual adjustments and exchange of information.

In general the through put factor is a better instrument to

measure the improvements in stock position than simply the stock

value.

£1 Zero defect.

A drastic decrease of rejects, as a part of the reduction of the

buying expenses, is often a less successful segment in the

purchasing performance.

When introducing the Just-in-Time production, its flexible

production and minimum buffers and stock levels, the "zero

defect" has become even much more important as - in such a

situation - rejection often leads to a production hold-up and

consequently to tremendous cost.
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with reference to the suppliers this means that there is a need

for absolute reliability and partnership, also recognizing the

supplier as an expert "par excellence" in his own product range.

The procedure for selecting suppliers is indicated in fig. 11 and

will be dealt with further.

SOME STRATEGIC REMARKS.

Position of purchasing.

The purchasing function has become more and more professio

nalised. Growing importance of many far-different aspects

related to purchasing, such as legal matters, integrated

logistics, automation, world wide sourcing, unification of

the European markets etc., has made the role of purchasing

very complex and multi disciplinary.

Topmanagement starts to recognize the vital role of a well

operating purchasing department and is giving the purchasing

function a strategic dimension, often also to be noticed in

the company's organisation chart.

Make or bUy?

In order to get the desired reduction of the total of the

material cost, the question "make or bUy" is a very relevant

one!

Only a few years ago it was common practice at many indus

trial enterprises - DAF Trucks not excluded - to have a

largest possible number of production activities in its own

hand. A better insight in cost patterns, better allocation of

the rather scarce investment resources and a growing

confidence in the performances of external suppliers made DAF

Trucks drastically change its policy and its way for further

reduction of backward integration in manufacturing.

Make or buy has become a strategic option and the present

pOlicy is, not to produce oneself if it can be bought in

competitively.
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Integral Purchasing.

Quite some cost elements are hidden in handling, transport,

work in process, bUffers, assistance of suppliers.

Furthermore communication problems arise when the supply

chain becomes too long and complicated. The answer on this is

integral purchasing, e.c. fully machined deliveries without

previous interference or involvement of the customer.

Cost comparisons should be done on the basis of total cost;

only reliable qualified suppliers are able to supply

integrally.

Relations with suppliers.

The Just-in-Time approach is making higher demands on the

supplier and giving a more lasting character to relations.

In combination with JIT-production - its flexible production

systems and minimum buffers and stock levels - disruption of

the incoming flow of goods will lead to production hold-up

and consequently to tremendous cost.

Fig. 12 shows the differences between typical traditional

suppliers approach and JIT-purchasing.

with reference to the suppliers the new approach means:

* fewer suppliers; consequently an increased turnover per

supplier;

* a strong network of local suppliers, flexibility on mix,

volume and/or leadtimes;

* higher requirements on reliability of delivery;

* long lasting relations between supplier and customer;

* special attention to training and assistance of suppliers.

At OAF Trucks the purchasing part of the total company turn

over has risen 17% in 5 years, mainly due to supplying a

greater number of goods from external sources.
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Method of contracting.

In return for the heavier demands on suppliers, the purcha

sing department should be willing to conclude contracts for

more than one year.

At OAF Trucks, the so called "modern contract" has been

introduced. At the moment the 100 biggest production

suppliers are working with such contracts, covering about 70%

of the total production turnover.

A "modern contract" contains at any rate:

* a quality agreement

* a packing and transport agreement

* a frequent delivery agreement

* the usual price conditions and other conditions

In many cases this is associated with consent on long term

contract periods up to 5 years, which often also leads to

advantages in price.

CONCLUSIONS.

A company's new global strategy can be concentrated on three

topics:

(1) concentrate on core activities and sellout or subcontract

the rest;

(2) improve the effectiveness of the core activities by cost

reduction, increasing market shares or flexibilisation of

sales and production;

(3) invest in new technologies which can be the basis for a new

economic growth.
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The prominent role of purchasing in this strategy is clear!

Implementation had to be done in an excellent fine tuning with

the suppliers involved. It is recommended therefore that pur

chasing managers should invest in close cooperation with the

suppliers. This requires a mental and practical process of

alteration, signs of which can be noticed more and more in the

West-European industrial enterprises.

Figure 12 shows this process of alteration in a suggestive way.

similar tendencies can be seen at DAF Trucks; realisation of the

future strategy is only possible if the suppliers are what they

should be:

DEDICATED PARTNERS IN LOGISTICS

JS / May 1990



Jan Snijder

Managing Director
of

Corporate Pur~hasing
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MAIN TASKS
PURCHASING & LOGISTICS

• Assembly based upon customers orders
within market adapted lead times

• Minimisation of risk on the incoming and
outgoing flow of goods _

• Minimisation of total cost, connected with
materials and services to be supplied



RECENT RESULTS OF
INTEGRAL LOGISTICS

• Lower stock-levels

• Stable price-levels

• Strong reduction reject rates

• Reduction of supplier base

• Multi year "all in" contracts

• Transport optimization

• Improved service levels

• More supportive automotive
systems

• More reliable single sources

• Investment in partnership
with suppliers

OAF



• Updating purchasing policy and
unification of procedures

• Concentration of buying power

• OEM buying of parts

• Supplier file management

• Early supplier involvement

• Stock reduction programmes

• World wide sourcing

ID~F



CORPORATE PURCHASING ORGANISATION

Corporate
Purchasing

HRM ---+- Secr.

Market
Research &
Development

Corporate
Contracting

Project
Purchasing

Purchasing
Planning &
Control

Purchasing & Purchasing
supply operations
operations Continental
U.K.

- New markets

- Purchasing
agents

- Industrial
compensation

- Production - SQM - Systems support - Leyland - Eindhoven
goods "

- Prod. projects - Management Info - Chorley - Westerlo
- Non-production S I " F" I S"" hgoods - a es projects - In. contro - Irmlng am

- Parts - Glasgow



SOME INDEX FIGURES OF
DAF

OAF TRUCKS 1987 OAF OAF

OAF OAF B.V. B.V.
1984 1985 1986 1988

1989
Trucks B.V. approx.

Number of
manufactured
trucks + CKO 13.645 14.382 16.003 17.917 42.759 55.767 59.816

Annual turnover
(in Mln.Dfl.) 1.962 2.243 2.392 2.613 3.776 5.201 5.266

Purchasing turnover
(in Min. Dfl.) * 1.174 1.339 1.523 1.711 2.620 3.619 3.634

Purchasing as 0/0
annual turnover. ** 60% 600/0 64% 65% 69% 70% 69%

*) All purchases made via Central Purchasing Department
**) Rounded off

Conclusions
1. Purchasing share of annual turnover is high (> 65%).

2. Number of articles to be supplied is also very high:
100.000 for production 300.000 for parts organisation.

3. Investment programme, yearly Hfl. 200-300 min.,
is included



PACKAGE SPREADING

DAFTRUCKS DAFTOTAL
1985 1986 1987 1988 1989 (approx)

eat Britain 5 5 5 45.5% 1.411 390/0

~rmany

~therlands

~Igium/Lux.

ance

~ain

42 42 42 24%

36 38 39 22%

10/0

987 270/0

835 230/0

125 30/0

~.A. 2 1 1 19

her countries 6 3 3 67

100 100 100 1000k 3634 100%



CONTINUITY OF THE
INCOMING FLOW OF GOODS

• Good adjustment and co-operation with the
planning departments

• Dual sourcing in risk bearing situations

• Spreading of risk, also geographically

• To anticipate hazardous situations
(per supplier: "what if ''')

• Good communication with suppliers; when
possible short distance to the company's works

• Search for new markets, technologies
and products;

• Co makership and early supplier involvement

• Permanent evaluation of make or buy decisions

• Updating and reduction of code number files,
suppliers files and elimination of minimum
amounts of turnover

• Long lasting relationships with level-A suppliers

OAF



DAF PURCHASING POLICY

o
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trlbution to tM
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~tt (reduction
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• Quality requirements purchasing
products

- Quality agreements
- Vendor rating
- S.Q.A. preventive/corrective
- Reorganisation of supplier's file
- Continuity of relations with suppliers

• Price conscious buying of purchased
goods and services

- Currency risk limitations
- Cost control for purchasing package

(1983 to 1988: < 0.50/0 average increase)

• Stock policy

By making better overall contracts with
major suppliers:
- Stock level prod. goods decreased 300/0
- Through put improved 1250/0
- Packing and transport could be optimised
- Receipt and control activities reduced 6'"

clusions:

00/0 is purchase-sensitive; if purchasing cost are 1% lower this amounts
o 10 million pound sterling (35 million Dutch guilders) per year!

hen doing a job better than others, logistics becomes an important factor
f competition

pproach to costs rather than approach to price only



SELECTION OF SUPPLIERS

Quality assessment

/ S.Q.A.

~1

approved conditionalIy not approved
approved, t t

- orders in principle possible supplier is
- supplier gets introduction manual not considered

stating directives and rules 'further
-

... ,.
. delivery

~ ~

- starting with-sampling - attendance S.Q.A.
- possible triaI series - - random test
- series deliveries inspection of in-

coming goods
.. ,.

conclusion quality agreement
what are the duties of the supplier?

I +
information on elimination of
supplier'S behaviour inspection of

.. ,. incoming goods
1 audit

vendor verification if agreement
rating is complied with-
system (in principle once a year)



"Werken aan inkoopkwaliteit"

Prof.dr. A.J. van Weele
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'De bijdrage van Inkoop aan Integrale Logistiek:
van Bestellen naar Marktgericht Inkopen'

Presentatie ten behoeve van Bedrijfskunde Congres 1990

Eindhoven, 2 november 1990

prof. dr Arjan J. van Weele
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Bedrijfskunde
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Programma

1 Trends in inkoopmanagement

2 Inkoop als concurrentiefactor

3 Het inkoopmanagementproces

4 Ontwikkelingsfasen in inkoop

5 Veranderingen in de relatie tussen
industriele afnemer en leverancier

6 Conclusies

W1431/2JAW5/jw



1 Trends in inkoopmanagement

• single sourcing

• duurzame samenwerking op gebied van produkt- en
procesverbetering

• totale kostenbenadering

• systems contracting

• certificering: aparte overeenkomsten over
prijs/kosten
kwaliteit
scheduling
emballage

Deze trends grijpen diep in op structuur en stijl van werken
binnen inkoop...

W1431/31AW5/jw



1 Trends in inkoopmanagement

De achtergrond van deze trend is heel eenvoudig:

niet kwaliteit maar het gebrek aan kwaliteit kost geld!

W1431/4/AW5/jw



1 Trends in inkoopmanagement

'There is gold in the mine!'

• kosten van afkeur
ingangscontrole
kwaliteitsinspectie
rework and repair
claims

• kosten van niet leveren volgens afspraak
kunstmatig verlengen 'pijplijn'
veiligheidsvoorraden

• kosten verbonden aan onvoorziene wijzigingen
specificaties
planningen

Deze kosten maken het eindprodukt duurder,
maar voegen geen waarde toe...

W1431/S/AWS/jw



1 Trends in inkoopmanagement

Kostenreductie en verhoging toegevoegde waarde:

'Inkoop kan/moet hieraan belangrijke bijdrage leveren'

W1431/61AW5fjw



2 Inkoop als concurrentiefactor
Het belang van inkoop
Het inkoopaandeel in de industriele produktiewaarde in Nederland

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

D1403/AW5/jw

1983

•~62 0% :;

I
1984 1985 1986 1987

Conclusie: het grootste deel van de industriele produktiewaarde is
gerelateerd aan ingekochte goederen en diensten

WI 431f71AW5/jw



2 Inkoop als concurrentiefactor

In op assemblage gerichte ondernemingen neemt inkoop-aandeel (sterk) toe

1985 1990

OAF Trucks
Philips
Rank Xerox

Achtergrond

50%
49%
62%

69%
54,5%

82%

• concentreren op kern-activiteiten
uitbesteden van niet kern-activiteiten

• investeringen spreiden over leveranciers

• 'marktpassend' produceren:
gebruik maken van leveranciersspecialismen

W1431/91AWSffN



3 Inkoopmanagementproces

Misverstanden over inkoop

• Inkoop - Inkoopafdeling

• Inkoop - Bestellen

• Inkoop "* Management-fu nctie

• Inkopen kan iedereen

Inkopen is nu voorzien in de behoeften van morgen

W1431110lAW5Ijw



Het inkoopbeleid omvat een vijftal primaire inkooptaken

1 Bijdragen aan de continuHeit van de goederenstroom

2 Voortdurend zoeken naar mogelijkheden tot kostenreductie

3 Verminderen van de strategische kwetsbaarheid van de
onderneming op haar inkoopmarkten

4 Vertalen van belangrijke technologische ontwikkelingen op de
inkoopmarkt in termen van eigen bedrijfsbehoeften

5 Zorgdragen voor een correcte opstelling naar leveranciers

In de meeste ondernemingen komt inkoop niet verder
dan de eerste taak!

W1431111/AW5Ijw



Doorbraak-management in inkoop

p p p p P B

STAP 1 l STAP2 l STAP3 l STAP4
·l

STAP5

\ \selecteren\\::rac- ') ') bestellen ) ) bewaken
teren

F F F F

verbetermentaliteit

Legenda
P = procesverbetering
F = fit
B = beloning

Dl136AJAW4fjw



4 Veranderingen in de relatie tussen industriele
afnemer en leverancier

Eisen gesteld aan leveranciers zijn door de jaren heen verscherpt. ..

Prijs Prijs + Prijs + Prijs +
kwaliteit kwaliteit + kwaliteit +

flexibiliteit flexibiliteit +
creativiteit

1970 1975 1980 1985

W1431/13/AW5Ijw



4 Opvattingen over kwaliteit weerspiegeld in
veranderingen in relatie afnemer-Ieverancier

Criteria
lev. selectie:

>-cr;a;itett) ~
...->-F-'-eX-ib-j-lit-e.........it> ~

~'\-K-w-al-ite---"it\ ~
L ,

'\ Prijs'\..~ •
~

I I I I I

1970 1975 1980 1985 1990

Kwaliteits- Produkt-
denken kwaliteit
bepaald door: " Proces-

kwaliteit I _

Ontwerp-
kwaliteit /, Integrale'

Bedrijfs-
kwaliteit

D1331A!AW5/jw



4 Veranderingen in de relatie tussen industriele afnemer en leverancier
Van produkt- naar integrale bedrijfskwaliteit

Instrumenten

Benadering

Plannings
horizon

Typering
relatie

D1332NAW5/jw

.11'i1

• ontvangst
controle

• kwaliteits
inspectie
(AQL)

controle
achteraf
(correctief)

kort

Operationeel

• afstemmen kwal.
eisen/systemen

• afstemmen en log.
systemen

• E.D.1.
• certificering
• kwal. programma

controle
vooraf
(preventief)

middel

Tactisch

•design
review

• product
review

• 'sign-off'
• Early
Supplier
Involvement

onder
steuningl
objectief bewijs

middel-Iang

Tactischl
Strategisch

I1liltllt
• co-design
• co-makership
• Value Added

Network

samenwerkingl
partnership

lang

Strategisch



Veranderingen in inkoop

• minder leveranciers

• duurzame relaties met leveranciers met aparte overeenkomsten over
jaarvolumes en prijzen
kwal iteitsverbetering
scheduling van leveringen
emballage en transport

• functionele specificaties

• doorlichting van leveranciers

• afroep naar behoefte

W1431/14/AW5Ijw



Gevelgen veer de leverancier

• tijdige planning informatie

• intensief overleg over kwaliteitsverbetering en kostenverlaging;
strikte afspraken over taakstellingen

• periodieke 'quality-audit'

• betrokkenheid bij ontwerpprocessen afnemer

• duurzame relatie

• open calculaties

• vendor-rating

W1431/15/AW5Ijw



6 Conclusies

Samenvatting

• Inkoop kan belangrijke bijdrage leveren aan verminderen kosten van
non-kwaliteit

• Accentverschuiving van prijs naar integrale kosten -. zal leiden tot
samenwerking met leveranciers

produktverbetering
procesverbetering

• Veranderingen zullen diep ingrijpen in organisatie inkoopfunctie van
industriele ondernemingen ... en noodzaken tot aanpassingen in het
marketingbeleid van leveranciers!

W1431/16/AW5Ijw



6 Conclusies

Enkele tips ter overweging

1 Optimaliseer de samenwerking met uw afnemers:
geef leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit eerste prioriteit!

2 Verdiep u in de bedrijfsvoering van uw afnemers:
onderken de veranderingen die zich hierin voordoen

3 Zorg voor adequate technische en logistieke achtergrond resp.
ondersteuning van uw verkoopstaf. Behandel klachten met voorrang.

4 Besteed meer tijd aan research, ontwikkeling en de produktie:
kom met suggesties voor produkt- en procesverbetering

5 Bedenk dat veranderingen zich slechts geleidelijk zullen voltrekken

W1431/17/AW5Ijw



A. J. VAN WEELE

LIGT BIJ INKOOP DE EERSTE
WlNST (1)

INKOOP: TAKEN EN
VERANlWOORDELlJK
HEDEN

Pro(. d,', A, j. ~'an Wccle is fimJant ~'an de
Ho//.md Consulting Group te Amsterdam
en b"itcngcu:.'oan haagleraar Inkoopnum
,lgf/lIC1i1 ,l,11I de Teclmische Uni,-'e1'5itcit
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Op 19 januari jt. sprak prof. dr. Arjan van
Weele een rede uit bij 'de aanvaarding van het
ambt van buitengewoon hoogleraar' aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Daarmee is
hij de eerste hoogleraar Inkoopnlanagement in
Nederland. Onder de kop 'Ligt bij de inkoop de
eerste winst?' ging Van Wee1e in op de veran
derende rol en positie van de inkoopfunctie. In
twee artike1en publiceert Inkoop & Logistiek de
be1angrijkste delen uit zijn rede.
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~ .. Buying ... ~

-----------,P;--'oc-urem."..,-en=-/------

Figuur J. Begripsa.fbakcning van de inkoopfullctie

..

Supply....

Bestel-/verwervingsfunctie. .. ..

Niet onder inkoopfunctie vallen de ma
teriaalbehoeftenplanning, de 'schedu
ling', het voorraadbeheer, de ingangs
controle en de kwaliteitscontrole op in
komende goederen.

De bestelfunctie is derhalve een deel
functie van de inkoopfunctie. De ini
tirle illkoopfunctie of tactische inkoop
funetie beperkt zich tot het specificeren,
selecteren en contracteren zoals hier
voor beschreven. Initieleltactiscbe in
koopfunctie en bestelfunctie resp. ver
wervingsfunctie zijn derhalve comple
mentaire begrippen (zie figuur 1).

Onze definitie schrijft derhalve de ver
antwoordelijkheid voor aile goederen ~

Beste/functie (of verwer'i/ingsfullctie):
Het binnen overeengekomen condities
(die bijvoorbeeld in een raamcontract
vastliggen), dan weI zonder dat hier
voor marktonderzoek is verricht, be
stellen dan wei afroepen van de beno
digde goederen inclusief de orderbe
handeling en de orderbewaking.

lijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, de
instandhouding van het bedrijf en de
bedrijfsvoering tegen de voor de organi
satie meest gunstige voorwaarden. De
inkoopfunctie omvat derhalve de ver
antwoordelijkheid voor het (dom) uit
voeren van de volgende activiteiten.

het specificfrcn van datgenc wat
gekocht moet worden;
het selcctcren van de meest ge
schikte leverancier;
het COlltracteren van de leverancier
inclusief het onderhandelen over de
condities;
het daadwerkelijk bcstcllcn van de
benodigde goederen;
het (doen) bcwakcn van de leve
ring (orderbewaking, ingangscon
trole, kwaliteitskeuring).

Purchasing

Inkooplunctie

Sourcing

Initlele!tactische inkoopfunctie

Leve
rancier

Het Inkoopdenken
In deze korte samenvatting van mijn re
de wil ik de ontwikkeling van het in
koopdenken in de tijd de revue Jaten
passeren. Hierbij zal ik mij baseren op
zowel theoretische inzichten als prakti
sche ervaringen die ik vanuit mijn ad
viespraktijk bij ondernemingen in Bel
gie en Nederland heb opgedaan. Ach
tereenvolgens komen de volgende pun
ten aan de orde:

Waar staat de inkoopfunetie voor:
wat zijn de belangrijkste taken en
verantwoordelijkheden die aan deze
bedrijfsfunctie kunnen worden toe-
gekend? .
Hoe staat het met de omwikkeling
van de theorievorming op het vakge
bied?
Welke ontwikkeling zal de inkoop
functie doormaken?

Begripsbepaling
Vooral de Angelsaksische literatuur
hanteert verschillende inkoopbegrip
pen en definities. Voor aile duidelijk
heid hieronder een beschrijving van de
begrippen 'inkoopfunctie' en 'bestel
functie', zoals bedoeld in dit artikel.

Vragen als:
Wat zijn de gevolgen van deze
ontwikkeling \'Oor de inkoopstrate
gie van ondernemingen?
Wat zijn de gevolgen voor de or
ganisatorische verankering van in
koop?

komen in een volgend artikel aan bod.

Inkoopfullctie
Het van externe bronnen betrekken van
aile goederen en diens!en die noodzake-

de inkoop niet moet theoretiseren maar
dat je dat gewoon moet doen!!

Stevige verankering
Volgens een bekend Nederlands gezeg
de ligt bij de inkoop de eerste win st. Te
gen de achtergrond van recente ontwik
kelingen op het gebied van inkoopman
agement ben ik daar niet zo zeker meer
van. Deze onzekerheid verklaart de tite!
van dit artikel.
Een slagvaardig inkoopbeleid kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de ver
sterking van de concurrcntiepositie van
ODS bedrijfslevcn. Nu is dit niets nieuws
voor een handelsnatie, die reeds sedert

'eeuwen in- en verkoopt. Denk aan het
ontstaan van de inkoopcooperaties in de
agrarische sector, inkoopcombinaties in
de handel en de oprichting van het
Rijksinkoopbureau in 1929.

Het is duidelijk dat de inkooppraktijk
in Nederland een stevige verankering
kent in onze handelshistorie. Tevens
blijkt het inkoopbeleid, of het nu om
ondernemingen gaat dan weI om over
heidsinstellingen, een creatief werkter
rein waar dagelijks nieuwe technieken
en onderhandelingsvormen worden uit
gevonden. Is het daarmee nu ook een
vakdiscipline die wetenschappelijke
aandacht verdient? Deze Haag is preg
nant omdat vee Iondernemers en een en
kel familieJid van mening zijn dat je over

r is een nieuwe ontwikkeJing zicht
aar in de industrie en in de dienstverle
ing. In Nederland, maar ook op Euro
ese schaal en ztlfs wereldwijd. Vooral
rotere bedrijven gaan er steeds meer
e onT delcn van hun produktieproces

it te beqeden. En voorzover zij dat al
ewmd waren, doen zij dat nu bij steeds
inder bedrijven tegen steeds strengere

isen. Waardoor worden deze ontwik
elingen veroorzaakt? Welke invloed
ebben zij op de onderlinge verhoudin
en in het bedrijfsleven? Hoe kunnen de
oeleveranciers inspelen op de strengere
isen die aan hen worden gesteld en hoe
ien die cisen eruit? Het zijn vragen die

zich als ondernemer eigenlijk moet
tellen. Want wie dit soort vragen niet
tclt, of deze wel stelt maar de antwoor
en niet weet, mist straks misschien de
oot'. Zo begint de brochure 'Toele-ve
en en Uitbesteden', die onlangs door
et ministerie van Economische Zaken
'erd gepubliceerd. De publikatie
ormt een onderdeel van een omvang
ijk programma van dit ministerie ge
icht op verbetering van de concurren
iepositie van de Nederlandse industrie.

et dit programma haakt men in op be
angri jke veranderingen in het inkoop

beleid van grote uitbesteders in ons
land.
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Inkopas ki/llnen een bclangnjkc PR-u'aardc bcbbcn (fOlD Erik Gcvcn)

~ en diensten, die van derden worden be
trokken toe aan de inkoopfunctie. Dit is
derhalve inclusief uitbesteed transport,
inhuren van tijdelijke arbeidskrachten,
afsluiten van leasing-contracten, aanne
ming \'an wt'rk. Hoewel de uitvocring
van deze taken veelal niet bij de inkoop
afdeling ligt, moeten deze naar onze
mening wei tot het !rimaire verant
woordelijkheidsgebie van de inkoop
functie worden gerekend. Het begrip
inkuo/'/II1I((ie dient dcrhah:e duidelijk
teii'Olden onderscheiden van het begnp
inkuop'l/dcling!

Het ,yardt thans noodzakeJijk nader
aan te geycn welke primaire taken en
ycrantwoordelijkheden aan de inkoop
ftlnnie moeten worden toegeschrn'en.

Inkoop: taken en verantwoor
delijkheden
Gebaseerd op onze definitie kunnen de
vo]"ende vijf primaire ycrantwoorde
Jijkhedcn van de inkoopfunctie worden
afgeleid.

1. Zorg '1.'001' de continui'teit van het be
dnj!'/,roces. In te kopen materialen en
diensten marten oYCreenkomstig de
weosen van de interne 'klanten' van in
koop beschikbaar komen. De inkoop
functie heeft derhalve primair een be
seJ.,ikb"'lI'heidstaak: de levering van
goedcren en diensten moet zodanig
plaatwindcn dat het bedrijfsproces on
geslOnrd doorgang kan vinden. \Van
nen dne taak niet goed wordt uitge
\'ond, verliest de inkoopfunctionaris
zijn/haar geloofwaardigheid in de ogen

van zijn/haar klanten. Klanten zullcn
dan zelf gaan inkopen. Goed inkopen
vereist derhalve een nadrukkelijke
klant- en kwaJiteitsorientatie.

2. Het reduceren ,<'an aile inkoopge
bondell kosten. Deze taak heeft twee
kanten.

Enerzijds kunnen inkopers bijdra
gen aan kostenreductie door middel
van gerichte acties gericht op al 0/
niet duurzame vermindcring 'van de
materiaalgebonden kosten.
Anderzijds kunnen zij kosten ver
minderen dan wel voorkomen, die
verband houden met onzekerheden
met betrekking tot de aanvoer van
,"'001' het bedrijf<proces benodigde
gocderen en dicnsten. Anders ge
zegd: minder afbreukrisico's in de
aanvoer van goederen kunnen Jeiden
tot vermindering van vaak traditio
neel ingebouwde 'buffers' (te denken
valt daarbij aan voorraden, ingangs
controle, kwaliteitskeuring enz.).

De bijdrage van de inkoopfunctie is op
dit punt een zeer wezenlijke, indien
menzich realiseert dat gemiddeld 60%
van de produktiewaarde van industriele
ondernemingen bestaat uit ingekochte
produkten. De inkoopfunctie heeft
hiermee derhalve een belangrijke in
vloed op het financiele resultaat van de
onderneming.

3. Zorg '1.'001' 'uermindering van de stra
tegische hi'ctsb,wrheid 'L'an de ondeme
ming op ham' inkoopmarktcn, Dc orga
nisatie mag niet van een of enkele tocle
veranciers afhankelijk worden. 'Cap
tive' vcrkoop~ituatiesdienen te worden

voorkomcn dan wel te worden vermin
dcrd. Het is belangrijk over betrouwba
re tocleveranciers te beschikken. Goede
kwalileit en stipte levering zijn vaak be
langrijker facetten dan prijs.2 am deze
red en zal de ondernemingsleiding in
principe moeten stn:ven naar spreiding
van haar inkoopbehoeften over ver
schillendc levcranciers. Deze talk raakt
derhalve aan de zekerstclling van in
koopbehoeften op de lange termi;n.

4. Het leverell '<!all een bijdrage aan
teclmische produkt- CIl proces'i.'ernieu
wing. Leveranciers blijken een bron van
vele technische vindingen. In veel in
dustrieen gaan de ontwikkelingen zo
snel dat zelfs grote ondernemingen als
General Motors en IBM de investerin
gen niet meer op kunnen brengen om op
aile terreinen bij te blijven. Dit gegeven
leidt dan tot partnerships met leveran
ciers op het gebied van Research and
Development en ontwikkeling. De ont
wikkeling van de Compact Car in sa
menwerking mel Toyota door General
Motors is een voorbeeld; de ontwikke
ling van de 256 K-RA!v1 processor in sa
menwerking met Intel door IBM een
tweede.

5. Rcpresentcrcn ,"',m de ondememillg
naar de buitemi.;ereld. Het inkoopbe
leid alsmede de wijze waarop hieraan in
de praktijk inhoud wordt gegeven be
paalt mede het gezicht van de organisa
tic naar de builenwereld. Door een cor
reete opstelling ten opzichte van leve
ranciers kan de organisatie zich positio
neren als een attractieve zakelijke part
ner voor leveranciers. De inkoopfunc
tionaris dient erop toe te zien dat de on
derneming de gemaakte afspraken je
gens leycranciers ook daadwerkelijk na
komt. Inkoop heeft derhalve een be
langrijk public relations-aspect; dit
wordt hoe langeI' hoe meer door (over
wegend) grotere ondernemingen on
derkend. 3

Bij deze opsomming zijn de volgende
kanttekeningen te plaatsen.

• Aamaarding van deze ideeen over de
inhoudelijke verantwoordelijkheden
nn de inkoopfunctie haudt in dat een
belangrijke succesfactor voor inkopers
gelegen is in een nadrukkelijke kJanto
rientatie. Zij zullen het merendeel van
hun tijd moeten bested en aan contacten
met interne gebruikers. Betweterigheid
en een overdreven aandacht voor het
kostenaspect (beide zich manifesterend
in 'haantjesgedrag'), dat in de praktijk
veel inkopers wordt verweten, vallen
hiermee niet in overeenstemming te
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)n·ngen. Interne gebruikers krijgen
landacht voor de kosten als zij zich ze
ker \veten van tijdige beschikbaarheid.

• De diverse inkooptaken vormen
geen optelsom. Sams kunnen zij tegen
strijdig zijn. Single-sourcing vindt zijn
oorzaak in het streven naar kostenbe
heersing; door alle inkoopbehoeften bij
een Jeverancier onder te brengen zijn
raak aanzienlijk betere inkoopcondities
mogelijk. Echter, de prijs van dit beleid
is gelegen in een hogere kwetsbaarheid
resp. afhankelijkheid van een b'eran
cier. De afweging van dit vraagstuk
overstijgt de competentie van inkoop
functionarissen; het hoort naar onze
overtuiging thuis op de directietafel.

• De gedachte dat inkopers een belang
ijke bijdrage kunnen leveren aan tech
ische ontwikkelingsprocessen, houdt
oge eisen in wat betreft hun technische
ompetentie en persoonlijke kwalitei
eI!. In veel ondernemingen kan aan de
e gedachte geen inhoud worden gege
en omdat inkopers in de ogen van en
ineers en ontwikkeJaars geen inhoude
ijke noch procesmatige bijdrage kun
en leveren. Zij beschikken over onvol
oende technische bagage en hebben
nvoldoende affiniteit met ontwikke
in~sprocessenen technologische vraag
tUkken. 4

• Erkenning van de gedachte dat inko-
ers een belangrijke PR-waarde heb

ben, betekent dat zij dan ook over een
noodz akelijk instrumentarium moeten
kunnen beschikken. De vaak slechte
huisvesting van inkoopafdelingen, de
slechte toegankelijkheid van de inkoop
afdeling, het afwezig zijn van gespreks
ruimten verhoudt zich moeilijk met de
ze op\'atting.

Nu wij hiermee het begrippenkader en
het werkterrein van de inkoopfunctio
naris rnigszins hebben aangegeven,
kunnen wij ons thans richten op een be-
preking van de beJangrijkste ont.wik
eJingtn die dit vakgebied de afgelopen

raren heeft doorgemaakt,

Theorievorming In inkoop;
buitenland
De eerste publikaties over het inkoop
yak verschenen, althans voor zover we
kunnen natrekken, aan het begin van de
jaren dntig in de Verenigde Staten..
In 1931 organiseerde de National Asso
ciation of Purchasing Agents S in de Ver
enigde Staten ern wedstrijd voor het
beste anikel oYer inkoopmanagement.
Het ging hier in het bijzonder over arti-

hIm die resultaatmeting in inkoop tot
onderwerp hadden. Dat was ook zo in
1945 toen de NAPA een soongelijke
wedstrijd organiseerde. Het doel van dit
Jaatste initiatief was onder meer om ook
de bclangstelling van wetenschappers
voor het inkoopvak te wekken. Dat luk
te, zij het schoorvoetend. Een van de
wetenschappers die reageerde, was
Heinritz (1947), die kone tijd later een
van de eerste handboeken op het gebied
van inkoopmanagement zou schrijven. 6

Zijn initiatief werd in de jaren vijftig ge
volgd door Lewis (1952), Westing en
Fine (1955) en Ammer en Aljian (beiden
in 1958). Het werk van de laatste auteur
zou uitmonden in de dikke 'inkoopbij
bel' die nog steeds in de handel is. De
stevige produktie aan inkoopliteratuur
in de jaren vijftig zou gevolgd worden
door een periode waarin de produktie
van nieuwe inkoopliteratuur in de Ver
enigde Staten aanmerkelijk lager lag.
Het enige wapenfeit dat vermelding
verdient was de publikatie van Hayes en
Renard in 1962 in opdracht van de
American Management Association.
Hun publikatie betrof een diepgaande
studie naar, wederom, het onderwerp
resultaatmeting in inkoop.

In de periode 1930-1975 heeft de theo
rievorming op het gebied van inkoop
slechts schoorvoetend vooruitgang ge
maakt. Vergeleken met andere discipli
nes in de bedrijfskunde (bedrijfsecono
mie, operations research, organisatie
kunde) bleef het aantal artikelen dat in
koopmanagement tot onderwerp had
ver achter. Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat er een zekere samenhang
bestaat tussen het aantal inkooppubli
katies en de economische conjunctuur.
Naarmate de vooruitzichten voor het
bedrijfsleven ongunster lijken, lijkt het
aantal inkooppublikaties toe te nemen.
Indien deze indruk juist is, geeft de op
richting van het Tzjdschrift voor Inkoop
& Logistiek enige jaren geleden te den
ken ...
Wat betreft de ontwikkelingen in het
buitenland zijn aileen die bij onze Oos
terburen interessant. Hier ontwikkelt
het inkoopvak zich als een subdiscipline
\'an het materials management en de 10
gistiek. Kunnen wij de orientatie in de
Amerikaanse handboeken als overwe
gend 'managerial' karakteriseren, de
?ricntatie van onze Duitse vakgenoten
IS ovenvegend economisch!kwantita
tief. 7

Theorie in Nederland?
\Vat kunnen we zeggen oYer de situatie
in Nederland in die tijd? Enkele belang
rijke ontwikkelingen hadden inmiddels

pJaatsgevonden. In 1956 werd de Ne
derlandse Vereniging voar lnkoop-Ef
fieiency opgericht. Deze vereniging
kwarn voort uit een aantal contactgroe
pen 'lnkoop', die midden jaren vijftig
door het NIVE in het leven waren ge
roepen. Sevensma, lid van het Algemeen
Bestuur van het NIVE, was hierachter
de stimulerende kraeht. Op zijn initia
tief werd in 1955 een basis gelegd voor
samenwerking tussen de verschillende
contactgroepen. Deze samenwerking
resulteerde op 17 april 1956 in de op
richting \'an de N ederlandse Vereniging
voor lnkoop-Efficiency (NEVIE). De
vereniging telde in 1961 reeds 400 leden.
De NEVIE toonde zich in die jaren
vooral actief in het organiseren van de
zgn. Kring-bijeenkomsten, waar vakge
noten actuele inkooponderwerpen aan
de orde stelden. Voorts werden inkoop
opleidingen met kracht ter hand geno
men.

In de periode dat de wetenschappelijke
aandacht voor het inkoopvak in de Ver
enigde Staten wat terug begon te lopen,
kreeg dit vakgebied in Nederland een
krachtige impuls door Verdoorn (1964).
Deze hoogleraar aan de Nederlandse
Economische Hogeschool publiceerde
een standaardwerk over 'Het Commer
cieel BeJeid bij Verkoop en Inkoop'.
Verdoorn legt in dit boek de volle na
druk op het commercieIe aspect van be
leidsbeslissingen \'an de onderneming.
De behandeling van de stof was gericht
op het verkrijgen van inzieht in de logi
sche structuur van commerciele vraag
stukken en in de factoren die daarbij
zijn af te wegen.

De afgelopen 25 jaar heeft de marke
tingdiscipline in Nederland een belang
rijke ontwikkeling doorgemaakt. De
marketingmodellen van Verdoorn heb
ben inmiddels plaats gemaakt voor wat
wij zouden willen aanduiden met 'man
agerial marketing'. Het markctingvak
is inmiddels door middel van weten
schappelijk onderzoek en talrijke prak
tijkgerichte pubJikaties en leerboeken
stevig in de management-wetenschap
pen verankerd. Het inkoopvak echter,
heeft sedert het verschijnen van het
boek van Verdoorn in theoretisch-we
tenschappelijke zin nauweJijks enige
vooruitgang geboekt. Het ontbreekt het
inkoopvak nog steeds aan een 'solid bo
dy of knowledge'. :Maar er zijn wat dit
betreft veranderingen op komst ...

Toekomstperspectief
Onder druk van de internationale con
current ie, die in het midden van de jaren ~
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Leveranciers blijken tal van bijdragen te
kunnen leveren, of het nu gaat om het
verbeteren van de produkt- en of pro
ceskwaliteit, verhoging van de flexibili
teit ofhet meedenken in de produktont
wikkeling. 8 Hiermee komt de inkoop
functie men in de schijnwerper te staan:
immers de eisen, die vanuit de eigen or
ganisatie aan leveranciers worden ge
steld, zullen door de inkoopafdeling
richting leveranciers moeten worden
venaald.
Deze ontwikkelingen geven een gehecl
nieuwe en krachtige impuls aan de theo
rievorming in het inkoopvak. De aan
zetten hienoe worden naar mijn indruk
gegeven door 'buitenstaanders': het zijn
auteurs op het gebied van kwaJiteits
management, produktiemanagement en
logiqiek, zoals DcmminJ.; (J 982),
Schonberger (1982) en Vollmann, Berry

• M eel' aandacht VOOl' produkt- en pro
cesinnovatie: levenscycli van produkten
worden steeds koner. Produkten wor
den steeds sneller vervangen door nieu
we varianten. De winstgevendheid van
nieuwe produkten wordt in toenemen
de mate bepaald door de snelheid waar
mee deze op de markt worden gebracht.
De investeringen benodigd om nieuwe
technologieen te volgen zijn zelfs niet
meer door zeer grote ondernemingen
op te brengen. Het gevolg is: samen
werking met leveranciers op het gebied
van innovatie en produktontwikkeling.
Hieraan wordt tegenwoordig de term
'Early Supplier Involvement' (ESI) ver
bonden. Een voorbeeld vormt DAF
Trucks bv die een beroep doet op een
van zijn leveranciers om een nieuwe ge
neratie versnellingsbakken te ontwik
kelen. Met Michelin heeft men een
overeenkomst voor het ontwikkelen
van een geheel nieuw stuk meet- en re
geltechniek, gericht op het monitoren
van de conditie van de banden. Een an
der voorbeeld in eigen land vormt Ho
neywell Combustion Center te Em
men, dat met een van zijn leveranciers
een uniek aluminiumgietprocede voor
zijn gasregelkJeppen wist te ol1twikke
len.

tussen diverse produktieschakels fun
damenteel weg te nemen. Dit leidt to
acties gericht op het terugbrengen va
de logistieke complexiteit van bedrij
yen:

voorraden worden bij leveranciers
gelegd;
eisen voor wat betreft Je\'Cringsbe
trouwbaarheid en -nauwkeurigheid
nemen toe;
leveranciers moeten vaker en m1l1
der per keer leveren...

• Jdeer aandacht <"001' j7.exibiliteit
Produktieprocessen blijken te worden
gekenmerkt door veel afstemmingspro
blemen. Deze worden traditioneel on
den'angen door buffervoorrraden. Ech
ter, onder druk van de internationale
concurrentie kunnen de kosten die hier
aan verbonden zijn niet langer worden
getolereerd: voorraden moeten worden
afgebouwd door voorkomende 'misfits'

• Meer aandacht ~'oor 'total-quality'
Moderne opvattingen over kwaliteits
beleid hebben aangetoond dat kwaJiteit
niet 20zeer geld kost, doch het gebrek
aan kwaliteit. Gebrekkige produktkwa
liteit leidt tot hoge kosten van uitval,
kosten verband houdend met extra in
specties, afhandeling van garantie
claims enz. Het in-een-keer-goed-doen
kan belangrijke kostenbesparingen met
zich mee brengen. Voor de inkoopdisci
pline is deze ol1twikkeling hoogst rele
vant: men wenst ingangscontrole en
kwaliteitskeuring van inkomende goe
deren af te schaffen omdat deze activi
teiten in feite geen waarde aan het pro
dukt toevoegen (maar wel geld kosten !).
De verantwoordelijkheid voor· pro
duktkwaliteit wordt nu volledig bij de
Jeverancier geJegd. De aandacht van
grote uitbesteders yerschuift van de
produktkwaliteit naar de proceskwaJi
teit van leveranciers. Grote uitbesteders
formuleren steeds stringentere eisen
waaraan leveranciers dienen te voldoen.
Dit leidt in veel gevallen tot de behoefte
aan produkt-, proces-, of zelfs leveran
cierscenificering. En dit leidt in de regel
weer tot een aanzienlijke vermindering
van het aantal Je\'eranciers met wie men
zaken doet.

• Merr aandacht ,"'00" het ondel'scheid
kcrn- ell niet-kernaetiviteiten
Gedwongen door de concurrentiedruk
ui.t het Verre Oosten richt de lange-ter
mijnstrategie van veel ondernemingen
zich op selectieve groei; een combinatie
van het yersterken van de kernactiyitei
ten en het stanen van nieuwe, veelbelo
vende aeti\·iteiten. Als gevolg van deze
strategic stoten ondernemingen activi
teiten af, die niet tot hun core-business
behoren. Meest zichtbaar gebeurt dit in
de vorm van het afstoten van complete
business-units (zoals de diyisie Consu
mentenprodukten door AKZO enige
tijd geJeden en de witgoed-divisie door
Philips Gloeilampenfabrieken). Minder
zichtbaar gebeurt dit in de vorm Yan het
uitbesteden \'an ondersteunende activi
teiten, als schoonmaakdiensten, cate
ring, portiers- en veiligheidsdiensten en
technisch onderhoud.

Vour,11 O1:dcr dmk ...·all de in/ema/ionale cUllcurren/ie Hi/ het Verre Oos/en neern/ de be/ang
stellillg "uor opcrationelc bednjfwo('/"ing toe (fOIO ABe Press)

~ zeYentig vooral yanuit het Verre Oosten
merkbaar wordt, neemt de beJangstel
ling voor operationele bedrijfsvoering
toe. Topmanagers realiseren zich uiter
aard dat produkten nauw moeten aan
sluiten op de wensen van de afnemers en
dat dit \'oJdoende inyesteringen in de
marketingfunctie vereist. Echter, een
nadrukkelijke marketingorientatie aI
leen blijkt geen garantie yoor succes.
Hiervoor is ook noodzakelijk dat men
tegen 'marktpassende prijzen' kan con
curreren. Dit te kunnen doen yereist een
efficiente, doch flexibele produktie-or
ganisatie en structuur. De aandacht
voor vraagstukken op het gebied van
opcrationele bedrijfsyoering manifes
teert zich onder meer in de volgende
ontwikkelingen.
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. hybark (1984), die de nieuwe rol
inkopcrs hclichten. Deze worden
'k jaren later gevolgd door specifie
inkoopdeskundigen, zoals Burt
4).
TederJand zijn het vooral De Rijcke
aes (1982), die zich in wetenschap-

jke zin voor de inkoopdiscipline in
en. Als meest recente bijdrage aan
heorievorming in ons land kan ik de
rage van Wissema (1989) noemen.

zit het gedurende deze periode met
wetenschappelijke verankering van
nkoopdiscipline? Wordt het belang
de inkoopdiscipline ook in weten-

appelijke zin onderkend en erkend?
t uitzondering van de Technische
iversiteit Eindhoven, waar reeds se
t de publikaties van Van der Hart in
4-1975 over inkoopmanagement
rdt gepubliceerd, is wetenschappe-
onderzoek op het gebied van de in
p aan Nederlandse universiteiten

ak ontwikkeld; en dat geldt ook voor
cursussen die aan deze instellingen
rden verzorgd. Moeten wij hierover

ontevreden zijn? Ik denk het niet.
de afgelopen tien jaar is al veel be
t: een groot aantal instellingen be

edt inmiddels aandacht aan het in
opnk, zij het vaak in de vorm van

aantal college-uren binnen een an
vakgebied (Waalewijn, 1987). Er is
ter zeker ruimte voor verbetering.
wekomst zal leren of deze ruimte

k zal worden ingevuld.

t tweede anikel met fragmenten uit
rede \'3n prof. dr. A. J. van Weele

ndelt over 'de verandering van in
op in het ondernemingsbeleid en de
volgen hiervan voor de organisatie
uctuur van inkoop', •

Voor suggesties en commenta
rcn op de cerste versic van dezc
tekst ben ik veel dank verschul
digd aan mijn coliega's prof. dr.
H. W. C. van der Hart en drs. F.
C. L. Klarenaar van onze Vak
groep Bedrijfscconomie, mr. L.
A. F. M. Kerklaan van Holland
Consulting Group en drs. M. A.
Kimman, hoofd inkoop van'
KLM!

loten

. Een familielid reageerde op mijn be
noeming als hooglcraar inkoopmanage
ment als voIgt: 'lnkopen, hierover moet
je niet thcoretiseren, dat moet je gewoon
doen! W'at vah hicrover verder in wctcn
schappdijke zin te vertellen?'

2. Zie onder meer Van Weele en Frequin
(1986).

3. Vit blijkt onder mecr uit de Welkom
leverancicn-brochures die men bi; veel
inkoopafdelingen ziet verschijnen.

4. Hier is wellicht sprakc van een 'kip-en
ei' probleem. In een recent door Van der
Han (1986) uitgevoerd onderzoek bleek
dat slechts 4% van de commerciele tech
nici in de onderzochte branches in in
koopfuncties terechtkomt.

5. Deze vereniging yoen thans de bena
ming National Association of Purchasing
Management (NAPM).

6. Het boek van Heinritz, Purchasing,
zou vele herdrukken kennen. Thans is het
nog steeds verkrijgbaar, zij het dat de in
houd van de huidige editie (Heinritz, Far
rell en Smith (1986», sterk afwijkt van de
oorspronkelijke.

7. BeJangrijke bijdragen zijn bijvoorbe"eld
die van Harlander en Platz (1978) en die
van Arnolds, Heege en Tussing (1980).

8. Zie bijvoorbeeld de recente bijdrage
van Burt (1989).
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A. J. VAN WEELE

LIGT BIJ INKOOP DE EERSTE
WlNST?(2)

VERANKERING VAN
INKOOP IN
ONDERNEMINGSBELEID

Ondernemingen moeten in de toekomst
duidelijke keuzes maken. Strategische keuzes,
die doorwerken in de operationele
bedrijfsvoering. Keuzes ook die verstrekkende
gevolgen kunnen hebben voor de verankering
van de inkoopfunctie binnen de onderneming.

Prof dr. A. j. van Wn'!e is firmalll vall de
Hollal/d C01/5ultillg Group Ie Amsterdam

De concurrentiesituatie van de West
europese industrie is de laatste tien jaar
ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de
verbeterde transportmogelijkheden, de
snelle ontwikkelingen in de informatie
technologie en de toegenomen globali
sering van markten is, zoals ik eerder
vaststelde, vooral de concurrentie uit
het Vene Oosten toegenomen. Deze
concurrentie is manifest ;I,owe] op het
gebied van IWQ33nde :lb op het gebied
van nieuwe produkten en techno]o
gicen.

Als we de industride structuur van Ne
derland bekijken, valt op dat rebticf

veel industrieen zich bevinden in de
rijpheids- dan weI neergangsfase. In ons
land kennen we relatief weinig bedrij
ven die werkzaam zijn in nieuwe indus
trieen, resp. industrieen die zich in de
introductie- of groeifase bevinden (zie
figuur 1).

Bij de (gewenste) positionering ten op
zichte van Icvera!1ciers spelen twee
oVClwegingen. De eerste is een kos(cl1
o'u£Tu'cging. Grote ondtrneminge!1 zijn
in toenemcnde mate or ;I.oek 113ar Icve
ranciers die tegen de bagste kmtell kun
nen producC!"en. Een verschuiving van
de zogcnaamde 'supply-base' is i'.icht-



Neergang

• Textiel
• Kleding
• Lederwaren

& schoenen
• Staal
• Scheeps

bouw

Positie 'vall de ol1derneming ten opzichtc
vall de conCltTTcntie

• Chemicalien
• Levens

middelen
• Rubber &

plastics
• Automobiel·

industrie
• Machinebouw

Verzadiging (rijpheid)Groei

• Pharmaceutica

• Electronica

• Computers

• Medische apparaten

I
• Optische industrie

Introductie

Broil: A. J. van Wed", 1990.

\'('clke Nederlandse il1dustrie bC7.'illdt zich in welke fase

• VerIJoging van illnovatievcl'mogen.
Het vroegtijdig betrckken van inkoop
functionarissen dan welleveranciers in
produkt- en procesonlwikkelingspro
gramma's heeft weinig zin .lIs dit stre-
yen geen deel uitmaakt van de research- ~ I-- ~

Figuur 1. II/dustrie levemcyclus

Figllur 2. Strategiscbe driehoek

te vormen van integrale logistieke ver
beteringsprogramma's. Vanuit deze
programma's zullen taakstellingen aan
de inkoopfunctie moeten worden opge
legd. Als het logistieke denken binnen
de onderneming zwak is ontwikkeld en
sprake is van een gefragmenteerde logis
tieke structuur zullen activiteiten ter
verbetering van de inkooplogistiek wei
nig vruchten afwerpen.
De inkoopmanager zal in die gevallen
het gevoel hebben te dweiJen-met-de
kraan-open. lmmers, een materiaalbe
hoeftenpJanning die dagelijks aan wijzi
gingen onderhevig is, noodzaakt tot het
frequent bijstellen van leveringsafspra
ken met Jeverancicrs. Dat dit fenomeen
zich in de praktijk vaak voordoet, Yah af
te leiden uit de grote hoeveelheid
'spoedorders' waarmee inkoopafdelin
gen worden geconfronteerd.

ar van 'local' naar 'global'. De tweede
een ovcrweging gebaseerd op service.
egelijkertijd is men op wek naar leve
nciers die bestaande Jogistieke en/of
st-in-Time produktieprogramma's

unnen ondersteunen. Hierbij stree£t
len naar de ontwikkeling van een
oogwaardig, lokaal toeleveringsnet
·erk. Bcide ontwikkelingen zijn aan
ullend; dit verklaart waarom men bij
rote uitbesteders deze programma's
gelijkertijd kan aantreffen. Figuur 3

eeft aan welke vraagstukken moeten
'orden opgelost om tot zinvolle in
oopstrategieen te komen. Voor een na
ere \"Crhandeling over het onderwerp

global sourcing' verwijzen wij naar
ollig (1989).

• Vergroting van f/exibiliteit. Hetgeen
geld! voor kwaliteitsprogramma's,
geldt e\"Cnzeer voor programma's ge
richt op verkorting nn inkoopdoor
loopti jden, leveringstijden, het vergro
ten van de Jeveringsprecisie door leve
ranciers en datacommunicatie met leve
ranciers (EDI). Deze kunnen moeilijk
op zichzdf staan, maar dic\1t'n \"Cran
kerd te zijn resp. een onlosmakelijk dccl

Dit is het tweede artikel met fragmenten
uit de rede van prof. dr. A. J. van Weele,
uitge,proken bij de aanvaarding nn het
arnbr van buitcngcwoon hooglcraar aan de
Techni5che Univcniteit EindhovCl1. Het
eerstc vcnchcen in Tzjdschri(t ~'oor l11koop
& Logistick 1990, nr. 1/2, bIz. 14.

• \Telbetcring ~'an kwalitcit. De wijze
waarop de onderneming inhoud geeft
aan de beheersing en verbetering van
produkt- en proceskwaliteit, bepaalt de
wijze waarop leveranciers tegemoet
worden getreden. Pas wanneer men
over een duidelijk Kwaliteitsbeleid be
schikt heeft het zin activiteiten op het
gebied van Supplier Quality Assurance
te ondernemen.
Het komt in de praktijk voor dolt ambi
tieuze inkoopmanagers duidelijke
ideeen hebben over kwaliteitsverbete
ring van hun leveranciers. Vaak komen
deze ideeen neer op vermindering van
het aantal leveranciers.

perationele driehoek
et zaJ duidelijk zijn dolt operationeJe

edrijfsvoering nauw op de onderne
.ingsstrate~ie moet aansluiten. In dit

'erband is de positionering van de on
derneming relevant ten opzichte van de
'operationele driehoek' (figuur 4). Het
gaat hier om:
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'it'elke Vl"tlay,stukken op!ossen om tot zinvolle inkoopstrategie te komen.

• ldentificeren en kwalificeren van 'global' leveringsbronnen.

• Onderzoeken van strategische partnerships gericht op kostenreduetie.

• ~a~tstdlen van 't.rade-oHs' tussen prijs, leveringsnauwkeurigheid en kwa
Inen voor versehlllende leveranciers (nationaal en internationaal).

• Vaststellen waar in de toekomst te produceren, assembleren en te verpak
ken.

• ~eoord~len van co-produktiemogelijkheden op verschillende niveaus van
Jntegratle.

• Voldoen aan voorschriften op het gebied van 'local content'.

• Aangeven hoe men omgaat met politi eke, economische en logistieke on
zekerheden.

• . Aange\'Cn hoe men inhoud moet geven aan technische ondersteuning van
leveranciers.

• Hoe kwetsbaarheid in single sourcing-situaties te verminderen.

• Ontwikkelen nn data-communicatie met leveranciers ten einde door
looptijden te \'Crkorten.

Bmn: A. T. Kearney. 1987.

Flguur J. StrategilC!Je aalldac!Jtsveldcn In inkoopstl'ategie

Figuur 4. OpC1'atione!e driehoek

~ en ontwikkelingsprogramma's, die men
in een breder verband heeft. Early Sup
plier Involvement is geen doel op zieh,
maar dient als instrument dienstbaar te
worden gemaakt aan programma's ge
richt op verkorting van doorlooptijden
in ontwikkelingsafdelingen.
Het heeft pas zin leveranciers in dit
soort programma's te betrekken indien
deze bewezen hebben aan hoge kwali
teitseisen te kunnen voldoen alsmede de
benodigde produkten op fJexibele wijze
te kunnen leveren. Waarmee de cirkel
rond is, want innovatievermogen be
schouwen wij op haar beurt weer als een
voorwaarde om te komen tot een betere
produkt- en proceskwaliteit (zie figuur
4).

Voorgaande redenering lijkt v(Tra~~end

eenvoudig. Echter, in de praktijk treHen
we te vaak een gefragmenteerde benade
ring aan van deze vraagstukken. K wali
teitszorg, logistiek management en in
novatie hebben alles met elkaar te ma
ken! Derhalve willen we pleiten voor
een ge"integreerde benadering van kwa-

liteits-, logistieke- en innovatievraag
stukken. AI is het all('en maar omdat
men, daar waar kwaliteitszorg, logistiek
en innovatie als separate thema's wor
den aangepakt, op het gebied van in
koop geeonfromeerd wordt met tal van
operationele problemen (zie figuur 5).
De betekenis van dit onderscheid ligt in
het verschil in concurrentiestrategie.
Ondernemingen werkzaam in overwe
gend nieuwe industrieen verwerven
zich een marktpositie door middel van
produktontwikkeling, het introdueeren
van nieuwe produktvarianten en het
doen van gerichte research. Eenmaal be
land in de rijpheids- danwel neergangs
fase kan men zijn marktpositie slechts
handhaven indien men (uitgaande van
gelijkwaardige kwaliteit en service)
eindprodukten tegen eoncurrerende
prijzen op de markt kan brengen. Met
andere woorden: in deze twee fasen
spelen maatregelen gericht op kostprijs
reductie en verhoging van de operatio
nele flexibiliteit een veel belangrijkere
rol in de concurrentiestrijd! Uitbeste
ding van niet-kernactiviteiten aan ge
specialiseerde leveranciers blijkt beide
doelstellingen tegelijkertijd te kunnen
dienen. Oit vormt een verklaring voor
het stijgende inkoopaandeel in de pro
duktiewaarde van veel industriele on
dernemingen (waaronder Rank Xerox,
Oaf Trucks, Akatel, Philips Gloeilam
penfabrieken, Volvo, IBM).

Strategische driehoek
In de toekomst zullen topdirecties na
drukkelijke keuzes moeten maken in de
positie van de onderneming ten aanzien
van wat wij zouden willen aanduiden als
de 'strategische driehoek'. Het gaat hier
om keuzes ten aanzien van:
1. Primaire afncmcrsgrocpel'ingen resp.

doelgrocpclI. Hiermee raken we het
vraagstuk van de marktsegmentatie
aan. Produkten en dienstverlening
zullen nadrukkelijk op de behoeften
van deze doelgroepen moeten wor
den afgestemd. Oeze afstemming
moet plaatsvinden door mid del van
een gericht marketingbeleid.

2. Bel.:mgrijkste concurrcntcn. Niet al
leen moet men kunnen inspeJen op
behoeften van afnemers, men zal dit
ook 70danig moetcn doen dat hier
JIll'l" ('l'll zlIbl'lla;IlJ1d 'duurI.aam vcr
dedigbaar concu!TclltieV(H)rdecl'
kan worden vcrkrq~en. Produktell
en dienstverlening moe ten in de be
Ieving van de afnemer voldoende on
derscheidend worden gemaakt ten
opzichte van die van a!ternatieve
aanbieders OIll de gang naar de eigen
onderneming te waarborgen. Dit zal



vanuit een sterk internationale orien
tatie moeten gebeuren. Wij willen dit
vraagstuk aanduiden met de term
'competitive benchmarketing': het
identificeren van de belangrijkste
verschillen in de positie van de on
derneming ten opzichte van haar be
langrijkste directe en indirecte con
currenten.

3. Bclangrijkste leveranciers. Ontwik
kelingen in de leveranciersmarkten
maken een voortdurende herbezin
ning van de eigen kernactiviteiten
noodzakelijk. Steeds weer zal het
management zich de vraag moeten
stellen in hoeverre kern- en niet
kernactiviteiten (of het nu om pro
duktie-activiteiten gaat of om onder
steunende diensten) tegen 'markt
passende' kosten en/of prijzen wor
den uitgevoerd.

De positie, die de onderneming ten op
zichte van haar concurrenten inneemt,
is derhalve het resultaat van:

haar relatieve positie ten opzichte
van haar afnemers;
de belangrijkste duurzame verschil
len in de zogenaamde sleutelsucces
factoren van haar directe en indirecte
concurrenten;
en haar relatieve performance ten
opzichte van leveranciers (zie figuur
2).

koopcoordinatie wordt een belangrijk
aandachtsveld in de toekomst.

Centralisatie van inkoopbe~'oegdheden

Het bedrijfsleven zal onder druk van de
internationale concurrentie de inkoop
expertise op tal van terreinen opvoeren.
Het kan zich de luxe van een ineffectie
ve inkoopfunctie niet langer meer per
mitteren. Uiteraard zal dit per indus
tricle sector en soms per bedrijf kunnen
verschillen. Er is echter een grotere be
trokkenheid van inkoopfunctionarissen
bij de inkoop van bijvoorbeeld stan
daarddiensten, automatisering en inves
teringsgoederen te verwachten. Dit zal
alleen slagen als inkopers op deze terrei
nen expertise weten op te bouwen.

Scheiding tusscn initicle inkoopfunctie
ell beste/functie.
Automatisering zal het mogelijk maken
de bestelfunctie te delegeren aan de ge
bruiker. Het afroepen van produktie
goederen en de orderbewaking zullen in
de toekomst steeds meer geschieden
door produktieplanners; de afroep van
technische goederen zal in de toekomst
gedaan kunnen worden door diegenen
die verantwoordelijk zijn voor het
vooraadbeheer. Initiele inkopers zullen
steeds meer hun werkterrein verleggen
richting engineers en constructeurs; als

gevolg hiervan zullen de eisen die aan
hun kennis en vaardigheden worden ge
steld sterk toenemen. Men zal minimaal
over een HBO-opleidingsniveau moe
ten beschikken.

Meer aandacht voor Supplier Quality
Assurance
De aandacht verschuift van produkt
kwaliteit naar proceskwaliteit van leve
ranciers. Dit betekent voor inkoopma
nagers meer aandacht voor pre-kwalifi
catie van leveranciers. Samen met kwaJi
teitsdeskundigen zullen zij de techni
sche capabilities van leveranciers moe
ten analyseren en vastleggen. In overleg
met leveranciers zullen verbeterings
programma's moeten worden ontwik
keld teneinde ontdekte zwakheden in
het traject tussen leverancier en afnemer
op termijn weg te nemen. Uiteraard zul
len deze programma's moeten worden
opgevolgd en bewaakt. Inkoopmana
gers zullen deze taken, ondersteund
door hun quality managers alert moeten
oppakken.

De komende jaren vragen om veel in
vesteringen in de inkoop. De achter
stand in automatisering en opleiding die
thans nog in veel ondernemingen op het
gebied van inkoop bestaat, moet in een
snel tempo worden ingehaald. Het is"

Hoewel veel ondernemingen een na
drukkelijke afnemersorientatie kennen
en de oricntatie ten opzichte van con
currenten steeds meer terrein wint, zijn
er sle(hts zeer weinig ondernemingen
die voortdurend hun performance aan
die van de leveranciersmarkt toetsen.
Dit gaat nadrukkelijk ten koste van de
competitiviteit van vele Westerse on
dernemingen.

Gevolgen voor inkoop
Ont\\"ikkelingen in de strategische en
operationele driehoek zullen verstrek
kende gevolgen hebben voor de organi
satorische verankering van de inkoop
functie binnen de onderneming.

Tocl/emcl/dc (Oordinatic ~',m gcmecn
sc!J'lppelijke inkoopbchocftcn.
Uiteraard geldt dit alleen voor multi
plant bedrijven. Centrale inkoopafde
lingen zullen plaats maken voor meer
flexibele \ormen van inkoopcoordina
tie waarbij de afroep door de produktic
lokaties zelf kan plaatsvinden. Onder
nemingen die een decentrale inkoop
kennen, zullen 0111 inkoopvoordclen te
kunnen realiseren hun inkoopkrachten
gaan bundelen. Hoe het dus ook zij: in-

Figuur 5. Veel voorkomcnde operatiOllClc problemen in inkoop

• Slechte afbakening inkoopbevoegdheden en -verantwoordelijkhedcn; gro
te discrepantie tussen de 'scope' van de inkoopafdeling en die van de inkoop
functie.

• Ontbreken van duidelijke taakstellingen aan inkoopafdeling.

• Ontbreken van resultaatmeting; feedback-loops in inkoop zijn 111 het al
gemeen zwak ontwikkeld.

• Ontbreken van eenduidige norm bladen en specificaties voor in tc kopen
produkten en diensten.

• Beheer van technische en planningswijzigingen vaak zwak ont\\'ikkeld
(veel voorkomende bron van misverstanden).

• Zwakke administratieve organisatie (waardoor vee I extra 'zoekwerk').

• Achterblijvende automatisering ten opzichte van belendende afdelillgen.

• Groot deel van de man-capaciteit ingezet voor afhandeling van admini
stratieve, routillematige werkzaamheden; weillig capaciteit beschikbaar voor
initierende, commerciele taken.

• Geringe betrokkenheid bij de aankoop van in\Csteringsgoederen onder
meer als gevolg nn te geringe technische kennis en erYaring.

Bron: A. J. van Weele, 1990
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die miljocncn bested en aan de invoering
van administratieve en produktie-auto
matisl'ring, inkopers met op zichzelf
staandc PC-systemen laten aanmodde
reno Hell-clfde geldt voor beloning en
opleiding. Bij de inschaling van inkoop
funnies zijn financieel-administraticyc
functies vceleer het refercntiekader.
Niet de l'ommerciele en technische
functies in prod uk tie, engineering en
yerkoop.

Ligt bij inkoop de eerste winst?
Ligt bij de inkoop nu de eerste winst?
Deze naag vereist een genuanceerd ant
woord. Het antwoord op deze vraag is
positid, omdat het natuurlijk nog altijd
zo is dat een gulden bespaard een gulden
wimt oplevert. Het antwoord is nega
tief omclat wat feiteJijk bespaard wordt
zich mocilijk laat vaststellen. Er zijn in
middels tal van voorbeelden waar men
door duurder te kopen in het logistieke
trajeer aanmerkelijke kosten besparin
gen wist te realiseren (in termen van bij
voorbeeld minder voorraden, minder

- afkeur en kwaliteitsproblemen, minder
uitval em.). Oak voorbeelden van het

omgekeerde komen voor. Ook in het
bedrijfsleven geldt: goedkoop is vaak
duurkoop. Het gaat er dan ook niet zo
zeer om of we door middel van de in
koop kunnen besparen. Het gaat erom
of wij in de gehele bedrijfsketen kosten
kunnen verminderen! Onze oude
voJkswijsheid behoeft derhalve op zijn
minst enige bijstelling.

De lezer zal inmiddels overtuigd zijn
geraakt van de bedrijfskundige relevan
tic van de geschctste inkoopproblcma
tiek. Vee! inkoopprobJemen zijn nict
zozeer technische inkoopproblemen
alswcl complexe organisatieproblemen,
die het werk van veel mensen binnen de
organisatie raken. In inkoop gaat de'wet
van grote getallen op. In een recent on
derzoek bleken de onderzochte onder
nemingen, gemiddeld te beschikken
over:

een inkoopassortiment van 16 600
verschillende artikelen;
die van 1155 le\"eranciers werden
betrokken;
door middel van 17 900 bestelJin
gen, die door

19 980 bestelsignalen werden gege
nereerd, en door mid del van
26 970 facturen moesten worden
betaaJd (Van Weele en Van Hespen
(1986, pag. 24).

Het organiseren van inkoopprocessen is
derhalve niet eenvoudig en er kan veeI
misgaan! Veranderingsprocessen in in
koop zulJen met de nodige voorberci
ding, zorgvuldigheid en kcnnis van za
ken moeten worden aangepakt.

Een uitdaging voor mensen buiten in
koop, maar vooral voor de inkoper zelf.

•

CurverPCM
kisten en

kratten geven
u de ruimte
Curver PCM kisten en bakken geven U de

ruimle. Omdal ze er zelf zo weinig van
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Mens en Organisatie in Bedrijfskundig Perspectief

Prof.dr. P.M. Bagchus

Samenvatting

De doelstelling van de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur wordt onder de loep genomen.

Vastgesteld wordt dat de bedrijfskundig ingenieur twee wezenlijk tegengestelde rollen in zich

moet verenigen, nl. die van ontwerper en die van 'change engineer".

De ontwikkeling van bedrijfskunde als discipline of multidiscipline wordt geschetst. Vragen

worden gesteld bij de multidisciplinaire pretenties van bedrijfskunde en bjj haar positie ten

opzichte van de gevestigde disciplines. Vervolgens wordt vanuit de invalshoek 'Mens en

Organisatie" ingegaan op een aantal ontwikkelingen in het toepassingsgebied van de be

drijfskunde.

In de eerste plaats wordt een aantal ontwikkelingen in de omgeving van organisaties ge

schetst. Aangegeven wordt hoe - made door invloeden uit Japan - een aantal trends waar

neembaar is, nl. verandering in managementstijl en toegenomen aandacht voor kwaliteit,

efficiency, flexibiliteit en innovativiteit. Aangetoond wordt, dat bij deze trends de kernproble

men Iiggen op het terrein van mens en organisatie.

In de tweede plaats wordt beschreven hoe uit een op ontwerpen gerichte benadering en een

op organisatieverandering gerichte benadering geleidelijk een ge"integreerde aanpak van

veranderingsprocessen is ontwikkeld.

In de derde plaats wordt een aantal ontwikkelingen op het gebied van automatisering ge

schetst. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen procesautomatisering, automatisering in

de discrete fabricage en informatisering.

Hoewel de problemen op deze drie gebieden nogal verschillend zijn, blijkt de kern daarvan

toch gelegen te zijn in de kritieke rol van de mens, in de keuze van principes voor taakont

werp en organisatieontwerp en in de rol die het management daarbij speelt.

De inleiding wordt afgesloten met het aanduiden van een vijftal topics die van groot belang

worden geacht voor bedrijfskundig onderzoek in de nabije toekomst.
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Overzicht:

1. De bedrijfskundig ingenieur:
ontwerper en tuinman

2. Bedrijfskunde: discipline of
multidiscipline?

3. Ontwikkelingen in het toepassings
gebied van de bedrijfskunde:

* veranderingen in de omgeving

* veranderingen in opvattingen over
organisatie-ontwerp en organisa
tievera,ndering

I

* veranderingen in technologie, met
name automatisering

4. Topics voor de nabije toekomst
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De bedrijfskundig
• •Ingenleur

wiskundel ... .. organisatiewetenschappenl
natuurkunde sociale wetenschappen

ontwerper ... ~ "change engineer"

technische • ~
sociale

systemen systemen

digitaal
~ .. analoog

denken denken
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Veranderingen in de
omgeving van
organisaties:

/~~

;;(J r S ///
~-"'--/ /

* managementstijl -r (fG

* kwaliteit ' ~ ~ IV) J-\)V .s
* efficiency /'1/ [JIV I1AN / J / r
* flexibiliteit en innovativiteit

~~! :}~

Cj";(/VvI~-vt/h ,----/!tvvtbA.7 mt,ot:lt--u ut:-dho~ !
Conclusie:

Kernproblemen liggen op het
I terrein van mens en organisatie
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Organisatieontwerp
en

Organisatieverandering

ontwerpen
expertbenadering

organisatieontwikkeling
gebruikersparticipatie

Ge"integreerde aanpak "IN ~
van

veranderingsprocessen ~
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PROCESAUTOMATISERING:

* schaalvergroting

* complexere procesbesturing

* automatisering van regelkringen

GEVOLGEN:

* paradox van de automatisering:
kritieke rol va,n de mens

* teamstructuur
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Automatisering in de
discrete fabricage

* paradox van de flexibiliteit

* "It is management that
makes the difference"

* taakstructuur
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Informatisering:

* arbeid verandert: mentale
verrichtingen

* organisaties veranderen:
gespreide autonome eenheden

* interorga.nisationele
netwerken
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Topics voor de
nabije toekomst

* ·de kritieke rol van de mens bij de
besturing van hooggeautomati
seerde produktieprocessen

* analyse van menselijk informatie
verwerkings- en beslisgedrag

* ontwerp van teamstructuren en
onderzoek naar kritieke factoren
in groepsfunctioneren

* I ontwikkeling van systemen voar
prestatiesturing

* integraal antwerp van organisaties

P.M. Bagchus 9



De Rol van de Theorie in de ontwikkeling van

Produktiebesturingssystemen in de praktijk

Prof.dr.ir.J.W.M. Bertrand

1. Inleiding

De praktijk van de logistieke bedrijfsvoering heeft zich gedurende het afgelopen decennium stormachtig

ontwikkeld. De relevantie van de logistieke organisatie voor het ondernemingssucces is in vele

bedrijfstakken sterk toegenomen. Onder de invloed van die accentwijziging - van efficiency en

kostenverlaging naar snelheid en betrouwbaarheid - zijn er in de praktijk vele logistieke organistievormen

ontwikkeld, en sommige daarvan zijn onder speciale benamingen bekend geworden. We noemen Just-in

Time produktie en leveringen, Manufacturing Resource Planning, Integraal Bedrijfs Beheer, Optimized

Production Technology, Flowfabricage, Werklastbeheersing of BOF (Belastungs Orientierte

Fertigungsfreigabe).

De meeste, zo niet alle van deze organisatievormen en organisatieprincipes komen direct voort uit de

praktijk, waarmee niet gezegd is dat er geen wetenschappers betrokken waren bij de ontwikkeling van deze

principes. Kern is echter dat er telkens sprake was van een concrete bedrijfssituatie waarin gewerkt werd

aan het realiseren van een betere logistieke beheersing, en men met vallen en opstaan leerde welke

principes weI werken, en welke niet, en waarom dat zo is. Het systematiseren en algemeen bruikbaar

maken van deze kennis is de taak van de wetenschap. Bronnen voor het systematiseren van de kennis

worden gevonden in de "besturingstheorie". Als onderdelen noemen we descrptieve modellen zoals de

wachttijdtheorie, netwerktheorie, ARIMA modellen, de relatiemodellen ten behoeve van de mathematische

programmering, de continuous flow modellen in Industrial Dynamics, en normative modellen en

technieken zoals SIC systemen, MRP, Base Stock Control, L.R.P., Mathematische Programmering, Branch

and Bound Algoritme, Dynamische Programmering.

Deze besturingstheorie is bepaald nog geen intern consistent en samenhangend geheel. Het bestaat uit een

groot aantal deelmodellen, zowel descriptief als normatief, die gebruikt kunnen (en moeten) worden om

wat we waarnemen in de praktijk te systematiseren. Dit veronderstelt wei dat de theorie gebruikt moet

worden door deskundigen die weten wat de reikwijdte is van elk der modellen. Zo niet, dan bestaat het

gevaar van modeloverschatting.

Daarnaast is de besturingstheorie ook nog bij lage na niet compleet d.w.z. vele situaties in de praktijk laten

zich slechts gedeeltelijk, en dan nog vaak moeizaam, beschrijven met behulp van de nu beschikbare

theoretische modellen. Deze incompleetheid heeft niet aileen betrekking op de beschrijving van de

concrete relaties die betrekking hebben op de goederenstroom, maar ook en vooral op de organisatorische

context waarbinnen zowel de realisatie van het primaire proces, als de realisatie van de besturing zich
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afspeelt. Bijvoorbeeld; de invloed van het vormen van min of meer autonome groepen op beheersbaarheid

en de cobrdinatiebehoeften kan maar moeilijk formeel gemodelleerd worden. Hetzelfde geldt voor het

gebruik van produktgerichte organisatievormen versus functionele organisatievormen, en de invloed die

deze organisatievormen hebben op de te gebruiken budgettering en accounting systemen.

In deze lezing zullen we kort ingaan op een aantal vragen betreffende de beperkingen, maar ook de kracht,

en de reikwijdte van de theorie op het gebied van de produktiebeheersing.

2. Beslissingen op topniveau

De directies van produktiebedrijven zijn de primair verantwoordelijken voor de logistieke interne

organisatie en de logistieke structuur van hun bedrijven. Directies zijn meestal multi-disciplinair

samengesteld, en elk van de directieleden heeft een andere kennis- en ervaringsachtergrond, en een andere

optiek van waaruit de problematiek wordt beschouwd. Deze veelvormigheid is in het algemecn een nuttige

zaak; het voorkomt het ontstaan van een eenzijdige dominante visie op het bedrijf.

Het logistieke aspect van de bedrijfsvoering grijpt in op vele delen en aspecten van de organisatie. Als

zodanig is het in laatste instantie een algemeen management vraagstuk, met als gevolg dat werkelijke

ingrijpende veranderingen aIleen mogelijk zijn als het topmanagement duidelijke keuzes maakt en de

consequenties van deze keuzes gedurende een aantal jaren kan blijven dragen. Dit vooronderstelt dat het

topmanagement beschikt over de kennis die nodig is om deze keuzes te kunnen maken, en daar wringt

hem vaak de schoen. De industri~le logistiek is een jong vakgebied, de beschikbare kennis ontwikkelt zich

snel, maar de uitzaai van deze kennis in de praktijk en zeker ook de kennis over wat weI en niet bekend

is, gaat maar langzaam. Meestal zijn directieleden en managers dan ook niet terzake deskundig. Dit

verschilt overigens van bedrijfstak tot bedrijfstak. In de distributie van consumentenprodukten

bijvoorbeeld, een bedrijfstak wier primaire proces uitsluitend bestaat uit logistiek, hanteert men uitstekend

ontwikkelde kwantitatieve modellen om de assortimentskeuze, bevoorradingsstrategi~nen inkoop-policies

te ondersteunen. lets soortgelijks kan geconstateerd worden voor de produktieplanning van sommige

takken van de procesindustrie. Het gebruik van mathematische programmering is hier sinds jaar en dag

ingeburgerd, hetgeen overigens nog niets zegt over de logistieke performance van deze bedrijven. Anders

wordt het in bedrijven wier primaire proces in de fabricagetechnologie ligt en die geconfronteerd worden

met de noodzaak om ook de logistieke dimensie van de bedrijfsvoering te verbeteren. Deze bedrijven

moeten meestal noodzakelijkerwijs terugvallen op het te hulp roepen van logistieke deskundigen. Deze

deskundigen dienen in twee zaken te voorzien:

1) Opleiding van het topmanagement in de principes van de logistieke organisaties. Deze opleiding

dient tenminste de volgende elementen te bevatten:

de manier waarom produktieorganisaties vanuit logistiek oogpunt gekarakteriseerd

kunnen worden

voor elk type produktieorganisatie, in combinatie met de g~iste performance in de

markt, welke organiatievorm uit logistiek oogpunt ideaal is, en welke de nadelcn zijn van



het afwijken van deze ideale vorm

de bijdragen die informatiesystemen kunnen leveren aan het realiseren van cen hoge

logistieke performance

de logistieke performance die, als functie van de karakteristieken van het primaire proces,

de gekozen organisatievorm, en informatiesystemen, bereikbaar geacht moet worden.

2) Analyse van het primaire proces en de bestaande organisatievorm en logistieke infrastructuur.

Deze analyse dient gericht te zijn op het karakteriseren van het bedrijf in de termen en begrippen

waarop het topmanagement over de problematiek hceft leren denken. Het opgeleide

topmanagement kan daarna op eigen gezag oordelen over de te volgen strategie, in het licht van

haar eigen bedrijfsdoelstellingen, de aangedragen karakterisering van het bedrijf.

Het is prettig te kunnen constateren dat de thooretische onderbouwing voor zowel praktijkgerichte

opleiding als de analyse zo langzamerhand gestalte begint te krijgen. Voor het middenmanagement is de

MIG-opleiding van de vereniging Logistiek Management een goed voorbceld. Voor het aankomend

topmanagement is er recent door de TUE in samenwerking met de KUB cen opleiding gestart waarin

zowel voor produktiemanagement en logistiek als voor informatiemanagement cen belangrijke plaats

ingeruimd is. Deskundige en logistieke analysten met cen voldoende brede achtergrond en diepgang komen

van bepaalde afstudcerrichtingen van onze faculteit, en sinds enige jaren beschikt de TUE over cen

Nadoctorale Opleiding tot Logistiek Ontwerper. Deze opleiding levert bij uitstek geschikte logistieke

analysten en ontwerpers voor dit yak.

Ondanks het ter beschikking komen van deze zaken zullen er toch voortdurend fouten gemaakt blijven

worden. Dit komt enerzijds doordat er ook vele niet-rationele aspecten cen rol spelen in de besluitvorming

zoals persoonlijke competentievraagstukken en machtskwesties e.d. en anderzijds doordat voor vele

vraagstukken de thoorie nog tekort schiet. In deze vraagstukken zal het management keuzes mooten maken

die minder good onderbouwd kunnen worden.

3. De projectorganisatie

Een tweede onderwerp dat in dit verband aandacht verdient is de co()rdinatie van de bedrijfsfuncties

marketing, ontwikkeling en produktie bij fabricage van complexe produkten met cen hoge innovatiegraad.

Oit zijn bij uitstek bedrijven waar de bedrijfsfuncties in handen zijn van specialisten. Dat moet ook zo, wi!

het bedrijf kunnen overleven in cen sterk concurrerende markt. Eehter het is voor deze bedrijven ook van

het uiterste belang om de produktvernieuwingen tijdig in de markt besehikbaar te hebben. Zoals bekend

sChrijft de thoorie in deze situatie cen matrixorganisatie voor, immers elke wat grotere wijziging is cen

project, dat de inbreng vergt vanuit zowel de marketing, de ontwikkeling en de produktie. Er moet dus

cen instantie, cen funetie of cen persoon zijn die verantwoordelijk is voor het co()rdineren van deze stroom

projecten. Dit betreft zowel de interne co()rdinatie van de verschillende fasen binnen cen project, als de



onderlinge afstemming van de stroom der projecten op de beschikbare capaciteit.

Indien per project de uit te voeren activiteiten, inclusief tijdsduren, en capaciteitsbehoeften, en de

onderlinge netwerkrelaties vooraf bekend zouden zijn, dan al zou dit co<>rdinatieprobleem zeer moeilijk

zijn. Echter voor ontwikkelingsprojecten geldt dat er vaak onvoorziene problemen opduiken, meerdere

oplossingen zijn voor bepaalde problemen, tijdsduur en capaciteitsbehoeftes belnvloedbaar zijn, en last but

not least de problemen die een bepaalde functionele afdeling moet oplossen, vaak afhangt van de

oplossing die een andere afdeling voor haar (deel van het) probleem heeft gevonden. Er zijn dus sterke

onderlinge wisselwerkingen en de projectorganiatie die hier nodig is, moet vooral dit kenmerk van het

operationele proces weerspiegelen. Oit betekent dat per project zeer veel aandacht besteed moet worden

aan de definitie van de "produkten" die elke afdeling oplevert, in termen die het voor de andere afdelingen

mogelijk maakt te schatten wat de aard is van het probleem dat ze op te lassen krijgen. Het doel van het

projectmanagement moet in eerste instantie zijn om zo snel mogelijk de produktonzekerheden uit het

project te halen, en daarna het overlegproces over interacties tussen de afdelingen op gang te brengen.

Oeze uitspraken zijn niet nieuw; het zijn bekende principes over hoe te organiseren in een technische

hoogwaardige ontwikkelomgeving. Waarom is het dan zo moeilijk am volgens deze principes te werken

en lopen vele projecten uit, of zijn duurder dan gebudgetteerd? Aan onze faculteit heeft Heemstra een

promotieonderzoek uitgevoerd rond de begroting van software-ontwikkelprojecten. Hij komt tot de

conclusie dat de oorzaak van de overschrijdingen gevonden moet worden in het ontbreken van

ervaringsgegevens over de tijdsduren van activiteiten; het werkelijke verloop van de projecten wordt niet

systematics geregistreerd, en dus kan er niet goed begroot worden.

Vaak worden ontwikkelprojecten gestart en uitgevoerd onder hoge tijddruk en heeft men de neiging ervoor

te zorgen dat aile betrokken afdelingen zo snel mogelijk aan het werk kunnen aan het project. Als dat

betekent dat gestart wordt op ontwikkelopdrachten die niet duidelijk zijn, of die een hoge wijzigingskans

hebben, dan zal de beschikbare capaciteit niet efficient benut worden, en de totale doorlooptijd lang

worden.

Het projectmanagement moet naar mijn mening dan ook vooral beoordeeld worden op de wijze waarop

het in staat is om snel duidelijke produktdefinities te realiseren. Het realiseren van de produkten binnen

het project ligt bij de uitvoerende afdelingen en daarvoor is de betreffende afdelingsleiding

verantwoordelijk. Een goed hulpmiddel om deze verantwoordelijkheidsverdeling vast te leggen is het

ontwikkelen van operationele performance criteria voor beide verantwoordelijkheidsgebieden. De

methodieken die hiervoor momenteeI in onze faculteit ontwikkeld worden in de vakgroep Techniek en

Arbeid lijken mij voor dit doel bij uitstek geschikt.

We zien weer dat de theorie beschikbaar is en in principe toepasbaar. Het probleem in de praktijk echter

is het reaIiseren van de organisatievorm die bij de theorie past en het ontwikkelen van de concrete

instrumenten met behulp waarvan het werken voIgens de theorie wordt mogeIijk gemaakt.



4. Logisliek en accounting

Als laatste onderwerp staan we even stil bij de relatie tussen de manier waarop bedrijfsonderdelen intern

verantwoording atleggen over hun functioneren, en de tlexibiliteit en leverbetrouwbaarheid van zo'n

bedrijfsonderdeel. Het conflict tussen de prestatie-indicatoren die volgen uit de bedrijfsadministratie en

de logistieke prestatie-indicatoren is reeds lang bekend. De oorzaken zijn duidelijk, en daarmee zouden

de remedies ook duidelijk moeten zijn. De oplossingen die door de theoretici gesuggereerd worden komen

voort uit de geldstroombenadering (zie Theeuwes e.a.) en uit de aanpak die door Kaplan gepropageerd

wordt onder activity based costing. Echter vanuit het bedrijfsleven wordt gesteld dat er geen operationele

alternatieven voor accounting methodieken worden aangereikt. Het lijkt alsof vanuit de theorie wordt

gesteld dat de oplossing in principe bekend is, maar dat de uitwerking van deze oplossing naar de praktijk

toe ontbreekt. Wat nodig is, is dus dat ook dit gat tussen theorie en praktijk gedicht wordt. Dit vraagt om

toepassingsgericht onderzoek waarvoor ook de inbreng vanuit het bedrijfsleven nodig is. Deze inbreng

moet vooral betrekking hebben op het aangeven van de vraag welke concrete gedetailleerde eisen er

gesteld moeten worden aan een logistiek vriendelijk budgeting en accounting systeem. Het zal duidelijk

zijn dat zo'n accounting systeem performance indicatoren moet bevatten die zowel betrekking hebben op

de kwaliteit, de logistiek als de efficiency. Naar mijn mening beschikken we momenteel over de nodige

theoretische kennis om voor specifieke situaties zo'n accounting systeem te ontwikkelen. Het probleem

was aileen het realiseren van de condities waaronder ro'n ontwikkelingsproject kan worden gestart. Het

ziet ernaar uit dat, dankzij de gezamenlijke inspanning van de Vereniging Logistiek Management, de

Nederlandse Herstructureringsmaatschappij en de faculteit Technische Bedrijfskunde binnenkort ro'n

project kunnen gaan starten.

Het zou ovcrigens best wei eens zo kunnen zijn dat de huidige problemen met de budgeting en accounting

systemen vanzeif verdwijnen, als de interne organisatie van ondernemingen meer gaat in de richting van

conglomeratic van kleine bedrijven, en samenwerkingsverbanden die zoveel mogelijk werken met

ingehuurd personeel, geleasde gebouwen en geleasde produktiemiddelen. In zo'n bedrijf zijn de

geldstromen veel directer gekoppeld aan de operationele activiteiten, dan in bedrijven die werken met een

groot gelnvesteerd eigen vermogen.



5. Conclusie

In het voorgaande hebben we voor een drietal probleemgebieden in de praktijk betoogd dat de theorie

over hoe die problemen aangepakt moeten worden in voldoende mate besehikbaar zijn. Verder hebben

we laten zien dat theoriren gaan over oplossingen van geldealiseerde problemen. Oit betekent dat de

"principe"oplossing die een theorie biedt altijd vertaald moet worden naar praktisehe hanteerbare

instrumenten voor de veel complexere werkelijkheid in de bedrijven. Voor aile drie de genoemde

probleemgebieden stellen we dat het knelpunt niet zit in het ontbreken van goede theorie, maar in het

ontbreken van goede organisaties en instrumenten. Oit houdt in dat er de komende jaren veel aandaeht

besteed moet worden aan toegepast onderzoek in deze riehting, dat noodzakelijkerwijs een multi

disciplinair karakter zal moeten hebben. Het zou goed zijn als het bedrijfsleven met de onderzoekers in

overleg treedt over de probleemstellingen waarvoor met hoge prioriteit organisatievormen en instrumenten

ontwikkeld moeten worden.



Automatiseren: een automaIisrne?

LAA Bollen
Drs. T.W. van der Schaaf

Samenvatting

Bij niet-geautomatiseerde produktieprocessen wordt de mens over het algemeen gezien al5

kritische factor bij het streven naar een bepaald niveau van veiligheid, bedrijfszekerheid of

kwaliteit. De "Wet van Bainbridge" zegt nu dat, paradoxaal genoeg, het belang van de menselijke

factor niet aLheemt bij een steeds hogere automatiseringsgraad, maar juist toeneemt.

belang van de mens = constant
niveau van automatisering

Reden genoeg dus om, liefst al in de ontwerpfase van een produktiesysteem, meer aandacht te

besteden aan een optimale afstemming tussen de mens enerzijds en diens takenpakket anderzijds.

Deze afstemming kan in principe op twee manieren plaatsvinden:

1. de mens aanpassen aan de (veranderende) taak via selectie, opleiding en training,

2. de taaksituatie aanpassen aan de zwakke en sterke punten van de mens met behulp van de

ergonomie.

In deze voordracht zullen we van beide benaderingen praktijkvoorbeelden geven, zoal5 die

gestalte hebben gekregen in langlopende onderzoekscont(r)acten tussen de BDK-vakgroep

Technologie en Arbeid en de Rotterdam Aromatics Plant van Exxon.

Tenslotte zullen we de stelling verdedigen dat de begrippen Veiligheid, Bedrijfszekerheid en

Kwaliteit nauw met elkaar verweven zijn. Bij nadere beschouwing immers blijken Veiligheid en

Bedrijfszekerheid de volgende Kwaliteitsprincipes gemeenschappelijk te hebben:

1. het vaststellen van de vereisten;

2. het meten van de mate waarin daaraan voldaan wordt;

3. het nemen van corrigerende maatregelen;

4. het streven naar nul"fouten".

De conclusie ligt dan ook voor de hand dat bedrijven op deze terreinen blijk zouden moeten

geven van een gelntegreerde aanpak.

-4-



AUTOMATISEREN: EEN AUTOMATISME?

De gevolgen voor Veiligheid, Bedrijfszekerheid en Kwaliteit
in de Proces-industrie.

L.A.A. Bollen - Exxon Chemical Holland BV
T.W. van der Schaaf - TUEI BDKI T&A

Bijdrage aan het jubileumcongres ·25 jaar Technische Bedrijfskunde·
Technische Universiteit Eindhoven, 2 november 1990

T.W. van der Sellaaf

OVERZICHT:

1) Probleemstelling: De rol van de mens in hoog-geautomatiseerde
produktieprocessen

2) Praktijkervaringen bij Exxon-RAP

3) Selectie, training en opleiding als startpunt

4) Ergonomie en organisatie ala atartpunt

T.W. van der Sellaaf
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DE MENSELIJKE FAKTOR ALS

AUTOMATISERINGSPROBLEEM

benaderingen:

Ergonomie; Decision Support

II Selectie, Training en Opleiding

III Mens 'wegautomatiseren'

T.W. van dor Schaaf

IRONIES OF AUTOMATION (Bainbridge)

- Mensen ongeschikt voor monitoring taak ~ afwisseling nodig

- Complexe automaat onbegrijpelijk~ - black box·

- Verlies van vaardigheden~ geen goede -back-up· meer

- Moeilijke taken blijven over~ goed mentaal model nodig

CONCLUSIES:

- Mens valt !!!!! weg te automatiseren

- Rol van de mens neemt toe bij toenemende automatisering

T.W. van de, Sch••f
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ROTTERDAM AROMATICS PLANT

- Exxon Basic Ch.micals

- Produkten 0.8. benzeen, tolueen, xyleen en cyclohexaan

- Totaal 1000 kTa

- 175 vaste medewerkers; ziekteverzuim 2,5 - 3,0%

- 18 jaar zonder verzuimongeval (5.500.000 manuur)

- Sinds 1979 volledig via beeldschermen bestuurd (TOC 2000 +

PMX): slijtage/uitval te verwaarlozen

L.A.A. Bollen

AUTOMATISERINGSNIVEAU BIJ RAP

- Real time data base: TOC 3000 + PMX

- CAD netwerk

- IBM mainframe General Applications Centers

- Exxon mainframes netwerk wereldwijd

- Dynamische processimulatie (1 op 1)

- Video conferenties

.. Walhalla voor computerfreaks, engineers en andere techneuten •.

L.A.A. Bollen
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTEO CONTROL

LARGER SPAN Of CONTROL

MULTI SCREEN APPROACH

SINGLE WINDOW APPROACH

TOUCH SCREENS

GRAPHIC TABLETS

VOICE CONTROL

EXPERT SYSTEMS

ARTIfICIAL INTELLIGENCE

PROCESS OPERATOR IN 19951

GROUP SELECT COMMUNICATOR

MEGASTAR LOCAl
CONTROLLER

ClMWfO CENTER

!VS / ~. PlAN' IIlDElL'"
~-;,. ~ '~~ ,

\?t,. "'ij'@ ~ ~ II DISTR18UTED ,"""CAl
~~ ~ ;I~. CONTROL

MANAGEMENT INfORMATION
SYSTEMS

8

EFFEKTEN VAN AUTOMATISERING

Van aktieve besturing naar passieve bewaking

- Noodzaak om 'normaal proces' te beheersen verdwijnt

- Noodzaak om 'noodsituaties' te beheersen blijft

Gelegenheid om eigen kunnen te toetsen wordt Minder:
Vaste proceswaarden blijken veel Minder statisch (optimalisatie;
high-level control; modelbased control; integratie van units)

- Gevoel voor dynamiek van het proces verdwijnt

- Bij upsets Minder overzicht op het verloop van de storing

L.A.A. Bollen



OPERATORTAAK IN DE TOEKOMST

Nu keuze maken:

- of we managen succesvol de beheersing van de techniek >

nu al aktie ondernemen

ot we creeren een job voor operators met:

99% dodelijke verveling
en

1% dodelijke schrik (Tsjernobyl, 1MI, etc.>

L.A.A. Bollen

DE KASTJES
(Honeywell - Foxboro - Siemens - Rosemount - IBM - etc.)

Techniek vele jaren voor op aanpassingsniveau van de gebruiker

- Wie ontwerpt en hoe wordt deze gecorrigeerd?

- Aktieve dialoog nodig tussen gebruiker en tabrikant

- Gebruiker - operator

- Aanpassingsvermogen van de mens wordt verkeerd ingeschat

- RAP startte in 1986 81 met Type II oplossing: aanpassen van

de mens

L.A.A. Bollen
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IMPLICATIES VOOR AUTOMATISERING

- Manage de automatisering door evenwichtige aandacht voor:

* aanpassing van de mens aan de ontwikkeling van de technologie

* organisatorische inpassing van nieuwe systemen

- Aktiepunten:

* aanpassing scholing

* work re-design

* gebruik van simulatoren, expertsystemen

* aktieve dialoog tussen produktie-industrie en automatiserings
industrie

L.A.A. Bollen
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CONCLUSIES RAP WORKSHOP (sept. 1986)

- Ga werken aan opleiding, selectie en training van operators:

* testen tijdens opleiding en aanname

* niet elke goede atstudeerder Procestechniek is goede operator

* TU Eindhoven Work Sample Project is veelbelovend voor zorg

vuldige screening

- Creeer geen vangrailoperators: doe aan work re-design

- Simulator training (realtime, 1 op 1) onvermijdelijk, evenals expert

systemen: operator is ook expert

L.A.A. Bollen



EXPERT SYSTEMS

DATA
BASE

OPORATOR IS ONDERDEEL VAN -KNOWlEDGE BASE-

ENGINEERI
EXPERT

DE AUTOMATISERING GillS 25 JUNI 1986

14

ERGONOMIE EN ORGANISATIE

- Toe 3000 projekt

- Ondersteuning bij storingsdiagnose

directe toepassing

laboratorium + veldonderzoek

- Near misses- en veiligheidsmanagement: theorie + veldonderzoek

T.W. van der Schallf



Toe 3000 PROJEKT

- herontwerp procesinformatie op beeldscherm

- herinrichting meet- en regelkamer

UITGANGSPUNTEN:

- ergonoom als vast lid projektteam

- vergaande gebruikersparticipatie

- integrale aanpak van deelprojekten

- toekomstige uitbreiding al inbouwen

- projektdocumentatie: ontwerpproces vastleggen

T.W. van der Schaaf

ONOERSTEUNING BIJ STORINGSOIAGNOSE

- Belangrijkste operatortaak in de toekomst is onbekend terrein:

* welke operatorstrategieen?

* effekt van tijdsdruk, groepsdruk?

* training of selectie mogelijk?

Zonder deze kennis is 055 inefficient of zelIa gevaarlijk.

- Aanpak:

* storingzoeken in abstract netwerk

* automatische strategieherkenning

* aanpassing (DSS) interface

T.W. van der Schaaf
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NEAR MISSES EN VEILIGHEIDSMANAGEMENT

Near misses versus ongevallen:
* frekwenter
* voorloper
* alertheid

Menselijk talen en menseJijk herstel

- Technisch talen ---+ veiligheidskleppen

- Menselijk talen ~procedures, training en motivatie

- Management talen -->~ ·cultuur aanpassen·

T.W. van d.' Schaaf

NEAR-MISS MANAGEMENT SYSTEEM

1) Registratie .;

~

2) SeJectie

3) Beschrijving

- Monitoring
4) Classificatie

Gedrags-

- 5) Analyse
model

6) Interpretatie
~

7) Implementatie

T.W. van d., Schaaf
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NMMS IN DE ORGANISATIE

- Gedragsmodel en cultuur onderling afstemmen

- Vrijwillige rapportage:

* garanties van management
* feedback van resultaten

- Continu leerproces

- Veiligheid mikt op dezelfde fundamentele faktoren als

Kwaliteit en Bedrijfszekerheid: integratjeis nodig

- EG-workshop TUE (proces-industrie en transport): gevoelige

informatie, toch inventariseren en uitwisselen

T.W. van de, Schaaf

EPILOOG

- Veiligheid, Bedrijfszekerheid en Kwaliteit worden niet aileen
positief maar ook negatief beinvloed door automatisering

- Belangrijke nieuwe criteria bij automatiseringsbeslissingen:

* kan ik mijn huidige personeel volledig bijscholen?

* moet ik de selectie-eisen veranderen?

* moet ik werkomgeving, takenpakket en organisatie aanpassen?

- Wet van Bainbridge: zie alles als een mens-machine systeem

- Eindconclusie: Automatisering mag ~ automatisme zijn!

L.A.A. BoUen " T.W. van de, Schaa'
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VIJFTIG JAAR BEDRIJFSKUNDE: 1965 ·2015

Prof.dr. C. van Dam

Samenvatting

1. Voorgcschiedenis

Het beroep van bedrijfskundige is ouder dan de naam. Het yak van de bedrijfskundige bestaat al

voordat iemand de naam heeft bedacht. Het organiseren en leiden van het werk van anderen gebeurt

gewoon zodra mensen gaan samenwerken in iets wat als een bedrijf kan worden aangeduid. De kunde

is er dus eerder dan de wetenschap.

Beoefenaren van andere wetenschappen ontdekken een onontgonnen terrein en de bedrijfskunde

ontslaat. Simpelweg de welenschap die als empirisch object heefl alles wat met hel leiden en

organiseren in en van het bedrijf le maken heeft. Dc eigen discipline bepaalt de invalshoek van waaruit

en hoc de problematick wordl geanalyseerd.

2. Bedrijfskunde als lechnische welenschap: 1819 - 1965

Dc nieuwe welenschap onlwikkell zich in het tempo van de vorige eeuw en negentig jaar later wordt

aan de T.H. Delft cen leersloel hedrijfsleer ingesleld; omdal sleeds meer ingenieurs niet langer bij de

overheid, maar in hel bedrijfsleven hun beroep blijken uit le oefenen.

Hel heefl tot 1962 geduurd voordat in Nederland de eerste academische bedrijfskundige specialisatie

mogelijk werd. In Eindhoven werd in dat jaar binnen de studierichting werktuigbouwkunde cen

bedrijfskundige keuzerichting ingesteld. De afdeling der eIektrotechnick en de afdeling der chemische

lechnologie volgden sncl met eenzelfde keuzerichting.

Een kwarl eeuw geleden werd toestemming· verlcend tot de verwezenIijking van de eerste

bedrijfskundige studierichting in Nederland.Een jaar later beginnen vijftig studenten met hun, toen nog

posl-propaedculische, studie tot bedrijfskundig ingenieur.

Dc oplciding 101 bcdrijfskundig ingenieur is goed vergelijkbaar met de reeds bestaande twaalf andere

Nederlandse ingenieursopleidingen. Technische bedrijfskunde als wetenschap heeft stevige wortels in

de wiskunde, natuurwetcnschappen en techniek.



3. Bedrijfskunde als bedrijfswetenschap: 1881 - 1970

De University of Pennsylvania te Philadelphia sticht in 1881 de eerste business school ter wereld. De

naam geeft duidelijk aan van waaruit werd gedacht: The Wharton School of Finance and Commerce.

Harvard University volgde in 1908 met de Graduate School of Business Administration. Eveneens te

Boston organiseert het Massachusetts Institute of Technology voor het eerst in 1914 a pioneering

curriculum combining management and engineering education. Business administration naast imJustrial

engineering. Beide bedrijfskunde?

In de Duitssprekende landen worden in 1898 voor het eerst handclshogescholen gesticht en lecrstoclen

bedrijfscconomic ingcsteld. In Nederland opent in 1913 de Nederlandsche

Handels-Hoogeschool zijn deuren voor zestig studenten. De accountant Volmer wordt zowcl in

Rotterdam als in Delft buitengewoon hoogleraar in de bedrijfsleer.

Uit bedrijfsleer ontstaat bedrijfseconomie. De belangstelling van de beoefenaren verschuift van handel

naar industrie. De ontwikkeling van de klassieke bedrijfseconomie in Nederland vertoont veel

overeenkomst met die in Duitsland.

Lang is bedrijfseconomie gezien als een wetenschap waarin naast elkaar staande specialismen moesten

worden gekweekt. Specialismen die het best tot hun recht kwamen in een type organisatie, de

onderneming. Problemen van bedrijfseconomische aard doen zich echter niet aIleen voor in

ondernemingen, maar in aIle typen bedrijven. Voorts blijken de problemen in de praktijk veelal op het

terrein te liggen van meer dan een van de deelgebieden. Vaak blijkt zelfs dat de problematiek niet past

binnen enkele van de deelgebieden. Behalve het kosten-, winst-, financierings-, organisatie- en/of

marketingaspect speelt bij veel, nog steeds bedrijfseconomisch te noemen, problemen ook het

(bestuurlijke) informatie-, menselijke en/of omgevingsaspect een roI. In toenemende mate worden ook

deze aspecten meegenomen in bedrijfseconomische analyses en beschouwingen.

Nadat een aantal individuen, groepen en commissies de oceaan was overgestoken om zich te orienteren

op de doelstellingen en methoden van onderwijs en onderzoek bij Amerikaanse business schools, werd

in 1970 in Rotterdam de Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde opgericht. Een gezamenlijke

aktiviteit van de Rotterdamse en Delftse hogeschooI. Gei'nspireerd door Amerikaanse M.B.A

opleidingen werd gekozen voor een post-kandidaats opleiding in de (economische) bedrijfskunde, met

meer techniek in het curriculum dan overzee.



4. Bedrijfskunde als gedragswetenschap: 1930 - 1976

Sociaal-psychologcn, organisatie-sociologen en andere gedragswetenschappers hebben de proble

matiek van mensen in organisaties zodanig breed geanalyseerd, dat organisatiedeskundigen de

mening verkondigen: bedrijfskunde zou eigenlijk beter organisatiekunde kunnen heten.

Bij de bouw van de Interfaculteit Bedrijfskunde te Groningen overleggen bedrijfseconomen en de

afdelingen in de sociale faculteit die zich met organisatie en management bezighouden sinds 1967

met elkaar. Hierbij moet bedacht worden, dat de vakken in- en externe organisatie door bedrijfs

economen historisch gezien als ooderdelen van de bedrijfseconomie worden beschouwd. Het

terreio van de organisatiekunde is dus bij uitstek een gemeenschappelijk speelveld.

Gevolg: een benadering van de bedrijfskunde die noch tcchnisch, noch economisch te noemen is,

maar organisatiekundig, organisatiedeskundig of gedragswetenschappelijk. De invloed van de

systeembenadering is evident.
~(<4-?'''1
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Terwijl de bedrijfskunde in Nederland tot volle wasdom aan het komen is, worden doctoraalstu-

dies behalve in Eindhoven, Rotterdam en Groningen ook mogelijk in Twente (sinds 1968) en op

Nijenrode (sinds 1982).

Studies in de bedrijfskunde en bedrijfskundige afstudeer mogelijkheden worden in allerlei be

roepsopleidingen ingevoerd. De accentverschillen tussen de verschillende opleidingen worden

cnerzijds kleiner, maar anderzijds wordt de varieteit in bedrijfskundige benaderingen groter.

In het na-ervarings onderwijs, al dan niet leidend tot een eerste of tweede academische titel,

wordt meer aandacht geschonken aan de volle breedte van de bedrijfskunde. De voorbereiding

op het vervullen van algemeen management functies vereist een zo breed en gelntegreerd moge

lijk opleidingsprogramma.

In de algemene bedrijfskunde, bedrijfskunde in de zin van algemeen management of bedrijfskun

de lOnder meer, komen aile onderdelen van de bedrijfskunde zo gelntegreerd mogelijk aan bod,

lOnder dat bepaalde invalshoeken worden benadrukt. Was totnutoe sprake van een of twee

dominante invalshoeken, in de (algemene) bedrijfskunde staan de wederzijse relaties tussen de

organisatie, de mensen in de organisatie en de omgeving van de organisatie centraal.

Deze driehoeksrelatie is een uitwerking van de driehoek bedrijf/mens/tcchniek waarvan een of

twee zijden (aanvankelijk) dominert(n in de besproken drie soorten bedrijfskunde.
'"
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Hierbij kan worden aangetekend, dat de evolutie van de drie soorten bedrijfskunde in de afgelo

pen vijfentwintig jaar zodanig is geweest, dat aIle organisatievormen object van studie zijn gaan

vormen en niet meer voornameIijk problemen in bedrijven (industriele organisalies) worden

bestudeerd. En dat voorts het begrip omgeving ruimer wordt opgevat dan aIleen technick of

technologische ontwikkelingen.

6. Bedrijfskunde en de toekomst: 1990 - 2015

De bedrijfskunde moet gezien worden aIs een multidisciplinaire

toegepaste welenschap met een empirisch objekt.

Aangezien het empirisch objekt ook een sUbjekt is, hel is een menselijke doelgerichte organisatie

die kan kiezen, betekent dit dat de ontwikkeling van de bedrijfskunde niet aileen wordt bepaald

door de wetenschappeIijke vragen die vanuit de verschiIIende monodisciplines worden gericht op

het empirisch objekt, maar mede wordt bepaald door de vragen die het empirisch aan ons stell

en dus ook wordl bepaald door de matc waarin wij in slaal zijn om op dic vragen antwoord tc

geven, of op zijn minst, om deze vragen te betrekken bij onze verdere wetenschappelijkc oriCnlc

ring.

Deze heen-en-weer beweging tussen empirisch objekt en wetenschap is van centraaI belang. Het

heeft enorme consequenties aangezien het betekent dat het empirisch objekt, het bedrijf, niet

aIleen de gebruiker is van management training programmas, en niet aileen een consument van

de bedrijfskunde is, maar tevens medevormgever is aan bedrijfskunde aIs gebied van welcnschap

(Van Beinum, 1973).

De complete tekst wordt gepubJiceerd in Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management,

jaargang 63, 1991.

- 4 -



"De relatie industrie en bedrijfskunde
- een gouden verbintenis? (91

Ir. FA de Bruijne

~6-?~
/ Samenvatting '~/' )
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/['('7 D~ ~ise; ";(~ec;an h~t~~~ig~~~~;~J~eldwo~en, ~randeren ~~r~v~~~a:de ontwikke-

ling van de dominanle performance criteria welke voor de industriele onderneming gelden. Sinds

de jaren vijftig is achtereenvolgens vooral aandacht geschonken aan de efficiency, de kwaliteit, de

flexibiliteit en de innovatie. Bij het laatste speelt niet aileen de produktvernieuwing zelf, maar

ook de juiste timing een belangrijke rol.

Voor de komende jaren wordt verwachl dat de organisatie zich in de volgende richtingen zal

onlwikkelen. Er zal meer in projeclorganisalie gewerkl worden en functionele scheidingen zullen

afnemen. Dc marklgerichlheid zal loenemen.

Voorts zullen vele grote ondernemingen gedecentraliseerd worden en zullen er tal van samen

werkingsverbanden mel andere ondernemingen worden aangegaan. De informatietechnologie

wordt meer en meer een basistechnologie voor aile sectoren van de onderneming. Tenslotte zal

de onderneming in de naaste toekomst met hoger opgeleide medewerkers te maken krijgen met

hun eigen motivatie. Het goed managen van het potentieel van de medewerkers zal een belang

rijke bijdrage leveren in de loenemende internationale concurrentie.

De bedrijfskundeopleiding zal moeten inspelen op de genoemde trends in de organisatie en

daarbij moeten samenwcrkcn mel de ondernemingswereld. De relatie tussen het bedrijfsleven en

de facul1cilen bcdrijfskundc kan verschiHende vormen aannemen zoals het scheppen van stage

plaatsen in het bedrijfsleven, het uitbesteden van onderzoek, het uitlenen van docenten aan de

universiteiten of adviesvcrlening door het bedrijfsleven. Een goede relatie tussen het bedrijfsle

ven en de bedrijfskundefaculteiten is veel waard - we kunnen dan ook spreken van een "gouden

vcrbinlcnis".
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25 jaar praktische bedrijfskunde bij Fokker

Dr. R.J. van Duinen

Anders dan de titel suggereert, wil ik in het volgende

81 echts een aantal aspecten van de bedri.Hskundige

praktijk behandelen.

Mijn keuze berust niet op een doorvorste analyse van de

afgelopen 25 jaar bij Fokker; dat soort gedegen onder

zoek mag u niet verwachten van mensen die dagelijks

bezig zijn met een onderneming gaande te houden.

Mijn selectie berust op betrekkelijk recente ervaringen

en beoogt een aantal bedrijfskundige opgaven te

formuleren die mij voor de bedrijfsvoering van alledag

interessant lijken.

Het zal u later vandaag nog dUidelijk worden dat vanuit

de bedrijfskundige "wetenschapll oplossingen voor de

door mij gesignaleerde problemen al op de plank liggen.

Kennelijk moeten wij ons beijveren om die plank te

vinden, de rest komt dan wel. We hebben hier te maken

met een verkoopprobleem: De theorie zegt dat het

gewenste produkt bestaat, de afnemers hebben er

kennelijk nog nooit van gehoord. Ik kom op dat thema

verderop nog terug.
-7-
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Voor aan mijn "capita selecta" te bee;innen een paar

woorden over de ontwikkelingen bij Fokker in de

afgelopen 25 jaar. Deze ontwikkelingen, samen met mijn

eigen ervaringen vormen het decor waartegen mijn

selectie moet worden afgezet.

25_,iaar Fokker.

25 jaar geleden werd het laatste bedrijf dat vandaag de

Fokker-familie vormt aan de onderneming toegevoegd.

De integratie van deze dochters in ~~n onderneming

kende aIle problemen die inherent zijn aan het opgeven

van vroegere zelfstandigheid.

Hoe langzaam die processen in de praktijk gaan kan

worden gelilustreerd met de opmerking dat de laatste

verschillen in behandeling van onderhanden werk pas dit

jaar zijn weggewerkt. De bedrijfskundige en bestuur

lijke opgave in die jaren bestond uit de transformatie

van produktfuncties met een marktorientatie naar

capaciteitsfuncties aangestuurd door een hogere

autori tei t.

In diezelfde periode was de F.27-produktielijn al aan

de gang en veel aandacht ging uit naar de besturing van

lijnproduktie. In die tijd zijn fundamentele keuzen

gemaakt voar de opzet en de besturingsstructuur van

produktie bij Fokker, keuzen die ook vandaag nag de

juiste blijken te zijn.
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In de jaren 1963 - 1967 werd de ontwikkeling van een

nieuw vliegtuig - de F.28 - ter hand genomen. Deze

inspanning was voor de onderneming in die dagen

gigantisch. De ontwikkelingstijd was er dan ook naar en

de problemen met het op gang brengen van de produktie

zijn met herolsche inzet van velen tot een oplossing

gebracht. Als ik sagen en legenden uit die tijd aanhoor

dan was de bedrijfskundige theorie niet de eerste

hulppost waar men terecht kwam. Veeleer ging het om

vakmanschap, hard werken, improviseren, enthousiasmeren

en afdwingen.

In de organisatie van de fabrieken kwam verandering.

Onder invloed van het efficiency-denken in de

zeventiger jaren kwam een rationalisatie tot stand die

ertoe moest leiden dat de verschillende produktie-

locaties ieder een eigen technologische specialisatie

kregen.

De voordelen van deze integratie van bewerkingsmethoden

werden geacht groter te zijn dan de nadelen van de

toenemende besturingslast, die het gevolg was van de

sterk toegenomen onderlinge afhankelijkheid van de

bedrijven. Dit optimisme werd ongetwijfeld gevoed door

de sne lle ontwikkelingen op computergebied; zo niet

vandaag, dan zou toch zeker morgen de computer de

besturingszorgen van ons overnemen.
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Bij Fokker was deze stemming niet anders en

bedrijfskunde in die jaren bestond uit het zoveel

mogelijk inschakelen van de computer. Vandaag weten we

wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde volgorde

van probleembehandeling, waarbij de procesanalyse en

vereenvoudigingsmaatregelen pas worden ingezet nadat

het automatiseringsproject is gestart. Ik ben van zeer

dichtbij getuige geweest van een potentieel levens-

bedreigende consequentie van deze verkeerde aanpak en

heb er een traumatische angst voor dit soort projecten

aan overgehouden. Gezegd mag worden dat ik sindsdien

een aanhanger ben van wat vandaag meen ik het

Eindhovense PBI-model wordt genoemd.

Na de recente voltooiing van maar liefst twee nieuwe

vliegtuig-ontwikkelingen staat Fokker vandaag de dag

voor de opgave om de produktie sterk op te voeren. De

grenzen van onze besturingsmethoden zijn duidelijk in

het zicht gekomen en de recente bedrijfskundige opgave

heeft zich geconcentreerd rond produktiebesturing en

logistiek. Gedurende deze snelle tocht door de historie

van Fokker is de onderneming gegroeid van ca. 4000 tot

12000 medewerkers.
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De Iaatste jaren is een beweging van centralisatie en

functiescheiding naar business-ori~ntatie en

procesintegratie waar te nemen. Fokker is in die

beweging natuurlijk niet uniek, maar geeft als "case"

stof tot nadenken over bedrijfskunde in de praktijk.

Misschien moet de eindconclusie van reflectie over de

afgelopen periode weI zijn, dat in het leven van

alledag bedrijfskunde als "kunde" niet bestaat. In het

laboratorium van de universiteiten en speciaal de

business schools mag het weI lijken alsof de besturing

van organisaties en ondernemingen zich laat reduceren

tot een "kunde" die kan worden onderzocht en

onderwezen, in de praktijk bestaat de indruk dat er

sprake is van bedrijfs-bestuurs-"kunst" veeleer dan

"kunde". En ais u mij de verruiming van de metafoor

vergeeft, dan doet zich evenals bij de geneeskunst, bij

de patient nogal eens de verwachting voor dat

consuitatie van de specialist (in de verschijningsvorm

van consultant of hoogleraar bedrijfskunde) genezing

kan betekenen. En niet zelden wordt het equivalent van

uitgebreid en duur klinisch/chemisch onderzoek gebruikt

voor diagnostiek, waar de klinische blik op basis van

vakmanschap de diagnose sneller en goedkoper zou hebben

gesteld.
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Zelfs de weg uaar goeroe's wordt nogal eens gevonden,

zeer tot ongenoegen van aanhangers van de formele

bedrijfskunde die maar moeilijk kunnen begrijpen hoe de

patient in nood kan grijpen naar zo'n irrationele

geneeswijze. En net als bij die andere "kunst" blijken

die goeroe's soms inderdaad in staat de patient te

genezen. Is hier sprake van psychosomatiek?

U merkt het, het wordt tijd terug te keren tot het

thema van vandaag.

Ik beloofde u drie aspecten. Deze zijn organisatie-

structuur, produktiebesturing en "management

accounting". Ik wil ze ieder kort behandelen.

Organisatie.

Naar mijn oordeel geeft de bedrijfskunde te weinig

houvast in de behandeling van vraagstukken rond

organisatie. Het komt mij voor dat er behoefte is aan

een nieuwe en meer integrale en dynamische benadering

van orgauisatievraagstukken die uitstijgt boven de

statische functietypologieen van auteurs als Minztberg,

Kampfraath, Simon om er enkelen te noemen. Ik wil deze

stelling illustreren aan de hand van de problemen rond

matrixmanagement.
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Bij Fokker is de coordinatie van processen over de

grenzen van de functionele disciplines (verkoop,

ontwerp en produktie) in de loop der jaren veranderd.

Vroeger functioneerde de "strategische apex" als

afstemorgaan, daarna ontstond een commissie-cultuur,

die op zijn beurt gevolgd werd door een zwakke vorm van

laterale coordinatie. Vandaag hebben we bij Fokker een

formele matrix aan de top van de grootste

werkmaatschappij. Er wordt veel goeds mee bereikt, maar

het is opvallend hoeveel energie gestoken moet worden

in het werkend houden van dit organisatie-model,

speciaal bij functiewisseling. Blijkbaar heeft deze

structuur iets kunstmatigs, het werkt niet "vanzelf"

ondanks het feit dat aan ieder kan worden uitgelegd dat

het bedrijfsproces over grenzen van

lijnverantwoordelijkheid heen moet worden "gemanaged".

Begrippen als hierarchisch, functioneel en operationeel

zijn blijkbaar onvoldoende om de wezenlijke kenmerken

van lateraal management te doen beleven door de

participanten in het proces.
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Produktiebesturing~

Het tweede aspect dat ons in 25 jaar bedrijfskundige

praktijk sterk heeft bezig gehouden betreft de

produktiebesturing. In het korte overzicht van de

Fokker-historie vermeldde ik al dat zo'n 20 jaar

geleden de grondbeginselen van lijnproduktie zijn

bedacht. Nu is lijnproduktie niets bijzonders. Het

bijzondere in de vliegtuigindustrie is echter dat de

produktie-aantallen relatief laag zijn en de

produktietempi dienovereenkomstig liggen in de orde van

een tot enkele tientallen vliegtuigen per maand. De

besturingsproblematiek spitst zich toe op een tweetal

hoofdthema's. Een betreft de inrichting van de

lijnproduktie zelf en de andere - die uiteraard

gekoppeld is aan die lijnproduktie - betreft de

produktie van onderdelen en subassemblages die aan de

lijn moeten worden toegeleverd.

Voor een goed begrip is het nog van belang om op te

merken dat de configuratie van de te bouwen vliegtuigen

zich voortdurend wijzigt. Enerzijds gebeurt dat onder

invloed van de verlangens van de klant, die eist dat op

het vliegtuig dat aan hem moet worden afgeleverd

bepaalde specifieke voorzieningen worden aangebracht.
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Anderzijds verandert de configuratie of onder invloed

van ervaringen met het vliegtuig in de praktijk of door

verbeteringen in de produceerbaarheid of door

verbeteringen die wij zelf in het produkt wensen aan te

brengen. Het gaat daarbij niet am een "paar"

wijzigingen: Per jaar betreft het zo'n 500 a 1000

wijzigingen in elk vliegtuigtype.

Klanteneisen en wijzigingen maken dat de produkt-

definitie dynamisch is en dat als gevolg daarvan de

assemblage van het vliegtuig en de produktie van

onderdelen zich wijzigt.

Een aantal jaren geleden besloot Fokker voor de

besturing van de produktie te kiezen voor de MRP 11--

systematiek, ondersteund door een standaardpakket dat

op onderdelen van de Fokker-situatie zou worden aange-

past. De eerste rase bestond uit de automatisering van

magazijnbestanden en de behandeling van mutaties.

Vervolgens werd de produktstructuur overgebracht naar

de computer. Bij de aanpak van de derde rase, de

invoering van het planningsysteem, dreigde het project

spaak te lopeno
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Wij ontdekten vrij laat dat de gevestigde werkmethode,

die bestond uil formele regels toegedekt door informele

communicatienetwerken, niet bestand zou zijn tegen de

nieuwe rigiditeit van de MRP-methodiek, met het

levensgrote gevaar dat het omzetten van de schakelaar

grote verstoringen in de produktie zou kunnen

betekenen. Gelukkig was deze late ontdekking nog net op

tijd, Op basis van een sterk verbeterde analyse met

hulp van de uitvoerders, zijn de beginselen van de

besturingsmethodiek "herontdekt" en in een logistiek

raamwerk ondergebracht. Oat raamwerk bevat in

tegenstelling tot de eerdere plannen ruimte voor keuze

van specifiek op de locale bedrijfssituatie toegesneden

planningsystemen en geeft aanzienlijk meer vrijheid

voor optimalisatie van de bedrijfsuitoefening.

Terugkijkend op deze ervaring valt op dat veel van wat

door ons is "uitgevonden", niet nieuw is maar in een of

andere vorm bekende kost had moeten zijn. Of omdat

achteraf het probleem al eerder door ons was opgelost -

maar dat waren we "vergeten" - of omdat ergens in de

theorie een oplossing bestond, maar die hadden we niet

gevonden.
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Als fysicus heb ik de neiging te menen, dat er een

formele universele theorie van produktie, ontwerp en

besturing moet bestaan, die in beginsel op grond van de

karakteristieken van markt en produkt bij een gegeven

verhouding van kapitaal en arbeidskosten een optimaal

ontwerp zou moeten kunnen aanreiken. En als dat al

utopische nalviteit of wellicht een naIve utopie is,

dan nog zouden enige harde waarheden of dogma's ons

hebben moeten weerhouden van collectieve

geheugenzwakte.

Het gevaar is groot dat het voorafgaande iets te

abstract is voor praktisch ingestelde lieden. Ik geef

een klein voorbeeld van zo'n "herontdekking" die bij

ons heeft plaatsgevonden. Zo'n 20 a 25 geleden hebben

we in de plaatwerkfabriek "produktie-straatjes"

ingevoerd. Produktievoortgangscontrole was gedeeltelijk

gebaseerd op visuele controle, er waren geen tussen-

voorraden tussen bewerkingsstappen, er was sprake van

een bewuste keuze voor niet volledige bezetting van

bewerkingsmachines; stelt u zich eens voor: 20 jaar

geleden!
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Toen kwam er een nieuwe wondermachine op de markt die

digitaal gestuurd contouren freest uit een stapel dunne

platen. Die machine kwam aan de kop van de straatjes te

staan en verving een aantal goedkope handbediende

routerfreesmachines, die elk een straat bedienden. U

snapt het aI, het duurde niet lang of de straatjes

verdwenen. De bewerkingen werden gebufferd door

magazijnstappen. Tot "JIT" in de mode kwam en wij onze

eigen straatjes hebben "herantdekt".

Accounting.

Tenslotte het laatste aspect: Management accounting.

Vandaag de dag is de aandacht voor de financiering van

een produktiebedrijf terecht weer volop in de

belangstelling. Bij het antwerp van het produktiepraces

is het van belang de omzetsnelheid van voorraden za

hoog te kiezen dat een optimaal bedrijfsresultaat na

rente wordt bereikt. De inzet van kapitaal en mensen

moet zorgvuldig worden afgewogen. Leverbetrouwbaarheid

aan de klant wardt steeds belangrijker. Immers de klant

rekent op de inzet van het door ons geleverde produkt

vanaf een lang van tevoren bepaalde datum. Externe

leverbetrauwbaarheid vereist 66k interne leverbetrouw-

baarheid.
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Het kan nodig zijn om daarvoor te investeren. Hoeveel

is verantwoord? Het maximaal benutten van

bottleneck-capaciteit betekent dat er andere

bedrijfsonderdelen zijn die wat ruimer in de

capaciteitsjas zitten. Opnieuw, hoeveel is verantwoord?

De hierboven aangeduide vragen geven aan dat het

onduidelijk is hoe de koppeling ligt tussen primaire

financiele parameters zoals netto bedrijfsresultaat,

kasstroom en rendement enerzijds en operationele

indicatoren, zoals omzetsnelheid van voorraden,

throughput, leverbetrouwbaarheid en doorlooptijd

anderzijds .Daardoor worden de afwegingen die door het

management moeten worden gemaakt onduidelijk met het

gevolg dat goeroe's de rol van de formele bedrijfskunde

gaan overnemen. Deze problematiek speelt op wat andere

wijze bij de gewoonte het directe manuur als

kostendrager te beschouwen. Hoe dat beginsel nog te

rijmen valt met de ontwikkeling naar "dark factories"

Iijkt mij een raadsel, maar ook zonder deze extreme

versie van de geautomatiseerde fabriek in beeid te

brengen, zeker is dat we vandaag de dag worstelen met

het probleem van kostenallocatie.
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Het is toch vreemd dat in de kostprijs van onze

produkten de vermindering van voorraden en door loop-

tijden alleen op indirecte wijze doorwerkt? Het lijkt

mij dat de bedrijfskunde hier een zeer nuttige bijdrage

kan leveren.

In het voorafgaande heb ik een aantal aspecten van

praktische bedrijfsvoering de revue laten passeren, die

naar ik hoop u als bedrijfkundigen zullen inspireren u

nog sterker dan u al doet in te zetten voor het idee

dat bedrijfskunde een vak is, dat het waard is verder

ontwikkeld te worden. En voorts dat u nog

nadrukkelijker de weg vindt naar managers die, soms

visionair, maar meestalt ploeterend in de praktijk van

alledag, geen notie hebben van alles wat u al heeft

uitgedacht.

R.J. van Duinen

RJvD/rvd/445

17 oktober 1990



KWALITEITSMANAGEMENT
a.MBO: instrument voor kwaliteitsbeleid en -organisatie.

prof.ir. FA Mulder
ing. H.J. Tepper

m.m.v. ir. A.C. Hefting

'quality is everybody's job in the business, therefore it becomes nobody's job' (Feigenbaum)

Onderstaand voIgt een zeer beknopte beschrijving van het construct - het instrument - dat bij Q.MBO
wordt toegepast. Centraal staat daarbij het begrip performance-indicator (prestatiemaatstat).
Performance-indicators verbinden doelstellingen aan personen (managers) in de organisatie.
Hulpmiddelen daarbij zijn Resultaatgebieden en de Bevoegdheden-matrix. Performance-indicators
definieren tevens een groot deel van de bestuurlijke informatiebehoefte.
De Q.MBO-methodiek maakt het mogelijk om op systematische wijze een set van op elkaar
aansluitende Q.performance-indicators te ontwikkelen, die relevant zijn voor het eigen bedrijf.
Q.MBO is als zodanig geen instrument, bet maakt gebruik van een instrument. Het is een wijze van
bedrijfsvoering geent op directief-participatief leiding geven. De gedragskant van Q.MBO wordt bier
echter niet behandeld.

1. Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is voor velen in het bedrijfsleven een vaag begrip. In beleidsnota's komt men dan ook
vaak niet veel verder dan het vermelden van een aantal, niet zelden idealistisch gestelde, goede
bedoelingen.
Zinsneden als: "Wij streven naar een betere produktkwaliteit" zijn te algemeen. Wat wordt bedoeld
met het produkt?, welk aspect moet worden verbeterd?, in welke mate en riehting?, hoe gemeten?,
wanneer moet dit zijn bereikt? Doelen moeten zodanig zijn geformuleerd dat ze riehting geven aan het
feitelijk handelen van mensen en dat aehteraf eenduidig kan worden vastgesteld in hoeverre ze
gerealiseerd zijn. Bedoelingen moeten worden omgezet in doelstellingen.

Het begrip kwaliteitsbeleid kunnen we verdelen in twee typen beleid, namelijk het produkt -en het
procesbeleid.
Het produktbeleid bevat doelstellingen met betrekking tot de produktkwaliteit en vormt een deel van
het markt(afzet)beleid. In het produktbeleid wordt een kwaliteitsniveau gekozen. De centrale vraag is:
Hoe goed moet ons produkt zijn ten opzichte van de concurrent? Waarmee kunnen we scoren?
Het procesbeleid (of kwaliteitszorgbeleid) betreft de wijze waarop de produktdoelstellingen moeten
worden bereikt. Proces slaat hier op het primaire proces en de daarbij benodigde middelen.
Een goede beleidsvorming bevat naast het aangeven van doelen (en de prioriteiten daarin), en de
beperkende voorwaarden, ook de wegen en de middelen. Het laatste in de vorm van aktieplannen en
budgetten in geld en tijd.
Naarmate kwaliteitsdoelstellingen en de daarop betrekking hebbende beleidsuitspraken duidelijker zijn
geformuleerd en beter bekend zijn gemaakt, neemt de noodzaak tot sterke detaillering en vastlegging
van de wijze van werken af. Dit omdat voor aIle betrokkenen de te varen koers duidelijk is bepaald.
In figuur 1 zijn de belangrijkste aspecten van kwaliteitsmanagement vermeld. Een centrale rol spelen
opleiding, instruktie, training en motivatie. Die moeten echter passen in het kader van concrete en
doelgerichte verbeteringsprojeeten.
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KWALITEITS-MANAGEMENT

PRODUKTBELEID PROCESBELEID
(marketing) (kwaliteitszorg)

KWALITEITSBElEID rr!:'!!

Doelstel 1ingen
*produktkwaliteit
*kwaliteitszorg

Aktieprogramma
*budget in tijd en geld
*voortgangsbewaking

*leiding
*coordinatie

*opleiding
*instruktie
*training
*motivatie

BElEIDSVERIFICATIE
6 methoden (gecombineerd)

Figuur 1. Kwaliteitsmanagement

Zoals gesteld wordt het kwaliteitsbeleid gevormd rond het geheel van doelsteIIingen met betrekking tot
het produkt en het proces. We vinden dit ook terug in de NEN-ISO normen uit de 9000 serie, die zijn
ontwikkeld ten behoeve van kwaliteitsborging.
Daarnaast stellen deze normen eisen aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden ten aanzien van kwaliteitszorg. Een niet minder belangrijk punt is dat het
kwaliteitsbeleid moet zijn gelntegreerd met andere beleidssectoren.

NEN-ISO 9000-serie

* De direktie moat het kwaliteitsbeleid en de
bijbehorende doelstellingen hebben omschreven
en vastge1egd ..•

(9001 paragraaf 4.1.1)

*••• duidelijke vaststelling van
verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor elke
activiteit die een bijdrage levert aan de
kwaliteit ...

(9004 par graaf 5.2.2.)

* Het kwaliteitsbeleid dient aan te sluiten bij
andere beleidssectoren van het bedrijf••..•

(9004 Hoofdstuk 4.2)

Figuur 2. EnkeJe paragrafen uit de NEN-ISO 9(XJ() serie



2 Vcranderin~trategiren gericbt op kwaliteit

Veel Nederlandse bedrijven hebben kwaliteitszorgprogramma's opgestart. De meest bekende
aanpakken zijn: Kaizen, Crosby, Management en Arbeid Nieuwe Stijl (MANS) en Quality Management
By Objectives (Q.MBO).
Q.MBO is een door ons ontwikkelde veranderingsstrategie gericht op kwaliteitsverbeteringen en
kostcnverlaging. Ze berust grotendeels op een wijze van bedrijfsvoering die bekend staat onder de
verzamelnaam Management By Objectives.
Q.MBO is een methode om het kwaliteitsbeleid van een onderneming te formuleren in meetbare en
tijdgebonden doelstellingen en aktieprogramma's, deze over te dragen aan aile betrokkenen, te
evalueren en indien nodig bij te stellen. Q.MBO is echter meer dan een methode, het is een
management-filosofie die uitgaat van leiding geven en organiseren gericht op het bereiken van
resuitaten.

We kunnen de Q.MBO methode vergelijken met de drie eerder genoemde veranderingsstrategieen
(Kaizen, Crosby en MANS) aan de hand van de volgende drie criteria:
I) Niveau van aansturing van veranderingen: top-down of bottom-up;
2) Object van besturing: procesgericht of resuitaatgericht;
3) Primaire orientatie: instrumenteel of een sociaal gerichte aanpak.

Wanneer we de vier veranderingsstrategieen aan de hand van deze criteria naast elkaar zetten, ontstaat
het volgende overzicht.

1 2 3

Crosby top-down resu1 taatgericht instrumenteel

Kaizen bottom-up procesgericht instrumenteel en sociaal

MANS bottom-up procesgericht instrumenteel

Q.MBO top-down resultaatgericht instrumenteel en sociaal

Figuur 3. Veranderingsstrategieen verge/eken.

Bij Q.MBO worden de veranderingen top-down aangestuurd.
Het eerste niveau bepaait aan de hand van strategische inzichten de aard en de noodzaak tot
veranderen ('het wat en waarom').
Het tweede niveau bepaait in hoofdzaak de wijze waarop veranderingen realiseerbaar zijn ('het hoe en
waarmee').
In extreme vorm dringt zich hierbij een vergelijking op met het Japanse RINGI-systeem. De top
lanceert een idee in de organisatie. Dit wordt van boven naar beneden doorgepraat. Voordat een
definitief besluit wordt genomen denkt iedere betrokkene mee over de haalbaarheid en de invulling
van het idee. Dit is een relatief langdurige vorm van besluitvorming, maar de invoering 1.31, vanwege de
lage weerstand, des te sneller gaan.
Een tweede kenmerk van Q.MBO is dat men de organisatie primair top-down bestuurt via resultaten
en pas secundair via processen. Het gaat er niet zozeer om wat men doet, maar om wat men bereikt.
Ten derde is de Q.MBO methode niet aileen instrumenteel, maar ook sociaal gericht. Een succesvolle
invoering vereist een directief-participatieve managementstijl en een cultuur waarin mensen elkaar
kunnen en durven aanspreken op resuitaten en niet op gedrag. Bij het hanteren van Q.MBO dient men
dus niet aileen te letten op methoden en technieken, maar met name ook op het creeren van een
geschikt organisatie-klimaat (zie figuur 4).



SOCIAAL

"~
INSTRUMENTEEL

>I< Methoden

Ii""""'__li,.., ~~=;
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* Training
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>I< Filosofie
>I< Missie
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Figuur 4. Instrumenteel en sociaa/. geJiiktijdig aanpakken

3. Het Q.MBO-instrument

In deze paragraaf zal kort het Management By Objectives construct op cen instrumentele wijze worden
beschreven. We beperken deze uitleg tot het top-niveau in cen organisatie. Hetgcen hierna voor het
top-team wordt vermeld geldt overcenkomstig voor elk niveau daaronder. We gaan hier ook niet in op
het sociaIe proces van het werken met Q.MBO, hoewel dat minstens zo belangrijk is.

Schematisch ziet het construct er als voIgt uit:

RESULTAATGEBI EDENt::tttt:::I{i::BEVOEGDHEDEN

PERFORMANCE
INDICATORS

OO£Ls~JI~
J~~l~s

:;~::::;:;:;:: ::

Figuur 5. Performance-indicators a/s scharnieren in Q.MBO



Zoals gcsteld ligt de nadruk in het heie proces op de resultaten, de output die in een onderneming
moet worden bereikt. (Oit in tegcnstelling tot de primair proces georienteerde
veranderingsstrategieen).
Men kan deze resultaten formuleren met behulp van 'Resultaatgebieden'(RG's). Dit zijn gebieden
waarop een manager meetbare resultaten moet bereiken. Resultaten worden gemeten met behulp van
Performance-indicators. Feitelijk definieren de Performance-indicators de inhoud van het desbetreffend
resultaatgebied.
Voor iedere organisatie kan men op top-team niveau een lijst van 150 a 200 Resultaatgebieden
opstellen, waarbij men cen onderscheid kan maken in RG's die betrekking hebben op kwaliteit (de
zogenaamde Q.RG's) of op bijvoorbeeld logistiek of enig ander terrein. De beste methode hiervoor is
de managers zelf te laten nadenken over de inhoud van hun funktie.
Elk lid van het top-team heeft 15 tot 30 RG's. De RG's zijn echter als zodanig geen kenmerken van de
funktie, maar kenmerken van de organisatie. De feitelijke inhoud van een (top-management)funktie
wordt bepaald door de RG's die aan de betreffende funktie worden toegekend en door de
bevoegdheden die de funktiehouder terzake heeft.

Nadat de complete lijst van Resultaatgebieden is opgesteld, bepaalt men in het management-team wie,
welke bevoegdheden heeft op deze Resultaatgebieden.
Er kunnen drie bevoegdheden worden onderscheiden:
a) volledig beslissingsbevoegd en daarmee primair verantwoordelijk;
b) 'act and report' bevoegd. Men is bevoegd tot het nemen van beslissingen maar dient deze direkt te
rapporteren aan de primair verantwoordelijke persoon. Deze bevoegdheid wordt vooral toegekend aan
mensen die nog in hun funktie moeten groeien;
c) adviesbevoegd. De personen met deze bevoegdheid zijn verplicht aan de primair verantwoordelijke
persoon advies uit te brengen (en omgekeerd geldt ook de plicht tot het vragen van advies).

Een hulpmiddel bij het verdelen van de bevoegdheden over de managers is de Bevoegdheden-matrix.

'T&E' BV.

DIVERSEN a b cd e f 9 h i j k 1 m n o P q r stu
1==;=

K Pag.No. : 01 A C P T P T C K D
E L 0 R & & 0 I
R Datum : 2 NOV 1990 G M 0 D 0 M N Z R
N L M D T
- I Groep : D + M M M R M S
R T I L M A A A A E
G E "TOP-TEAM" R 0 A N N N N C

I G N R
T *

No RESULTAATGEBIEDEN * * * * * * * * *

01 Be1eidsp1an * 0 0 0 0 0 0
vastgeste1d

02 Personee1 0 0 *
gese1ecteerd

03 Produktspecs. 0 * 0
beschikbaar

04 Materiaa1 0 0 *
beschikbaar

05 Kwa1iteitssysteem * 0 0
beschikbaar

06
* = bes1issingsbevoegd
+ = act and report bevoegd
o = adviesbevoegd

Figuur 6. VoorbeeJd Bevoegdheden-matrix



Met deze matrix is de bevoegdhedenstruktuur van de onderneming op top-niveau vastgelegd en
daarmee ieders verantwoordelijkheden (namelijk de plicht rekenschap te geven over het gebruik van de
bevoegdheid op het betreffende resultaatgebied).

Pas daarna kan men bij deze aanpak aanvangen top-down veranderingen te plannen en te realiseren.

Aan de hand van de noodzaak tot verbeteringen en van strategiekeuzes bepaalt het top-team welke
resultaatgebieden op top-niveau de hoogste prioriteit hebben ten aanzien van verbeteringen (dit
worden de zogenaamde Aandachts(probleem)Oebieden, AO's).
Essentieel is dat er volstrekte duidelijkheid is omtrent de inhoud van een RO. Zoals gesteld kan men
een RO nader defini~ren (meetbaar maken) middels een set van 'Performance-indicators'. Een
Performance-indicator (PI) omschrijft de grootheid die gemeten wordt (inclusief de meetprocedure en
de schaal waarop gemeten wordt).
Voor een RO zoals: "materiaal (volgens specificatie) beschikbaar" zou cen PI geformuleerd kunnen
worden als: "het percentage binnengekomen onderdelen van categorie A, dat bij controle voldoet aan
de specificatie".
De Performance-indicators zijn de scharnieren in de methode. Ze leggen enerzijds de relatie tussen de
Resultaatgebieden en de concrete resultaten die moeten worden bereikt. Anderzijds geven ze concrete
inhoud aan de bevoegdheden terzake en de daaruit voortkomende verantwoordelijkheden.
Op het geheel van PI's kan een Management Informatie Systeem worden gebouwd, waarmee men de
organisatie rationeel kan sturen.

Wanneer men aan een PI een norm toekent spreekt men van een doelstelling. Een operationele
doelstelling moet voldoen aan een aantal welomschreven eisen, zodat achteraf eenduidig kan worden
bepaald in hoeverre een resultaat is bereikt. Een doelstelling op het gebied: "materiaal volgens
specificatie beschikbaar" is bijvoorbeeld: "Bereik dat op 31-12-91 blijkt dat over de periode 01-08-91 tot
01-12-91 het percentage door de ontvangstcontrole goedgekeurde inkoopdelen in categorie A
tenminste 99% bedroeg".
Bij deze doelstelling moeten ook nog een aantal beperkende voorwaarden worden genoemd.

Een doel zonder plan is een droom. Bij iedere doelstelling moet daarom een aktieplan beschikbaar
zijn. In dat aktieplan dient te worden gespecificeerd: wie, wat, wanneer, waarmee en hoe doet. Het is
de brug tussen nu en dan. Het bepaalt het budget in geld maar vooral in tijd (de meest schaarsc faklor
in organisaties) dal nodig is voor het bereiken van het resullaat. Dit wordt helaas vaak vergetcn.

De dynamiek van een onderneming leidt ertoe dat regelmatig aanpassingen nodig zijn. Vanaf de start
van het verbeteringsproject dient men het geheel te bewaken en indien nodig bij te stellen.

4. Resultaat Gerichte Bedrijfsvoering (ROB)

De door ons ontwikkelde methodiek blijkt niet aIleen geschikt te zijn voor kwaliteitsmanagement,
maar tevens voor het concretiseren van andere beleidssectoren in de organisatie (en het op elkaar aan
laten sluiten).
ROB is een uitwerking van Q.MBO naar aIle andere beleidssectoren. Daarnaast geeft ROB een
duidelijk verband tussen respectievelijk: strategische beleidsvorming, operationele beleidsvorming,
organisatiestrukturering en operationele uitvoering.
ROB is beschreven in het Organiscript. Onderstaande figuur geeft daarvan een summier overzicht.
Behandeling hiervan vall echter buiten het bestek van deze presentatie.
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"Keep it CIMple"
Industriele Automatisering in de 90-er jaren

Prof Dr Ir E.J. Sol
I&E·lndustrial Automation

Philips, Eindhoven

Inleiding

Zal industriele automatisering leiden tot fabrieken die 24-uur per dag produceren en
waar nauwelijk mensen werken? Amerikanen, Japanners, en later Europeanen, hebben
in de jaren 80 zulke fabrieken gebouwd. General Motors heeft in enkele jaren evenveel
miljarden hierin geinvesteerd als de staat der Nederlanden over tientallen jaren in het
hele Delta-plan. Terwijl het Delta plan een indrukwekkende dijk opleverde, waren de
resultaten van miljarden investeringen in volautomatische fabrieken minder indruk
wekkend. Ret feit dat er nog steeds geen vol-automatische fabrieken bestaan, waar ook
's nachts bet licht uit kan, mag geen geruststellende gedachte voor de makers van
gloeilampen zijn. Voor industriele automatiseerders is bet reden om na te denken.

Figure 1 Client-Server Architectuur

Informat ion Flow

~

Office

Preparation I Control ! Evaluat ion
------------------~---------------------------------+-----------

PPS 1 pcs ! PES, ,

De snelle ontwikkeling van
computer soft- en hardware
resulteert in korte tijd geheel
nieuwe mogelijkheden. Terwijl
de PC (Personal Computer)
van 1981 een prestatie in
Miljoen Instructions Per
Second van minder dan 0.1
haalde, draait een 486-PC uit (c) 1991l""LPS

1990 met 10 MIPS en zal de
PC in het jaar 2000 een
processing capaciteit bezitten van 1000 MIPS. Mainframes halen anno 1990 150 MIPS.
Wat zullen de gevolgen zijn?

Snelle ontwikkeling

Terwijl vroeger het toepassen van de nieuwste technieken duur was, blijkt nu dat nieuwe
produkten als micro-Distributed Control Systems, kleine Programmable Logic Control
lers en de PC produkten steeds goedkoper worden. Zonder problemen kan men PCS
inzetten waar vroeger de goedkeuring van de directie voor nodig was om een RP of
VAX minicomputer te mogen kopen. Door de snelle ontwikkelingen wordt automati
seringskennis gekenmerd door een steeds korte wordende halfwaarde tijd. Niet de
techniek, doch organisatie cultuur en menselijk kunnen vormen de belemmeringen.

Industriele automatisering is, ondanks een lOGO-MIPS technologie drang, niets meer dan
het toepassen van computer hard- en soft-ware bij het voortbrengingsproces van
goederen. Toepassen van nieuwe technologie is geen doel op zieh, doch een middel om
een strategie te realiseren teneinde het voortbrengingsproces van goederen te
verbeteren. Industriele automatisering omvat het onderkennen wat dit doel is en daaruit
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vast stellen van de wijze waarop het introduceren van computer hard- en software het
beste een bijdrage kan leveren. Vanuit bedrijfskundig oogpunt bezien: welk model,
organisatie vorm of architectuur van mensen, informatle stromen alsmede automatise
rings- en productie-middelen is het meest doelmatig voor het reaIiseren van een
vastgestelde produktie strategie.

Doel en strategie

Veranderende markteisen hebben de laatste 30 jaar een ontwikkeling van doelen t.a.v.
de produktie strategie veroorzaakt. Samengevat kan men zeggen dat de volgende doelen
ieder in de belangstelling hebben gestaan:

- verhogen van de efficientie
- verbeteren van de kwaIiteit
- flexibeler leveren van goederen

Voor de 90-tiger jaren gaat aIle aandacht voor de discrete produktie naar het

- het versnellen van het innovatieprocess (time-to-market)

AIlereerst stond het verhogen van de efficientie centraal. De markt kocht alles wat er
geproduceerd werd. AIleen concurrentie op prijs was van belang. Door schaalvergroting
en mechanisering werd efficienter geproduceerd. Menselijke handelingen aan de lopende
band werden vervangen door 'machines. Doordat deze machines veelal voor diverse
lijnen tegelijk werkten ontstonden buffers op de werkvloer (Later zouden die bij het
flexibeler produceren zoveel problemen gaan geven.) Industriele automatisering
vervulde destijds bij het realiseren van efficientie verhoging geen dominante rol. Voor
zover aanwezig betrof het aIleen de interne electronica in de machines.

Het verbeteren van de kwaIiteit is een doel dat vooral bereikt wordt door een bewust
wordingsproces. Industriele automatisering vervult hierin een ondersteunende rol. zoals
bij het verzamelen en intepreteren van kwaliteitsgegevens. Zondermeer kwaliteits
verbetering zien te bereiken door ondoordachte automatiseering leidt tot kosten
verhoging. Waarom dure PCB (Printed Circuit Board) testers inzetten en kostbare
reparaties verrichten als verbetering van de proces beheersing bij voorafgaande
produktiestappen de uitvaI tot een PPM (Parts Per Miljoen) getal terugbrengt.

Met de veranderingen van de markt naar meer produkt diversificatie vroegen, ontstond
de behoefte om flexibel te produceren. Industriele automatisering speelt hierin een
essentiele bijdrage. Doordat de lopende band in stukken was geknipt met ingewikkelde
(efficiente) machines daar tussen, ontstonden buffers met als gevolg lange doorloop
tijden en ingewikkelde logistieke processen. Door MRP pakketten kan men de chaos
van steeds kleinere series trachtten te beheersen. Het CIM is Chaos-In-Manufacturings
effect. Doch door het opnieuw opzetten van het productie apparaat, in het bijzonder het
vereenvoudigen van de logistiek, zijn betere resultaten te bereiken. Hoewel niemand zijn
produktie apparaat in eens ombouwt, worden nieuwe systemen meer met een flow-lijn
concept opgezet. Flow-lijnen zijn produktie lijnen waar het produkt continue in
beweging blijft (geen buffers) en waar diverse produkten op dezelfde lijn gefabriceerd



kunnen worden. In het algemeen zijn flow-lijnen simpele lijnen met produkten die
simpel geassembleerd kunnen worden (DFA, Design For Assembly).

Doordat eerst buffervoorraden en machine bezettingen gepland moesten worden en
later meer de stromen van halffabrikaten en subprodukten gecoordineerd moesten
worden, ontstond een hierarchisch lagen model voor de besturing van het produktie
proces. Dit model is oorspronkelijk ontwikkeld in de proces industrie en is in de
discrete industrie van meer lagen voorzien tot zijn huidige 4/5 lagen piramide vorm.
Maar, waarom kiest men, terwijl men flexibel wil werken, voor een hierarchische
automatiserings(-organisatie) structuur? Plattere organisatie vormen zouden geschikter
zlJn.

Teneinde in de komende jaren de produkt innovatie te versnellen moet informatie van
produkt ontwerp, naar werkvoorbereiding, logistiek en naar de produktie machines
kunnen "stromen" (informatie-flow). De informatie moet op die plaatsen snel beschik
baar zijn en niet via allerlei wegen van en naar de top van een piramide. Dit laatste
impliceert dat de informatie omtrent een produkt overa! in de vorm van goed
toegankelijke data-bases en via LAN (locan area netwerken) beschikbaar is.

CIMphony vereenvoudiging

Snelle ontwikkelingen in de techniek en snelle opeenvolgingen in produktiestrategieen
maken automatiseren niet het hoofddoel van ons technisch produktie systeem. Het
voortbrengen van produkten is het hoofddoel. Om dit doeI te bereiken concentreert
men allereerst de aandacht op het produkt dat gemaakt moet worden. In tweede
instantie wordt aandacht geschonken aan het technisch produktie systeem. Omgaan met
informatie wordt hierin van een steeds groter belang. Automatiseren komt op de derde
plaats. De volgorde van deze drie 1-2-3 CIMphony regels is van belang. Het heeft pas
zin produktie middelen te verbeteren nadat eerst het produkt zoveel mogelijk
vereenvoudigd is (Design-For-Assembly). Het heeft geen zin te automatiseren als met
eerst de produktie processen zo simpel mogelijk uitgevoerd is (flow-lijn). Hoe simpeler
hoe betrouwbaarder en goedkoper, en hoe minder te automatiseren.

Factory
Shop/Area

Cell
Station

Device

Pyramid

Program Logic Processing Presentation
Preparat ion & Evaluat ion

System I Production Control System J System
-------------+------------------------------------- ----------------

PPS I PCS I PES
I I

Figure 2 Pyramide besturingsarchitectuur

Een gelaagde hierarchische
computer architectuur met aan
de top een complex MRP-II
systeem welke slechts een per
week een run draait en dan
pas nieuwe informatie
beschikbaar heeft, past steeds
minder in deze vereenvoudig
ingsbenadering. Een dergelijk
systeem met tentakels tot op
de werkvloer leidt tot een
complexfunctionerend systeem.
Deze situatie is analoog aan de
zeer efficiente machines die alleen meer buffer en lange doorlooptijden veroorzaakten
en welke vervangen worden door flow-Hjnen. Wat is het flow-line equivalent voor het



besturingsmodel. Hoe kan de informatie van nieuwe of gewijzigde produkten snel van
ontwikkeling naar produktie stromen en hoe kan de informatie van een verscheidenheid
van produkten tegelijk beheerd worden.

Figuur 2 geeft aan hoe in de piramide, het hierarchische lagen model, aIleen de
feitelijke produktie zelf en logistiek voorkomen. Aan de rechter zijde (Productie
Evaluatie Systemen) vindt het verzamelen en vooral verwerken van gegevens t.b.v.
kwaliteit en administratie plaats. Het produkt ontwerp en de werkvoorbereiding staan
aan de linker zijde (Productie Preparatie Systemen). PPS en PES staan buiten de
pyramide. Gewenst is de situatie zoals geschetst in figuur 3. Hierin worden in een of
meer data-bases, de servers, de informatie beheerd. Deze servers zijn via het fabriek
LAN toegankelijk voor die gebruikers, de zogenaamde clients, die deze informatie nodig
hebben.
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Figure 3 LAN met Clients & Servers
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Client-server architectuur

Client-server architecturen zijn
implementatie vormen van
computer hard- en software
waarbij de server een taak
(service) verricht die goed op
een plaats kan geschieden,
terwijl de client de rest van het
taken lokaal verrichten. Uit het «j,""''''""

combineren van zwaardere
(mini-)computers met de pes
en workstations ontstaat deze client-server architectuur. De servers zijn computers met
(dure) grote en snelle disks t.b.v. data-base systemen. De clients zijn computers met
fraaie grafische beeldschermen waar de (grafische) gebruikersinterface en de lokale data
manipulatie plaats vindt. Echter de server kan ook een rekenaar zijn (bijv. met
paraIlelle processoren) die zeer snel optimale planningen kan bepalen, terwijl de client
goed een real-time computer kan zijn die data verzamelt, bewerkt en de resultaten weg
schrijft op de server zodat anderen daar bij kunnen ("sharen"). Tussen servers en clients
bevindt zich altijd een LAN (Locan Area Netwerk) waarop meerdere servers en clients
zijn aan gesloten. Doel van deze architectuur is om zoveel mogelijk werk lokaal te
verrichten, doch de gemeenschappelijk informatie en de bijbehorenden data-base
management software op de server te laten. Op de server kan de data cohesie (geen
redundantie), back-up en beveiliging gerealiseerd worden.

Consequenties

Moeten ontwikkeling, werkvoorbereiding, produktie en logistiek als zelfstandige groepen
blijven bestaan (pyramides)? Of moet per produkt groep een organisatie eenheid ver
antwoordelijk zijn over al deze gebieden (flow)? Technologisch kan het laatste met
client-server systemen. Voorspellen van technische ontwikkelingen als goedkopere
computers is een ding, voorspellen van de bedrijfskundige consequenties als andere
organisatie indelingen is een ander. Een uitdagend technisch bedrijfskundig probleem.



NIEUWE PRODUKTIEMETHODEN VRAGEN OM NIEUWE

ACCOUNTINGMETHODEN

Prof.dr. JAM. 1lIeeuwes, RA

1. Inleiding

In de westerse industrie leiden de technologische ontwikkelingen tot een nieuwe werkwijze en

besturing van de fabricageprocessen. In plaats van kostenminimalisatie zijn korte en vooral

betrouwbare leveringstijden succesbepalende factoren geworden. De management accounting

methoden bieden onvoldoende informatie voor de besluitvorming in deze organisaties (Howell

e.a., 1987). Begrippen als "normale bezetting, integrale kostprijzen voor interne verrekeningen,

bezettingsresultaten" verliezen hun betekenis voor planning en besturing van de snel wisselende

goederenstromen. Deze verschijnselen en hun oorzaken zijn voortreffelijk beschreven door

Johnson (1987) en Kaplan (1984).

De historische ontwikkeling van de management accounting laat lOwel voor de kostencalculatie

methoden als voor de management-informatie een stagnatie zien in de theoretische ontwikkeling

vanuit de praktijkproblemen. Reeds eerder wees ik op deze verschraling van het bedrijfseco

nomisch onderzoek en pleitte voor een bedrijfskundige herorientatie van de bedrijfseconomie in

Nederland (Theeuwes, 1988).

De aanzetten voor nieuwe management accounting methoden zijn schaars maar veelbelovend.

Helaas wordt erg veel energie gestoken in de verwerping van de bestaande methoden nog voor

men nieuwe methoden heeft ontwikkeld. Terecht waarschuwen Bromwich en Bhimani (1989) in

een onderzoekrapport van The Chartered Institute of Management Accountants tegen deze

(vooral Amerikaanse) tendens. In ditzelfde rapport worden weI een aantal verbeteringsmogelijk

heden voor de management accounting methoden aangegeven. De ontwikkeling hiervan vraagt

een grote inzet van de management accounting professie zowel in het wetenschappelijk onder

zoek als in de praktijktoetsing.

2. Nieuwe produktiemethoden

2.1. Van statische naar dynamische markt

Nieuwe produktiemethoden worden gekenmerkt door de volgende verschijnselen: Minder door

looptijd, Minder onderhanden werk, Minder ruimte, kleinere series, Minder werkorderplanning,

Minder administratie, minder storingen, Minder uitval, Minder omsteltijd. Bij de nieuwe produk

tie
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methoden is de aandacht van het management gericht op planning en beheersing van een keten

van activiteiten om het uitgangsmateriaal van de inkoopmarkt te betrekken en te transformeren

in produkten die door afnemers worden betaald. Nieuwe produktiemethoden zijn noodzakelijk

geworden voor bedrijven die hun afzetmarkt zagen veranderen van een statische in een dynami

sche markt.

In een statische markt kunnen produktiebedrijven op basis van een afzetprognose met een

horiwn van een jaar een produktieplan maken voor een beperkt aantal produkttypen. In dit

produktplan wordt het gemiddelde verbruik van materiaal, arbeidsuren en machine-uren per

produkttype vastgelegd, evenals het aantal series (en dus de gemiddelde seriegrootte) en de

gemiddelde voorraden (als gevolg van seriegrootte en veiligheidsniveau) voor zowel grondstoffen,

halffabrikaten en eindprodukten. Een dergelijk produktieplan vormt de basis voor de kostenbe

groting, de integrale kostprijsberekening en de afdelingsbudgetten. De aandacht van de bedrijfs

leiding is vooral gericht op de realisatie van het produktieplan en de bewaking van de kosten per

afdeling en de kosten per produkttype.

In een statische omgeving kan een verbetering van het economisch resultaat worden bereikt door

een verhoging van de kwaliteit en efficiency van het produktieproces. In deze situatie voorzien de

methoden voor kostenbegroting, kostprijsberekening en kostenbudgettering de bedrijfsleiding van

zinvolle economische informatie. Daarmee kunnen zij de produktieprocessen bewaken en bijstu

ren in de richting van de gewenste winstgevendheid.

In een dynamische markt is de planninghorizon slechts enkele maanden. De vraag van de afne

mers naar de produkten van het bedrijf is sterk wisselend, zowel de vraag per type als de omvang

van de totale vraag. Dit maakt een voortdurende aanpassing van produktieprogramma's noodza

kelijk. Naarmate de beschikbare produktiefaciliteiten voor langere tijd vast liggen on15taat er

meer onbalans tussen vraag naar en beschikbaarheid van produktiecapaciteit. Deze discrepanties

kunnen bij een sterk wisselende vraag naar de verschillende produktietypen ook niet opgevangen

worden met veiligheidsvoorraden voor de eindprodukten. Dit zou economisch onaanvaardbare

voorraden eindprodukt met een hoog incourant risico tot gevolg hebben. Anderzijds heen een

start van het produktieproces nadat de verkooporder door de afnemer is geplaatst, niet accep

tabele leveringstermijnen tot gevolg. Concurrenten die sneller kunnen leveren veroveren markt

aandeel en bedreigen het voortbestaan.

2.2. Van kostenbeheersing naar tijdsbeheersing

Nieuwe produktiemethoden die worden aangeduid met drieletterige acroniemen (lIT, MRP,

OPT, TQC, FMS) zijn erop gericht de doorlooptijd van het produktieproces zodanig te vermin

deren dat men zoveel mogelijk op basis van de werkelijke klantenorders kan gaan produceren.



Elk uur wachttijd is een uur teveeI. Snelheid van de goederenstroom van leverancier naar afne

mer is belangrijker dan "economies of scale" in termen van economische seriegrootte voor

bestelling bij leveranciers of bij de produktie-afdelingen. Een hoge bezettingsgraad van inflexibe

Ie machinecapaciteiten wordt ondergeschikt aan logistieke doelen zoals een korte doorlooptijd

van goederen en leveringsbetrouwbaarheid. Regelmatige produktinnovaties prevaleren boven

standaardisatie en langlopende efficiency verbeteringen van de produktieprocessen. Produktie

management moet alert zijn op een snelle doorstroming van de goederen door het bedrijf.

Behoud en groei van het marktaandeel worden bereikt door een hoge mate van flexibiliteit op

het operationele niveau (Bolwijn en Kumpe, 1988).

Een voortdurende afstemming tussen de achtereenvolgende activiteiten die plaatsvinden vanaf

het moment van werving van de goederen op de inkoopmarkt tot het moment van aflevering en

betaling door de klant is een voorwaarde om deze flexibiliteit te realiseren. In een dynamische

markt is de logistieke prestatie een succesbepalende factor. Deze logistieke prestatie kan slechts

worden gerealiseerd door op relatief korte termijn de sterk wisselende vraag naar capaciteit te

beantwoorden door maatregelen voor beperkte aanpassingen van de beschikbare capaciteit. De

economische gevolgen van alternatieve maatregelen voor capaciteitsaanpassingen (overwerk,

uitbesteding, extra ploeg, etc.) zal het logistiek management moeten vergelijken met het econo

misch belang van een tijdige levering van de orders. Het zijn juist deze operationele maatregelen

die de winstgevendheid van een organisatie sterk belnvloeden.

3. Tekortkomingen van de management accounting methoden.

De methoden voor management accounting die zijn ontwikkeld voor produktiebedrijven in een

statische markt geven niet de juiste management informatie voor bedrijven die in een dynami

sche markt opereren. Deze stelling is in aIle toonaarden naar voren gebracht door Kaplan en de

"cost management systems" groep van het Amerikaans!Europees samenwerkingsverband Compu

ter Aided Manufacturing International Inc. (CAM-I). Deze door het bedrijfsleven gefinancierde

onderzoeksgroep werkt sinds 1985 aan een "cost-management" onderzoekprogramma. Oit pro

gramma heeft veel gevalstudies opgeleverd waarin de tekortkomingen van de management ac

counting methoden bij vernieuwing van produktiemethoden zeer overtuigend worden beschreven

(Berliner en Brimson, 1988). Een systematische vernieuwing van accountingsmethoden is echter

nog nauwelijks op gang gekomen. Het is nog niet veel meer dan "repackaging some traditional

concepts in a new form and applying other traditional concepts to new situations" (Dimnik en

Kudar, 1989).

Bij de beoordeling van de bestaande management accounting methoden maken we een onder

scheid tussen de functie bij de beslissingsvoorbereiding en de functie bij de periodieke beoorde

ling van de produktie activiteiten.



3.1. Beslissingsvoorbereiding

De management accounting methoden richten zich hoofdzakelijk op produktiebeslissingen die

jaarlijks worden genomen bij de opstelling van de bedrijfsbegroting en de berekening van de

kostprijzen. In de bedrijfseconomische handboeken vinden we de volgende typen beslissingen:

economische seriegrootte, normale bezettingsniveaus, normverbruiken voor materiaal en uren

per produkt, prijsschattingen, maken of kopen, uitbreidings- en vervangingsinvesteringen, veran

deringen in voorraadniveaus. Via de begroting van de balansposten en de resultatenrekening aan

het einde van de planperiode wordt de aansluiting met de "financial accounting" (externe verslag

legging) gewaarborgd.

Voor een economische beoordeling van mogelijke aanpassingen in het produktieproces, waarover

wekelijks en maandelijks wordt beslist door produktiemanagers en co6rdinatoren voor de logis

tieke keten, zijn geen geschikte accounting methoden beschikbaar. De administratief-economisch

geschoolde controllers grijpen bij gebrek aan beter terug op de berekening van kostprijsafwijkin

gen die tengevolge van de logistieke maatregelen zullen gaan optreden. Met name de gevolgen

voor de efficiency-, bezettings- en budgetresultaten worden gedetailleerd uitgemeten. Over de

meer dynamische ketengevolgen van de maatregelen geven de management accounting methoden

geen informatie. Een lagere bezettingsgraad (en dus dekkingsverlies) kan in een dynamische

markt ruimschoots gecompenseerd worden door meer omzet terwijl een korte doorlooptijd leidt

tot een daling van onderhanden werkvoorraden. Goldratt (1984) heeft deze dilemma's zeer

prozalsch beschreven. Het logistiek management mist de economische informatie die noodzake

Iijk is voor een afweging van de economische gevolgen van voorgenomen maatregelen.

3.2. Periodieke beoordeling

De accounting methoden voor nacalculatie van afdelingskosten en werkelijke kosten per pro

dukttype zijn in hoofdzaak gericht op rapportering over gedane zaken. De werkelijke kosten

worden gemeten ten opzichte van de normen uit de jaarbegroting. De managers moeten verant

woording afleggen over de geconstateerde afwijkingen bij de kosten van de produktiemiddelen en

de "dekking" van deze kosten uit de werkelijke hoeveelheid gereedgekomen halffabrikaten of

eindprodukten. Bij de nieuwe produktiemethoden is echter een groot deel van de kosten onaf

hankelijk van het aantal geproduceerde produkteenheden. De beslissing over de inrichting van

het produktieproces legt het grootste deel van de produktiekosten vast. De materiaal- en uurver

bruiken per eenheid produkt vertonen bij geautomatiseerde produktieprocessen nauwelijks

afwijkingen. Daarentegen hebben vertragingen in de orderafhandeling (wachttijd, produktiefou

ten, etc.) een veel grotere invloed op het economisch resultaat. Deze informatie wordt door de

accounting systemen niet gepresentccrd aan de verantwoordelijke managers voor de logistiekc

processen (Howell en Soucy, 1988).



De accounting methoden voor periodieke beoordeling moeten meer nadruk leggen op de rappor

tering aan het management dan op de rapportering over het management, opdat dit management

kan zien waar veranderingen in de bedrijfsvoering nodig zijn om een beter economisch resultaat

te bereiken.

Het gaat om het uiteindelijke economische effect van de maatregelen die veranderingen met zich

meebrengen in de gehele keten van activiteiten; beginnend bij de werving van en betaling voor

de inkoopgoedercn, tot en met de aflevering van en de ontvangsten voor de verkoopgoederen.

Bedrijfsresultaten gemeten per afdeling op basis van de geproduceerde, maar nog niet verkochte

produkten, levert slechts een administratieve kostendekking op maar geen geld. Toename van

voorraden betekent daarentegen een extra investering in werkkapitaal waardoor het economisch

resultaat negatief wordt belnvloed. De gunstige bezettingsresultaten tengevolge van een extra

voorraadproduktie om mensen en machines aan de gang te houden, worden bij de huidige ac

counting methoden niet gecorrigeerd voor negatieve gevolgen van een onnodige voorraadstijging.

Voorraden zijn in een dynamische situatie veelal een resultaat van de gebrekkige afstemming

tussen de verschillende activiteiten in de keten. Management accounting zou minder de nadruk

moeten leggen op de economische waardebepaling van deze voorraden. Men kan voorraad beter

als een schuld dan als een bezitting beoordelen. Immers elke investering in voorraad vergt ook

financiering. In die zin zijn fluctuerende voorraden vergelijkbaar met een wisselende rekening

courant. Hoe meer dagen er verstrijken voordat het geld dat in voorraden is gelnvesteerd weer

beschikbaar komt via de betaling door de afnemers, hoe langer gefinancierd moet worden. Het

logistiek management krijgt over deze financieringsgevolgen van voorraden slechts zelden infor

matie uit het management accounting systeem. Beheersing van voorraden heeft dan ook geen

hoge prioriteit bij de operationele bedrijfsvoering.

4. Aanzetten tot vernieuwing van de accounting methoden.

De aanzetten voor vernieuwing van de accounting methoden zijn in twee groepen in te delen

(Dimnik en Kudar, 1989):

a. verbetering van de calculatietechnieken;

b. gebruik van de bestaande accounting informatie voor beleidsvorming en planning.

4.1. Verbetering van de calculatietechnieken

De eerste categorie gaat uit van de stelling dat managers goede beslissingen nemen als zij over

de juiste informatie beschikken. De traditionele kostencalculaties geven onjuiste informatie.

Publicaties in deze categorie propageren nieuwe methoden zoals "activity-based costing", life-



cycle costing and reporting, technology costing, e.d. (zie: Berliner en Brimson, 1988). Vooral

activity-based costing heeft veel aandacht gekregen in de management accounting Iiteratuur (zie:

Harvard Business Review, Journal of Cost Management for the Manufacturing Industry en het

Amerikaanse tijdschrift Management Accounting).

De kern van dezc nieuwe accounting methoden is een verwerping van de enkelvoudige relatie

tussen produktiekosten en hoeveelheid produkten. Naast de relatie tussen kosten per eenheid en

aantal eenheden (economies of scale) zijn ook de relaties tussen produktiekosten en complexiteit

van het produktieproces (economies of scope) van belang. Als gevolg van een breder assortiment

en de verschuiving van directe uitvoerende activiteiten, naar indirecte voorbereidende en begelei

dende activiteiten neemt het aandeel van de indirecte kosten toe.

De toerekening van de produktkosten op basis van de te produceren aantallen geeft onvoldoende

inzicht in de samenhang tussen produktbeslissingen en de kosten van de bedrijfsvoering.

Naast aantallen produkt of "gewerkte uren per afdeling" moeten in de kostenplaatsmethode voor

berekening en analyse van de bedrijfskosten, meer genuanceerde sleutels worden gehanteerd

waarmee de oorzakelijke verbanden tussen indirecte bedrijfsactiviteiten en de eindprodukten

worden weergegeven. De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten is de oorzaak van alle kosten

(kostendrijvers). Zo zullen veel engineering en logistieke activiteiten bij een kIantspecifieke

produktiewijze hoge ordervoorbereidingskosten veroorzaken. Deze causaliteitsbenadering is in de

Nederlandse management accounting Iiteratuur al in 1975 te vinden. De ratio-netwerkanalyse van

Van der Enden (1975,1989) geeft een model voor de diverse kostendrijvers in een industriele

organisatie. De bijbehorende geautomatiseerde informatiesystemen voor de berekening en evalu

atie van deze ratio's worden al sinds het begin van de jaren '70 in de praktijk gebruikt.

Cooper en Kaplan (1988) leggen de nadruk op de invloed van kostprijsberekening bij beslissin

gen over produktassortiment en vaststelling van de gewenste verkoopprijzen. Hun presentatie

van de "activity-based-costing" techniek, als een baanbrekende vcrnieuwing in de management

accounting methoden is echter sterk overdreven. Zij zijn er weI in geslaagd de management

accountants de kIoof te laten zien die er bestaat tussen de producenten en de afnemers van

accounting informatie.

Praktijkvoorbeelden van aanpassingen van de management accounting systemen en de nieuwe

wijzc van produceren en besturen van goederenstromen zijn te vinden bij McNair, Mosconi en

Norris (1989).

4.2. Gebruik van accounting informatie voor beleid en planning

De tweede categorie vernieuwingen van de accounting methoden is gericht op de beleidsvor

mings- en planningsproccssen. Accounting informatie speelt weI een onderstcunende rol bij de

besluitvorming maar is niet alleen bepalcnd vom de management beslissingen. Managers gebrui-



ken (gelukkig) meer informatie dan de beperkte en soms gcbrckkige accounting informatie. Nict

de volledigheid en corrcctheid van de gegevcns staat centraal, maar de wijze waarop accounting

informatie het gedrag van managers en uitvoerders in de gewenste richting kan belnvloeden.

Door de prestatie-maatstaven zo te kiezen dat deze cen voortdurendc verbetering van produktie

processen en produkten bevorderen, zal de positie van de organisatie ten opzichte van de concur

renten versterkt worden (Shank en Govindarajan, 1988,1989).

Van de management accountant wordt verwacht dat hij cen actieve rol speelt bij de strategische

en tactische besluitvorming van organisaties. De management accounting methoden zuBen de

veranderingen in de produktiesystemen moeten ondersteunen in plaats van tegenwerken (McNair

e.a., 1989).

Omdat de besluitvorming in de geavanceerde produktie-organisaties op andere hi~rarchische

niveaus en met cen kortere planninghorizon plaats vindt in vergelijking met de meer traditioneel

werkende produktie-organisaties, zuBen management accounting methoden voor deze nieuwe

situatie ontwikkeld moeten worden. Accounting informatie is bij uitstek geschikt om besluitvor

mingsprocessen te coordineren die op mcerdere hierarchische niveau's plaats vinden. Aile beslis

singen zuBen gericht moeten worden op de realisatie van de hoofddoelstelling van de organisatie:

winstgevendheid van de produkt-markt activiteiten. Ook de beslissingen van het logistiek mana

gement zuBen op basis van dit criterium genomen moeten worden.

Omdat aBe besluitvorming in organisaties te maken hceft met de levering van produkten en

diensten aan cen bepaalde doelgroep, kunnen we de economische betekenis van elke verandering

in de goederen (en diensten)-stromen in beeld brengen in termen van ingaande en uitgaande

geldstromen. Met deze geldstroombenadering als basis is cen cenduidig economisch beslissings

criterium beschikbaar. Deze nieuwe management accounting methode wordt momentcel ontwik

keld door cen researchgroep van de faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit

Eindhoven.

Uitwerkingen van deze nieuwe management accounting methode zijn te vinden bij Corbey

(1989), Thceuwes (1988, 1989) en Van der Vceken (1988, 1990).

5. Besluit.

Er zijn vele veranderingen in de management accounting methoden op komst. Door de snel

veranderende produktiemethoden in industriele organisaties zijn de veranderingen noodzakelijk.

Zolang er echter geen nieuwe uitgeteste methoden beschikbaar zijn moeten de onderzoekers zich

bescheiden opsteBen in hun kritiek op de bestaande management accounting methoden. Door de

ongenuanceerde kritiek verliest het logistiek management het vertrouwen in accounting informa

tie van welke aard dan ook. Het management moet cerst vertrouwen krijgen in de accounting

informatie voor beslissingen alvorens zij zich laat leiden door nieuwe economische criteria. Door



het verbale geweld in de Amerikaanse accounting wereld dreigt het kind met het badwater te

worden weggegooid. Er is nog veel werk te doen voor de onderzoekers in de management ac

counting.
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Kwaliteitsmanagement en veranderstrategie: bottom up en top down

Dr. H.F.J.M. van Tuijl

Op het gebied van kwaliteitsmanagement bestaat een groot aantal verschillende benaderingen.

De meeste daarvan kunnen kortweg worden aangeduid door te verwijzen naar de naam van hun

grondlegger dan weI naar een afkorting of korte zinsnede waarmee kemachtig een stellingname

wordt gepresenteerd. In de bijdrage van Mulder en Tepper wordt aangegeven dat al deze bena

deringen zowel iets zeggen over de vraag hoe kwaIiteitsmanagement inhoudelijk aangepakt

moet worden als over de vraag hoe de voorgestelde systemen voor kwaliteitsmanagement

ontwikkeld en ingevoerd moeten worden: de veranderstrategie.

Voorgestelde veranderstrategieen blijken te typeren op een aantal dimensies. Een daarvan is de

dimensie "bottom up versus top down". Deze dimensie heeft te maken met de vraag of het

startpunt van het veranderingsproces laag of hoog in de organisatie wordt gekozen. Moet de

ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem beginnen in de top van de organisatie met

het vastleggen van wat de top en de lagen onmiddellijk daaronder in het kader van kwaliteits

management moeten doen? Of moet juist op de vloer worden begonnen waar kwaIiteit gemaakt

wordt? Een derde optie die niet vergeten mag worden is het middenkader aIs vertrekpunt.

Zonder medewerking van deze groep lijkt elk veranderinsproject gedoemd te mislukken.

Bovenstaande opsomming geeft al aan dat het antwoord op de gestelde vraag eerder een en/en

dan een of/of karakter zal hebben. Niettemin kiezen kwaliteitsmanagementbenaderingen hier

duidelijk verschillende posities: of bottom-up, of top-down.

In deze bijdrage wordt eerst een aantal eisen geformuleerd waar veranderprojecten aan dienen te

voldoen. Vervolgens wordt kort ingegaan op ProMES, een relatief nieuwe methode voor

prestatiesturing; ofschoon met exclusief bedoeld voor het bevorderen van kwaliteitsprestaties

biedt deze methode daarvoor aIle mogelijkheden. ProMES is een duidelijk voorbeeld van een

bottom-up benadering. ProMES heeft een aantal elementen gemeen met Mulder's QMBO

kwaliteitsmanagementmethode, die beschreven wordt in de bijdrage van Mulder en Tepper. Een

duidelijk verschilpunt is echter dat QMBO wordt gekenmerkt door een top-down aanpak. Voor

en nadelen van bottom-up en top-down, zullen aan de hand van de twee genoemde methoden in

de voordracht worden toegelicht. De hiema te bespreken eisen aan veranderingsprojecten .zullen

daarbij als uitgangspunt worden genomen.

1. Eisen aan veranderingsprojecten
De meest voor de hand liggende eis die aan veranderinsprojecten kan worden gesteld is dat ze

zodanig worden aangepakt dat de voorgenomen verandering wordt gei"ncorporeerd in de

organisatie. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen de nieuwe situatie accepteren als wenselijk en

zich dienovereenkomstig gedragen. Voor de tegenovergestelde reactie bestaat de bekende term

"weerstand tegen verandering". De centrale vraag voor dit moment is dan ook: hoe kan weer

stand tegen verandering worden voorkomen?

Aan het slot van hun inmiddels klassieke artikel "Overcoming resistance to change" uit 1948

formuleren Coch en French twee simpele regels:
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1. Het management dient de noodzaak van verandering in groepsbijeenkomsten duidelijk te

maken.

2. Het management dient groepsparticipatie bij de planning van veranderingen te stimuleren.

Voor "groep" leze men: degenen die de betreffende veranderingen aan den lijve zullen ervaren.

Sinds de tijd waarin Coch en French via hun onderzoek in de Harwood Manufacturing Corpo

ration de effectiviteit van de twee genoemde principes demonstreerden is er met grote regelmaat

geschreven over "weerstand tegen verandering" en hebben veel checklists met aandachtspunten

het licht gezien (bv. Watson, 1968; Mealiea, 1978; Wissema e.a., 1988). In de kern zijn de

aanbevelingen die worden gedaan om weerstand tegen verandering tegen te gaan terug te

voeren op de twee door Coch en French genoemde punten. In de voordracht worden deze

punten uitgewerkt.

2. ProMES, een systeem voor (kwaliteits)prestatiesturing
ProMES staat voor productivity measurement and enhancement system, een systeem voor het

meten en bevorderen van produktiviteit. De ontwikkeling van het systeem verloopt in vier

stappen, tijdens welke achtereenvolgens verantwoordelijkheidsgebieden (products), prestatie

indicatoren (indicators), effectiviteitscurven (contingencies) en een terugkoppel-rapport (feed

back report) worden onwikkeld. Deze stappen zullen nu achtereenvolgens kort worden

beschreven.

Stap 1. Vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden
Het vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden houdt in dat de eenheid vaststelt waar zij

voor staat: wat zijn de essentiele bijdragen die zij moet leveren aan de organisatie, waar is zij

verantwoordelijk voor? De verantwoordelijkheidsgebieden van de eenheid worden vastgesteld

in een aanta! bijeenkomsten van de groep, de directe chef en een procesbegeleider.

Het is van groot belang dat de groep het eens wordt over de products en hun omschrijving. De

ervaring leert dat de discussie over products (soms diepgaande) meningsverschillen aan het

licht kan brengen over de vraag waar de groep nu eigenlijk voor staat. Het uitpraten hiervan

heeft zowel duidelijkheid en eensgezindheid tot gevolg als de bereidheid om in goede onder

linge samenwerking te gaan werken aan het waarmaken van datgene waar men voor staat. Men

begrijpt na afloop beter wat belangrijk is en welke prioriteiten gesteld moeten worden.

Stap 2. Vaststellen van prestatie-indicatoren
Op dezelfde wijze als in stap 1 gaat de groep aan de slag om prestatie-indicatoren te bedenken:

maten die weergeven in hoeverre de groep erin slaagt haar verantwoordelijkheden waar te

maken. Voor elk product wordt minstens een indicator ontwikkeld, maar het mogen er meer

zijn, als er aan het product een aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden aspecten zit.

Ook over de keuze van de juiste indicatoren is veel verschil van mening mogelijk en het is ook

in deze stap van belang hier ruim baan aan te geven. De indicatoren zijn in feite de operational i

seringen van de verantwoordelijkheden van de groep. Verkeerde keuzen in deze zouden bij

zonder negatieve effecten voor de organistie kunnen hebben of onbillijkheden jegens de groep

kunnen opleveren.



Zodra de groep het eens is over de keuze van indicatoren wordt een bijeenkomst belegd met het

management. In deze bijeenkomst presenteert de groep de products en de bijbehorende indica

toren aan het management. Er voIgt een discussie die ertoe kan leiden dat products of indica

toren op onderdelen worden aangepast, of dat er products of indicatoren worden toegevoegd of

verwijderd. Het is van belang dat dit steeds gebeurt op grond van zakelijke argumenten en dat

er overeenstemming ontstaat tussen groep en management over de defmitieve omschrijving van

products en indicatoren. De ervaring leert dat de discussie ertoe kan leiden dat onduidelijkheden

in verantwoordelijkheden worden weggenomen of dat een groep de middelen ter beschikking

worden gesteld om een bepaalde verantwoordelijkheid ook waar te kunnen maken.

Stap 3. Bepalen van prestatiewaarderingscurven
In essentie komt stap 3 erop neer dat alle indicatoren in eenzelfde maat worden uitgedrukt zodat

prestaties op verschillende indicatoren onderling vergelijkbaar en optelbaar worden. Dit gebeurt

op een zodanige wijze dat het relatieve belang van prestaties op verschillende indicatoren wordt

meegenomen en dat tevens rekening wordt gehouden met zaken als 'verminderende meerop

brengst' van zeer hoge prestaties ten opzichte van iets minder hoge prestaties.

Stap 3 wordt afgesloten met een discussie met het management. De groep en het management

moeten het eens worden over de vorm van de curven en over de relatieve posities van de

curven ten opzichte van elkaar. Het is immers zo dat met deze curven wordt uitgedrukt wat de

groep voor het bedrijf moet doen en met name hoe belangrijk verschillende prestatieniveaus op

verschillende gebieden zijn voor het bedrijf.

In wezen weerspiegelen de curven het bedrijfsbeleid, althans de bijdragen die de groep aan de

realisering van het beleid kan leveren. Het is dus niet meer dan vanzelfsprekend dat hierover

intensief overleg wordt gevoerd tussen groep en management. In dit overleg is geen ruimte

voor vaagheden, omdat de verantwoordelijkheden van de groep eenduidig zijn geoperationali

seerd in de indicatoren en omdat het relatieve belang van verantwoordelijkheden wordt

weerspiegeld in de curven. AIle betrokkenen weten dus precies waar ze het over hebben. De

ervaring leert dat de hieruit resulterende duidelijkheid over en weer als heel plezierig wordt

ondervonden. Het proces dat leidt tot die duidelijkheid kan overigens bedreigende momenten

kennen: men moet ook zijn nek durven uitsteken.

Stap 4. Het maken van het terugkoppel.rapport
De laatste stap bestaat uit het maken van een terugkoppel-rapport dat de groep informatie (feed

back) geeft over in de afgelopen periode gerealiseerde prestaties. Daartoe wordt eerst de lengte

van de periode bepaald waarover terugkoppeling wordt gegeven, bijvoorbeeld een week of een

maand. Welke periodelengte wordt gekozen is sterk afuankelijk van de aard (cyclustijd) van het

werk. Variabiliteit van werkzaamheden of omstandigheden die van invloed zijn op het prestati~

niveau van de groep spelen ook een belangrijke ro1. Wanneer de periodelengte vastligt hoeft

vervolgens niets anders te gebeuren dan het registreren van prestatiescores gedurende de afge

lopen periode, het ornzetten van deze prestatiescores in prestatiewaarden en het optellen van

deze waarden tot een overall score.

Het resultaat wordt dan vervolgens weergegeven in een terugkoppel-rapport.



Het terugkoppel-rapport wordt onmiddellijk na afloop van de betreffende periode besproken

door de groep en de groepsleider. Ter discussie staan de overall-score van de groep, de samen

stellende onderdelen hiervan, oorzaken van hoge of lage scores op onderdelen en strategieen

die de groep zou kunnen gaan volgen in de komende periode om prestaties op peil te houden
dan weI te verbeteren.

De ervaring leert dat het terugkoppel-rapport aanleiding is voor intensieve discussies over

werkwijzen en werkcondities.

ProMES wordt gekenmerkt door twee essentiele elementen: participatie en afstemming. Partici

patie is om verschillende redenen noodzakelijk. Op de eerste plaats is een grondige kennis van

het werk in de verschillende stadia van het ontwikkelproces noodzakelijk. Op de tweede plaats

is het goed functioneren van het systeem afhankelijk van de cooperatie van degenen wier pres

taties worden gemeten. Die cooperatie wordt aIleen verkregen wanneer de betrokkenen het

gevoel hebben, c.q. hun eigen opvattingen herkennen in het systeem, en dat vereist participatie.

Het tweede essentiele kenmerk van de procedure is de afstemming in de hierarchische lijn.

Deze afstemming is niet alleen nodig op grond van fonnele overwegingen. Minstens even

belangrijk is dat door deze afstemming zowel de groep aIs het management gecommitteerd

raken en elkaar daarop kunnen aanspreken. Daarnaast leidt de betrokkenheid van het manage

ment bij een intensieve discussie over 'waar de groep voor staat' ook tot betrokkenheid bij de

problemen die de groep daarbij ondervindt. De aanleiding is veelaI de cruciale eis waar

products en indicators aan moeten voldoen: bernvloedbaar zijn door de groep.



Veranderingen in de bedrijfskunde onder

invloed van informatietechnologie

Prof.drJr. J.e. wortmann

Samenvatting

Het gebruik van informatie-technologie werd tot aan de jaren '80 vooral toegepast in twee

gebieden:

- bestuurlijke informatieverzorging

- automatisering van het primaire proces.

In het afgelopen decennium zijn daaraan twee belangrijke toepasingsgebieden toegevoegd,

namelijk:

- gebruik van informatie-technologie in de produkten of diensten

- gebruik van informatie-technologie ter ondersteuning van

professionals en hun communicatie-processen.

Het gebruik van informatie-technologie in de produkten of diensten die een organisatie levert, is

vooral van invloed op de strategie die deze organisatie in de markt kan realiseren; er ontstaan

eenvoudigweg nicuwe externe mogelijkheden.

Het gebruik van informatie-technologie ter ondersteuning van professionals en hun communi

catie-processen schept cnerzijds mogelijkheden om meer "organische" (en minder "mechanisti

sche") organisatics te realiseren. Andcrzijds vormt dit gebruik een stimulans om veel bedrijfskun

dige theorie nu ook te gaan toepassen in professionele organisaties.
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1. Inleiding

Informatie-technologie werd geruime tijd binnen de Bedrijfskunde uitsluitend gezien als een

middel om tot betere Bestuurlijke Informatiesystemen te komen. Men was zich natuurlijk weI

bewust van het feit, dat "de automatisering" ook invloed had op de inrichting van primaire

processen, maar men beschouwde deze inbreng van de informatie-technologie als aIleen relevant

vanuit economisch oogpunt. Kortom, in het begin van de jaren '70 waren informatiesystemen

voor de Bedrijfskundige voornamelijk bestuurlijke informatiesystemen.

De sociotechnische benadering bracht in eerste instantie hernieuwde aandacht voor de inrichting

van het primaire proces. Dat leidde echter niet tot speciale beschouwingen over informatie

technologie. Voor veel produktie-processen was het gebruik van informatie-technologie immers

een vervolg op de technologische ontwikkelingen van de voorafgaande periode. Dc praktijk van

de werkstrukturering werd in de praktijk soms geholpen, maar vaak ook gehinderd, door infor

matie-technologie; maar dat was voor de Bedrijfskunde geen reden er om systematisch over

informatie-technologie na te denken.

In de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur werd tot voor kort het gchruik van informatie

technologie dan ook gezien als een afgeleide van besturingssystemen. Oit komt naar voren in het

zgn. P-B-I model, dat door Bemelmans [1] is geintroduceerd, en dat vele jaren tot een goed

begrip van informatiesystemen heeft geleid (zie Fig. 1). Het model zegt, dat men in organisaties

de besturing en beheersing (aangeduid met B), primair moet baseren op de kenmerken van de

markt waarin men opereert, de eigen produkten, en de eigen processen (aangeduid met P). Het

informatiesysteem (aangeduid met I) moet vervolgens weer op Ben P worden gebaseerd.

Vanzelfsprekend doet deze kenschets geen recht aan het hele P-B-

I model, maar het punt waar het hier om draait is dit: dit model geldt vooral voor hestuurlijke

informatiesystcmen.

Overigens heeft deze aandacht voor bestuurlijke informatiesystemen de bedrijfskundige theorie

en praktijk beslist verdcr geholpen. Allereerst is er onder invloed van schrijvers als Blumenthal

[2] en Simon [3] veel aandacht gegeven aan de analyse van besluitvormingsmeehanismen. Verder

is het vakgebied van de bestuurlijke informatiesystemen een vruchtbaar en belangrijk gebied

gebleken, dat veel meer omvat dan de aloude "leer van de administratieve organisatie" (vgl.

Starrveld et al. [4]). Tenslotte kan het P-B-I model makkelijk worden uitgehreid naar het gebruik

van informatie-technologie in P en B, zoals nog zal blijken.



Fig. 1. Het P-B-I model.

In de jaren '80 kwamen naast elkaar twee nieuwe toepassingsgebieden van de informatie-techno

logie naar voren:

a. het gebruik van IT in produkten en diensten;

b. het gebruik van IT ter ondersteuning van professionals en hun communicatie-processen.

Ad a.

Het gebruik van IT in produkten of diensten kan enerzijds de vorm aannemen van zelfstandig

functionerende hardware met embedded software. Parker et al. [5] geven veel voorbeelden van

produkten die door het gebruik van IT tot grote innovaties hebben geleid. Mogelijkheden voor

zulke innovaties hebben voor de produkt-strategie van sommige organisaties misschien grote

gevolgen, maar voor de bedrijfskundige theorie natuurlijk niet.

Zodra een proctukt of dienst echter onderdeel uitmaakt van een communicatie~infrastructuur

vindt vermenging plaats tussen het gebruik van IT in produkten en diensten, en het gebruik van

IT ter ondersteuning van communicatie-processen tussen professionals. Dit laatste onderwerp

zuBen wij nu meer uitgebreid behandelen.

Ad b.

In steeds meer organisaties wordt de kern van het winst-potentieel gevormd door flexibiliteit,

oftewel door het vermogen, zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dit vermogen

vereist, dat staf-medewerkcrs zich niet opsteBen als ontwerpers van procedures, maar als team

workers die bercid zijn de handen uit de mouwen te steken. Omgekeerd vergt het van de uitvoe-



rende medewerkers dat zij bereid zijn tot omscholing, dat zij verantwoordelijkheid willen nemen,

en dat zij eveneens kunnen deelnemen aan teamwork. Hierdoor neemt het traditionele onder

scheid tussen "denkers" en "doeners" af, en komt men tot platte organisaties met teams van

profesionals. Wij zullen in de volgende paragraaf proheren aan te tonen, dat de nexihilileil van

organisaties bevorderd wordt door IT ter ondersleuning van de communicatie lussen professio

nals.

2. Communicatie tussen professionals

Waarom zou cen beweging van organisaties vanuit een "mechanistische" positie naar een meer

"organische" positie bevorderd worden door informatie-technologie? Enige scepsis Iijkt hier op

zijn plaats, aangezien de informatie-technologie in het verleden haar pretenties La.v. nexibiliteit

niet altijd heeft waargemaakL

Wij zullen hieronder allereerst uiteenzetten, waarom er behoefte is aan communicatie tussen

professionals. Vervolgens zullen wij aangeven, wat de aard van deze communicatie is. Tenslotte

zullen wij aannemelijk maken, dat de huidige informatie-technologie een bijdrage kan leveren, zij

het dat er nog weI enig research- en ontwikkelingswerk moet plaatsvinden. Oit vormt hel onder

werp van Sectie 3.

Het behoeft eigenlijk geen betoog, dat de West-Europese werkgelegenheid en beroepsbevolking

verschuift in de richting van:

- toenemend opleidingsniveau

- afnemende fysieke arbeid

- afnemende kort-cyclische herhaal-arbeid

- toenemende taak-integratie en verantwoordelijkheden

- toenemende snelheid van verandering in het werk

- toenemende arbeid die qua tijd en plaats niet is

geconcentreerd, maar gedistribucerd.

Oil geheel tesamen noemen wij, kortheidshalve, toenemende professionalisering.

Wanneer men de verschuiving van hand-arbeid naar hoofd-arbeid beschouwt, kan men direct een

toegenomen communicatie-behoefte ontdekken: immers, het "produkt" van het primaire proces is

niet langer fysiek van aard, maar wordt een informatie-produkt, dat getransporteerd moet wor

den, d.w.z. dat gecommuniceerd moet worden.

Wanneer men betrekkelijk repeterend werk van informatie-transformerende aard beschouwt

(zoals het doen van uitkeringen, het afhandelen van schadeclaims), dan kan men dit beschouwen

als een produktieproces. Oaaruit blijkt, dat zo'n beschouwing van cen informatie-produkt alsof



het een fysiek produkl zou zijn, zinvol is. Oeze beschouwingswijze geeft ons de mogelijkheid, om

een heel arsenaal bedrijfskundige technieken toe te passen, op gebieden als kwaliteitszorg,

logistiek, en bedrijfseconomie (Vgl. Platier et al. [6]).

Wanncer men werkt met fysieke produkten, dan moet dat produkt zeU altijd slechts op een

plaats tegelijk een bewerking ondergaan. Maar in zo'n repeterende arbeidssituatie met informa

tie-produkten kan gebruik van IT ertoe leiden, dat vcel werk aan cen opdracht parallel wordt

gedaan, zodat de ontwerper van het verwerkingssystcem veel vrijer is om diverse bewerkingsstap

pen te combineren of op te splitsen. Oit aIles leidt echter wei tot steeds meer communicatie

behoefte. Het werk kan echter gedistribueerd naar tijd en plaats worden uitgevoerd, zodat de

informatietechnologie hier inderdaad een handje helpt bij een maatschappelijke ontwikkeling.

Overigens is het bij repeterend werk van informatie-transformerende aard natuurlijk gebruikelijk,

dat de medewerkers nu juist het niet-repetatieve werk kunnen doen, terwijl de computers het

programmmeerbare werk blijven uitvoeren. Men ziet, dat dit type werk dus leidt tot cen toene

mende behoefte aan communicatie tussen professionals.

Wanneer men uniek werk van informatie-transformerende aard verricht, zoals het maken van een

ontwerp of het geven van een advies, dan kan men ook dat werk beschouwen als een (enkel

stuks-) produktieproces. Zo'n informatie-produkt vergt zeer vcel communicatie tussen professio

nals. Wanncer wij ons even beperken tot ontwerp-teams, dan kan men wederom trachten beken

de bedrijfskundige theorie toe te passen. Ook kan men m.b.v. IT er voor zorgen, dat versie

behcer, wijzigingen-beheer, probleem-signalering, en consistentie-bewaking tussen verschillende

ontwerpers mogelijk wordt. Wij zien dus ook hier een toenemende commmunicatie-behoefte.

Het bijzondere aan deze communicatie-behoefte is, dat het object van communicatie niet zomaar

een envelop met een brief is, maar dat de IT-ondersteuning beter wordt, naarmate men meer

kennis over dit object aan de betreffende software beschikbaar heeft gesteld. Bijvoorbeeld:

- als van een object helemaal niets bekend is, kan men ook niet de normale consistentie-

checks van 2-0 tekeningen uitvoeren

- als van een object aileen bekend is, dat het een 2-0 tekening is, kan men de vereiste copiee-

en voor aIle betrokkenen nog niet electronisch rondsturen; etc.

Oe aard van de communicatie-behoefte is gewoonlijk semi-gestructureerd. Oat wit zeggen: cr zijn

vaslc patronen in deze communicatie te onderkennen, maar de inhoud van de berichten is

eigenlijk nooil idenliek. Toch zou het erg preltig zijn, als de ondersteunendc software iets van

die inhoud zou begrijpen; dat zou namelijk veel overbodige signalen kunnen voorkomen, en dat

zou de aandacht van de professionals kunnen vestigen op berichten die echt belangrijk zijn.

Zoals wei bekend is, gebeurt dit momenteel met memo's en telefoontjes, maar.... dat is niet altijd

vollcdig, betrouwbaar en consistent.



3. Bedrijfskundige analysetechnieken

Wanneer wij het bovenstaande visioen van communicatie tussen professionals onder de loupe

nemen, dan valt daarin het volgende op. Bij de analyse van fysieke produktieprocessen beschik

ken wij over een groot arsenaal aan methoden en technieken; bij de analyse van informalie

transformerende of kennis-processen schiet ons instrumentarium schromelijk tckort.

Wanneer men met deze voorkennis naar de lopende ondcrzoeksaktiviteiten in onze facultcit en

elders kijkt, dan zijn er op vele plaatsen onderzoekers bezig, met dit probleem. Om enkcle

voorbeelden tc noemen:

- simultaneous engineering produkt-onlwikkeling

- standaard-zorgplannen in ziekenhuizen

- begroten van automatiseringsprojecten

- beheersing van klantenorder-gedreven engineering

- analyse van mentaIe informatie-arbeid.

Deze voorbeelden hebben allemaal betrekking op de faculteit Bedrijfskunde aan de Technische

Universiteit Eindhoven. Elders in Europa zijn echter vele multidisciplinaire teams met soortge

lijk onderzoek bezig.

Nu is de stelling, die hier verdedigd wordt niet, dat dit alles uitsluitend het gevolg is van het

doordringen van telematica. WeI echter, dat de informatie-technologie grote mogelijkheden biedt

om tot flexibele socio-technisch ontworpen informatie-transformerende organisaties te komen.
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Information strategy and economics,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1989.

[6] Piatier, E.AH., R Seeder, en J.e. Wortmann

Logistiek in gegevensverwerkende organisaties,

in: W.J.H. van 't Spijker (red.).

Informatiemanagement bij de overheid,

pp. 259-272.



NMM BEDRIJF/INSTELLING FlMKTIE PARALLELSESSIE
1 2

H.M. Aarts

Ir.L.A. van Achterberg

P.M.P. Ackens

Ir.P. Adaloudis

Ir.P.A. Aerts

Prof.dr.ir.J.E. van Aken

Ir.F.J.A. van Alebeek

Ing.V.M.B. van Alphen

C.M.T. Altena

Ir.C.J. van Antwerpen

Ir.M.W. T. Arts

R.A.L. van Asselt

Ir.ing.F.A. Atema

Drs.J.J.A. Bakker

Ir.S.A. Bamback

Drs.A.E. Bax

Ir.P.R.G.M. Becht

Drs.Th.A. van Beek

Ir.Ph.R. Beekman

Prof.ir.C. de Beer

Ir.W.M.J. van Beerendonk

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Phil ips

Ministerie van Justitie

Technische Universiteit Eindhoven

Hogeschool Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

DSM

Technische Universiteit Eindhoven

Philips Metaal en Elektronica

Technische Universiteit Eindhoven

Philips Nederland

Technische Universiteit Eindhoven

Organisatie-Konsult

Technische Universiteit Eindhoven

Fokker Aircraft

Technische Universiteit Eindhoven

Fokker Aircraft b.v.

Student

A.I.O. Nado-logistiek

Student

Consultant Project Management

O&I-adviseur

Hoogleraar

Docent Bedrijfsinformatica

Student

Student

A.LO.

Logistiek Coordinator

Student

Hoofd Bedrijfsburo

Universitair Docent

Algemeen Manager

Onderwijsevaluator

Organisatie Adviseur

Universitair Docent

Vice President Information Systems

Emeritus hoogleraar

Medewerker Cost Schedule Control

as

BE

BE

as

MO

as

as

as

MO

as

BE

as

BE

BS

BE

MO

MO

BE

BE

MO

BE

BE

MO

MO

BS

MO

MO

MO

BE

BE

MO

as

BE

as

as

MO

as

MO

BE

MO

BE

MO
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NMH BEORIJF/INSTELLING FUNKTIE PARALLELSESSIE
1 2

J.J.W. Bekker

Drs.M.J.H. Beks

M.J.A. Belien

W. J . van Bergen

C.J.W. van Bergh

M.L.J.J. van Berkom

I. B. van Berkom

Ir.P.H. van Bers

P.J.A.M. Bessems

Ir.B.J.A. Beurskens

S. de Bie

Ir.P. de Bie

Ing.R.P.M.A. de Bijl

Ir.N.S.A. Bijlemeer

Ir.O.P. Binder

Ir.A.P. Boer

Ir.D. Boers RA

Ir.J. Bogaers

Ir.K. de Bont

Ir.P.J.F. Bordewin

W.J. van den Bos

Studievereniging Industria

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Un;versiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

DSM

Technische Universiteit Eindhoven

Stork-Graphics

Technische Universiteit Eindhoven

Andersen Consulting

Technische Universiteit Eindhoven

Electro Abi b. v.

Technische Universiteit Eindhoven

PB-Hons

Brain-Box

S.I.O.O.

Govers Accountants/adviseurs

Technische Un;versiteit Eindhoven

Hogeschool Eindhoven

Master Consult b.v.

Circuit Technology Woerden b.v.

Commissaris Bijzondere Aktiviteiten

Personeelsadviseur

Student

Student

Student

Lokatie Beheerder

Student

Marketing &Sales Manager

Student

Consultant

Student

Directeur

Student

Dienstplichtig militair

Project-coordinator

Studieleider

Vennoot

A. La.

Docent

Management Consultant

D;recteur

?

?

BE

BS

MO

MO

?

MO

BS

BS

BE

BE

MO

BE

MO

BS

BE

BS

BE

MO

MO

?

?

BS

MO

BE

MO

?

BS

BS

BS

BE

BS

BS

BS

MO

MO

BS

BE

BS

MO

BS
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NMM BEDRIJF/INSTELLING FUNKTIE PARALLELSESSI E
1 2

Ir.A.F.M. Bossers

Drs.ir.R.T.M. Bots

J. Bouwknegt

Ir.R.J. Bouwman

J.A.P.M. van Bragt

M.H.J. Braks

Ir.D.N.C. Bronzwaer

Ir.ing.M.H.N. Buijssen

Ir.H.J.A. Christiaens

Ir.J.M.G. Coenen

Ir.W.G.A. Collaris

Ir.M.H. Corbey

E.C.W.J. Cox

Mw.H.J.F. van Dam

Ir.E.H.M. van Dam

Drs.D.A. van Damme

Dr.M. Daniels

J.W. Dekker

Ir.A.P.C. van Dijck

J. van Dijk

P. van Dijk

Technische Universiteit Eindhoven

Provincie Noord Brabant

Technische Universiteit Eindhoven

Digital Equipment b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Volmac-Nederland

Funke

Philips Eindhoven

St. Elisabeth Ziekenhuis

Nederlandse Philips Bedrijven n.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Account. & Belasting Adviesbureau NCB

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

BSO/IS Maastricht

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Management Consultant

Organisatie Adviseur

Student

Informatie Manager

Student

Student

Management Consultant

Logistiek Manager

O&E-manager

Bedrijfskundig stafmedewerker

Organisatie Adviseur

Wetenschappelijk Onderzoeker

Student

Hoofd Personeel & Organisatie

Universitair Docent

Emeritus hoogleraar

Student

Programmeur

Medewerker

Student

MO

MO

?

MO

BS

BE

BS

BS

BS

?

BE

BE

BS

MO

BE

BS

BE

MO

BE

BS

MO

BS

?

MO

BE

BS

MO

BE

MO

BS

BE

MO

BE

BE

MO

BE

BS

BS

BE
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NAAM

A.P.F.M. Dingo

Ir.A.F.M. Dohmen

Ir.G.J.T. van Dommelen

Ir.C.J. van Dommelen-van der Zouwen

P.A.M. van Dongen

Ir.H.M.P. van Oonk

Dr.K.H. van Donselaar

Ir.P.H.H.J. van Drunen

M.F.M. van Duijnhoven

Dr.F.M. van Eijnatten

P.M.C. Elings

F.J.M. Ellis

Prof.drs.C. van den Enden

M.H. van Engelen

M.J.S. Engles

Mw.S. Faas

Ir.J.L.T. Faber

Ir.ing.F.H.M. Farkas

Ir.F.J. Faszbender

Ir.H.J. Fikkers

J.P. Fontein

BEORIJF/INSTELLING

Technische Universiteit Eindhoven

DCE Information Management Consultancy

IBM Nederland b.v.

NV AMEV

Studievereniging Industria

Philips Consumer Electronics

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

OAF Trucks

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Credit Lyonnais Bank Nederland

Kon. Frans Swarttouw

Technische Universiteit Eindhoven

Organisatie-adviseurs YDO b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

FUNKTIE

Student

Consultant

Systems Integration Manager

Bedrijfseconomisch medewerker

Penningmeester

Bedrijfsadviseur

Universitair Docent

Studiebegeleider

Student

Universitair Hoofd Docent

Student

Medew. Personeelsvoorziening

Emeritus hoogleraar Bedrijfskunde

Student

Student

Beleidsmedew. Onderwijs en Onderzoek

Medewerker Capital Markets

Change Agent

Wetenschappelijk medewerker

Organisatie-adviseur

Student

PARALLELSESSIE
1 2

BS BE

BS MO

BE MO

BE BE

MO BE

BS BS

MO MO

MO BE

BS BE

MO MO

MO BS

BS BS

BE BE

BS MO

BE BE

MO BS

BE BE

MO BE

MO MO

BE BS

BS MO
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NMM

1. M. C. Franssen

Ir.L.M.H. Frijters

Ir.H. van Garderen

Ir.A.L.J. Geenen

Ir.J.J.M. Geenen

Drs.H.J.G. Geerkens

Mr.H.F.M. Geerlings NRI

Ir.H.A.M.M. Geerts

M. Gelissen

R.J. Geltink

Ir.J.A.M. van Gestel

M.M.J. Geurts

Ir.P.M.J. Giesberts

Dr.A.H. Gomes de Mesquita

Ing.J.K.M. van Gorkom

Ir.G.H.W. Gosen

Ir.H.P.W.P.T.M. Groenendael CPIM

Ir.D. Grootjans

Ir.T.G.N. Gubbels

Ir.M.W. ten Haaf

Ir.A.J. Halbmeijer

BEDRIJF/INSTELLING

Studievereniging Industria

Bosch Medi Centrum

NCR Nederland n.v.

Teehnische Universiteit Eindhoven

Van Heeke Partners Interim Managers

Teehnische Universiteit Eindhoven

Rabobank Nederland

Fokker Aircraft b.v.

Teehnische Universiteit Eindhoven

Teehnische Universiteit Eindhoven

RAET Industrie en Handel

Teehnische Universiteit Eindhoven

Teehnische Universiteit Eindhoven

Teehnische Universiteit Eindhoven

Fokker Ypenburg

Hoogovens IJmuiden

BSO Eindhoven

Teehnische Universiteit Eindhoven

Teehnische Universiteit Eindhoven

Volvo Car

Teehnische Universiteit Eindhoven

FlMKTIE

Secretaris

Adj.directeur beheer

Target Sector Manager

Unversitair Docent

Direeteur

Universitair Docent

Commerciele Zaken

Consultant

Student

Student

Account Manager

Student

A.LO.

Universitair Docent

Chef Quality Assurance

Hoofd Organisatie en Efficiency

Consultant

Universitair Docent

Universitair Docent

Quality Consultant

Oud-docent TUE

PARALLELSESSI E
1 2

-

I"Q BS

/'K) BE

BE /'K)

/'K) BS

/'K) BE

BE /'K)

/'K) BE

BS /'K)

/'K) BS

? ?

BS BS

BE BS

BS BS

BS /'K)

/'K) BS

/'K) BS

/'K) BS

BS /'K)

BS BS

/'K) BS

/'K) BS
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NMM BEDRIJF/INSTELLING FUNKTIE PARALLELSESSIE
1 2

Ir.H. Halversen

Ir.H.C. Hamen

lr. L. E. Harms

Prof.dr.H.W.C. van der Hart

Ned. Philips Bedrijven

Ministerie van V.R.O.M.

St. Volwassenzorg Groesbeekse Tehuizen

Technische Universiteit Eindhoven

Medewerker Logistieke Opleidingen

Projektmedew. "decentr. personeelsbudget"

Hoofd Ec. Adm. Dienst

Hoogleraar

as

BE

BE

BS

as

MO

Ing.F. Haveman

Ir.T.V.M. Heerkens

Drs.H.M.H. Hegge

Dr.ir.G.H. van de Heiden

Ir.M.J.M. Heijnen

Ir.H.J.M. van Heijst

Ing.H.B.M. Helmes

Ir.R.J. Hermans

Ir.G.C.M. Hermkens

Ir.H.J. Hietbrink

Ir.J.C.A. Hilte

J. L. d' Hooghe

Ir.L.N. ten Hoope

Th.H. van den Hurk

Ir.J.W.M. Hurstjes

Ir.R.J.M. Jacobs

Ir.H.E.J. Jacobs

Technische Universiteit Eindhoven

Koninklijke Marine

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Ministerie van Justitie

Adams, Peters en Partners

Grafische Industrie

Koninklijke Landmacht

DSM-Kunststoffen

VOLMAC

Rabobank Nederland

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

AGRIDATA

Nederlandse Spoorwegen

NS

Student

Controller (dienstplicht)

Universitair Docent

Ergonoom

Organisatie Adviseur

Senior Organisatie Adviseur

Bedrijfsleider

Organisatie Adviseur

Marketing Manager

Automati seerder

Beleidsmedew. Management &Organisatie

Student

VUT

Docent

Adviseur

Informatie Analist

Controller

BE BE

BE BS

BS BS

MO MO

MO MO

as BE

BE BE

as BE

MO BE

as BS

MO MO

BS BE

MO BS

BS BS

MO BS

MO MO

BE BE
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NAAM BEORIJF/INSTELLING flMKTIE PARAU.£LSESSIE
1 2

Ir.I.N.D. de Jager

R.J.L.M. Janssen

Drs. P.M. Janssen

Ir.G. Janssen

Ir.G.L.S.G. Janssens

Ir.C.M.J.H. Janssens-Savelbergh

Ir.G.E.M. Jetten

M. Kanniggelt

Dr.A. Kastelein

Ir.P.A.A.M. Keltjens

Ir.J.H.J. Kenrne

Ir.M.H.G. Kempen

Ir.L.J.M Kenter

Ir.W.J. van Kessel

Ir.W.T.J.M. Kester

Ir.M.J.A. Kirkels

Ir.A.J.G.W. Kivits

Ir.M.B.J.M. Kneepkens

Ir.H.J.J. Koninkx

Ir.B.D. Korstee

loW.J.C. de Kort

Vanhof &Blokker b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Intergraph

DSM

DSM

INB Groep

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Hogescheo1 Eindhoven

Aalberts Industries n.v.

Phi 1i ps Breda

Internationale Controle Maatschappij

Management Zorg Zuid

ABP

Technische Universiteit Eindhoven

PNEM

Technische Universiteit Eindhoven

Hoek Leos

Campina Melkunie

Technische Universiteit Eindhoven

Directeur

Student

Universitair Docent

Quality Assurance Engineer

Bedrijfsinformatie Analist

Bedrijfskundige

Organisatie-adviseur

Student

Universitair Docent

Docent Bedrijfskunde

Directeur

Produktiemanager

Regio Manager

Management Consultant

Organisatie Adviseur

Universitair Docent

Organisatie Adviseur

Ex-wetenschappelijk medewerker

Manager Transport Systemen

Projectmanager

Directeur Beheer Fac. Bedrijfskunde

BE

BS

MO

MO

BS

BS

MO

MO

MO

BS

BE

BS

MO

MO

BE

BS

MO

BE

as

as

MO

BE

BE

BS

BE

BE

BS

MO

BE

BS

MO

BS

BE

MO

BE

MO

BS

MO

MO

BS

as

MO
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NMM

Ing.J.P. Korver

H. Koster

Drs.ing.H.J.J.J. van de Kragt

Dr.ir.H. Kragt

Ing.C.P.J.M. Kuijpers

N.M. Kuiken

Ir. J. J. Kwadijk

Dr.ir.R. Kwikkers

M.P.M. van Laarhoven

Dr.ir.A.J.D. Lambert

H.J. Langen

Ir.W.T. Langendam

H.P.M. Langenkamp

Ir.M.A.M. Leermakers

Ir.C.A.J. de Leeuw

W.E.A. van Leeuwen

Mw. van Lierop

Ing.G. van Lierop

Ir.J.L.C. de Ligny

J.P.J.T.E. van Lin

W.Th.A. Linders

BEDRIJF/INSTELLING

Technische Universiteit Eindhoven

Organisatie Adviseurs YDO b.v.

CMG Advies b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

CMG Advies b.v.

ITP

Studievereniging Industria

Technische Universiteit Eindhoven

Studievereniging Industria

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

B.G.D. ZUid-Limburg

Technische Universiteit Eindhoven

Bouwbedrijf Waals

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

FLWKTIE

Student

Directeur

Adjunct Directeur

Universitair Hoofd Docent

Technisch Medewerker

Student

International Account Manager

Project Manager

Commissaris Onderwijs

Onderzoeker

Commissaris Congres

Voormalig Wetensch. Hoofd Medewerker

Student

Universitair Docent

Hoofd Algemene Zaken

Student

Hoofd Bedrijfsburo

Gepensioneerd

Student

Hoofd Bureau Onderwijs

PARAllELSESSIE
1 2

BE BE

as as

BE as

MO MO

as MO

? ?

BE BE

as as

as BE

as as

MO BE

MO MO

as MO

as MO

MO MO

MO as

BE MO

BE as

as MO

BE BE

MO MO
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NAAM

W. Linssen

Ir.L.R. Lolkema

P.G.J.M. van Loon

Ir.I.H.H.M. Maassen

Drs.E.B. van der Marck

R.H.P. Martens

Ir.W.M.M. Martens

Ir.A.B. Matser

Ir.M. Meijer

Ir.J.C. Melse

Ir.J. Merckel

Prof.ir.W. Monhemius

Ir.R.H.T. Munsters

R.A.J. Naagkans

Ir.M.H.M. Naus

Dr.M.J. Newby

M.J. Nieboer

mw. Ir.I. van den Nieuwenhof

Ir.H.J. Nijhuis

Ir.H.P.G. van Ooijen

Ir.P.A.C. Osterholt

BEDRIJF/INSTELlING

Technische Universiteit Eindhoven

St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Technische Universiteit Eindhoven

Stork Brabant n.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Bull

NV GTI Holding

PH Telecom

Phil ips

Suiker Unie Concern

Technische Universiteit Eindhoven

DMV Campina

Technische Universiteit Eindhoven

OHRA-verzekeringen Arnhem

Technische Universiteit Eindhoven

Studievereniging Industria

HCS Logistics

Rabobank Maastricht

Technische Universiteit Eindhoven

Circuit Technology Woerden b.v.

FUNKTIE

Student

Assistent Hoofd Medische Dienst

Student

Hoofd Techn. Informatiegroep

Universitair Docent

Student

Sales Manager Industrie

Treasurer

Hoofd Bedrijfsburo

Bedrijfsleider

Directeur Personeel en Organisatie

Emeritus hoogleraar Bedrijfskunde

Stafwerker Operations

Student

Hoofd Inkoop Gezondheidszorg

Universitair Hoofddocent

Voorzitter

Consultant

Onderdirecteur bedrijven en bankzaken

Universitair Docent

Marketing en Verkoop

PARAlLELSESSIE
1 2

?

as MO

BE BE

as MO

MO BE

BE BE

as as

MO MO

BE as

MO BE

MO BE

as MO

BE BE

as BE

BE BE

MO MO

MO BE

BS MO

MO MO

BS as

MO as
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Ir.F.J.A.M. Otlink

R.R. Otte

K.N. Ottervanger

P.N. Palm

R.G.C.M.H. Peerboom

Dr. ir.H.J. Pels

S.E.J. Persoon

Ir.J.E.P. Peters

Ir.P.M.A. Peters-Groot

Ir.H.J. Pierik

Ir.P.A.A. van del" Plas

Ir.G.J.J. Post

A. Pruijs

H.G.W. Pruppers

Ir.P.J.R.H. Ramaekers

Ing.J.A. van de Reijden

Ir.M.C. Reintjes

Drs.F.J. Rez

Drs.A. Ridderbos

Dr.ir.T.M.J. van Rijn

P. J. P. Rijs

BEDRIJF/INSTELLING

Andersen Consulting

Technische Universiteit Eindhoven

De Stichtserand 38

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Studievereniging Industria

United Bus

Technische Universiteit Eindhoven

Hoek Loos

AAG Automatisering

Technische Universiteit Eindhoven

W.J. Reddin &Associates Ned. b.v.

Studievereniging Stress

Du Pont de Nemours (Nederland) b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Optical Disc Mastering

Philips

Technische Universiteit Eindhoven

Origin International b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

FUNKTIE

Management Consultant

Student

Houdstermaatschappij Dekker b.v.

Student

Student

Universitair Hoofd Docent

Commissaris Buitenlandse Studiereis

Informatiemanager

A. I.O.

Logistieke Projekten

Adviseur

A. I.O.

Manager

Voorzitter

Project Manager

Docent

Logistics Manager

Recruiter bedrijfskundigen

Toegevoegd Onderzoeker

Senior Consultant

Student

PARAUELSESSIE
1 2

MO MO

BE BE

BE BS

MO BE

MO BS

BS BS

MO BE

BS MO

MO BS

BS BS

BS MO

MO BS

MO BE

BS MO

BS BS

BS BS

BS MO

BE BS

? MO

BS MO

BS BE
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NMM BEDRIJF/INSTELLING FUNKTIE PARAlLELSESSIE
1 2

Ir.P.M. Rooij

Ing.E.B. Roolvink

Ir.E.A.M. Rosendaal

Ing.W.J.A. Rouweler

Ir.A.C.H.P.M. Rovers

Ir.G.M. van Rozendaal

Ir.P.R. Ruhe

Ir.W.G.M.M. Rutten

Ir.J.P. Ruyters

C.F.A. van der Sanden

Prof.ir.P.W. Sanders

M.H.M. Sanders

C.W. Schalkwijk

Ir.R.J.D.M. olde Scheper

A.A.W. Schijndel

M.A. Schoenmakers

Ir.R.H.C.K. Schoonbroodt

Ir.H.W. Schotel

Drs.J.W.R. Schuit

Ir.J.M.M. Seegers

J.C.C. Selen

Maria Ziekenhuis Tilburg

Technische Universiteit Eindhoven

PRM Consultants b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Fokker Ypenburg

GRC

Thomassen &Drijver - Verblifa n.v.

Technische Universiteit Eindhoven

INNOVAE b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Ingenieursbureau Groenewout b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Phil ips

Stork DEMTEC

Erasmus Universiteit Rotterdam

Directie Materieel Kon. Landmacht

Technische Universiteit Eindhoven

Bedrijfseconomisch medewerker

Student

Hoofd Consultancy

Student

Ass. Chef Quality Assurance

0&1 Consultant

Hoofd Inkoop/Logistiek

A.1.0.

Organisatie & Informatie Adviseur

Student

Hoogleraar

Student

Adviseur Organisatie &Logistiek

Student

Student

Organisatie Adviseur

Consultant

Universitair Hoofd Docent

Medew. voorraadbeh. (Dienstplicht)

Student

BE

BE

MO

MO

MO

BS

BE

BS

BS

MO

BS

BS

MO

MO

MO

?

BS

BS

?

BS

BS

BS

BE

BE

BE

BE

MO

BE

BE

BS

BE

MO

BE

?

BS

BE

?

MO

BS

?

BS

BE
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NAAM

Ir.R.W.P. van Seters

lr.H.T.M. Simmes

lr.A.M.L. Slabbers

lr.C.P. van der Slikke

Ing.M.L. van Sluys

D.J.L. Smits

lng. T.C.H.M. Smulders

lr.G.M.C. Snijders

lr.J.R.W.M. Somers

M.R.W.M. Sonneville

A.A. Spekking

P.P. Springmann

lr.B.G. ter Stal

M. Stark

A.J. Steinbusch

R. van Stekelenborg

lr.C.F.M. Stokx

D.E.D. Streutker

Ir.G.M. Swinkels

lr.J. Tigchelaar

Prof.dr.C.B. Tilanus

BEDRIJF/INSTELLING

KMA/Breda

LARC Computercentrum b.v.

Solvay Chemie

Leyer &Weerstra Management Consultants

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Curver Rubbermaid Group

Cap Gemini Pandata

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Stork Contiweb

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Krekel van der Woerd Wouterse, Manage
ment Consultants b.v.
Technische Universiteit Eindhoven

K. B. B.

Tigchelaar Bedrijfskundig Advies

Technische Universiteit Eindhoven

FUNKTIE

Vaandrig (Dienstplicht)

Hoofd Softwarediensten

Bedrijfskundige

Management Consultant

Student

Student

Student

Manager Corporate Logistics

Autom. Medewerker

Student

Student

Student

Hoofd afd. Kwal.Drg. &Infovoorziening

Student

Student

Student

Senior Consultant

Student

Analist Programmeur

Direkteur/Adviseur

Hoogleraar

PARALLELSESSIE
1 2

BE BE

BS MO

MO BE

MO BS

BE BE

BE BE

BE MO

BS BS

MO MO

BS BE

BE MO

MO BE

MO BS

BS BE

BE BS

BS BS

BS BS

BS MO

BS MO

MO BS

BE BE
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NMM BEDRIJF/INSTELLING FUNKTIE PARALLELSESSl E
, 2

lr.C.M.J. Timmer

lr.J.J.M. Tops

lr.P.G. Tullemans

Mr.R. Uljer

lr.A. Valstar

lng.F. Veerman

lr.W. Veldhuis

Drs.A.A. Veldkamp

Drs.R.F.M. Vennegoor

R.C.G.H. Verberk

M.F.N. Verhoof

lr.J.H.M. Vermeer

R.H.B. Vermeij

L. Verspui

Dr.ing.L.N.J. Verzellenberg

Mr.J.E.J.M. Vincent

lr.M.J. Vos

lr.A.D. de Vos

lr.A.A. Vos

Drs.E.G.J. Vosselman

Dr.ir.G. de Vries

lSW/lnstituut voor soc. wetenschappen

Bureau voor Organisatie-bewustwording

DAF Trucks Eindhoven

Buro Pilot/BCP

Technische Universiteit Eindhoven

Fokker

T.N.O.

Postbank n.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

DAF

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

De Lage Landen Factors b.v.

Stork Demtec b.v.

Mercedes Benz b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

GlTP/Management Advies

Hoofd afd. lnformatie voorziening

Organisatie Adviseur

Assistent Controller

Personeelsadviseur

Wetenschappelijk medewerker

Chef Materials Handling

Consultant

Zelfstandig Adviseur

Management lnformatie Medewerker

Student

Student

Sektorpersoneelschef Marketing &Sales

Student

Student

Universitair Docent

Hoofd Personele Zaken

Productmanager

Consultant Logistiek Management

Hoofd Organisatie

Universitair Docent

Organisatie Adviseur

MO

MO

BS

MO

BS

MO

BE

MO

BS

MO

?

MO

BE

BS

MO

MO

?

BE

BE

BS

MO

BE

MO

BE

?

MO

BS

MO

BS

BS

BE

?

MO

BE

BS

MO

BS

?

BE

MO

MO

BS
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NMM

Ir. E. A. Walles

Ir. A. J. Weeber

Ir.C.P.M. Welboren

Drs.D.G.M. van Well

Ir.ing.G.A.M. van de Wiel

M.W.J. Wiermans

A.J.G.M. Wijnen

Drs.A. Willekens

Ir.J.A.M. Wilmes

M. J. Wilts

Dr.ir.E.G.F. van Winkel

Ir.A.J. de Winter

P.J.G. Wisman

Ir.V.A.W.M. Withagen

Ir.A.F. Wordragen

Ir.J.J.M. Wortelboer

Ir.J.A.F. Wouters

J.P. van der Wulp

Ing.M.H.A. Zeekaf

F.H. Zegelink

K.C.P. van der Zon

BEDRIJF/INSTELLING

Philips MBLE

Ir. A.J. Weeber Management Consultants

DSM

Rabobank Nederland

E.T.W.-Breda b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

TRN

Fokker Aircraft b.v.

Studievereniging Industria

Technische Universiteit Eindhoven

Flascon Holding b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Rank Xerox Manufacturing Nederland b.v.

HCS Logistics

Vi alle

Andersen Consulting

Technische Universiteit Eindhoven

Meldon Plastics b.v.

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven

FUNKTIE

Logistics Manager

Management Consultant

Chef Administratieve Organisatie

Commerciele Zaken

Algemeen directeur

Student

Student

Senior Adviseur

Chef Produktie Voorbereiding

Commissaris P.R. &BDK-bulletin

Universitair Hoofd Docent

Directeur

Student

Material Flow Engineer

Consultant

Projekt Manager

Organisatie Adviseur

Financieel beleidsmedewerker

Directie

Student

Student

PARALLELSESSIE
1 2

BE BS

MO MO

BE BE

MO BS

BS MO

MO MO

BS BE

BS BS

BS BE

BE BS

MO BE

BS MO

? ?

BE MO

BE BS

BS BE

BS BE

MO MO

MO BS

BE BE

MO BE
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NMH BEDRIJF/INSTELLING FUNKTIE PARALLELSESSIE
1 2

Ir.P.C.M. van Zon Campina Me1kunie Stafmedewerker Logistiek MO BS

E.J.A.M. van Zundert Technische Universiteit Eindhoven Student BE BE

Ir.P.J. Zweers Gemeente Zwo11 e Hoofd Interne Zaken MO MO
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