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VOORWOORD 

Voor u ligt een studie naar flexibiliseringsstrategie~n in twee in

dustri~le bedrijfstakken, de metaal- en textielindustrie. Deze studie 

is uitgevoerd in opdracht van de vakgroep 'Bouwrealisatie en Beheer' 

van de Technische Universiteit Eindhoven en maakt dee I uit van een 

groter project met als onderwerp de fundamentele grondslagen van het 

concept 'open bouwen'. Dit project staat onder leiding van prof. dr. 

H. Fassbinder. 

De positie van deze deelstudie in het omvattender project behoeft 

enige toelichting. In verschillende industriUle bedrijfstakken, waar

onder de hier onderzochte, vinden momenteel fundamentele heroriUnta

ties plaats ten opzichte van de tot nu toe gangbare strategische 

opties. Cruciaal daarin is het streven naar flexibilisering van de 

onderneming. E~n van de opvallende elementen is, dat dit op tal van 

terreinen leidt tot heroverweging en herinvoering van eerder in de 

industriUle produktie als verouderd of ineffeciUnt terzijde geschoven 

alternatieven. Daarbij kan gedacht worden aan produkt-marktstrategie

en, de organisatie van het produktieproces, de wijze van benutting 

van de in de onderneming aanwezige arbeidskracht, interne organisa

tiepatronen en de relatie met toeleverende bedrijven. Overigens gaat 

het hierbij niet om een re-introductie zonder meer, maar spelen de 

mogelijkheden van moderne technologie een belangrijke rol. 

Ooit formuleerde de Nederlandse historicus Jan Romein zijn 'wet van 

de remmende voorsprong'. Deze ijzeren wet lijkt opnieuw geillustreerd 

te worden in de huidige situatie. Ondernemingen, die de tot nu toe 

gang bare industriUle strategie in zijn meest uiterste consequenties 

hebben doorgevoerd, worden geconfronteerd met grote belemmeringen de 

overstap te maken naar de nieuwe op flexibiliteit geUnte strategie@n. 

Tegelijkertijd echter zou dit kunnen betekenen, dat zich nieuwe 

kansen aandienen voor bedrijven, die om uiteenlopende redenen niet 

gedomineerd worden door de formules van de industri@le massaproduk

tie. Concreet zou dit voor de bouw kunnen betekenen, dat het bouw

bedrijf onder de huidige omstandigheden niet - zoals veelal wordt 

gesteld - beschouwd moet worden als een qua industrialisatie achter-
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lopende bedrijfstak, maar dat daarin juist elementen bewaard zijn 

gebleven, die in combinatie met de geavanceerde technologische moge

lijkheden, interessante perspectieven geven. In dit licht krijgt een 

vergelijking met de veranderingen, belemmeringen en problemen in 

andere industri~le bedrijfstakken een bijzondere relevantie. 

In het navolgende zullen de veranderingen op verschillende deelter

reinen van de produktie in metaal- en textielindustrie in beeld wor

den gebracht. Ais vergelijkingsmateriaal hebben deze bedrijfstakken 

een bijzondere relevantie. Ais eerste kunnen beide beschouwd worden 

als industri~le bedrijfstakken bij uitstek. In de tweede plaats wordt 

de metaal gekenmerkt door een hoge mate van heterogeniteit. In deze 

tak van industrie treft men zowel ver in de gangbare industrialisa

tiestrategie ontwikkelde als meer ambachtelijke ondernemingen aan. 

Naast bedrijven, die imposante series gelijvormige produkten voort

brengen, kunnen hier ondernemingen gevonden worden, waar eenmalige 

produkten worden afgeleverd, die naar hun wijze van fabricage sterk 

aan het bouwproces doen denken (scheepsbouw). Tenslotte kunnen in 

deze bedrijfstak ook een aantal toeleveranciers aan de bouw gevonden 

worden. Ais derde is de textielindustrie interessant, omdat het hier 

bij uitstek een bedrijfstak betreft, die onder het juk van de struc

turele veranderingen in de economie is doorgegaan. Tegelijkertijd 

blijkt deze tak van industrie een duidelijk vermogen tot revitalise

ring te bezitten. 

De gevolgde aanpak van het systematisch beschrijven vande ontwikke

lingen op verschillende deelterreinen geeft een zekere ordening en 

duidelijkheid. Daarin schuilt echter ook een groot gevaar. De ontwik

kelingen zouden beschouwd kunnen worden als relatief los staand van 

elkaar. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de onderlinge samenhang, 

die tussen de verschillende processen in de onderneming bestaat. 

Daarom is gekozen voor een aanpak. waarin - naast de toepassing van 

bepaalde onderdelen van het ondernemen - de flexibiliseringsstrate

gie~n en hun achtergronden in het kort algemeen beschreven worden. 

Bovendien zal, doordat er gebruik is gemaakt van een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. uit de ter illustratie opgevoerde interviewfrag

menten blijken, dat de verschillende aspecten van de strategische 

opties maar moeilijk te scheiden zijn. Met name in de concrete ge-
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valsbeschrijvingen blijkt de interne samenhang van op de verschil

lende deelterreinen plaatsvindende veranderingen en experimenten. 

Deze studie maakt een relatief klein deel uit van een aanzienlijk 

omvat tender onderzoek. Uit efficiency-overwegingen (ook hier) wordt 

daarom gebruik gemaakt van de resultaten van eerdere onderzoekingen. 

Het betreft hier de onderzoeken naar de ruimtelijke gevolgen van 

economische structuurveranderingen en het ontstaan van nieuwe toele

verings- en uitbestedingspatronen in de regio Twente, beide respec

tievelijk in opdracht van de Rijksplanologische Dienst en het Mini

sterie van Economische Zaken uitgevoerd door het Onderzoekscentrum 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (R.O.V.) van de Rijks

universiteit in Leiden. Met behulp van interviews is daarbij getracht 

kwalitatieve veranderingen in de economische structuur te achterha

len. Een bezwaar van interviews is. zeker wanneer het tijdrovende 

diepte-interviews betreft, dat statistische representativiteit nauwe

lijks valt te realiseren. Anderzijds moet worden opgemerkt. dat het 

be lang van nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst niet aIleen kan 

worden afgeleid van de omvang, die een bepaald verschijnsel op een 

bepaald moment heeft. Het vraagstuk van de representativiteit heeft 

in een overgangsperiode, als de huidige lijkt te zijn. ook nog een 

andere gedaante. Getracht is een compromis te vinden tussen beide 

vormen door circa 35 interviews af te nemen in ondernemingen ui t 

beide bedrijfstakken en met personen, die een zekere expertise hebben 

op het terrein van relavante bedrijfsontwikkelingen (zie bijlage). 

Wat de ondernemingen betreft is geprobeerd een spreiding over de 

verschillende facetten. die een bedrijfstak kenmerken. te realiseren. 

Bovendien is daarbij gelet op de positie van ondernemingen ten op

zichte van andere bedrijven. Tenslotte is het van belang op te mer

ken, dat de onderzochte ondernemingen zich geografische concentreren 

in de regio's Rijnmond en Twente. 

Na een algemene typering van de veranderingen, die momenteel plaats

vinden, zal in dit verslag achtereenvolgens ingegaan worden op de 

ontwikkelingen op het gebied van produkt en produktiepakket. het pro

duktieproces. de organisatie van de arbeid in de onderneming en de 

interorganisationele relaties. Het geheel wordt afgerond met een 

aantal conclusies. 
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De respondenten zijn bij de gepresenteerde fragmenten van interviews 

in code weergegeven. Hiervoor is gekozen in verband met de gewenste 

anonimiteit. Deze code bestaat uit twee letters en een cijfer. De 

eerste letter verwijst naar de bedrijfstak. 'M' betekent metaal, 'T' 

textiel. De tweede letter vormt een verwijzing naar de regio, respec

tievelijk ~ijnmond en Twente. Het cijfer is een interne code, die 

geen relatie heeft met de in de bijlage gepresenteerde alfabetische 

lijst van geYnterviewde bedrijven. 

Tot slot rest een woord van dank aan alle personen, die zo bereidwil

lig waren om hun tijd ter beschikking te stellen, zodat een inzicht 

gekregen kon worden in de actuele ontwikkelingen in de industrie. 

Financieel werd deze studie mogelijk gemaakt door de vakgroep 'Bouw

relaties en Beheer' van de Technische Universiteit Eindhoven. Mevrouw 

T. Ruigrok tenslotte was onmisbaar in het leesbaar en presentabel ma

ken van deze studie. Allen dank. 

Leiden, januari 1989 

jan laurier 
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1 INLEIDING: DE INDUSTRIE VERANDERT 

In tal van industri~le bedrijven vinden momenteel ingrijpende veran

deringen plaats. Volgens sommige auteurs kan er in sommige branches 

zelfs gesproken worden van een soort 'geloofsoorlog', waarbij nieuwe 

uitgangspunten worden geformuleerd tegenover de sinds decennia gehan

teerde principes voor inrichting van de produktie. (Kern & Schumann. 

1984, pag. 154-155). Strijdkreet bij deze verandering is 'innovatie 

en flexibilisering'. De eerste term wordt over het algemeen verbonden 

met technologische vernieuwing, terwijl bij het tweede begrip de dis

cussie nogal gedomineerd wordt door het vraagstuk van aanpassing van 

de arbeidsverhoudingen. Een dergelijke enge interpretatie is echter 

onvolledig. De praktijk van veel industri~le ondernemingen is, dat er 

op tal van met de produktie samenhangende deelterreinen gelnnoveerd 

wordt en met vormen van flexibiliteit wordt geUxperimenteerd. De 

veranderingen, die momenteel plaatsvinden, moeten dan ook primair 

worden opgevat als pogingen om met behulp van de nieuwe technolo

gische mogelijkheden een strategisch antwoord te vinden op de nieuwe 

omstandigheden, waarmee ondernemingen worden geconfronteerd. 

De omgeving waarin en de omstandigheden waaronder industriUle onder

nemingen opereren hebben zich de afgelopen decennia danig veranderd. 

Sinds de eerste oliecrisis in het begin van de jaren zeventig en 

in sterkere mate vanaf de tweede oliecrisis wordt de conjunctuur 

gekenmerkt door een hoge mate van instabiliteit. Voor ondernemin

gen brengt dit een onzekere situatie met zich mee. 

De concurrentieverhoudingen hebben zich gewijzigd. Hierbij zijn 

verschillende factoren van belang. Als eerste heeft de ontwikke

ling van multi-nationale ondernemingen ertoe geleid, dat de con

currentie in toenemende mate een internationaal karakter heeft 

gekregen1
• In de tweede plaats zijn nieuwe, in een aantal indus

tri~le sectoren snel, naties opgekomen. Als derde heeft de inten

sivering van de internationale concurrentie en de opkomst van 

nieuwe industriele naties protectionistische reacties opgeroepen. 

Het aantal mededingers werd groter en de potentiele markten krom

pen in. De noodzaak van snel handelen en het tijdig aanwezig zijn 
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op relevante markten is daarmee een doorslaggevende factor voor 

het voortbestaan van de onderneming geworden. De tijd, dat pro

fijt getrokken kan worden van een voorsprong bij de introductie 

van een bepaald produkt op een specifieke geografisch bepaalde 

markt lijkt aanzienlijk bekort. Ohmae, management director van 

McKinsey & Company in Tokio, concludeert hieruit, dat de tot nu 

toe gangbare introductiestrategie~n van produkten op interna

tionale markten aan een herziening toe zijn. Een trapsgewijs 

verschijnen op markten, waarbij eerst penetratie plaatsvindt op 

een thuismarkt, vervolgens de meer ontwikkelde industrielanden 

en tens lotte de overige delen van de wereld leidt tot een ach

terstand, die nauwelijks meer kan worden ingelopen (Ohmae, 1985, 

pag. 37). Deze versterkte tendens tot internationalisering is 

niet aIleen relevant voor de grote ondernemingen, maar zal in 

toenemende mate voor andere bedrijven voelbaar worden. Het stre

ven om in 1992 binnen de EEG vrij grensverkeer te realiseren ook 

voor meer regionaal of op door specifieke regelgeving rela tief 

beschermde markten opererende ondernemingen zal tot voelbare ver

anderingen leiden. 

De technologische vernieuwing heeft een ongekend hoog tempo ge

kregen, wat zowel tot uitdrukking komt in produkt- als proces

innovaties. De snelheid van veranderingen op dit terrein maakt, 

dat ook hier het voordeel van een voorsprong maar van een beperk

te duur is. Wie onder invloed van een ge!ntensiveerde concurren

tie bij wil blijven zal in staat moeten zijn permanent te innove

ren. Daarnaast leidt de snelle technologische verandering tot 

aanzienlijk complexere produkten en wordt het steeds moeilijker 

voor afzonderlijke bedrijven op de verschi1lende terreinen het 

tempo van ontwikkeling bij te houden. 

Het consumentengedrag heeft de afgelopen decennia ingrijpende 

veranderingen ondergaan. Aan de ene kant komt di t tot ui tdruk

king in 'globalisering van consumptiepatronen', zoals Wisse 

Dekker dat in zijn ora tie ter gelegenheid van zijn benoeming als 

buitengewoon hoogleraar internationaal management in Leiden uit

drukte (NRC 11-2-' 87). Aan de andere kant lijken de voorkeuren 

van consumenten steeds sterker gekenmerkt te worden door subcul

turele dan regionale verschillen. Bovendien veranderen de voor

keuren ook sneller en is er een groter kwaliteitsbewustzijn. De 
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markt is van een • sellers-market' een 'buyers-market' geworden 

naar de mening van Philips-topman Rauwenhoff. Was het voorheen 

van belang om 'slechts' in voldoende mate met een bepaald produkt 

aanwezig te zijn, nu is het noodzakelijk geworden om inzicht te 

hebben in de veranderende voorkeuren van de verschillende groepen 

consumenten en zo nodig snel tot aanpassingen te komen (ESB, 8-1-

'86)2.. 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor het 

functioneren van ondernemingen. Het toegenomen belang van snel han

delen, een korte reactietijd op veranderende omstandigheden en pro

dukten 'op maat' betekent dat bedrijven organisatorisch en technisch 

moeten worden aangepast aan het nieuwe ritme van de economie. 

Ondernemingen en hun onderlinge patronen ontwikkelen zich in wissel

werking met hun omgeving. De organisatorische structuur van het be

drijf, de inrichting van het arbeids- en produktieproces, de gehan

teerde technologie, de inter-organisationele relaties en de achter

liggende opvattingen over efficiency en effectiviteit weerspiegelen 

dan ook een bepaalde fase van economische ontwikkeling. Hoewel in de 

praktijk op basis van individueel verschi1lende omstandigheden een 

schier eindeloze variaties wordt aangetroffen, kan enigszins gechar

geerd het tot nu toe stijlbepalende ideaaltype voor de inrichting en 

organisatie van de industrilHe produktie beschreven worden als een 

gericht op de 'economy of scale'. 

Het gaat hier om een specifieke opvatting over hoe de verhouding tus

sen kosten en opbrengsten 1. c. het economisch proces op het niveau 

van de onderneming kunnen worden geoptimaliseerd. Daarin spelen een 

aantal centrale principes een rol: 

a) maximalisatie van de output levert schaalvoordelen op, zodat de 

kosten per eenheid produkt worden verlaagd; 

b) arbeid( skracht) is uit het oogpunt van zowel beheersing van de 

produktiekosten als een ongestoorde voortgang van het fabricage

proces de meest onzekere factor; 

c) een vergaand gemechaniseerd of geautoma tiseerd fabricageproces 

gebaseerd op de voortbrenging van gestandaardiseerde produkten 

biedt de beste garantie voor het behalen van schaalvoordelen en 

een vergaande reductie van de arbeid(skracht) als onzekere fac

tor; 
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d) de resterende arbeid(skracht) kan als kostenfactor en potentie~l 

storend element beheerst worden door de functies te splitsen in 

dee I taken, deze waar mogelijk te routiniseren en een rigoreuze 

scheiding aan te brengen tussen planning en uitvoering. 

Bovenstaande principes zijn niet willekeurig, maar hebben een onder

linge samenhang. Zij veronderstellen een specifieke marktstructuur en 

gaan uit van een bepaald karakter van de te gebruiken procestechnolo

gie. Bovendien belnvloeden zij in hoge mate de vormgeving van de ove

rige met de produktie samenhangende processen en relaties. Daarmee 

bepalen zij het ontwerp van de industri~le onderneming als produktie

organisatie en werken zij (dus) selectief op de potenti~le ontwikke

lingsrichtingen van het bedrijf, In die zin is er sprake van een 

stijlbepalend ontwikkelingsconcept 3
, Onder invloed van de eerder 

geschetste ontwikkelingen is dit ideaalbeeld in toenemende mate onder 

spanning komen te staan. Een op deze wijze ingerichte onderneming 

blijkt onder snel veranderende omstandigheden over te weinig reactie-

en veranderingsvermogen te beschikken om de (nieuwe) problemen het 

hoofd te bieden. Het streven naar flexibilisering is hier een ant

woord op en kan gezien worden als poging een 'economy of scope' te 

realiseren (vgl. Piore & Sabel, 1984), Wordt flexibilisering op deze 

wijze opgevat, dan heeft dit niet aIleen betrekking op het terrein 

van de arbeidsverhoudingen en beloningsstructuren. maar gaat het om 

een concept. dat de verschillende aspecten van produceren en onder

nemen belnvloedt. Bovendien overschrijdt het de grenzen van de afzon

derlijke onderneming; ook de relaties met andere bedrijven dienen te 

worden aangepast. Immers een 'flexibele onderneming' kan slechts 

opereren. wanneer toeleveranciers tevens over voldoende aanpassings

capaciteit beschikken om de benodigde veranderingen en vernieuwingen 

te volgen. 

De technologische innovatie schept nieuwe mogelijkheden. Het stelt de 

ondernemer in staat om in de sfeer van het produkt door kwaliteits

verbetering en vernieuwing tegemoet te komen aan de voorkeuren van de 

consument. In de sfeer van de produktie maakt het nieuwe vormen van 

automatisering mogelijk. E~n van de elementen. die hierbij sterk de 

aandacht getrokken heeft is die van de flexibele automatisering. 

Cruciaal daarbij is, dat het hiermee mogelijk wordt om ook kleinere 
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series produkten rendabel te automatiseren (Kleinknecht 1986. De 

Sitter e.a. 1987). Daarmee kan automatisering niet alleen doordringen 

in bedrijven, waar dit tot nu toe vanwege het relatieve unieke karak

ter van de produkten onmogelijk was, maar ontstaat ook in ondernemin

gen, gekenmerkt door de voortbrenging van grotere series, de moge

lijkheid om de produktie op een andere wijze te structureren. Intro

ductie van computertechnologie in de plannings- en ontwerpfase maakt 

sneller en adequater reageren op nieuwe ontwikkelingen mogelijk. 

Vernieuwingen op het gebied van communicatiemogelijkheden stellen in 

staat om snel en betrouwbaar over grote afstand informatie over te 

dragen. Technologische innovatie schept hiermee een aantal noodzake

lijke voorwaarden om ondernemingen volgens zich nieuw ontwikkelende 

concepten in te richten. Het streven naar integrale flexibilisering 

en innovatie zijn hiermee met elkaar verbonden. Dit impliceert echter 

niet zonder meer nieuwe ori~ntaties. Ook nieuwe technologie kan 

immers op een klassieke wijze worden ingezet. In dat verband is het 

van belang om na te gaan. hoe aan de hierboven beschreven veranderin

gen in de strategie van industri~le produktie in de praktijk invul

ling wordt gegeven. In het navolgende zal hier meer in detail worden 

ingegaan. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1 

1. Voor niet iedere onderneming is de internationalisering van de 
concurrentieverhoudingen even sterk voelbaar geweest. In een aantal 
gevallen hebben nationale grenzen en regelgeving relatief beschermend 
gewerkt. Verwacht mag worden, da t in het perspectief van 'Europa 
1992' de druk van de internationale concurrentie ook hier versterkt 
voelbaar zal worden. De moeilijke jaren en het soms zelfs vrijwel 
verdwijnen van een aantal bedrijfstakken in de afgelopen decennia 
illustreren het gevaar van het tijdig anticiperen op dergelijke ont
wikkelingen. 

2. Lange produktielijnen zowel in termen van organisatie als geogra
fisch kunnen hiervoor een belemmering vormen. Interessant is in dit 
verband, dat de eerder genoemde Ohmae signaleert, dat Japanse be
drijven er in toenemende mate van terugkomen om hun produktie-activi
teiten in zogenaamde lage-lonen-landen te vestigen. Afgezien van niet 
voorziene kosten als gevolg van een niet aangepast produktiemilieu en 
de afwezigheid van een adequate produktiestruktuur (toeleveranciers) 
blijken eventuele aanpassingen van het produkt nauwelijks tijdig te 
kunnen worden doorgevoerd (Ohmae, 1985, pg. 12-13). 

3. Bij het realiseren van dit ideaalbeeld kunnen zich een aantal 
belemmeringen voordoen. Deze kunnen liggen in de structuur van de 
markt (het relatief unieke of complexe karakter van het produkt), de 
ingewikkeldheid van handelingen, de moeilijk te beheersen factoren 
het fabricageproces en de stand van ontwikkeling van de techniek. Dit 
neemt niet weg dat de richting, waar naar gestreefd wordt en uitein
delijk de oplossingen gezocht worden, bepaald wordt door het ideaal
beeld. In die zin is er sprake van een ontwikkelingsconcept. 
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2 PRODUKT EN PAKKET IN BEWEGING 

Ondernemen als risicovolle activiteit is onlosmakelijk verbonden met 

het op de markt brengen van bepaalde produkten of diensten. Eerder is 

reeds aangegeven, dat ondernemingen de afgelopen decennia geconfron

teerd zijn met een aantal ingrijpende verandedngen. Niet in de 

laatste plaats heeft dit ook betrekking op veranderingen in de markt. 

Consumenten of afnemers wijzigen hun voorkeuren c. q. behoeften en 

nieuwe mogelijkheden ontstaan om daaraan tegemoet te komen. Wanneer 

de geschetste ontwikkelingen de werkelijkheid weerspiegelen, dan mag 

verwacht worden dat de dynamiek tot uitdrukking zal komen in verande

ringen in de produkten en produktiepakketten van de onderzochte 

ondernemingen. 

Er is nog een reden, waarom het van be lang is naar veranderingen en 

ontwikkelingen op dit terrein te kijken. In tal van economische 

theorie~n wordt grote waarde gehecht aan dit proces van produktver

nieuwing en het is niet ongebruikelijk om wat dat betreft de metafoor 

van de produktlevenscyclus te hanteren (zie bijv. Van Duijn, Lambooy 

en Pealinck 1983, pag. 17). Nieuwe produkten worden aanvankelijk op 

beperkte schaal gelntroduceerd. Bij een succesvolle introductie neemt 

de produktie toe, krijgen produktieprocessen hun vaste vorm en neemt 

de omvang van ondernemingen toe. Langzaam bereikt het produkt het 

stadium van rijpheid om vervolgens af te sterven en plaats te maken 

voor een nieuwe generatie produkten, waarmee dit proces weer van 

voren af aan begint. Kortom produktinnovaties zijn niet aIleen van 

belang voor de continulteit van de afzonderlijke onde rneming en , maar 

vormen ook een indicatie voor het vernieuwingsvermogen van een be

drijfstak en de economie als geheel. 

Hoewel deze redenering een zekere mate van plausibiliteit niet ont

zegd kan worden, ziet het beeld op het niveau van de onderneming er 

over het algemeen complexer uit. Immers een produkt zelf verandert in 

de loop der tijd, binnen de onderneming worden vaak verschillende 

produkten gevoerd. Wat in macro-economische termen niet als innova

tief wordt beschouwd, kan binnen het beddjf een ingrijpende ver

nieuwing betekenen. 
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2.1 Innovatie, vernieuwing en verandering 

Ook de in di t verband onderzochte textiel- en metaalondernemingen 

vormen geen uitzondering op het geschetste beeld van veranderingen 

in de onderneming wat betreft produkt en produktiepakket. De afgelo

pen jaren blijkt zich een reeks van veranderingen en ontwikkelingen 

voltrokken te hebben. Figuur 2.1 brengt de recente veranderingen:l. 

voor de onderzochte ondernemingen in beeld. Daarbij is een onder

scheid gemaakt tussen zogenaamde innovatieve produkten, dat wil 

zeggen produkten, die ook vanuit een perspectief dat de onderneming 

overstijgt als nieuw of voor een belangrijk deel als nieuw kunnen 

worden beschouwd, en 'produktvernieuwins', waarbij nieuwe produkten 

in de onderneming worden gelntroduceerd zonder dat zij innovatief in 

bovenstaande zin genoemd kunnen worden. Een derde categorie wordt 

gevormd door 'veranderende of ingrijpend verbeterde produkten'. 

Enerzijds gaat het hierbij om produkten (of bewerkingen), die voort

durend aangepast dienen te worden aan de specifieke behoefte van 

afnemers. Bijvoorbeeld kan dan gedacht worden aan activiteiten in de 

sfeer van scheeps-, ketel- en apparatenbouw, maar ook aan bepaalde 

gespecialiseerde bewerkingen, die in opdracht worden uitgevoerd. 

Ingrijpende verbeteringen van het produkt hebben anderzijds be trek

king op het gebruik van nieuwe materialen, vormen van moderne elec

tronica in en wijziging van vorm of samenstelling van het produkt met 

het doe I de kwaliteit in brede zin te verbeteren dan weI de toepas

singsmogelijkheden uit te breiden. Tenslotte kan ook sprake zijn van 

een 'stabiel produkt'. Dit wil overigens niet zeggen, dat er in het 

geheel geen veranderingen aan het produkt optreden, maar deze zijn in 

vergelijking met de voorgaande categorieUn beperkt. 

Naast de veranderingen aan het (hoofd- )produkt is het relevant te 

kijken naar de wijzigingen in de samenstelling van het produktie

pakket. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 

(hoofdzakelijk) gespecialiseerd op ~~n produkt en bedrijven, die 

gekenmerkt worden door de voortbrenging van meerdere produkten (of 

combinaties van goederen en diensten). Deze laatste groep is dan 

weer verdeeld in ondernemingen, waar sprake is van meerdere produk

ten binnen een produktfamilie en bedrijven, die in hun pakket meer 

uiteenlopende produkten voeren. Specialisatie op ~~n produkt sluit 
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variatie in het produkt niet geheel uit, maar dit leidt slechts tot 

graduele aanpassingen in het produktieproces. Van een produktfamilie 

is sprake, wanneer verschillende produkten vervaardigd worden, die 

onderling echter een duidelijke verwantschap vertonen. Omschakeling 

van het ene familielid naar het andere (voorzover zij niet in aparte 

produktielijnen georganiseerd zijn) vereist een aantal duidelijke 

veranderingen in het produktieproces. Bij deze groep zijn ook de 

ondernemingen ondergebracht, die produkten in kleine series of enkel

voudig vervaardigen, maar waarbij iedere produktgang in feite een 

nieuw ontwerp en aanpassing van het fabricageproces veronderstel t. 

Bij verschillende produkten tenslotte gaat het om een duidelijke vorm 

van diversificatie en de fabricage is over het algemeen in aparte 

produktielijnen georganiseerd. Overigens neemt dit niet weg, dat de 

verschillende produkten zich op een zelfde marktsegment kunnen rich

ten, zoals bijvoorbeeld bij metalen- en kunststofmeubelen het geval 

is, of elkaar (deels) kunnen vervangen. zoals bijvoorbeeld bij na

tuurlijke en synthetische garens. De wijze van vervaardigen en samen

stellen van de hier genoemde voorbeelden verschilt echter dermate, 

dat van verschillende produkten gesproken moet worden. 

Figuur 2.1: Dynamiek in produkt en produktiepakket in 33 metaal- en 
textielondernemingen. 

p:ikket een produkt- diverse 
produkt produkt familie produkten 

Innovatief 
produkt - 1 4 

produkt ver-
nieuwing 1 1 6 

veranderend/ 
verbeterd produkt 3 11 2 

l:elatief sta-
biel produkt 2 1 1 

Uit bovenstaande tabel komt naar voren, dat zich in een groot aantal 

van de bij dit anderzoek betrokken ondernemingen veranderingen ten 

aanzien van het pradukt hebben valtrokken. Er is sprake van een vrij 

grate dynamiek op dit punt. Opvallend mag genaemd worden. dat in twee 
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van de vier ondernemingen, die opgaven een relatief stabiel produkt 

te hebben, ook geen procesinnovaties hebben plaatsgevonden. In beide 

andere was sprake van innovaties in de sfeer van de meet- en regel

techniek (zie hoofdstuk 3). 

Het aantal ondernemingen, dat opgeeft slechts een produkt te voeren 

lijkt relatief groot. Dit moet echter als enigszins geflatteerd 

worden beschouwd. Twee van de zes ondernemingen in deze categorie 

maken deel uit van een Nederlands concern, waarbij zusterondernemin

gen andere produkten voeren. Op het niveau van het concern is dus wel 

degelijk sprake van produktdiversificatie. De twee overige onderne

mingen zijn twee weliswaar zelfstandige, maar ze zijn tevens licen

tiehouder van een buitenlandse onderneming. Beide overblijvende on

dernemingen kunnen beschouwd worden als zeer gespecialiseerde doch

terondernemingen van buitenlandse multi-nationals. 

Tenslotte springt in het oog, dat relatief veel ondernemingen in 

twee cellen van de bovenstaande tabel vallen. Daarbij gaat het om de 

combinatie van meerdere produkten en produktvernieuwing enerzijds (8) 

en anderzijds veranderend/verbeterd produkt en produktfamilie (11). 

Klaarblijkelijk is produktvernieuwing (-verbetering) op het niveau 

van de onderneming eerder een geleidelijk dan een schoksgewijs pro

ces. Oude produkten blijven ondanks de vernieuwing of verbetering 

deel uitmaken van het produktiepakket. Daarnaast heeft men een voor

keur om zich met produktvernieuwing niet te ver van het oude produk

tiepakket af te bewegen. Beide kunnen overigens, vanuit het oogpunt 

van continu:iteit en bekendheid met processen, markten en leveran

ciers, goed begrepen worden. 

2.2 'Er verandert niet zo gek veel' 

De veranderingen ten aanzien van produkt en produktiepakket zijn 

echter niet aIleen relevant uit het oogpunt van innovatie. V~~r de 

hier aan de orde zijnde problematiek is ook de vraag van belang in 

hoeverre deze veranderingen tevens een bijdrage leveren aan het 

vergroten van de flexibiliteit van de onderneming en op welke wijze 

men dit tracht te realiseren. Daarom zullen nu enkele gesignaleerde 

veranderingen aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Als 

eerste valt dan op, dat een klein aantal bedrijven (4) gekenmerkt 

wordt door geen of nauwelijks veranderingen ten aanzien van produkt 
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of produktiepakket. Onderling vertonen deze ondernemingen een grote 

heterogeniteit. E~n onderneming is kort geleden uit een fai1lisse

ment overgenomen. De veranderingen in het management zijn zo recent, 

dat de tijd nog voornamelijk gebruikt is voor het opstarten van de 

produktie. Een duidelijke ori@ntatie op de toekomst van het gevoerde 

produktiepakket heeft nog niet of nauwelijks plaatsgevonden. 

Een tweede onderneming met een zeer gespecialiseerd produkt. dat 

zich aan de grenzen van de metaalindustrie bevindt. innoveert of 

vernieuwt weliswaar niet, maar er is sprake van een groeiende export, 

waarbij nieuwe markten betreden worden. Het produkt bevindt zich 

klaarblijkelijk nog in een expansiefase en tegelijkertijd vindt 

marktinnovatie plaats. De noodzaak tot het realiseren van ~~n of 

andere vorm van flexibiliteit ten aanzien van het produkt lijkt 

vooralsnog op grond van de groeimogelijkheden van het produkt niet 

gevoeld te worden. 

Het derde bedrijf is een dochteronderneming van een Amerikaans we

reldwijd opererend concern. De ruimte voor eigen beleid is daarbij 

bijzonder gering. Binnen het concern is de markt voor de verschil

lende Europese vestigingen in regio's verdeeld, waarbinnen geopereerd 

dient te worden. Het aantal concurrenten in de regio, waar het Neder

landse bedrijf actief is. is beperkt. De twee produkten, waarop spe

cialisatie heeft plaatsgevonden zijn relatief eenvoudig. De afzet

markt van deze onderneming wordt gedomineerd door enkele bijzonder 

grote afnemers. Met ~~n van hen is de afspraak gemaakt, dat een 

zogenaamde ijzeren voorraad mag worden gehouden. Wanneer enige mate 

van leegloop als gevolg van een slapte in de markt dreigt. dan wordt 

deze bestreden door voor deze afnemer op voorraad te produceren. 

Tenslotte kan gezegd worden, dat men onder deze omstandigheden groot 

vertrouwen heeft in het economisch weerstandsvermogen van het eigen 

produkt: 

"Nee. er verandert inderdaad niet zo gek veel. Dat moet je 
niet tegen de techneuten zeggen, want die beginnen dan over 
allerlei finesses te praten, maar een 'x' blijft een 'x', 
( ... ) Je kan moeilijk stellen, dat we degenen zijn, die in 
Europa de mooiste maken. Ik denk, dat iedere fabriek het 
wel kan. ( ... ) De variant, die op de markt is, is van plas
tic. Dat valt buiten het bestek van ons bedrijf. In con
cernverband ligt dat anders. ( ... ) In concernverband kunnen 
we dat ook leveren. Maar de plastic variant heeft niet zo'n 
opmars gemaakt, dat het een serieuze bedreiging vormt voor 
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ons produkt. Het plastic is vooral een vervanging voor alu
minium. Het gaat dus vooral om de concurrentie met ons pro
dukt van aluminium. Ons andere produkt staat dus nog als 
een huis overeind. Ais de grondstof aluminium nu erg duur 
gaat worden, dan zal het gebruik van plastic hand over hand 
toenemen. Zolang dit niet het geval is. zal men toch ook 
niet zo snel op het gebruik van plastic overgaan, omdat de 
kosten van plastic een stuk hoger liggen" (MR03, de heer 
vV, bedrijfsleider). 

Een enigszins cynisch detail is, dat vrij kort nadat het gesprek bij 

deze onderneming plaatsvond, een van de bekender afnemers van het 

concern over ging op vervanging door plastic en weI voor het produkt, 

waar het het minst verwacht werd. De grote mate van specialisatie 

enerzijds en het keurslijf. waarbinnen het bedrijf zowel wat betreft 

autonome beleidsruimte als afzetmarkt opereert, anderzijds, bieden 

nauwelijks mogelijkheden tot flexibilisering. 

Bij de laatste onderneming tenslotte is sprake van een optische ver

tekening. Weliswaar wordt binnen het specifieke bedrijf niet gediver

sificeerd, maar - zoals al eerder gememoreerd - binnen concernver

band weI. De reden, dat dit niet binnen het specifieke bedrijf ge

beurt, is tweeli!rlei. Ten eerste is er sprake van een produkt, dat 

zich naar eigen zeggen langzamerhand in de richting van het eind van 

zijn 'life-cycle' beweegt. Vervangingsprodukten worden reeds op be

perkte schaal toegepast, maar er treedt nog slechts verdringing op 

in bepaalde marktsegmenten. Verbeteringen en veranderingen van het 

produkt lijken daarmee (mede gezien de lange levensduur van het 

produkt) niet zinvol. Tegelijkertijd is het produkt en produktie

proces dermate specifiek, dat het genereren van nieuwe produkten 

binnen het bedrijf niet mogelijk lijkt. Ten tweede is de wijze van 

diversificatie binnen het concern tamelijk klassiek. Door middel van 

overname wordt getracht om activiteiten in andere branches aan het 

produktiepakket van het concern toe te voegen om zo op concernniveau 

enige flexibiliteit ten opzichte van marktontwikkelingen in de vorm 

van risicospreiding dan weI vergroting van de mogelijkhedenz te 

realiseren. 
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"Toen is men de zaak gaan uitbreiden. In onze branche is de 
cash-flow over het algemeen erg groot en met je geld moet 
je ergens blijven. Machines hebben een lange levensduur en 
ook de product-lifecycle is erg lang dus vernieuwingen 
hoeven niet zo snel. Je moet dus wat met je cash-flow gaan 
doen. Aanvankelijk heeft men dat gedaan door bedrijfjes in 
dezelfde branche over te nemen. Eind zeventiger jaren met 
de tweede oliecrisis verminderde de behoefte aan electrici
teit - de stijging in de behoefte aan electriciteit moet ik 
zeggen - en viel ook de behoefte aan ons produkt terug. We 
hebben toen gezegd, we moeten er een andere poot bij heb
ben: een heel andere tak, die niets te maken heeft met ons 
oorspronkelijk produkt. ( ... ) Het was een stukje diversifi
catie dus in een heel andere richting, ( ... ) gewoon om de 
kwetsbaarheid te verminderen. Actief blijven in de metaal
industrie is nog niet eens zozeer de doelstelling geweest. 
De doelstelling is geweest te werken op de professionele 
markt, dus niet direct aan de consument. Bepaald geen han
del, want dat willen we helemaal niet. Daar begrijpen we 
niets van. We zijn duidelijk een industrieel bedrijf en 
zouden geen speelgoedautootjes willen maken of grossiers 
willen zijn" (MT04, de heer M., bedrijfsleider). 

2.3 Meer produkten, minder risico 

Produktdiversificatie binnen de onderneming of het concern kan be

schouwd worden als ~~n van de klassieke manieren, waarop getracht 

wordt flexibiliteit tot stand te brengen. Bij versehillende bedrij

ven fungeert het 'toegevoegde' produkt (of dienst) als een mogelijk

heid fluctuaties of veranderingen in de markt op te vangen, leegloop 

in de onderneming te voorkomen en de afhankelijkheid van een beperkt 

aantal afnemers of opdrachtgevers te verminderen. 

·Van oorsprong ( .•• ) zl.Jn we begonnen als eonstruetiebe
drijfje. Begin jaren '70 zijn we overgesehakeld op plaat
werk. ( ..• ) Op dat gebied zijn we in feite dus op dit 
moment toeleveraneier. specifiek gericht op de verwerking 
van plaat. De laatste paar jaren voeren we als vast produkt 
straaleabines. ( ... ) Die bouwen we. Er zit hier nog een 
pandje, een eindje verderop, dat hebben we gehuurd en daar 
bouwen we die straalcabines. ( ... ) We hebben zitten wikken 
en wegen, gaan we het doen of niet? Maar wanneer je een 
groot deel van je capaciteit op ~~n klant rieht, ben je 
natuurlijk een beetje afhankelijk. Oat houdt gevaar in
(MT05, de heer K., directeur). 
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Bij een scheepsbouwonderneming had een bijzondere vorm van diver

sificatie plaats. Enerzijds richtte de onderneming zich op het bouwen 

van speciale schepen in opdracht, waarbij het om meer eenmalige ont

werpen ging. Anderzijds trachtte men ook schepen in kleinere series 

te bouwen. De eersten waren vooral bedoeld voor de Europese en deels 

voor de Nederlandse markt. Terwijl de meer seriematig gebouwde sche

pen vooral gemaakt werden voor landen in de derde wereld. Er kan 

hier eigenlijk niet echt gesproken worden van produktdiversificatie. 

Risico's en fluctuaties van de markt worden bestreden met marktdiver

sificatie zonder het eigen 'produktdomein' te verlaten. Deze diversi

ficatie is tweeledig: zowel geografisch als naar kwalitatief markt

segment. 

Een aantal ondernemingen voegt aan de diversificatie een extra ele

ment toe. Bij de uitbreiding van het produktiepakket richt men zich 

op zogenaamde innovatieve produkten. In feite wordt naast het flexi

biliseringselement, zoals het hier onderscheiden is, een tijdsdimen

sie, de opeenvolging van generaties produkten, op een specifieke 

manier toegevoegd. 

"Puur voor de machinebouw zal er mijns inziens in de ko
mende tien tot vijftien jaar weinig veranderen. De machine 
is al honderd jaar bijna gelijk. AIleen midden in de machi
ne zit het koper in wikkelingen. Dat is allemaal netjes 
verpakt in isolatielaagjes. Die veranderen weI. Dat worden 
gewoon andere spullen. Vroeger werd het allemaal gebakken 
en nu vacuum gelmpregneerd. Die ontwikkeling is er. maar 
echt revolutionaire veranderingen zijn niet te verwachten. 
Het is een beetje uitgekauwd produkt. Anders ligt het bij 
de apparatenbouw. C ••• ) Het punt is, dat we mensen moeten 
omscholen in de richting van apparatenbouw, anders kunnen 
ze niet omschakelen. ( ... ) We hebben hier ongeveer veertig 
ingenieurs rondlopen, die werken aan produktontwikkeling. 
Die maken de prototypes· (MR12, de heer dV). 

Ais tweede blijkt dat, bij het streven naar vernieuwing, de grenzen 

van de bedrijfstak worden overschreden. In de textielindustrie kan 

dit verschijnsel duidelijk in verschillende schakels van de bedrijfs

kolom worden aangetroffen. 
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"In onze naam treft u niet meer expliciet textielfabriek 
aan. U moet er niet verbaasd van staan te kijken, wanneer 
we in de toekomst produkten op de markt gaan brengen, die 
eigenlijk alle textiel gaan ontberen n (1103, de heer H .• 
bedrijfsleider). 

Ook in de metaalindustrie echter is dit het geval. Veelal gaat het 

daarbij om de introductie van kunststof materialen. 

"De laatste tijd vindt er dus een scherpe verschuiving 
plaats naar kunststof. Vanaf 1983 zijn we daarin actief. 
Het is een nieuw bedrijf. De laatste vier jaar is daar 
ongeveer 60 miljoen in ge!nvesteerd ft (MT03. de heer K., 
direkteur). 

Anderzijds kan geconstateerd worden, dat vormen van dienstverlening 

met name in de metaalindustrie aan het produktiepakket worden toe

gevoegd. Voor een deel heeft dit betrekking op 'jobbing', het optre

den als 'onderaannemer' voor een ander bedrijf. waarbij gebruik ge

maakt wordt van de eigen produktie-apparatuur en kennis om bepaalde 

bewerkingen uit te voeren. Geheel nieuw is het verschijnsel in deze 

tak van industrie zeker niet, maar wat opvalt is de uitgebreidheid 

van het verschijnsel en het feit, dat een aantal ondernemingen voor 

een specialisatie in deze richting kiest. E~n onderneming ging daarin 

zover, dat in feite als makelaar op dit terrein werd opgetreden. Niet 

aIleen werd dit soort werk aangenomen, maar daarin werd bewust de 

eigen capaciteit te boven gegaan om vervolgens zelf weer op zoek te 

gaan naar bedrijven waar het werk geplaatst kan worden. Het voordeel 

van deze vorm van dienstverlening is, dat in feite niet ge!nvesteerd 

hoeft te worden in nieuwe produktielijnen, terwijl - wanneer deze 

activiteit naast het voeren van een eigen produkt plaatsvindt

leegloop vanwege marktfluctuaties kan worden bestreden. 

"Jobbing is voor ons aIleen interessant om de machines te 
laten draaien. ( ... ) Als we capaciteit tekort komen op 
kotterbanken, dan gaan we gewoon op jacht naar kotterwerk. 
De frees moet blijven draaien, want dat zijn gewoon boter
hammen n (MR02, de heer vG. bedrijfsleider). 

E~n onderneming maakte van het doen van bewerkingen voor andere 

ondernemingen geheel haar specialiteit. Het accent lag daarbij op 

zeer hoogwaardig werk en om die reden was ook gelnvesteerd in geavan-
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ceerde produktietechnologie. Opdrachten, waarbij met een te geringe 

nauwkeurigheid gewerkt zou moeten worden, werden, uit angst voor het 

eventueel inslijten van slordigheden in de produktie, niet aangeno

men. Liever verwees men in dat geval door naar collegabedrijven. 

Terwijl ' jobbing' in de ruime zin van het woord over het algemeen 

gekenmerkt wordt door ruimtelijke nabijheid van opdrachtgevers en 

uitvoerders, wordt in deze onderneming nationaal en zelfs internatio

naal gewerkt. Voorwaarde daarvoor is het niveau van kwaliteit, waar

mee gewerkt kan worden. 

Voor een ander deel heeft de dienstverlening betrekking op activi

teiten als ontwerpen, het maken van tekeningen en dergelijke. Beide 

vormen komen in een aantal gevallen binnen ~~n onderneming voor, 

maar uitbreiding in de laatste zin wordt over het algemeen interes

santer gevonden (met uitzondering van de bedrijven, die zich op het 

doen van hoogwaardige bewerkingen specialiseren) en over het algemeen 

bewust nagestreefd. 

HEr gaat een commercilHe man en iemand van de tekenkamer 
naar het bedrijf. Zij vertellen hun probleem en wij zetten 
het erg snel op papier. Wij vragen: 'kan je hiermee leven?' 
Zo ja, dan werken wij het verder uit en ( ... ) het moet dan 
binnen veertien dagen geleverd zijn. ( ... ) Wij kunnen niet 
aIleen leven met uurtjes inlenen, hier bewerken en maken. 
Wij hebben opdrachten nodig, waar kennis, hersenwerk en 
inkoop en produktie bij zit" (MR02, de heer vG, bedrijfs
leider) . 

Uitbreiding van het produktiepakket met deze vorm van dienstverle

ning gaat de klassieke doelstellingen van diversificatie als risi

cospreiding of het verleggen van de produktie naar meer perspectief

vol geachte activiteiten te boven. In de onderzochte ondernemingen 

trachtte men op deze wijze enerzijds een integra tie tussen verschil

lende delen in het produktiepakket tot stand te brengen. Anderzijds 

probeerde men op deze wijze grotere invloed te krijgen in de cruciale 

beslisfasen van een produktiecyclus. 

"De laatste tak [advisering en engineering-jl) is er in 
feite bijgekomen, toen ik hier binnenkwam. Ik zag dat de 
vier andere produkten. vooral de montage en assemblage, weI 
een stukje affiniteit met elkaar hadden. Maar weI op een 
dusdanige manier, dat je moet wachten op een bestek. dat 
gemaakt wordt door een adviseur of wie dan ook. Je zit te 
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wachten tot je het van derden binnen krijgt. Dan ga je 
hollen om een aanbieding te maken en dan ben je weer afhan
kelijk van het adviesbureau of de opdrachtgever, die het je 
wel of niet gunt. Dat houdt dus in. dat als je het als een 
trein voorstelt, je in de achterste wagon zit. Hoe kun je 
de zaak nu beter sturen? Door in de voorste wagon te komen. 
Als je daar in wilt komen en mee wilt praten of een stukje 
advieswerk wilt geven, dan moet je berekeningen kunnen 
maken en op dat moment, als je daar een keer zit en je kunt 
goed werk laten zien. dan heeft dat zijn spin-off naar het 
andere werk. Dus heb ik gezegd, de enige basis, waarop ik 
hier wil gaan werken. is dat ik turn-key projecten aankan. 
Dat betekent, dat ik op dat moment advisering, engineering 
en tekenwerk duidelijk in mijn vaandel moet hebben om spin
off te krijgen. Je ziet nu dat het begint te werken. Ik 
krijg nu een aantal turn-key projecten in opdracht. Dat is 
hardstikke nieuw" (MT09, de heer 0., directeur). 

De combinatie van produktie-activiteiten en dienstverlening in de 

sfeer van ontwerp en uitwerking kwam tot nu toe vooral voor bij 

ondernemingen, die zich toelegden op het voortbrengen van grotere, 

complexe produkten met een uniek karakter. Met deze ontwikkeling. 

waarbij een dergelijk streven ook aangetroffen kan worden bij onder

nemingen, die zich tot nu toe in mindere mate op dit terrein hebben 

bewogen, lijkt zich een verschuiving voor te doen van een sterk pro

duktgericht naar een meer klantgericht denken. De logica van de 

produktie wordt duidelijker vanuit de afzet doordacht dan tot nu toe 

het geval was. Het mag opvallend heten, dat dit niet alleen bij 

grotere, maar ook bij kleinere ondernemingen wordt aangetroffen. 

De veranderingen op het gebied van het produkt nemen in de textiel

industrie een enigszins andere plaats in. Enerzijds is er duidelijk 

sprake van een breed streven de kwaliteit van het produkt te ver

beteren. Kwaliteit wordt gezien als ~~n van de meest doorslaggevende 

elementen in de concurrentie met de lage-lonen-landen. Daarbij richt 

men zich in feite op een 'hoger' marktsegment en tracht men aan te 

sluiten bij afnemers. die zich richten op de kwaliteitsbewuste en 

modegevoeliger consument, zoals deze zich op de meer tradi tionele 

textielmarkten manifesteert. Binnen de kleine produktieketen, die de 

bedrijfstak textiel vormt (spinnen, weven, veredeling), ligt het 

accent van produktverbetering en voor een deel ook -vernieuwing het 

sterkst bij het laatste: de veredeling. Door andere veredelingspro

cessen te gebruiken of in het veredelingsproces van andere stoffen 
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gebruik te maken, kunnen binnen zekere marges aanpassingen aan het 

produkt tot stand gebracht en in een aantal gevallen eigenschappen 

toegevoegd worden. Anderzijds worden - door het in produktie nemen 

van nieuwe, deels innovatieve produkten - nieuwe tot nu toe voor de 

textielindustrie niet gebruikelijke markten geopend. Aan de basis 

daarvan liggen ondermeer de traditionele fabricageprocessen van de 

textielindustrie, maar de te verwerken grondstoffen wijzigen zich 

sterk. Met name gaat het dan om de toepassing van een nieuwe genera

tie kunstvezels, plastics en dergelijke. Het gebruik van deze nieuwe 

materialen introduceert ook processen, die de grenzen van de tradi

tionele bedrijfstak te buiten gaan. Beide ontwikkelingen. het toene

mend be lang van veredelings- of finishprocessen in de traditionele 

textiel en het ontwikkelen van nieuwe produkten door gebruik te maken 

van nieuwe materialen en zelfs produktieprocessen, leiden tot een 

zekere vervaging van de grenzen van de klassieke textielindustrie, 

met name in relatie tot de chemische industrie. 

2.4 Op zoek naar nieuwe wegen 

De bovenbeschreven manieren om flexibiliteit van de onderneming te 

vergroten, zijn deels klassiek van aard. Door middel van de een of 

andere vorm van diversiteit tracht men marktrisico's te spreiden. 

Een belangrijke ondertoon daarbij is echter, dat men tegelijkertijd 

probeert het produktiepakket zo aan te vullen, dat een grotere an

ticipatie op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk is. Dit 

leidt zowel tot verlegging van de produktactiviteiten in de richting 

van innovatieve produkten, als tot aansluiting bij marktontwikkelin

gen door in het produktiepakket specifieke vormen van dienstverle

ning. zoals ontwerp en engineering te integreren. 

Een beperkt aantal ondernemingen werkt in een andere richting. Zij 

trachten de flexibiliteit te benaderen, die inherent is aan de ver

vaardiging van meer unieke produkten, die vaak op bestelling of op 

aanwijzingen van de afnemer gemaakt worden. Tegelijkertijd streeft 

men er naar een aantal aspecten van de meer seriematig opgezette 

fabricage te handhaven. In plaats van een constante stroom van een

vormige produkten wordt gestreefd naar een output van een stroom van 
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gevarieerde (verwante) produkten. Een inmiddels klassiek voorbeeld 

van dit streven is inmiddels de onderneming DAF-trucks geworden. 

"De klant bepaalt wat voor truck DAF voor hem gaat maken. 
Hoe de cabine ingericht is, hoeveel assen de wagen heeft, 
wat v~~r ruitewissers er op zit ten. De 64 trucks en bussen 
die DAF Trucks per dag afmonteert, zijn dan ook vrijwel al
lemaal verschillend W (F. van Empel in Intermediair 22-11-
'85, pag. 1-9). 

Deze vrij fundamentele verandering in produktiestrategie, waarbij zo 

min mogelijk op voorraad wordt geproduceerd (" ..• , toen gingen we 

ervan uit dat alles wat we maakten wel konden verkopen". H. Staals in 

idem), komt voort uit de geconstateerde veranderingen in de markt

situatie. Getracht wordt de produktie, zoveel als mogelijk is, vanuit 

een geldentificeerde vraag te organiseren en te plannen. Het produk

tieproces begint daarmee in feite bij de verkoop: 

"Als DAF-verkopers een potenti~le klant gaan bezoeken, 
hebben ze steevast een computer bij zich. De klant vertelt 
wat hij ongeveer gehad zou willen hebben en de verkoper 
laat via het Topec-computersysteem vliegensvlug uitrekenen 
wat het optimale voertuig voor deze klant is. 'Een fantasie 
binnen twellenhalf bij vier bij achttien meter', noemt de 
marketingman dat. Uitgegaan wordt van de opbouw, die DAF 
overigens niet zelf maakt. Er zijn zoveel verschi1lende 
soorten opbouw, var i~rend van betonmixers, pompopbouwen, 
diepkoelinstallaties, kippers, kolkzuigers tot roestvrij
stalen tanken v~~r het ophalen van melk, dat hier een 
aparte industrie voor bestaat, die overigens wl!l in nauw 
contact met de truckleverancier opereert. ( ... ) Als het 
voertuig met het computersysteem volledig is gedefinieerd, 
en Staals' mannen [afdeling marketing-JL] precies weten in 
welk vakje van de matrix het zich bevindt, dan wordt er 
contact opgenomen met de ontwerpafdeling. Het is weI duide
lijk, waar het zwaartepunt binnen DAF Trucks de laatste 
vijf jaar is komen te liggen, want de afdeling van Staals 
stelt 'een programma van eisen' op, dat naar de ontwik
kelingsafdeling wordt gestuurd om te ontwerpen" (F. van 
Empel in Intermediair 22-11-'85, pag.1-9). 

De hier gezochte oplossingen kunnen niet meer opgevat worden als 

louter betrekking hebbend op produkt en produktiepakket. Deze vorm 

van flexibiliteit heeft onmiddellijk repercussies voor de organisa

tie van het produktieproces. het produktieproces zelf, planning. 
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voorraadbeheer en relaties met de voorgaande schakels in de produk

tiekolom. 

Met name OAF Trucks heeft op dit punt nogal de aandacht in de publi

citeit getrokken. Pogingen in deze richting kunnen echter ook bij 

andere ondernemingen, waaronder een aantal van de onderzochte worden 

waargenomen. 

"We hebben geen vast ontwerp op de plank liggen. Het stre
ven is, zoals dat hier heet, modulair ontwerpen. Maar we 
zijn er nog niet volledig in geslaagd om dat bij ons op te 
zetten. ( ... ) Oat moet tussen nu en twee jaar gerealiseerd 
zijn. Of we nu willen of niet het zal moeten" (MR12, de 
heer dV). 

'We kunnen een hele familie produkten met diezelfde machi
nes produceren. Dus we zijn flexibel. Het is flexibele 
massaproduktie, waarover we praten" (MT07, de heer vV. 
mechanization manager). 

Met betrekking tot produkt en produktiepakket lijken zich verschil

lende strategiel:!n af te tekenen. Ais we beide proberen te typeren

en daarmee worden de nuances van de werkelijkheid altijd enigszins 

geweld aangedaan - dan lijken zich ideaaltypisch twee strategische 

concepten ten aanzien van flexibiliteit in relatie tot produkt en 

produktiepakket te onderscheiden. De eerste gaat uit van een aantal 

relatief gescheiden marktsegmenten. waarom men zich met verschillende 

produkten kan bewegen. Intern worden deze segmenten als homogeen 

beschouwd, waardoor een gestandaardiseerde produktie mogelijk wordt. 

De criteria, waarop deze deelmarkten onderscheiden worden, lopen uit

een. Het kan geografisch zijn, kwalitatief, naar functioneel of een 

combinatie van deze factoren. Door produkten op verschillende deel

markten te richten wordt het economisch risico gespreid of nieuwe 

mogelijkheden tot expansie gecrel:!erd. De onderneming is hier een 

conglomeraat van min of meer zelfstandige produktlijnen (soms naast 

elkaar, soms na elkaar waarbij de overgang een relatief tijdrovende 

ombouw of omstelling vereist). Het tweede concept is ideaaltypisch 

opgevat opener naar consument of afnemer. Er wordt getracht om zo ver 

als mogelijk het produkt aan te passen aan de individuele behoeften 

van consument of afnemer. Dit veronderstelt Of het vroegtijdig onder

kennen van deze behoeften Of een wijze van werken, waarbij verande

ringen in voorkeuren snel in produkt en fabricageproces verwerkt 
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kunnen worden. Wordt in het ene concept getracht om voor de markt uit 

te produceren, in het tweede tracht men het voortbrengingsproces van

uit geYdentificeerde en gedifferentieerde voorkeuren te organiseren. 

In feite wordt daarmee gestreefd naar het opheffen van de tegenstel

ling tussen ambachtelijke produktie en de fabricage van beperkte 

series enerzijds en meer grootschalige industrHHe produktie ander

zijds. Huppes introduceerde mede in dat verband de term 'neo-ambach

telijkheid' (Huppes, 1985)3. Elementen, die niet of nauwelijks geln

tegreerd konden worden in het inmiddels klassiek geworden ideaalbeeld 

van industrHHe produktie, zoals produktie op maa t van de afnemer

/consument en immanente flexibiliteit, zijn in dit nieuwe concept 

herkenbaar. Het gaat hier niet zozeer om een terugval naar oude 

produktievormen. Onder dwang van veranderingen en nieuwe omstandighe

den wordt getracht met behulp van de nieuwe technische mogelijkheden 

en het activeren van in de 'industri~le produktiewijze' niet benutte 

potenties, de tegenstelling te overstijgen. Dit streven heeft dan ook 

onmiddellijke consequenties voor de verschillende aspecten van het 

produktieproces. 

Tot slot moeten twee relativeringen worden gemaakt. Als eerste is 

hier sprake van concepten. Tussen droom en daad bestaat echter in de 

meeste gevallen een groot verschil. Praktisch blijken bij de realisa

tie van het tweede concept nog tal van problemen te bestaan. Deze 

zijn divers van aard. Zij liggen op het 'culturele', het technologi

sche en zowel het intra- als interorganisationele vlak. Dat neemt 

echter niet weg, dat praktisch op verschillende terreinen pogingen en 

experimenten waarneembaar zijn, die gericht zijn op het overwinnen 

van deze problemen en waarmee geprobeerd wordt een stapje dichter in 

de richting van de realisatie te komen. In de volgende hoofdstukken 

zal daar nog op terug gekomen worden. In de tweede plaats laat de 

werkelijkheid zich altijd slechts met moeite in modellen en schema's 

per sen. In de praktijk komen dan ook vele overgangs- en mengvormen 

voor. Voor een deel hangt dit ook samen met het hiervoor genoemde 

punt. Dat neemt echter niet weg, dat het voor een goed begrip van 

ontwikkelingen van groot belang is te trachten de achterliggende 

leidraad van handel en te reconstrueren. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2 

1. Waar het gaat om het in kaart brengen van recente veranderingen 
ten aanzien van het produkt en produktiepakket is een precieze af
bakening van de periode een lastig probleem. Veranderingen vragen 
immers een voorbereidings- en aanlooptijd, die per produkt aanzien
lijk kan verschillen. Bovendien loopt de produktietijd en levensduur 
van produkten uiteen. Een al te strikt gehanteerd tijdscriterium zou 
dus kunnen betekenen, dat een aantal vernieuwingen al te gemakkelijk 
worden weggedefini~erd. Het globale tijdscriterium, dat hier gehan
teerd wordt is veranderingen sinds 1980. Op een aantal punten wordt 
iets langer teruggekeken om een onder scheid te kunnen maken tussen 
meer klassieke en nieuwe veranderingsstrategie~n op dit punt. 

2. Nieuwe produkten kunnen om uiteenlopende redenen aan het produk
tiepakket worden toegevoegd. Flexibiliteit. opgevat als spreiding 
van risico's of vergroting van de mogelijkheden, speelt echter over 
het algemeen weI een rol in de besluitvorming op dit punt. 

3. Ideaaltypisch zet Huppes de ambachtelijke en industri~le produk
tiewijze op de volgende wijze tegenover elkaar: 

Input 

Organisatie 

Output 

Ambachtelijk 

arbeid: 
- vakbekwaam 
- zelfstandig 
- creatief 

kapitaal: 
- gereedschap, 

kapitaalgoederen als 
verlengstuk van de 
mens 

(personele technologie) 

- weinig of geen ar
beidsdeling 

- weinig of geen diffe
rentiatie leiding en 
uitvoering 

- kleinschalig 

- gelijksoortige pro
dukten ten behoeve van 
specifieke afnemers 

Bron: Huppes, 1985, pag. 23 

Industrieel 

- eenvoudig 
- afhankelijk 
- routinematig 

- machines, 
mens als verlengstuk 
van kapitaalgoederen 

(instrumentele techn.) 

- sterke arbeidsdeling 
(horiz. differentiatie) 

- formeel gescheiden 
leiding en uitvoering 
(vertic. differentiatie) 

- grootschalig 

- gelijkvormige produkten 
ten behoeve van de ano
nieme afnemers 
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3 NAAR NlEUWE TECHNOLOGISCHE OPTIES 

Het produktieproces kant afhankelijk van het produkt. uiteenlopen van 

een relatief beperkt aantal stappen tot een uiterst complex geheel. 

Met name op dit vlak speelt technologische innovatie en de daarmee 

ontstane nieuwe mogelijkheden een centrale rol. Achtereenvolgens zul

len twee aspecten hier nader belicht worden. namelijk het gebruik van 

zogenaamde flexibele produktieapparatuur en aanzetten tot vormen van 

CAD-produktie. 

3.1 Flexibele produktieapparatuur 

Onder flexibele produktieapparatuur kunnen afzonderlijke of met 

elkaar verbonden programmeerbare gereedschap- en hanteringsmachines 

worden verstaan (vgl. Bilderbeek Ii Kalff, 1985 pag. 40 e. v. ). De 

toevoeging flexibiliteit verwijst naar het programmeerbare aspect, 

waardoor in principe bewerkingen snel kunnen worden ingesteld en 

eventueel opgeslagen in het geheugen. Met name door het laatate wordt 

het in principe mogelijk de specifieke eisen van bewerkingen of han

delingen op willekeurige moment en op te roe pen en met eenzelfde pre

cisie te herhalen. In feite kunnen daardoor een aantal voordelen 

gerealiseerd worden: 

er kan een grote en stabiele nauwkeurigheid bereikt worden; 

de omsteltijden van de machine bij de overgang van de ene bewer

king naar de andere wordt aanzienlijk verkort; 

de machine kan handelingen eindeloos herhalen zonder verlies aan 

tempo door bijvoorbeeld vermoeidheid. Met andere woorden de door

looptijd per eenheid produkt kan verkort worden. In het bijzonder 

geldt dit voor hanteringsmachines (robotica), die in staat zijn 

om relatief eentonige of fysiek zware handelingen continu te 

herhalen; 

tenslotte geldt voor de complexere systemen, dat instelling op 

achtereenvolgend verschillende bewerkingen of handelingen, werk

stuk- en gereedschapswisseling, werkstuktransport en controle 

mogelijk wordt, waardoor ook buiten de geldende bedrijfsuren 

'doorgewerkt' kan worden. 
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De opsomming van deze voordelen geeft al aan, dat bij het gebruik 

van flexibele produktie-apparatuur meerdere ori@ntaties mogelijk 

zijn. Practisch blijken deze verschillen ook daadwerkelijk aanwezig. 

3.2 Flexibele automatisering in praktijk 

In 20 van de 26 onderzochte metaalondernemingen werd ~~n of andere 

vorm van flexibele produktie-apparatuur aangetroffen. Daarnaast 

blijkt in een aantal ondernemingen het voornemen te bestaan om in 

dergelijke apparatuur te investeren. Wanneer naar het karakter van de 

produktie wordt gekeken, lijken er aanwijzingen, dat de diffusie van 

vormen van flexibele produktietechnologie een zekere samenhang ver

toont met de omvang van de output per serie en daarmee met de wijze 

van inrichting van het produktieproces. In figuur 3.1. is de ver

spreiding van flexibele produktie-apparatuur over de onderzochte 

metaalondernemingen weergegeven. Op een aantal punten is daarbij een 

nader onderscheid gemaakt. Wat betreft de zogenaamde CNC-apparatuur 

is aangegeven in hoeverre ook verder ontwikkelde vormen, zoals flexi

bele fabricage modules (FFM) en flexibele fabricage cellen (FFC) in 

ondernemingen werden aangetroffen. De eerste onder scheidt zich, door

dat de bewerkingsmachine naast de bewerking ook in staat is tot ge

programmeerde gereedschapswisseling, werkstukwisseling en bewaking 

van de bewerking. De FFC kenmerkt zich door de koppeling van tenmin

ste twee bewerkingsmachines aan elkaar, waartussen ook geautomati

seerd werkstuktransport mogelijk is (Bilderbeek & Kalff, 1985, pag. 

41). Wat betreft robotica heerst er een zekere mate van spraakverwar

ring. Uitgegaan is daarom van de door Bilderbeek en Kalff gehanteerde 

definitie: 

'Een IR (industri@le robot -JL) is een zelfwerkende en 
zelfcontrolerende machine, voorzien van specifiek gereed
schap voor het hanteren (bijv. met behulp van een grijper) 
of het bewerken (bijv. met behulp van een gereedschap) van 
objecten, waarvan de bewegingen ten aanzien van ori@ntatie, 
positie en volgorde vrij (met behulp van software) program
meerbaar zijn' (idem, pag. 34). 

Tenslotte is nog een derde vorm te onderscheiden, namelijk daar waar 

gebruik gemaakt wordt van programmeerbare apparatuur ten behoeve van 

meet- en regeltechniek. 
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Figuur 3.1: De diffusie van flexibele produktie-apparatuur in 26 
metaalondernemingen.* 

seriegrootte enkelstuks seriepn:x:iuktie massa-
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te technologie 
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2 2 

2 

n.v.t. 5 1 

* De som van de cellen (inclusief het aantal tussen haakjes ge
plaatste ondernemingen) is groter dan 26. Dit wordt veroorzaakt 
door 'dubbeltellingen' als gevolg van het feit, dat in sommige 
ondernemingen meerdere vormen worden aangetroffen. 

** Het getal tussen haakjes geeft het aantal ondernemingen aan, dat 
verwacht op korte termijn deze vorm van technologie binnen de 
onderneming te introduceren. 

Bovenstaande gegevens kunnen hoogstens als indicatief worden opgevat. 

Niettemin is opvallend, dat de populariteit van CNC-apparatuur zich 

meer lijkt te concentreren bij ondernemingen, waar in kleinere series 

wordt gewerkt. Robotica neemt een tussenpositie in, terwijl program

meerbare meet- en regelapparatuur zijn toepassing vooral lijkt te 

vinden in door massaproduktie gekenmerkte ondernemingen. Dit beeld 

wordt nog versterkt, wanneer gekeken wordt naar waar de flexibele 

produktie-apparatuur wordt ingezet. Met name in de ondernemingen, die 

hier ondergebracht zijn in de categorie 'grotere series' blijken CNC

machines vaak in proces ondersteunende afdelingen, zoals de gereed

schapsmakerij gebruikt te worden. Ook hier is in feite sprake van 

produktie van relatief kleine series. Kijken we naast de metaal

industrie ook naar een zevental onderzochte textielondernemingen, dan 

blijken hier vooral vormen van meet- en regel techniek en robotica 

voor te komen. (Programmeerbare meet- en regeltechniek in drie onder

nemingen. Daarnaast zijn er nog twee voornemens binnen afzienbare 

termijn investeringen op dit terrein te doen. E~n of andere vorm van 

robotica werd bij ~~n onderneming aangetroffen. terwijl ~~n onderne-
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ming voornemens was investeringen in deze richting te doen.) 

3.3 Overwegingen bij FPA 

Belangrijker nag dan de mate van diffusie van flexibele technologie 

zijn in de context van deze studie de opties, die men tracht te rea

liseren. In het voorgaande zijn de voordelen, die de nieuwe produk

tie-appara tuur kan bieden reeds kort aangestipt. Practisch blijken 

vooral drie overwegingen bij de toepassing van flexibele produktie

apparatuur op de voorgrond te treden. Als aerste is dat de mogelijk

heid am bewerkingen met een grotere nauwkeurigheid uit te voeren. 

Voor veel ondernemingen ligt hier een directe relatie met de verhoog

de kwaliteitseisen, waarmee men wordt geconfronteerd. Daarnaast 

blijkt het klassieke argument voor het streven naar automatisering. 

namelijk de verkorting van de doorlooptijd per produkt een belang

rijke rol bij investeringen in deze richting te spelen. Hoewel hier 

op het eerste gezicht sprake lijkt van een meer klassieke ori~ntatie 

ten opzichte van procesinnovatie, moet een dergelijke stelling toch 

met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Niet aIleen worden onder

nemingen in toenemende mate met hogere kwaliteitseisen geconfron

teerd, maar ook de ge~iste levertijden blijken de tendens te hebben 

zich te verkorten. Tenslotte kan het argument van kortere omsteltij

den onderscheiden worden. Met name hier lijkt sprake te zijn van een 

gerichtheid op de flexibele mogelijkheden van de nieuwe generatie 

produktieapparatuur. In onderstaand schema is weergegeven welke 

motivering volgens de respondenten in de metaalindustrie doorslag

gevend is bij het investeren in flexibele produktie-apparatuur. 

30 



Figuur 3.2: De belangrijkste voordelen bij het gebruik van FPA vol
gens 26 metaalondernemingen 

CMSTELTIJD NAlJWI<EtJRIGHEID 

N.V.T. 

Opvallend is in bovenstaande figuur, dat geen enkele onderneming de 

flexibiliteit van de produktie-apparatuur als zodanig (verkorting 

van de omsteltijd) als een zelfstandige reden beschouwd om in der

gelijke machines te investeren. Op zich mag dit, zeker vanuit uit 

het oogpunt dat hierop in de literatuur nogal de nadruk wordt ge

legd, enige verbazing wekken. Tegelijkertijd echter lijkt het de 

eerder geschetste opvatting. dat het bij flexibilisering als indus

triele strategie om een omvattender benadering gaat te ondersteunen. 

Flexibilisering is niet zozeer een proces, dat voortvloeit uit de 

richting, waarin de technologie zich nu eenmaal ontwikkelt. maar is 

een antwoord op veranderende omstandigheden en mogelijkheden, waarmee 

de onderneming geconfronteerd wordt. In dat verband is het van belang 

de onderscheiden groepen van ondernemingen aan een nadere beschouwing 

te onderwerpen. 

Onder de ondernemingen, die verkorting van de doorlooptijd als pri

maire reden voor investeringen in programmeerbare produktieappara

tuur opgeven, treffen we onder meer een scheepswerf aan. Program

meerbare las- en snijmachines worden hier. naast optische meetap

paratuur. met name in de nieuwbouw van schepen gebruikt. Omdat het 

hier vooral gaat om het werken met grote vlakken, kan met behulp 

hiervan een aanzienlijke versnelling van de produktietijd bereikt 

worden en tevens op de arbeidskosten worden bespaard. Gezien de 
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internationale concurrentiepositie van de scheepsbouw wordt dit van 

groot be lang geacht. (Overigens is het vermeldenswaard, dat het ge

bruik van geavanceerde apparatuur heeft geleid tot aanpassingen in 

de vorm van het produkt. Het in zwang komen van de platte achterspie

gel van schepen in plaats van de klassieke ronde vorm hangt met name 

samen met het gebruik van automatische snijapparatuur.) Naast deze 

scheepswerf treffen we twee ondernemingen aan, waarvan het produktie

proces getypeerd kan worden als massafabricage. In beide gevallen 

gaat het om relatief simpele produkten, waarvan soms in relatief 

korte tijd grote aantallen leverbaar moeten zijn. Ook hier heeft de 

programmeerbare produktie-apparatuur met name betrekking op lasbewer

kingen. 

Een opvallend groot aantal van de onderzochte ondernemingen geeft 

meerdere redenen op waarom de programmeerbare produktieapparatuur 

van belang wordt geacht. Bij drie van hen betreft het een combinatie 

van nauwkeurigheid en verkorting van de doorlooptijd. Bij ~~n van 

hen, een kabelproducent, heeft de fabricage een bijna procesmatig 

karakter. Door middel van de programmeerbare technologie is het moge

lijk om in het produktieproces een constante kwaliteit te handhaven 

en tegelijkertijd een hogere snelheid te realiseren. Een tweede 

onderneming, die met grotere series werkt, gebruikt een CNC-draaibank 

in de gereedschapmakerij. Doordat met behulp van deze apparatuur 

gereedschappen sneller en nauwkeuriger vervaardigd kunnen worden, 

wordt de stilstand als gevolg van vervanging en (her)instelling in 

het eigenHjke fabdcageproces sterk beperkt. De derde onderneming 

tenslotte wordt weer gekenmerkt door enkelstuksproduktie van relatlef 

grote apparaten. Met behulp van programmeerbare las- en snljappara

tuur kan min of meer analoog aan de wijze van werken op de scheeps

werf verkorting van de produktietijd worden gerealiseerd en tegelij

kertljd de kwallteit van het produkt verhoogd. 

3.4 Doorlooptijd en omsteltijd 

De combinatie van redenen, waarbij verkorting van zawel doorlooptijd 

als omsteltijd als prlmaire overwegingen bij de investering in poten

tieel flexibele technologie worden genoemd. komt in ieder geval bij 

de onderzochte ondernemingen relatief weinig voor. Bij ~~n van de 
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twee ondernemingen waarvoor dit geldt - een toeleverancier voor onder 

meer de bouw - vloeit dit met name voort uit de wisselende serie

grootte van de orders: 

"De grote investeringen Z1Jn in hoofdzaak die (computer) 
numeriek gestuurde kantbank ( ... ) Je kunt veel sneller zet
ten. Bij een conventionele bank moet je elke zet passen en 
instellen, dus als je een serie hebt van 100 platen, dan 
moet je 100 maal dezelfde zet instellen en een zetting 
doen. Bij een numeriek bestuurde bank pak je je produkt, 
kant hem in ~~n keer compleet af en zet hem aan de kant. 
( ... ) Maar het kan sterk verschillen. Je hebt met enkel
stuks te maken, maar we maken ook series van duizenden. Als 
je kijkt naar de utiliteitsbouw, die kappen voor gevelbe
kleding, dat is allemaal stukswerk. Dat zijn kappen speci
fiek op maat gemaakt voor een gebouw. Eenmalig. Wanneer de 
bouw klaar is dan kun je de tekening weggooien, het her
haalt zich nooit. Maar ook dan heeft numerieke besturing 
voordelen, want voor een aanslag, die je normaal gesproken 
met de hand moet instellen, met een schuifmaat moet instel
len, bij een numerieke bank tik je in: zoveel graden en hij 
rekent zelf uit hoe de matrijs moet zakken. Je duwt je 
werkstuk eronder en het is gelijk goed" (MT05, de Heer K., 
directielid) . 

Bij bovenstaande overwegingen lijken vooral practische redenen bepa

lend te zijn v~~r het al dan niet investeren in flexibele produktie

apparatuur. In de andere onderneming in deze categorie spelen meer 

strategische argumenten een rol. Daarbij gaat het om een grotere 

dochteronderneming van een moederbedrijf in de Verenigde Staten, dat 

actief is op het gebied van optische en electronische produkten. 

Daarnaast worden ook specifieke onderdelen toegeleverd aan de auto

industrie. Terwijl bij de eerder genoemde onderneming beide voordelen 

van de FPA nog relatief naast elkaar staan, wordt in deze onderneming 

getracht de combinatie te benutten: 

"We kunnen een hele familie van produkten met diezelfde 
machines produceren. Dus we zijn flexibel. We werken veel 
voor de auto-industrie. ( ... ) Daar maken we nu nog kleine 
series van. We proberen daar steeds meer structuur in te 
krijgen, maar we zijn nog niet echt systematisch bezig met 
de flexibele produktie van de middelgrote series. ( ••• ) Als 
de serie een bepaalde grootte heeft bereikt, dan gaan we 
over op de flexibele produktie van middelgrote series. We 
hebben al idee~n, hoe we dat kunnen uitvoeren. 
Bij de massafabricage hebben we heel concreet een flexibel 
transportsysteem tussen de machines staan. Het zijn vijf 
machines, die ergens zijn 'doorgesneden'. Er zit een gelei-
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dend proces in om de storingen niet over de hele lijn hun 
invloed te laten hebben. Het komend jaar gaan we werken aan 
de uitbouw van het computernetwerk om de produktie-infor
matie te verwerken, geli!nt op deze machines" (MT07, de Heer 
vV, mechanisation manager). 

De ondernemingen, die vooral het belang van de computergestuurde 

produktieapparatuur benadrukken in verband met louter nauwkeurig

heid, worden vrijwel aIle gekenmerkt door de produktie van relatief 

kleine series. Voor slechts ~~n onderneming geldt dit niet, maar dit 

bedrijf vormt een enigszins vreemde eend in de metaalbijt. De fabri

cage heeft eerder een procesmatig karakter. De geavanceerde technolo

gie wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor procesbeheersing. Een 

ander gemeenschappelijk kenmerk van deze groep ondernemingen is, dat 

het om duidelijke toeleveranciers gaat. Deels levert men toe ten 

dienste van het proces, deels hebben de toeleveranties betrekking op 

het produkt van de afnemer. De nadruk, die gelegd wordt op de nauw

keurigheid van de bewerkingen en daarmee de kwaliteit van het eind

produkt lijken dan ook voornamelijk bepaald door ontwikkelingen, die 

verderop nader besproken zullen worden. Hier volstaat het met op te 

merken, dat de nadruk die toeleveranciers leggen op de kwaliteit van 

het geleverde produkt, zich voor toeleveranciers klaarblijkelijk mede 

doorvertaalt in het benutten van een aantal mogelijkheden, dat de 

flexibele produktie-apparatuur biedt. 

3.5 Kwaliteit en omsteltijd 

Tenslotte de groep van ondernemingen, die haar aandacht zawel op de 

voordelen van verkorting van de omsteltijden als die van de verhoogde 

kwaliteit hebben gericht. Ook hier gaat het voornamelijk om toeleve

rende ondernemingen (in ~~n geval binnen het multi-nationale con

cern). De aard van de toeleveranties kan bij drie van de vier onder

nemingen hoogwaardig en gespecialiseerd genoemd worden. De series 

zijn relatief klein. Bij twee ondernemingen kan dan ook gesproken 

worden van het automatiseren van vormen van produktie, die tot nu toe 

niet of nauwelijks rendabel geautomatiseerd konden worden. Doel van 

de automatisering lijkt echter niet voornamelijk besparing op de 

arbeidskosten (voor een deel wordt deze ook niet bereikt), maar het 

garanderen van een bepaalde kwaliteit over langere tijd. Bij ~~n van 
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deze drie ondernemingen wordt getracht, werkend onder een strakker 

systeem van kwaliteit en levertijden, een andere vorm van afleveren 

van de orders te realiseren. Daarbij gaat men uit van de gedachte, 

dat het wenselijker is om in plaats van aan het eind van de fabrica

getijd van de serie de gehele order in een keer af te leveren, door 

de gehele periode heen delen aan de afnemer beschikbaar te stellen. 

Dit sluit aan bij de behoefte van een aantal afnemers om hun voor

raden te beperken. Uit het oogpunt van zowel handhaving van een con

stante kwaliteit als beperking van het verlies aan produktietijd 

door hernieuwd instellen wordt benutting van be ide mogelijkbeden van 

FPA van groot belang geacht. De laatste onderneming, ook een toeleve

rancier aan de utiliteitsbouw, heeft in mindere mate het karakter van 

'high-tech'. De toleranties, waaronder gewerkt moet worden zijn niet 

zo scherp als bij de andere ondernemingen. Het leveren van constante 

kwaliteit staat hier in het teken van bescherming van de specifieke 

merknaam. Het belang van de kortere omstel tijden vloei t met name 

voort uit het feit, dat men weliswaar orders krijgt voor grotere pro

jecten, maar dat binnen deze orders sprake is van een hoge mate van 

diversiteit. Daarnaast speelt de overweging, dat men de voorraden 

uit kosten- en risico-overwegingen zo beperkt mogelijk wil houden een 

belangrijke rol: 

"Wij hebben geen enkel raam op voorraad. Dat gaat op aan
vraag. Voor een specifieke opdracht gaan wij de maatvoe
ring, de tekeningen maken en van daaruit wordt pas gepro
duceerd. Wij zijn geen bedrijf dat voorraad maakt. Elke 
order heeft zijn specifieke samenstelling, dat kunnen ook 
grote series zijn, bijvoorbeeld drie- of vierhonderd ramen 
van dezelfde maat, maar het kunnen ook 10 of 20 verschil
lende puien zijn. ( ... ) Het uitgangspunt is per order pro
duceren; aan de hand van de aanvraag gaan wij produceren 
en niet andersom" (MT08, de Heer L, bedrijfsleider). 

3.6 Stabiele produktieprocessen 

Tegenover de bovenstaande ondernemingen, die gekenmerkt worden door 

het gebruik van verschillende vormen van flexibele produktie-appara

tuur, staan een zestal ondernemingen waar dergelijke apparatuur niet 

werd aangetroffen. De redenen hiervan liepen sterk uiteen. Bij een 

tweetal ondernemingen leek er sprake van een relatief achterblijven 

bij meer recente technologiache ontwikkeling. In ~~n van deze onder-

35 



nemingen, recent overgenomen uit een faillissement, leek sprake van 

d~sinvestering in het verleden. Bij de andere onderneming speelde 

volgens de respondent vooral een gebrek aan informatie een rol. Men 

zag het eventuele belang wel in van aansluiting bij nieuwe ontwik

kelingen, maar was niet bekend met mogelijkheden om hier meer kennis 

over op te doen. Overigens opereerde dit bedrijf wat betreft haar 

hoofdprodukt op een relatief specifiek terrein, waar men weinig con

currentie ontmoette. Bij een drietal andere ondernemingen leende het 

produktieproces zich nauwelijks voor de huidige vormen van flexibele 

automatisering. Opvallend daarbij kan genoemd worden, dat ~~n van 

deze ondernemingen in feite zelf apparatuur op dit terrein ontwik

kelde (robotica). De produkten die werden ontwikkeld hadden echter 

(nog) een dermate experimenteel en eenmalig karakter, dat nauwelijks 

sprake was van een eigen produktielijn. De benodigde onderdelen en 

elementen werden dan ook ingekocht en de assemblage yond veelal bij 

de afnemer plaats. Een laatste onderneming tens lotte had met conven

tionele middelen een hoge graad van automatisering bereikt. Weliswaar 

konden in het als massafabricage te kenschetsen produktieproces nog 

wel fasen onderkend worden, die voor verdere en geavanceerde vormen 

van automatisering in aanmerking zouden kunnen komen, maar de kosten 

daarvoor zouden erg hoog zijn en de garantie op succes vooralsnog 

onzeker. Daarnaast moet opgemerkt worden, dat de impulsen tot verder

gaande modernisering in dit bedrijf beperkt waren. In de eerste 

plaats omdat zelfs voor relatief lage investeringen goedgekeuring 

noodzakelijk was van het moederbedrijf. (Zelfs de inkoop van grond

stoffen werd voor een aantal Europese vestigingen centraal geregeld.) 

In de tweede plaats wist het bedrijf zich verzekerd van ~~n grote 

afnemer, waar een belangrijk deel van de afzet gerealiseerd werd. 

Eventuele veranderingen aan het - vrij eenvoudige - produkt zouden 

naar verwachting beperkt zijn en reeds lang van tevoren bekend. 

3.7 Nieuwe technologie, nieuwe problemen 

De toepassingen van vormen van flexibele automatisering kunnen naar 

het beoogde resultaat verschillen. Tegelijkertijd moet echter gesig

naleerd worden. dat de introduktie van deze technologie@n voor de 

betrokken ondernemingen zeker niet altijd probleemloos is. De aard 

van de problemen loopt uiteen. Als eerste moet op dit punt de vraag 
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genoemd worden of de potentHHe voordelen, die deze apparatuur kan 

leveren, ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden en kostenvoor

delen met zich mee zullen brengen. In een enkele onderneming signa

leerde men, dat dit voor een deel van de bewerkingen niet het geval 

was en had men zelfs besloten om voor een deel van de bewerkingen 

opnieuw gebruik te maken van conventionele apparatuur: 

"We hebben het investeringsprogramma in die apparatuur 
(CNC-JL) stopgezet en gezegd dat we eerst maar eens moeten 
kijken of we het met voldoende rendement aan de gang krij
gen. Anders kun je beter met conventionele banken verder 
blijven gaan, want dit kost handenvol geld. Er staat wel 
een bewerkingscentrum op het programma, maar dat is op de 
iets langere baan geschoven. Voor de rest zijn we aan het 
kijken. Bij het ponsen moeten we af en toe blik inleggen, 
platen moeten onder een machine gelegd worden en na het 
stansen eruit gehaald worden. We zijn aan het kijken of dat 
geautomatiseerd kan worden, maar het grote probleem blijkt 
hier de seriegrootte. De programmeer- en insteltijd van 
zo'n geautomatiseerd systeem is vele malen hoger of duurder 
dan het inleggen. We blijven er weI naar kijken wat daar 
valt te verbeteren. C ••• ) Dat soort ontwikkelingen zijn er 
weI, maar echt robotstraten niet. Dat zie ik de komende 
vijftien jaar hier ook niet gebeuren, als het al ooit 
gebeurt. Als het al ooit gebeurt, dan is het in de appara
tenbouw, maar dan heb ik nog mijn grote twijfels of daar 
wat te halen valt. We maken dan weI 400 of 500 exemplaren 
van een bepaalde apparatenkast, maar dan weI verspreid over 
vier, vijf jaar. Daar kun je geen robot mee aan het werk 
houden" CMR12, de Heer dV, bedrijfsleider). 

Naast de vraag in hoeverre de kosten opwegen tegen de te realiseren 

besparingen (die overigens sterker op de voorgrond zullen staan als 

men zich bij het gebruik van deze apparatuur meer ori~nteert op ver

korting van doorloop- dan omsteltijden) blijken in de tweede plaats 

de eisen. die deze apparatuur aan werknemers stelt. een knelpunt te 

zijn. In verschillende ondernemingen werd gesignaleerd, dat deze 

generatie produktie-apparatuur in een aantal gevallen hogere eisen 

stelt aan het kunnen van de desbetreffende werknemers. Met name 

speelt dit, waar gestreefd wordt naar programmering van de machines 

op de werkvloer. Niet aIleen moeten elementaire kennis en inzicht 

bestaan hoe met computerapparatuur om te gaan en een zeker inzicht in 

wiskundige bewerkingen. maar tevens dient men over de traditionele 

vakkennis te beschikken. Belangrijk is namelijk te onderkennen, hoe 

het werkstuk zich tijdens de bewerking zal gaan gedragen. De afzon-
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der1ijke facet ten van de bewerking moeten in feite vooraf overzien en 

gep1and worden. Naarmate de bewerking comp1exer en nauwkeuriger wordt 

neemt het be1ang hiervan toe. Dit 1aatste veronderste1t ervaring in 

het vak. Het is juist de combinatie van deze vereiste vaardigheden, 

die hoge eisen aan de werknemers ste1t en tot prob1emen in de ar

beidsvoorziening 1eidt. 

"Ik denk, dat het een verkeerde gedachte geweest is om te 
zeggen 'ik haa1 een bakker van buiten en die geef ik een 
CNC-draaicursus en dan is hij draaier'. Het kennen van de 
verspaningscondities is be1angrijk. A1s hier jonge mensen 
binnen komen, die CNC-draaier willen worden, zijn we daar 
b1ij mee, maar ze krijgen eerst een op1eiding van twee 
jaar, waarbij hun geschiktheid wordt beoordee1d. Praktijk
ervaring en verspaningskennis zijn be1angrijk. Een andere 
overweging is dat, wanneer ingeva11en moet worden voor een 
conventione1e draaier, dit niet onmoge1ijk mag zijn, omdat 
iemand niet met de machine om kan gaan" (MR02, de Heer vG, 
bedrijfs1eider). 

"Ze moeten vakmensen Z1Jn, weten hoe ze bijvoorbee1d moeten 
draaien, de vo1gorde van de bewerkingen. ( .•• ) We moe ten 
vakmensen hebben die ook achter de CNC-machines kunnen. Die 
mensen geven we dan weer cursussen in e1ementaire wiskunde. 
Dat blijkt gewoon 100% nodig te zijn. ( ... ) Ik denk we1, 
dat we 1angzamerhand een ander soort instroom moeten heb
ben. Dat za1 niet meer zijn via de LTS. De LTS op C-niveau, 
daar kunnen we nu nog we1 mee werken. maar dat is zich aan 
het wijzigen.Ik denk we1, dat het MTS za1 worden. Overigens 
proberen we dat a1 een paar jaar. Het is ons nog niet 
ge1ukt. In het oosten van het land, daar staan heel wat 
MTS-ers achter de CNC-bank. Dat is bij ons abso1uut nog 
niet ge1ukt n (MRlO, de Heer K.). 

Bij een aanta1 ondernemingen wordt in dit verband met enige zorg 

gekeken naar het gevaar dat eenmaa1 ervaren werknemers op dit ter

rein, door andere, met name grotere, bedrijven worden weggekocht. 

Daarnaast va1t bij een aanta1 grotere ondernemingen een duidelijke 

be1angste11ing waar te nemen voor het versterken van de interne 

op1eidingsfuncties. Overigens is het van be1ang op te merken, dat 

deze tendens tot het ste11en van hogere kwa1ificatie- en ervarings

eisen aan werknemers met deze vormen van geavanceerde produktie

apparatuur zich voora1 1ijkt voor te doen. waar sprake is van pro

grammering op de werkp1ek. Waar wordt gekozen voor andere op1ossingen 

en waar sprake is van de inzet van programmeerbare produktie-appara

tuur ter bevordering van de door1oopsne1heid, 1ijkt deze tendens 

38 



minder sterk aanwezig en soms zelfs tegengesteld. Daarmee lij~t met 

de introduktie van deze nieuwe technologie in ieder geval voor een 

aantal ondernemingen de vraag aan de orde gesteld, welke rol men aan 

werknemers in het produktieproces toekent. De confrontatie met de 

complexiteit van bewerkingen als gevolg van de noodzaak tot het ont

wikkelen van programma's leidt in een aantal gevallen tot herwaarde

ring van het vakmanschap en flexibiliteit van de menselijke factor 

in de produktie: 

"De machinefuncties, dat doet de man nog allemaal. Het vak
manschap van de man is daarin vaak zo flexibel, dat je dat 
nauwelijks aan kunt sturen. Dus wij hebben op het ogenblik 
heel duidelijk geen Direct Nummeric Control. ( ... ) In het 
voortbrengingsproces. dat wij kennen, hebben wij dat bewust 
weggelaten" (MR10, de Heer K.). 

Ais derde wordt wat betreft het introduceren en werken met deze 

vormen van geavanceerde technologie. opgemerkt dat in feite een 

geheel nieuw probleemveld ontstaat. Met het gebruik van deze machi

nes komt meer informatie over het produkt beschikbaar. Deze moet 

bewerkt, geselecteerd. opgeslagen. beheerd en gereproduceerd worden. 

Op dit punt bestaat in de onderneming. met name op de werkvloer, een 

beperkte traditie, wat leidt tot nieuwe vragen en problemen. 

"Kijk met die machines is het zo, wanneer je eenmaal iets 
gemaakt hebt, dan kan je die informatie bewaren. Kijk daar 
heb je het weer: waar zijn we mee bezig? Dat is aIleen met 
een enorm ingewikkeld informatieverhaal de hele dag op gang 
te houden. We hebben op het ogenblik zoveel computerappara
tuur, dat we op dit ogenbUk problemen hebben met het 
archiveren, het opslaan van de informatie en het weer 
terugzoeken, eventueel wijzigen, van de informatie. Dat 
hebben we niet in het administratieve circuit, want dat 
wordt perfect beheerd, maar in het technische circuit zijn 
we nog niet zover dat we de hele informatieverzorging voor 
de verschillende machines perfect onder controle hebben R 

(MR10, de Heer K.). 

Samenvattend kan gezegd worden, dat het streven naar flexibiliteit 

in het fabricageproces en de aanwezigheid van programmeerbare pro

duktie-apparatuur niet zonder meer in elkaars verlengde liggen. De 

redenen tot gebruik van dergeUjke apparatuur lopen duideUjk uit

een. Voor een deel lijkt de wijze van benutting verklaard te kunnen 
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worden uit de aard van het produktieproces. Daar waar traditioneel 

gewerkt wordt in kleinere series (bijvoorbeeld de machine-industrie) 

lijkt een flexibeler gebruik meer voor de hand te liggen. Niettemin 

zijn er onder onderzochte bedrijven voorbeelden van ondernemingen. 

die in grotere series producerend trachten de potentille mogelijk

heden van deze apparatuur ook in deze zin te benutten. Dit veronder

stelt echter een veel omvattender veranderingsproces en beperkt zich 

niet tot de vraag in hoeverre de technische 'hard-ware' aanwezig is. 

Tegelijkertijd kan ook geconstateerd worden. dat een aantal bedrijven 

in kleinere series producerend weinig oog heeft voor de flexibele 

mogelijkheden. Factoren als traditie en bedrijfscultuur, afwezigheid 

van impulsen vanuit de markt en in een aantal gevallen de eigendoms

en beheersverhoudingen lijken hier mee te spelen. 

Ongeacht de wijze van gebruik van programmeerbare apparatuur blijkt 

de practische toepassing een aantal problemen met zich mee te bren

gen. De precieze bepaling van waar en wanneer het rendabel is deze 

apparatuur te gebruiken en aan te schaffen is een vraag, waar ver

schillende ondernemingen mee worstelen. Daarnaast roept de toepassing 

ook een aantal nieuwe problemen en vragen op. Een aantal springen 

daarbij in het oog. Ais eerste gaat het daarbij om de eisen, zowel 

wat opleiding als ervaring betreft, die de nieuwe apparatuur aan 

werknemers stelt. Afhankelijk van de gekozen wijze van benutting 

kunnen deze uiteenlopen. Enerzijds kan dit aanleiding geven tot het 

ervaren van problemen op de arbeidsmarkt. Anderzijds lijkt voor een 

aantal ondernemingen ten principale de vraag aan de orde gesteld te 

worden, welke rol zij werknemers in het produktieproces willen toe

kennen. Als tweede blijken de vraag en aanbod van informatie in de 

fabricage als gevolg van het gebruik van de nieuwe technologie onder

nemingen voor beheersproblemen te plaatsen. Daarbij kan niet terug

gevallen worden op oude werkwijzen, maar nieuwe oplossingen zullen 

geformuleerd moeten worden. In die zin leidt het gebruik van flexi

bele of programmeerbare produktie-apparatuur niet aHeen tot keuzes 

ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van het produktieproces. 

3.8 De introductie van CAD 

Naast CAD (Computer Aided Disign) komen in de literatuur en praktijk 

verschillende andere afkortingen voor die of aangeven dat deze tech-
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nologie in samenhang met een andere vorm van automatisering gebruikt 

wordt of op een meer omvattend automatiseringssysteem betrekking 

hebben. waar CAD een onderdeel van uitmaakt. CAD zelf heeft betrek

king op het ontwerpproces en automatiseert een aantal van de infor

matiestromen. die hier van belang zijn. Daarbij gaat het om geometri

sche modellen en tekeningen. teksten, nummerieke en administratieve 

gegevens. Veel voorkomend naast of in samenhang met de aanduideing 

CAD is CAM. CAM staat voor Computer Aided Manufacturing, kort gezegd 

het met behulp van computers fabriceren. Een koppeling tussen beide 

vormen van automatisering is mogelijk en wordt over het algemeen 

aangeduid als CAD/CAM. Een werkelijke koppeling is echter vrij zeld

zaam en in de meeste gevallen is er dan feitelijk sprake van CAD en 

CAM (Jansen, 1986, pag. 30-32). Buiten deze beide aanduidingen treft 

men ook nog weI de begrippen CAE en CIM aan. Het eerste is de afkor

ting voor Computer Aided Enginering, waarbij naast ontwerp- en teken

werk ook produktievoorbereidende taken met behulp van de computer 

worden uitgevoerd. De tweede tenslotte, Computer Integrated Manufac

turing, is een situatie waarin aIle relevante informatiestromen in 

de fabriek geautomatiseerd zijn. Vooralsnog lijkt dit toekomstmuziek. 

Een belangrijk verschil met de eerder beschreven FPA is dus, dat CAD 

zijn toepassing vindt in het ontwerpproces. Daarmee is het een tech

n010gie, die ingrijpt in een deel van de produktie, waar automatise

ring in vergelijking met de uitvoerende produktietaken minder ver is 

voortgeschreden. Op grond daarvan mag verwacht worden, dat naast de 

eventue1e nieuwe mogelijkheden, die deze technologie biedt, ook het 

arbeidsbesparend karakter meer op de voorgrond zal staan. Daarnaast 

mag verwacht worden, dat - er is nauwelijks sprake is van een 'au

tomatiseringstraditie' - verschillende opties minder duidelijk te 

onderscheiden zullen zijn1 • 

Een tweede verschil is, dat de toepassing en verspreiding van CAD van 

relatief recente datum is. Hoewel al langer ge~xperimenteerd werd op 

dit terrein, komt de diffusie pas echt op gang vanaf het begin jaren 

tachtig, wanneer ook CAD-pakketten voor pc's ontwikkeld worden. De 

aanschafkosten da1en daardoor aanzienlijk. De verspreiding van deze 

technologie lijkt ook minder ver voortgeschreden dan die van FPA. Dit 

komt ook tot uitdrukking in de toepassing in de door ons onderzochte 

bedrijven. In slechts twee ondernemingen heeft feitelijke introductie 

plaatsgevonden. In ~~n onderneming was men bezig met de voorbereidin-
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gen en in nog eens twee ondernemingen ov.erwoog men op termijn deze 

stap te nemen. Bij ~~n van deze laatste ondernemingen, een kleinere 

scheepswerf, maakte men voor ontwerpwerkzaamheden overigens af en toe 

gebruik van gespecialiseerde tekenbureaus met CAD-faciliteiten. 

Vergelijken we dit met de diffusie van bijvoorbeeld CNC-technologie, 

dan is het verschil aanzienlijk. 

Opvallend is, dat het hier allen metaalondernemingen betreft. Geen 

van de textielondernemingen was actief op dit vlak. WeI werd tijdens 

een interview melding gemaakt van een bedrijf, dat men kende in de 

textiel, waar men op CAD/CAM-basis produceerde. Het ging hier echter 

om een zeer gespecialiseerde onderneming. Het bedrijf borduurde 

etiketten voor kleding en dergelijke. Juist door de grote variatie 

daarvan en de eventuele tussentijdse veranderingen in het ontwerp, 

was het werken met CAD/CAM hier van groot belang. Door toepassing van 

deze technologie was men erin geslaagd het voorbereidingstraject 

enorm te bekorten en konden een aantal tijdrovende schakels in de weg 

tussen ontwerp en feitelijke produktie t waarvoor men vroeger een 

beroep moest doen op gespecialiseerde toeleverende ondernemingen, nu 

verdwijnen. 

AIle metaalondernemingen, waar CAD wordt toegepast of invoering 

overwogen, houden zich bezig met de produktie van kleine series of 

enkelstuks. Daarbij spelen aanpassingen van het produkt aan de wensen 

van de afnemer zonder uitzondering een belangrijke rol. Aangepast 

ontwerpen vormt daarmee een essenti@le fase in het produktieproces. 

Gespecialiseerde toeleveranciers, die weliswaar ook in kleine series 

en op specificatie werken, maar waar het ontwerp van het produkt 

meestal door de opdrachtgever wordt uitgewerkt, treft men in deze 

groep niet aan. 

CAD kan zijn strategisch belang voor de onderneming aan verschillende 

redenen ontlenen. Ais eerste is dat de arbeidsbesparing. die in het 

minder creatieve deel van het ontwerpen kan worden bereikt. Het 

betreft hier dan bijvoorbeeld vooral het werk van tekenaars. Een 

tweede reden kan liggen in de standaardisatie, die door automatise

ring in deze fase van de produktie kan worden bereikt. Met name ten 

aanzien van het verhogen van de kwaliteit van het produkt kan dit van 

be lang zijn. Als derde kan de verhoogde flexibiliteit van het ontwerp 
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doorslaggevend worden gevonden. Tenslotte kan de verkorting van de 

ontwerpfase een belangrijke overweging zijn. Daarmee wordt de flexi

biliteit van de onderneming op een andere manier vergroot. Het wordt 

dan immers mogelijk veel sneller op ontwikkelingen te reageren. 

Tussen de laatste drie gegeven redenen bestaat een zekere mate van 

samenhang. 

Het aantal ondernemingen is te beperkt om meer algemene uitspraken te 

doen. Vergelijken we echter een aantal NEHEM-demonstratieprojecten 

(NEHEM, 1985, 1986) op dit terre in met de in dit kader onderzochte 

onde rneming en , dan lijkt er een zekere verschuiving op te treden naar 

de laatstgenoemde redenen: 

·Wij z1Jn bezig met de introductie van CAD. ( ... ) Het maken 
van tekeningen, daar zit de grootste produktieverhoging in. 
De hoeveelheid eenvoudiger werk neemt in mensen gezien af. 
( ... ) Dat is niet de primaire reden. De primaire reden is, 
dat het gewoon onafwendbaar is, gezien de ontwikkelingen op 
dat vlak in andere bedrijven. Of het per saldo goedkoper 
is, is voor mij de grote vraag. Het grote voordeel zit hem 
in de doorlooptijdverkorting en de uniformering van con
structies. die worden toegepast. Tekeningen, die vier weken 
duren met de hand, dat duurt nu nog maar de helft" (MT12. 
de Heer V.D., directeur). 

De ervaringen in de mate waarin uiteindelijk op arbeid bespaard 

wordt, blijkt in ondernemingen overigens ook aanzienlijk uiteen te 

lopeno 

CAD heeft niet aIleen consequenties voor werknemers in de ontwerp

fase, maar kan in combinatie met CAM ook leiden tot veranderingen in 

de overige delen van het produktieproces: 

"De gevolgen van invoering van CAD/CAM zijn niet aIleen 
ingrijpend v~~r de tekenkamer, maar ook voor de werkvloer. 
In be ide onderdelen treden taakveranderingen en -verzwarin
gen op: 

op de tekenkamer vindt een integra tie van functies 
plaats (van constructeur en programmeur naar 
constructeur/programmeur). Met name voor de - van 
de werkvloer voortgekomen - constructeurs is dit 
een heel grote, soms te grote overgang. 
door de introductie van CAD/CAM woordt ook het 
'moeilijke' werk. waarvoor hooggekwalificeerde 
vaklieden nodig waren (onder andere freeswerk) t 

overgenomen door de computer. Er treedt een ver-
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schuiving op van vakmanschap in 'uitvoering' naar 
vakmanschap in 'programmering', terwijl op de 
'vloer' een nieuwe vakman ontstaat (NC-opera
tor), waarvoor op dit moment nauwelijks opleidings
mogelijkheden bestaan. Voor het moeilijke 
freeswerk blijft desondanks behoefte bestaan aan 
hooggekwalificeerde vaklieden." 

(NEHEM, 1986 pag. 23, case-beschrijving ALMAX B.V.) 

Eerder is gesteld, dat er nog veelal sprake is van CAD en CAM in 

plaats van CAD/CAM. Ook in de onderzochte ondernemingen wordt dit 

gesignaleerd. Dat neemt echter niet weg, dat na de introductie van 

CAD en vaak met de aanwezigheid van FPA het streven gericht blijft op 

integratie van de verschillende technologie~n: 

"Elke machine, die we maken is uniek, maar er zitten weI 
dezelfde onderdelen in. De ene is een meter lang, de andere 
twee meter. Met een CAD-systeem kun je gemakkelijk vergro
ten en verkleinen. ( ... ) Ve hebben nu zeven CAD-stations 
staan. Ve zijn nu bezig ook sterkteberekeningen en der
gelijke op de computer te zetten en dan te integreren met 
het CAD-systeem. ( ... ) De berekeningen zelf zijn weI geau
tomatiseerd, maar nu nog de koppeling. De volgende koppe
ling is dan natuurlijk met de nummerieke banken. Maar dat 
is bijna nog nergens gerealiseerd. Dus we zijn weI met CAM 
bezig. Het werkvoorbereidingssysteem is weI helemaal geau
tomatiseerd" (MR12 , de Heer d.V.). 

Jansen merkt op, dat CAD niet gezien kan worden als een gelsoleerde 

technologie, maar vanwege de mogelijkheden van koppeling en verbin

ding ook een organisatieconcept inhoudt (Jansen, 1986, pag. 32). De 

plekken, waar deze technologie wordt toegepast, lijken deze stelling 

te bevestigen. Het gaat niet om een louter produktietechnische toe

passing, maar brengt tegelijkertijd een aantal strategische vraag

stukken aan de orde, die in het verlengde liggen van eerder aan de 

orde gestelde veranderingen in de produktiestructuur. De bijdrage van 

de hier besproken technologie~n aan het vinden van oplossingen voor 

deze vraagstukken wordt niet aHeen bepaald door hun aanwezigheid, 

maar mede door de aard van hun aanwending. Daarmee ontstaan vele 

nieuwe problemen. Vat betreft CAD met name, daar waar het om even

tuele koppelingen gaat lijkt men voor een deel nog in de pioniers

fase. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3 

1. Het is opvallend, dat in de literatuur op dit punt evident minder 
aandacht aan CAD(/CAM) wordt besteed. De eerder geciteerde Kern en 
Schumann, die een uitgebreid empirisch onderzoek hebben gedaan naar 
de verschillende aan automatisering ten grondslag liggende 'produk
tieconcepten' wijden bijvoorbeeld maar enige verspreid liggende 
passages aan deze technologie. 
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4 ARBEID EN FLEXIBILITEIT 

De organisatie van de arbeid in de onderneming is een vraagstuk, dat 

in feite al lange tijd op de agenda staat. De vraag, op welke wijze 

een flexibelere arbeidsinzet gerealiseerd kan worden. heeft nieuwe 

dimensies aan de discussie toegevoegd. maar ten opzichte van inzich

ten, die reeds eerder - in het begin van de jaren zeventig - zijn 

geuit, bestaat ook een duidelijke continulteit. 

Achteraf beschouwd kan gezegd worden. dat in de loop van de jaren 

zestig en zeventig in vrijwel alle economisch hoogontwikkelde landen 

een crisis in de arbeidsorganisatie zichtbaar wordt. Deze crisis 

wordt zicht- en voelbaar in het moeizaam vervullen van bepaalde 

functies. een hoog percentage ziekteverzuim en een groot verloop en 

(vgl Laurier 1983 pg. 22-23). Verschillende factoren zijn daarbij van 

invloed. Als eerste moet daarbij de dominante wijze van inrichting 

van de arbeidsorganisatie zelf genoemd worden. Een ver doorgevoerde 

arbeidsdeling binnen de onderneming. de routinematige inrichting van 

de arbeidstaak en de vrij rigoreuze scheiding tussen planning en uit

voering leidt in toenemende mate tot sociaal-psychologische problemen 

bij werknemers met name in de uitvoerende sfeer. Een tweede factor 

van betekenis is de verandering van de gebruikte produktietechnieken. 

De nadruk op schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande groei van 

de arbeidsorganisatie en centralisatie van besluitvorm!ngsprocessen 

leiden tot een verlies van betrokkenheid en overzicht bij werknemers 

en doen steeds minder een beroep op hun inzet, capaciteiten en moge

lijkheden. Een derde factor is het tegelijkertijd gestegen oplei

dingsniveau van werknemers. Daarmee zijn ook de verwachtingen en 

eisen, die aan het werk gesteld worden. gegroeid. Wat dit betreft 

lijkt er over Iangere periode gezien sprake van twee haaks op elkaar 

staande ontwikkelingen: een stijgend verwachtingspatroon ten aanzien 

van de inhoud van het werk enerzijds en een arbeidsorganisatie. die 

op grond van de bedrijfseconomische dynamiek en arbeidsorganisato

rische inzichten zich in een eerder tegengestelde richting beweegt. 

Tenslotte kunnen nog enkele ontwikkelingen genoemd worden. De uitbouw 

van het stelsel van sociale zekerheid leidt tot een verminderde af

hankelijkheid van de onderneming. Ziekte en het verwisselen van 
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werkgever brengt aanzienlijk minder risico's voor de betrokken werk

nemer met zich mee (zie o.a. De Galan e.a. 1980. pag. 9-14). 

De problemen op het vlak van de arbeid. die zich in de jaren zeventig 

gaan manifesteren, leiden tot een vrij brede aandacht voor de zoge

naamde humanisering van de arbeid. Van de kant van de overheid wordt 

getracht verbeteringen in de arbeidsorganisatie te stimuleren door 

het beschikbaar stellen van subsidies en onder andere aandacht voor 

dit aspect in de Arbo-wetgeving. van de kant van de vakbeweging wordt 

sterk de nadruk gelegd op verbetering van de kwaliteit van de arbeid 

en in ondernemingen vinden experimenten plaats met taakverrijking en 

-verbreding. werkoverleg en produktie in taakgroepen. 

De ontwikkelingen van de tweede helft van de jaren zeventig en begin 

jaren tachtig voegen aan deze ontwikkelingen een aantal elementen 

toe. Als eerste stelt de nieuwe generatie produktiemiddelen andere 

eisen aan werknemers. Met name daar waar sprake is van flexibele 

produktie-apparatuur, waar (voor een deel) op de werkvloer geprogram

meerd moet worden. komt een grotere nadruk te liggen op het vakman

schap van de bediener. die het effect en de gevolgen van bepaalde 

bewerkingen en handelingen vooraf moet kennen. zodat vervolgens in de 

vergaand geautomatiseerde bewerking geen storingen zullen optreden. 

Het beroep op dit soort vakmanschap (aangevuld met elementaire kennis 

op het gebied van bediening van dit soort geavanceerde apparatuur) 

heeft de tendens toe te nemen op het moment dat de fabricage zich 

ontwikkelt in de richting van kleinere series en een snellere wisse

ling van produktvarianten. Met deze ontwikkeling lijkt zich een breuk 

af te tekenen in de richting, waarin zich het denken over het ontwerp 

van arbeidstaken heeft bewogen. 

4.1 De verschillende gezichten van flexibilisering 

Door verschillende auteurs wordt de aanwezigheid van verschillende 

alternatieven of trajecten voor de organisatie van de arbeid in 

relatie met nieuwe technologieMn gesignaleerd. Trendsettend zijn in 

dit verband de Westduitse industriesociologen Kern en Schumann. Hun 

bevindingen wordt echter ook door een aantal Nederlandse auteurs 

onderschreven. Zo concluderen Dekkers en Slagmolen: 
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"De belangrijkste conelusie die uit het bovenstaande over
zicht voor de gevolgen van de kwaliteit van de arbeid kan 
worden getrokken is ons inziens dat de nieuwe vormen van 
automatisering niet ~~n bepaalde ontwikkeling met be trek
king tot de kwaliteit van de arbeid determineren. Op tal 
van punten blijkt een aanzienlijke mate van keuzevrijheid 
te bestaan. Polarisatie van de gevraagde kwalificaties op 
de arbeidsmarkt kan optreden, maar het is geen noodzakelijk 
gevolg van de technisehe ontwikkeling. Homogenisering van 
de gevraagde kwalificaties behoort technologiseh gezien 
even goed tot de mogelijkheden. Een bestendiging van de 
dominantie van de prineipes van het taylorisme en de daar
aan gekoppelde d~kwalifieatie van de arbeid is zeer weI 
voorstelbaar; het is evenmin uitgesloten dat een 'post
tayloristiseh tijdperk' zal aanbreken, dat gekenmerkt wordt 
door het zo veel mogelijk opheffen van de nu nog vaak voor
komende seheiding tussen regelende en besturende taken 
enerzijds en uitvoerende taken anderzijds. De tijd dat men 
zieh ter rechtvaardiging van de aard van de arbeidsorgani
satie kon beroepen op de determinerende invloed van de 
teehnologie lijkt definitief aehter de rug n (Dekkers en 
Slagmolen, 1984: pg.66). 

Volgens Huppes is het met name de informatieteehnologie. die - in de 

produktie gebruikt - een andere inzet van de arbeidskraeht mogelijk. 

zelfs voordelig maakt. In dat verband voorziet hij een terugkeer van 

ambaehtelijke elementen in de arbeidstaak: 

"De informatieteehnologie leent zieh voor een zodanige toe
passing in het produktieproees dat hiermee een relntegratie 
van eertijds gedeelde arbeidstaken, een verbetering van de 
kwaliteit van de arbeid (de arbeidsinhoud) en een verrui
ming van de mate van zelfstandigheid worden bereikt. Een 
hernieuwde ambaehtelijke benutting van de factor arbeid is 
reeds op meerdere plaatsen ziehtbaar. Het inzieht groeit 
dat een dergelijke toepassing de eoneurrentiekraeht van de 
onderneming ten goede komt" (Huppes, 1985: pg. 46). 

Bij Dekkers en Slagmolen enerzijds en Huppes anderzijds is sprake 

van opties in verschillende riehtingen. Aan uitspraken over welke 

ontwikkelingsriehting zal worden ingeslagen en waarom, wagen zij zieh 

niet. Bilderbeek en Kalff menen een kentering in het denken over de 

inriehting van het arbeidsproees te onderkennen en trachten zowel een 

verklaring te geven voor de veranderende inziehten als de eontouren 

te sehetsen van de riehting van ontwikkeling: 
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"Uit bovenstaande beschrijving van de Iijnen waariangs de 
produktie-organisatie is vorm gegeven, komt het beeid naar 
voren van een organisatieconcept dat in menig opzicht niet 
Ianger voidoet. Hoewel het oorspronkelijke klassieke orga
nisatiemodel zich weliswaar heeft ontwikkeid en op een 
aantal punt en is geamendeerd, kenmerkt de ontwikkeling 
ervan zich niet zozeer door meegroeien met of aanpassen aan 
veranderende omstandigheden, als weI door vasthouden aan in 
essentie ongewijzigde basisprincipes. De dominante opvat .. 
ting van de produktie-organisatie vertoont nog steeds 
onmiskenbaar tayloristische trekken en is over het geheel 
genomen onvoldoende meegegroeid met de maatschappeIijke en 
technische ontwikkelingen. Het gevolg hiervan is dat al
lengs duidelijker de tekortkomingen van het onderhavige 
model aan het Licht treden. 
Een van de meest wezenlijke tekortkomingen betreft het 
groeiend onvermogen om adequaat te reageren op veranderin
gen in en rondom de organisatie. Dit gebrekkig aanpassings
vermogen is des te meer een handicap van betekenis. nu aan 
dit vermogen steeds hogere elsen worden gesteld. Daarnaast 
kunnen als tekortkomingen van het dominante organisatie
model worden genoemd: de ondoorzichtigheid. de groeiende 
overheadkosten en het onvermogen tegemoet te komen aan de 
noodzaak van het cre~ren van werk van een hogere kwaliteit. 
Het conventionele organisatieconcept is. kortom. inflexi
bel. ondoorzichtig. demotiverend en duur n (Bilderbeek en 
Kaiff. m.m.v Prakke. 1985: pg. 118-119). 

Tegen deze achtergrond zien beide auteurs zich een ander traject 

ontwikkelen, waarin onder meer integra tie van produktievoorbereidende 

en -begeleidende taken in verzelfstandigde produktie-eenheden en 

bewuste bevordering van het gebruik en de ontwikkeling van op de 

werkplek aanwezige initiatieven en vaardigheden belangrijke essen

tialia zijn. 

Tensiotte vraagt ook de groep Sociotechniek (L.U. de Sitter e.a.) 

bij de beschrijvlng van de contouren en varianten van een integrale 

aanpak van flexibiliteit in het bedrijf expliciete aandacht voor het 

vraagstuk van de kwaliteit van de arbeid: 

nTussen de ontwikkelingen op het gebied van afzetmarkt. ar
beidsmarkt en technologie bestaat een samenhang. 
Technologische ontwikkelingen wijzen in de richting van 
mogelijkheden voor fIexibeIe produktiemiddelen en deze 
nemen steeds meer taken over. Op de arbeldsmarkt verschij
nen in toenemende mate mensen met een behoefte aan werk. 
dat naast operationele werkzaamheden ook bestuurIijke 
vaardigheden vereist: werk met ingebouwde regelcapaciteit 
(denken en doen integreren). Dit kan aIleen tot stand komen 
bij een integratie van produktiefuncties. AIleen dan ont-
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staat er voldoende overzicht om afgewogen regelakties te 
kunnen nemen. 
Beide ontwikkelingen zouden goed op elkaar kunnen aanslui
ten: bij moderne produktiemiddelen ligt het accent meer op 
de besturing van de uitvoerende bewerkingsstappen. Boven
dien hebben deze ontwikkelingen een groot potentieel in 
zich om flexibel te kunnen produceren: een breed opgeleid 
personeel in combinatie met flexibele produktiemiddelen. Oe 
ontwikkelingen op de afzetmarkten vereisen dat deze moge
lijkheden ook benut worden" (L.U. de Sitter e.a., 1987:pg. 
11-12) • 

Bovenstaande citaten zijn wat uitgebreider weergegeven om aan te 

geven, dat flexibele produktie met geavanceerde produktiemiddelen 

zowel de mogelijkheid biedt tot een andere inrichting van het ar

beidsproces als dit ook vereist. In ieder geval kan dit, zoals hier 

boven is gebeurd, min of meer theoretisch worden afgeleid. Tegelij

kertijd blijkt practisch de discussie over flexibele arbeid geken

merkt te worden door daar voor een deel haaks op staande opties. Is 

de essentie van het eerste, dat flexibiliteit slechts bereikt kan 

worden met intrinsiek door hun arbeidstaak gemotiveerde werknemers, 

wiens capaciteiten en mogelijkheden ontplooid en benut moeten worden, 

de tweede invalshoek lijkt arbeid in de onderneming primair te be

schouwen als een kostenfactor, waarvan de inzet in een onzekere 

afzetmarkt en onder soms zware concurrentie geflexibiliseerd moet 

kunnen worden. In beide gevallen is sprake van flexibiliteit en 

flexibiliseringsstrategieen, maar onder deze vlag gaat uitdrukkelijk 

een verschillende lading schuil. 

4.2 Een variabel arbeidsvolume 

In de onderzochte ondernemingen zijn beide lijnen van denken te 

onderkennen. Enerzijds kunnen bedrijven onderkend worden, die de 

flexibiliteit vooral proberen te realiseren met behulp van een 

variabel arbeidsvolume: 

"Het probleem is als je zo'n fabriek hebt met een bepaalde 
capaciteit, dat als je een opdracht hebt dan zit je vol. 
Oat is steeds erg moeilijk, dat is erg fluctuerend. Oat is 
ook de reden, dat we een basis hebben van eigen personeel 
en een flexibel gedeelte, wat wij inlenen. 
Oat doen we op verschillende manieren. Arbeidspools, soms 
ook gewoon met bedrijven, maar dan is altijd het probleem, 
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dat je niet weet of je met een koppelbaas te doen hebt. 
( ... ) Wij lenen ook Joegoslaven in, die zijn hier van 
oudsher op contract aanwezig, dan heb je dat probleem niet" 
(De heer P., bedrijf MR07). 

Afgezien van het feit, dat de onderneming op deze manieren haar 

kwetsbaarheid vermindert ten opzichte van fluctuaties in de order

portefeuille, wordt het gebruik maken van personeel van uitzendbu

reaus, arbeidspools en mensen op tijdelijke contractbasis ook gezien 

als een mogelijkheid de risico's op het gebied van de kwaliteit van 

het aan te trekken personeel te reduceren. Zoveel mogelijk tracht 

men van vast tijdelijk personeel en vaste bemiddelaars gebruik te 

maken. 

"Je personeelsbestand is een beetje gebaseerd op je normale 
produktie. Op het moment dat er pieken komen, ( •.• ) dan kom 
je mensen tekort. ( .•• ) Dus je zit altijd in de maanden 
juni, juli, augustus met een vrij fors aantal uitzendkrach
ten. Dan blijven er aItijd weI wat hangen. ( ... ) Op het 
moment, dat er mutaties komen, mensen weggaan of in de WAO 
komen, dan is het in eerste instantie, dat je vanuit die 
mensen, waarvan je weet dat ze goed zijn en zij weten in 
wat voor bedrijf ze terecht komen, dus het enige wat je 
doet ze een vast contract aanbieden. ( ... ) Ik probeer 
aItijd zoveel mogelijk om met vaste arbeidskrachten te 
werken. Dus dat zijn altijd mensen, die hier regelmatig 
terugkeren. Je hebt weinig inwerkproblematiek, omdat die 
mensen weten wat ze moeten doen. Ais je veel met uitzend
krachten werkt, die niet van toeten noch blazen weten, dan 
gaat de kwaliteit van je produkt achteruit. ( ... ) Het is 
ook een extra belasting van je vaste mensen, want ze moeten 
ze constant in de gaten houden. Door zoveel mogelijk te 
werken met mensen, die regelmatig terugkomen, heb je dat 
stuk ondervangen en ik moet zeggen, dat dit bij ons vrij 
goed werkt" (De heer vV, bedrijfsleider onderneming MR03). 

Deze werkwijze kan zowel bij de ondervraagde metaal- aIs textiel

bedrijven worden aangetroffen: 

·We zaten een aantal jaren geleden tegen de 160 man aan en 
we zitten nu tegen de 100 aan, met een aantal uitzendkrach
ten. Daar is bewust voor gekozen. De proeftijd van twee 
maanden voor werknemers is namelijk te kort VOor een goed 
oordeel. Daarom houden we iemand via een uitzendbureau 
eerst de volledige tijd van een half jaar aan. Dan bieden 
we heel vaak een contract voor een jaar aan. Van beiden 
kanten beval t dat. ( ... ) Heel veel mensen met een vaste 

51 



be trekking komen ui t ui tzendkrachten voort' (De heer G .• 
General manager bedrijf TTOl). 

Een belangrijke voorwaarde voor het werken op deze wijze is het 

vereiste kwalificatieniveau van de gevraagde werknemers en de vaar

digheden. die nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidstaak. In 

alle gevallen. waar deze vorm van flexibilisering wordt toegepast 

gaat het dan ook om uitvoerende functies in de produktie. waarvoor 

relatief weinig specifieke kennis noodzakelijk is en de inwerktijd 

over het algemeen niet meer vraagt dan enkele dagen. In de bedrijven, 

waar voor de produktie een groter beroep gedaan wordt op vakmanschap 

en ervaring is deze wijze van flexibilisering vrijwel niet mogelijk. 

Bij een dergelijke onderneming werd dan ook eerder een tegenover

gesteld streven aangetroffen. Wanneer men de mogelijkheid had om 

vaklieden aan te nemen, dan trok men die aan, desnoods boven de 

sterkte. 

'We hebben altijd nog vijf of zes vacatures openstaan. Als 
we een goede vakman tegenkomen of een goede leerling, kun
nen we hem er altijd bij plaatsen. We zitten nu ongeveer 
vier, vijf mensen onder de begroting, maar kunnen we er 
acht goede mensen bij krijgen, dan pakken we er acht bij" 
(De heer G., hoofd personeelszaken onderneming MR05). 

4.3 Variabele arbeidsinzet 

Tegenover deze vorm van flexibiliteit, die een aantal ondernemings

risico's in feite tracht te externaliseren, staat een andere. Daarin 

wordt op het vlak van arbeid eerder getracht een vorm van interne 

flexibiliteit binnen de onderneming te bereiken. Centraal staat hier 

niet zozeer de mogelijkheid al naar gelang de behoefte het perso

neelsvolume in te krimpen of uit te breiden, maar wordt juist ge

tracht het beschikbare personeel ruimer inzetbaar te maken. Tegenover 

het streven naar vereenvoudiging van de arbeidstaak vindt in wezen 

taakuitbreiding plaats. De flexibiliteit wordt niet zozeer gevonden 

in het realiseren van een lossere band tU8sen een (belangrijk) deel 

van de uitvoerende medewerkers en de onderneming, maar door gebruik 

te maken van de flexibele mogelijkheden van de werknemers zelf. Deze 

lijn van flexibilisering, waarin het aanpassingsvermogen en de crea-
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tiviteit van werknemers een doorslaggevende factor is, kan zowel bij 

de onderzochte metaal- als textielondernemingen worden aangetroffen. 

""We hebben kunnen selecteren uit de bestaande groep. Van
wege dat nieuwe proc~d~ plus de smallere opzet hebben we 
moeten streven om de mensen die waren overgenomen, op alle 
punten inzetbaar te maken. Dus niet zoals vroeger een wever 
kon aIleen maar weven, maar een wever kan nu ook spirale
ren. Hij kan ook scheren en helpen in het magazijn. Het is 
niet meer afgebakend" (De heer R., directeur TT04). 

"Bij zieken gebruiken we weI uitzendkrachten, vooral bij de 
werkzaamheden voor halve dagen. In andere gevallen moet je 
een bepaa1de reserve hebben. "We hebben een jong team op
geleid en daar zijn we nog constant mee bezig. 'We zijn 
daar nog mee bezig, waarbij ze aIle machines en afdelingen 
doorlopen. Mocht er dan ergens een gat vallen dan kan hij 
daar ingezet worden. Flexibiliteit van het personeel" (De 
heer P., bedrijfsleider TT05). 

Ligt de nadruk bij het gebruik van tijdelijke werknemers op verlaging 

van de voor de uitvoering van de functie benodigde ervaring en vaar

digheden, waar het gaat om verbreding van de inzetbaarheid van het 

personeel, lijkt juist sprake van een uitbreding van de scholingsei-

sen: 

"'We hebben nogal wat gedaan aan de flexibilisering van de 
machines, maar ook van mensen. Door de mensen multi-inzet
baar te maken, zodat je, als je eens een keer een calami
teit hebt, je ze van een machine af kan plukken en ergens 
anders neer kunt zetten. ( ... ) De scholingseisen zijn 
daarvan gestegen" (De heer M., bedrijf MT04). 

"Wanneer we naar de verdeling van deze be ide flexibiliseringsstrate

gie~n over de onderzochte ondernemingen kijken, valt een aantal zaken 

op. In 10 textiel- en metaalondernemingen wordt wat betreft het 

produktiepersoneel gestreefd naar een multi-functionele inzet. In 13 

ondernemingen over be ide bedrijfstakken verdeeld tracht men flexibi

liteit te bereiken door op de ~~n of andere manier een variabel 

personeelsbestand tot stand te brengen. Daarbij worden van verschil

lende mogelijkheden gebruik gemaakt. Soms ook worden verschillende 

mogelijkheden naast elkaar gebruikt. Met name in de omgeving van 

Rotterdam wordt in de metaal nog al eens gebruik gemaakt van een daar 

functionerende arbeidspool. Overigens zijn de ervaringen daar niet 

a1 tijd even positief mee. De bezwaren zijn daarbij vaak terug te 
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voeren op teleurstelling over niet passende kwalificaties of ervaring 

bij de tijdelijk aangetrokken werknemers. Met name waar het lassers 

betreft werd een aantal malen opgemerkt, dat men via de arbeidspool 

weI aan lassers kon komen, maar dat deze door hun voorliggende be

roepservaring (bijvoorbeeld in de scheepsbouw) niet gewend waren om 

bijvoorbeeld fijner werk uit te voeren. Naast de offici~le arbeids

pool functioneren ook ondernemingen gezamenlijk door over en weer 

personeel uit te lenen als een officieuze arbeidspool. Omdat het hier 

om samenwerking gaat van min of meer gelijksoortige bedrijven, is het 

hier gemakkelijker om de discrepantie tussen verwachte en werkelijke 

vaardigheden van de aangetrokken werknemers Minder groot. 

4.4 Flexibiliteit en kwaliteit van de arbeid 

Bij een beperkt aantal ondernemingen komen beide vormen naast elkaar 

voor: 

"Binnen het produktie-gebeuren moesten we flexibeler wor
den, want er was een systeem van we maken een serie voor 
een klant, die een bepaald aantal nodig had en die maakten 
we dan achter elkaar. Er was op den duur een opeenhoping 
van de produkten in een bepaalde periode. ( .•. ) Die flexi
belere produktie hebben we bereikt door per dag te gaan 
plannen, met flexibeler en meer machines. ( ... ) Er zijn 
mensen aan toegevoegd. We huren 10 tot 15% van het per
soneel voor de montage in, soms voor het kantoor. Dat ge
beurt bij een vast uitzendbureau, bij voorkeur vaste men
sen. Deze mensen krijgen ook weI eens contracten voor een 
half jaar of een aantal maanden. Het is gebruikelijk in de 
he1e industrie. Er wordt van de mensen zelf ook flexibi-
1iteit verwacht. Ais het nodig is om door te werken. moet 
dat kunnen. Dat wordt gecompenseerd met geld of vrije tijd. 
Bet industriee1 personee1 heeft er weinig moeite mee, maar 
het kantoorpersoneel heeft meer moeite met flexibi1iteit· 
(De heer E., manufacturing manager MT14). 

Op het eerste gezicht 1ijkt de combinatie uitzonderlijk. Beide vormen 

ste11en immers verschil1ende eisen aan werknemers. Daar waar gebruik 

gemaakt wordt van het inlenen van werknemers van co11egabedrijven is 

dit probleem Minder urgent. Het gaat immers om geschoolde of zelfs 

hooggeschoolde medewerkers, die door de grote overeenkomst tussen de 

produktieprocessen of door een heel specifieke kennis van zaken 

zonder een a1 te grote inwerktijd ingeschakeld kunnen worden. In twee 
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gevallen waar sprake was van een multi-functionele inzet van werkne

mers, in het bijzonder taakroulatie, kan enige twijfel bestaan of 

flexibilisering als het primaire doel moet worden beschouwd. Het ging 

hier om zeer eenvoudige handelingen in de produktie per taak, die in 

hoge mate gekenmerkt werden door een kort-cyclisch karakter. Het 

samenvoegen van taken in produktiegroepen en het laten rouleren over 

de verschillende taken leek eerder tot doel te hebben de motivatie 

van de werknemers bij de produktie te doen toenemen door hun arbeids

taak afwisselender te maken. 

"We hebben twee mensen op de zaag, die loopt 100% per dag. 
( ... ) De rest van de mensen in de werkplaats hebben niet 
een stelling, die zegt van je hoeft vandaag of drie, vier 
weken hetzelfde werk te doen. Ze maken een compleet produkt 
en de ervaring is dat door de afwisseling, die ze hebben, 
ze ook meer gemotiveerd zijn, dan dat ze een profieltje 
alleen maar hoeven te voorzien van een sleuf- of slotgat, 
en dan weer naar een collega toe" (De heer L., bedrijf 
MT08) . 

Hier lijkt eerder een relatie te liggen met het streven, zoals dit 

in de loop van de jaren zeventig onder naam 'humanisering van de 

arbeid' ontstond, dan dat er sprake is van een duidelijke poging tot 

flexibilisering van de produktie. Overigens blijken, ook als het om 

relatief eenvoudige arbeidstaken gaat, veranderingen niet altijd 

eenvoudig door te voeren. Bij een onderneming had men pogingen in het 

werk gesteld om een soortgelijke taakroulatie door te voeren, maar 

deze waren op de traditie van de klassieke arbeidsorganisatie, zoals 

deze zich ook voor een deel bij werknemers heeft vastgezet, stuk 

gelopen. 

"Het is voor een redelijk deel ongeschoolde arbeid, wat je 
in wezen niet door een studie of zo kunt leren. Het zijn 
dus allemaal jongens. die in het praktijk het yak leren. 
Die Heden staan Hever geen stoppen in te draaien. Ze 
hebben toch weer een bepaald eergevoel binnen dat werk, 
waardoor ze niet multi-functioneel kunnen opereren" (de 
Heer S., sales manager onderneming MR08). 

DergeHjke pogingen kunnen vooral beschouwd worden als pogingen om 

een aantal negatieve effecten van de klassieke organisatie van het 

arbeidsproces te verminderen. De inrichting van het produktieproces 
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verandert in wezen echter niet. Daarnaast zijn ondernemingen te 

onderscheiden, waar het streven naar multi-functionaliteit van de 

werknemers in een duidelijke samenhang gezien wordt met veranderingen 

in de wijze van produceren. Bet streven naar verbreding van de inzet

baarheid van het personeel is hier niet zozeer een correctie op een 

te ver doorgevoerde arbeidsdeling in de produktie, maar wordt be

schouwd als een immanente noodzaak v~~r flexibele produktie. 

"Bet proces brengt job-roulation met zich mee. Bet z1Jn ook 
economische overwegingen ( .•• ) per dag is niet iedere 
machine even zwaar bezet. Wij spelen met onze mensen en 
machines in op de vraag, die de klant stelt. Als firma 
hebben wij drie doelstellingen. Als eerste is dat stille 
uitlevering. Een klant moet zo veel mogelijk op zijn wenken 
bediend worden. Dat doe je niet door enorme voorraden op te 
bouwen. Dat betekent, dat je flexibeler moet gaan produce
reno Als tweede zeggen we, dat het economisch verantwoord 
moet. Je kunt natuurlijk weI snel uitleveren, maar als ik 
daar een massa machines tegenover moet zetten en een massa 
mensen, dan kan het toch weI eens problematisch gaan wor
den. Bet derde is - de volgorde is willekeurig - een hoge 
kwaliteit. Dat zijn de drie peilers, waarop we onze mensen 
van hoog tot laag op wijzen. ( .•. ) Dat kan slechta bereikt 
worden door een flexibel machine park en de inzet van het 
personeel. We hebben legio produkten. Alleen al in ~~n 

sektor 30 tot 40. C ... ) 
Bet zou een enorme blunder zijn onzerzijds, als we zouden 
denken, dat wij de wijsheid in pacht hebben. Bet is team
werk. Zij [werknemers] hebben bepaalde verdiensten en 
kennis van zaken en wij hebben die. Waarom zou je het niet 
bij elkaar op een hoop gooien? ( ... ) Ik kan het nog duide
lijker zeggen: de tijd van bek houden, er wordt voor je ge
dacht, is voorbij. Zo werkte het in de oude textiel. Die 
bedrijven leven niet meer. Dat zijn nu fraaie parkeerplaat
sen of supermarkten" (de Bheer B. bedrijf TT03). 

Bet mag opvallend genoemd worden, dat deze uitspraken in een tex

tielonderneming konden worden opgetekend. Met name in deze be

drijfstak waren zowel de arbeidsdeling in het produktieproces als de 

ori~ntatie op de 'economy of scale' ver doorgedrongen. Typerend voor 

de verandering is, hoe getracht wordt de wijze van produceren in te 

richten op basis van de behoefte van de afnemer(s). De drie elemen

ten, die daar centraal in staan zijn het leveren van een produkt. dat 

zoveel mogelijk overeenkomt met de wensen van de afnemer, het onder

kennen van het belang van de wijze van aflevering en het bieden van 

zekerheid ten aanzien van kwaliteit (en levertijd)1. 
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4.5 Opvattingen over de factor arbeid 

Beide lijnen van flexibilisering lijken mede gekenmerkt te worden 

door een verschillende opvatting met betrekking tot de positie, die 

arbeid in het produktieproces inneemt. In de lijn. waarbij gestreefd 

wordt naar een vorm van externe flexibilisering wordt arbeid met name 

gezien als een potentieel storende factor in het produktieproces. Een 

visie, die bijvoorbeeld bijzonder sterk uit het volgende citaat 

spreekt: 

flElke vent, die met zijn poten aan het produkt zit, kan het 
verzieken. Qua proces moet je daar naartoe, je moet eigen
lijk niet eens het licht aan moeten doen" (de Heer B., 
sales manager Bedrijf MaOS). 

Zowel in arbeidsorganisatorische als in technisch zin is het streven 

- naast de bedrijfseconomische overwegingen die uiteraard een rol 

spelen - erop gericht de afhankelijkheid van arbeid (en dus de werk

nemer) voor de uitvoering van het produktieproces te verminderen. 

Elementen in het ontwerp van arbeidstaken, zoals een ver doorgevoer

de bedrijfsinterne arbeidsdeling en scheiding van planning en uit

voering, kunnen in dit licht mede gezien worden als instrumenten tot 

beheersing van de arbeid (vergl. o.a. Braverman 1979). Tegenover deze 

visie, dit paradigma, lijkt in de ori~ntatie op interne flexibiliteit 

een andere opvatting gestalte te krijgen. Arbeid of liever de werkne

mer met zijn creativiteit, vakkennis en inventiviteit wordt als een 

bron van flexibiliteit onderkend. Ook deze andere opvatting kan bij 

de gelnterviewde ondernemers worden aangetroffen: 

"Het vakmanschap van de man is daarin zo flexibel, dat je 
dat nauwelijks aan kunt sturen. ( ... ) We kunnen echt niet 
met knoppendrukkers werken" (de Heer K., onderneming MRIO). 

"We hebben flexibel personeel, veel moderner dan destijds 
de directies ingeschat hebben. Ik vind eigenlijk, dat het 
bedieningspersoneel beter was dan het management. Die 
hebben in het verleden enorme kansen laten liggen. Enorm 
jammer. We hadden een imperium kunnen zijn op dit gebied. 
Waarschijnlijk te conservatief, te behoudend" (de Heer H. 
bedrijf TT03). 

57 



Verschillende op elkaar inwerkende factoren spelen bij deze para

digmawisseling een rol. Als eerste gaat het daarbij om de eerder 

beschreven veranderingen, waarmee ondernemingen de afgelopen decen

nia zijn geconfronteerd (toegenomen internationale concurrentie, 

veranderd consumentengedrag, het hoge tempo van technologische veran

deringen, verkorting van de levenscycli van produkten) en de conse

quenties ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van de onderneming. 

die daaruit worden getrokken. Flexibele produktie voor een verande

rende markt (hetgeen niet identiek is met een fluctuerende markt) 

lijkt. hoe veelbelovend een aantal ontwikkelingen op het gebied van 

automatisering ook mogen klinken. vooralsnog nauwelijks met louter 

technische en/of organisatorische middelen te realiseren. In de 

tweede plaats lijkt de technische ontwikkeling. in het bijzonder het 

beschikbaar komen van een nieuwe generatie van automatiseringsap

paratuur. van invloed. Enerzijds lijken door deze ontwikkeling nieuwe 

gebieden van de produktie voor automatisering in aanmerking te komen. 

Anderzijds benadrukken deze pogingen tot automatisering (en met name 

de moeilijkheden, die daarbij ondervonden worden) echter tegelijker

tijd de kwaliteiten, die werknemers, in het bijzonder vakkrachten. in 

het fabricageproces inbrengen. Tenslotte doet de nieuwe generatie 

automatiseringsapparatuur en de nagestreefde veranderingen in de 

produktie een nieuwe vraag naar geschoolde arbeidskrachten ontstaan. 

Dit leidt voor specifieke categorie~n werknemers tot spanningen op de 

arbeidsmarkt. E~n van de cynische karaktertrekken van het functione

ren van de arbeidsmarkt is, dat aan beide zijden waardering pas 

blijkt te kunnen worden gegeven in tijden van schaarste. 

4.6 Gevolgen voor kwalificatie-eisen 

Met dit laatste is tevens ~~n van de problemen aangegeven, die een 

rol speelt bij pogingen interne flexibiliteit mede met behulp van de 

multi-functionele inzet van werknemers te realiseren. Moderne tech

nologie, noodzakelijk voor flexibele produktie. ~n het streven naar 

op meerdere functies en voor meerdere produkten inzetbare werknemers 

leidt tot een opwaartse druk op de kwalificaties. In de ondernemin

gen, waar gestreefd wordt naar interne flexibilisering, blijkt rela

tief grote aandacht te worden besteed aan scholing en opleiding. 

Welke omvang dergelijke inspanningen kunnen aannemen kan gel11us-
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treerd worden met het volgende citaat. Het aantal werknemers in de 

betrokken onderneming bedraagt circa 120 personen. 

ftWij hebben hier een aantal buitenlandse werknemers en 
stellen hun zonder meer in staat redelijk kennis te nemen 
van de Engelse taal. We gaan naar steeds geavanceerder 
appara tuur toe, terminals. Daar kun je op een gegeven 
moment weI die dingen neer zetten en dan zeggen, 'oh ja, 
vergeten, dat hij niet zo best Nederlands beheerst'. C ••. ) 
Je moet hem een re~le kans geven. We hebben tussen de 30 en 
40 mensen in allerlei cursussen en opleidingen op allerlei 
gebied. We sturen bijvoorbeeld die mensen van de weefmachi
nes zes weken naar Zwitserland toe. Er is er al een aantal 
geweest. Een kwaliteitsman sturen we C ..• ) naar een tech
nologiecursus. Turkse werknemers krijgen Nederlandse les. 
We betrekken hier ook mensen bij nieuwe plannen. Daar gaat 
weI gigantisch veel tijd inzitten, maar ik vind en mijn 
directe medewerkers vinden dat ook, dat je daar duidelijk 
weI iets voor terugkrijgt ft (de Heer H., bedrijf TT03). 

Overigens kan ook bij ondernemingen, die zich in een traditioneler 

trajekt van flexibilisering bevinden, geconstateerd worden, dat pro

cesinnovatie leidt tot veranderingen in de kwalificatie-eisen. De 

wijzigingen, die zich hier voordoen hebben echter vooral be trekking 

op het middenkader en technisch personeel. 

"Als de machine eenmaal loopt, dan kan een ongeschoolde man 
erachter zit ten. Da t kan iedereen. ( ••• ) Nee je kunt zo 
naar een uitzendbureau gaan wat je tekort komt aan bedie
nend personeel. Je hebt er zo drie of vier bij" (de Heer R. 
bedrijfsleider MTll). 

"Je hebt geen speciale bankwerkers meer nodig. Ook op de bouw 
zelf. Wanneer we de ramen maken, dan blijkt in praktijk vaak, 
dat een goede timmerman nog meer doet, meer kant dan een 
bankwerker. ( ... ) De afkorter, dat is degene, die profielen op 
maat zaagt, dat is een specifieke functie, dat eist een spe
ciale opleiding. De rest van de mensen, die ... Nu werken er 
vakantiewerkers bijvoorbeeld, als je vakantiewerkers hebt, die 
een beetje snugger zijn, die actief zijn, die draaien met twee 
of drie dagen met een volwassen knaap behoorlijk mee" (de Heer 
L. t bedrijf MTOB). 

Met name de laatst aangehaalde onderneming is illustratief voor de 

mate t waarin polarisatie van kwalificaties optreedt onder invloed 

van invoering van nieuwe produktietechnieken binnen het meer tradi

tionele traject van organisatie van de arbeid en aanwending van de 

techniek. Tegenover de uitvoerende functies, die men zich klaarblij-

59 



kelijk in enkele uren of dagen eigen kan maken, staat een uitgebreid 

opleidingsprogramma voor machinestellers en het (lager) leidinggevend 

personeel. Afgezien van de inhoudelijke eisen aan de scholing is in 

het opleidingsprogramma ook voorzien in een uitgebreid roulatie

systeem, waarbij ervaring wordt opgedaan op de verschillende afdelin

gen van het bedrijf alvorens de uiteindelijke functie en plaats te 

bepalen. 

4.7 Voorwaarden en belemmeringen voor flexibilisering van de arbeid 

Het zou onjuist zijn te veronderstellen. dat het mobiliseren van de 

creativiteit en inventiviteit van werknemers met het oog op het 

bereiken van interne flexibiliteit een sinecure is. De jarenlange 

traditie in de organisatie van het arbeidsproces, waarbij men sterk 

gericht was op specialisatie van specifieke handelingen of bewer

king en blijkt ook hier een rol te spelen: 

"Dat [het streven naar een multi-functionele inzet van 
werknemers J doen we weI, maar W1] hebben geconstateerd 
( ... ), dat na een jaar iedereen toch weer op zijn eigen 
machine werkte. Dat wil niet zeggen, dat ze die andere 
machine niet konden bedienen, maar ze voelden zich het best 
thuis op die ene machine. Bij ons boren de fresers en kot
ters ook, maar ze hebben in principe weI hun eigen rich
ting. Om pieken op te vangen wordt er weI gewisseld" 
(de Heer vG, onderneming MR02). 

In dit licht zal het geen verbazing wekken, dat de voorwaarden voor 

omschakeling naar vormen van interne flexibilisering in kleinere 

ondernemingen met een ambachtelijke traditie guns tiger lijken dan in 

grotere ondernemingen, die gekenmerkt worden door grootschaliger 

produktiemethoden, een sterk arbeidsdelige opzet van het werkproces 

en een complexe organisatiestructuur met lange communicatielijnen. 

De traditie of vanzelfsprekendheid van de klassieke arbeidsorgani

satie en de daaraan verbonden kwalificatiestructuren leidt ook tot 

een aantal knelpunten, waar de combinatie van nieuwe produktie-tech

nologie enerzijds en taakuitbreiding en verbreding van de verantwoor

delijkheid anderzijds hogere kwalificatie-eisen met zich meebrengt. 

Het aspiratieniveau van toekomstige werknemers met middelbare of 
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hogere op1eidingen sluit niet aan op het beeld, dat ontstaan is van 

direct uitvoerende werkzaamheden in de fabrieksmatige produktie: 

"Ik denk weI, dat we zo langzamerhand een andere instroom 
moeten hebben. Oat zal niet meer zijn via de LTS. De LTS op 
C-niveau, daar kunnen wij nog echt weI mee werken, maar dat 
is zich aan het wijzigen. Ik denk we1, dat het MTS zal wor
den. Overigens, dat proberen we a1 een paar jaar. Het is 
ons nog niet ge1ukt. In het oosten van het land, daar staan 
heel wat MTS-ers achter een CNC-bank. Ons is dat nog niet 
gelukt. We hebben continu MTS-ers in het bedrijf als sta
giaires. Die hebben een 1eerpraktijk, die om de acht weken 
wisselt. Na acht weken komt er weer iemand anders, dat gaat 
a1tijd door. We hebben a1 enige van die jongens hier gehad, 
maar achter de CNC-bank zijn ze nog niet terecht gekomen. 
( .•• ) Het is vaak zo, dat MTS-ers, die hier komen, eigen-
1ijk geen zin hebben om in de werkp1aats te werken. Die 
willen ge1ijk op de tekenkamer of buiten de deur. In een 
Ford Escortje door Nederland rijden. Leuke dingen doen'(de 
Hheer K., onderneming MR10). 

Interessant is, dat de respondent op dit punt een cu1tuurverschi1 

meent te kunnen constateren tussen verschi11ende de1en van het land. 

Voorzover dit op grond van de door ons ondervraagde ondernemers in de 

metaa1industrie kon worden nagegaan, b1ijkt er inderdaad een moge

Ujke grond van waarheid in deze uitspraak te zitten. In enke1e 

bezochte ondernemingen in Twente konden werknemers met een MTS-ach

tergrond in bedoe1de functies worden aangetroffen. Bij de ondernemin

gen in en rond Rotterdam was dit niet het geva1. Daar moeten echter 

twee opmerkingen bij gemaakt worden. In de eerste plaats is dit 

hooguit een uiterst grove indicatie en is het aanta1 bezochte onder

nemingen te klein om op dit punt verstrekkende uitspraken te doen. In 

de tweede p1aats b1eek bij enke1e Twentse ondernemingen de wijze van 

werving van personeel op dit scho1ingsniveau op een andere wijze te 

ver1open. Personee1 in dienst van de onderneming werd zovee1 moge-

1ijk gestimu1eerd met faci1iteiten van het bedrijf een MTS-op1eiding 

te doen. In een k1einere onderneming met ongeveer 30 personee1s1eden 

vo1gden bijvoorbee1d verschillende produktiemedewerkers een derge-

1ijke op1eiding. 

Een tweede be1emmering om de flexibe1e mogelijkheden en vakkennis 

van de werknemers optimaa1 te benutten is ge1egen in de comp1exiteit 

van de gebruikte produktie-apparatuur. Daar waar sprake is geavan

ceerde vormen van automatisering worden f1exibe1e moge1ijkheden 
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optimaal benut. wanneer het programmeren in feite ook (voor een groot 

deel) op de werkvloer kan plaatsvinden (vgl. Kern & Schumann, 1985). 

Naarmate echter het aantal vrijheidsgraden van de apparatuur toeneemt 

wordt directe programme ring aanzienlijk ingewikkelder en voor een 

deel ook langduriger: 

"Bij het draaien [wordt] weI [op de werkvloer geprogram
meerd], maar bij het kotteren kan het gewoon niet. want dat 
is een zes-assige kotterbank. Daar kom je aan de machine 
niet uit. Ais het kan gebeurt het programmeren zoveel 
mogelijk hierboven [afdeling planning en ontwikkeling]. 
want zolang iemand aan de machine staat te programmeren. 
draa it hij niet. Maar het kan weI eens niet anders. Pro
grammeren van machines met meer dan twee assen met de hand 
is bijna ondoenlijk of er staat een bijzondere man ach
ter"(de Heer vG. onderneming MR02). 

Overigens is het van belang hier op te merken, dat het hier in feite 

om het spiegelbeeld van het bovengesignaleerde kwalificatie- en 

scholingsprobleem gaat. 

4.8 Flexibilisering en het 'ontwikkelingsconcept' 

Afsluitend kan gezegd worden, dat ook op het punt van aanwending van 

de arbeid en de daarmee verbonden mogelijkheden zich verschillende 

lijnen ten aanzien van flexibilisering aftekenen. Hoewel in beide 

gevallen gesproken wordt in te~en van flexibiliteit lijken de ach

terliggende concepten aanzienlijk te verschillen. De eerste is door 

ons getypeerd als het streven om door middel van een vari~rend ar

beidsvolume zo adequaat mogelijk op fluctuaties van de markt te 

reageren. De afzetmarkt wordt primair ge:interpreteerd als een on

zekere markt. Omdat daa~ee een aantal ondernemersrisico's in feite 

ge~xternaliseerd worden, is hier sprake van een vo~ van externe 

flexibiliteit. De met deze optie verbonden visie ten aanzien van de 

functie van arbeid in de onderneming, in het bijzonder het fabricage

proces, is gebaseerd op arbeid als kosten- en potentieel storende 

factor. Daarmee wordt teruggegrepen op een aantal klassieke para

digmata in de organisatie van de arbeid in het produktieproces. Hier 

tegenover staat het streven naar interne flexibiliteit. De visie ten 

opzichte van de afzetmarkt wordt sterker bepaald door de idee van een 

veranderende markt, waar adequaat en effici~nt op ingespeeld moet 
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worden. Ondanks de nieuwe mogelijkheden, die de moderne generatie 

produktie-apparatuur biedt, om het fabricageproces flexibel in te 

richten, wordt arbeid in de onderneming herkend als een factor, die 

een hoge mate van flexibiliteit in zich draagt en een groot probleem

oplossend vermogen heeft. Daarmee lijkt teruggegrepen te worden op 

een aantal elementen ten aanzien van de arbeid, die onder invloed van 

de heersende industri~le traditie naar de achtergrond gedrongen zijn. 

De uitwerking van deze concepten heeft uiteenlopende consequenties 

voor het karakter van de arbeidsplek, de vereiste kwalificaties en 

scholingsniveau en op de kwaliteit van de arbeid. Dit lijkt in over

eenstemming met de opvattingen van verschillende auteurs, zoals deze 

in de aanvang van deze paragraaf zijn weergegeven. Toch zijn hier een 

drietal aanvullingen op hun plaats. Als eerste zou de indruk kunnen 

bestaan da t, bij de wijze. waarop naar flexibele arbeid wordt ge

streefd, het om een keuze gaat met een zekere mate van vrijblijvend

heid. Anders gezegd: twee naast elkaar staande gelijkwaardige alter

natieven. Op grond van het empirisch materiaal mag geconcludeerd 

worden, dat dit niet het geval is. De wijze, waarop flexibiliteit 

wordt nagestreefd, vertoont in grote mate een samenhang met de pogin

gen op andere terreinen. Een flexibel fabricageproces kan nauwelijks 

gecombineerd worden met een arbeidsbestand. dat in hoge mate variabel 

is. Daar waar fabrikageprocessen, mede door het karakter van de 

gebruikte technologie, in hoge mate zijn ingericht op het principe 

van relatief eenvoudige arbeidstaken met een sterk routinematig 

karakter, lijken pogingen om een beroep te doen op de flexibele 

mogelijkheden van de arbeid uiterst problematisch. 

Een tweede factor, die in relatie met de eerder geciteerde auteurs 

genoemd moet worden heeft betrekking op de kwaliteit van de arbeid. 

Met name daar waar het gaat om de realisatie van interne flexibili

teit op het punt van arbeid. zijn de verwachtingen hier redelijk tot 

zeer positief. Daarbij baseert men zich op het vereiste niveau van 

kwalificatie en vakmanschap. Het hier gepresenteerde empirische 

materiaal lijkt dit te bevestigen, maar enkele kanttekeningen zijn 

daarbij op zijn plaats. Wanneer andere aspecten van de kwaliteit van 

de arbeid in ogenschouw worden genomen, bijvoorbeeld de werktijden, 

dan blijken er ook minder gunstige ontwikkelingen zichtbaar. In beide 

vormen van flexibiliteit wordt bereidheid tot overwerk op noodzake-
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lijke momenten een belangrijke voorwaarde genoemd. Met name als 

gevolg van pieken, die zeker ook in een flexibel fabricageproces 

kunnen optreden, mag verwacht worden, dat druk op variabele arbeids

tijden zal toenemen. Daarnaast blijkt vanwege het kostenaspect van de 

produktie-apparatuur ook een duidelijke voorkeur voor bedrijfstijd

verlenging en de invoering van ploegendiensten te bestaan. 

Tenslotte blijken er verschillende ori~ntaties ten opzichte van het 

streven naar flexibiliteit te bestaan. Deze bepalen in hoge mate de 

wijze waarop de technologie gebruikt wordt. en voor welke vorm van 

flexibiliteit ten aanzien van de arbeid in de onderneming geopteerd 

wordt. Een directe relatie tussen technologie lijkt dan ook niet op 

zijn plaats. Het is niet zozeer het gebruik van de technologie, dat 

een bepaalde vorm van kwaliteit van de arbeid met zich mee brengt, 

maar eerder de wijze, waarop men het produktieproces onder de nieuwe 

omstandigheden, met gebruikmaking van de nieuwe mogelijkheden, ge

stalte probeert te geven, die de aanwending van zowel technologie als 

arbeid in hoge mate bepalen. De richting, waarin de kwaliteit van de 

arbeid zich uiteindelijk zal ontwikkelen, wordt in hoge mate bepaald 

door de vraag welke van beide hier enigzins schematisch weergegeven 

ontwikkelingconcepten uiteindelijk dominant zal worden. 

Nog een laatste opmerking: met be trekking tot de kwaliteit van de 

arbeid is de aandacht tot nu toe sterk gericht geweest op de ontwik

kelingen binnen de onderneming. Het gevaar bestaat daarmee, dat een 

aantal maatschappelijke consequenties buiten beschouwing blijven. 

Dit zou onterecht zijn. Geconstateerd kan worden, dat met name vanuit 

het concept van interne flexibiliteit een opwaartse druk ten aanzien 

van de kwalificaties, het vaardigheids- en ervaringsniveau van pro

duktiemedewerkers bestaat. Dit versterkt de spanning op de arbeids

markt, waar het geschoolde functies betreft. Bij de andere vorm vindt 

dit vooral plaats ten aanzien van het middenkader en technisch per

soneel. Het gevaar bestaat, dat de tendens tot stijgende kwalifi

caties zich maatschappelijk vertalen in een sterke segmentering aan 

de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Langs de lijnen van scholingsni

veau en bereid- en mogelijkheid tot min of meer los/vaste relaties, 

zouden groepen werknemers kunnen ontstaan met uiteenlopende maat

schappelijke perspectieven (vgl. Kern & Schumann 1985). In het hui

dige karakter van met name de langdurige werkloosheid lijkt een 

dergelijke ontwikkeling zijn schaduw al vooruit te werpen. Ten aan-
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zien van een aantal van de onderzochte ondernemingen kan opgemerkt 

worden, dat op het punt van Ieeftijd van de eventueel aan te nemen 

we rknemer , 40 jaar ais een soort magische grens wordt gehanteerd. 

Daarboven acht men het vermogen tot fIexibel opereren te gering. In 

hoeverre een dergeIijke ontwikkeling in de toekomst gecorrigeerd zal 

kunnen worden door de tevens ais noodzakelijk gevoeide aanwezige 

vakkennis en ervaring bij de betrokken werknemer kan op grond van de 

beschikbare gegevens niet beantwoord worden. 
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wrm BIJ HOOFDSTUK 4: 

1. Een wereld van verschil met de denkwijze, die ~~n van de we~n~ge 
vrouwelijke direkteuren in de Nederlandse textiel, mevrouw Cecile A. 
Kanteman, voor de jaren vijftig en zestig schildert: 

·Wat de consument er uiteindelijk mee deed interesseerde mijn 
mannelijke collega's geen klap. Hoewel tachtlg procent van onze 
produkten bestemd was voor de consumenten, wisten wij van die 
groep niets af" 
(Van Waarden, De Vroom en Laurier, 1987) 
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5 EXTERNE ORGAHISATIE EN LQGISTIEK 

In vrijwel aIle benaderde ondernemingen, of zij nu aktief waren in de 

metaal- of textielindustrie, wordt geconstateerd dat de geeiste le

vertijden van gereed produkt onder druk staan en dat de kwaliteit 

van het produkt een steeds belangrijker concurrentiefactor gaat wor

den. 

"Het punt van de kwaliteit wordt belangrijker en de snel
heid wordt belangrijker. Kwaliteit misschien nog weI meer 
dan de snelheid. Vroeger konden ze veel meer hebben. Als we 
toen belden, dat het een maandje later werd, vonden ze het 
niet zo erg. Die ruimte was toen ingepland, maar dat gaat 
er steeds meer uit" (MT04, de Heer M.). 

Een aantal van de gelnterviewde ondernemers is zelfs van mening dat 

be ide aspecten, in het bijzonder de kwaliteit, voor de afzet zeker zo 

belangrijk zijn geworden als de prijs. Eerder bleek al dat verbete

ring van de kwaliteit van het produkt ~~n van de belangrijke overwe

gingen was bij investeringen in nieuwe produktieapparatuur. 

De nadruk, die gelegd wordt op kwaliteit en levertijd, kan in verband 

worden gebracht met diverse veranderingen, die de afgelopen jaren 

hebben plaatsgevonden. De snelheid van de ontwikkeling op technisch 

gebied en in voorkeuren van afnemers en consumenten, maakt het nood

zakelijk om produkten snel op de markt te brengen. In een zich snel 

vernieuwende markt ligt het voor de hand om voor de markt uit te 

denken (wat grote inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwik

keling vraagt). Dit is echter niet de enige consequentie. Tegelijker

tijd ligt het immers voor de hand om zo laat mogelijk te produceren 

en de tijd tussen produktie en consumptie (afname) zo kort mogelijk 

te maken. Het minste risico loopt men immers als de behoefte zoveel 

mogelijk geldentificeerd is en men redelijk verzekerd is van de afzet 

van het produkt. De voordelen zijn navenant. De kans om met onafzet

bare voorraden eindprodukt te blijven zitten, kan zo worden gemini

maliseerd. De jaren van recessie hebben in de vorm van volle opslag

plaatsen en parkeerterreinen, de gevaren van het 'voor de markt uit 

produceren' zichtbaar gemaakt. Daarnaast is er nog een ander voor

deel: de omloopsnelheid van het in het produkt gelnvesteerde kapitaal 
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wordt verhoogd. De eventuele voordelen van het wegwerken van 'stuw

meren' in het traject tussen producent en afnemer gelden echter in 

principe ook voor het voorliggende produktieproces. Aan al te grote 

grondstof- en tussenvoorraden zijn immers grote nadelen verbonden. 

Als eerste betekenen dergelijke voorraden kosten (in de goederen 

zelf, door ruimtebeslag, door de noodzakelijke voorwaarden voor 

onderhoud, in personeel), die niet op een andere wijze produktief 

gemaakt kunnen worden. Als tweede zijn dergelijke voorraden investe

ringen in een produkt, dat nog gefabriceerd moet worden. In feite 

kunnen zij voor een deel de flexibiliteit van de onderneming reduce

ren. De achterliggende filosofie wordt in een 'nutshell' onder woor

den gebracht door Van den Broek. chef fabric age voorbereiding van 

DAF-trucks: 

"Als je van boven erop kijkt, dan denk je een stromend ri
viertje. Maar als je in de rivier zou kunnen kijken, dan 
zie je dat er zich op de bod em een hele hoop obstakels 
bevinden, die de doorstroming van het water belemmeren. 
Ogenschijnlijk gaat het allemaal goed, maar nadere analyse 
wijst uit dat het anders ligt. 
Het is een metafoor. De stroom kun je zien als de fabricage 
van produkten. Een bedrijf moet een 'flow' van produkten 
leveren. Ook dat lijkt vaak gemakkelijk te gaan, maar ook 
hier leert nadere analyse dat er allerlei obstakels zijn 
die de doorstroming belemmeren. C ... ) 
Het westerse denken ( ... ) is altijd gebaseerd geweest op 
wantrouwen. Zo van: je weet maar nooit, het zou wel eens 
mis kunnen gaan, dus laat ik maar een tussenvoorraad aan
leggen, zodat ik nooit plat val. Dat wantrouwen zowel naar 
de toeleveranciers, als naar de eigen produktie toe, leidde 
tot geweldige tussenvoorraden, gigantische voorraden eind
produkt en een hele logge organisatie, die niet goed kan 
inspelen op wijzigingen die er in de markt plaatsvinden ft 

(Van Empel in Intermediair 22-11-'85: 5). 

Er zijn echter ook gevaren aan een dergelijke strategie verbonden. 

De intensivering van de (internationale) concurrentie maakt het nood

zakelijk ook snel ter plaatse te zijn. De noodzaak van snelheid drukt 

zich uit in de grote nadruk, die op korte levertijden wordt gelegd. 

Tegelijkertijd echter groeit ook de behoefte aan gegarandeerde kwali

teit. Storingen in het produktieproces, als gevolg van fouten en 

onnauwkeurigheden in de aangeleverde goederen (of diensten), bedrei

gen immers een snelle en permanente uitlevering van de produkten. 
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De sterke nadruk, die in toenemende mate komt te liggen op de snel

heid waarmee geleverd kan worden (en dus gereageerd op marktverande

ringen) en op de kwaliteit van het produkt, is volgens een aantal van 

de respondenten een belangrijke factor in de metamorfose, die de ooit 

ten dode opgeschreven bedrijfstak van de textielindustrie de afgelo

pen jaren heeft ondergaan. Naast het feit, dat de verbetering van de 

perspectieven voor een deel kan worden toegeschreven aan het verzet

ten van de bakens of liever de potenti~le markten van de bedrijfstak 

door het ontwikkelen van nieuwe produkten, blijken voor de meer 

binnen de traditonele grenzen van de sector blijvende bedrijven het 

technisch kunnen (kwaliteit) en de geringe fysieke afstand tot de 

belangrijke afnemers, waardoor snel gereageerd en geleverd kan wor

den, van doorslaggevend belang. 

"De modische sector, dat wisselt razendsnel. Als je daarin 
mee wilt doen, dan moet je continu de ogen open houden, dan 
slaap je niet 's nachts. Dat is zeer snel op de markt. 
( ... ) Da t moet binnen een aantal dagen of weken in de 
winkel hangen. Ais ik dat met een boot laat komen, dan gaat 
het - gelukkig - niet snel genoeg. Met het vliegtuig zijn 
de transportkosten dermate hoog, dat je voordelen ook weer 
weg zijn. Dat is dus de reden, dat we in de mode een vinger 
in de pap proberen te krijgen. De mode veranderde vroeger 
vier keer per jaar, ieder seizoen. De kleuren stonden over, 
het algemeen vast. De ene keer iets donkerder bruin dan de 
andere keer, in de zomer lichte kleuren. Dat is nu voorbij. 
In de zomer trekt men nu gerust zwart aan. 
Vroeger had je hele grote confectionairs. Hele batterijen 
vrouwen en meis jes achter de naaimachine. De twee- tot 
driehonderd mensen, die daar werkten, dat gaf een heel 
starre organisatie. Het duurt allemaal veel te lang. ( •.. ) 
Wat je tegenwoordig ziet, is dat er veel kleine confec
tiebedrijfjes zijn, die razendsnel werken. ( .•• ) Toen die 
grote confectiebedrijven achter elkaar het loodje legden en 
er overgestapt is naar de lage-Ionen-Ianden, liep de aan
voer spaak. Het duurde te lang. Het moest in geweldige 
series zijn. Marokko, Tunesi~, Joegoslavi~, Polen. Ik kan 
in Polen niet aankomen met de vraag, kunt u vijftig van die 
jasjes maken. Dan zeggen ze, wat zegt u meneer? 50.000. 
Daar komt nog bij, dat de leverijden geweldig lang zijn. 
Het moet allemaal via het logge apparaat. Ais ik praat over 
de mode, met blokjes en frutseltjes erin, dan wordt dat 
heel vaak weer in Nederland gemaakt ft (MT01, de Heer R., 
general manager). 

"Tegen al die goedkope importen uit Turkije en Pakistan 
kunnen wij sowieso niet op. Daar hebben wij zelfs het 
ruwdoek nog niet voor. En daar vandaan komt een kant-en
klaar pakketje. AIleen door een beter plaatje en een goede 
levertijd, gewoon door het beter te doen, hebben wij een 
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markt kunnen houden. ( ... ) Zodra je hoog in de markt gaat, 
wordt de meterprijs duurder, maar de consument wordt ook 
kri tischer. De hele tendens is, dat er meer eisen worden 
gesteld - ook vooraf al - dan voorheen. Er moet aan bepaal
de eisen worden voldaan en getest. ( ... ) Als aan het eind 
de eisen bekend zijn, dan moet je met de inkoop van je 
ruwdoek daar al rekening mee houden. Dan is ook de vraag of 
het tiberhaupt weI op de markt te koop is. Misschien moet 
het nog weI gemaakt worden. ( ... ) bepaalde toeleveranciers 
hebben we hier niet meer. Gewoon omdat ze met een te lage 
norm werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Pakistan. Doek uit 
die landen kunnen we gewoon niet gebruiken" (TTOS, de Heer 
P .• bedrijfsleider). 

"Ik denk dat het duidelijk is om te stellen, dat de tradi
tionele textiel, die hier gemaakt wordt niet gelijk is aan 
wat in Portugal gemaakt wordt. Van ons is het kwalitatief 
beter. Ja, nog steeds. Je zit hier met een verschrikkelijke 
hoop know how uit het verleden. Maar het is ook zo, dat de 
nieuwe machines, die er zijn ook steeds meer moderne elec
tronika hebben. Dat betekent gewoon, dat je hoogwaardige 
mensen moet hebben. In een land als Turkije kan dat natuur
lijk niet. ( ... ) Daarnaast zijn de levertijden te lang. Als 
je confectie-artikelen hebt, dan kun je een container 
truien laten komen, maar die moet je een half jaar van te 
voren bestellen. Als de mode wat verandert - en die fluc
tueert de laatste jaren nog al - dan kom je in de proble
men. Je ziet dus vaak in de confectie-industrie heel kleine 
bedrijfjes ontstaan, die heel snel kunnen wisselen. Daar 
kun je als textielindustrie weer op inspelen. Maar dan moet 
je snel kunnen leveren. ( ... ) Als je dan ook snel op de 
veranderingen in de markt in wi! spelen, dan heb je een 
voordeel als je hier zit. Dan kun je ook een hogere prijs 
vragen" (TT07, de Heer H .• lid van de RvB). 

Overigens blijkt uit met name het laatste citaat tussen de regels 

door ook nog een aantal andere factoren een rol te spelen. Als eerste 

heeft dit betrekking op het produktiemilieu, waarbinnen de onderne

ming opereert. Een zekere industrHUe traditie, waarin ervaring is 

met het werken met hoogwaardige apparatuur en de aanwezigheid van 

know how, blijkt als een voordeel beschouwd te worden. Daarnaast 

vindt een zekere daling van het relatieve belang van de loonkosten 

plaats onder invloed van investeringen in dure hoogwaardige produk

tie-apparatuur. 

Dat de druk op verkorting van de levertijden en verhoging van de 

kwaliteit van het produkt zo breed ervaren wordt, is niet toe te 

schrijven aan het feit, dat aIle ondernemingen bovenstaande produk

tiefilososofie geadopteerd hebben. Veel meer wordt het veroorzaakt 

door twee factoren. In de eerste plaats heeft het werken onder een 
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streng regiem van kwaliteit en levertijd een uitstralingseffect naar 

andere ondernemingen. In die zin kan gesproken worden van een ket

ting- of liever (produktie)ketenreactie. In de tweede plaats wordt 

dit effect nog eens versterkt door de populariteit van het uitbe

steden van delen van de produktie bij een groot aantal ondernemingen. 

Op beide aspecten zal hieronder nader worden ingegaan. 

5.1 De ketenreactie van voorraadbeperking 

Het streven naar vermindering van de voorraden uit kosten- dan weI 

flexibiliteitsoverwegingen heeft de tendens stroomopwaarts in de 

produktieketen voortgezet. Dit betekent overigens niet. dat aIle 

ondernemingen er daadwerkelijk in slagen om hun voorraden te ver

minderen. Om verschillende redenen kan dit feitelijk onmogelijk zijn. 

Een aantal van de onderzochte ondernemingen zat in de situatie. dat 

dit feitelijk onmogelijk was, wat leidde tot juist een opeenhoping 

van voorraden in deze bedrijven. In ~~n onderneming bleek, dat met 

name de structuur en het beleid van het concern, waarbinnen men 

opereerde, onvoldoende beslisvrijheid boden om adequaat op deze ont

wikkelingen in te spelen. Het inkoopbeleid voor deze dochter van een 

Amerikaanse multi-national vond centraal plaats voor aIle Europese 

vestigingen door het hoofdkantoor in Belgi~. Lang van te voren moes

ten daarom de benodigde grondstofvoorraden georderd worden. Deze 

metaalonderneming trachtte van de nood een deugd te maken door te 

streven naar afspraken met grotere afnemers, dat op voorraad geprodu

ceerd kon worden. Daarbij was een zeker risico aanwezig. Lmmers 

veranderende eisen bij de afnemers zou kunnen leiden tot een vrijwel 

onverkoopbare voorraad. Een minder aan een bepaalde afnemer gebonden 

oplossing, zoals het produceren van halffabricaten die nog verschil

lende eindvarianten mogelijk maakt, achtte men gezien het relatief 

eenvoudige karakter van het produkt en de aard van het fabricagepro

ces niet mogelijk. Bureaucratische efficiency en efficiency op basis 

van schaalvoordelen lijken hier op hun eigen grenzen te stuiten. De 

risico' s, die dit met zich meebrengt, worden gecompenseerd door op 

voorraad te produceren voor bepaalde afnemers, maar feitelijk re

sultaat is~ dat een deel van de voorraadvorming van de laatsten bij 

de toeleverancier komt te liggen en dat daarmee ook een grote af

hankelijkheid ten opzichte van hen v~~r lief genomen moet worden. Een 
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tweede reden, waarom een verdere vertaling van het voorraadprobleem 

naar de toeleveranciers niet goed mogelijk blijkt, kan worden aan

getroffen bij een aantal andere ondernemingen. Dit is omdat de grond

stoffen geheel of ten dele bestaan uit natuurlijke produkten, die als 

gevolg van niet beheersbare omstandigheden sterk van kwaliteit kunnen 

wisselen. 

"Verder zitten we nog weI eens, omdat we een zeer betrouw
bare indruk naar de klant willen maken, met onze levertij
den, met hogere voorraden. Ook vanwege eventuele calamitei
ten, die kunnen optreden. We zitten hier ook met allerlei 
processen, waar we het fijne niet van weten. Omdat ze ook 
bij de leverancier niet precies weten, wat nou weI en niet 
goed is, hebben we voor dat produkt een gigantische voor
raad, waar we twee jaar mee kunnen overbruggen" (MT04, de 
heer M.). 

In bovenstaande metaalonderneming heeft het probleem be trekking op 

voor het produktieproces noodzakelijke oli~n. In de textielindustrie 

geldt dit probleem, met name waar sprake is van de verwerking van 

katoen. Daarbij geldt dat, naarmate men meer stroomopwaarts in de 

produktieketen komt, de discrepantie tussen wat uiteindelijk gevraagd 

zal worden en wat men als grondstof kan krijgen sterker wordt ge

voeld. 

"Degene die verantwoordelijk is voor de inkoop van grond
stoffen, moet zorgdragen voor de continulteit van het be
drijf. De grondstof wordt niet naast de deur gemaakt. Die 
komt uit Afrika, Amerika, China, Rusland. Het zijn enorm 
lange toevoerwegen. ( ... ) Je moet een onderscheid maken, 
wat je op voorraad hebt en wat je op de boot hebt zitten. 
Hij kan voor een half jaar inkopen vanwege de constantheid 
van de kwaliteit. Hij zegt, ik wi! die partij van die 
plantage in die vorm, maar je moet het niet tegelijk bij 
mij achter de deur schuiven. Dus hij roept af. Hij wil voor 
vier weken (sterkere kwaliteiten acht weken] in huis heb
ben. De boot doet er zes weken over. Dus er moeten zoveel 
schepen onderweg zijn en zoveel achtergehouden worden. Dat 
wordt ingepland, maar het schuift ook door. Die katoen komt 
er weI aan. Die kun je niet stoppen. 
We hebben natuurlijk ook synthetische Ieveranciers. Dat 
gaat karter. Die zitten weI naast de deur. Een zelfs in 
Nederland. ( ... ) Daar kan je tegen zeggen, meneer ik wi! 
het niet. Ze komen met een vrachtwagen van 16 ton aanrijden 
en we zeggen, nee vandaag geen vrachtwagen. Dat hebben we 
weI onder controle. De katoen niet, dat blijft dooriopen. 
( ... ) 
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Met name ook omdat je de mix-wijzigingen. die toch moeten 
gebeuren, ingepland moeten worden. Ik kan bij wijze van 
spreken over drie maanden geen Mozambique meer krijgen. Ik 
moet dus nu al beginnen met het toevoegen van andere katoen 
met een beetje dezelfde eigenschappen. Exact krijg je nooit 
hetzelfde. Het is net welke pluk je hebt of wat voor sei
zoen ze gehad hebben" (TT02, de Heren Y en dD, respectieve
lijk directeur en efficiency manager). 

De beslisvrijheid van de onderneming wordt niet in aHe gevallen 

bepaald door concernstructuur of aard van het produkt en de grond

stof. De mogelijkheden om leveringsvoorwaarden te bedingen zijn ook 

sterk afhankelijk van de krachtsverhoudingen tussen ondernemingen. Zo 

werd ~~n onderneming geconfronteerd met een leverancier, die vrijwel 

een monopolie had op het punt van het benodigde materiaaL Deze 

leverancier weigerde of was niet in staat, het produkt anders dan in 

bepaalde hoeveelheden en op bepaalde tijdstippen te leveren. Ten

slotte gold voor een aantal ondernemingen, dat het produkt een sterk 

seizoengevoelig karakter had. In korte tijd moesten daardoor grote 

hoeveelheden geleverd kunnen worden. Aan deze vraag kon slechts 

worden voldaan door in afwachting van de uitlevering op (grote) 

voorraad te produceren. 

In zijn algemeenheid lijkt de stroomlijning van de goederenbeweging 

binnen een produktiekolom van boven naar beneden te verlopen. Een 

dergelijk proces van 'filtering down' stokt. waar als gevolg van de 

aard van het produkt, de gebruikte grondstoffen, het karakter van het 

proces of de krachtsverhoudingen tussen in relatie met elkaar staande 

bedrijven geen verdere mogelijkheden zijn tot het tot stand brengen 

van een regiem van kwaliteit en levertijd. Het streven naar stroom

lijning van informatie- en goederenstromen binnen een produktieketen 

breekt op de zwakste schakel. De kosten daarvan worden overigens over 

het algemeen door deze schakel gedragen, omdat zich hier voorraden 

ophopen of door de directe afnemers naar alternatieven wordt gezocht, 

wat uiteindelijk marktverlies betekent. 

Overigens betekent dit niet. dat voor de andere bedrijven de inpas

sing in het regiem van hoge kwaliteit en korte levertijden probleem

laos verloopt. Met name de voortdurende druk op de tijd van levering 

wordt door een aantal ondernemingen als bijzonder zwaar beschouwd. 
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"Ja, de levertijd wordt belangrijker ( ... ). Vroeger mochten 
ze een schip in vijf jaar bouwen. Nu wordt er ge~ist, dat 
het schip binnen een jaar klaar is. Dat betekent, dat ook 
wij binnen een bepaalde tijd moeten leveren. Alleen het 
vervelende voor ons is, dat vrij laat een investeringsbe
slissing wordt genomen. Dan is de tijd, die je er voor hebt 
nog zo krap. ( ... ) Dit jaar moest ik een omzet maken in de 
machinefabriek, die anderhalf maal groter was dan m~Jn 

eigen capaciteit. Van de tweehonderd man heb ik nog eens 
tachtig inleenkrachten gehad, maar ik ben over al mijn 
levertijden heengegaan. ( ... ) Ik denk weI eens, als ik al 
de gestelde levertijden haal, dan komt er weer een andere 
idioot, die zegt dat het nog korter moet. 20 zijn we elkaar 
helemaal gek aan het maken. Ik vraag weI eens of het weI 
goedkoper wordt door de levertijden als maar te verkorten. 
Ik denk, dat het op een gegeven moment ophoudt. Bij de 
kraaninstallaties heb ik pas weer een paar opdrachten 
moeten accepteren. Binnen veertien weken moet ik die machi
nes in elkaar hebben staan, terwijl daar vroeger acht tot 
negen maanden voor stond. Hoe los je dat op"? (MR 12, de 
dV. ) • 

Naarmate er meerdere orders naast elkaar verwerkt worden, die ieder 

voor zich een eigen, maar vooral ook korte levertijd hebben, worden 

de problemen groter en gecompliceerder. Daarenboven worden beiden 

eisen, korte levertijden en hoge kwaliteit, als strijdig met elkaar 

ervaren. De eerste stimuleert tot haastwerk, dat zich slecht ver

draagt met de gevraagde nauwkeurigheid. 

S.2 Logistieke beheersing van goederen- en informatiestromen 

Het belang van een goede kwaliteit en een korte, maar vooral betrouw

bare levertijd leidt tot een grotere aandacht voor logistieke vraag

stukken. Dit betreft het optimaliseren van zowel goederen- als infor

matiestromen. Deze aandacht beperkt zich niet tot de bewegingen en 

communicatie binnen de onderneming, maar heeft in toenemende mate 

betrekking op de interactie tussen ondernemingen. In dit verband mag 

illustratief genoemd worden, dat in een aantal gevallen de toeleve

rancier de beschikking kreeg over produktieprognoses van de afnemer, 

zodat in de planning rekening gehouden kon worden met te verwachten 

opdrachten. (Overigens werd door een aantal van de toeleverende 

bedrijven beklemtoond, dat dergelijk prognoses - met name wanneer 

sprake is van een snel wisselende markt - geen zekerheid voor afname 

scheppen. Een al te sterk steunen hierop bij planning van produktie-
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capaciteit en zeker bij investeringen in produktie-apparatuur brengt 

dan ook risico's met zich mee.) 

Aan de andere kant voerden in een aantal gevallen afnemers controles 

uit bij de toeleverancier ten tijde van de fabricage van het ge

vraagde produkt. In het verlengde van dit laatste moet ook de toene

mende populariteit van zogenaamde kwaliteitsborgingssystemen worden 

gezien. Het gaat hier om een beschrijving van de processen, procedu

res, controles en verantwoordelijkheden in de onderneming. Op grond 

van het resultaat kunnen ondernemingen een bepaalde kwalificatie 

krijgen, waarbinnen ook weer een hi~rarchie is aangebracht. In toene

mende mate gaan bedrijven er toe over om een dergelijke kwalificatie 

van de toeleverende bedrijven te eisen. Door middel hiervan wordt de 

werkwijze van het toeleveren in feite transparant gemaakt, waardoor 

zekerheden ten aanzien van kwaliteit en levertijd kunnen worden 

verkregen. Onder de onderzochte (toeleverende) ondernemingen werd 

hierop overigens verdeeld gereageerd. Een deel van de ondernemingen 

reageert met wantrouwen op deze ontwikkeling. Afgezien van het feit 

dat men het tegen de bedrijfscultuur in vindt druisen buitenstaanders 

in de keuken te laten kijken, speelt angst voor de eventuele gevolgen 

van het hebben van een bepaald systeem een roll 

'X [~~n van de grotere uitbestedende ondernemingen in 
Twente) kwam laatst met de vraag: wat is jullie QA-systeem? 
Dat werd aan aIle toeleveranciers gevraagd. In de enquatte 
stond weI, dat als je niet in de QA van X paste, je de kans 
liep om uit de boot te vallen. Iedereen vulde dus in, dat 
zij nog geen QA-systeem hadden, maar in de toekomst weI van 
plan waren om in die richting te werken" (MT09, de Heer 0., 
directeur) . 

Daarnaast kan bij een deel van de ondernemingen eerder een tegen

overgestelde tendens worden gesignaleerd. Het verkrijgen van cer

tificaten voor hun kwaliteitsborgingssystemen wordt gezien als een 

visitekaartje, waarmee klanten kunnen worden aangetrokken. 

"In die kwaliteitssector is de laatste jaren een hele 
ontwikkeling aan de hand, omdat het steeds meer van inspec
tie verschuift naar kwaliteitsborging. Niet achteraf, maar 
de voorwaarden scheppen, dat er een goed produkt uitkomt. 
We hebben hier in het bedrijf dan ook een kwaliteitsbor
gingssysteem nu, wat door externe mensen wordt ge-audit. In 
ons geval Lloyds. Daar staat het certificaat» dat erbij 
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hoort. Kijk, die geschiedenis begon al met defensieopdrach
ten, waar men dat graag heeft. Daar zit een belangrijke 
aansporing of startpunt uit het verleden. Dat gold niet 
voor ~ns, want daar hebben we vrijwel nooit wat aan gele
verd. Maar het begint zich algemeen uit te breiden. Er zijn 
een aantal klanten, die eist gewoon dat je een kwaliteits
borgingssysteem hebt, anders z1Jn ze helemaal niet van plan 
iets bij je te kopen" (MT12 , de Heer vD, directeur). 

Overigens blijken de ervaringen met kwaliteitsborgingssystemen in 

praktijk vaak gunstig te zijn. het kan een middel zijn om nieuwe 

klanten te winnen en oude te behouden, en tevens om het risico van 

storingen in het eigen fabricageproces te verminderen. Het inzicht 

in de eigen werkwijze. die door het doorlichten van processen, proce

dures en verantwoordelijkheden ontstaat, kan een bijdrage leveren aan 

een planmatige aanpak van de automatisering van de fabric age en de 

daarmee samenhangende informatiestromen in de onderneming. 

·Wij hebben al een [kwaliteitborgings]systeem, omdat de 
klanten dat gingen eisen. Van: laat maar zien dat je pro
dukt goed is. Niet alleen bij eindkeuring, want dat ding 
zal best vijf minuten draaien. Maar draait het ook nog over 
een jaar? C •.. ) Er wordt ook steeds vaker, voordat we met 
een opdracht beginnen een controleplan overlegd met de 
klant ( .•. ). Die zeggen 'op dat en dat punt komen we con
troleren'. De eisen worden dus zwaarder. ( ... ) Het is iets, 
wat de laatste jaren echt actueel is geworden, de kwali
teitszorg. De directie heeft gezegd, we moeten koploper 
zijn wat de kwa1iteit betreft. Dus hebben we een certifi
caat nodig. Ten tweede, je bespaart er een hoop geld mee. 
Je voorkomt er problemen mee en problemen kosten aIleen 
maar geld. ( ..• ) De markt vroeg erom en intern vroegen we 
erom" (MR12 , de heer dV). 

"Ik denk, dat het hele kwaliteitsgebeuren een echte nood
zaak is. Ais wij niet eerst met een kwaliteitssysteem waren 
begonnen, dan hadden we ook die automatisering van het 
papierencircuit niet zo kunnen uitwerken, als we nu gedaan 
hebben. Juist door die formuleringen en de eisen, die aan 
de procedures. nee, de hele organisatie gesteld worden, 
brengt een groot stuk ordening. ( ••. ) Wa t het ons heeft 
opgeleverd is dat er een hele ordening in het bedrijf is 
gekomen. En door die ordening kunnen we automatiseren. 
( •.• ) Je moet erg oppassen niet geconfronteerd te worden 
met 'islands of automation'" (MR 10, de Heer K.). 

Tenslotte is het van belang op te merken, dat met name een aantal 

van de grotere ondernemingen er toe overgaat hun toeleverende bedrij

ven niet aIleen meer op basis van het gehanteerde kwaliteitsborgings-
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systeem te selecteren, maar daarbinnen op basis van eigen ervaring 

en onderzoek weer een differentia tie aan te brengen. Voornaamste 

kriteria daarbij zijn betrouwbaarheid in kwaliteit en levertijd. 

Afhankelijk van de positie in de op grond hiervan gevormde hi~r

archie, wordt getracht een bepaalde relatie met de toeleverancier 

aan te gaan. Met de hoger gekwalificeerde ondernemingen wordt dan een 

min of meer permanente relatie nagestreefd. De 'middenmoot' lijkt 

vooral gezien te worden als een uitwijkmogelijkheid bij onvoorziene 

pieken (conjunctureel uitbesteden), terwijl de laag gekwalificeerde 

ondernemingen niet voor toeleveranties in aanmerking komen. Gezien de 

positie van deze ondernemingen in verschillende produktieketens mag 

verwacht worden, dat ook hier een uitstralingseffect zal plaatsvin

den, die voor ondernemingen actief op het gebied van toeleveren 

ingrijpende consequenties kan hebben. Immers de segmentering in de 

toeleveringsstructuur houdt voor bedrijven, die niet tijdig de om

schakeling kunnen maken naar hoogwaardig toeleveren, het risico in 

dat zij voor langere tijd buiten belangrijke samenwerkingsverbanden 

gesloten zullen blijven. De ontwikkelingen op het gebied van kwali

teit en levertijd en de consequenties, die verschillende ondernemin

gen daar uit trekken, geven aan dat zich in de relatiepatronen tussen 

ondernemingen, het inhoudelijk element van de economische structuur, 

wijzigingen voltrekken. 

Toeleveren is op zich een bijzonder ruim begrip, waarachter verschil

lende betekenissen schuil kunnen gaan. In figuur 5.1 zijn verschil

lende te onderscheiden vormen als begripsbepaling weergegeven. 
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Figuur 5.1.: Een typologie van uitbestedings- en toeleveringsrela
ties*) 

INl'ERMEDIAIRE 
LE.VERlJiGEN 

II 
II II 

LE.'VERIN3EN AAN ' stJB-CCNIRACTIK;' 
DE MARIcr' 

~ 
II II 

CAPACITEITS- SPOCIALlTEITS-
UITBESTEDIK; UITBESTEDIK; 

(Bron: NEREM 1987, pag.7) 

*) Gehee1 consistent is deze figuur overigens niet. Met betrekking 
tot 1everingen aan de markt is de invalshoek van toeleveranties 
gekozen. In de categorie 'sub-contracting' is daarentegen sprake 
van uitbestedingen. Als een vorm van conjunctureel toeleveren kan 
het zogenaamde jobben worden beschouwd. 

Enerzijds wordt er immers het leveren van grondstoffen, halffabrica

ten, machines en eventueel primaire diensten aan een volgende fase 

van de produktieketen (leveren aan de markt) onder verstaan. Ander

zijds wordt toeleveren ook gebruikt voor bepaalde bewerkingen, speci

fieke onderdelen of diensten, die in feite een integraal onderdeel 

vormen van het fabricageproces in een onderneming, maar die om uit

eenlopende redenen niet zelf worden uitgevoerd (sub-contracting). 

Wanneer we toeleveren en uitbesteden in de laatste zin opvatten, dan 

vinden er momenteel enkele belangrijke veranderingen plaats. 

Wanneer we naar de toeleverings- en uitbestedingsstructuren in de 

onderzochte bedrijfstakken kijken, dan valt ten eerste op, dat deze 

een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Het uitbesteden van delen 

van de produktie neemt in principe toe. Di t val t uit verschillende 

ontwikkelingen te verklaren. Als eerste noodzaakt het complexer 

worden van produktietechnologie, -processen en produkten tot een 

zekere mate van specialisatie. V~~r een deel manifesteert zich dit 

in de textielindustrie, waar de grootschalige gelntegreerde bedrijven 

vrijwel verdwenen zijn. In de tweede plaats wordt deze ontwikkeling 
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versterkt door de nadruk, die gelegd wordt op kwaliteit en levertijd. 

Kwaliteit nodigt uit tot specialisatie, terwijl de korte periode. 

waarin iets geproduceerd moet worden, de vraag actueel maakt. wat nog 

weI en wat niet meer zelf geproduceerd zal worden. Tenslotte is het 

gevoelde belang van flexibiliteit een factor, die een intensivering 

van de toeleverings- en uitbestedingsrelaties stimuleert. 

Niet alleen in de textielindustrie heeft het toeleveren en uitbe

steden veranderingen ondergaan. Ook in de metaalindustrie blijkt de 

betrokkenheid bij dergelijke ontwikkelingen groot. In figuur 5.2 is 

de betrokkenheid van de onderzochte ondernemingen weergegeven. Uitbe

steden is daarbij opgevat als het in opdracht en op specificatie 

laten uitvoeren van bepaalde produktietaken dan weI laten fabriceren 

van bepaalde onderdelen ten dienste van ~~n of meer produkten van de 

onderneming. Toeleveren wordt in het verlengde hiervan opgevat als 

het in opdracht en op specificatie uitvoeren van bepaalde produk

tietaken of het fabriceren van bepaalde onderdelen ten dienste van 

een of meerdere produkten van de opdrachtgever. 

Figuur 5.2: 'lbeleve:r::en (in enge zin) en ui tbested.en bi j 28 netaal
bedrijven. 

'IOELEVEREN 

WEI:.. NIET 

4 
UI'I'BESTEDEN 

5 

Bijna 75% van de ondernemingen is, blijkens bovenstaande tabel. op 

de een of andere manier betrokken bij toeleveren en uitbesteden. De 

redenen om niet uit te besteden komen voornamelijk voort uit het 

karakter van het produktieproces. In de eerste plaats betreft het 

die ondernemingen. die gekenmerkt worden door een hoge graad van 

automatisering. Het karakter van de fabricage is min of meer proces

matig. Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat hierbij vrijwel aIle 

ondernemingen worden aangetroffen. die zich richten op massaproduk

tie. In de tweede plaats mag opvallend genoemd worden, dat een drie

tal bedrijven om kwaliteitsredenen niet uitbesteden. Tenslotte waren 

voor ~~n onderneming concurrentieoverwegingen doorslaggevend. Men was 
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bang. dat uitbesteding er op termijn toe zou kunnen leiden. dat 

bedrijven het produkt zelf zouden gaan produceren en daarmee nieuwe 

concurrenten zouden worden. 

De groep van niet toeleverende (in enge zin) bedrijven valt in feite 

in twee delen uiteen. Ook hier kunnen opnieuw vrijwel aIle op mas

saproduktie gespecialiseerde metaalbedrijven worden aangetroffen. 

Daarnaast zijn het enkele ondernemingen, die een uiterst complex 

produkt op specificatie van de klant maken. Het gaat hier vrijwel 

al tijd om enkelstuksfabricage. Deze bedrijven maken zelf over het 

algemeen gebruik van een complex stelsel van toeleveranciers en 

kunnen als eindpunt van een produktiekolom worden beschouwd. 

Ook de groep van bedrijven. die weI als toeleverancier in enge zin 

optreedt, kan in twee categorie~n worden onderscheiden. Als eerste 

is dat een groep van ondernemingen. die toeleveren beschouwt als een 

welkome aanvulling op het produktiepakket. Het is een mogelijkheid om 

eventuele onderbezetting te bestrijden en leegloop in de onderneming 

te voorkomen. Toeleveren fungeert hier in feite als een poging om 

flexibeler te kunnen inspelen op schommelingen in de markt voor het 

eigen produkt of de eigen produkten. Daar tegenover staan ondernemin

gen. die zich juist op het toeleveren hebben gespecialiseerd, de 

structurele • sub-contractors'. Het gaat hier over het algemeen om 

uiterst hoogwaardige dienstverlening. Getracht wordt ook om vormen 

van interne flexibiliteit te realiseren, zodat optimaal op de wensen 

en eisen van de ui tbestedende bedrijven kan worden ingespeeld. 11-

lustratief mag in dit verband genoemd worden, dat ~~n van deze onder

nemingen. circa 30 werknemers. jaarlijks volgens eigen opgave 8.000 

tot 10.000 verschillende produkten in opdracht fabriceert. Uiteraard 

gaat het hier om series met een beperkte omvang. Opdrachten, waarbij 

men met een al te geringe nauwkeurigheid zou moeten werken. weigerde 

men over het algemeen uit angst, dat slordigheden in de werkwijze 

zouden sluipen. 

Uitbesteden geeft wat dit betreft een gecompliceerder beeld. In feite 

kan een drietal motiveringen worden onderscheiden, die ieder op een 

eigen manier in relatie gebracht kunnen worden met het streven naar 

een vorm van flexibiliteit. Als eerste is dat uitbesteding als middel 
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om conjuncturele flexibiliteit te realiseren. In feite gaat het hier 

om de pendant van wat eerder ten aanzien van de arbeidspolitiek is 

geconstateerd. In plaats van het aantrekken van ingeleend of ander 

tijdelijk personeel tracht men nu door het bewust beperken van de 

capaciteit de onderneming minder gevoelig te maken voor marktschom

melingen. 

·Vroeger ( ... ), wat we verkochten, dat maakten we eigenlijk 
allemaal zelf. Tegenwoordig zeggen we met name voor onder
delen van de staalconstructies, dat we die structureel uit
besteden bij staalconstructiebedrijven en die niet meer 
allemaal zelf maken. ( ... ) Twee aspecten zitten hier aan. 
In de eerste plaats een prijsaspect. Die gespecialiseerde 
staalbedrijven kunnen die staalconstructies goedkoper maken 
dan wij. Daarnaast is het vermindering van het risicopro
fiel, want je leegloopdreiging wordt minder" 
(MT12, de Heer vD, directeur). 

Het gaat hier over het algemeen om de eenvoudiger delen van het 

produkt. De kostenoverweging is op zich niet nieuw. Ook in andere 

delen van de metaalindustrie,zoals de scheepbouw, is een dergelijke 

bedrijfspolitiek al vele jaren praktijk. Een tweede, bijkomende reden 

is gelegen in de onzekerheden van de huidige markt. In feite vormen 

de toeleveranciers hier een middel om de kosten van het eigen produk

tie-apparaat beperkt te houden en als zodanig te dienen als buffer 

bij schommelingen binnen de orderportefeuille. 

Onder invloed van de snelle technologische ontwikkeling en de ver

korting van de produktlevenscycli kan echter ook een tweede vorm van 

uitbesteding worden onderscheiden. Kosten verbonden met het in stand 

houden van het eigen produktieapparaat betekenen immers tegelijker

tijd een belemmering voor investering op andere terreinen. zoals het 

noodzakelijke ontwikkelingswerk. Enerzijds kan op dit punt de reactie 

van ondernemingen gesignaleerd worden, dat de hoogwaardige(r) tech

nologie noodzakelijk voor een up-to-date produkt wordt ingekocht. 

Men doet in feite afstand van een belangrijk en geavanceerder deel 

van het produkt en zoekt daar specialisten voor. Deze reactie kan als 

redelijk klassiek worden beschouwd, maar heeft ook grote gevolgen 

voor de positie van de onderneming. Immers om ontwikkelingen van de 

markt te volgen is men daarmee in grote mate afhankelijk geworden van 

derden. Anderzijds kan bij een enkele onderneming gesignaleerd wor-
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den, dat men streeft naar uitbesteding. waardoor mogelijkheden vrij 

komen v~~r de noodzakelijke investeringen op het terrein van onder

zoek en ontwikkeling. 

"De hele electronikaproduktie heeft altijd onder de pro
duktontwikkeling gehangen. Dat zijn we nu aan het loskop
pelen. ( ... ) De prototypen blijven we natuurlijk maken, 
want dan ben je het meest flexibel. ( ... ) De basiskennis, 
de ontwikkelingskennis , dat zit gewoon binnen het bedrijf. 
Kijk naar de machinebouw, dan zie ik, dat we Minder inte
ressante dingen steeds meer proberen uit te besteden: 
ijzerwerk, verspanen. ( ... ) Banken zijn we aan het verko
pen. We besteden werk uit aan mensen, die een bank bij ons 
heb gekocht" (MR12, de Heer dV). 

Overigens geldt ook hier, evenals bij de voorgaande vorm van flexi

bilisering, dat uitbesteding van vooral het laagwaardiger werk 

plaatsvindt. De relaties tussen toeleveranciers en uitbesteders zijn 

dan ook voornamelijk prijsbepaald. 

Tenslotte kan nog een laatste vorm van uitbesteden worden onderschei

den. Het streven is hier gericht op het tot stand brengen van een 

flexibel cluster van bedrijven. Dit sluit aan bij pogingen een inter

ne flexibiliteit in de onderneming tot stand te brengen. Tegelijker

tijd wordt echter erkend dat de hoge mate van specialisme, die dit op 

de verschillende terreinen van de produktie eist, vanwege de tech

nische en organisatorische problemen maar moeilijk binnen ~~n onder

neming gerealiseerd kan worden. Gestreefd wordt daarom naar samen

werkingsverbanden tussen enerzijds hoogwaardig gespecialiseerde 

bedrijven en anderzijds dicht bij de markt opererende ondernemingen. 

In dit verband wordt de term 'co-makership' gehanteerd. De relaties 

tussen ondernemingen zijn hier eerder contract- dan pdjsbepaald. 

Gezien de wederzijdse afhankelijkheid wordt dan ook naar meer lang

durige relaties gestreefd. 

·We besteden zelf ook uit. Onderdelen worden allemaal 
uitbesteed aan toeleveringsbedrijven in de buurt. ( ••• ) Af 
en toe is er een uitzondering voor heel specialistisch 
werk. [De nabijheid is belangrijk vanwege de communicatie.] 
Zeker als je een bepaald prototype moet bouwen, als je dan 
de tekeningen hebt geleverd van vrij complexe vormen en 
vaten met zeer nauwe toleranties, dan zitten er altijd 
foutjes in. Je moet dan snel kunnen reageren om geen tijd 
te verliezen. Ook just-In-time wat dat betreft. ( •.. ) We 
zijn bezig met het opzetten van een beoordelingssysteem ten 
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aanzien van levertijd en uitval. ( ... ) Met de goede bedrij
ven worden contracten gesloten. Niet sporadisch maar voor 
langere tijd. We halen de slechte er uit en gaan ermee 
praten. Eventueel wordt daarvoor een andere toeleverancier 
gezocht. De goede kunnen op het gebied van onderdelenaan
maak op werk blijven rekenen. ( ... ) Als er eens een foutje 
optreedt - in de machine-industrie gebeurt dat altijd - dan 
hoeven we niet speciaal iemand anders te nemen. We spelen 
ook niet tegen elkaar uit. Als wij een goed co-makership 
kunnen opbouwen met een toeleveringsbedrijf zijn we te
vreden" (MT07, de Heer vV, mechanization manager). 

Overigens staan de overwegingen bij deze variant niet haaks op die 

van de voorgaande. V~~r een deel wordt hier echter een andere invul

ling aangegeven; hanteert men een ander ontwikkelingsconcept. Het 

feit. dat een aantal grotere uitbesteders in dit verband overgaat tot 

het categoriseren en hi~rarchiseren van hun toeleveranciers lijkt te 

duiden op een ontwikkeling, waarbij beide vormen van toeleveranties 

naast elkaar tot ontwikkeling worden gebracht. 
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6 FLEXIBILISERING IN DE INDUSTRIE 

Wanneer we de onderzochte ondernemingen uit het oogpunt van het 

streven naar flexibilisering bekijken. dan vallen een aantal zaken 

op. Ais eerste lijkt er grofweg sprake van een driedeling. Een be

perkt aantal ondernemingen houdt zich slechts beperkt met vraagstuk

ken rond flexibilisering bezig. Het gaat hierbij om een relatief 

heterogene groep. Hierin worden zowel kleine als middelgrote onder

nemingen aangetroffen. Haast bedrijven, die als meer traditioneel 

ambachtelijk te typeren zijn en zich vooral richten op een lokale of 

regionale markt, worden in deze categorie ook weI ondernemingen 

gevonden met meer industrilHe produktievormen, zoals een sterk ar

beidsdelige organisatie en een seriematige voortbrenging van gestan

daardiseerde goederen. Over het algemeen lijken de betrokken onder

nemingen weinig innovatiegericht, waarbij voor de laatste groep 

vooral de 'controlestructuur' (de positie binnen de produktiekolom. 

eigendomsverhoudingen en het beleid op een hoger niveau in het con

cern geformuleerd) een van invloed zijnde factor lijkt. 

Een tweede categorie, die onderscheiden kan worden, wordt gevormd 

door ondernemingen. die zich met betrekking tot de flexibiliteit 

vooral gericht zijn op het verminderen van de risico's van een fluc

tuerende markt. Voornaamste middelen daartoe zijn het gebruik van 

tijdelijke werknemers in verschillende varianten en een bewust be

perkt houden van de produktiecapaciteit door intensiever gebruik te 

maken van toeleverende bedrijven. Bij dit laatste bestaat dan in 

ieder geval in de onderzochte ondernemingen een voorkeur voor uit

besteding van het laagwaardige werk. In deze optie wordt de markt. 

waarbinnen de onderneming opereert vooral gezien als een onzekere 

markt. De eventuele kosten van een minder positieve marktontwikkel

ing worden hier zoveel mogelijk ge-externaliseerd. V~~r een deel 

blijkt overigens met name het afstoten van bepaalde aspecten van de 

produktie naar derden ook in het teken te staan van het vrij maken 

van middelen voor investeringen in produkt-innovatie. Kenmerkend is 

echter, dat toeleverende bedrijven daar niet of nauwelijks een rol 

in is toegekend. Wat betreft de oril!ntatie in de procesinnovatie 

bestaat de indruk. dat deze vooral gekenmerkt wordt door het streven 
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naar traditionele doelstellingen, zoals verhoging van de doorlooptijd 

van het produkt en het bereiken van een 'mensonafhankelijke' kwali

teit, met behulp van moderne middelen. 

Bij de derde groep van ondernemingen lijkt het streven naar flexi

bilisering in het teken te staan van een herdefini~ring van de rela

tie tussen produktie-organisatie en markt. Cruciaal daarbij is, dat 

de markt wordt gelnterpreteerd als een permanent veranderende markt. 

Het fei t, dat de consumenten- (c. q. afnemers- )voorkeuren gedifferen

tieerd zijn en de tendens hebben snel te wisselen, het kwaliteits

bewustzijn is toegenomen. de produktontwikkeling in een hoog tempo 

voortschrijdt en de (internationale) concurrentie gelntensiveerd is, 

vraagt belangrijke en ingrijpende veranderingen in de produktie

organisatie, in de samenwerkingsrelaties met andere ondernemingen en 

grote aandacht voor informatie- en goederenstromen binnen het produk

tiecomplex en tussen producent en markt. Het gaat hier om een samen

hangend proces van veranderingen, die zich uitstrekt over het produk

tieproces (produktinnovatie is immers tegelijkertijd procesinnovatie) 

en de daarin gehanteerde fabricage-apparatuur, de wijze van inzet van 

de arbe id, de interne en externe organisa tie van de onderneming en 

tens lotte in relatie daarmee het logistieke proces. Het is een soort 

domino-effect: streeft men op het ene gebied naar integrale of struc

turele flexibiliteit, dan moeten er ook op andere terreinen verande

ringen plaats vinden om die te realiseren. 

Het gaat om een ingrijpende operatie, waarbij sprake is van zowel 

van technische als 'culturele' belemmeringen. De flexibele onder

neming moet gezien worden als een doel, dat nagestreefd wordt, maar 

zeker nog niet volledig is gerealiseerd. Eerder kan het beschouwd 

worden als een traject, dat men tracht af te leggen. De eerst onder

scheiden vorm van flexibilisering zou gezien kunnen worden als een 

'taktische' optie, waarbij de onderneming zich rekenschap gevend van 

stormachtige marktontwikkelingen de voorwaarden schept om eventueel 

'voor top en takel' te gaan. De tweede vorm lijkt een meer strate

gische betekenis te hebben en houdt voor een deel een breuk in met 

een aantal aspecten van de dominante industri~le traditie. Overigens 

is het hier van belang om te benadrukken, dat de werkelijkheid van de 

onderzochte ondernemingen complexer is en dat in de praktijk ver-
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schillende mengvormen blijken voor te komen. Dit neemt niet weg, dat 

analytisch verschillende ori~ntatielijnen onderkend kunnen worden. 

Het voorkomen van mengvormen is daarbij inherent aan de overgangs

fase, die zich binnen een aantal ondernemingen lijkt af te tekenen. 

In de voorgaande paragrafen is daar voor een aantal terreinen in 

detail ingegaan op de wijze, waarop getracht wordt de verschillende 

vormen van flexibiliteit te realiseren. Daarbij veronderstelden we, 

dat sprake is van het ontstaan van een nieuw ontwikkelingsconcept. 

Daarvan is sprake, wanneer aannemelijk gemaakt kan worden, dat er 

een aantal onderling samenhangende idee~n of veronderstellingen zijn, 

die het ontwerp van de organisatie in zijn verschillende facet ten 

richting geven en die te onderscheiden van de tot nu toe gang bare. 

E~n van de cruciale verschillen, die dan gevonden kan worden is de 

betekenis. die de factor tijd in de produktie heeft. De veranderende 

structuur van de markt, verhevigde concurrentie en het tempo van . 
technologische ontwikkelingen maken het in toenemende mate onmogelijk 

het produktieproces uit het oogpunt van zijn afzonderlijke schakels 

en fases te beschouwen. De tijd, die ligt tussen aanvang van de 

ontwikkeling van een produkt en de uiteindelijke levering bij de 

individuele consument of afnemer, wordt steeds sterker de kritische 

factor in het economisch welslagen. Daarmee ontwikkelt zich een nieuw 

type van efficiency, die de vormgeving van de afzonderlijke deelpro

cessen beinvloed en hun onderlinge samenhang. Het beg rip produktie

tijd grijpt over de grenzen van de afzonderlijke onderneming heen en 

dwingt tot verdergaande organisatie en integra tie van de belangrijke 

delen van de produktiekolom. 

Een bijzonder belangrijke vraag is gelegen in de potenti~le ontwik

kelingskracht van dit nieuwe concept. Daarbij is het van belang op 

te merken. dat wat betreft de onderzochte ondernemingen slechts een 

beperkt deel zich richt op wat eerder integra Ie flexibilisering is 

genoemd. Tegelijkertijd moet echter opgemerkt worden, dat zich onder 

deze ondernemingen een aantal grot ere , veelal multi-nationaal opere

rende concerns zijn, die wat betreft een aantal industri~le ontwik

kelingen als trendsettend kunnen worden beschouwd. Daarnaast kan dit 

streven aangetroffen worden in een enkele onderneming, die zich meer 

op een beperkt marktsegment richt, maar daar weI als marktleider kan 
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worden beschouwd. In de tweede plaats lijkt het uitstralingseffect 

van het concept groat. Omdat met name oak duidelijke eisen worden 

gesteld aan de inrichting en werkwijze van de toeleverende bedrijven 

lijken de implicaties groter dan op het eerste gezicht van het aantal 

betrokken ondernemingen kunnen worden. 

Naast het uitstralingseffect vanuit flexibiliserende ondernemingen 

is het van belang enkele kanttekeningen te plaatsen bij de eventuele 

ontvankelijkheid van de overige ondernemingen in de produktieketen 

voor het streven naar flexibilisering. Er blijkt hier sprake van een 

enigszins dubbelzinnige situatie. Enerzijds kan beargumenteerd wor

den, dat de positie van geavanceerde toeleverancier (vergelijk het 

begrip co-makership) aantrekkelijke kanten bevat. Men profiteert 

inuners mee van de ontwikkelingen, die de organiserende onderneming 

doormaakt. Men is in zekere zin betrokken bij een innoverend produk

tieproces en geniet - althans in theorie -van zekere garanties ten 

aanzien van de afzet. Anderzijds - en deze geluiden konden ook onder 

gelnterviewden gehoord worden - schept het ook een duidelijke vorm 

van afhankelijkheid ten opzichte van een nogal dominante onderneming. 

Daarnaast zijn de gestelde eisen hoog en vergt dit veel van de or

ganisatie. Aanpassing aan het produktieproces van de uitbestedende 

onderneming verondersteld investeringen in moderne produktie-appara

tuur en technologie, hoge inspanningen op het gebied van planning, 

kwaliteitszorg en organisatie en tenslotte goed geschoold en daarmee 

duur personeel. Veel ondernemingen zien dan ook op tegen de verande

ring en afhankelijkheid, zeker ook in het licht van de woelige econo

mische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De omvorming tot poten

tieel hoogwaardig toeleverancier wordt als een probleemcomplex er

varen, waarin onoverzichtelijkheid het nemen van de juiste beslissin

gen bemoeilijkt 1 • 

De mogelijkheid om de integrale flexibiliteit vorm te geven voor de 

eigen onderneming lijkt van een aantal factoren afhankelijk. Als 

eerste valt wat betreft de onderzochte ondernemingen op, dat de meer 

ambachtelijke bedrijven minder moeite hebben de veranderingen door te 

voeren dan de ondernemingen met een meer tradi tioneel industrHHe 

organisatievorm. In zekere zin lijkt hier sprake van een wet van de 

renunende voorsprong. Daarbij spelen de vormgeving van het arbeidspro

ces, de relatief eenvoudige organisatie met korte conununicatielijnen, 

87 



de over het algemeen kleine series en de bedrijfscultuur een belang

rijke rol. Een tweede factor van belang lijken de toepassingsmoge

lijkheden van de nieuwe technologie~n. Naarmate de wijze van produce

ren meer het karakter van procestechnologie heeft, lijken de proble

men groter te worden. Tenslotte lijkt er een belangrijke invloed uit 

te gaan van de structuur van de bedrijfskolom. Daarbij gaat het om 

een drietal aspecten. De aanwezigheid van kleinere beweeglijke be

drijven lijkt een belangrijke voordeel bij het tot stand brengen van 

flexibele structuren. Dit is echter op zich niet voldoende. Daarnaast 

dienen bedrijven aanwezig te zijn, die de flexibiliteit als zodanig 

kunnen organiseren. De veranderingen zijn te complex, kennen te veel 

afstemmingsproblemen en ontmoeten soms te grote weerstanden om zonder 

meer van onderop te groeien. Het zijn daarbij vaak de grotere bedrij

ven, die zich aan het front van de internationale concurrentie en 

technologische vernieuwing bevinden, die als ideologen en organisato

ren optreden. 

Als laatste moet de aandacht gevestigd worden een aantal ruimtelijke 

consekwenties, die deze ontwikkelingen in de metaal- en textielindus

trie lijken te hebben. Verschillende ondernemingen, die trachten 

flexibele produktie te realiseren met behulp van vaste toeleverende 

bedrijven benadrukten het belang van ruimtelijke nabijheid van deze 

bedrijven. De argumenten hiervoor werden met name gevonden in contro

Ie, korte communicatielijnen voor eventuele tussentijdse bijstellin

gen en snelheid van leverantie. Bij enkelen werd dit zelfs voor een 

dee 1 op regionale schaal gedacht. Mocht deze tendens zich doorzetten, 

dan kan gesproken worden van het ontstaan van ruimtelijk geconcen

treerde produktieclusters. Uit het oogpunt van regionaal-economische 

ontwikkeling schuilen hier zowel mogelijkheden als gevaren in. Moge

lijkheden, omdat de aanwezigheid van een sterke toeleveringsstructuur 

kansen op een versterkte economische ontwikkeling in zich lijken te 

dragen en een initieel vestigingsvoordeel voor sterke op de interna

tionale markt georienteerde bedrijven op lijkt te leveren. Gevaren, 

omdat gecombineerd met de tendens, dat de relaties met goede toeleve

ranciers getracht worden voor langere tijd te vestigen, een zwakke 

structuur in deze zin het risico in zich houdt voor langere tijd van 

mogelijke dominante industri~le ontwikkelingen te worden buitenge

sloten. 
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NOTEN BIJ BOOFDSTUK 6: 

1. Figuur 6.1: Bet probleemcomplex bij geavanceerd toeleveren. 
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BIJLAGE: LIJST VAN GEINTERVIEWDE BEDRIJVEN 

Den Akker Precisie Industrie 
Beckman Electrotechniek 
Bemico 
Bons & Evers Machinefabriek 
B & S Machinefabriek 
Decona B.V. 
Fontijne Machinefabriek 
Graf Holland 
De Groot en Van Vliet 
Hatefa 
Van Heek Textiles 
Hogefa 
Holec/Smit Slikkerveer 
Van Leer 
Moekotte Automatisering 
Molkenboer Ten Hopen 
Nederlandse Kroonkurk Maatschappij 
Nelcon 
Nijverdal Ten Cate 
Philips Machinefabriek 
Power Packer 
Rademakers Aandrijvingen 
Scheepsbouwmaatschappij De Hoop 
Staalbouw Oldenzaal 
Texas Instruments 
Textielgroep Twente 
Twentsche Kabelfabriek 
Verolme Machinefabriek 
Vertrouwelijk 
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