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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek dat ik heb uitgevoerd bij de Bedrijfskunde
winkel. Oe Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks- en adviesbureau dat door studenten 
geleid wordt. Startende ondememers, kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen 
kunnen bij de Bedrijfskundewinkel terecht voor onderzoek en advies. 
Oit onderzoek is begin april van start gegaan. Het was voor mij een hele uitdaging omdat 
ik het gevoel kreeg dat de resultaten van het onderzoek echt gebruikt gaan worden. Oit gaf 
mij een extra stimulans. 
Langs deze weg wil ik ook een aantal mensen bedanken. Ten eerste de opdrachtgever die 
het mogelijk heeft gemaakt dit onderzoek uit te voeren. Verder wil ik de heer Kooymans 
bedanken die rnij heeft geholpen met het opstellen van een enquete. Natuurlijk wil ik ook 
Stella en Letty van de Bedrijfskundewinkel niet vergeten die mij begeleid hebben bij de 
uitvoering van deze opdracht. 

Inge van der Meulen 
Juni 1996 
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Samenvatting 

De opdrachtgever van dit onderzoek is bezig met het voltooien van een MTS-opleiding. Na 
afronding van de studie wil hij een bedrijfje opstarten en daarmee in eerste instantie 
draaiwerkzaarnheden verrichten voor andere bedrijven. De Bedrijfskundewinkel is benaderd 
om een onderzoek naar de rnarktpotentie van een dergelijk bedrijfje uit te voeren. 
De centrale onderzoeksvraag was: 'In hoeverre is er bij derden interesse om draaiwerk
zaamheden uit te besteden ?'. Later zijn ook freeswerkzaarnheden bij het onderzoek betrok
ken. 
Er is eerst een exteme oritSntatie uitgevoerd om wat meer bekend te raken met de metaalin
dustrie. Vervolgens zijn een aantal telefonische orienterende interviews afgenomen om een 
eerste indruk te krijgen of er iiberhaupt bedrijven zijn die interesse hebben in het uitbeste
den van draai- of freeswerkzaarnheden. Daarna zijn twee enquetes opgesteld (een voor 
eventuele klanten en een voor toekomstige concurrenten) welke zijn afgenomen bij 53 
bedrijven. 
De gegevens zijn statistisch verwerkt en geanalyseerd en uit het onderzoek kan geconclu
deerd worden dat er waarschijnlijk een marktpotentie is voor een metaalbewerkingsbedrijf. 
De opdrachtgever kan zich het beste richten op de bedrijven die vallen onder de categorie
en Machinefabrieken, Metaalbewerking, Metaaldraaierijen en Metaalwarenfabrieken. 
K waliteit wordt als belangrijkste criterium beschouwd, de prijs komt op de tweede plaats. 
Verder is de levering volgens afspraak vaak belangrijker dan snelle levering. 
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Inleiding 

In dit onderzoek wordt bekeken of er in de regio Eindhoven (Eindhoven, Nuenen, Best, 
Veldhoven, Geldrop, Son en Breugel) behoefte is aan een nieuw bedrijf dat draai- en/of 
freeswerkzaamheden kan uitvoeren voor anderen. Tevens is gekeken naar de eisen waaraan 
zo'n bedrijf volgens de opdrachtgevers zou moeten voldoen. 
In hoofdstuk 1 zal tot een afgebakende probleemstelling en onderzoeksdeelvragen worden 
gekomen. Ook zal de onderzoeksmethode worden beschreven. 
In hoofdstuk 2 zullen de resultaten van de orienterende interviews en de telefonische 
enquetes weergegeven worden. 
In hoofdstuk 3 zullen tenslotte conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden 
gedaan. Hierin zijn tevens de antwoorden op de onderzoeksdeelvragen verwerkt. 
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Hoofdstuk 1 

Onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen eerst de achtergrond van het project en de probleemstelling aan de 
orde komen. Vervolgens worden de onderzoeksdeelvragen weergegeven. De gevolgde 
onderzoeksmethode zal in paragraaf 1.5 beschreven worden. 

1.2 Achtergrond 

De opdrachtgever wi! samen met een vriend een bedrijf oprichten dat draaiwerkzaamheden 
en eventueel (als het marktonderzoek daar aanleiding toe geeft) andere metaalbewerkingen 
gaat verrichten voor andere bedrijven. Hij wil zich beperken tot het bewerken van metaaL 
Het plan is om een pand te huren op een industriegebied vlakbij Eindhoven. Er is voor 
deze locatie gekozen omdat er in de regio Eindhoven veel metaalbedrijven zijn gevestigd. 
Deze ondememingen zouden interesse kunnen hebben in het uitbesteden van draaiwerk
zaamheden. 

De opdrachtgever zal gaan behoren tot de metaalbewerkingssector. Deze sector heeft 
volgens artikelen die zijn ingezien bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, een 
grote recessie gekend maar sinds 1995 is er een herste1 waar te nemen: er is een verbete
ring van orderposities en bedrijfsresultaten. De toekomstverwachtingen zijn eveneens 
positief. 
In de metaalbewerkingssector (maar ook in andere sectoren) beperken bedrijven zich steeds 
meer tot hun kernactiviteiten. Daarmee worden die activiteiten verstaan waarmee de 
ondememing een onderscheidend concurrentievoordeel weet te behalen op haar afzetmark
ten. Vee1 activiteiten worden uitbesteed. Dit wordt gedaan uit kosten- en efficiency-over
wegingen. Gespecialiseerde bedrijven kunnen bepaalde werkzaamheden vaak beter en 
sneller uitvoeren tegen een lagere prijs. 
Doordat veel bedrijven niet-kemactiviteiten uit gaan besteden is het mogelijk dat er be
hoefte is aan een bedrijfje dat 24 uur per dag bereid is bepaalde draaiwerkzaamheden te 
verrichten. 

1.3 Probleemstelling 

De opdrachtgever weet niet of er een markt is voor het uitvoeren van draaiwerkzaamheden 
(eventueel in combinatie met andere metaalbewerkingen). Het is ook nog onduidelijk op 
wat voor soort ondememingen de aandacht gericht moet worden en of er al bedrijven zijn 
die gelijksoortige activiteiten verrichten voor andere ondememingen. 
Enkele grote bedrijven zijn onlangs al telefonisch benaderd maar dit leverde geen duidelijk 
antwoord op de gestelde vragen op. 
In het eerste gesprek met de opdrachtgever is tot de volgende onderzoeksvraag gekomen: 
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In hoeverre is er bij derden interesse om draaiwerkzaamheden uit te besteden? 

Het hierbij uit te voeren marktonderzoek heeft zich beperkt tot de regio Eindhoven. Hier
voor is gekozen omdat anders het marktonderzoek te omvangrijk zou worden om in de 
beschikbare tijd uit te voeren. Onder de regio Eindhoven worden de volgende plaatsen 
gerekend: 

* Eindhoven 
* Nuenen 
* Best 
* Veldhoven 
* Geldrop 
* Son en Breugel 

In deze plaatsen is voldoende metaalindustrie gevestigd om een representatief marktonder
zoek te kunnen doen. Dit is gebleken na de Gouden Gids van de regio Eindhoven [1] 
grondig bestudeerd te hebben. 

De doelgroep waarop gericht is, zijn bedrijven die in hun produktieproces metaaldraaiwerk
zaamheden of metaalfreeswerkzaamheden uitvoeren. Er is besloten om ook ondememingen 
die freeswerkzaamheden uitvoeren bij het onderzoek te betrekken omdat na enkele telefoni
sche gesprekken het verrnoeden rees dat draai-en freeswerkzaamheden regelmatig in 
combinatie worden uitgevoerd. Verder is een beperking gernaakt tot bedrijven die vallen 
onder de sectie lndustrie. Deze sectie is opgebouwd uit een aantal klassen waaronder 
metaalproduktenindustrie, machine-industrie, elektrotechnische industrie en transportrnidde
lenindustrie. De opdrachtgever had al aangegeven dat hij zich op deze industrie wilde 
richten. 
Uit de telefonische gesprekken waar in hoofdstuk 2 dieper op wordt ingegaan kwam echter 
al snel naar voren dat een aantal takken uit deze sectie geen of weinig draai- of freeswerk
zaamheden uitvoeren en derhalve niet interessant zijn. 
De opdrachten die de potentitHe klanten geven moeten van beperkte omvang zijn omdat het 
op te zetten bedrijfje in eerste instantie een tweemanszaak wordt die een beperkte capaci
teit heeft. 

1.4 Onderzoeksdeelvragen 

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om de onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden: 

1) Wat is de huidige situatie? 

Het is van belang te weten hoeveel bedrijven in de regio Eindhoven gevestigd zijn die in 
hun produktieproces draai- of freeswerkzaamheden uitvoeren. In hoeverre besteden zij deze 
werkzaamheden al uit aan derden en wat zijn hun eisen? Onder deze eisen kan bijvoor
beeld worden verstaan: 
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* afspraken over levettijd 
* afspraken over kwaliteit 

Metaalbewerking 

* afspraken over materialen (welke materialen worden gebruikt en wie koopt ze in) 

Verder is het erg belangrijk inzicht te hebben in de mate van concurrentie. Hoeveel bedrij
yen bestaan er al in de regio Eindhoven die draaiwerkzaamheden uitvoeren voor andere 
bedrijven? Er moet dan met name gekeken worden naar het aantal gevestigde 'jobbers', Dit 
zijn bedrijven die kleine incidentele opdrachten uitvoeren voor andere ondernemingen. 

2) Op wat voor soott bedrijven kan de opdrachtgever zich het beste richten? 

Er kan geprobeerd worden draai- of freeswerkzaamheden te gaan verrichten voor grote 
bedrijven. Deze zuHen waarschijnlijk echter al enkele vaste partners hebben die aan strikte 
voorwaarden moeten voldoen. 
De wat kleinere bedrijven hebben misschien ook behoefte aan het uitbesteden van draai- of 
freeswerkzaamheden. 

3) Welke vonnen van draai- en freeswerk komen in aanmerking voor uitbesteding? 

Er moet achterhaald worden of er behoefte is om complexe of juist eenvoudige draaiwerk
zaamheden uit te besteden. Dit geldt ook voor freeswerkzaamheden. Het kan ook zijn dat 
voor een bepaalde methode van draaien of frezen meer behoefte is aan uitbesteden. 
Verder is het van belang te weten of er behoefte is om aIleen draaiwerkzaamheden of 
aIleen freeswerkzaamheden uit te besteden of dit in combinatie te doen. 

4) Wat zijn de wensen en eisen van potentiele klanten? 

Er moet onderzocht worden aan welke wensen en eisen het geleverde draaiwerk moet 
voldoen. Deze wensen en eisen kunnen betrekking hebben op kwaliteit van de te leveren 
produkten, levertijd, prijs en materialen. 

1.5 Onderzoeksmethode 

Bij de uitvoering van het marktonderzoek is gebruik gemaakt van een aantal stappen van 
het zogenaamde Tien Stappen Plan. [2] 
Het Tien Stappen Plan (TSP) is een model voor het uitvoeren van een adviesproces en 
geeft veel steun bij het uitvoeren van een project. Dit adviestraject kent 3 fasen. Binnen 
deze fasen worden 10 stappen onderscheiden. De fasen zijn: 

1 Orientatiefase, gericht op het extern en intern verkennen van het probleem en het maken 
van afspraken tussen opdrachtgever en student. 

2 Onderzoeks- en oplossingsfase, gericht op de uitvoering van het onderzoek en het 
zoe ken van oplossingen. 

3 Invoeringsfase, waarin adviezen ook echt ingevoerd worden. 

Het Tien Stappen Plan is in bijlage 1 weergegeven. 
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De laatste fase, de invoeringsfase, vah bij een marktonderzoek buiten het bestek van de 
opdracht en is daarom niet doodopen. 
Er zijn wat verschillen in aanpak van het onderzoek ten opzichte van het TSP. De hoofdre
den hiervoor is de beperkte tijd waarin het marktonderzoek is uitgevoerd. 

1.5.1 Intakegesprek 

In het intakegesprek zijn met de opdrachtgever en de begeleiders van de Bedrijfskundewin
kel afspraken gemaakt over de startdatum van het onderzoek, het probleem is nader gedefi
nieerd en het onderzoeksgebied is afgebakend. 

1.5.2 Externe orientatie 

De externe orientatie hield een beperkte voorstudie in over met name de sector waarin de 
opdrachtgever wi! gaan opereren. Tevens is geprobeerd eventuele klanten te achterhalen en 
gegevens op t€ zoeken over reeds bestaande bedrijven die draai-of freeswerkzaamheden 
voor anderen uitvoeren. Hiertoe is een bezoek gebracht aan de Kamer van Koophandel en 
het Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf in Eindhoven. Hieruit kwam naar voren dat 
de toekomstverwachting in de metaalbewerkingssector positief is. 
Verder is de Gouden Gids voor de regio Eindhoven geraadpleegd om eventuele geinteres
seerde bedrijven en concurrenten te achterhalen. Hieruit zijn eerst een aantal categorieen 
geselecteerd die bedrijven kunnen bevatten die eventueel interesse kunnen hebben in het 
uitbesteden van draai- of freeswerkzaamheden. Het gaat hierbij om de volgende categorie
en: 

* Aluminium 
* Autofabrieken 
* Beveiliging 
* Bevestigingsmaterialen 
* Buizen-fabrieken en groothandel 
* Carrosserie- en wagenbouw 
* Constructiewerken 
* Gereedschapmakerijen 
* Gereedschappen-fabrieken en groothandel 
* Hek- en rasterwerk 
* Huishoudelijke artikelen-fabrieken en groothandel 
* Instrumenten-fabrieken en groothandel 
* Lijsten-fabrieken en groothandel 
* Motorenfabrieken 
* Rolluiken- en rolhekkenfabrieken 
* Sleutels en sloten-fabrieken en groothandel 
* Staa1constructies 
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De volgende categorieen bedrijven zijn geselecteerd die concurrenten kunnen worden van 
de opdrachtgever: 

* Machinefabrieken 
* Metaalbewerking 
* Metaaldraaierijen 
* Metaalwarenfabrieken 

De eventuele klanten zijn dus bedrijven die bij het vervaardigen van hun produkten draai
of freeswerkzaarnheden uitvoeren en eventuele concurrenten zijn bedrijven die al voor 
anderen deze werkzaamheden verrichten. 
Ook is de ABC-Bedrijvengids [3J doorplozen of daar nog bedrijven in stonden die onder 
een van de geselecteerde categorieen vallen en niet in de Gouden Gids venneld staan. 
Deze bedrijven zijn aan de lijst toegevoegd. 
De uiteindelijke lijst telde 146 bedrijven. 

1.5.3 Orienterende interviews 

De orienterende interviews (in de v~nn van te1efonische enquetes) hebben een eerste 
indruk gegeven of er iiberhaupt bedrijven zijn die interesse hebben in het uitbesteden van 
draai- of freeswerkzaarnheden aan derden. Het heeft ook geleid tot een eerste inzicht in de 
door de klant gestelde wensen en eisen. In deze stap is uit elke categorie (zie paragraaf 
1.5.2) minstens een bedrijf opgebeld. Er is voar een telefonische enquete gekozen omdat 
de responstijd vee1 korter is dan van een schriftelijke enquete. 
De benaderde bedrijven waren enkele grote en enke1e kleine bedrijven. Grote bedrijven 
zijn bedrijven met meer dan 20 werknemers. De gegevens hierover zijn gevonden in de 
ABC-Bedrijvengids. Tevens zijn ze zo gekozen dat tenminste een bedrijf in de volgende 
plaatsen benaderd is: Eindhoven, Nuenen, Geldrop, Son en Breugel, Veldhoven en Best. 
De volgende vragen zijn gesteld aan eventuee1 geinteresseerde bedrijven: 

1) Voert u in uw produktieproces draai-of freeswerkzaamheden uit? 
2) Zo ja, wat voor produkten? 
3) Welke machines gebruikt u? 
4) Besteedt u al draai-of freeswerkzaarnheden uit? 
5a) Zo nee, heeft u behoefte aan uitbesteding? 
5b) Zo ja, aan welke eisen moet deze derde voldoen? 
6) Wat ziet u als voor-en nade1en bij (eventue1e) uitbesteding? 
7) Bent u bereid een schriftelijke enquete betreffende dit onderwerp in te vullen? 

De volgende vragen zijn gesteld aan eventuele concurrenten: 
1) Voert u draai- of freeswerkzaarnheden uit? 
2) Is dit voor eigen produktie of voor anderen? 
3) Welke eisen worden er aan u gesteld? 
4) Hoeveel personen houden zich bezig met draaien/frezen? 
5) Voor wat voor soort bedrijven draait/freest u? 
6) Heeft u behoefte aan uitbesteding? (Besteedt u zelf weer draai/freeswerk uit?) 

6 
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In totaal zijn er 27 orienterende interviews afgenomen. V oor het ordenen van deze gege
yens is gebruik gemaakt van de zogenaamde stapelmethode. Deze methode bestaat uit de 
volgende stappen: 

1) Opstellen van een lijst met hoofdvragen voor de interviews (zie hierboven) 
2) Maken van een interviewverslag voar elke respondent 
3) Bij elkaar halen van de antwoorden op de gestelde hoofdvragen 
4) Analyseren per hoofdvraag 

De resultaten zijn samengevat in hoofdstuk 2. 

1.5.4 Terugkoppeling 

De terugkoppeling heeft telefonisch tussen een van de begeleiders van de Bedrijfskunde
winkel en de opdrachtgever plaatsgevonden. Daarbij is aan de opdrachtgever meegedeeld 
wat tot dat tijdstip was gedaan en wat de volgende te ondememen stappen zouden zijn. 

1.5.5 Diepte-onderzoek 

Aan de hand van de resultaten van de orienterende interviews zijn twee enquetes gemaakt: 
een v~~r eventueel gelnteresseerde bedrijven en een voor concurrenten. De heer Kooymans 
van de vakgroep Fabicagetechnologie heeft geholpen met het opstellen van de definitieve 
vragen. Er is v~~r onderzoek in de vorm van enquetes gekozen omdat er te weinig tijd was 
om de bedrijven te interviewen. Deze enquetes zijn telefonisch afgenomen omdat bij de 
orienterende interviews naar varen kwam dat er weinig animo was om een schriftelijke 
enquete in te vullen. Dit zou leiden tot een lage respons. Er is geen echte steekproef 
bepaald omdat daarvoor de populatie te klein was (146 bedrijven). De bedrijven uit de 
meest belovende categorieen zijn daarom benaderd. Deze categorieen bedrijven zijn de 
bedrijven die over het algemeen regelmatig draai/freeswerk verrichten. De uiteindelijke 
vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 2 en 3. Bij bedrijven met eventuele interesse voor 
uitbesteding van draai-of freeswerkzaamheden zijn bedrijven uit de volgende categorieen 
benaderd: 

* Aluminium 
* Autofabrieken 
* Beveiliging 
* Bevestigingsmaterialen 
* Carrosserie-en wagenbouw 
* Constructiewerken 
* Gereedschapmakerijen 
* Gereedschappen-fabrieken en groothandel 
* Hek en rasterwerk 
* Instrumenten-fabrieken en groothandel 
* Motorenfabrieken 
* Rolluiken- en rolhekkenfabrieken 
* Staalconstructies 
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Uit de orienterende interviews is gebleken dat bedrijven in een aantal categorieen geen 
draai-of freeswerkzaamheden uitvoeren. Deze zijn daarom ook niet meer bij het diepte
onderzoek betrokken. In totaal zijn 13 bedrijven benaderd. 

Bij de concurrenten zijn alle bedrijven uit de volgende categorieen benaderd: 

* Machinefabrieken 
* Metaalbewerking 
* Metaaldraaierijen 
* Metaalwarenfabrieken 

Uit deze categorieen zijn 39 bedrijven benaderd. Er zijn slechts 13 bedrijven benaderd uit 
de groep 'klanten' omdat al vrij sne1 bleek dat de animo voor uitbesteding erg gering was. 

De resultaten van deze telefonische enquetes zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. Er is hierbij 
gebruik gemaakt van een enqueteprogramma dat voor studenten ter beschikking is in de 
Bedrijfskundewinkel. 

1.5.6 Oplossingsplan 

Ret oplossingsplan heeft in het geval van een marktonderzoek de vorm van het geven van 
conc1usies en aanbevelingen. Naar aanleiding van de resultaten van het diepte-onderzoek 
kan een uitspraak worden gedaan of het haalbaar is een bedrijf op te richten dat draaiwerk
zaamheden uitvoert voor andere bedrijven. 

De stapp en exteme orientatie en intakegesprek zijn andersom doodopen dan in het TSP 
staat aangegeven. Dit komt omdat de eerste stap in het uit te voeren project een gesprek 
met de opdrachtgever en de begeleiders van de Bedrijfskundewinkel was. Pas daama kon 
er met een exteme orientatie worden begonnen. 
De stap 'Werkplanning en projectorganisatie' is overgeslagen omdat een tijdsplanning al in 
het begin van het onderzoek is gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 2 

Resultaten van het onderzoek 

2.1 Inleiding 

Metaalbewerking 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Eerst wordt een 
samenvatting gegeven van de resultaten van de orienterende (telefonische) interviews die 
bij 27 bedrijven zijn gehouden. Vervolgens wordt het detailleringsniveau vergroot en wordt 
iedere enquete vraag voor vraag bekeken. 

2.2 Resultaten van de orienterende interviews 

Van de 27 benaderde bedrijven gaven 13 bedrijven te kennen nooit draai-of freeswerk
zaamheden uit te voeren. De anderen (zowel eventueel gemteresseerden als concurrenten) 
voeren meestal draai-en freeswerkzaamheden uit. Het gaat hierbij am de meest uiteenlo
pende produkten. (Gaffels, sehamieren, bussen, onderde1en voor transportsystemen, produk
ten voor de levensmidde1enindustrie, hydraulische industrie en vraehtwagenindustrie, 
frontplaten, gietstukken die op maat gemaakt moeten worden, pennen, nippels, enz.) 
Meestal worden conventionele machines en CNC-machines gebruikt. 
Op de vraag "Besteedt u al draai-of freeswerkzaamheden uit?" antwoordden de meeste 
getnteresseerde bedrijven dat de voorkomende draai-en freeswerkzaamheden at uitbesteed 
worden aan vaste partners. De eisen die zij stellen zijn: goede kwaliteit en de derde zorgt 
voor de materialen. Enke1e bedrijven vinden de prijs erg belangrijk, anderen wat minder. 
Sorns is snelle levering belangrijk. Bedrijven die tot op heden nog geen werkzaamheden 
uitbesteed hebben, hebben daar in de toekomst ook meestal geen behoefte aan. 
Coneurrenten voeren meestal full-time draai-en/of freeswerkzaamheden voor anderen uit, 
ze maken geen eigen produkten. Ze moeten kwaliteitswerk aanleveren en meestal zelf voor 
de materialen zorgen. Soms spelen oak de prijs en snelle levering een belangrijke rol. Het 
aantal personen dat draai-of freeswerkzaamheden in de ondememing uitvoert, varieert 
sterk. (Van 5 tot 35 personen.) Er worden werkzaamheden uitgevoerd voor zeer uiteenlo
pende bedrijven. Er is vaak interesse in uitbesteding in geval het bedrijf de werkzaamheden 
zelf niet meer aankan. 

Met de resultaten van deze interviews is dhr. Kooymans van de vakgroep Fabrieageteehno
logie benaderd. Deze heeft meegeholpen met het opstellen van de definitieve enquetes. Uit 
de orienterende interviews is duidelijk geworden dat eventuele coneurrenten de meeste 
interesse hebben in het uitbesteden van draai-en/of freeswerkzaamheden. Zij besteden vaak 
uit als ze het aangenomen werk zelf niet heIemaai aankunnen. Het verdere onderzoek is 
dus ook voomamelijk op deze doeigroep gerieht. 
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2.3 De vragen onder de loep 

2.3.1 Inleiding 

Het afnemen van de vragenlijsten voor het diepte-onderzoek was al een hele ervaring op 
zich. Er zijn in totaal 52 bedrijven benaderd. Soms waren de reacties kortaf en bot maar 
het merendeel van de bedrijven toonde interesse en gaf de volle medewerking. 
In dit dee! zullen de vragen uit de twee telefonische enquetes nader worden geanalyseerd. 
Hierbij zullen de losse vragen afzonderlijk worden bekeken. De enquete voor eventueel 
gelnteresseerde bedrijven zal kort worden besproken omdat gebleken is dat deze geselec
teerde bedrijven in mindere mate interessant zijn voor de opdrachtgever. 

2.3.2 Resultaten van de enquete voor eventueel geinteresseerde bedrijven (klan ten) 

De resultaten van deze enquete zullen per vraag gegeven worden. Zowel de aantallen 
bedrijven die een bepaald antwoord hebben gegeven als het bijbehorende percentage van 
het totaal zullen gepresenteerd worden. Daama voIgt een korte conc1usie. 

Vraag 1 
Voert u in uw produktieproces draaiwerkzaamheden uit? 

Resultaat: 

Vraag 2 

blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

o 0% 
4 31% 
9 69% 

13 100% 

Voert u in uw produktieproces freeswerkzaamheden uit? 

Resultaat: 

Draaien 
Vraag 3 

blanco: 
Ja: 
nee: 
totaal: 

o 0% 
3 23% 

10 77% 
13 100% 

Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 

Resultaat: blanco: 10 77% 
complex: 0 0% 
eenvoudig: 2 15% 
beide: 1 8% 
anders, nl: 0 0% 
totaal: 13 100% 

10 



MBEDRUFSKUNDE 
J/l!!Mvv ink e I ------------------------ ............... ------------------------------

Vraag 4 
Gaat het om grote of kleine series? 

Resultaat: 

Vraag 5 

blanco: 10 
groot: 0 
klein: 3 
beide: 0 
anders, n1: 0 
totaal: 13 

77% 
0% 

23% 
0% 
0% 

100% 

Besteedt u weI eens draaiwerkzaamheden uit? 

Resultaat: 

Vraag 6 

blanco: 
Ja: 
nee: 
totaal: 

9 69% 
3 23% 
1 8% 

13 100% 

Heeft u daarvoor vaste partners? 

Resultaat: blanco: 10 
Ja: 2 
nee: 1 
anders, nl: 0 
totaal: 13 

Open vraag 7 
Hoe vaak komt dat voor? 

77% 
15% 

8% 
0% 

100% 

Resultaat: (tenzij anders vermeld zijn de antwoorden Ix gegeven) 
* 4 uur/week 
* 4 x/jaar (2x) 

11 
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Open vraag 8 
Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld zijn de antwoorden Ix gegeven) 

Vraag 9 

* zeer hoge kwaliteit 
* goede kwaliteit (2x) 
* lage prijs 
* redelijke prijs (2x) 
* snelle levering (2x) 
* levering volgens afspraak 
* opdrachtgever zorgt voor materialen 
* derde zorgt voor materialen 

Welke passingkwaliteit hanteert u? 

Resultaat: blanco: 10 77% 
7: 0 0% 
9: 0 0% 
11: 0 0% 
onbekend: 2 15% 
anders, nl: 1 8% (krimppassing) 
totaal: 13 100% 

Vraag 10 
Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrijfjes die draaiwerkzaamheden voor u kunnen 
verrichten? 

Resultaat: blanco: 10 77% 
ja: 1 8% 
nee: 2 15% 
totaal: 13 100% 

Vraag 11 
Heeft: u belangstelling voor uitbesteding? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

12 92% 
o 0% 
1 8% 

13 100% 
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Frezen 
Vraag 12 
Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 

Resultaat: blanco: 10 77% 
complex: 0 0% 
eenvoudig: 2 15% 
beide: 1 8% 
anders, nl: 0 0% 
totaal: 13 100% 

Vraag13 
Gaat het om grote of kleine series? 

Resultaat: blanco: 10 77% 
groot: 0 0% 
klein: 3 23% 
beide: 0 0% 
anders, nl: 0 0% 
totaal: 13 100% 

Vraag 14 
Besteedt u weI eens freeswerkzaamheden uit? 

Resultaat: 

Vraag 15 

blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

10 77% 
1 8% 
2 15% 

13 100% 

Heeft u daarvoor vaste partners? 

Resultaat: blanco: 12 
ja: 1 
nee: 0 
anders, nl: 0 
totaal: 13 

Open vraag 16 
Hoe vaak komt dat voor? 

92% 
8% 
0% 
0% 

100% 

Resultaat: Geen enkele keer beantwoord. 
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Open vraag 17 
Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? 

Resultaat: (tenzij anders venneld, zijn de antwoorden Ix gegeven) 

Vraag 18 

* zeer hoge kwaliteit 
* goede prijs 
* snelle levering 
* opdrachtgever zorgt voor materialen 

Welke passingkwaliteit hanteert u bij het frezen? 

ResuItaat: 

Vraag 19 

blanco: 11 
7: 0 
9: 0 
11: 0 
onbekend: 0 
anders, nl: 2 
totaal: 13 

85% 
0% 
0% 
0% 
0% 

15% (krimppassing, komt niet zo precies) 
100% 

Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrijfjes die freeswerkzaamheden voor u kunnen 
verrichten? 

Resultaat: 

Vraag 20 

blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

12 92% 
o 0% 
1 8% 

13 100% 

Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 

Resultaat: blanco: 11 85% 
ja: 0 0% 
nee: 2 15% 
totaal: 13 100% 

Conclusie: 

Van de 13 benaderde bedrijven voerden slechts 5 bedrijven draai-of freeswerkzaamheden 
uit. Vanwege dit beperkte aantal kan slechts een zeer algemene uitspraak worden gedaan 
over de resultaten. In de loop van het onderzoek bleek steeds duidelijker dat deze doel
groep weinig animo had voor het uitbesteden van draai-en/of freeswerkzaarnheden. Daarom 
zijn er niet meer enquetes uitgevoerd maar heeft het onderzoek zich toegespitst op het 
benaderen van eventuele concurrenten. 
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De produkten die gedraaid worden zijn zowel complex als eenvoudig. Meestal gaat het om 
kleine series. (Klein betekent series kleiner dan 50 stuks.) In 23% van de gevallen worden 
draaiwerkzaamheden uitbesteed. Regeimatig hebben bedrijven daar vaste partners v~~r. Het 
is erg afhankelijk van de drukte hoe vaak bedrijven draaiwerk uitbesteden. De gedraaide 
produkten moeten een goede kwaliteit hebben, soms zorgt de derde voor het materiaaI, 
soms het bedrijf zeif. In sommige gevallen is snelle levering belangrijk, soms speelt 
levering volgens afspraak een grotere ro!. Verder moet de prijs in verhouding staan met de 
geleverde kwaliteit. Veel (vertegenwoordigers van) bedrijven zijn niet op de hoogte van de 
passingkwaliteit die gehanteerd wordt. Zeer weinig benaderde bedrijven hebben belangstel
ling voor evt. nieuwe bedrijfjes die draaiwerkzaamheden kunnen verrichten. Bedrijven die 
nu nog geen draaiwerkzaamheden uitbesteden, hebben daar in de toekomst ook geen 
behoefte aan. 
Bij het frezen gaat het ook zowel om eenvoudige ais complexe produkten. De series zijn 
over het algemeen klein. (De grens ligt hier bij de 25 stuks.) Slechts zelden worden 
freeswerkzaamheden uitbesteed. Daarvoor worden dan vaste partners benaderd. De eisen 
die aan derden worden gesteld zijn: hoge kwaliteit, snelle levering, goede prijs en de 
opdrachtgever zorgt voor de materialen. De meeste bedrijven weten niet welke passingkwa
liteit gehanteerd wordt bij het frezen. Soms wordt een zogenaamde krimppassing gebruikt 
of komt de passingkwaliteit niet zo precies. Er is geen interesse in eventueel nieuwe 
bedrijfjes die freeswerkzaamheden kunnen verrichten. Ook achten bedrijven die nu nog 
geen freeswerkzaamheden uitvoeren dit in de toekomst niet noodzakelijk 
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2.3.3 Resultaten van de enquete voor eventuele concurrenten 

De resultaten van deze enqm3te zuIlen per vraag gegeven worden. Er zal ook per vraag een 
korte toelichting worden gegeven. Zowel de aantallen bedrijven die een bepaald antwoord 
hebben gegeven als het bijbehorende percentage van het totaal zullen gepresenteerd wor
den. 

Vraag 1 
Voert u in uw produktieproces draaiwerkzaamheden uit? 

Resultaat: 

Vraag 2 

blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

o 0% 
26 67% 
13 33% 
39 100% 

Voert u in uw produktieproces freeswerkzaamheden uit? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

0 
25 
14 
39 

0% 
64% 
36% 

100% 

26 van de 39 benaderde bedrijven voeren draaiwerkzaamheden uit. Bij het frezen zijn dit 
25 bedrijven. 22 bedrijven voeren zowel draai-als freeswerkzaamheden uit. 

Draaien 
Vraag 3 
Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 

Resultaat: blanco: 13 33% 
complex: 9 23% 
eenvoudig: 5 13% 
beide: 12 31% 
anders, nl: 0 0% 
totaal: 39 100% 

Het gaat bij het draaien om zowel complexe als eenvoudige produkten. 
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Gaat het om grote of kleine series? 

Resultaat: blanco: 13 
groot: 1 
klein: 13 
beide: 8 
anders, nl: 4 
totaal: 39 

33% 
3% 

33% 
21% 
10% 

100% 

Er worden zowel grote als kleine produkten gedraaid. (De grens ligt bij 50 stuks.) 

Vraag 5 

Zijn deze draaiwerkzaamheden voor eigen produktie of voor anderen? 

Resultaat: blanco: 13 33% 
eigen prod: 4 10% 
anderen: 21 54% 
anders, nl: 1 3% 
totaal: 39 100% 

Meestal worden draaiwerkzaamheden uitgevoerd voor anderen. 

Open vraag 6 
Welke eisen worden er aan uw werkzaamheden gesteld? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 
* goed uiterlijk produkt (lagen kwaliteitseisen) 
* kwaliteit volgens tekening (16x) 
* zeer hoge kwaliteitseisen 
* kwaliteit varieert, meestal ISO-9002 (2x) 
* ISO-9001 certificaat noodzakelijk (2x) 
* kwaliteit volgens Philipsnormen 
* goede prijs/kwaliteitverhouding (4x) 
* prijs bij hoogwaardige produkten niet belangrijk, bij eenvoudige weI 
* lage prijs 
* prijs niet belangrijk 
* prijs erg belangrijk 
* snelle levering (8x) 
* levertijd volgens afspraak (9x) 
* levertijd volgens afspraak, soms snel (4x) 
* soms zelf voor materialen zorgen, soms opdrachtgever (12x) 
* zelf voor materialen zorgen (lOx) 
* materiaal moet gecertificeerd zijn 

17 
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De kwaliteit moet meestal zijn volgens de specificaties op de tekening. Sommige opdracht
gevers vinden de prijs erg belangrijk, voor anderen speelt dit een ondergeschikte ro!. Soms 
zorgt de opdrachtgever voor materialen, meestal moet er ze1f voor gezorgd worden. Leve
ring volgens afspraak wordt meestal belangrijker gevonden dan snelle levering. 

Vraag 7 
Welke passingkwaliteit hanteert u? 

Resultaat: blanco: 13 
7: 0 
9: 0 
11: 0 
onbekend: 8 
anders, nl: 18 
totaal: 39 

Antwoorden op: anders, nl.. 

* +/- 2/10 mm 
* H7 (4x) 
* H5 tot % mm (2x) 

33% 
0% 
0% 
0% 

21% 
46% 

100% 

* afuankelijk van de tekening (7x) 
* H6 (3x) 
* P7 (lx) 
* N6 
* J6 (2x) 
* K6 
* H8 
* volgens ISO (2x) 
* heel precies 

De passingkwaliteit die gehanteerd wordt, varieert vee!. Het hangt sterk af van het soort 
produkt dat gedraaid moet worden. 

Vraag 8 
Hoeveel personen houden zich bezig met draaien? 

Resultaat: blanco: 13 33% 
<= 1: 9 23% 
1-3: 5 13% 
4-8: 9 23% 
>8: 2 5% 
anders, nl: 1 3% 
totaal: 39 100% 

18 



ltJf8EDRIJFSKUNDE 

~ vv ink e I _________________________ ~~~~~ 
onde tn. mc-rsa.dvie zen 

23% van de benaderde bedrijven zijn eenrnansbedrijven. De meeste overige bedrijven 
hebben tussen de 2 en 8 personen in dienst voor draaiwerkzaamheden. 

Open vraag 9 
Voor wat voor soort bedrijven voert u draaiwerkzaamheden uit? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 

* bouwbedrijven 
* interieurbedrijven 
* metaalbedrijven (3x) 
* garagebedrijven 
* ingenieursbureaus (2x) 
* aanpasbedrijven 
* kopieerindustrie (2x) 
* medische industrie (4x) 
* Philips (6x) 
* DAF (3x) 
* Stork Nolte 
* plaatwerkbedrijven 
* ontwikkelingsbedrijven 
* multinationals (binnen-en buitenland) (2x) 
* allerlei bedrijven (6x) 
* luchtvaartindustrie (4x) 
* chipsfabricage 
* transportindustrie 
* tabaksindustrie 
* auto-industrie (2x) 
* verpakkingsindustrie (2x) 
* bedrijven die aandrijvingen maken 
* consumentenelektronica 
* fabrikanten van speciale machines 
* petrochemische industrie 
* hooggekwalificeerde technische bedrijven 
* bedrijven met ISO-9002-certificaat 

Er worden voor vele soorten bedrijven draaiwerkzaamheden verricht. 

Vraag 10 
Besteedt u weI eens draaiwerkzaamheden uit? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

13 33% 
17 44% 

9 23% 
39 100% 
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In 44% van de gevallen worden wei eens draaiwerkzaamheden uitbesteed. Dit is meestal 
het geval bij het aannemen van te veel orders. Een deel wordt dan weer uitbesteed aan 
andere bedrijfjes. 

Open vraag 11 
Hoe vaak komt dat voor? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 

* af en toe (4x) 
* 10% van de werkzaamheden 
* 25 % van de werkzaamheden 
* 1-2 keer/maand (6x) 
* 0-200 uur/maand 
* aanta! keren/week 
* dagelijks 
* 0-300 uur/week 

Hoe vaak uitbesteed wordt, varieert sterk. Het hangt af van de drukte in het bedrijf maar 
ook de economische positie van de gehele metaalsector speelt een belangrijke roI. 

Vraag 12 
Heeft u daarvoor vaste partners? 

Resultaat: blanco: 22 
ja: 14 
nee: 3 
anders, nl: 0 
totaal: 39 

56% 
36% 

8% 
0% 

100% 

De meeste bedrijven hebben vaste contacten waar ze draaiwerkzaamheden aan uitbesteden. 
Het zijn niet echt partners waarmee langdurige contracten zijn aangegaan maar meestal 
worden dezelfde bedrijven benaderd. 

Open vraag 13 
Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld zijn de antwoorden Ix gegeven) 

* goed uiterlijk produkt 
* kwaliteit volgens tekening (14x) 
* ISO-900 l-certificaat (2x) 
* goede prijs/kwaliteitverhouding (3x) 
* zo goedkoop mogelijk 
* snelle levering (6x) 
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* levering volgens afspraak (7x) 
* levering vol gens afspraak, soms snel 
* opdrachtgever zorgt voor materialen (2x) 
* derde zorgt voor materialen (9x) 
* soms zorgt opdrachtgever voor materialen, soms derde (5x) 
* gecertificeerd rnateriaal 

De eisen die aan derden worden gesteld zijn dezelfde die de opdrachtgever aan het bedrijf 
stelt. Dit houdt het volgende in: K waliteit moet zijn volgens de specificaties op de teke
ning. De prijs speelt in vele gevallen een ondergeschikte roI, soms (vooral bij eenvoudige 
produkten) wordt de prijs weI belangrijk gevonden. Levering volgens afspraak is vaak 
belangrijker dan snelle levering. Soms zargt de opdrachtgever voor materialen, meestal 
doet de derde dat. 

Vraag 14 
Heeft u belangstelling voar evt. nieuwe bedrijfjes die draaiwerkzaamheden voor u kunnen 
verrichten? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

22 56% 
8 21% 
9 23% 

39 100% 

21 % van de benaderde bedrijven heeft weI interesse in eventueel nieuwe bedrijfjes die 
draaiwerkzaamheden kunnen verrichten. 

Vraag 15 
Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaal: 

30 77% 
2 5% 
7 18% 

39 100% 

De meeste bedrijven die nog niet uitbesteden hebben daar ook in de toekomst geen belang
stelling v~~r. 

Frezen 
Vraag 16 
Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 
Resultaat: blanco: 14 36% 

complex: 10 26% 
eenvoudig: 3 8% 
beide: 12 31% 
anders, nl: 0 0% 
totaal: 39 100% 

21 



MUEDRI.JFSKUNDE 

~'VV ink. l ________________________ ~~~~~ 
Qftdet"ft<!: me fSlIodv i~J:"n 

Bij frezen gaat het zowel om eenvoudige als om complexe produkten. 

Vraag 17 
Gaat het om grote of kleine series? 

Resultaat: blanco: 14 
groot: 1 
klein: 11 
beide: 8 
anders, nl: 5 
totaal: 39 

36% 
3% 

28% 
21% 
13% 

100% 

De gefreesde series zijn zowel groot als klein. (De grens is gelegd bij 25 stuks.) 

Vraag 18 
Zijn deze freeswerkzaamheden voor eigen produktie of voor anderen? 

Resultaat: blanco: 14 
eigen prod: 5 
anderen 19 
anders, nl: 1 
totaal: 39 

36% 
13% 
49% 

3% 
100% 

De freeswerkzaamheden worden meestal uitgevoerd voor andere bedrijven. Dit wordt vaak 
in combinatie gedaan met draaiwerkzaamheden. 

Open vraag 19 
Welke eisen worden er aan uw werkzaamheden gesteId? 

Resultaat: (Tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 

* kwaliteit volgens tekening (16x) 
* zeer hoge kwaliteitseisen (2x) 
* goed uiterlijk (lage kwaliteitseisen) 
* ISO-900 l-certificaat (2x) 
* goede prijs/kwaliteitverhouding (4x) 
* lage prijs 
* prijs erg belangrijk 
* prijs niet belangrijk 
* levertijd vol gens afspraak, soms snel (4x) 
* levertijd volgens afspraak (9x) 
* snelle levering (7x) 
* soms zelf voor materialen zorgen, soms opdrachtgever (lOx) 
* zelf voor materialen zorgen (lOx) 
* gecertificeerd materiaal 
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De kwaliteit moet volgens de specificaties op de tekening zijn. Meestal moet het bedrijf 
dat het draai/freeswerk gaat verrichten, zelf voor het materiaal zorgen. Het is meestal 
be1angrijker volgens afspraak te leveren dan snel. Soms speelt de prijs een grote rol, soms 
is dit minder belangrijk. 

Vraag 20 
Welke passingkwaliteit hanteert u bij het frezen? 

Resultaat: blanco: 14 36% 
7: 1 3% 
9: 0 0% 
11: 0 0% 
onbekend: 10 26% 
anders, nl: 14 36% (zie voor antwoorden hieronder) 
totaal: 39 100% 

Antwoorden op: anders, nL. 
* +1- % mm tot +1- 1/100 mm (2x) 
* afuankelijk van tekening (5x) 
* tot H5 
* H6 
* H7 (2x) 
* J6 
* K6 
* H8 
* volgens ISO (2x) 
* +/- 1/10 of 2/10 
* heel precies 

De passingkwaliteit hangt sterk af van het produkt dat gefreesd wordt. Veel vertegenwoor
digers van bedrijven zijn ook niet op de hoogte welke passingkwaliteit gehanteerd wordt. 

Vraag 21 
Hoeveel personen houden zich bezig met frezen? 

Resultaat: blanco: 14 36% 
<= 1: 7 18% 
1-3: 4 10% 
4-8: 7 18% 
>8: 6 15% 
anders, nl: 1 3% 
totaal: 39 100% 

18% van de benaderde bedrijven zijn eenmanszaken. 15% van de bedrijven hebben meer 
dan 8 mensen in dienst die zich bezighouden met frezen. 
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Open vraag 22 
Voor wat yeor soort bedrijven voert u freeswerkzaamheden uit? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 

* auto-industrie (3x) 
* consumentenelektronica (2x) 
* allerlei (6x) 
* metaalbedrijven (2x) 
* garagebedrijven 
* ingenieursburo's (2x) 
* aanpasbedrijven 
* kopieerindustrie (2x) 
* medische industrie (4x) 
* multinationals (binnen- en buitenland) (2x) 
* Philips (3x) 
* DAF (3x) 
* Stork Nolte 
* luchtvaartindustrie (4x) 
* chipsfabricage 
* high teclmology-bedrijven 
* transportindustrie 
* tabaksindustrie 
* yerpakkingsindustrie (2x) 
* bedrijven die aandrijyingen maken 
* fabrikanten van speciale machines 
* petrochemische industrie 

Er worden voor vele soorten bedrijven freeswerkzaamheden uitgevoerd. 

Vraag 23 
Besteedt u weI eens freeswerkzaamheden uit? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
totaaI: 

14 36% 
12 31% 
13 33% 
39 100% 

31 % van de benaderde bedrijven besteedt weI eens freeswerkzaamheden uit. Dit is meestal 
het geval als het bedrijf het te druk heeft om alle werkzaamheden zelf uit te voeren. 
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Open vraag 24 
Hoe vaak komt dat voor? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden Ix gegeven.) 

* 1 keer/maand (3x) 
* 25 % van de werkzaamheden 
* wekelijks 
* 3-5 keer/jaar 
* dagelijks 
* af en toe 

Hoe vaak het uitbesteden van freeswerkzaarnheden voorkomt, hangt af van de drukte in het 
bedrijf. 

Vraag 25 
Heeft u daarvoor vaste partners? 

Resultaat: blanco: 27 
ja: 11 
nee: 1 
anders, nl: 0 
totaal: 39 

69% 
28% 

3% 
0% 

100% 

De meeste bedrijven benaderen steeds dezelfde contacten om freeswerkzaarnheden voor 
hen uit te voeren. Ze hebben daar echter meestal geen langdurige contracten mee. Deze 
contacten voeren ook vaak draaiwerkzaarnheden uit voor het bedrijf. 

Open vraag 26 
Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? 

Resultaat: (tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden lx gegeven) 

* kwaliteit volgens tekening (9x) 
* ISO-900 1 certificaat 
* goede prijs/kwaliteitverhouding 
* prijs niet zo belangrijk 
* levering volgens afspraak (7x) 
* snelle levering (2x) 
* derde zorgt voor materialen (4x) 
* opdrachtgever zorgt voor materialen (2x) 
* soms zorgt derde voor materialen, soms de opdrachtgever (3x) 
* zuinig omgaan met de materialen van de opdrachtgever 
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Vraag 27 

------~------------------------------------------------

Heeft u belangstelling vaar evt. nieuwe bedrijfjes die freeswerkzaamheden vaar u kunnen 
verrichten? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
tataal: 

27 69% 
7 18% 
5 13% 

39 100% 

18% van de benaderde bedrijven heeft weI interesse in nieuwe bedrijfjes die freeswerk
zaamheden kunnen verrichten. 

Vraag 28 
Heeft u belangstelling vaar uitbesteding? 

Resultaat: blanco: 
ja: 
nee: 
tataal: 

26 
1 

12 
39 

67% 
3% 

31% 
100% 

Bijna aIle bedrijven die nag geen freeswerkzaamheden uitbesteden denken daar in de 
taekamst oak geen behaefte aan te hebben. 

26 



ItiiilfBEDRI.JFSKUNDE 
,#!JA..,.., ink e I ________________________ ~~~~~ 

Hoofdstuk 3 

Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd worden. Hierin zijn 
tevens de antwoorden op de onderzoeksdeelvragen verwerkt die hieronder nogmaals staan 
venneld: 
1) Wat is de huidige situatie? 
2) Op wat voor soort bedrijven kan de opdrachtgever zich het beste richten? 
3) Welke vonnen van draai-en freeswerk komen in aanmerking voor uitbesteding? 
4) Wat zijn de wensen en eisen van potentiele klanten? 

3.2 Conclusies en aanbevelingen 

Na de Gouden Gids en de ABC-Bedrijvengids uitgeplozen te hebben ontstond er een lijst 
van 146 bedrijven waarvan gedacht werd dat deze draa i-en/of freeswerkzaamheden uitvoe
reno Later bleek dat een aantal van deze bedrijven niet tot de doelgroep behoren. Oe 
meeste bedrijven die behoren tot de categorieen Machinefabrieken, Metaaibewerking, 
Metaaldraaierijen en Metaalwarenfabrieken voeren weI draai-en/of freeswerkzaamheden uit. 
Oeze bedrijven werden in eerste instantie als toekomstige concurrenten gezien. In de loop 
van het onderzoek bleek dat dit de groep was waar de opdrachtgever zich het beste op kan 
richten. 
Oe bedrijven die in het onderzoek beschouwd werden als eventuele klanten bieden minder 
kansen voor de toekomst. Veel van deze benaderde bedrijven voeren geen of in zeer 
beperkte mate draai-of freeswerkzaamheden uit. 
Veel van de bedrijven behorende tot de categorieen Machinefabrieken, Metaalbewerking, 
Metaaldraaierijen en Metaalwarenfabrieken besteden al draai-en/of freeswerkzaamheden uit. 
Oit wordt gedaan als ze het zelf te druk hebben of, zoals enkele bedrijven aangaven, er 
wordt een bepaalde soort draaien of frezen uitbesteed. (Bijvoorbeeld al het conventionele 
freeswerk of aIle grote series.) 
Bij het uitbesteden is het belangrijk dat de derde op tijd levert. Oit is vaak belangrijker dan 
dat er zo snel mogelijk geleverd wordt. Oe kwaliteit moet meestal voldoen aan de specifi
caties die op de tekening venneld staan. Op het moment is er behoorlijk wat werk in de 
metaalindustrie. Oit betekent dat de prijs vaak van ondergeschikt belang is, kwaliteit staat 
voorop. In de meeste gevaIlen zorgt de derde voor de material en, soms wordt dit door de 
opdrachtgever gedaan (het hangt er ook vanaf wie van de twee het goedkoopste materiaal 
in kan kopen). 

De opdrachtgever kan zich het beste richten op de bedrijven die vallen onder de categorie
en Machinefabrieken, Metaalbewerking, Metaaidraaierijen en Metaalwarenfabrieken. 
Het is ontzettend moeilijk om bij grote bedrijven als Philips en DAF binnen te komen. Zij 
hebben namelijk al langdurige contracten met vaste partners en stellen zeer hoge eisen aan 
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deze bedrijven. 
De bedrijven die behoren bij bovenstaande vier categorieen besteden weI al vaak uit Ze 
benaderen daarvoor meestal dezelfde bedrijven. Ze hebben echter geen Iangdurige contrac
ten met deze 'partners'. Er is dan ook weI interesse in nieuwe bedrijfjes die draai-en/of 
freeswerkzaamheden voor hen kunnen uitvoeren. Deze nieuwe bedrijfjes zouden dan van 
dienst kunnen zijn als de bestaande 'partners' het werk niet aankunnen of ze moeten het 
werk gewoonweg beter of goedkoper kunnen doen dan de huidige 'partners'. 

Er is niet echt behoefte aan een nieuw bedrijfje dat een bepaalde vorm van draaien of 
frezen kan uitvoeren. Het gaat zowel om complexe als eenvoudige produkten, zowel 
werkzaamheden uitgevoerd op een conventionele machine als op een CNC-machine en 
zowel grote als kleine series. De grens van groot en klein is bij draaien na overleg met een 
docent van de bedrijfskundewerkplaats op de TU Eindhoven gelegd bij 50 stuks, bij het 
frezen bij 25 stuks. (Vaak gaat men bij het frezen van grote series over tot het gieten van 
produkten. ) 
In veel gevallen worden draai-en freeswerkzaamheden in combinatie uitbesteed, soms 
wordt dit echter ook apart gedaan. 

De wensen en eisen van potentiele klanten zijn bij draaien en frezen meestal hetzelfde en 
kunnen als voIgt worden samengevat: 
De kwaliteit moet voldoen aan de specificaties die op de tekening gegeven staan. Soms 
moet de derde in het bezit zijn van een ISO-certificaat. (Dit is slechts heel af en toe het 
geval.) De kwaliteit staat zeer hoog in het vaandel, het wordt ais belangrijkste criterium 
gezien. 
De prijs komt op de tweede plaats. Bij technisch hoogwaardige produkten speelt de prijs 
slechts een bescheiden roI, bij eenvoudige produkten is deze belangrijker. 
Levering volgens afspraak is vaak belangrijker dan snelle levering. Betrouwbaarheid is een 
belangrijke factor bij het uitbesteden van werkzaamheden aan een bepaald bedrijf. 
In de meeste gevallen zorgt de derde voor de material en, in enkele gevallen doet de 
opdrachtgever dit. Soms moet het ingekochte materiaal gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat 
het materiaal geregistreerd wordt en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 

De passingkwaliteit die bij het draaien en frezen gebruikt wordt, hangt in sterke mate af 
van het produkt dat gemaakt wordt. Vele (vertegenwoordigers van) bedrijven waren niet 
bekend met het begrip 'passingkwaliteit'. 

Er worden draai-en freeswerkzaamheden verricht voor de meest uiteenlopende bedrijven. 
Slechts enkele benaderde bedrijven hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde industrie. 

De belangrijkste conclusie is dat er een marktpotentie bestaat voor een metaalbewerkings
bedrijf binnen de volgende categorieen: 

* Machinefabrieken 
* Metaalbewerking 
* Metaaldraaierijen 
* Metaalwarenfabrieken 
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Het is mogelijk dat er nog andere doelgroepen zijn die ook een markt vormen. Wegens 
tijdgebrek is het niet mogelijk dat verder te onderzoeken. 

Een voorzichtige aanbeveling is het oprichten van een bedrijfje dat zowel draai-als frees
werkzaamheden kan uitvoeren. Als de opdrachtgever bovenstaand segment van de markt 
betreedt, is de kans op slagen aanwezig. Daarbij moet echter nadrukkelijk in het achter
hoofd worden gehouden dat het bedrijfje zeer conjunctuurgevoelig zal zijn. Als het wat 
minder gaat in de metaalindustrie zullen bedrijven geen werkzaamheden meet uitbesteden 
omdat ze voldoende tijd hebben deze zelf te doen. De prijs zal dan ook een belangrijke rol 
gaan spelen. 
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- -
Onderwerp: Metaalbewerking klanten 
Faculteit: TM/BDK Yak: BDK-winkel 
Enqu~te 2001 - Formulier 1 - Blad 1 

Naam bedrijf: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 

1 Voert u in uw produktieproces draaiwerkzaamheden uit? 

2 Voert u in uw produktieproces freeswerkzaamheden uit? 

Draaien 
3 Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 1) complex, 

2) eenvoudig, 3) be ide , 4) anders, nl ... 

4 Gaat het om grote of kleine series? 1) groot, 
2) klein, 3) beide, 4) anders, nl ..• 

-
Enqu~tedatum: 24- 5-96 

Code: - -

ja-
1 

ja - -, 
1 

- , 
J _ l .. 

1 2 3 

.. C ,: .... C. ,) .... ,: "1. 

2 

2 

- ' 
4 

123 4 

-
-

'nee 

'nee 

Besteedt u weI eens draaiwerkzaamheden uit? ja - - ", ,_. ,nee 
1 2 

Heeft u daarvoor vaste partners? 
1) ja, 2) nee, 3) anders, nl ... 

Hoe vaak komt dat voor? 

Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? (kwaliteit, prijs, 
levertijd, materialen) 

2 

• !, 'i.. .. \ ,). .. i. > • -~. ..' .:.. .. 

3 

Welke passingkwaliteit hanteert u? 
1) 7. 2) 9. 3) II, 4) onbekend. 5) anders, nl ••. 12345 

10 Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrij£jes die 
draaiwerkzaamheden voor u kunnen verrichten? 

11 Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 
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Onderwerp: Metaalbewerking klanten 
Faculteit: TM/BDK Vak: BDK-winkel 

Enquetedatum: 24- 5-96 
Code: -

Enqu~te 2001 - Formulier 1 - Blad 2 

Frezen 
12 Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 1) complex, 

2) eenvoudig. 3) beide, 4) anders. nl ... 

13 Gaat het om grote of kleine series? 1) groot, 
2) klein, 3) be ide , 4) anders, nl ••• 

17 Besteedt u weI eens freeswerkzaamheden uit? 

18 Heeft u daarvoor vaste partners? 
1) ja, 2) nee, 3) anders. nl ... 

Hoe vaak komt dat voor? 

Welke eisen worden er aan deze derden gesteld? (kwaliteit, prijs, 
levertijd, materialen) 

15 Welke passingkwaliteit hanteert u bij het frezen? 
1) 7, 2) 9, 3) 11. 4) onbekend, 5) anders, nl .•• 

19 Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrijfjes die 
freeswerkzaamheden voor u kunnen verrichten? 

20 Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 
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-
Onderwerp: Metaalbewerking concurrenten 
Faculteit: TM/BDK Vak: BDK-winkel 
Enqu~te 2000 - Fonmulier 1 - Blad 1 

Naam bedrijf: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 

1 Voert u in uw produktieproces draaiwerkzaamheden uit? 

2 Voert u in uw produktieproces freeswerkzaamheden uit? 

Draaien 
3 Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 1) complex. 

2) eenvoudig. 3) beide, 4) anders, nl ••• 

4 Gaat het om grote of kleine series? 1) groot, 
2) klein. 3) be ide , 4) anders, nl ••• 

5 Zijn deze draaiwerkzaamheden voor eigen produktie of voor 
anderen? 1) eigen produktie, 2) anderen, 3) anders, nl ••. 

-
Enquatedatum: 24- 5-96 

Code: - -

ja· . ., . 
1 2 

ja. . , .i 

1 2 

, . . t :) 1 :J . c. 
1 2 3 4 

" 1" "" "C:J .. "I" 
1 2 3 

-

'nee 

nee 

Welke eisen worden er aan uw werkzaamheden gesteld? (kwaliteit, prijs, 
levertijd, materiaal) 

6 Welke passingkwaliteit hanteert u? 
1) 7, 2) 9, 3) 11, 4) onbekend, 5) anders, nl ••• 

7 Hoeveel personen houden zich bezig met draaien? 
1) <= I, 2) 1-3, 3) 4-8, 4) >8, 5) anders, nl •.• 

Voor wat voor soort bedrijven voert u draaiwerkzaamheden uit? 

S Besteedt u weI eens draaiwerkzaamheden uit? 

Hoe vaak komt dat voor? 

9 Heeft u daarvoor vaste partners? 
1) ja, 2) nee, 3) anders, nl ••. 

Welke eisen stelt u aan deze derden? 
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Onderwerp: Metaalbewerking concurrenten 
Faculteit: TM/BDK Vak: BDK-winkel 
Enqu~te 2000 - Formulier 1 - Blad 2 

10 Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrijfjes die 
draaiwerkzaamheden voor u kunnen verrichten? 

11 Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 

Frezen 
12 Zijn dit complexe of eenvoudige produkten? 1) complex, 

2) eenvoudig, 3) beide, 4) anders, nl ..• 

13 Gaat het om grote of kleine series? 1) groot, 
2) klein, 3) be ide , 4) anders, nl ..• 

14 Zijn deze freeswerkzaamheden voor eigen produktie of voor 
anderen? 1) eigen produktie, 2) anderen, 3) anders, nl ••• 

-
Enqu~tedatum: 24- 5-96 

Code: - -
- • 

- . 
ja· . \ .!. ".' nee • 

2 

ja. nee • 
1 2 

..'.. • 1" .1'O .. : )'O • \.' • 234 

\.. • 1 .).. .. I 
2 3 4 

.. • '.. J..'O ;... I, 

1 2 3 

Welke eisen worden er aan uw werkzaamheden gesteld? (kwaliteit, prijs, 
levertijd, materialen) 

15 Welke passingkwaliteit hanteert u bij het frezen? 
1) 7, 2) 9, 3) 11, 4) onbekend, 5) anders, nl ••. 

16 Hoeveel personen houden zich bezig met frezen? 
1) <=1, 2) 1-3, 3) 4-8, 4) >8, 5) anders, nl •.. 

V~~r wat voor soort bedrijven voert u freeswerkzaamheden uit? 

17 Besteedt u weI eens freeswerkzaamheden uit? 

Hoe vaak komt dat voor? 

18 Heeft u daarvoor vaste partners? 
1) ja, 2) nee, 3) anders, nl •.. 

Welke eisen stelt u aan deze derden? 

19 Heeft u belangstelling voor evt. nieuwe bedrijfjes die 
freeswerkzaamheden voor u kunnen verrichten? 

20 Heeft u belangstelling voor uitbesteding? 
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