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VOORWOORD: 

Dit werkstuk vormt de afsluiting van een studie in de variant "Technolo
gische Ontwikkelingskunde" binnen de vrije studierichting "Techniek en 
Maatschappij" aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het werkstuk, bestaande uit twee delen, is het resultaat van een studie die 
een drietal vakgebieden heeft bestreken. 

DEEL I: 

Deel I, getiteld "Industrialisatie in Mondiaal, Afrikaans en Tanzaniaans 
Perspectief", is van specifieke TEMA aard en heeft ten doel inzicht te 
verschaffen in de industrialisatie problematiek van de Ontwikkelingslanden in 
het algemeen en Tanzania in het bijzonder. 
Het inleidende eerste hoofdstuk gaat in op de relatie die er bestaat tussen 
industrialisatie en (economische) ontwikkeling. 
In een "trechtervormige" opzet wordt vervolgens in Hoofdstuk 2 een beschouwing 
van de industrialisatie in mondiaal perspectief gepresenteerd waarin enige 
industrialisatie-kenmerken van de geindustrialiseerde landen tegenover die van 
de Derde-Wereld worden gezet. 
Via een vergelijking in Hoofdstuk 3 van industrialisatie kenmerken van de 
Afrikaanse landen, en m.n. de allerarmsten hieronder, wordt uiteindelijk in 
Hoofdstuk 4 de industriële-sector van Tanzania beknopt geëvalueerd • 

DEEL II: 

Tanzania vormt het decor waartegen zich het belangrijkste deel van het 
"technische" afstudeeronderzoek afgespeelt. 
Dit onderzoek heeft ten doel inzicht te verschaffen in de onderbauds
problematiek van het bedrijf TAMEGO, een coöperatie in Dar es Salaam Tanzania. 

De resultaten hiervan zijn beschreven in Deel 11, getiteld "Onderhoud in een 
Industrieel Derde-Wereld Perspectief". 
Hoofdstuk 1 behandelt de benadering van het aspekt onderhoud in de geïn
dustrialiseerde wereld en wordt in Hoofdstuk 2 gevolgd door een behan
deling van enige fundamentele onderhoudsaspekten. 
Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van het onderzoek naar kenmerken van het 
onderhoud zoals dit in een Derde-Wereld omgeving plaatsheeft. 
Hoofdstuk 4 vormt een kennismaking met het bedrijf TAMEGO waarvan in Hoofdstuk 
5 de onderhoudsbeheersing in het middelpunt staat. 
Deze evaluatie met Bedrijfskundige en Werktuigbouwkundige elementen wordt 
voortgezet in Hoofdstuk 6 met enige aanbevelingen ter optimalisering van het 
onderhoud aan de voor het bedrijf meest relevante machines. 
Ter illustratie van de dynamiek van TAMEGO worden in Hoofdstuk 7 tenslotte 
enige toekomstplannen ontvouwd en becommentariseerd mede in relatie tot het 
aspekt onderhoud. 
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1. Inleiding: industrialisatie en economische ontwikkeling 

1.1 De economische wereldorde. 

In de tweede helft van de 18-de eeuw startte in Engeland een ontwikkeling 
die zou uitmonden in de huidige 'moderne' industriële samenleving. 
Later ook in andere landen ingezet, is de industriële revolutie gee zaak 
voor Engeland alleen gebleven. Na c.a. 50 jaar kwam het proces in Neder
land en Frankrijk op gang en rond 1880 konden ook Duitsland en de U.S.A. 
gerekend worden tot de geindustrialiseerde landen waarbij ik een land ge
industrialiseerd noem indien tenminste 25% van het B.B.P. geleverd wordt 
door de industriële-sector en in deze sector minstens 10% van de bevol
king werkzaam is (zoals gedefinieerd door R.B. Sutcliffe). 

In de huidige wereld-economie heeft de industrialisatie een kritieke rol 
in het proces van economische ontwikkeling, d.w.z. de aanhoudende stijging 
van het reële inkomen per hoofd van de bevolking. Dit is niet alleen zo 
in de landen van het 'noorden' maar ook in die landen behorende tot het 
z.g.n. 'zuiden'. 

Men is de wereldeconomie na de tweede wereldoorlog gaan onderscheiden in 
een arm en een rijk deel, een tweedeling die mede het gevolg is van de 
ruim 200-jaar industrialisatie die m.n. het noorden achter de rug heeft. 
Om deze tweedeling te karakteriseren worden ook termen gebruikt als: 
- minderontwikkelde-, onderontwikkelde- of ontwikkelingslanden vs. ont

wikkelde landen; 
derde-wereld vs. kapitalistische- (vrije markt) en socialistische- of 
communistische (centraal geleide) wereld; 
niet-westerse vs. westerse landen. 

Sommige van deze termen kunnen als discriminerend worden ervaren, andere 
termen zijn minder duidelijk en inhoudelijk onjuist. Zo kan in feite ook 
van de 'ontwikkelde' landen worden gezegd dat ze in ontwikkeling zijn en 
is in de harde realiteit van enige 'ontwikkelings' landen juist eerder 
sprake van een verarming. 
De term 'derde-wereld' is geassocieerd aan de 'derde-stand', dié bevol
kingsgroepen in het Frankrijk van voor de revolutie die min of meer 
werden onderdrukt en uitgebuit door vooral adel en geestelijkheid en die 
weinig ontwikkeld en uiteraard arm waren (1). Deze vergelijking maakt 
duidelijk hoe de verhoudingen in de wereldeconomie óók ervaren worden. 

Hoe ze ook genoemd moeten worden, er is een aantal landen of gebieden aan 
te wijzen waar de massa der bevolking in armoede en afhankelijkheid leeft, 
een situatie die door ontwikkeling verbeterd kan worden zodat men niet 
langer hoeft op te zien naar de rijkdom en welvaart die men heeft leren 
kennen van een beperkt deel van de wereldbevolking. Deze ontwikkeling is 
een stuk verantwoordelijkheid voor het rijke deel en een stuk rechtvaar
digheid voor het arme deel van de wereldbevolking. 

1.2 De rol van industrialisatie in het ontwikkelingsproces. 

Met de term 'ontwikkeling' bedoel ik het proces dat moet leiden tot een 
'optimalisering van de behoeftebevrediging van het volk in al zijn 
geledingen' niet alléén door economische- maar door het geheel van 
maatschappelijke- en ook technische-veranderingsprocessen in een onderling 
samenhangend verband. 
Hierin zie ik industrialisatie, het uitbreiden van de bestaande en 
oprichten van nieuwe industriën, als een (noodzakelijk) middel om gegeven 
de mondiale structuur tot economische ontwikkeling te komen. 
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Industrialisatie ontleent zijn dynamiek vooral aan het proces van 
technologische innovatie en is een vorm van technische ontwikkeling. 
Hierbij kunnen verbanden worden gelegd met sociale vooruitgang. 
Maatschappelijke structuren en technische ontwikkeling zijn onmiskenbaar 
in wisselwerking. 

1.3 Industrialisatie in de derde-wereld. 

De prille industrialisatie ervaring van de ontwikkelingslanden vangt aan 
na w.o. II. Dit is tevens het begin van de 3-de industriële revolutie, 
een cluster van innovaties in vooral de electronische- en chemische
industrie. Deze periode van wederopbouw (voor de geïndustrialiseerde 
landen) is er een van volledige werkgelegenheid, snelle groei van het 
inkomen en toename van de handel. De massa-consumptie maatschappij bloeit 
op. 
Vrijwel alle nog bestaande koloniën worden politiek zelfstandig echter 
economisch gezien raakt men in een min of meer afhankelijke positie door 
het streven van de rijke landen naar beheersing van de grondstof- en 
afzetmarkt. Er ontstaat een centrum met gevarieerde en krachtige economie 
waaromheen een periferie van economisch- (en vaak ook politiek) gedo
mineerde landen. 

Een industriële sector van enige importantie kwam in deze periferie niet 
van de grond. Slechts de mijnbouwsector werd gestimuleerd om het indus
triële noorden te kunnen voorzien van delfstoffen. 
Door de bescheiden omvang blijft de industrie als bron van werkgelegen
heid slechts van een beperkte betekenis. 
Indien er al industrie van de grond komt, concentreert deze zich m.n. in 
urbaan gebied. Elders is weinig moderne nijverheid te vinden en domineert 
het ambachtelijk bedrijf. 
Recente industrialisatie heeft als kenmerk dat het werd gerealiseerd door 
invoer van technologie en kapitaal uit de geindustrialiseerde wereld. 
De export van industrieproducten wordt in de meeste gevallen overtroffen 
door import. 

De keuze voor industrialisatie als belangrijkste middel om te komen tot 
een snelle economische ontwikkeling kan zijn ingegeven door bestudering 
van de historie van de voormalige overheersers. Ook achtergebleven 
europese landen hebben in de periode voorafgaand aan w.o. II dezelfde 
strategie gehanteerd. 
Industrialisatie kan heel wat voordelen hebben (2): 

Het verruimt de werkgelegenheid, hetgeen betekent dat in de steden niet 
alleen de natuurlijke bevolkingsgroei beter kan worden opgevangen maar 
dat ook werk kan worden verschaft aan rurale migranten; 
Het brengt meer welvaart doordat in de industriële sectoren de lonen 
als gevolg van een hogere productiviteit doorgaans hoger liggen dan 
b.v. in de landbouw; 
Het brengt snellere economische groei dan stimulering van agrarische 
productie omdat de afzetmogelijkheden voor de producten doorgaans ruimer 
zijn; 
Het stimuleert de overige sectoren door de levering van opbrengstver
hogende productiemiddelen en door het gebruik van grondstoffen, materi
alen en diensten, de z.g.n. forward en backward linkages; 
Het beperkt de import en vermindert dus de druk op de handelsbalans. 
Men wordt minder afhankelijk van import hetgeen altijd, maar m.n. in een 
crisistijd, gunstig is; 
Het verstevigt de economische positie doordat het prijsverloop van 
industrieproducten relatief gunstiger is dan dat voor agrarische; 
Het beïnvloedt de sociale-ontwikkeling en mentaliteit van de gehele 
samenleving. Allerlei veranderingen en moderniseringen kunnen gemak
kelijker plaatsvinden dan in een sterk agrarische maatschappij. 
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Inderdaad hebben een aantal ontwikkelingslanden opmerkelijke resultaten 
geboekt en een industrialisatie nivo bereikt hoog genoeg om hen 'Newly 
industrializing countries' te noemen (3). 
Ook in vele andere ontwikkelingslanden is de bijdrage van de industriële 
sectoren aan o.a. de toename van het reële inkomen van de bevolking, 
werkgelegenheid en handel aanzienlijk geweest. Deze ontwikkeling heeft 
echter ook zijn offers gevergd in termen van efficiënt gebruik van 
economische hulpbronnen terwijl de baten niet altijd aan de verwachtingen 
voldeden of niet gebruikt werden om juist hén te helpen die onder de 
armoede grens moeten leven. 

Ook kritiek kan dus geleverd worden aan het industrialisatie-adres (4): 
Industrialisatie heeft tot nu toe niet optimaal bijgedragen aan het 
scheppen van werkgelegenheid: 
Men schafte zich elders ontwikkelde en beproefde productiemethodes aan, 
waarmee prachtige producten konden worden vervaardigd maar die niet in 
staat waren voor de zo gewenste werkgelegenheid te zorgen echter wel de 
afhankelijkheid van het buitenland vergrootten door de voor het produc
tieproces noodzakelijke import van materialen (o.a. reserve delen) en 
grondstoffen. 
Er ging (ambachtelijke) werkgelegenheid verloren in de traditionele 
sector die niet werd opgevangen in arbeidsintensieve kleinschalige 
industriële projecten maar moest worden gecompenseerd met werkgelegen
heid in middelgrote- tot grote fabrieken met hun op de westerse situa
tie afgestemde arbeidsbesparende productietechnieken. 
Het armoedeprobleem wordt verscherpt daar waar de industrie arbeidsbe
sparende productiemiddelen levert voor de landbouw en de vrijkomende 
arbeidskracht niet kan worden opgevangen. 
Daar waar armoede heerst komen de door de industrie voortgebrachte 
producten vooral ten goede aan de bovenlaag van de bevolking. 
De koopkracht van een landarbeider die slechts één dollar per dag ver
dient is voor geen enkele industrieel interessant. 
Ter financiering van de industrialisatie moesten in het buitenland 
leningen worden aangegaan of om bijstand worden verzocht. Tevens bestond 
de mogelijkheid buitenlandse investeerders toe te laten. 
Naast een afhankelijkheid van de (buitenlandse) leveranciers van de 
technologie is tevens een afhankelijkheid van de financiers gegroeid. 
De omvang van de schuldenlast kan het deze financiers mogelijk maken 
door hen noodzakelijk geachte veranderingen af te dwingen b.v. op het 
gebied van het economisch beleid. 
Werd de stimulering van de agrarische sector niet volledig vergeten dan 
was de steun aan deze sector toch in ieder geval relatief gering omdat 
men meende dat zich hier wel een spontane ontwikkeling zou voordoen in 
het kielzog van de industriële vooruitgang. Hommes (5) constateert o.a. 
dat industrialisatie werd gefinancierd met kapitaal afkomstig uit de 
landbouw terwijl ook deze landbouw een grote kapitaalbehoefte heeft. 
Industrialisatie droeg bij aan een migratie die de absorptiecapaciteit 
van de steden sterk overstijgt. 

Deze karikatuur schetst hoe de ongelijkheid in de verdeling van inkomen, 
welvaart en economische mogelijkheden kan groeien ten gevolge van 
industrialisatie waarmee maar gezegd is dat industrialisatie niet per 
definitie zorgt voor ontwikkeling maar ook effecten kan genereren die 
juist leiden tot meer onder-ontwikkeling, zeker als we het volk 'in al 
zijn geledingen' beschouwen. 
Het schandaal van deze tijd bestaat hieruit dat 'nog altijd miljoenen men
sen onder de absolute armoedegrens moeten leven. 
Tegen het midden van de 70-er jaren waren dat er naar schatting 800 mln., 
ofwel 40% van de bewoners van de derde wereld (6). Recent herinneren we 
ons de situatie hieromtrent in het Afrika beneden de Sahara waar de 
sociaal/economische onderontwikkeling het meest schrijnend is en tot een 
nieuw dieptepunt kwam. 
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1.4 Industrialisatie, economische groei en afhankelijkheid. 

Werden in de internationale handel door de landen van het noorden eerst 
de deugden van de vrije handel gepropageerd en de strategie van import
substitutie en protectie (door ontwikkelingslanden) afgekeurd, momenteel 
lijkt het noorden in het defensief en neemt de neiging tot protectionisme 
toe hetgeen de mogelijkheden voor groei via export van industrieproducten 
verkleint. Inmiddels zijn er voldoende aanwijzingen dat vergroting van de 
handelsvrijheid een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van de 
groei van de wereldeconomie en in het bijzonder de groei van de economie 
van ontwikkelingslanden. 
Sinds de 70-er en 80-er jaren is .de wereld een economisch systeem 
geworden waarin de landen onderling afhankelijk zijn, ontwikkeld of in 
ontwikkeling. Zo heeft de trage economische groei in het noorden vanaf 
midden 1984 mede geleid tot stagnatie van de economische groei in het 
zuiden, een groei die tevens stagneerde door (7): 

een relatief trage expansie van de wereldhandel t.o.v. de groei in de 
geïndustrialiseerde landen. 

-Het afbrokkelen van de 'terms of trade', de ruilvoet, voor de ontwikke-
lings landen. 

Dat het zuiden daarentegen de-industrialisatie van het noorden veroorzaakt 
door een proces op gang te brengen van re-allocatie en aanpassing mag waar 
zijn maar deze landen niet worden verweten. 

De vertraging van de industriële groei op wereldnivo betekent dat op dit 
moment, 12 jaar na de 2-de algemene UNIDO conferentie in Lima het hier 
gestelde doel (het 'lima-target'), het bereiken van een aandeel in de 
wereld manufacturing output van 25 % door de derde-wereld in het jaar 
2000, een utopie is geworden (8). 
Het verschil in groei tussen de 'Manufacturing Value Added' (MVA) van de 
geïndustrialiseerde landen en dat van de ontwikkelingslanden zou daartoe 
continu 4 à 5 % hebben moeten bedragen, zoals in 1975 na vanaf 1967 in 
stijgende lijn te zijn geweest. 
Na 1980 vooral daalde de lijn zoals in onderstaande figuur 1 te zien is, 
en werd het verschil negatief hetgeen illustratief is voor het belang van 
de economie van de ontwikkelde-landen op de groei van de economie van de 
derde-wereld. 

Een daling van de groei in het noorden impliceert een dalende vraag 
vanuit het noorden naar goederen en diensten uit derde-wereld landen. 
Hierdoor wordt het voor het zuiden moeilijker de importen uit het noorden 
te financieren die nodig zijn voor hun industrialisatie en groei. De 
daling in de vraag naar producten uit de geïndustrialiseerde landen die 
hiervan het gevolg is draagt weer bij tot stagnatie in de groei in het 
noorden en de circel is hiermee rond. 

FIGUUR 1: LIMA-target en de actuele situatie. 
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BRON: UNIDO, Industry and development, Global Report 1985, Fig 2.1 p.20. 
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1.5 Samenvattende conclusies. 

Industrialisatie is van enorm belang gebleken m.n. voor de economische 
ontwikkeling van vele landen. 

Derde-Wereld landen onderkennen dit en trachten dan ook hun industrieel 
belang uit te breiden echter de groei is sterk vertraagd. 
Het lijkt alsof met de toename van de industrialisatie de afhankelijkheid 
toeneemt, in ieder geval heeft een trage economische groei in het Noorden 
vertraging van de groei in het Zuiden tot gevolg en omgekeerd. 

Industrialisatie is m.i. een irreversibel proces en hoe de ethiek ook 
moge zijn, voor landen die deelhebben aan de economische wereld-orde, en 
dat zijn ook de Derde-Wereld landen, valt er nauwelijks aan te ontkomen. 

De ontwikkeling van de technologische kennis en de hieruit voortvloeiende 
industriële ontwikkeling heeft in de rijke landen gezorgd voor een enorme 
toename van de welvaart. 
Tevens hebben deze landen er hun machtsposities aan te danken. 

Of de Ontwikkelingslanden veel kunnen leren van de historie van de in
dustriële ontwikkeling in de rijke landen laat staan ooit een dergelijke 
ontwikkeling zelf zullen doormaken is voor mij de vraag. 

De start moet door hen gemaakt worden vanuit een positie van afhankelijk
heid gegeven een hoogontwikkelde technologie in handen en onder beheer 
van de rijke, geindustrialiseerde, landen. 
Of deze laatsten het zullen toestaan dat deze status-quo zal veranderen, 
noodzakelijk voor een nivellering van de welvaart op mondiaal nivo, valt 
nog te betwijfelen. 
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2. Industrialisatie in mondiaal perspectief. 

Inleiding: 

Voor een beschouwing van de rol van de industriële sector in met name het 
economische ontwikkelingsproces van de derde-wereld landen zal hier op 
nogal formele wijze, aan de hand van statistisch materiaal, voor enige 
typerende groepen van landen de industriële prestatie beschouwd worden. 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van de positie die de derde-wereld 
landen, al dan niet verdeeld in sub-groepen, innemen in vergelijking met 
de vrije-markt economiën van het noorden. 
In hoofdstuk 3 volgt dan een beschouwing gericht op de industriële ontwik
kelingen in de allerarmste, merendeels Afrikaanse, landen en hoofdstuk 4 
richt zich hiervoor in het bijzonder op Tanzania. 

2.1 Classificatie van industriële productie en handels activiteiten. 

Voor deze classificatie verwijs ik naar de gebruikelijke !SIC-codering 
m.b.t. industriële productie en SITC-codering voor handels activiteiten. 

De industriële sector zal dan bestaan uit de Major-divisions 2-5: 
2 = Mining and Quarrying; 
3 = Manufacturing, waarbij: 

31 = Food, beverages and tobacco 
32 = Textile, wearing apparel and leather industries 
33 = Wood and wood products, incl. furniture 
34 = Paper and paper products, printing and publishing 
35 = Chemieals and chemica!, petroleum, coal, rubber and plastic prod. 
36 = Non-metallic mineral prod. except prod. of petroleum and coal 
37 = Basic metal industries 
38 = Fabricated metal products, machinery and equipment 
39 = Other manufacturing products 

4 = Electricity, gas and water; 
5 = Construction. 

Hierbij moet aangetekend worden dat de term 'industry' op verschillende 
wijzen inhoud kan worden gegeven. 
Men maakt dan verschillende combinaties van de hierboven genoemde 'Major
Divisions', de sector !SIC 3 is echter altijd inbegrepen (9). 

In de meeste tabellen en grafieken presenteert men de gegevens met de 
bijbehorende codering en maant men tot een zekere voorzichtigheid daar 
waar het statistisch materiaal betreft afkomstig uit ontwikkelingslanden. 
Statistici kampen hier met een aantal praktische problemen o.a.: 

gebrek aan voldoende geschoolde medewerkers voor verzameling en verwer
king van de gegevens; 
onvoldoende financiële middelen. 
Geldgebrek verhindert het doen van uitgebreide onderzoeken en men neemt 
daardoor genoegen met (te) lange intervallen tussen de onderzoeken. 

Daar waar de productie plaats heeft in grote aantallen zeer kleine on
dernemingen, zoals in de informele sector het geval is, accepteert men 
een klein aantal en minder betrouwbare bronnen waardoor een grotere 
spreiding van de fout ontstaat. 

Zelf heb ik de betrouwbaarheid van het industrieel-statistisch materiaal 
niet kunnen nagaan en me beperkt tot vertrouwen op de integriteit van de 
organisaties (voornamelijk UNIDO en WORLDBANK). 
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2.2 Appels en peren. 

De derde-wereld landen vormen een groep landen die onderling zeer sterk 
verschillen voor wat betreft cultuur en godsdienst, de wijze waarop zij 
in de westerse expansie gevormd zijn, hun sociaal/politieke organisatie 
en bestuur én hun militaire macht om maar eens enkele aspekten te noemen. 
In hun gebrek aan welvaart voor velen komen zij echter sterk overeen. 
Het wereldbeeld wordt dus eigenlijk gesimplificeerd door de tweedeling in 
ontwikkelde- en ontwikkelings-landen. Het versluiert de interne verschil
len binnen de groepen. 
Het is zinvol om verder onderscheid te maken binnen de groep derde-wereld 
landen. Regionaal gezien ontstaan ruwweg een zestal groepen: 
- Afrika beneden de sahara; 
- Noord-Afrika en het Midden-Oosten; 
- Oost-Azië; 

Zuid-Azië; 
- Zuid-Oost Azië; 
- Latijns-Amerika en het Carraibisch gebied. 

De maatstaf voor een economische indeling is het inkomen per hoofd van de 
bevolking waarbij de groep meestal in 3 of 4 subgroepen uiteen valt, b.v.: 
- lage-inkomens landen (b.v. B.N.P./capita kleiner dan $ 400); 
- laag-midden inkomens landen ($ 400-1700/capita); 
- Hoog-midden inkomens landen ($ 1700-6.000/capita); 
- hoge-inkomens landen (B.N.P./capita groter dan $ 1700). 

2.3 Internationale industrialisatiekarakteristieken. 

In tabel 4 op pagina 1-22 is de groep van ontwikkelingslanden op de wijze 
zoals in 2.2. vermeld opgesplitst in sub-groepen met als kenmerk van in
deling het B.N.P., een klassificatie vaak gebruikt om economiën te groe
peren naar nivo van ontwikkeling. 
De ontwikkelingslanden blijken onderling enorm te verschillen in hun 
economische en industriële structuren, verschillen die vaak evengroot 
zijn als die tussen sommige ontwikkelings- en ontwikkelde-landen. 

Ter verdere illustratie zijn in dezelfde tabel ook twee landen uit de 
groep ontwikkelde landen opgenomen met een vrije-markt economie: Neder
land en de u.s.A. 
Nu blijkt dat de diversiteit in de industriële karakteristieken zodanig 
groot is dat slechts bij twee indicatoren de data voor de ontwikkelde
landen duidelijk afwijken van die binnen de ontwikkelings-landen t.w. in 
het B.N.P./capita (hierop is immers de indeling gebaseerd) en in het 
aspekt 'groei van de bevolking'. • 
Bij het generaliseren van conclusies zullen we ons moeten realiseren dat 
er aldus vrijwel altijd uitzonderingen op de regel zullen zijn. 

Voor de goede orde: met B.N.P. wordt bedoeld de som van alle goederen en 
diensten geproduceerd door de bewoners van een land ofwel het totaalbedrag 
dat deze bewoners ontvangen als vergoeding voor hun bijdrage aan de 
productie waarbij geen rekening wordt gehouden met de waardevermindering 
van de voorraad kapitaalgoederen, dus met de afschrijvingen. 

Er zijn wel enige bedenkingen verbonden aan het gebruik van de het B.N.P. 
als indicator voor ontwikkeling (10): · 

In veel landen is het B.N.P. niet eenvoudig vast te stellen en worden 
berekeningen niet nauwkeurig uitgevoerd (worden b.v. diensten overal 
even hoog gewaardeerd ?); 

- Wat is de waarde van m.n. de agrarische producten die niet op de markt 
komen maar voor eigen gebruik worden aangewend; 
Productie voor eigen gebruik is vooral in ontwikkelingslanden populair; 
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- Weerspiegelt de omrekening naar dollars op de juiste wijze de koop
kracht in het betreffende land ? (de interne koopkracht is in een ont
wikkelingsland i.h.a. hoger dan de officiële wisselkoers lijkt aan te 
geven); 

- Is de bevolkingsomvang voldoende nauwkeurig bekend; 
- Het B.N.P./capita versluiert de inkomens-ongelijkheid tussen de ver-

schillende bevolkingsgroepen; 
- Eén tak van de economie kan een belangrijke invloed uitoefenen op de 

hoogte van het B.N.P. (b.v. in het geval van een olie-exporterend land) 
waardoor een veel hogere graad van ontwikkeling lijkt te bestaan dan in 
feite het geval is gelet op de economie als geheel; 
Een laag B.N.P. zegt niets over de aard van de onderontwikkeling. 

Desondanks wordt deze indicator toch als maatstaf genomen omdat er een 
correlatie bestaat met een groot aantal indicatoren die evenzeer als maat
staf kunnen dienen voor het begrip onderontwikkeling zoals: energiegebruik 
kindersterfte, levensverwachting, percentage analfabeten e.d. 

De groepen landen met een laag B.N.P. worden vooral gevormd door de landen 
van het Afrika beneden de Sahara, Oost-Afrika, China en de meeste 
Zuid-Oost Aziatische landen. 
Hogere-inkomens landen worden vooral gevonden in midden- en zuid Amerika 
maar hoewel het inkomen per hoofd van de bevolking hier i.h.a. hoger ligt 
dan in de overige ontwikkelingslanden, geldt dit nauwelijks voor het 
armere deel van de bevolking vanwege de grotere inkomensongelijkheid in 
deze regio. 
Midden-inkomens landen treffen we vooral aan tussen de landen van Noord
en West-Afrika. 
Naast enige Oost-Aziatische landen behoren Portugal, Joegoslavië en 
Griekenland tot de ontwikkelingslanden met de hoogste inkomens. 

2.3.1 Basis indicatoren. 

2.3.1.1 Bevolkingsomvang en groei (Tabel 4 pag. 1-22, kolom 1 en 4): 

De totale wereldbevolking nadert een omvang van 5 miljard zielen. 
c.a. 50 % hiervan woont in landen met de laagste inkomens d.w.z. een 
inkomen per capita dat minder is dan $ 400 per jaar. 
c.a. 80 % woont in wat wij de ontwikkelingslanden noemen. Hiervan is weer 
25 % Chinees. 
De groei van deze bevolking is een van de meest wezenlijke ontwikkelings
vraagstukken. Welliswaar daalt de groei echter deze daling komt voor een 
groot deel op rekening van China en de groei is nog altijd zodanig dat de 
Wereldbank een verdubbeling van de bevolking in de ontwikkelingslanden 
verwacht om en nabij het jaar 2050. 

De sociaal/economische ontwikkeling zal er in mede toe bijdragen of het 
geboortecijfer daadwerkelijk zal kunnen worden teruggebracht. De schat
tingen wijzen vooralsnog op een toekomstige stijging voor het percentage 
mensen woonachtig in ontwikkelingslanden. 

Enigzins paradoxaal is hierbij dat de sterkste groei zich voordoet in de 
Afrikaanse landen met de laagste inkomens maar tevens in de olie
exporterende landen waar we de hoogste inkomens aantreffen. 
Het groeicijfer hier staat in contrast met de relatief bescheiden groei 
van de bevolking in de industriële markt-economiën en de centraalgeleide 
economiën. 
Snelle bevolkingsgroei vindt dus niet aléén maar plaats in een situatie 
van armoede en is ook niet alleen oorzaak maar tevens gevolg van armoede. 
Het leidt tot een samenhangend complex van problemen o.a. op het terrein 
van milieu, de bestaansmogelijkheden op het platteland, de trek naar en 
het leven in de steden. 
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2.3.1.2 Urbanisatie (tabel 4 pag 1-20, kolom 5 en 6). 

Een forse stedelijke groei is o.a. te beschouwen als het resultaat van 
een op de groei van de moderne industrie gericht ontwikkelingsproces. 
Een éénduidig verband tussen armoede en migratie is er niet, in de olie 
exporterende landen met hun relatief goede economische positie zijn de 
groeicijfers voor de stedelijke bevolking de hoogsten ter wereld. 
Industrialisatie, zeker de op westerse leest gestoelde zal, indien de 
capaciteit van de landbouwsector beperkt blijft, waarschijnlijk leiden 
tot een versnelde stedelijke groei niet alleen door groei van binnen uit 
maar ook door migratie naar de stad. 
In vergelijking met de geindustrialiseerde landen van het westen en 
oost-europa hebben de armste ontwikkelingslanden nog een aardige 
achterstand weg te werken gezien het bescheiden deel van de bevolking dat 
vooral in de armste landen in de stad woonachtig is. Als we de groei
cijfers mogen geloven doet men aardig zijn best deze 'achterstand' weg te 
werken. 

Voert men een op industrialisatie gericht beleid dan zal men gezien de nu 
al schrijnende situatie waarin de allerarmsten in de stad verkeren en een 
te verwachten toenemende urbanisatie, de stad in het ontwikkelingsbeleid 
niet mogen passeren. 
M.b.t. de ruimtelijke ordening is in het kader van deze problematiek een 
industrieel beleid wenselijk gericht op de-concentratie. 

2.3.2 Het aandeel van de industrie in het B.B.P. 
(Tabel 4 pag. 1-22, kolom 7 en 8) 

Het is niet verwonderlijk dat in de westerse gelndustrialiseerde markt
economiën en de centraalgeleide economiën van oost-europa, de industriële 
sector een groter aandeel van het B.B.P. voor zijn rekening neemt dan in 
de economiën van de ontwikkelingslanden. De Chinese economie verstoort 
dit beeld enigzins waardoor het gemiddelde gelijk lijkt te worden aan dat 
van de gelndustrialiseerde wereld. 
Toch heeft China dat typische kenmerk van een ontwikkelingseconomie n.l. 
een B.B.P. dat voor een zeer groot deel wordt bepaald door de agrarische 
sector. 
Uit de verdelingscijfers blijkt telkens weer dat hoe hoger het B.B.P., 
des te geringer het aandeel van de agrarische sector hierin terwijl het 
aandeel van de industrie en m.n. van de Manufacturing sector toeneemt. 

De logistieke curve die dit verband benadert ziet er alsvolgt uit: 

FIGUUR 2: Het verband tussen de hoogte van het B.B.P. en het aandeel 
dat de manufacturing sector hierin heeft 

Aandeel van de 
manufacturing 
sector in het 
B.B.P. 

B.B.P. per capita 

Bron: UNIDO, World Industry since 1960: progress and prospects 
United Nations, New York 1979 op pag. 45 en 47. 
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Deze empirisch vastgestelde relatie laat zien dat voor lage inkomens dit 
aandeel 10 à 20% bedraagt terwijl voor de hoge inkomens-landen dit 
percentage oploopt tot 60 à 70%. (11) 

Chenery heeft de bronnen van dynamiek trachten te identificeren en kwam 
tot het volgende resultaat: 

TABEL 1: veronderstelde bronnen van groei voor de industriële sector. 

binnenlandse export import 
vraag expansie substitutie 

lichte indust. 73 % 18 % 3 % 

Zware indust. 51 % 26 % 16 % 

technologische 
veranderingen 

6 % 

8 % 

Bron: H.B. Chenery: Structural Change and Development Policy. 
Oxford University Press/World Bank 1979 table 3-10 p. 112. 

Bij deze tabel kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
Indien het inkomen stijgt zal de vraag van consumenten verschuiven van 
voedingswaren naar meer duurzame gebruiksgoederen te leveren door de 
manufacturing industrie, m.n. de lichte tak; 
Indien het inkomen stijgt vindt er een accumulatie van kapitaal plaats: 
er worden meer 'diepte' investeringen mogelijk, ook omdat de overheids
uitgaven toenemen. Het wordt financieel mogelijk de noodzakelijk geachte 
technologie aan te schaffen; 
Door de toenemende vraag komen de 'Economies of Scale' binnen bereik en 
verbetert de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland zich zodat de 
export kan groeien; 
Indien men concurrerend weet te produceren in importsubstituerende 
takken van industrie, levert dit per saldo een besparing op die, indien 
men hem herinvesteert, aan nieuwe groei kan bijdragen; 
Handelsmogelijkheden met het buitenland stimuleren de kapitaalgoederen
industrie relatief sterk. 

Door het zoeken naar 'normale', 'standaard' of 'gemiddelde' patronen mag 
echter niet de indruk worden gewekt als zouden ontwikkelingslanden vooral 
optimaal economisch kunnen groeien indien ze met bovenstaand stramien een 
strategie ontwerpen gericht op optimale groei van de industriële sector. 
Politieke aspekten en specifieke omgevingscondities kunnen onvoorziene 
invloed hebben op de uitwerking van welke strategie dan ook en zorgen 
voor onzekere resultaten. 

Behalve met het B.B.P. per capita blijkt er ook een relatie tussen de 
omvang van de manufacturing sector en de omvang van de markt alsmede de 
mate waarin een land over natuurlijke hulpbronnen beschikt. 
In onderstaande Tabel 2 werden hierbij vier verschillende trends geanaly
seerd. 
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TABEL 2: Aandeel van de manufacturing sector in het commodity B.B.P. 
(het B.B.P. excl. het aandeel van de dienstensector), per 
landen-groep. 

100 200 

Grote landen: 20.5 31.6 

kleine landen: 
-geringe hulpbronnen 15.9 25.9 

-aanzienlijke hulpbr. 9.0 
(agrarisch geaard) 

-aanzienlijke hulpbr. 22.3 
(industrieel geaard) 

B.B.P./capita (1970 $) 
300 400 700 1000 

38.7 43.9 52.7 57.4 

33.3 39.2 

14.6 19.8 31.4 38.4 

30.8 37.1 48.8 54.1 

2000 

64.2 

47.8 

61.3 

Bron: UNIDO, World Industry Since 1960: Progress and Prospects. 
United Nations, New York 1979 pag. 47 en 49. 

Enkele opmerkingen bij deze tabel: 

3000 

66.8 

50.9 

63.6 

- Voor grote landen is het aandeel van de manufacturing sector in het com
modity B.B.P. voor alle inkomens nivo's (maar m.n. voor de grote landen 
met lage inkomens) het hoogst in een totaal vergelijking. 
Een grotere omvang van de binnenlandse vraag maakt het voor deze landen 
mogelijk te profiteren van de 'Economies of Scale', een voordeel dat ook 
kleine landen met een relatief hoog B.B.P./capita hebben; 
Door de aanwezigheid van 'aanzienlijke' natuurlijke hulpbronnen lijkt 
het aandeel van de manufacturing-sector in het B.B.P./capita van kleine 
landen geringer te zijn. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in het 
feit dat afwezigheid van aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen een land 
weinig andere keus laat dan specialisatie in industriële producten. 

2.3.3 Structuur van de Manufacturing-sector. 

De industriële-sector zoals beschreven in Tabel 4 pag. 1-20 omvat de 
sectoren ISIC 2, 3, 4 en 5. De sector ISIC 3, de Manufacturing-sector, 
wordt door o.a. de Wereld-Bank beschouwd als de meest dynamische 
industriële sector. 
De Metaalverwerkende-sector (ISIC 38) is hierbij inbegrepen. 
Weiss (12) vat het unieke karakter van de manufacturing sector als volgt 
samen: 
- Anders dan de agrarische- en diensten-sector wordt de manufacturing

sector gekarakteriseerd door activiteiten die in toenemende mate rela
ties met elkaar onderhouden en die zich specialiseren. De sector heeft 
een hoger potentieel aan intra-sectoriële verbintenissen en biedt aldus 
meer mogelijkheden aan arbeid en specialisatie; 

- Deze sector produceert kapitaalgoederen die door alle sectoren gebruikt 
worden. Technologische vooruitgang in deze sector, op gang gebracht door 
eigen expansie óf expansie in andere delen van de economie heeft e~n 
'feed-back' naar de gebruikers van de manufacturing-producten (m.n. in 
het geval van de kapitaalgoederen) en brengt technische vooruitgang (en 
verhoging van de output) in de overige sectoren. 

In de volgende paragraaf zal blijken of deze dynamiek werkelijk zo 
superieur is als wordt gesuggereerd. 

Hierna wordt allereerst de structuur van de 'Manufacturing Value Added 
(M.V.A.), de toegevoegde waarde in de Manufacturing-sector, in beschouwing 
genomen. 
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Tabel 5 op pag 1-23 laat zien dat in een vergelijking tussen geïndustria
liseerde- en ontwikkelingslanden de metaalverwerkende-sector (!SIC 38) 
het sterkst vertegenwoordigd is in de geïndustrialiseerde landen en de 
sector !SIC 31 (voedselproducten, dranken en tabaksproducten) alsmede 
!SIC 321 (textiel) en !SIC 353 (petroleum raffinage) opvallende 
uitschieters zijn in de M.V.A. van de ontwikkelingslanden. 
Het karakteristieke overwicht van de metaalverwerkende industrie in de 
M.V.A. van de geïndustrialiseerde landen komt ook tot uitdrukking in 
figuur 3 op pag. 1-25. 
We zien dan het overwicht van deze bedrijfstak bekeken vanuit een ver
deling van de M.V.A. naar eindgebruik d.w.z. kapitaalgoed, consumptiegoed 
of industrieel halffabrikaat. 

De metaalverwerkende industrie brengt o.a. de kapitaalgoederen voort. 
Doordat de gelndustrialiseerde economiën de macht hebben over de techno
logiën en productieprocessen, komt deze tak van de manufacturing-sector 
er sneller tot bloei. 

De categorie !SIC 381, die van de relatief simpele metaalproducten, is in 
de ontwikkelingslanden zwaarder vertegenwoordigd dan in de gelndustriali
seerde vrije-markt economiën, waarschijnlijk mede door de eenvoudiger 
technologie en lagere investeringen die ermee gemoeid zijn. Ook het 
aandeel van uit ontwikkelingslanden afkomstige 'simpele' metaalproducten 
is op wereldnivo t.o.v. de overige metaalproducten relatief sterker 
toegenomen van 1970 tot 1982 zoals blijkt uit tabel 6 pag 1-23. 

Tabel 6 brengt ook het dramatisch overwicht in beeld m.b.t. het aandeel in 
de Wereld-MVA dat de gelndustrialiseerde wereld heeft over de ontwikke
lingslanden in vrijwel alle bedrijfstakken van de manufacturing-sector 
uitgezonderd !SIC 353, de petroleumraffinage, en in mindere mate de 
tabaksindustrie. 

2.3.4 Groeipatronen in de industriële-sector. 

Als we de curve op pagina 1-10 beschouwen die het verband aangeeft tussen 
het aandeel van de Manufacturing in het B.B.P. en de hoogte van dat B.B.P. 
dan bljkt dat de groei in de landen met de midden inkomens het hoogst zou 
moeten zijn terwijl er een lage groei in de landen mat de laagste inko
mens en een afnemende groei in de landen met de hoogste inkomens zou 
moeten zijn waar te nemen. 
Dit patroon blijkt ook uit tabel 4 op pag. 1-22, kolom 10. Hierin valt op 
dat het aandeel van de manufacturing-sector in het B.B.P. van de indus
triële markteconomiën zelfs afnam van 1965 - 1984 een effect dat op 
rekening komt van een sterke groei in de dienstensector bij een gelijk
blijvend (c.a. 4%) aandeel van de primaire-sector. 
Een dalende lijn zou zodoende een mogelijke voortzetting kunnen zijn van 
de curve geschetst op pagina 1-10. 

De groei van de totale M.V.A. in ontwikkelingslanden kon in de periode 
1966 - 1975 voor bijna 70% toegeschreven worden aan en groep van negen 
ontwikkelingslanden uit de midden-inkomens groep (13). 
Terwijl het aandeel van de industriële sector, en in het bjzonder weer de 
manufacturing-sector, in het B.B.P. is toegenomen zien we in tabel 4 
pag. 1-22 kolom 9 en 10 dat de groei in beide sectoren voor alle econo
mische groeperingen duidelijk is afgenomen na 19,73. 
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De hoogte van deze groei en vooral het verschil tussen noord en zuid 
hierin zijn belangrijke determinanten in het op pag. 1-5 reeds genoemde 
'Lima-target' een scenario dat een aandeel van 25 % beoogt voor de 
ontwikkelingslanden in het wereld-M.V.A. 
Het is niet meer aannemelijk dat dit scenario uit zal komen. 

In 1983 was het wereld-M.V.A. 
ontwikkelingslanden 

- Centraalgeleide economieën 
- Vrije-markt economiën 

als volgt verdeeld (14): 
c.a. 11 % 
c.a. 25 % 
c.a. 64 % 

Wat de ontwikkelingslanden betreft moeten we ons realiseren dat deze 
toegevoegde waarde geconcentreerd is in een klein aantal landen. De tien 
landen met de grootste M.V.A. namen in 1980 gezamelijk bijna 75 % van de 
totale M.V.A. voor de ontwikkelingslanden voor hun rekening (15). 

Was de groei in de ontwikkelingslanden van de manufacturing-sector van 
1973-1984 gem. hoger dan die van de totale industriële-sector, de lage 
inkomens-landen vormen hierop een uitzondering. De groei bleef hier vér 
achter zodat de manufacturing-sector hier niet bepaald als het meest 
dynamisch deel van de industrie kan worden getypeerd. 

2.3.5 Wereldhandel in industrie-producten. 
(Tabel 4 pag. 1-22, kolom 11, 12 en 13) 

2.3.5.1 Export en Import. 

Het bevorderen van de export is reeds onderkend als bron van groei voor 
de industriële-sector. Het zou vlgs. Chenery voor ruwweg 20 % kunnen 
bijdragen aan de groei (zie tabel 1 op pag. 1-11). 
Het probleem van een beperkte binnenlandse afzetmarkt wordt geringer 
zodra men de weg kan vrijmaken voor toegang op een buitenlandse markt. 
Toch is een belangrijke, exportgeoriënteerde, industrie niet aanwezig in 
de ontwikkelingslanden omdat het: 

niet eenvoudig blijkt te zijn concurrerend te produceren door m.n. 
managementsproblemen, gebrek aan grondstoffen, onvoldoende ervaring en 
know-how, transportproblemen etc; 

- niet eenvoudig blijkt te zijn een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren 
(gebrek aan contacten, marketing-kennis); 

- niet eenvoudig blijkt protectionistische maatregelen te voorkomen. 

In Figuur 4 op pag. 1-25 zien we dat desondanks het aandeel van de Ontwik
kelingslanden in de totale waarde van de wereld-export van manufacturing
producten is gestegen en zelfs het aandeel van de centraal-geleide 
economiën hierin in 1980 is gaan overtreffen. 
Een belangrijk deel van de groei van de exportgerichte tak van de 
industrie in ontwikkelingslanden is veroorzaakt door bedrijven die met 
het oog op vestigingsvoordelen zoals goedkope arbeidskracht, fiscale 
voordelen e.d. op initiatief van buitenlandse (westerse) ondernemers 
werden gesticht. 
Het overbrengen van arbeidsintensieve bedrijfstakken werd in het kader 
van de totstandkoming van een Nieuwe Internationale Economische Orde 
welbewust gesteund vanuit de Westerse- en Derde-wereld regeringen en o.a. 
instanties als de World-Bank. 

Deze vorm van industrialisatie heeft als belangrijkste voordeel voor de 
ontwikkelingslanden de vorming van werkgelegenheid en het stimuleren van 
de regionale economie door o.a. een verhoging van de koopkracht van de 
bevolking en forward/backward effecten. 
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Minder aantrekkelijke zijden zijn echter (16): 
- een toenemende afhankelijkheid van het buitenland indien technologie, 

grond- of hulpstoffen moeten worden geimporteerd; 
het gevaar dat deze industriën weer vertrekken als vestiging elders meer 
voordelen biedt; 
dat research, management en organisatie een aangelegenheid blijven van 
de vestiging in het moederland; 
dat de lonen laag zijn en ook laag moeten blijven. 

Hierdoor zijn de effecten van de internationale arbeidsverdeling voor de 
groei van de economie van Ontwikkelingslanden niet optimaal. 

Als we naar de structurele verschillen in de wereldhandel tussen de econo
mische groeperingen kijken, dan valt op dat de producten uit de manufac
turing-sector in de export van Ontwikkelingslanden slechts een bescheiden 
aandeel hebben tegen een overwicht in het exportpakket van de geïndus
trialiseerde westerse wereld (17). 

Opmerkelijk is voorts dat (18): 
de NIC's sterk afwijken van dit gemiddelde met een aandeel van de manu
factures in de export dat in 1979 67% bedroeg; 
de export van manufactures sterk geconcentreerd is in een klein aantal 
landen: 6 landen exporteren bijna 55 % van de totale export van deze 
producten door ontwikkelingslanden in 1979. 

De structuur van de import laat een omgekeerde trend zien. In het import
pakket van de ontwikkelingslanden overheersen de manufactures. 

Als we bedenken dat export de voornaamste bron van inkomsten voor buiten
landse deviezen is, nodig om het industrialisatieproces te kunnen conti
nueren door de aankoop van o.a. productiemiddelen, wordt het interessant 
de handelsbalans van de derde-wereld economiën te beschouwen. 

Tabel 4 op pag. 1-22, kolom 12, leert dan dat gemiddeld (uitgezonderd de 
groep landen met de hoogste inkomens) geldt dat de waarde van de import 
die van de export overtreft. Opvallende landen in dit kader zijn (19): 

Indonesie: een gote exporteur van olie en 'commodities' met een 
verhouding tussen de export en de import van 1.57. 
Dit land vormt een echte uitzondering op het gemiddelde en neemt 23 % 
van de totale export van de 40 ontwikkelingslanden uit de midden
inkomens groep voor zijn rekening; 

- India: Een grote importeur met een verhouding export/import van 0.63. 
Van de 35 landen uit de lage-inkomens groep (excl. China) neemt dit land 
35 % van de totale import voor zijn rekening. 
Brazilië: een grote (olie importerende) exporteur van cammodities met 
een verhouding export/import van 1.8. 

Zoals India hebben echter de meeste derde-wereld landen een tekort op hun 
handelsbalans waardoor er meer deviezen deze landen verlaten dan binnen
komen hetgeen remmend werkt op het industrialisatieproces. 

Tevens heeft de ruilvoet, de 'terms of trade', zich verslechterd. Ondanks 
een lichte verbetering van 1982-1984 bevindt deze zich onder het nivo van 
1980 (20). 
Deze ruilvoet verslechterde doordat de prijzen ~an veel agrarische- en 
minerale producten minder snel stegen dan die van industrieproducten. 
Omdat Ontwikkelingslanden vooral de eerste categorie producten exporteren 
en m.n. industrieproducten moeten importeren betekent dit dat opbrengst 
van de export een steeds kleiner deel van deze import kan dekken terwijl 
in het proces van ontwikkeling o.a. ter compensatie van de bevolkings
groei, de vraag naar industrieproducten zal groeien. 
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Deze prijsontwikkelingen worden o.a. heinvloed door de vraag naar indus
trieproducten, de ontwikkeling van de olieprijs en het arbeidsloon in de 
gelndustrialiseerde westerse landen, maar ook door wisselkoersverhou
dingen en inflatie. 

Toename van de Zuid-Zuid handel kan een bron van groei voor de export ge
orienteerde industrie betekenen. 

In tabel 7 op pag. 1-24 is de wereldhandel tussen tussen de 3 economische 
groeperingen in actuele prijzen in beeld gebracht. De export door de Ont
wikkelingslanden blijkt te zijn toegenomen maar heeft niet geresulteerd 
in een groter aandeel in de export naar Ontwikkelingslanden zodat niet ge
sproken kan worden van een toename in de Zuid-Zuid handel. 
Men heeft een groter deel van zijn export bestemd voor de gelndustriali
seerde markteconomiën. 
De Centraalgeleide economiën zijn de orientatie van hun export ook aan 
het wijzigen. Een kleiner deel gaat naar 'zuster' economiën en een steeds 
groter deel is bestemd voor de ontwikkelingslanden (kapitaalgoederen). 
De westerse landen hebben de bestemming van hun export nauwelijks veran
derd. 

Beschouwen we het aandeel van de economische groeperingen in de totale 
import van manufacturing producten door ontwikkelingslanden: 

TABEL 3: Aandeel van de drie economische groeperingen in de import van 
manufacturing producten door ontwikkelingslanden (%). 

Jaar ontwikkelings-landen 

1963 
1970 
1975 
1980 
1983 

7.0% 
8.4 
9.2 

13.1 
15.3 

BRON: Tabel 7 op pag. 1-24. 

e.P.E's 

8.2 % 
7.5 
5.2 
5.5 
7.4 

geindustrialiseerde-landen 

84.8 % 
84.1 
85.6 
81.4 
77.2 

Uit deze tabel blijkt het gedeelte van de geimporteerde manufacturing 
goederen afkomstig uit ontwikkelingslanden ruim verdubbeld te zijn in de 
periode 1963-1983. Wat dit aspekt van de Zuid-Zuid handel betreft is er 
dus een duidelijke groei gerealiseerd. 

Voor de manufactures acht UNIDO op basis van bet ISSC-scenario een groei 
van de import door Ontwikkelingslanden uit Ontwikkelingslanden naar 26.1 % 
in 1990 mogelijk (21). 

Ter optimalisering van de handel tussen de Ontwikkelingslanden onder
ling bepleit UNIDO de vorming van joint-ventures tussen de Derde-Wereld 
landen en een handel die uitgaat van het gebruik van lokale valuta 
vanwege het gebrek aan 'harde' valuta. 
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2.3.5.2 Importsubstitutie en protectie. 

Volgens Chenery's tabel op pag. 1-11 zou een expansie van de export meer 
bijdragen aan de industriële groei dan substitutie van de import. 
Toch kunnen problemen bij het vinden van een geschikte exportmarkt een 
beleid van importsubstitutie doen ontstaan als instrument om ondernemers
talent te motiveren, kapitaal te mobiliseren en groei te bewerkstelligen. 

In alle gevallen is industrialisatie begonnen met een beleid van import
substitutie. Op de binnenlandse markt zijn de kwaliteitseisen geringer 
(zodoende kan ook een categorie producten van 'export-kwaliteit' ontstaan) 
en worden dus minder eisen gesteld aan technische kennis en vaardigheden. 
Vooral bij de vervaardiging van consumptiegoederen kan importsubstitutie 
voordeel opleveren: men weet zich verzekerd van een voldoend omvangrijke 
afzetmarkt en de relatief sterke bevolkingsgroei houdt ook groei van de 
afzet in zich mits de koopkracht gehandhaafd blijft uiteraard. 

Protectie wordt noodzakelijk indien de binnenlandse markt stagneert zodat 
de productiecapaciteit niet optimaal kan worden benut en het product te 
duur wordt. 
Men schermt dan zijn eigen markt af voor 'vreemde' producten door 
tarieven te heffen, kwantitatieve restricties af te kondigen of multiple 
wisselkoersen te hanteren en wijst op het belang voor de werkgelegenheid. 
Hieraan zijn echter ook weer nadelen verbonden: 
- Overmatige protectie kan leiden tot een ongewenste structuur van de 

productie, tussen de economische sectoren alsook binnen de industriële 
sector. Zo wijzigt zich de ruilvoet tussen industriële- en landbouw 
producten ten nadele van de laatste categorie en vindt teveel horizon
tale specialisatie plaats met als gevolg de productie van allerlei 
consumptiegoederen die weinig te maken hebben met het behoeftenpatroon 
van de bevolking; 
protectie leidt tot overwaardering van de nationale munt. Hierdoor 
worden de exportactiviteiten belemmerd; 

- onder protectie blijkt dat de kapitaalsintensiteit van de productie ho
ger wordt; 
onder protectie wordt door het ontstaan van overcapaciteit inefficiënt 
gewerkt. 

Met name de Worldbank bepleit in dit kader het belang van een rationali
satie en liberalisatie van het beleid door de Ontwikkelingslanden om 
zodoende het potentieel aan exportmogelijkheden te ontwikkelen (22). 
Hoe valt een handelsliberalisering door Derde-Wereld landen echter te 
rijmen met de toegenomen protectionistische maatregelen, vooral in de 
vorm van alternatieve acties als subsidies, administratieve- en technische 
belemmeringen en nationalistische tendenzen bij het doen van overheids
aankopen, van de kant van de geïndustrialiseerde wereld sinds het midden 
van de 70-er jaren. · 
E.e.a. is het gevolg van de recessie en weerspiegelt het wantrouwen dat 
men heeft in het vrije-markt systeem om de problematiek van de allocatie 
van productiefactoren en inkomensverdeling op een voor alle belanghebben
den bevredigende manier op te lossen. 

De protectionistische maatregelen zijn helaas niet alleen maar een wapen 
in de onderlinge strijd tussen de geïndustrialiseerde landen maar richten 
zich ook tegen de toenemende omvang van de import uit Ontwikkelingslanden. 
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Het aandeel van de Derde-Wereld in de totale import van de gelndustria
liseerde landen steeg van 3.8 % in 1963 naar 11.4 % in 1983, volgens 
tabel 7 op pag. 1-24. 
UNIDO verwacht dat zonder een toename van het protectionisme van de zijde 
van de geindustrialiseerde landen deze groei-trend zich zal voortzetten. 

De kosten van protectie worden uiteindelijk verhaald op de consument. 
Ook kan door deze korte-termijn visie de werkgelegenheid in bepaalde 
bedrijfstakken in gevaar worden gebracht. 

Op internationaal nivo probeert men in het kader van de GATT de handel te 
reguleren met tariefsreducties en heeft men een begin gemaakt met de 
bestrijding van het protectionisme dat een bedreiging vormt voor de ge
zonde industriële ontwikkeling van derde-wereld landen. Het realiseren 
van de afspraken blijft echter een moeizame zaak. 

2.3.6 Werkgelegenheid 

Sinds 1973 heeft de hulp aan de allerarmsten zeker vanuit de internatio
nale organisaties een centrale plaats gekregen bij het ontwerp van het 
ontwikkelingsbeleid. 
De ILO kwam met zijn 'basic-needs' benadering, een groei- en verdelings 
model gericht op het voorzien in de basisbehoeften van de massa der 
bevolking welk doel het best bereikt zou kunnen worden door het scheppen 
van werkgelegenheid in arbeidsintensieve activiteiten in landbouw en 
industrie. 

In tabel 4 pag. 1-22, kolom 14, zien we dat naarmate het B.B.P stijgt een 
groter deel van de totale werkgelegenheid geleverd wordt door de sector 
industrie. De werkgelegenheid verschuift van de agrarische- naar de 
industriële- en de diensten sector. 
Omdat de werkzame bevolking in Ontwikkelingslanden c.a. 55% van de totale 
bevolking vertegenwoordigt (in geindustrialiseerde economiën c.a. 67%) is 
het aandeel van de totale bevolking dat in de industrie werkzaam is, 
zeker voor de groep landen met de laagste- en midden-inkomens, zelden 
hoger dan 10%. Sutcliffe (24) stelde in 1971 voor dat een land zich 
geindustrialiseerd zou kunnen noemen als ten minste 10% van zijn bevolking 
in de industrie werkzaam zou zijn. 

In de Industriële Markteconomiën van het westen is de groei van de werkge
legenheid zodanig dat het procentuele aandeel van de industrie in de 
totale werkgelegenheid daalt. 

De statistieken m.b.t. de werkgelegenheid in de industrie, en m.n. in de 
manufacturing-sector van de ontwikkelingslanden kampen met een specifiek 
probleem. 

Meestal hebben ze betrekking op de grotere industriële vestigingen (5 of 
meer werknemers) en heeft men een minder betrouwbaar zicht op de 
wergelegenheid in de informele sector. 
Schattingen geven aan dat in derde-wereld landen tussen 20 en 95% van de 
werkgelegenheid in de manufacturing-sector geleverd wordt door de 
informele sub-sector (25). 

UNIDO heeft in zijn publicatie uit 1979 (26) vrij uitgebreid enige trends 
in de werkgelegenheid in de manufacturing-sector onderzocht, trends die 
zoals gezegd met enige voorzichtigheid moeten worden bekeken omdat ze de 
'moderne', formele, sector betreffen. 
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In de manufacturing sector in de derde-wereld was de groei in vergelijking 
met die in de geindustrialiseerde wereld aanzienlijk maar fluctueerde 
sterk in de tijd gezien (periode: 1960-1975). 
De verschillen in groei tussen output en werkgelegenheid toonden bovendien 
een stijging van de productiviteit aan (27). Deze stijging bleef echter 
achter bij die in de andere economische groeperingen. 

De Ontwikkelingslanden kennen over het algemeen geen beperkingen t.a.v. 
de factor arbeid. Kapitaalsinvesteringen 'in de breedte' hebben er 
zodoende in het verleden meer aandacht gekregen dan kapitaalsinvesteringen 
'in de diepte' zodat in ontwikkelingslanden een groei in de output en 
werkgelegenheid mogelijk was zonder noemenswaardige stijging van de pro
ductiviteit. 
Toch neemt ook in Derde-Wereld landen de arbeidsproductiviteit toe t.g.v. 
technische vooruitgang, 'learning by doing', en 'economies of scale'. 

De verdeling van de groei van de werkgelegenheid over de derde-wereld lan
den was onevenwichtig maar er werd geen verband met het inkomen per capita 
gevonden. 

I.h.a. bleek de groei van de werkgelegenheid in de manufacturing-sector de 
de groei van de totale werkgelegenheid te overtreffen. Men merkt op dat 
hoewel het aandeel van de industriële werkgelegenheid in de geindustriali
seerde landen over het algemeen daalde dit nauwelijks gevolgen leek te 
hebben voor het aandeel van de werkgelegenheid in de manufacturing-sector. 
Indien in een ontwikkelingsland het aandeel van de industriële werkgele
genheid daalde ging tevens het aandeel van de manufacturing-sector in de 
werkgelegenheid omlaag. Meestal was dit het geval in landen met een laag 
nivo van industrialisatie. 
Men suggereert hierbij een diep gewortelde deformatie van de sociaal
economische structuur en het onvermogen van het land zijn meest waarde
volle bron, de arbeidskracht, te benutten. 
Het is in deze gevallen jammer dat men geen beter inzicht heeft in de 
bijdrage aan de werkgelegenheid door de informele sector. Mogelijkerwijs 
is in deze landen de informele sector een bron van groei van werkgelegen
heid indien de groei in de formele sector stagneert waardoor het beeld 
enigzins genuanceerder zou zijn. 

Bij een beschouwing van de verschillende bedrijfstakken uit de manufactu
ring sector en hun bijdrage aan de werkgelegenheid blijkt het niet 
eenvoudig te zijn trends te ontdekken. 

Voor alle economische groeperingen blijkt te gelden dat de werkgelegen
heid in de zware industrie sneller steeg dan die in de lichte industrie 
in de periode 1968-1975 een resultaat dat te danken is aan een groei van 
de investeringen in b.v. de chemie (28). 
In 1975 gold dat de totale werkgelegenheid in de lichte manufacturing 
industrie in ontwikkelingslanden c.a. 2x zo groot was als in de zware tak. 
Het relatief sterk geïndustrialiseerde Latijns-Amerika wijkt hiervan het 
sterkst af. De werkgelegenheid was hier in beide sub-sectoren bijna even 
groot waarbij vooral de metalen-producten sector ISIC 38 relatief veel 
werkgelegenheid bood in de zware industrie. 

De Ontwikkelingslanden vertoonden in dit kader de tendens meer de eigen 
natuurlijke hulpbronnen te gaan verwerken hierin gestimuleerd door de 
betere ruilvoet die men zodoende verkrijgt op zijn producten. 
Deze vorm van industrialisatie genereert echter relatief minder directe 
werkgelegenheid omdat de productie kapitaalintensiever is. 
Zodoende vertraagt een expansie van de zware-industrie de algehele groei 
van de werkgelegenheid en moet er per arbeidsplaats gemiddeld meer 
geïnvesteerd worden. 
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Gezien vanuit de 'basic-needs' strategie zou het verstandiger zijn te 
kiezen voor arbeidsintensievere industrialisatie, waar mogelijk 
kleinschalig. Per arbeidsplaats vergt dit een kleinere investering en men 
bereikt een betere spreiding van het inkomen. 

Toch is een eenzijdige benadering van het industrialisatie vraagstuk 
vanuit deze beschouwing niet wenselijk met het oog op de m.i. 
noodzakelijke toegang tot buitenlandse markten, technologie en kapitaal 
noodzakelijk voor een evenwichtige groei. 

Helaas is er weinig bekend over de vereiste combinatie van bedrijfstakken 
nodig voor een optimaal resultaat. De weg naar een hoger ontwikkelings
nivo is immers ook niet eenduidig bepaald. 

2.4 Samenvattende Conclusies. 

De groep Ontwikkelingslanden is zeker geen homogene groep. 
Verschillen in economische ontwikkeling, zoals bepaald door het B.N.P. per 
capita zijn binnen de groep aanzienlijk zodat het niet moeilijk valt sub
groepen te onderscheiden. 
Het voornaamste aspekt waarop Ontwikkelingslanden zich onderscheiden van 
Ontwikkelde landen is, behoudens het B.N.P./capita, het groeicijfer van 
de bevolking. 

Andere karakteristieken van deze landen tonen altijd grote uitzonderingen 
op het gemiddelde zodat we zeer voorzichtig moeten zijn met het generali
seren van conclusies gebaseerd op het beschikbare statistisch materiaal. 

Een belangrijke industrialisatie-karakteristiek betreft het verband tussen 
de hoogte van het nationaal inkomen en het aandeel van de manufacturing
sector hierin. 
Steeds weer blijkt dat dit aandeel stijgt met het inkomen waarbij de 
stijging varieert met de grootte van een land en de mate waarin het over 
natuurlijke hulpbronnen beschikt. 

De manufacturing-sector wordt gezien als de meest dynamische industriële 
sector. 
In de lage-inkomens landen bleef de groei in deze sector echter ver 
achter bij die in de overige Ontwikkelingslanden, een beeld dat wellicht 
genuanceerder zou zijn indien er beter zicht bestond op de verrichtingen 
binnen het informele deel van de economie. 

Na 1973 is de groei over de gehele linie van de Ontwikkelingslanden achter 
gebleven zodat het LIMA-streefcijfer voorlopig niet gehaald zal worden. 
Nog steeds levert de geïndustrialiseerde wereld (excl. de Centraal-geleide 
economiën) c.a. 2/3 deel van de Wereld-MVA. 

Het blijkt de Ontwikkelingslanden vooral te ontbreken aan een export ge
richte tak van industrie. M.n. kapitaalgoederen ontbreken in het export
pakket. Dit terwijl export-expansie ná de binnenlandse vraag de belang
rijkste bron van groei zou zijn. 

Hiernaast wordt geconstateerd dat een deel van de groei in de export
gerichte tak van de industrie afkomstig is uit overbrenging van arbeids
intensieve bedrijfstakken naar Ontwikkelingslanden op initiatief van 
westerse ondernemers. 

De benodigde deviezen voor de aanschaf van kapitaalgoederen moeten vooral 
komen uit de export van agrarische-produkten en mineralen terwijl juist 
voor deze handelsgoederen de ruilvoet verslechterd blijkt. 
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Toename van de z.g.n. Zuid-Zuid handel, de handel tussen Ontwikkelings
landen onderling, is gewenst vooral om de afhankelijkheid van de deviezen 
van de rijke landen te verminderen. 

De export-problematiek wordt hiernaast nog eens extra bemoeilijkt door 
het verre van liberaal zijn van de wereld-handel. Het in dit kader reali
seren van afspraken binnen de GATT blijkt een moeizame zaak. 

Gezien hun arbeidspotentieel lijkt het voor de Ontwikkelingslanden ver
standig te kiezen voor een arbeidsintensieve industrialisatie. 
Toch kleven hieraan ook nadelen en is het de vraag of het ook de meest 
snelle weg naar economische groei is. 

Alle groei-scenario's ten spijt blijft het industrialisatienivo vooral in 
de allerarmste Ontwikkelingslanden nog steeds ver achter bij dat van de 
Ontwikkelde-Landen. 
Wat betreft de groeicijfers moeten we ons realiseren dat het vanuit een 
laag industrialisatie nivo eenvoudiger is om indrukwekkende relatieve 
groeicijfers te halen dan gezeten op een hoog nivo van industrialisatie. 

Het zal vele Ontwikkelingslanden moeilijk vallen zich te industrialiseren 
enkel uitgaande van de beperkte thuismarkt. Daarom is het noodzakelijk 
exportmarkten te vinden. 
Een belangrijke vraag voor deze landen is derhalve welke producten zij 
concurrerend zullen kunnen produceren. 
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TABEL 4: karacteristieken van de economische groeperingen en enige landen. afzonderlijk 
(BROO: Worldbank en UNIOO) 

BNP/capita URBANISATIE 
Qnvang gem. jaarl. gem. jaarl. urbane bev. gem. jaarl. populatie Dollars groei ~ groei bevolk. als ~ van de groei (%) midden '84 (1984) 1965-84 ( ~ ) tot. bevolk. 1973-84. 
(Mln.) 1973-84 1984 

O.O.L. groep 1 2389.5 260 2.8 2.0 23 4.6 (ex. China en India) 611.2 19) 0.9 2.6 22 5.1 
groep 2 691.1 740 3.0 2.5 37 4.2 
groep 3 496.6 1950 3.3 2.3 65 4.1 O.L. westers 733.4 11430 2.4 0.7 77 1.2 c.p.e. 389.3 - - 0.8 64 1.8 

Nederland 14.4 9520 2.1 0.7 76 -1.0 
U.S.A. 237.0 1539) 1.7 1.0 74 1.3 
O.O.L. hoog 1029.2 7260 8.4 4.0 100 20.3 

: 
(china) (singapore) (botswana) (kenya) (singapore) (lesotho) 

o.o.L. laag 1.0 110 -1.9 1.2 2 -0.1 (mauritius (ethiopie) (ghana) (jamaica) (burundi ) (oeganda) 
kolom nr. 1 (w) 2 (w) 3 (w) 4 (w) 5 (w) 6 (w) 

S'IRUCWUR VAN DE PRODUCI'IE: GROEI VAN DE PRODLCTIE IN: 
aandeel in het B.B.P. van (jaarlijks gemiddelde) 
Industrie (~) Manufacturing ( ~) Industrie (~l Manufacturing (~) 

1965 1984 1965 1984 1965-73 73-84 1965-73 73-84 
O.O.L groep 1 28 35 14 15 8.9 7.4 6.0 2.0 
(ex. China en India) 16 20 11 15 5.0 4.3 - -

groep 2 25 33 15 17 10.4 4.2 8.5 5.9 
groep 3 35 39 22 25 8.6 4.6 9.5 5.3 

O.L. westers 39 35 29 25 5.1 1.8 5.3 2.1 
c.p.e. - - - - - - - -

Nederland - 32 - 24 6.5 0.5 - -
U.S. A. 38 32 29 21 2.8 1.2 2.9 1.4 
O.O.L. hoog 19 60 18 28 4.7 15.0 10.9 17.8 

(volks r.congo) (zuid-korea) (kameroen) (algerije) 
O.O.L. laag 19 9 7 4 3.0 -8.8 6.5 -6.9 

(ghana) (nigeria) (oeganda) {ghana) 

kolom nr. 7 (w) 8 {w) 9 (w) 10 (w) 

Aandeel in de tot. Handelsbalans % aandeel van 
wereld-inkomsten verh export ($) manufactures % van de arbeids-
uit exporten van • import ($) in de tot. exp. kracht in de 
handelsartikelen van handelsart. industrie 
{%) in 1984 in 1984 in 1983 1965 1980 

O.O.L. groep 1 1.8 0.7 24 (1965) 9 15 
(ex. Olina en India) 0.5 0.6 10 8 10 

groep 2 3.6 0.9 21 12 16 
groep 3 9.7 1.1 55 23 29 

O.L. westers 75.0 1.6 74 38 35 
c.p.e. 6.7 1.1 - 34 40 

Nederland 

I~ 1.1 50 41 32 
U.S.A. 0.6 70 35_ ~1 -

IA 
2.1 91 53 51 O.O.L. hoog (mexico) (zuid korea (hong kong) 

O.O.L. laag 0.2 2 2 1 
(somalië ( al.,.erl ;"') (neoaU 

kolom nr. 11 12 13 (w) 14 (w) 
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VERKLARING: O.O.L. = ontwikkelingslanden (zonder Qnan, Libië, Saoedi-arabië, Koeweit en de Ver. Arab. Emiraten) 
groep 1 : B.N.P. tot 400 $ 
groep 2 : B.N.P. 400 - 1700 $ INDUS'IRIE = !SIC 2, 3, 4 en 5 (ISIC 2 = manufacturing) 
groep 3 : B.N.P. 1700 - 7300 $ 
C.P.E. = Oosteuropese centrale plan economiën 
w = gewogen gemiddelde (voor groeps gemiddelden) 



TABEL 5. Structuur van de Manufacturing Value Added (MVA) per economische 
groepering en 
1973 en 1982. 

per branch tegen constante (1975) prijzen in 1963, 

8roncttb 

Food produelS 
BeYerages 
To~cco 
Textiles 
Weanng apparel 
LNther and lur produels 
FOOIWeer 
Wood and cork produels 
Furniture and t1xtures exclud1ng melal 
"-Per 
Print1ng and pubhSh1ng 
lndustnal chem1cals 
Other chem1ca1s 
Petroleum rehnenes 
M1sce11aneous produelS ol petroleum and coal 
Rubber produelS 
Plast1c produelS 
PoMery, Ch1na and aanhenware 
Glass 
Other non-metalhc m1neral produels 
Iron and steel 
Non-Ierrous metals 
Metal products. excludmg maeh1nery 
Non-electnee 1 mac hmery 
Electncal mach1nery 
Transpoft equ1pment 
Profess1onal and SC1ent1f1C eQUipmenl. 

photograph1c ano optocal goods 
Other manulactures 

Total manufactunng 

I SIC 
CO(JO 

31112 
313 
314 
321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
361 
362 
369 
371 
372 
381 
382 
383 
384 

385 
390 

3 

19 0 
33 
36 

14 0 
37 
09 
1 5 
26 
l 4 
23 
30 
24 
45 
68 
05 
1.7 
09 
09 
07 
32 
42 
1 8 
40 
27 
31 
52 

04 
1 7 

100 0 

145 
28 
2 7 

106 
26 
06 
1 0 
21 
11 
25 
24 
37 
59 
91 
07 
18 
1 4 
0.7 
1 0 
35 
47 
1 9 
46 
51 
44 
7 0 

04 
1 2 

100 0 

146 
3.6 
28 
85 
24 
05 
09 
2 1 
09 
24 
1 9 
4 1 
77 
95 
06 
16 
1 2 
0.6 
1 0 
46 
50 
1 7 
4 3 
42 
55 
61 

04 
1 3 

100 0 

} 

1963 

15 2 
27 
1 0 
87 
54 
1 0 
21 
27 
1 4 
1 2 
1 0 
38 
09 
09 
1 2 
11 
03 
08 
08 
52 
7 5 
26 

305 

20 

100 0 

1973 

11 8 
20 
07 
69 
4 7 
07 
1 5 
1 9 
1 4 
11 
10 
54 
11 
1 4 
08 
1.2 
07 
0.8 
0.9 
51 
58 
28 

37 6 

2 7 

1000 

IP82 

92 
19 
05 
55 
43 
06 
1 3 
1 4 
1 4 
09 
08 
5.8 
1 0 
1 2 
06 
1.1 
08 
09 
11 
40 
43 
2.5 

45 8 

31 

1000 

r 
l 

1!163 

104 
2.0 
1 0 
54 
35 
0.7 
1 0 
24 
20 
38 
51 
3.8 
34 
1 5 
06 
1 4 
09 
06 
09 
30 
67 
1.7 
72 

10 4 
67 

10.3 

1.7 
1 9 

100 0 

Source· UNIOO data baH •ntorm.1110n supplted by the Stallst•ca• Qft,c.e of the Untted Nattons Secretar•at wtth estlmates by the UNIOO Secretanat 
1E•ciUCS•no Alt>ama Chtna leetand and Luaemoourg 

bs.e toble 6 to01note b 

1973 

84 
19 
08 
4 5 
28 
04 
06 
21 
21 
3.8 
4.3 
53 
38 
1 7 
0.3 
1 5 
20 
05 
09 
30 
66 
1 8 
73 

11 0 
87 

10.3 

19 
1 7 

100 0 

IP82 

95 
21 
08 
37 
2.4 
04 
06 
1 7 
1 9 
38 
47 
5.2 
4.7 
1 5 
03 
1 3 
24 
04 
1 0 
2.5 
47 
1 5 
67 

11 5 
106 
100 

23 
1 8 

1000 

C'fhe data tor 1963 cover 73 countrteS. wtHch. '" 1975 accounted tor 97 per cent ot tne manutactunng vatue ad:ded ot all ~opmg countnes the data tor 1973 and 
1112 cover 6& c~mlr.es wh•ch. m 1975. ec.counted tor 92 per een! of the manutactunng vatue aCICiecl of all Clevetop.ng countues Tnerefore. althOug" tne s1ructures tOf 111 
yeara are P'obably rttPfesentat•ve of ~no countnes as a wn~. tM wauat.on 1n counlry compos•!lon snould be noteo 

TABEL 6. Aandeel per economische groepering in de Wereld-MVA tegen con
stante (1975) prijzen in 1970, 1975 en 1982 in een aantal 
geselecteerde takken van de manufacturing-sector. 

Oevelop,ng covntr,es Centrally p11nnea .cono~"•s D•veloPftd ma,. er econom,es 
tS1C -------~·----

8r1ncrtb coat •970 1975 198? 1970 1975 1982 1970 1975 1982 

Food products 311 '2 139 13 8 16 4 25. 278 26 2 607 584 57 4 

Beverages 313 12 8 14 6 19 1 21 7 23 6 24 2 65 5 61 8 567 

Tooacco 314 28 1 29 0 33 6 14 7 16 3 166 57.2 547 49 8 

Texttles 321 17 4 18 8 19 9 26 4 30 7 32 9 562 50 5 47 2 

Footwear 324 100 11 3 12 0 36 5 414 46 3 53.5 47 3 41 7 

Wood and corl< prodL•Cts 331 98 111 13 8 ~00 23 3 24 6 70 2 65 6 61 6 

Paper 341 67 77 90 7 2 96 9 1 861 82 7 81 9 

Print1ng and pubhSh1ng 342 64 69 64 57 7 3 7 3 87 9 85 8 863 
lndustr~al chem1cals 351 60 76 B 7 21 7 28 3 31 5 723 641 59 B 
Otner chemtcals 352 13 4 17 4 21 4 E5 8 0 7 3 801 74 6 71 3 

Petroleum reftnenes 353 35 5 38 3 45 3 13 2 16 c 15 0 51.3 45 7 39 7 

Rubber produels 355 10 é 12 6 13 9 16 5 21 1 23 6 72.7 663 62 5 

Ponery. Chtna and eannenware 361 12 2 12 9 118 27 0 35 4 43 9 608 51 7 44 3 

Glass 362 82 97 11 0 19 1 261 30 0 72.7 642 59 0 
Other non-metalhc mmeral produels 369 8 7 10 7 15 6 31 1 361 360 602 53.2 484 

Iron and steel 371 62 8 1 11 4 19 5 23 9 266 74 3 680 62 0 
Non-terrous metals 372 86 9.2 101 297 366 389 61 7 54.2 51 0 
Metal products. exctud1ng mach1nery 381' 59 69 7 1 18 7 266 336 75 4 665 59 3 
Non-electncal mach.nery 382' 30 4 9 43 176 23.8 296 794 71.3 661 

Eleclncal mach1nery 383' 5 1 63 63 186 25 3 27 4 76 3 684 663 
Transpon equ1pment 384' 58 7 5 68 16 9 23 1 297 77.3 69 4 635 

Souree UNI DO e1111 biM. •ntormat10f\ supptte(l by tne Stat•lht.al Otftce oi the Un•Utd Nat,ons Secreur~l .,,,.. est.mates by tne UNI DO Secretanat 

IEJ:ch.ld•ng Ch•n• 
bA.ccorCI•ng to tne International Stendard lnduStflll Class'''''''on of Alt Econom'c Acr'"'"•s Stat,st•cal Papers Senes M. No • Rev 2 (Un•ted Na11ons pubilcltton 

SaleS No E 68 XIIII 8J 

'Shares tor brancr'\es w•trun I SIC 38 may De 'omewhat d•stoned ow•ng to ur•at•ons •n tn~ nat•onal repor11ng pract•CM ot aevera• tmportant producers of tabncat&d 
metal product&. macn1nery and tranaport equtpmenr 
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TABEL 7. Wereld-handel in manufacturing-sector producten naar herkomst en 
bestemming per economische groepering, tegen lopende prijzen in 
1963, 1970, 1975, 1980 en 1983. 

1-24 

E•portaro E•porlllo 
r»rolrally platvted .coroomiesb 

E•portslo 
tlelfeloping counrn.a deYe#OÇ»d INriral .c:oroomiel 

Val ... Val u. v., ... 
(m/1/iOroa SM re (milliOflr Share (milliona Share 

Orlgin of ••t>Orl• raar of dollarr} (perl*lllrte) of 1101/arr) (perr»flllf18} ofdollara) (perr»ntage) 

Oeveloping countries 1963 1~ 41.2 102 3.0 1902 55.8 
1970 3 231 33.7 559 5.8 5808 60.5 
1975 11 935 37.9 1 172 3.7 18 352 58.3 
1980 37560 38.1 3222 3.3 57 764 58.6 
~983 41479 33.8 4630 3.8 76533 62.4 

Centl'llll)' planned economiesb 1963 1635 15.1 8043 74.3 1147 10.6 
1970 2899 15.2 13 381 70.2 2804 14.7 
1975 6790 14.6 31835 68.6 7 756 16.7 
1980 15 784 18.0 54692 62.3 17 268 19.7 
1983 20181 21.7 56191 60.3 16n2 18.0 

Oeveloped martlet economies 1963 16850 25.7 2168 3.3 46470 71.0 
1970 32462 20.2 6634 4.1 121 256 75.6 
1975 111 298 26.5 26 518 6.3 282 155 67.2 
1980 233 721 26.0 42430 4.7 622 646 69.3 
1983 209266 25.3 37533 4.5 580 700 70.2 

Sourr»· 

bfxctudirog traite among !he c.ntrally planneef economies of Asia. 



FIGUUR 3. Samenstelling van de MVA naar eind-gebruik en per economische 
groepering tegen constante (1975) prijzen in 1963, '73 en '82. 

Oeveloptng COIJntr ,ft Crntra!ly planneo economt~ Developed market economtes 

1963 

1973 

1982 

Kry 

~ Co"Wm.r non-cturabtr• 
c::::::J lndu\lroa' .nteornled,att't 

- Cao•u: gooch 

1963 1963 

37.1"' 

1973 1973 

31.5'1. 

45 7"' 

1982 t982 

•

300!1. 

" ' 

526"' 
' 

SOv'C'I Ufroi•OO data DIM '"'D'"'Il•Ofl tuPDt..C by "'~ Stat•shca• Otf•c• of the urutecl ,._,,ons S.Cret1na1. 
est•~'~'~atas by the UflitDO S.c•atanat 

Consume• nor"*Gvrab•as •~"~ctUOe I SIC Jt t -2 313 Jt• 321 322 323 32• 331 332 341 315 anc 390 
tr>Cust•·•' '""'''"'«<•atas mctuoe tStC 3<11 351 352 353 35c4 355 JS6 3451 362 and 368 
Cap•1& goDCIS ,,,.,,,..,o.ng consumer du•ablll' •nctude tStC 37' 372 3f1• 382 JIJ an~ ~ 

~ '"• c.as.e o• tna ca.,ltah~ ptanneo.-cono""••• IStC 385 '' •nctuo.cl'" capotat goods t•nctudong consume• du•abtes 

FIGUUR 4. Aanndeel per economische groepering in de export van manufac
turing-sector producten in 1970, '75, '80 en '84. 

1970 

1180 

K•v· 
CJ OeY•IOPtng tountr '" 

- ::Antrally p11nntd tconom,.,c
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8 1"' 
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1175 
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SovrC'tl untteCl Nl~tOMI CoMtere . .,e. 0~"~ Treoe eno O.we•oP""-"' Hertlbooli OI lnrerntl•one' Trede lnd 0..,./o.gntertl 
s:1 r,1 ttt;l ver•out •llull I~"~C unotld Net•ons Moflfl'tlr SuiiiiH'I 0 1 Stlfrii•CI ••••out '""'" ••t" .. ,.,.,,te, by tl\e UN100 

S.Crl!lfllt 
8COO.. 5--8 1.._cep1 11) ot tf'll $111'M11'~ lnflmll•~/ TreeM Clut•fiCIIIOf!. JWv...e (Untlld Nlt•ont Oubhçetton S.l .. 

No E 11 XVII IS; tSITC "-'"MCI· Sh1r• ~ .c:onomu:: grouoo,._ are aer~wed frOft'l e~o~r....,t aouer ••1uea Wf\etMS '"'' 
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3. Industrialisatie in afrikaans perspectief 

inleiding: 

Van de 52 afrikaanse staten hebben er c.a. 20 de status van minst ontwik
keld een status die aangeeft dat een land behoort bij de landen met een 
inkomen per hoofd van de bevolking dat lager is dan $ 110 per jaar 
(1970-dollars), een manufacturing sector die voor minder dan 10% bij
draagt aan het B.B.P. en een analfabetisme dat groter is dan 80 % (onder 
de mensen van 15 jaar en ouder) (29). 
We praten dan over een populatie ter grootte van 140 miljoen mensen, c.a. 
60 % (1980) van de totale bevolking van dit continent. 

De sociaal/economische problematiek die met bovenstaande indikatoren kan 
worden samengevat heeft de volgende oorzaken (30): 

Een hoog percentage van de bevolking heeft geen of slechts beperkte 
toegang tot 'moderne' markt-economische (gemonetariseerde) activiteiten 
en houdt zich in leven met agrarische activiteiten t.b.v. het eigen 
onderhoud. E.e.a. gaat met een lage productiviteit gepaard; 
Een groot deel van de bevolking leeft in ruraal gebied, vaak met slechte 
voorzieningen op het gebied van communicatie en transport; 
Men kampt met geografische handicaps zoals volledige omsluiting door 
land of water óf men vecht tegen een vijandig klimaat (oprukkende woes
tijnen) topografische omstandigheden en natuurrampen; 
Er is gebrek aan veilig drinkwater en er zijn extreem beperkte voorzie
ningen op het gebied van medische zorg en scholing. Men is ondervoed; 

- Men is sterk afhankelijk van buitenlandse hulp die ondermeer noodzake
lijk is om importen te kunnen betalen. Men kan zichzelf door het ontbre
ken van export niet helpen aan de noodzakelijke deviezen; 
Men benut de potentieel aanwezige natuurlijke hulpbronnen als mineralen 
en hydroelectrische mogelijkheden onvoldoende. Hiervoor is een inspan
ning nodig waarvoor het ontbreekt aan kapitaal en know-how; 
Er is een sterk tekort aan geschoold personeel. Vooral organisatorische
en managementservaring ontbreken; 

- Door de sterke bevolkingsgroei en de toch al trage economische groei 
heeft in veel gevallen juist een daling van het inkomen per capita 
plaats waardoor de markt in termen van koopkracht beperkt blijft; 
Men kan geen export-sector opbouwen en als al geëxporteerd wordt is 
deze handel niet erg gediversifieerd en beperkt zich tot producten die 
relatief weinig bewerkingen hebben ondergaan zodat de toegevoegde waarde 
gering is. De export blijft zodoende in waarde achter bij de import; 
Men kent slechts een laag investeringsnivo door onvoldoende besparingen. 
De conditie van de kapitaalgoederen is hierbij slecht; 

Kortom, men is verstrikt in een web van vicieuze circels. 

In de allerarmste landen zijn_de belangrijkste vicieuze circels die de 
verschillende aspekten van onderontwikkeling met elkaar verbinden het 
meest moeilijk te doorbreken. In onderstaande figuur 5 zijn er enkele ge
schetst: 
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FIGUUR 5: Vicieuze circels. 

agransct.. cirkel 

BRON: J.M.G Kleinpenning, profiel van de derde-wereld (1981), op pag. 237. 

Ook in de allerarmste landen manifesteert zich de dualistische maatschap
pijstructuur zij het dat de traditionele, niet-moderne, vormen van sociale 
organisatie, bestaan, productie e.d. er sterker domineren dan in de overi
ge ontwikkelingslanden. 
Van welvaart onder brede lagen van de bevolking is in deze landen geen 
sprake een gevolg van de ongunstige machtsverhoudingen die er heersen op 
velerlei, ook internationale, vlakken. 
De bestaande machtsstructuren bepalen immers de wijze waarop en de condi
ties waaronder de bevolking toegang krijgt tot de productiefactoren 
arbeid, natuur en kapitaal. 
Is de geindustrialiseerde gemeenschap politiek gezien redelijk stabiel, 
de afrikaanse staten zijn dat gemiddeld minder. De grote aantallen vluch
telingen die het continent herbergt, de grensconflicten, burgeroorlogen en 
regeringswisselingen zijn er het bewijs van en zorgen dat een stabiele 
organisatorische basis in het streven naar meer welvaart nauwelijks kan 
worden opgebouwd. 

De allerarmste landen hebben relatief gezien weinig profijt gehad van de 
toename van de industriële groei in de geindustrialiseerde wereld na WO II 
Het 'trickle-down' effect heeft er niet gewerkt. 
De heersende vicieuze en geconstateerde trends op sociaal/economisch ge
bied maken de verwachtingen voor de 90-er jaren pessimistisch. 
UNIDO (31) constateert dat alleen een omvangrijk assistentie programma, 
gecombineerd met bepaalde interne hervormingen 'een meer gewenst' 
ontwikkelings patroon mogelijk zal maken. 

Zo'n programma moet een brede basis krijgen. Het moet zich niet richten 
op één sector van de economie maar de ontwikkeling stimuleren van een 
aantal sectoren tegelijk. In dit kader denkt men aan de uitbreiding van 
de relatie agrarische sector/manufacturing sector maar uiteraard ook aan 
de verbetering van infrastructuur (transport, communicatie en energievoor
ziening), scholing en sociale voorzieningen. 
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Afrika (excl. Zuid-Afrika) is het minst geindustrialiseerde continent, men 
is er later begonnen met de industrialisatie en de industriële sector 
heeft ook een geringere groei gekend. Hierdoor bevinden de economiën van 
m.n. de armste afrikaanse landen zich nog steeds in de primaire-fase. 
De kenmerken hierbij zijn: 
- Een groot deel van de agrarische activiteiten worden bedreven op het 

traditionele subsistentie nivo. Indien men exporteert zijn dit vooral 
nauwelijks bewerkte producten, in de oorspronkelijke ruwe vorm; 

- Mijnbouw exclusief voor de export in de vorm van de ruwe grondstof soms 
geconcentreert of geraffineerd; 

- Een manufacturing-sector die slechts weinig ontwikkeld is en gericht is 
op import-substitutie óf export. 

Ook in de allerarmste landen heeft men hoop door industrialisatie een beter 
inkomensnivo te verkrijgen, hierbij ondersteund door Lewis (32) die stelt 
dat ieder land dat 20 % of meer van zijn B.N.P. bespaart en investeert 
door de vicieuze circel van de armoede heen kan breken. 
Enzenwe (33) constateert dat het genereren van voldoende besparingen in de 
allerarmste landen geen eenvoudige zaak is maar optimale besteding ervan 
evenmin. Hij wijdt dit aan een drietal factoren die meer dan alle anderen 
de effecten van investeringen op de groei beperken: 
- De sterke bevolkingsgroei. Van de ontwikkelingslanden hebben de afrikaan

se landen de meest sterke bevolkingsgroei; 
- Politieke instabiliteit; 
- De infrastructurele kloof. 

Ondanks de geboekte industrialisatie-resultaten is mede door deze factoren 
de bijdrage van de manufacturing-sector, de 'engine of growth', aan de 
economie er nog altijd zeer laag en de structuur eenzijdig ontwikkeld. 

Aan de hand van statistisch materiaal zullen in de volgende paragrafen 
enige afrikaanse industrialisatie-aspekten worden bekeken, vaak toegespitst 
tot de manufacturing-sector. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de bronnen waaruit het cijfermateriaal 
is geput aangeven dat in bijzonder voor de minst ontwikkelde landen de 
data-base zeer zwak is. De data voor de individuele landen zijn vaak niet 
compleet wat dekking van de aspekten betreft én in de tijd gezien. 

3.1 Ontwikkeling van de 'Manufacturing Value Added' in Afrika. 

Als we de 'Manufacturing Value Added' (M.V.A.) als indikator nemen voor de 
omvang van de industrialisatie dan blijkt uit onderstaande tabel de 
bescheiden omvang van de industrialisatie op dit continent. 
Hierbij moet aangetekend worden dat een sterke ontwikkeling in de sectoren 
!SIC 2, 4 en/of 5 ook een indicatie voor industrialisatie genoemd kan 
worden. Sutcliffe (34) stelde voor dat een land zich geïndustrialiseerd 
zou kunnen noemen als de industriële sector (ISIC 2-5) tenminste 25% aan 
het B.B.P. bijdraagt. 

TABEL 8: Het Afrikaanse aandeel in de wereld M.V.A. bij een constant (1975) 
prijsnivo. 

Jaar 1963 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 84 85 
Aandeel: 0.78 % 0.80 0.76 0.79 0.86 0.83 0.87 0.87 0.93 1.01 1.01 0.99 1.0 

Bron: UNIDO, Industry and Development No. 18, Table 2 op pag. 102 
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1-29 
Afrika is verantwoordelijk voor slechts één % van de wereld M.V.A. in 1985. 
Ter vergelijking: 
De Aziatische ontwikkelingsgebieden 
De Latijnsamerikaanse ontwikkelingsgebieden: 

4.8 % 
5.3 % 

De afrikaanse M.V.A. (in 1980) is ook ongelijk verdeeld: (35) 
- 2/3 ervan wordt geleverd door de 7 meest geïndustrialiseerde landen t.w. 

Egypte (21.4 %), Nigeria (14.5), Marokko (9.2), Algerije (8.6) 
Libië (4.6) , Zimbabwe ( 4.5), Kenya (4.0). 
Nigeria, Algerije en Libië zijn hierbij olie-exporterende landen; 
De 20 armste landen hebben een gezamelijk aandeel van slechts 10 %; 

Vooral in de 60-er jaren werden.vele afrikaansestaten onafhankelijk en 
o.a. het aanmoedigen van de importsubstituerende industrialisatie resul
teerde van 1964-1973 in een relatief snel groeiende M.V.A. 
Men was nog in staat de gemiddelde groei van de M.V.A. in alle 
minst-ontwikkelde landen te overtreffen en die in de overige ontwikkelings 
landen bij te houden. 

De voortekenen van het naderende einde van deze trend werden in 1970 zicht
baar: 

TABEL 9: Groei van het B.N.P. en de M.V.A. in de minst ontwikkelde landen 
van Afrika, in alle minst ontwikkelde landen en in de overige 
ontwikkelingslanden bij een constant (1975) prijsnivo. 

Jaar Minst on tw. Afrika Alle minst ontw. landen Overige Ontw. landen 
B.N.P. M.V.A. B.N.P. M.V.A. B.N.P. M.V.A. 
------------------ ----------------------- --------------------

1964 2.4 % 9.3 % 2.0 % 7.0 % 7.5 % 9.3 % 
65 2.0 9.3 1.9 9.1 4.8 6.1 
66 3.2 16.4 1.5 12.7 3.7 6.0 
67 2.1 6.5 4.2 7.4 4.4 4.6 
68 8.1 10.5 5.6 7.8 7.7 9.4 
69 -0.6 8.2 1.2 7.3 7.9 9.6 
70 2.5 0.2 0.4 -0.5 7.0 8.4 
71 5.3 8.7 -0.7 -1.4 6.6 7.5 
72 0.7 -5.3 0.8 0.9 5.9 8.6 
73 0.7 19.5 4.4 18.0 7.7 10.2 

gemiddelde jaarlijkse groei: 
1963-73 2.9 7.6 2.1 6.0 6.3 7.8 

BRON: UNIDO, Industry and Development No 18, Table 11 op pag. 114 

Op basis van Tabel 9 kon men nog beargumenteren dat de manufacturing
sector een 'engine of growth' is voor het B.N.P. De groei van dit B.N.P. 
werd per jaar in de periode 1963-73 gemiddeld met bijna 5 % overtroffen. 

Na 1973 keerde het tij zich en kwam een einde aan de relatief sterke groei 
van het M.V.A. van de minst ontwikkelde afrikaanse landen zoals tabel 10 
aantoont: 



TABEL 10: Groei van het B.N.P.en de M.V.A. in de minst ontwikkelde landen 
van Afrika, in alle minst ontwikkelde landen en in de overige 
ontwikkelingslanden bij een constant (1975) prijsnivo. 

Jaar Minst ontw. Afrika Alle minst ontw. landen Overige ontw. landen 
B.N.P. M.V.A. B.N.P. M.V.A. B.N.P. M.V.A. 

-------- ------------------ ----------------------- --------------------
1974 4.1 % -8.5 % 4.2 % 3.1 % 5.3 % 5.4 % 

75 2.7 -0.6 5.0 1.8 3.7 4.1 
76 4.5 -1.0 4.2 1.4 7.3 9.4 
77 5.3 3.2 5.3 5.2 5.6 6.0 
78 4.0 3.0 4.1 3.7 3.9 6.7 
79 0.5 2.3 1.0 0.8 5.3 6.5 
80 2.3 0.7 3.2 2.2 3.5 4.9 
81 3.9 -0.8 2.9 -0.9 0.8 0.6 
82 1.2 1.2 1.7 0.4 1.0 0.9 
83 2.6 3.3 2.7 3.5 1.5 3.4 
84 0.9 2.0 1.3 1.9 3.8 9.1 

gemiddelde jaarlijkse groei 
1973-84 3.0 0.9 3.2 2.0 3.8 5.0 

BRON: UNIDO, Industry and Development No. 18, Table 11 op pag. 114. 

De minst ontwikkelde afrikaanse landen blijven in de periode 1974-84 ge
middeld sterk achter bij de prestaties in groei van de overige minst
ontwikkelde landen. Nog sterker is dit het geval bij vergelijking met de 
overige ontwikkelingslanden. 
Voor de allerarmste landen heeft hier de manufacturing-sector als 'engine 
of growth' gefaald. In de armste afrikaanse landen groeide het B.N.P. per 
jaar in deze periode 2 % méér dan de M.V.A. 

Het effect van de bevolkingsgroei op deze groeicijfers blijkt uit Tabel 11 
Door de bevolkingstoename blijkt het M.V.A. per capita in de periode 
1974-84 gemiddeld te dalen voor de minst ontwikkelde landen, echter m.n. 
voor dié gelegen op het afrikaanse continent. 

TABEL 11: Jaarlijkse gemiddelde groei van de M.V.A. per hoofd van de be
volking bij constante (1975) prijzen. 

Periode Afrika Minst on tw. landen Alle minst on tw. overige on tw. landen 
van Afrika landen 

------- ------ ------------------ ---------------- --------------------
1963-7 3 4.5 % 5.0 % 3.3 % 5.1 % 

1973-85 1.9 -1.8 -0.7 2.4 

BRON: UNIDO, Industry and Development No 18, Table 3 en 12 pag. 103 en 105. 

Om in het jaar 2000 een aandeel van 1.5 à 2 % in de wereld M.V.A. te 
kunnen bemachtigen zou volgens UNIDO de gemiddelde jaarlijkse groei van de 
M.V.A. van de afrikaanse staten ongeveer 10% moeten bedragen. (36) 
Gezien de hier geconstateerde trend lijkt dit doel nog ver weg. 
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3.2 Geografische verdeling van de industriële activiteiten in Afrika. 

Er is reeds ter sprake gekomen dat in Afrika een klein aantal landen ver
antwoordelijk is voor een groot deel van het Afrikaans M.V.A. 

Hieronder zijn de Afrikaanse staten verdeeld in drie groepen t.w.: 

1. De voornaamste olie-exporteurs: 
Algerije, Gabon, Libië en Nigeria 

2. De minst ontwikkelden, een groep van 21 landen; 
Benin . Chad Guinea-bissau Rwanda 
Botswana Comoros Lesotho Somalië 
Burundi Ethiopia Malawi Sudan 
Cape Verde Gambia Mali Uganda 
Centr. Afric Rep Guinea Niger U.R. of Tanzania 

Burkina Faso 
3 De overigen, een groep van 27 landen. 

Dit levert het bekende beeld van een groep met relatief hoge industriële 
ontwikkeling en groei (groep 1), een groep met lage industriële ontwikke
ling en groei (groep 2) en een groep met een gemiddeld prestatie-nivo dat 
hier tussen ligt, uiteraard met flinke afwijkingen van het gemiddelde 
binnen de groepen. 

Tabel 12: Enige kenmerken van het M.V.A. van de afrikaanse staten, verdeeld 
in 3 economische sub-groepen. (const = constante, 1970, prijzen) 

(curr. = actuele, 1980, prijzen) 

M.V.A./capita ($) 
1970 

- const. 1980 
- curr. 1980 

Aandeel M.V.A. 
in B.N.P.tegen 
factor kosten (%) 

1970 
- const. 1980 
- curr. 1980 

Aandeel in het 
tot. Afrikaans 
M.V.A. (%) 

1970 
- const. 1980 
- curr. 1980 

Reële groei van 
het M.V.A. (%) 
(in % in 1970-$) 
1970-1980 

Reële groei van 
het M.V.A. minus 
reële groei van 
het B.N.P. (%) 
1970-1980 

Bron: Africa Development, 

groep 

14 
26 
92 

5.2 
6.4 
5.0 

18.5 
38.3 
35.1 

10.4 

2.4 

voL 

1 

7 1982, 

groep 

8 
7 

25 

8.7 
8.1 
7.3 

15.2 
11.2 
13.7 

2.6 

-0.6 

table 

2 

1 op pag. 

groep 

23 
28 
66 

12.7 
13.7 
12.1 

66.4 
60.4 
51.2 

4.6 

0.8 

128. 

3 
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De gunstige resultaten die de olie-exporterende afrikaanse-staten uit 
groep 1 boeken kunnen worden verklaard door de voor hen gunstige 
prijsontwikkelingen na de olie-crisis waardoor kapitaal beschikbaar kwam 
voor investering in o.a. de manufacturing-sector. 

Voor de minst ontwikkelden betekende deze olie-crisis en de daarop 
volgende economische wereld-recessie een obstakel voor het industrieel 
groeiproces. Het werd moeilijker het voor groei noodzakelijke investeringa
kapitaal op te brengen en dus om de genoemde vicieuze circels te 
doorbreken en groei te bewerkstelligen. 
Ook het aantrekken van 'vreemd' investeringskapitaal levert problemen door 
de relatief ongunstige omgevingscondities waarvan de voornaamsten aan het 
begin van dit hoofdstuk werden genoemd. 

De mate waarin deze beperkingen schadelijk zijn voor 's-lands industriali
satie varieert aanzienlijk met b.v. geografische ligging en de 
aanwezigheid van productiefactoren. 
Zo zijn in landen als Lesotho, Rwanda, Burundi en verscheidene sahel-landen 
de knelpuntsfactoren vooral gelegen in de benodigde arbeidskracht. 
Voor de land-omgeven landen vormen transportkosten weer een beperkende 
factor. 

Algemeen is de onderbenutting van de capaciteit door een tekort aan 
deviezen om materialen en b.v. reservedelen te kopen in het buitenland, 
posten die steeds stijgende kosten met zich mee brengen. 

Dat ook de diversificatie van de industriële sector door de specifieke 
omstandigheden beïnvloed wordt blijkt in de volgende pararaaf. 

3.3 Structuur van de sector 

Omdat de Afrikaanse Industrie in een vroeg stadium van ontwikkeling 
verkeert, verwacht UNIDO (1979) dat de lichte industrie er waarschijnlijk 
sterker vertegenwoordigd zal zijn dan de zware-sector. Men beschikt echter 
niet over bewijzen voor onderbouwing van deze stelling. 

We kunnen de manufacturing sector als volgt indelen: 

- Lichte industrie: !SIC 31, 32, 33, 34 en 39; 
- Zware industrie: !SIC 35, 36, 37 en 38. 

In Afrika zijn de sectoren !SIC 31 (voedsel,drank en tabaksartikelen) en 
32 (textiel,kleding en lederwaren) nog altijd dominerende sectoren. Vooral 
hierdoor ligt in de afrikaanse ontwikkelingslanden het zwaartepunt in de 
manufacturing-sector bij de lichte industrietak en verzorgt deze tak een 
belangrijk deel van de totale M.V.A. 

In tabel 13 op de volgende pagina is deze trend weergegeven. Bekijken we 
hiernaast de data voor een industrieel hoog ontwikkeld afrikaans land als 
Zimbabwe en in vergelijking daarmee de data van een van de industrieel 
minst ontwikkelden als Sudan, dan geeft dit een ondersteuning voor de 
stelling dat indien de industrialisatie een laag nivo heeft, het zwaarte 
punt van de industrie gelegen is in de lichte-tak. 
Neemt de ontwikkeling toe, dan verandert hiermee' ook de structuur en ver
schuift het zwaartepunt zich in de richting van de zware-industrie (37). 
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In Tabel 13 wordt informatie gegeven met betrekking tot de structurering 
van de afrikaanse manufacturing-sector in een lichte- en een zware tak: 

TABEL 13: Verdeling van de M.V.A. in de Afrikaanse ontwikkelingslanden 
(45 landen) per manufacturing (sub) sector in 1975. 

Afrikaanse ontwikkelings- Zimbabwe Sudan 
landen 

Lichte Industrie: 
- !SIC 31 31 % 18 % 44 % 

32 21 17 37 
33 4 3 0 
34 5 7 2 
39 1 1 0 

------ ------ ------
62 % 46 % 83 % 

Zware Industrie 
- !SIC 35 16 % 14 % 9 % 

36 5 5 4 
37 4 15 0 
38 13 20 4 

------ ------ ------
38 % 54 % 17 % 

BRON: UNIDO, Industry and Development No. 8, table 3 op pag. 9. 

Voor alle ontwikkelingslanden tesamen lag in 1979 het aandeel van de 
lichte industrie in de M.V.A. op 40.4 % en dat van de zware-tak op 59.6 % 
(38). 

Naarmate de industriële ontwikkeling vordert valt dus een structurele 
ontwikkeling te verwachten waarbij de zware industrie zich sterker zal 
manifesteren. 

Wellicht kan men het ook anders stellen: Investeringen in de zware indus
trie bevorderen de industriële groei sterker dan investeringen in de 
lichte industrie. 

Een gedeeltelijke verklaring voor deze verschuiving wordt door de volgende 
gedachte weergegeven: 
In de armste landen, dus niet alleen in de armste Afrikaanse staten, is 
verwerking van de grondstoffen door de geringe diversificatie extensief. 

De minst ontwikkelde Afrikaanse landen blijken hun ruwe grondstoffen 
minder verregaand te bewerken dan ontwikkelingslanden in het algemeen. 
Uitzonderingen hierop vormen Cape-Verde en Benin met vis in blik resp. 
consumptie-olie (39). · 

UNCTAD merkt hierbij op dat er kennelijk know-how aanwezig is in de derde 
wereld die nog niet overal wordt aangewend om méér toe te voegen aan de 
waarde van de grondstoffen. De benodigde technologie is vaak relatief 
eenvoudig van aard en UNCTAD ziet dan ook perspectief in een intensievere 
samenwerking tussen ontwikkelingslanden om althans deze mogelijkheid uit 
te buiten. 

Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan gezien de hinderpalen die kunnen 
ontstaan door o.a. het ontbreken van politieke wil, het ontbreken van een 
goede marketing ondersteuning, de monopolie-positie van diverse m.n.o.'s 
en protectionistische strategiën door regeringen. 
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Desalniettemin constateert men een groeiende tendens om de eigen natuur
lijke hulpbronnen intensiever te bewerken tot waardevoller eindproducten 
hiertoe vooral aangespoord door de gunstiger 'terms of trade' die dan ont
staan. Vooral de bewerking van 'eindige' grondstoffen tot petrochemische 
producten, ijzer/staal en kunstmest levert dit voordeel (40). 

Beleidsmatig kan deze vorm van industrialisatie aangetrokken worden door 
fiscaal voordeel te bieden, vervroegde afschrijving toe te staan, 
kortingen op douane tarieven te geven of de wisselkoers over te waarderen. 

De bijdrage aan de totale werkgelegenheid door investering in de zware 
industrie is i.h.a. geringer dan door uitbreiding van lichte industriële 
activiteiten aangezien deze laatste vorm van industrialisatie gemiddeld 
minder kapitaalintensief is. 
M.n. de productie van lederwaren en houten- en rubberen producten is sterk 
arbeidsintensief. 

3.4. Export van manufacturing producten. 

Veel van deze producten hebben zoals gezegd slechts minimale bewerkingen 
ondergaan waardoor de toegevoegde waarde gering is. 
In tabel 14 blijkt in dit kader het overwicht van de niet-bewerkte goede
ren in het exportpakket van de ontwikkelingslanden. Bij de minst-ontwik
kelde landen bestaat c.a. 3/4 van de export hieruit. 
Om het aandeel van de categorie 'eindproducten' in het exportpakket op te 
schroeven is vooral ontwikkeling van de sector !SIC 38 (metal-products 
etc.) interessant. Deze sector is bij uitstek in staat eindproducten te 
leveren voor de export-markt (41). 

TABEL 14: Structuur van de export door ontwikkelingslanden. Indeling van 
de producten naar aard van de bewerking (in 1975). 

niet bewerkt, bewerkt,voor niet bewerkt, bewerkt tot 
voor verdere voor verdere als eind- eindproduct 
bewerking bewerking product 

-minst ontw. 71.9 % 6.5 % 15.3 % 6.3 % 
landen 

-ontwikkelings 56.2 % 11.5 % 5.1 % 27.2 % 
landen 

BRON: UNIDO, Industry and Development No. 8, Table 11 op pag. 37. 

Hadden de Afrikaanse landen in 1970-71 nog een aandeel van 1.12 % in de 
wereld export van manufacturing-producten, in de periode 1975-76 was dit 
aandeel bijna gehalveerd tot 0.60 %. Deze daling had plaatsgevonden ter-
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wijl de derde-wereld er in zijn geheel in slaagde zijn aandeel te vergroten. 
De Aziatische landen buiten het Midden-Oosten zagen hun aandeel in dit verband 
toenemen van 3.0 naar 4.9 % (42). 

Het achterwegen blijven van groei in de export van manufacturing-producten 
door de Afrikaanse landen wordt o.a. veroorzaakt doordat 
- Het export-pakket gedomineerd wordt door producten met een minder leven

dige stijging van de vraag, in Afrika geldt dit b.v. voor de non-ferro 
metalen. 
Levendig zijn: chemische prod., kleding, machines en transportmiddelen. 
Flauw zijn o.a.: non-ferrometalen, garens en weefsels; 



- Men levert aan markten met een mindere groei. Afrika profiteerde b.v. te 
weinig van de mogelijkheden van de snel groeiende markt in het Midden
Oosten. 
Levendig was o.a.: kledingexport naar Japan en machines naar aziatische 

Midden-Oosten landen; 
Flauw was de export naar de U.S.A.; 

-Men bekleedt een slechtere concurrentiepositie m.b.t. de prijszetting 
maar ook t.a.v. de know-how op het gebied van Marketing en Research & 
Development. 
Vooral dit aspekt, het effect van de 'competitiveness', heeft een sterke 
invloed gehad op de relatief zwakkere positie die de Afrikaanse landen 
binnen de groep derde-wereld landen in deze tak van de export zijn gaan 
innemen (43). 

Bij de 10 voornaamste landen uit de derde-wereld die samen 75 % van de 
totale export door de derde-wereld van producten uit de manufacturing
sector voor hun rekening nemen bevindt zich geen enkel Afrikaans land (44). 

3.5 Import van Manufacturing producten 

Het voornaamste resultaat van de tegenvallende prestaties op exportgebied 
is een tegenvallende binnenkomende stroom buitenlandse deviezen. 
Dat deze deviezen hard nodig zijn blijkt uit een beschouwing van de import 
van manufactures waar onder machines en hun reservedelen. 
In tabel 15 is te zien dat tussen import en export van manufactures door 
de allerarmste landen een sterker onbalans heerst dan bij de ontwikkelings
landen in hun geheel. 

Tabel 15: Aandeel van import en export van manufactures in de totale 
import en export door ontwikkelingslanden en minst-ontwikkelde 
landen hieronder en groei van deze componenten. 
(in % gebaseerd op actuele prijzen) 

Minst ontwikkelde landen Overige ontwikkelings landen 
Import: 

1970 72.7 % 70.5 % 
1975 68.7 65.9 

- Groei 19.4 26.3 

Export: 
1970 7.2% 23.9 % 
1975 5.7 19.9 

- Groei 5.6 22.5 

BRON: UNIDO, Industry and Development No. 8, Table 10 op pag. 35. 

Om de structuur van de import van manufacturing-producten te analyseren, 
wordt in tabel 16 deze categorie producten in de vier klassen ingedeeld 
zoals eerder in tabel 14 werd gedaan. 

TABEL 16: Structuur van de import door ontwikkelingslanden. Indeling van 
de producten naar aard van de bewerking (in 1975). 

niet bewerkt, bewerkt,voor niet bewerkt, bewerkt tot 
voor verdere verdere a'ls eind- eindproduct 
bewerking bewerking product 

-minst ontw. 8.1 % 14.1 % 2.1 % 75.7 % 
landen 

-ontwikkelings 18.9 % 14.9 % 2.6 % 63.6 % 
landen 

BRON: UNIDO, Industry and Development No. 8, Table 11 op pag. 37. 
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Volgens verwachting blijkt bij de minst ontwikkelde derde-wereld landen de 
import vooral te bestaan uit eindproducten die een min of meer intensieve 
bewerking hebben ondergaan. 
Het zou wenselijker zijn indien men niet-bewerkte goederen zou importeren 
(of uit eigen bron zou betrekken) om deze in eigen land een bewerking te 
laten ondergaan. 
De huidige situatie kost de landen onnodig geld in de vorm van schaarse 
deviezen daar waar men met eenvoudige technologie zelf halffabrikaten of 
ruwe-grondstoffen tot eindproducten kan bewerken, voor eigen gebruik of 
voor de export. 

Deze constatering biedt in ieder geval argumenten die pleiten voor 
uitbreiding van de lokale bewerkings-capaciteit en deze productie te 
richten op importsubstitutie (ISI = Import Substituting industrialisation) 
of export-uitbreiding (EOI = Export Oriented Industrialisation) waarbij de 
laatste vorm van industrialisatie het moeilijkst te verwezenlijken is, maar 
de eerste vorm vooral bekritiseerd wordt vanwege zijn nadelige uitwerking 
op de structuur en efficiëntie van de sector (45). 

3.6 Samenvattende Conclusies. 

De hier behandelde aspekten in aanmerking genomen blijven de industriali
satie-condities en resultaten voor de minst-ontwikkelde Afrikaanse landen, 
die het grootste deel van de armste derde-wereld landen uitmaken, achter 
bij de prestaties van de derde-wereld in zijn geheel en zijn bijna een 
karikatuur ervan. 
De bevolkingsgroei is hoger dan gemiddeld, de manufacturing-sector nóg 
minder ontwikkeld en de groei van de MVA blijft sterker achter. 
Enige rol van betekenis op mondiaal industrieel nivo is niet weggelegd 
voor Afrika. 
De omvang van de export is gering en vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm 
van niet of nauwelijks bewerkte producten 
De omgevingscondities zijn er over het algemeen zwaar, hetgeen tot uitdruk
king komt in een aantal moeilijk te doorbreken vicieuze circels, en niet 
bevorderlijk voor het industrieel klimaat. 

Samengevat constateert UNIDO 3 zwakke kanten aan de ontwikkeling tot nu 
toe van de manufacturing sector (45): 

Er heeft een dramatische daling van het aandeel van de agrarische-sector 
in het B.N.P. plaatsgevonden, de agrarische productiviteit is afgenomen 
terwijl de voedselconsumptie is gestegen t.g.v. hogere inkomens. 
Algemeen wijdt men dit aan een te sterk accentueren van investering in 
de manufacturing-sector in contrast met de investering in de agrarische
sector. 
Door een evenwichtiger beleid met meer aandacht voor de agrarische ont
wikkeling naast de industriële, verbetert men de rurale werkgelegenheid 
wordt ook de trek naar de stad gereduceerd, verbetert de handelsbalans 
en verhoogt men o.a. de vraag naar basis consumptie manufactures en 
manufacturing-producten als input voor de agrarische-sector; 
In een poging tot een grote sprong voorwaarts is de manufacturing-sector 
uitgegaan van niet-aangepaste uitgangspunten waarden en normen afkomstig 
uit de gelndustrialiseerde wereld. Hierdoor zijn de eigen capaciteit€n en 
mogelijkheden waarschijnlijk niet optimaal benut en heeft men de samen
hang met de gehele economie uit het oog verloren. 

- Binnen de manufacturing sector is teveel aandacht besteed aan import
substituerende activiteiten met als gevolg een weinig dynamisch en in
efficient ondernemerschap dat produceert voor een kleine, lokale, markt. 
Hiervoor worden minder gewenste kapitaalintensieve technologiën aange
wend. 
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Bij het optimaliseren van de structuur van b.v. een manufacturing-sector 
zouden de volgende uitgangspunten gehanteerd moeten worden: 
Aan de 'demand' zijde zou de sector producten moeten leveren bestaande uit: 

- Basis consumptie goederen voor eigen gebruik; 
- Eindproducten en halffabrikaten voor export nodig om de deviezen 

te verwerven voor import van grondstoffen, halffabrikaten en pro
ductiemiddelen; 

- Kapitaalgoederen o.a. tevens voor gebruik in de agrarische-sector. 
Aan de 'supply' zijde zou de sector moeten bestaan uit: 

- Arbeidsintensieve activiteiten en activiteiten die kapitaal, im
port energie en managementskosten besparen; 

- Kleinschalige productieactiviteiten waarbij het aanbeveling ver
dient te onderzoeken of deze op rurale locaties gevestigd kunnen 
worden; 

- productieactiviteiten die sterke banden onderhouden met de eigen 
agrarische sector o.a. door de verwerking van uit deze sector af
komstige producten. 
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4. TANZANIA 

4.1 Sociaal- en fysisch geografische aspecten (47): 

Tanzania meet c.a. 945.000 vierkante kilometer inclusief de eilanden waar
van Zanzibar de voornaamste is en is daarmee c.a. 23 x zo groot als Neder
land. Daarentegen wordt het land 'slechts' door 21.5 mln. zielen (1985) be
woond. 
Zoals te verwachten heeft een land van dergelijke omvang een variëteit aan 
landschappen, klimaat en bevolking. Het telt niet alleen het hoogste deel 
van Afrika (de top van de Kilimanjaro, 5.950 m. boven zeesnivo) maar tevens 
het laagste (de bodem van Lake Tanganyika, 358 m. onder zeenivo). 
Met de hoogte varieert de temperatuur van tropisch tot gematigd terwijl de 
regenval er minder is dan gebruikelijk op deze breedtegraad en zich m.n. 
concentreerd in de maanden December-Mei. 
Temperatuur is niet de beperkende factor voor de landbouw, veelmeer het 
lange droge seizoen en de sterk wisselende hoeveelheid regen van jaar tot 
jaar laten hun sporen na op de oogsten en de veestapel. 
Het land grenst aan de Indische Oceaan, waarheen ook de voornaamste 
rivieren het teveel aan regen water afvoeren. 
Deze waterstroom wordt benut voor opwekking van hydro-elektrische energie. 

De bevolking bestaat voornamelijk uit Afrikanen met daarnaast een minder
heid van Aziaten en Arabieren. 
De meer dan 120 stammen zorgen ervoor dat de natie in de praktijk nog 
steeds niet als een eenheid functioneert. 
De bevolking is scherp discontinu verdeeld over het land met relatief 
slechts een klein deel in het binnenland, weinig dorpen maar veel meer her 
en der verspreide individuele woongelegenheden. Dit laatste 'probleem' 
heeft men trachten te elimineren door oprichting van Ujamaa-dorpen. 

Er zijn aanzienlijke verschillen in ontwikkeling te bespeuren. In sommige 
gebieden richten de agrarische activiteiten zich meer en meer op 'cash
crops' terwijl in andere gedeelten men zich bezighoudt met subsistentie
landbouw. 

Dar es Salaam (jaarlijkse groei c.a. 10 %) is als voornaamste haven tevens 
het dominerende industriële centrum en het brandpunt van commerciële en 
bestuurlijke activiteit. Men onderneemt wel serieuze pogingen deze 
activiteiten te decentraliseren. Zo is de industrialisatie op gang 
gebracht van Tanga, zijn administratieve functies overgeheveld naar Dodoma 
en is Arusha bezig het middelpunt van de toeristische-sector te worden. 
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4.2 Beknopt historisch overzicht 

In de 19-de eeuw was Tanzania het terrein van de handelsroutes tussen 
Zanzibar, waar de sultan van Oman zijn hoofdzetel had, en het Afrikaanse 
binnenland. Langs deze routes verspreidde het Swahili van de kust zich als 
voornaamste handelstaal en breidde zich de islam uit. 

Koloniaal verleden 1885-1961: 

In 1885 verklaarde Bismarck ter ondersteuning van de duitse Oost Afrikaan
se Compagnie een beperkt gebied van het vasteland tot protectoraat. Met de 
dood van Mkwawa in 1898, de leider van de Hehe stam was de duitse 
overheersing pas een zekerheid. De eerste wereldoorlog maakte hieraan een 
definitief eind. 
Reeds in 1916 hadden de Engelsen controle gekregen over het grootste deel 
van duits Oost Afrika. Belgie kreeg de controle over Rwanda en Burundi en 
het resterende gebied werd bekend als Tanganyika, onder brits mandaat. 
De periode tussen beide wereldoorlogen was een economisch gezien trieste. 
Na 1945 werd intensief getracht de economie van Tanganyika te stimuleren. 
Blanken werden aangemoedigd agrarische activiteiten te ontwikkelen en 
Tanganyika werd ondanks het feit dat er slechts 17.000 europeanen en 
55.000 aziaten woonden tot 'multi-raciaal land' verklaard i.p.v. tot 
afrikaans land. 
De eerste georganiseerde nationale beweging werd in 1954 door Dr. Julius 
Nyerere uitgeroepen: de Tanganyika African National Union (TANU). 
Op zoek naar nationale-eenheid won men in 1958/59 de eerste algemene ver
kiezingen Met de onafhankelijkheid op 9 Dec. 1961 kwamen echter de zwakhe
den aan het licht: 

Er was een institutioneel vacuüm; 
- Een democratisch, lokaal, bestuur was weinig ontwikkeld; 

De eenheid was minder dan gehoopt en men werd direct geconfronteerd met -
een oppositie bestaande uit welvarende producenten-coöperaties en vak
bonden. 

Na een woelig aantal politieke jaren op Zanzibar, beëindigd met een gewa
pende revolutie (door Okello) kwam in April 1964 een Uni tot stand tussen 
Tanganyika en Zanzibar waarbij Zanzibar een semi-autonome status kreeg. 

Socialistische omwenteling (1961-1972): 

De eerste onafhankelijke jaren waren politiek onzeker en behoudens een 
wens naar 'Afrikanisatie' was er weinig ideologische gedrevenheid. 
Nyerere trad een maand na de onafhankelijkheid af om zich bezig te gaan 
houden met de partij-organisatie en programma ontwikkeling. De mogelijk
heden voor een één-partij staat werden onderzocht. 

In de agrarische-sector, die werk bood aan 95 % van de toen 11 mln. inwo
ners, breidde de coöperatieve organisatievorm zich ondertussen snel uit. 
Buitenlandse investeringen in de vanaf 1964 zo geheten United Republic of 
Tanzania bleven uit. Zo werden in 1965 britse leningen aan het land bevro
ren in het kader van de 'koude oorlog' om Rhodesië. 

Ondertussen neigde de TANU meer en meer naar de door Nyerere gewenste 
socialistische strategie van ontwikkeling. De Arusha declaratie in 1967 
gaf hieraan gestalte met als voornaamste thema's· gelijkheid en zelf
voorziening. 
Sinds deze tijd is Tanzania verder gegaan op het socialistische pad. 
Onder de meest belangrijke hervormingen bevonden zich een decentralisatie 
van de overheidsstructuur en het delegeren van verantwoordelijkheden door 
Nyerere. Dodoma, 320 Km. landinwaarts gelegen, werd officieel hoofdstad. 
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De periode na 1972: 

Sinds 1973 bevinden zich vele tien duizenden vluchtelingen uit Burundi in 
Tanzania. 
Er ontstond een ideologisch conflict met het kapitalistisch georiënteerde 
Kenya en ook de relaties met Uganda verslechterden. 
In 1979 komt het tot een Tanzaniaanse invasie in Uganda waarbij Amin ver
dreven wordt. Het continueren van de Tanzaniaanse militaire aanwezigheid 
gaat het toch al arme land zeer veel geld kosten. In 1981 worden de 
troepen teruggetrokken. 

Nauwere banden worden intussen gelegd met ideologisch acceptabeler landen 
als Mozambique. 
De relaties met Kenya verbeteren slechts langzaam, Pas in 1984 vinden er 
b.v. weer directe vluchten plaats en worden enige overeenkomsten getekend. 

Samen met Angola, Mozambique, Zambia en Botswana vormde Tanzania de voor
hoede in de beweging die pleitte voor hervormingen in Rhodesië waar in 
1980 de staat Zimbabwe wordt uitgeroepen. 
De relaties met het Verenigd Koninkrijk zijn verbeterd sinds 1975. 
Ondertussen komt de meeste economische steun niet van socialistische landen 
maar uit Scandinavië en West-Duitsland. 

In Juni 1975 claimt de president dat 65 % van de bevolking (9.1 mln.) 
woont in een van de bijna 7.000 Ujamaa dorpen, een ontwikkeling die met de 
nodige sociaal/economische problemen gepaard gaat. In 1976 start 'operatie 
Maduka' die de vorming van coöperaties door kleine handelaren beoogt maar 
distributie problemen en tekorten stagneren het project. 

In 1977 wordt een grondwet goedgekeurd door de Nationale Vergadering en de 
Chama Cha Mapinduzi, de revolutionaire partij van Tanzania, wordt opge
richt. Na zijn herverkiezing in 1980 kondigt Nyerere zijn laatste ambts
termijn van 5 jaar af. 
In 1984 volgen er enige grondwettelijke bepalingen die de bevoegdheden van 
de president beperken en die van de Nationale Vergadering vergroten. 

Nyerere heeft weinig tegenstand ontmoet tijdens zijn presidentschap. Het 
meest serieuze incident deed zich voor toen in 1983 een complot tegen hem 
ontmaskerd werd. Kort daarop volgde een campagne tegen corruptie, smok
kelen en de zwarte-markt. 

Na een politieke crisis in 1984 op Zanzibar wordt hier Ali Hassan Mwinyi 
geïnstalleerd als president en hij weet de politieke spanning op te vangen 
door een meer liberale grondwet te introduceren met meer vrijheden op 
maatschappelijk gebied. 
Hij is een voorvechter van de unie met het vaste-land. 
Ali Hassan Mwinyi wordt in oktober 1985 gekozen tot president van Tanzania 
waardoor voor de 63-jarige Nyerere een eind aan de leiding over het land 
komt welke dan 24 jaar geduurd heeft en die hem internationale 
vermaardheid en een grote politieke invloed in Afrika heeft gebracht. 
Hij is dan de derde Afrikaanse president die via een constitutioneel 
proces vrijwillig afstand doet van de macht. 
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4.3 Economische ontwikkeling 

Het nationaal ontwikkelingsbeleid kreeg gestalte in een aantal vijf-jaren 
plannen. 
Het eerste hiervan liep van 1964-69 en beoogde een basis voor industriali
satie te leggen met een productie gebaseerd op de behoeften van de bevol
king. Het belangrijkste doel dat men voor ogen had was het over een breed 
gebied opzetten van manufacturing-projecten van een middelgrote schaal. 
Als resultaat nam het aandeel van de industrie in het B.B.P. toe van 6.6 
naar 10 % gedurende deze periode terwijl de agrarische sector zijn aandeel 
zag dalen. 
In 1966 moest men evenwel de plannen terzijde schuiven omdat de benodigde 
buitenlandse hulp, begroot op 2/3 van de beoogde investeringen, uitbleef 
en er meningsverschillen binnen de regering aan het licht kwamen m.b.t. de 
te volgen sociaal/economische politiek. 
Met de keuze voor het socialisme in de Arusha-verklaring maakte Nyerere 
hieraan een eind. 

Het 2-de vijf-jaren plan (1969-74) beoogde een groei van het B.B.P. van 
6.7 %. Het werd uiteindelijk een groei van 4.8 %. 
Het plan was gericht op industrialisatie uitgaande van de Arusha-principes. 
Dit hield in: 
- Promotie van industriën gebaseerd op het gebruik van de eigen grond-

stoffen; 
- Het opzetten van import-substituerende industriën; 
- Het opzetten van export-gerichte industriën. 
- Voorbereiding op een lange-termijn strategie; 

Ook legde het plan nadruk op ontwikkeling van industriële activiteiten in 
rurale gebieden. Al met al een nogal ambitieus plan waaruit blijkt dat de 
Tanzaniaanse overheid met grote snelheid tot industrialisatie wenste over 
te gaan. 

Het aantal 'industriële vestigingen' steeg van 431 in 1967 tot 499 in 1974 
niet bepaald een spectaculaire groei. 
DE werkgelegenheid in de industrie nam met 100 % toe van 34.502 in 1967 tot 
70.315 in 1974. 
De vestiging van fabrieken in rurale gebieden vond niet plaats. 

Het 3-de vijf-jaren plan (1976/77-1980/81) vond plaats onder verslechter
ende economische omstandigheden t.w.: 
- Een sterke stijging van de olieprijzen en prijzen van enige andere te 

importeren goederen; 
- Een extreme droogte van 1974-75 gevolgd door een voedselcrisis. 

Hiernaast bleek het economisch management tekort te schieten in zijn taak. 
Het opleven in 1976-77 van de koffieprijzen zorgde voor enige verlichting 
maar dit effect was slechts van een korte duur. 
Tegen 1980 was de crisis compleet met een ernstig tekort aan buitenlandse 
deviezen. 

Dit laatste probleem trachtte men enigzins op te vangen door zich te 
richten op de productie van 'cash-crops'. 
De algemene tendens in deze periode was een nog sterkere gerichtheid op 
industrialisatie dan voorheen. 
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Men mikte op een herstructurering door: 
- Promotie van de zware basis-industrie in de metaal- en chenische sector; 

Deze industriën moesten de sector voorzien van halffabrikaten ter verdere 
verwerking; 
Vestiging van industriën die voorzien in de basis-behoeften van de bevol
king (textiel, kleding, voedsel) en die industriën die lokale ruwe mate
rialen verwerken (katoen huiden e.d.); 
Promotie van projecten in achtergebleven gebieden; 
Productie van kapitaalgoederen; 

Het plan voorzag ook in de oprichting van de Smal! Industries Development 
Organisatio, de SIDO, ter ondersteuning van kleinschalige activiteiten in 
vooral rurale omgeving. 

Het 4-de vijfjaren plan (1981-86) voorzag een jaarlijkse groei van het 
B.B.P. van 6 % hetgeen bij lange na niet gehaald werd. In reële termen 
daalde het B.B.P. zelfs gedurende de jaren 1980-83. 
De regering claimde een lichte groei in 1984. 

De wederom drastisch verslechterende economische situatie en de betalings
balans problemen dwongen de regering in 1982 tot uitstel van alle geplande 
ontwikkelingsprojecten. Alle middelen werden aangewend tot consolidatie en 
rehabilitatie van de lopende projecten. Het in 1981 aangekondigde National 
Economie Survival Programme (NESP) dat zich richtte op een groei van de 
inkomsten uit export, was mislukt. 

Samen met een team van wereld-bank adviseurs werd in juni 1982 het Struc
tural Adjustment Programme (SAP) aangekondigd met als doel: 

Uitbreiding van de productieve sectoren, vooral de agrarische sector 
zou moeten worden gestimuleerd tot een hogere productie van de belang
rijkste export-gewassen; 
Het beëindigen van niet-productieve ontwikkelingsplannen; 
Vergroting. van de export inkomsten; 
Een minder strenge prijscontrole. 

De economie zou ter ondersteuning van de betalingsbalans een injectie 
krijgen van $ 900 mln. 

Tanzania verschilde herhaaldelijk met de Wereld-Bank van mening wat be
treft de maatregelen nodig om de economie weer gezond te maken. 
Onderhandelingen met deze organisatie verlopen dan ook moeizaam. Vooral 
het moeten besnoeien op de overheidsuitgaven is de socialistische 
Tanzanianen bepaald niet uit het hard gegrepen. 
Verdere I.M.F. wensen waren o.a.: 

Verhoging van de rente op leningen; 
Het opheffen van de prijscontrole (vooral agrariërs krijgen een relatief 
lage, officieel vastgestelde, prijs voor hun producten); 
Devaluatie van de Shilling t.o.v. de Dollar; 
Het afschaffen van de subsidie op diverse producten; 
Bevriezing van de minimum-lonen; 
Verhoging van de producenten prijzen met minimaal 45 % reël. 

Onder druk van de economische omstandigheden heeft men beetje bij beetje 
moeten toegeven aan deze eisen en is ondanks de vrees voor een gevaarlijke 
economische en vooral politieke instabiliteit toch een pakket met verre
gaande maatregelen afgekondigd. 
Men streeft nu naar een geleidelijke implementatie van de I.M.F. wensen. 

Er zijn plannen aangekondigd bepaalde parastatals op te heffen, te reor
ganiseren of samen te voegen; 
Subsidies worden opgeheven om bedrijven tot een grotere efficiëntie te 
bewegen; 
Het aantal ministeries wordt beperkt om de kosten te drukken; 
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De shilling is sterk gedevalueerd hetgeen importeren minder aantrekkelijk 
maakt en gunstig werkt op de export-mogelijkheden. 
In het eerste kwartaal van 1986 was de wisselkoers c.a. 16 Tsh./$, in 
juni 1986 was de shilling gedevalueerd naar c.a. 40 Tsh./$. 

De agrarische sector: 
Alle genoemde inspanningen op het gebied van de industrialisatie ten spijt 
is de agrarische sector nog steeds de ruggegraad van de economie die zorgt 
voor zo'n 80 % van de export-inkomstenen en werk biedt aan maar liefst 
90 % van de economisch-actieve bevolking. 
Slechts 5 % van de oppervlakte is gecultiveerd en er blijken nog potentiële 
mogelijkheden te over om land in cultuur te brengen 
Naast 'Cash-Crops' als koffie, tabak, cashew-noten en suikerriet produceert 
men qua volume vooral veel cassave (maniok) en mais. 

Ondanks zijn agrarisch potentieel heeft het land regelmatig te leiden van 
voedselcrises niet in de laatste plaats door de genoemde gebrekkige opslag 
voorzieningen, zodat toch nog mais en tarwe dient te worden geïmporteerd. 
In april '83 kondigde de regering een nieuwe agrarische politiek aan die de 
private- als ook de publieke sector zou moeten prikkelen tot een hogere 
opbrengst 

De (onder)ontwikkeling van deze sector wordt m.n. beïnvloed door: 
- Droogtes; 

Teistering door ongedierte als kevers, wormen e.d. 
Hoge kosten van (te importeren) landbouwmachines; 
Hoge kosten van overige inputs zoals brandstoffen of kunstmest; 
Een chronisch gebrek aan buitenlandse deviezen; 
Een inefficiënt marketing en distributie apparaat; 
Slechte voorzieningen t.b.v. opslag en transport; 
Lage prijzen voor de producten. 
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4.4 De industriële sector. 

De industriële sector is in Tanzania gebaseerd op de verwerking van lokale 
'commodities' (agrarische producten en mineralen) en op importsubstitutie. 
Er bestaat een exportgerichte tak die o.a. textiel, kleding, schoeisel, 
banden en batterijen produceert. 
Naast de voedselverwerking zijn de voornaamste industriële vestigingen te 
vinden in de textiel, brouwerij-sector en tabak. In de metaal-sector is er 
een walserij en een gieterij. Tevens staat er een fabriek die asbest
cement platen produceert. 
De meest recente industrie is te vinden op het gebied van de assemblage 
van voertuigen (w.o. wagons, trucks en tractoren) de productie van glas, 
keramiek farmaceutische producten, zuurstof en C02, stenen, tegels en 
karton. 
Met Hongaarse hulp werd een gloeilampen-fabriek opgezet, met Chinese hulp 
een hout-fabriek en Bulgarije ondersteunde de opzet van een fabriek voor 
zware machines. Aangezet door het chronisch tekort aan cement werd met 
Scandinavische assistentie de cement-industrie geoptimaliseerd. 
De TIPER raffinaderij werd door italianen gebouwd. 

Het grootste industriële project tot nu toe betrof de opzet van een 
papierfabriek (investering $ 260 mln) waarop veel kritiek is geweest omdat 
men gedwongen is de kostbare inputs voor deze fabriek te importeren en ook 
voor de technologie afhankelijk was van het buitenland. 

Er wordt momenteel een feasibility-studie gedaan (door West-Duitsers) naar 
de opzet van een ijzer en staal fabriek die met gebruik van lokale delf
stoffen het land in zijn ijzer en staal behoefte moet gaan voorzien. 
Men twijfelt er echter vooral aan of de hiermee gemoeid zijnde zeer hoge 
investering kan worden gefinancierd. 

Vooral in de jaren 80 is de ontwikkeling gestagneerd o.a. door de reeds 
genoemde factor van het tekort aan deviezen om materialen, grondstoffen, 
productiemiddelen en reservedelen te kunnen importeren. Het productienivo 
is in reële termen gedaald en t.g.v. frequente storingen in de 
electriciteits en water voorziening moesten fabrieken voor lange tijd 
worden gesloten. 
De meeste fabrieken schijnen slechts c.a. 30 % van hun capaciteit nuttig 
te kunnen maken. 

We kunnen het industriële karakter van Tanzania karakteriseren aan de hand 
van de categorisering van Sutcliffe (48). 
Hiertoe moeten een drietal vragen worden beantwoord: 
1. Levert de industriële sector (ISIC 2-5) ten minste 25% van het B.B.P.?; 
2. Levert de manufacturing sector (ISIC 2) ten minste 60% van de 

industriële output ?; 
3. Is ten minste 10% van de totale bevolking werkzaam in de industriële 

sector?. 

De feiten hieromtrent liggen alsvolgt (49): 

Jaar vraag 1 vraag 2 vraag 3 

1980 2.5 % 
1981 15.0 % 65.4 % 
1982 13.8 % 64.3 % 
1983 12.6 % 65.2 % 

Zodat alleen vraag 2 met JA beantwoord kan worden. 
Sutcliffe stelt dat dan het desbetreffende land geclassificeerd kan worden 
als een land met een geringe industriële sector, voornamelijk gebaseerd op 
manufacturing. 
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Bienefeld (50) verklaart dat de interpretatie van de industriële 
ontwikkeling plaatsvindt binnen de bredere context van het debat over de 
algemene Tanzaniaanse ontwikkeling. 
Het feit dat dit debat geleid heeft tot een wijd verbreidde desillusie en 
herhaalde aankondigingen van mislukking kan, zo waarschuwt hij, al snel 
leiden tot het trekken van negatieve conclusies uit de interpretatie van 
de industriële ontwikkelingen. 

Hij stelt hierbij dat een beschrijving van de Tanzaniaanse industrialisa
tie geen eenvoudige zaak is door het ontbreken van uitgebreid en betrouw
baar statistisch materiaal. Deze constatering duidt m.i. echter al op het 
ontbreken van bepaalde organisatorische capaciteiten op beleids-nivo die 
op zich de goede begeleiding bij de structurering van de sector twijfel
achtig maakt. Het ontbreken van deze vorm van begeleiding van de indus
triële ontwikkeling maakt het bereiken van een optimaal resultaat, of de 
gestelde doelen, onmogelijk. 

Een kritische evaluatie is nog problematischer omdat los van de empirische 
bewijzen volgens hem óók nodig zijn: 

Een specificatie van het (superieur geachte) alternatief waarmee de 
resultaten kunnen worden vergeleken; 

- Een analytisch framewerk dat de middelen aangeeft waarmee dit alterna
tief zou kunnen worden bereikt; 
Een of andere historische analyse die het analytisch framewerk aanneme
lijk maakt. 

Omdat veel van de bestaande kritiek op algemene ontwikkelings-strategie en 
industrialisatie in het bijzonder te weinig aandacht aan het bovenstaande 
besteedt, wordt het bewijsmateriaal te vaak selectief en zonder diepgang 
gebruikt. Het resultaat bestaat dan uit conclusies die niet meer dan 
'statements' zijn betrokken uit het brede theoretische debat, toegepast 
met weinig ontzag voor de specifieke omstandigheden, of de gevolgen van 
het falen worden aangegeven waarbij men zich baseert op min of meer 
uitgebreide lijsten met speciale problemen 

Bij de evaluatie van de industrialisatie inspanning moeten we ons 
realiseren dat de tanzaniaanse overheid in zijn streven naar groei, 
gelijkheid en politieke stabiliteit vanaf 1967 gekozen heeft voor een 
groter dan 'normaal' gewicht voor de factor gelijkheid en stabiliteit. 

Het strategisch uitgangspunt was hierbij een intensieve overheidsbemoeie
nis t.a.v. de middelen en een verschuiving weg van de gebruikelijke 
liberale en democratische context, met zijn vertrouwen op privaat-kapitaal 
en marktmechanismen, naar een socialistisch kader. 
Theoretisch kan, m.n. in een situatie van technologische achterstand, een 
intensieve overheidsbemoeienis met de economie de groei versnellen. 
Dat hierbij de specifieke omstandigheden zoals: relatieve sterkte van de 
diverse maatschappelijke klassen in politiek en economie, de culturele 
context, de internationale context, de beschikbaarheid van Know-How, de 
aanwezigheid van grondstoffen en andere hulpbronnen e.d. een bepalende rol 
kunnen spelen is duidelijk. 
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4.5 De manufacturing-sector: 

4.5.1 G~oeicijfers: 

Vanaf de 60-er tot het midden van de 70-er jaren heeft er een relatief 
sterke expansie plaatsgehad van de manufacturing productie. 
Deze groei wordt in de volgende periode niet meer gehaald. 
Er zijn politiek geïnspireerde verklaringen die het keerpunt voor de groei 
bij 1967 leggen maar een feit is dat voor de groep van allerarmste landen 
gemiddeld de groei dezelfde trend te zien geeft als bij Tanzania namelijk 
een aanzienlijke daling in de 70-er jaren. 

De groep van ontwikkelingslanden in zijn geheel ging gemiddeld echter niet 
in groei achteruit in de 70-er jaren maar kon de groei stabiliseren op c.a. 
7.2 %. 

In deze discussie blijkt het statistisch materiaal waarvan men gebruik 
maakt in sommige gevallen inconsistent te zijn met elkaar, althans de 
populaties waaruit men zijn gegevens betrekt stemmen niet overeen. Zo maken 
Coulson en Bienefeld gebruik van data afkomstig uit de 'National Accounts' 
resp. 'Survey of Industrial Production', waar in beide gevallen de 
manufacturing sector onderzocht werd maar waarbij de bedrijfsomvang van de 
onderzochte bedrijven niet hetzelfde was, hetgeen een onduidelijk beeld 
geeft van de gerealiseerde groei: het cijfermateriaal loopt nogal sterk 
uiteen. 
De 'national accounts' geven voor de categorie 'manufacturing and 
handicrafts' voor 1968/69 een groei van 10% en voor 1974/75 een groei van 
0.3% terwijl de 'survey' voor de categorie 'firms with 10 or more 
employees' voor de gelijke perioden een groei constateert van 20.7% resp. 
-9.6%. (51) 

Globaal kan de afnemende dynamiek van de sector verklaard worden in het 
licht van de tekorten aan deviezen m.n. ná de oliecrisis van 1973. 
Ook de 'dramatische' daling van de groei in 1975 wijdt men aan deze 
oliecrisis. 

Bienefeld stelt aan de hand van het door hem gepresenteerde materiaal dat 
er, sprekend over de jaren 70, sprake is van een aanhoudende expansie en 
een toenemende centralisatie en concentratie van industrie. 

De grootschalige productie heeft een grotere dynamiek gehad en de algehele 
groei heeft plaats gevonden ondanks een stagnatie in de groei van de 
kleinschalige productie waarbij opgemerkt moet worden dat volgens SIDO de 
klein-schalige manufacturing activiteiten in het midden van de 70-er jaren 
een opleving kenden. 

Dat de manufacturing sector de stagnatie in de groei ook nu nog niet te 
boven is kan worden aangetoond met tabel 18. Het aandeel van de 
manufacturing-sector in het B.B.P. is geringer en is ook absoluut gezien 
achteruit gegaan in de periode 1980-1983. 
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TABEL 18: Aandeel van de economische sectoren in het B.B.P. van Tanzania 
over de jaren 1981-83 (in mln. shillingen). 

B.B.P. {mln.Tsh) 

!SIC-sector: 

!.(agrarisch) 
2. (mijnbouw) 
3.(manufact.) 
4. (energie) 
5. (bouw) 
6.(commercie) 
7.(transp/communic) 
8.(overige diensten) 

1981 

45.949 

20.266 
176 

4.474 
417 

1.776 
3.724 
2.182 

12.934 

44.0% 
0.4% 
9.7% 
0.9% 
4.0% 
8.0% 
4.7% 

28.0% 

1982 

48.635 

21.729 
157 

4.307 
515 

1. 720 
3.844 
2.093 

14.270 

45.0% 
0.3% 
8.9% 
1.1% 
3.5% 
7.9% 
4.3% 

29.0% 

1983 

51.675 

23.882 
161 

4.263 
504 

1.615 
3.696 
2.082 

15.472 

46.0% 
0.3% 
8.2% 
1.0% 
3.1% 
7.2% 
4.0% 

30.0% 

BRON: Monthly Bulletin of Statistics, january 1986, special table H 

Binnen de afzonderlijke takken van de industrie blijken er, wat fysieke 
output betreft, dynamische en in productieomvang stagnerende produc
ten te kunnen worden onderscheiden. 

TABEL 19: De productie in enige geselecteerde industriën. 

Commodity 

STAGNEREND: 

Eenheid 

L 
metr.ton 
stuks 
M2 
metr.ton 

Cement 
Petroleum 
emaille prod. 
dekens 
visnetten 
Pyretrum 
vlees in 
konyagi 

extr. metr.ton 
blik met r. ton 

blikken 

DYNAMISCH: 
textiel M2 
bier liter 
cigaretten mln stuks 
staalplaat metr.ton 
aluminium metr.ton 
sisal touw metr.ton 
tarwe meel metr.ton 
batterijen stuks 
schoenen paar 
kunstmest metr.ton 
'rolled'staal metr.ton 

1966 

463.143 
5.306 
3.444 

109 
203 

9.310 

14.315 
15.816 
2.049 

11.987 
2.666 

10.332 
40.351 

1968 

156.338 
637.393 

4.881 
3.577 

127 
190 

6.824 

28.871 
31.185 

2.137 
13.261 
2.073 

16.718 
42.916 

5.543 
1.490 

1973 

314.000 
731.000 

4.150 
5.476 

524 
156 

1.401 
56.127 

80.763 
62.234 

2.890 
20.800 

3.332 
25.354 
51.979 
45.049 

2.320 
32.594 
4.776 

1978 

272.000 
590.000 

2.331 
2. 706 

62 
764 

50.233 

83.456 
85.764 
4.359 

30.183 
4.048 

31.423 
87.940 
70.914 

6.363 
44.443 
16.423 

BRON: Bank of Tanzania Economie Bulletin (Mrt.en Dec. 78), tab. 27, 
in Industry and Accumulation in Afrika, edited by Martin Fransman, 
Heinemann Londen 1982, op pag. 71. 
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Coulson (52) constateert een vergrote afhankelijkheid van buitenlandse 
deviezen bij de na 1967 gedane investeringen die over het algemeen veel 
kapitaalintensiever waren (binnen de sector en door keuze van de sector) 
en meer afhankelijk van import (74 % van de input moest worden geïm
porteerd vergeleken met 30% bij de bedrijven gesticht vóór 1967). De lage 
productiviteit van arbeid en kapitaal in sommigen van de manufacturing
sectoren wijdt hij aan een verspilling van kapitaal door investering in 
projecten met een (te voorziene) lage 'return'. 
Een voorbeeld hiervan is volgens Coulson de investering in de kapitaal
intensieve Mwatex textielfabriek. Veel verstandiger zou het in dit kader 
geweest zijn te investeren in de winstgevender en arbeidsintensiever 
Friendship Textile mil!. 

4.5.2 Structurele veranderingen: 

In onderstaande tabel 20 is de structuur van de manufacturing sector terug 
te vinden: 

Tabel (20): Percentage van de M.V.A. per manufacturing sub-sector in 
Tanzania. 

!SIC-sector 1961 1966 1969 1972 1974 1978 
------------------------ ----------------------------------
31/32/39 (cons.goederen) 74 67 60 64 56 57 

33-37 (halffabrikaten) 23 29 30 29 35 35 

38 (kapitaal goederen) 3 4 10 6 9 8 

BRON: Industry and accumulation in Afrika, edited by Martin Fransman, 
Heinemann London 1982, op pag. 112. 

In deze tabel blijkt dat zich na de Arusha-verklaring een verschuiving 
heeft voorgedaan in de richting van de halffabrikaten ten koste van de 
productie van consumptiegoederen terwijl de basis voor een kapitaal
goederen industrie zwak bleef. Sinds de onafhankelijkheid heeft zich 
vooral een groei voorgedaan in de verwerking van producten voor export, in 
de productie van luxe consumptie-goederen en in de productie van half
fabrikaten voor deze goederen. 
Er worden zeer weinig 'links' geconstateerd tussen industriële investering 
en de op de thuismarkt gerichte agrarische productie (53). 
In ieder geval in 1978 waren de 'traditionele' branches als voedselverwer
king, dranken, textiel, leer e.d. (ISIC 31 en 32) nog steeds dominant. 

De overgang naar de productie van productiegoederen had t.g.v. een $rotere 
vraag naar buitenlandse technologie/machines wél een verhoging van de 
kosten tot gevolg en een grotere afhankelijkheid van import. 
Vooral voor de sectoren ISIC 37 en 38, metaalproducten en machines (kapi
taalgoederen) daalde daarom het aandeel van de toegevoegde waarde in de 
output (54). 

De handelsbalans die van 1962 tot 1967 positief was geweest werd voor.de 
jaren 1968-78 steeds sterker negatief (m.u.v. 1969) (55) o.a. als gevolg 
van deze structurele verschuiving zodat het par~doxale beeld opdoemt van 
een importsubstitutie-strategie ten gevolge waarvan juist de importen 
toenemen t.o.v. de export. 
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4.5.3 Efficiency: 

Arbeidsproductiviteit: 
Vrij algemeen wordt in de arbeidsproductiviteitscijfers een dalende trend 
onderkend maar Bienefeld waarschuwt voor een al te dramatische uitleg. 
Hij constateert dat, buiten het toch al onzekere statistisch materiaal, 
ook nog onzorgvuldig wordt omgesprongen met dit materiaal. 

Ondanks het feit dat Bienefeld een poging doet het negatieve beeld van de 
dalende arbeidsproductiviteit enigzins af te zwakken valt deze daling ook 
door hem niet te ontkennen. 
Verhoging van de arbeidsproductiviteit is de sleutel naar de economische 
ontwikkeling in Tanzania en het belang van deze verhoging wordt groter 
naarmate de economische problemen intensieveren, onafhankelijk van het 
feit of deze problemen een interne of een externe oorzaak hebben (56). 

Uit het materiaal is duidelijk dat indien er al sprake was van een 
toenemende arbeidsproductiviteit deze na 1970 in ieder geval onder druk is 
komen te staan en significant is vertraagd, alhoewel dit niet voor alle 
industriële sub-sectoren in gelijke mate het geval is geweest (57). 

De output per werknemer kan worden verhoogd door globaal drie factoren: 
- structurele verandering (allocatieve efficiency); 
- Technologische verandering; 
-Menselijke verandering (X-efficiency); 

De structurele veranderingen in de Tanzaniaanse industrie zouden een 
significante bron van groei van de productiviteit zijn geweest, althans 
tot het midden der 70-er jaren (58). 

De verschuiving ná de jaren 70 kan worden verklaard met X-efficiency 
factoren zoals gebrek aan opleiding, training, ervaring en motivatie. 
Ook tekorten aan grondstoffen, materialen en reservedelen maar tevens 
transportproblemen deden de output aanzienlijk dalen (met maar liefst 25%) 
zoals in 1979 en 1981 werd geconstateerd (59). 
Juist verbeteringen in de X-efficiëncy zijn bij uitstek geschikt om de 
geconstateerde crisis in de Tanzaniaanse ontwikkeling te helpen verlichten. 

Het jammerlijke van de Tanzaniaanse ontwikkeling is dat de arbeidsproduc
tiviteit er kennelijk daalt in weerwil met de geconstateerde toegenomen 
kapitaals-intensiteit van de investeringen wat lijkt te duiden op een 
sterke onderbenutting van de capaciteit van het productieapparaat hetgeen 
echter moeilijk kan worden bewezen. 

4.5.4 Gebruik van kapitaal: 

In een situatie van schaarste aan kapitaal en overvloed aan arbeid kan een 
dalende arbeidsproductiviteit nog wel een acceptabele ontwikkeling zijn 
mits de totale output blijft stijgen. 

Door de pluriformiteit van de gehanteerde afschrijvingsnormen blijkt het 
schatten van de kapitaalgoederen-voorraad onzeker en de resultaten dubieus 
De voorraad kapitaalgoederen wordt dan geschat met de regel 'jaarlijkse af
schrijving x 10'. Men gaat dus standaard uit van een economische 
levensduur van 10 jaar en de historische kostprijs. Op deze regel kan heel 
wat kritiek worden geleverd. Vooral het nemen van de historische kostprijs 
als uitgangspunt lijkt mij erg willekeurig gezien de prijsontwikkelingen. 
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Desondanks heerst er overeenstemming in de constatering dat de benutting 
van de capaciteit laag is, sterk fluctuerend in de tijd en tussen de 
bedrijven onderling. Dit is een standaard eigenschap is van technologisch 
onderontwikkelde economiën met een korte industriële historie m.n. als 
deze economiën in de fuik van de schijnbaar onontkoombare buitenlandse 
afhankelijkheid terecht komen en er deviezen ontbreken om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. 

4.5.5. Personele aspekten. 

Barker e.a. (60) rapporteren dat in het midden der 70-er jaren een 'groot 
deel' van de top-managers en het overgrote deel van de ingenieurs werkzaam 
in de Tanzaniaanse industrie z.g.n. 'expatriates' waren. De rest van het 
geschoolde werk tot aan de lagere administratieve functies en de technici 
werd uitgevoerd door van oorsprong Tanzanianen. 

De ingenieurs (expatriate of niet) zijn niet betrokken bij ontwerp van 
apparatuur, productiesystemen of producten. Deze taken worden in het 
buitenland uitgevoerd daar waar men ook zijn kapitaalgoederen betrekt. 
Zelfs producten exclusief voor de Tanzaniaanse markt zouden over de grens 
worden ontworpen volgens hun onderzoek. 
De teneur is dat naarmate het nivo van de technologie in een ontwikkelings
land stijgt, het 'technisch takenpakket' vermindert dat in dat ontwik
kelingsland wordt uitgevoerd. 

Het ontbreekt m.n. aan kennis en ervaring op onderhoudsgebied. De meeste 
maintenance-ingenieurs zijn expatriates en op technisch en 'worker' nivo 
constateert men vooral een groot tekort aan electriciens. Tanzanianen met 
de benodigde ervaring zijn eenvoudig niet beschikbaar. 

Omdat de meeste bedrijven zich geen dure expatriate kunnen veroorloven 
moet men service-contracten met derden afsluiten. Het is duidelijk dat de 
kwaliteit van in dit geval de onderhoudswerkzaamheden te leiden zal hebben 
van deze tekortkoming waarvoor ook enige voorbeelden worden aangehaald 
(61). 

Het ontwerpen van productiemiddelen door tanzaniaoen zelf komt langzaam op 
gang. De Amboni Central Workshops en TAMTU houden zich hiermee naar het 
schijnt succesvol mee bezig. 

Het tekort aan technici speelt zich af op alle technische gebieden van 
chemie tot werktuigbouw. Technici, laboratorium personeel en voormannen 
hebben er een tweevoudige taak van technische- én sociale controle over de 
productie en ze hebben zeker niet altijd de benodigde technische opleiding. 
De functie 'sociale controle' schijnt in Tanzania relatief belangrijk te 
zijn. 

Het educatief systeem dat sterk theoretisch geaard is en te weinig in 
praktische training voorziet wordt genoemd als oorzaak voor de geconsta
teerde 'witte boorden' mentaliteit onder Tanzaniaanse technici. 
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De meeste van de onderzochte bedrijven geven (uiteraard) de voorkeur aan 
het aantrekken van ervaren arbeiders van andere bedrijven bóven het zelf 
opleiden van deze mensen en blijken weinig animo tot het geven van formele 
training te hebben m.n. vanwege het kosten aspekt en het gevaar dat men 
zijn duur opgeleide arbeider ziet vertrekken naar de concurrent. 

De bijscholing van arbeiders heeft grotendeels gefaald omdat zoals de 
cursisten aangeven de cursussen ná werktijd worden gegeven, er geen 
verveersregeling is, het nivo te hoog is en er niet als vanzelfsprekend 
een beloning in de vorm van promotie volgt. 
De gevolgen hiervan zijn dat de arbeiders die vaak nauwelijks enige 
scholing hebben niet kunnen communiceren met ingenieurs, technici en 
managers. 

De levensomstandigheden van de productieve arbeiders zijn erg bescheiden, 
hun basis behoeften worden nauwelijks waargemaakt terwijl de expatriates 
en het Tanzaniaanse management met salarissen die gem. 8 tot 30 maal zo 
hoog zijn als die van de arbeiders er privileges en een levensstijl op na 
houden niet te vergelijken met die van de arbeiders (62). 

Men constateert dat in sommige delen van Tanzania de arbeiders een band 
houden met de agrarische sector b.v. door tijdens het oogst-seizoen naar 
hun dorpen terug te keren. Door de lage lonen van de arbeiders zijn er 
families genoodzaakt voedsel te verbouwen om in leven te kunnen blijven. 

De jaren 70 hebben in het begin enige opstanden van arbeiders gekend met 
als resultaat dat stakingen nu verboden zijn en arbeidersorganisaties die 
de belangen van hun leden verdedigden ontmanteld werden en vervangen door 
organisaties onder controle van de overheid en de partij-leiding. 
In de praktijk kunnen de arbeiders geen echte vuist meer maken tegen het 
management, een management dat geleid door zijn expatriate-top bedreven is 
in de kapitalistische managements-technieken (63). 
Dit mag m.i. een contradictie genoemd worden in een land met het 
socialisme in het vaandel. Het is een prijs die men betaalt voor zijn 
onderontwikkeling en toont dat men kennelijk nog onvoldoende in staat is 
om zelf voldoende bestuurders te leveren resp. op te leiden. 

4.5.6. Accumulatie 

Na 1967 hebben nationalisaties gezorgd voor een toename van de overheids
controle over de economie. De grote investeringen werden gedaan in de vorm 
van joint-ventures tussen de Tanzaniaanse overheid en het internationaal 
kapitaal met als gevolg indirecte transfer van surplus uit Tanzania d.m.v. 
de gebruikelijke trucs waaronder het manipuleren met de kosten van inputs 

Barker constateert dat de ondernemingen van vóór 1967 winstgevender waren 
en winsten genereerden die aan de eigen economie en het industrialisatie
proces ten goede kwamen. 

4.6 Samenvattende Conclusies. 

Tanzania is sinds zijn onafhankelijkheid,nu c.a. een kwart eeuw geleden, 
een politieke weg ingeslagen die meer dan langs' andere wegen zou moeten 
leiden tot gelijkheid en stabiliteit. 
Het zal critici niet moeilijk vallen om bij een bezoek aan Tanzania 
ongelijkheid aan te tonen. Wat de stabiliteit betreft mag m.i. van een 
succes worden gesproken. 
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Na een aantal weinig succesvolle 5-jaren plannen heeft de economische 
crisis het land uiteindelijk voor IMF-wensen overstag doen gaan en blijkt 
de afhankelijkheid van de wereld-economische situatie ook voor Tanzania 
een realiteit 

Het land is m.n. een Ontwikkelingsland doordat het slechts een gering 
industrialisatienivo kent met de agrarische-sector als kurk waar de econo
mie op drijft en waarin 90 % van de economisch actieve bevolking werkzaam 
is. 

Evaluatie van de industriële-sector levert o.a. de volgende vermoedens op: 
- Een sterke onderbenutting van de capaciteit; 
- Een dalende arbeidsproductiviteit; 
- Een stagnerende groei. 
Betrouwbare data m.b.t. industrialisatieaspekten ontbreken. 

Tanzania is voor zijn technologie vrijwel volledig aangewezen op het 
buitenland terwijl op alle technische gebieden een tekort is aan geschoold 
personeel. M.n. in het management lijken nog vele expatriates actief. 

Het evalueren van de Tanzaniaanse industrialisatie-karakteristieken is in 
zoverre onbevredigend gebleken dat het weing tot geen nieuwe feiten heeft 
opgeleverd. 
Het bekritiseren van gepresenteerd materiaal blijkt ook zeer lastig indien 
het land niet zelf bezocht is. Het ontbreekt ook bepaald niet aan kritiek 
op het cijfermateriaal. 

Tanzania is uniek wat betreft bevolking, cultuur, geografische aspekten 
e.d. echter in een beknopte evaluatie van de Tanzaniaanse Industriële
sector is zonder eigen praktische ervaring met de materie nauwelijks aan 
algemeenheden te ontkomen. 
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1. Onderhoud in de geindustrialiseerde wereld. 

Uit het eerste deel van de scriptie blijkt dat de derde-wereld zijn 
economische groei kan bevorderen door industrialisatie. 
Industriële ontwikkeling kan zich echter niet beperken tot inves
tering in nieuwe productiefaciliteiten, men zal tevens moeten zorg
dragen voor effectieve en liefst ook efficiente benutting ervan. 
Een van de voorwaarden hiertoe is zoals UNIDO stelt een adekwate aanpak 
van het onderhoud, ofwel "maintenance and repair", die zich niet beperkt 
tot "repair" maar boven dit nivo uitstijgt en echte "maintenance" wordt. 
(1) 

Het gebruik van werktuigen, of het nu eenvoudige handgereedschappen zijn 
of complexere polijstmachines, brengt een steeds verder dalen van de 
conditie met zich mee tengevolge van o.a. onvermijdbare slijtage
processen, corrosie, vervuiling en plotseling bezwijken van onderdelen. 
Naarmate een werktuig meer gebruiksuren achter de rug heeft zal de 
betrouwbaarheid ervan verder gedaald zijn tenzij er stappen worden onder
nomen om de conditie op peil te houden. 
In vroegere tijden was het relatief eenvoudig om werktuigen te herstellen, 
de gebruiker kon zijn eigen hulpmiddelen fabriceren uit datgeen wat de 
natuur hem bood en kon daarvoor ook de tijd nemen. 
Met het complexer worden van de technologie is ook het onderhoud meer 
planning, vaardigheid en investering gaan vergen. 
Modern onderhoud vergt een efficiente aanpak die ten doel heeft de 
productiekosten zo laag mogelijk te houden. 

Geraerds (2) vat de ontwikkeling van het onderhoud samen in drie fasen: 
1. De techniek staat centraal, er zijn nog geen beheersingsproblemen; 
2. Het management, de beheersing, staat centraal; 
3. De relatie van de onderbaudsfunctie met andere functies in de 

organisatie staat centraal. 

Een recente benadering uit de 70-er jaren die voortvloeit uit de laatste 
stap en waarbij vooral de relatie met de ontwerper centraal staat is 
bekend als terotechnologie. 
Teretechnologie is de combinatie van bestuurlijke, financiele, technische 
en andere technieken toegepast op materiele objecten met het doel minimale 
levensduurkosten te bereiken. De toepassing richt zich op het opstellen 
van eisen en het ontwerpen van fabrieken, machines, uitrusting, gebouwen 
en constructies voor zover het hun bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid 
betreft, tevens op hun installatie, 
inbedrijfstelling, onderhoud, wijziging en vervanging alsmede op terug
koppeling van informatie over ontwerp, prestatie en kosten. 

Levensduurkosten kunnen we opgebouwd zien als in figuur 1 weergegeven. 
Hier zien we dat naast de directe onderhoudskosten, de uitvoeringskosten, 
er nog een post indirecte onderhoudskosten bestaat in de vorm van 
stilstandsverliezen. 
Kelly (3) geeft met een aantal voorbeelden het groeiend belang van 
onderhoudskosten aan op de levensduurkosten van een aantal technische 
objecten. 
De teretechnologische benadering spreekt vooral aan bij de inrichting van 
een nieuw project, b.v. een fabriek, of in de ontwerpfase van een nieuw 
productiemiddel. Er wordt dan een project-team samengesteld uit vele 
reeds bestaande disciplines. De onderhouder werkt hierin samen met andere 
specialisten waaronder de ontwerper, gebruiker, vervaardiger, opdracht
gever maar ook met een veiligheidsfunctionaris, een econoom en een 
personeelsfunctionaris. 
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Het project-team ontleent zijn samenstelling niet aan de hierarcbie 
van de organisatie maar aan de functionele bijdrage die in het project 
nodig is. Gezamelijk worden beslissingen genomen over productiemiddelen 
door het in beschouwing nemen van de gehele levensduur. 
Men heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie vanuit verschillende 
vakgebieden te verkrijgen en bij het bedenken van oplossingen kan op 
analogieën teruggegrepen worden die in de andere vakgebieden bestaan. 

De taak van de onderhouder in het team is o.a.: 
- Het verschaffen van onderbaudsgegevens t.a.v. de beschikbare 

onderhoudsmiddelen. gangbare technieken en procedures; 
- Adviseren m.b.t. het onderhoudsconcept; 
- Helpen bij het verkrijgen van aanvullende gegevens b.v. over het 

faalgedrag van de te onderhouden objecten; 
Adviseren bij de uitwerking en het geven van zijn visie op het 
resultaat. (4) 

Een illustratie van deze benaderingswijze geeft kelly (5). 

Het concept terotechnologie is zo algemeen dat geen eenheidsaanpak 
mogelijk is voor alle bedrijven en situaties. De aanpak is afhanke
lijk van structuur en hoofdactiviteit van de desbetreffende organisa
tie. Grote organisaties kunnen de meer formele aanpak bezigen terwijl 
kleinere organisaties meer zullen moeten terugvallen op contacten met 
experts ondersteund door een minimum aan noodzakelijke procedures en 
administratie. Kapitaalintensieve industrieën zullen andere methoden 
gebruiken en prioriteiten leggen dan de industrieën waarin loonkosten 
overheersen. (6) 

FIGUUR 1: Opbouw van de levensduurkosten van een technisch object • 
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BRON: PATO-cursus onderhoudsbewust ontwerpen Okt. 1982 (4), Fig. 1.9.2 
op pag. 1-17. 



Het is duidelijk dat de beste mogelijkheid om onderhoudskosten te 
heinvloeden ligt in de ontwerpfase van een project. 
Belangrijke ontwerpfouten kunnen dan nog worden hersteld. 
Ziet men dán problemen over het hoofd dan krijgt men daar onherroep
pelijk in de operationele fase mee te maken en is een productiemiddel 
eenmaal in gebruik dan zijn de onderhoudskosten veel moeilijker te 
heinvloeden omdat ze het gevolg zijn van de wijze waarop het produc
tiemiddel werd geconstrueerd. 

We zouden kunnen gaan denken dat het onderhoudsdenken zich enkel ontwik
kelt bij de gratie van kostenoverwegingen. 
In Nederland zijn de onderhoudsuitvoeringskosten van kapitaalgoederen vlgs 
Malotaux (7) dan ook maar liefst c.a. 14% van het netto nationaal product 
wat neerkomt op zo'n 40 tot 50 miljard gulden per jaar terwijl de onder
houdsafhankelijke kosten ongeveer eenzelfde bedrag vertegenwoordigen. 

Hij schetst het volgende beeld voor de jaren tachtig waarin ook de maat
schappelijke eisen aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid en 
van daaruit aan onderhoudbaarheid aan belang hebben gewonnen: 

Schaalvergroting en complexiteit (van de industrie) nemen snel toe waar
mee ook storingsgevoeligheid en de risiko's van storingen en calami
teiten snel toenemen, én; 
Er ontstaat een toegenomen onaanvaardbaarheid van storingen en ongeluk
ken omdat de afhankelijkheid van de technologie sterk is toegenomen en 
ook de bevolking sterk is gegroeid waardoor ook de sociale- en milieu
belasting groter zijn geworden. 

De door hem geschetste ontwikkeling is in figuur 2 samengevat: 

FIGUUR 2: Schematische samenvatting van de sociaal/economische mechanismen 
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1 
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j 

BRON: Prof. Ir. P. CH. -A. Malotaux (7), afb. 2 op pag. 13. 

Tot zover in het kort de westerse, geïndustrialiseerde ontwikkelingen 
op onderhoudsgebied. 
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2. onderhoudsaspekten. 

Inleiding 

De terotechnologische benadering spreekt vooral aan bij de inrichting 
van een nieuw project of het ontwerp van een nieuw productiemiddel. 

In de operationele fase hebben we te maken met productiemiddelen waar 
de "Design-Out" mogelijkheid om het nivo van het correctief onderhoud 
te beïnvloeden meestal niet meer bestaat. Men moet dan leren leven met 
de ontwerpfouten die nog overgebleven zijn. De vanuit onderbauds
oogpunt zwakke componenten, de z.g.n. onderhoudsongunstige componenten 
die relatief veel en mogelijk ingewikkelde onderbaudsacties vergen, 
kunnen door de ontwerper niet meer vervangen worden door componenten 
die onderbaudsgunstig zijn, d.w.z. onderhoudsarm (weinig acties) en/of 
onderhoudsvriendelijk (eenvoudige acties). 

Naast ontsporingen tijdens de ontwerp-fase kunnen ook ontsporingen in 
de operationnele-fase onverwacht onderhoud noodzakelijk maken. 
Zo kan een excenterpers overbelast worden t.g.v. een verkeerde stoter 
instelling, het onvoldoende aandacht schenken aan smeervoorschriften 
of onvoldoende zorg voor de conditie van het snijgereedschap. 

Het onderbaudsmanagement zal al het te voorziene onderhoud moeten 
plannen en zorgen voor een adekwate uitvoering ervan door de opzet van 
een onderhoudssysteem ook wel onderbaudsorganisatie of onderhouds
dienst genoemd. (8) 

Alvorens in par. 2.5 het onderhoudssysteem te bespreken zal ik in de 
paragraven daarvoor enige relevante onderbaudsaspecten toelichten w.o.: 

de relatie productie-onderhoud: 
Onderhoud werkt ten dienste van het productiesysteem en zal zijn 
werkzaamheden moeten afstemmen op de mogelijkheden die de productie
planning biedt (zie 2.1); 
het onderhoudsgedrag: 
De onderbaudsliteratuur behandelt uitvoerig de diverse wiskundige 
modellen die ontworpen zijn om het gedrag van onderbaudsobjecten te 
beschrijven. De techniek blijkt zich desondanks onberekenbaar te ge
dragen. 
Toch is enige elementaire kennis noodzakelijk om de discussie te 
kunnen volgen vooral t.a.v. de diverse onderhoudspolitieken ( 2.2); 

- onderhoudspolitiek: 
In de derde-wereldindustrie blijkt vlgs. UNIDO (9) onderhoud zich 
te beperken tot correctief ingrijpen. Dat ook preventief onderhoud 
mogelijk is en wenselijk kan zijn wordt hier toegelicht ( 2.3); 
Onderhoudskosten: · 
Inzicht in de kosten van onderhoud is onontbeerlijk voor een manager 
om zijn onderbaudsbeleid te kunnen onderbouwen. 
Tevens kan het kennisnemen van onderhoudskosten een prikkel vormen 
om te trachten het onderhoud te optimaliseren ( 2.4). 

2.1 De relatie productie-onderhoud. 

De taak van een productieafdeling kan worden omschreven als het lever
en van een geplande hoeveelheid output van een bepaalde kwaliteit in 
een gegeven periode binnen een vastgesteld budget. 
De taak van de onderhoudsdienst is het bewaken van de materiële pro
ductiefactoren zodat deze een bepaalde beschikbaarheid krijgen binnen 
een bepaalde levensduur. Het doel is dit tegen zo laag mogelijke 
kosten te bewerkstelligen. De beschikbaarheid is het percentage van de 
mogelijke bedrijfstijd dat het object ook inderdaad tot functio
neren in staat is. 
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Gebruik van productiemiddelen maakt onderhoud noodzakelijk. Figuur 3 
vormt een model waarin de toestand van de productiemiddelen is 
weergegeven t.a.v. hun beschikbaarheid voor productie en/of onderhoud. 
Bedrijfskundigen stellen dat onderhoud bestaat bij de gratie van het 
feit dat zijn functie is afgeleid van de productiefunctie doordat het 
zijn output toevoegt aan deze productiefunctie. Zij bestuderen onder
houd als een min of meer onafhankelijk sub-systeem van de organisatie. 

FIGUUR 3: Het Onderhouds/Productiesysteem 
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Bron: Anthony Kelly (3), fig. 5 op pag. 20. 

Geraerds (10) stelt dat een grote hoeveelheid kennis, nodig in het 
management van het onderhoud, kan worden verworven uit de kennis van 
productieplanning, productiebesturing, voorraadbeheersing etc. 
Geen analogieën ontdekt hij waar het gaat over het gedrag van 
objecten. 

feedback 
voor 
controle 

Naar zijn mening is ondanks de hoeveelheid publicaties de leemte in de 
kennis van onderhoudstheorie vrij groot. (11) 
Hij wenst o.a. aanvulling op het gebied van: 
- "de samenhang tussen het conglomeraat van storingen van een sys

teem en de gevolgen van dat conglomeraat van storingen voor de 
gebruikende organisatie, i.p.v. een enkele, illustratieve storing 
waarmee de merites van de uitsluitende mathematische modellen kun
nen worden gedemonstreerd". 



Het is een typisch managements probleem om de veelal stochastische 
variabelen te combineren en met de combinatie een keuze te onder
bouwen. 
Het op een noemer - geld - brengen van de aspekten lijkt niet altijd 
mogelijk zodat een duidelijk optimaliseringscriterium ontbreekt en de 
keuze een heuristisch karakter moet dragen. 

De grote leemte in de toepassing van voor het management van het 
onderhoud nuttige kennis vergeleken met de beschikbare kennis wordt 
volgens Geraerds veroorzaakt doordat de leidinggevenden in het onderhoud 
worden gerecruteerd uit technici, uitsluitend opgeleid in het fabrikage 
proces dat centraal staat in de onderneming. 

2.2 Onderbaudsgedrag 

Gezien vanuit een productie-standpunt zou het prettig zijn als de pro
ductiefactoren: 
1. nooit zouden falen; 
2. indien ze falen, dit zo min mogelijk doen; 
3. indien ze falen, dit op een voorspelbare wijze doen; 
4. indien ze falen en repareerbaar zijn ze zo snel mogelijk weer 

operationeel kunnen worden gemaakt. (tegen zo laag mogelijke kos
ten) (12) 

ad 1. Dit is een triviaal uitgangspunt. Bij productie gaat het om 
waardevermeerdering. Het op den duur falen van een object vormt 

o.a. de prijs die de producent hiervoor betaalt. 
Een technisch object is samengesteld uit vele componenten en aan de 
constructie liggen technische- en economische redenen ten grondslag. 
De constructie wordt bepaald door de wijze waarop de componenten zijn 
samengebouwd, de structuur, die te onderscheiden is in een functione
le structuur (de wijze waarop de componenten aaneen zijn geschakeld) 
en een materiële structuur (de wijze waarop de componenten zijn geordend). 

Het object heeft een functie: het brengt een toestandsverandering te
weeg in de combinatie materie, energie en informatie die eraan wordt 
toegevoerd. Zie onderstaande fig. 4: 

FIGUUR 4: 

Materie 
Energie 
Informatie 

Overige invl 
vanuit de 
omgeving 

oe den 

OBJECT 

constructie 

I 
I 

r 
componenten structuur 

Materie 
Energie 
Informatie 

Overige invloeden 
op de 
omgeving 

Bron: Pato-Cursus onderbaudsbewust ontwerpen Okt. 1982 (4) Fig.1.1.1 p.1-1 

Niet alleen wordt vastgelegd wát een object kan, maar ook hoé en hoeveel 
het moet kunnen, welke prestatie het moet leveren. 
Het leveren van de prestatie gaat gepaard met belasting van de compo
nenten. Door deze belasting wordt vroeger of later het punt bereikt 
waarbij de component zal falen, defect geraakt. Falen is onvermijde
lijk en wordt gegenereerd vanuit component-nivo. Falen van een component 
hoeft niet expliciet het falen van het object waarvan het deel uitmaakt 
in te houden. 
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ad 2. De wens naar zo min mogelijk falen hangt o.a. samen met de wens 
naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid (Availability). 

Beschikbaarheid kan naast kenmerk van het object ook een maat zijn voor 
de effectiviteit van een onderhoudsafdeling. 

Uitgaande van de mogelijkheden die in figuur 3 op pag. 6 zijn weergegeven 
wordt de beschikbaarheid (A) gedefinieerd als: 

T (bedrijfs-gereed) (a) + (b) 

A = -------------------------------- = -------------------
T (in bedrijf) + T (uit bedrijf) (a)+(b)+(c)+(d)+(e) 

Uit A kan het verlies door stilstand worden afgeleid, een verlies dat we 
onderhoudsafhankelijke kosten hebben genoemd. 
Het is hier eenvoudig in te zien dat de beschikbaarheid niet alleen wordt 
heinvloed door de frequentie van falen maar ook door de duur van de 
reparatie. 
Door een component makkelijk en snel vervangbaar te maken kan de be
schikbaarheid worden verhoogd alsmede door efficient werkende onder
houdsmonteurs met een goede uitrusting en reservedelen voorziening. 

ad 3. Bij het voorspellen van het faalgedrag maakt men gebruik van een 
aantal wiskundige modellen.(13) 

Ik volsta hier met het noemen van de ''badkuipcurve" (zie fig. 5) die een 
in de theorie vaak aangehaalde trend voor het faaltempo r(t) van een 
object beschrijft waarbij het faaltempo eerst t.g.v. het overwinnen van 
kinderziektes afneemt dan enige tijd constant blijft en later t.g.v. 
ouderdomskwalen weer toeneemt. Hoewel dit het meest aangehaalde model is 
mag het allerminst gegeneraliseerd worden. 

FIGUUR 5: "badkuipcurve": A) gestileerd, 
B) betrokken op de levensverwachting van de mens 
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Bron: Pato-Cursus okt. 1982 (4), fig. 1.6.2 op pag. 1-10. 



De bedrijfszekerheid is de kans dat een object een periode zonder falen 
overleeft en wordt weergegeven met Re , de overlevingskans. 
Gemakshalve neemt men vaak aan dat het faaltempo van een object met goede 
benadering constant is en gebruikt als maat voor de bedrijfszekerheid van 
een object de gemiddelde standtijd MTBF, (mean time between failure = 
T(bedrijfsgereed) ook wel het gemiddeld storingsinterval genoemd). 

Ook de frequentie waarmee preventieve onderbaudsacties moeten worden 
uitgevoerd is van belang. Een gangbaar begrip t.a.v. de kans dat in een 
bepaalde periode geen preventief onderhoud behoeft te worden uitgevoerd 
wordt gevormd door het symbool Rp. 
Als maat voor de preventievrijheid komt dan het begrip MTBS in aanmerking 
(mean time between scheduled maintenance). 

ad 4. Het snel gemakkelijk en veilig weer operationeel maken van een 
object of component bij correctief onderhoud of het snel kunnen 

uitvoeren van preventieve werkzaamheden is een gedragsaspect in verband 
waarmee men wel spreekt over de onderhoudbaarheid van het object. 
Deze onderhoudbaarheid definieert men als de kans dat een onderbaudsactie 
onder gegeven omstandigheden succesvol wordt uitgevoerd binnen een bepaal
de tijd vanaf het tijdstip van falen en wordt gesymboliseerd door M. 

Re, Rp en M worden gebruikt om het onderbaudsgedrag van een object te 
karakteriseren als aspect van zijn totale gedrag en staan onder invloed 
van de constructieve kenmerken van het object t.w. aantal en aard van de 
componenten, functionele en materiële structuur. (14) 

De eisen die men aan het onderbaudsgedrag stelt hangen sterk af van de 
aard van het object (H.H. apparaat of voor industrieelgebruik b.v.) 
en de gebruiksomstandigheden (b.v. te gebruiken in nederland of in de 
tropen). 
Ook de maatschappelijke ontwikkelingen stellen in dit kader hun eisen aan 
Re, Rp en M (b.v. bij een tekort aan vaklieden). 

Re, Rp en M zijn opzichzelf zinvolle parameters om het onderbaudsgedrag 
van een object te karakteriseren en worden vaak aangehaald in de 
onderhoudstheorie. 
In de praktijk zijn ze vooral moeilijk te kwantificeren o.a. omdat ob
jecten meestal zijn samengesteld uit ketens van componenten met ieder 
eigen karakteristieken omdat ze slechts gedefinieerd en meetbaar zijn bij 
bepaalde omgevingscondities en omdat ze niet onafhankelijk zijn van 
elkaar (15). 

2.3 Onderhoudspolitiek. 

Een belangrijk bestanddeel vari het onderhoudssysteem wordt gevormd door 
het onderhoudsconcept met daarin de te volgen onderbaudspolitiek of 
onderhoudsstrategie. 
Het gaat hierbij om de keuze van het tijdstip waarop we preventieve 
acties aan componenten willen uitvoeren. 
Afhankelijk van het faalgedrag kunnen er drie hoofdvormen worden 
onderscheiden die in onderstaande figuur 6 worden gepresenteerd. 

FIGUUR 6: Onderhoudspolitieken (16) 

gebruiksafh. 
(g.a.o.) 

preventief 

onderhoud 

toestandsafh. 
(t.a.o.) 

correctief 
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2.3.1. Correctief onderhoud. 

Hierbij denkt men in de eerste plaats aan het herstellen van defecten 
het z.g.n. storingsafhankelijk onderzoek (s.a.o.). 
De behoefte aan s.a.o. blijkt uit de constatering dat een technisch 
systeem niet meer kan functioneren of dat het volgens een of ander 
criterium, dat van gebruiker tot gebruiker kan verschillen (b.v. een 
kwaliteitseis aan het te vervaardigen product) niet meer geschikt 
wordt geacht. (17) 
We kunnen bij s.a.o. in grote lijnen kiezen uit: 
- Vervangen van de defecte component: 

Een aantal van de oorzaken van·defect raken hebben betrekking op 
kleine, simpele en goedkope onderdelen. Bij een goed ontwerp het 
eenvoudig deze vaak gestandaardiseerde producten uit de massafabri
kage (b.v. lagers) uit te wisselen. Reparatie achteraf is wellicht 
nog mogelijk maar niet waarschijnlijk; 
Reparatie van de defecte component: 
Heeft men de tijd (kan men zich uit bedrijfseconomische of veilig
heidsoverwegingen stilstand veroorloven), kennis en hulpmiddelen 
dan kan een component direct gerepareerd worden. Zeker wanneer het 
niet-gestandaardiseerde onderdelen betreft die moeilijk of slechts 
tegen hoge kosten extern kunnen worden betrokken. 

Kiezen voor correctief onderhoud kan een verantwoorde keuze zijn (de 
koplamp van een auto wordt zodoende pas vervangen als hij defect is) 
Minder gelukkig is deze keuze als er sprake is van volgschade aan an
dere componenten en uiteraard indien ten gevolge van falen de veilig
heid in geding komt (Het vervangen van autobanden gebeurt vóórdat ze 
volledig gefaald hebben). 

2.3.2. gebruiksafhankelijk onderhoud. (g.a.o.) 

Bij deze vorm van onderhoud die ook periodiek onderhoud genoemd, gaat 
het om het voorkomen van defecten door na vaste tijden, bedrijfsuren 
of geproduceerde eenheden van te voren vastgestelde onderhoudsacties 
uit te voeren onafhankelijk van de actuele conditie van de component. 
Deze onderhoudspolitiek is effectief als het faalmechanisme van de 
component tijdsafhankelijk is en het onderdeel wordt geacht te falen 
in een periode veel korter dan de geschatte levensduur van het object 
waartoe het behoort. 

Hoe meer gegevens men heeft over het conditieverloop hoe effectiever 
het periodiek onderhoud kan worden gepland vooral als het interval 
tussen de• storingen een geringe spreiding vertoont. 
Of dit de beste politiek is hangt af van de kosten van alternatieve 
politieken. 

Kelly (18) stelt dat het repareren of vervangen op vaste tijdstippen 
zoals o.a. vaak bij olie wordt voorgeschreven, een effectieve 
procedure voor simpele vervangbare producten kan zijn indien de 
totale kosten wezenlijk lager lijken te liggen dan in het geval van 
zuiver correctief ingrijpen. 
Minder gebruikelijk is deze politiek indien het gaat om complexe 
componenten vanwege de geringe bekendheid die men dan heeft met het 
conditieverloop en vanwege de hoge kosten van dit soort artikelen. 
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2.3.3. Toestandsafhankelijk onderhoud (t.a.o.) 

Deze vorm van onderhoud, ook wel inspeetlef of conditieafhankelijk onder
houd genoemd, is slechts dan zinvol indien het storingveroorzakende proces 
voldoende tijd laat voor het doen van conditiemetingen en het eventueel 
treffen van maatregelen. 

De conditiemetingen kunnen subjectief geschieden in de vorm van inspectie 
door experts maar ook objectief indien er mogelijkheden zijn het storing
veroorzakende proces te meten. 
Voor een aantal fysische eigenschappen is reeds een breed scala van meet
technieken voorhanden (18). 

Daarbij is belangrijkde kennis van de normen die de onderbaudsuitvoering 
genereren, dus de ervaring die aangeeft wanneer het nivo of de nivoveran
dering van een conditieparameter niet meer toelaatbaar is en ingrijpen 
moet worden gepland. 

Treedt bij toenemend nivo van g.a.o. al spoedig een stijging op van de 
indirecte onderhoudskosten t.g.v. de beperkte gereedheid van het object, 
bij t.a.o. is dit effect geringer omdat men er naar zal streven de 
conditie "on-line" te beoordelen en het productieproces zodoende zo min 
mogelijk te verstoren. 

T.a.o. is meestal niet gebruikelijk indien: 
- de te bewaken apparatuur een lage bezettingsgraad heeft; 

het aantal gelijksoortige te bewaken objecten slechts klein is; 
er vakbekwaam pesoneel aanwezig is dat in direct contact met de objecten 
staat en er zintuigelijke waarneming mogelijk is van de conditie van de 
relevante componenten. 

De overweging hierbij is m.n. dat men in staat moet zijn ervaring op te 
doen met vooral het faalgedrag van de objecten. 

Een vorm van onderbaudspolitiek die men opportunistisch-onderhoud noemt 
wordt gevormd door tijdens stilstand van de machine t.g.v. correctief 
onderhoud de mogelijkheid voor inspectie te benutten en wellicht 
componenten preventief te vervangen vooral indien men niet ver verwijderd 
is van het geplande vervangingstijdstip. 
Het is niet meer dan het logischerwijs benutten van de mogelijkheid om het 
stilstandsverlies te beperken. Veel structurering is niet mogelijk. Men 
beperkt zich meestal tot het omschrijven van de preventieve acties die 
moeten worden uitgevoerd indien zich bepaald correctief onderhoud mocht 
voordoen. 

2.4 Onderhoudskosten 

In het eerste hoofdstuk zijn de levensduurkosten aangehaald die centraal 
staan in het doel van de terotechniek. 
Deze levensduurkosten zijn op pag. 2-3 weergegeven in fig. 1. 
Naast de directe onderhoudskosten, de onderhoudsuitvoeringskosten zijn 
er de indirecte onderhoudskosten waarbij de meeste aandacht uitgaat naar 
de stilstandsverliezen t.g.v. de gekozen onderhoudspolitiek. 

Inzicht in de structuur van de onderhoudskosten is van belang voor het 
management om o.a. een keuze m.b.t. vernieuwing óf onderhoud te kunnen 
onderbouwen, om een onderbaudsbudget te kunnen bepalen en om de efficiency 
en effectiviteit van het onderhoudssysteem te kunnen beoordelen zoals de 
invloed van preventief onderhoud op de beschikbaarheid van de productie
middelen en het nivo van de correctieve werkzaamheden. 
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Een veel gehanteerd model van de kostentrend is aangegeven in figuur 7. 
Afhankelijk van de offers die men brengt voor het preventieve onderhoud 
worden de totale onderhoudskosten bepaald (20). 
Het aantrekkelijke van t.a.o. is hier grafisch in te zien. Vooral de 
positieve invloed die deze onderbaudspolitiek heeft op de stilstandsver
liezen doet de totale onderhoudskosten dalen t.o.v. een onderhoudspolitiek 
gebaseerd op g.a.o. 
Het volledig benutten van de mogelijkheden voor t.a.o. is dus i.h.a. 
aantrekkelijk m.b.t. de onderhoudskosten. 

Onderhoudskosten vormen een optimaliseringsprobleem dat lastiger is naar
mate men over minder (historische) gegevens beschikt. Net als bij het ver
krijgen van inzicht in het faalgedrag van objecten is het verkrijgen van 
inzicht in de onderhoudskosten pas mogelijk na (jaren) lang gegevens 
verzamelen. 

FIGUUR 7: De relatie preventief-onderhoud/onderhoudskosten. 

' I ~ ----= toestandsafhankelijk onderhoud / 
~-= gebruiksafhankelijk onderhoud / 

Kosten 

~ / Totale 
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Bron: Ir. H. Toersen (16), fig 4 op pag. 4. 
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De keuze voor een onderhoudssysteem voert meestal niet bewijsbaar tot het 
optimum zoals ook een engelse werkgroep in 1970 vaststelde in een van de 
meest aangehaalde onderzoeken m.b.t. de kosten van onderhoud (21). 

Men zou volgens dit rapport c.a. 10% kunnen besparen op de onderhoudskosten 
door effectievere planning en controle (te baseren op kostenanalyse). In 
tabel 1 op pag. 13 zijn enige resultaten weergegeven. 



TABEL 1: onderhoudskosten en efficientie indicatoren in de britse 
industrie (mln. i per jaar in 1968) 

Totale kosten van onderhoud in de 
britse .. manufacturing .. industrie 
(totaal v.d. onderhoudsbudgetten) 
Totale uitgaven aan onderhoud in 
alle industrieën 
geschatte besparing aan directe 
kosten (arbeid en materiaal) 
geschatte besparing aan indirecte 
kosten (zoals stilstandsverlies) 

Bron: UNIDO (22) table 1 op pag. 4. 

1100 

4000 

200 250 

200 300 

Een andere publicatie van deze werkgroep betreft de algemene indicatoren 
van onderhoudskosten per bedrijfstak in engeland. Zie tabel 2. 

De fabrikage van metaalproducten bekleedt hierin in twee gevallen een 
interessante uitzonderingspositie t.o.v. de overige bedrijfstakken: 
1. De onderhoudsdienst is er gemeten naar percentage van de totale 

directe arbeid het grootst en 
2. De onderhoudskosten worden er voor een zeer groot deel bepaald 

door correctieve werkzaamheden (63%) terwijl men er dus relatief 
een omvangrijke onderbaudsafdeling op na houdt. 

Dit kan inhouden dat men zich nog ver vóór het punt bevindt waarbij de 
onderhoudskosten het laagst zijn (zie fig. 7 op pag. 2-12). 
De hoeveelheid preventief onderhoud zou dus nog kunnen toenemen om de 
onderhoudskosten te optimaliseren. 

M.b.t. de ratio van de onderhoudskosten tot de totale kapitaalskasten v.e. 
fabriek zijn er geen cijfers gepubliceerd omdat hierin de spreiding te 
groot was tussen de industrietakken. 

T.g.v. automatiseren bespeurt men een toename van de directe onderhouds
kosten doordat het aantal onderhoudsmonteurs toeneemt en het aantal 
operators daalt. 

TABEL 2: onderhoudskosten-indikatoren per bedrijfstak (22). 

J,;nginuring 
industry 
(rxduding Elecrrical 
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Food, drl11k and J'..ptr, prlntlll6 and Turll' ~Ir~ trical ~IJ6inrr,ing "'"al goods Clothing and 
Item tobacco ltocl!.,try publillillig l11clullr)' lndwtry ~111ineering) it&dusrry ~nufGcture footwtllr 

--· ···--···-------
Maintenance staff as peu:c:nt._c: 

of lotal direct Iabour 12 .., lU 11 10 13 4 

Maint~nance staff as pereen la&~ s 7 of all employees 11 
Maintenance Lobour allocdiun' 

Plant iind equtpmen I 57 hl hH S2 73 7U bil 

Buildings 7 ll 17 19 11 7 15 
Cap i tal pro je cts 13 7 5 IJ 5 11 b 

Services 16 17 9 12 b 8 JO 

M<Untenance co>l aUocations 
lnternal maintenance department 911.11 92.3 99.6 119 90 99 100 

Labour 42.11 Sl.2 4U 39 31 51.8 34 

Matcrials 29.7 24.4 35.5 21 20 5.2 36 

Overhead éltarges 27.5 24.4 24.5 40 49 43 30 

Externallabour and contract 
mamtenance 1.2 7.4 u 10.8 9.8 0.6 0 

Maintenance by pro.lduclion 
personnel 0 0.3 U.4 0.15 0.2 0.4 0 

Division of maintenance co>l into 
work groupings 

2':1 20 23 Planned work 41 49 26 16 
Breakdown work 30 11 34 46 39 63 35 

40 38 3~ 
. 

17 42 Mmor re pairs, unprovements etc. 29 4U 

Bron: UNIDO (22), table 8 op pag. 62. 



2.5 Het onderhoudssysteem 

De hiervoor behandelde aspekten van het onderbaudsgebeuren worden 
onderstaand met elkaar in verband gebracht (23). 

Het gebruik van een technisch object of productiesysteem met bepaalde aard 
en capaciteit (omvang): 
- gaat gepaard met zeker onderbaudsgedrag te karakteriseren door o.a. 

bedrijfszekerheid Re en preventievrijheid Rp; 
roept een onderbaudsbehoefte op waarbij preventieve acties (als ge
volg van de gekozen onderhoudspolitieken) en gedwongen correctieve 
acties zijn te onderscheiden; 
die, mede bepaald door de onderhoudbaarheid M leiden tot; 
beslag op onderhoudsmiddelen met bepaalde capaciteit zoals mankracht, 
materiële middelen en procedures hetgeen; 
resulteert ineen bepaalde beschikbaarheid A van het object of productie 
systeem omdat de onderhoudsacties ten dele met stilstand gepaard gaan en; 
leidt tot onderhoudskosten die; 
men zal trachten te optimaliseren door onderhoudsbeheersing. 

E.e.a. is nog eens schematisch weergegeven in figuur 8: 

FIGUUR 8: Het verband tussen enige aspekten van het onderbaudsgebeuren 
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Bron: Pato-Cursus okt. 1982 (4), fig. 1.9.1 op pag. 1-16. 
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Het onderhoudssysteem wordt gevormd door het stelsel middelen dat 
nodig is om onderhoudsacties aan een verzameling objecten uit te 
voeren en om deze acties te beheren. 
Hierbij worden onderscheiden: 

Personele middelen; 
- Materiële middelen; 

Procedures. 

Personele middelen: 
Onderhoudswerkzaamheden vergen bekwaamheden die op meer dan een vlak 
liggen en die van uiteenlopend nivo zijn. Hierbij zal een grote 
organisatie het zich kunnen veroorloven specialisten aan te trekken 
terwijl in een kleinere onderhoudsorganisatie het personeel van alle 
markten thuis moet zijn. 

Hoeveel onderhoudspersoneel men aantrekt en welk vakmanschap men in 
huis haalt is o.a. afhankelijk van de omgeving waarin de organisatie 
functioneert die b.v. opleidingsmogelijkheden bepaalt. 
De kwaliteit van de arbeidsmarkt verschilt van land tot land waarbij 
bedrijven in geïndustrialiseerde landen nog wel de minste moeite 
zullen hebben om in hun wensen t.a.v. het onderhoudspersoneel te voor
zien. 

Materiële middelen: 
Het doel van voorraadbeheersing van reservedelen is een evenwicht te 
verkrijgen tussen de kosten van het op voorraad houden en de kosten 
van het niet direct voorhanden hebben van een reservedeel. 
De kern van de het probleem van de voorraadsbeheersing is: 

Welke artikelen moeten in het assortiment worden opgenomen; 
- wanneer bestellen; 
- als we bestellen, hoeveel. 

Enkele aandachtspunten hierbij worden hieronder genoemd (24). Per 
organisatie spelen zij een belangrijke, matige of verwaarloosbare rol: 
- Krijgt men te maken met uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden en 

worden dan onderdelen toegeleverd; 
Wat is de verwachte vraag naar onderdelen: Het ligt voor de hand 
dat de vraag hoger wordt naarmate het aantal stuks van een produc
tiemiddel in gebruik groter is. De voorraadbeheersing van kleine 
aantallen productiemiddelen is verreweg het moeilijkst. 
Vaak splitst men het assortiment in artikelen met lage of zeer 
lage vraag en artikelen met een hoge vraag waarbij deze laatsten 
meestal slechts een klein deel van het assortiment bepalen en de 
eerste categorie verreweg het grootst is; 
Wat is de repareerbaarbeid van de componenten: 
Zodoende ontstaan er wisseldelen en verbruiksartikelen; 
Welke onderdelen zijn essentieel: 
Welke onderdelen zullen bij gemis de acceptabel geachte wachttijd 
doen overschrijden. Is een onderdeel meer essentieel dan zal een 
hogere investering in voorraad daardoor kunnen worden gewettigd; 
Welke onderdelen zijn specifiek: 
Als een onderdeel specifiek is vergroot dat de afhankelijkheid van 
de fabrikant. De levertijd wordt bepaald door ,de zorg van de fabri
kant. 
Als een onderdeel specifiek is met een verwachte lage vraag en lage 
prijs verdient eenmalige aanschaf ervan overweging; 
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Wat is de prijs: 
De prijs bepaalt de hoogte van de investering. Artikelen met een 
lage prijs kunnen minder gedetailleerd en precies worden beheerst 
dan artikelen met een hoge prijs; 

- Hoe voorspelbaar is de vraag: 
G.a.o. met een voorschrift voor vervanging na een bepaalde periode 
ongeacht de conditie levert hierbij de minste problemen. Bij t.a.o. 
kan de kans dat een artikel nodig is per onderhoudsbeurt worden be
paald; 

- Wat is de verwervingstijd: 
De interne component hiervan is door de eigen organisatie te hein
vloeden. De externe component,_ de levertijd, moeilijker. Een lange 
levertijd leidt tot een hoger gewenst voorraad nivo. Is de verwacht
te levertijd korter dan de tijd tussen het tijdstip van bekend wor
den van de vraag en het weer ter beschikking moeten zijn dan is op 
voorraad nemen niet nodig; 
Wat is de verkrijgbaarheid: 
Deze wordt heinvloed door twee factoren: 
1. productiebeëindiging van een type machine; 
2. stakingen en faillisementen. 
i.h.a. vereist het zich indekken tegen deze risiko's een hoge voor
raad investering. Het imago van de leverancier moet worden ingeschat; 

- Codering: 
Afhankelijk van de omvang van de reservedelenvoorraad wordt het 
interessant over te stappen van fabrikantencodering op een eigen co
dering op basis van een beschrijving van de artikelen om dubbele 
voorraad te vermijden; 

- Verandering in de gebruiksintensiteit van de productiemiddelen; 
Oneigenlijk gebruik; 
Modificaties; 
Overbodig en/of overtollig zijn van onderdelen. 

Het doel van de (onderhouds) gereedschappenorganisatie is gelijk aan dat 
van de reservedelen maar de problematiek ligt meer op het gebied van de 
controle van de uitgave en het onderhoud bij terugkomst in het gereed
schappenmagazijn. 

Procedures: 
De onderbaudsprocedure zal een aantal elementen bevatten waarin de keuzen 
t.a.v. de onderhoudspolitieken, de te volgen werkwijze bij de uitvoering 
van onderhoudsacties, de rapportage, de controle e.d. zijn ondergebracht 
en omschreven. 

We kunnen de volgende basiselementen in het onderbaudsconcept 
onderscheiden: (25) 
1. Een volledige inventaris van de te onderhouden objecten; 
2. Onderhoudsschema's die aangeven wat voor preventief onderhoud de 

objecten krijgen; 
3. Een specificatie van de werkzaamheden. 

algemene instructies m.b.t. de taken die het onderhoudspersoneel 
moet verrichten zoals in 2. aangegeven; 

4. Een onderhoudcontrole systeem; 
Een systeem dat de activiteiten zoals in 2. aangegeven op gang 
brengt en bewaakt. 

5. Een hulpmiddelen-beheersingssysteem. 
Een systeem dat de taakverdeling van de mankracht regelt zodat te
gemoet gekomen kan worden aan de onderbaudsbehoefte met optimaal 
gebruik van de beschikbare arbeidskracht; 
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6. Een onderhoudsadministratie. 
Een archief waarin de details van de uitgevoerde werkzaamheden 
zijn te vinden en van waaruit gerapporteerd wordt naar het management; 

7. De onderhoudsondersteuning. 
Dit in de vorm van technische documentatie en het beheer van de 
voorraad materiële middelen; 

8. Een planningssysteem. 
Dit zorgt voor effectief overleg met het productiemanagement t.b.v 
de planning van onderhoudstaken; 

9. Een kostenbeheersingssysteem. 
Dit zorgt voor adekwate kostencontrole en verdeling van het budget 
over de onderhoudsafdeling; 

10. Een opleidingssysteem. 
Zorgt voor opleidingsfaciliteiten t.b.v. het op peil houden van 
de kennis. 

Het onderhoudssysteem ofwel de onderhoudorganisatie lijkt zodoende qua 
functieverdeling sterk op de productieorganisatie. 

Een nog meer elementaire opbouw van het onderhoudssysteem geeft onder
staande figuur 9. 
Hierin vormen twee essentiële functies samen het primaire proces in het 
onderhoud: 

Het onderhoudsbeheer, de functie die bepaalt welke onderbaudsacties 
uitgevoerd moeten worden om de gewenste onderbaudstoestand te berei
ken en te handhaven. Hier wordt de te volgen onderhoudspolitiek bepaald. 
De gebruikte technologie is specifiek gericht op het onderbaudsvak en 
niet overdraagbaar naar of van andere bedrijfsfuncties. 

- De onderhoudsuitvoering, die de onderbaudspolitiek daadwerkelijk moet 
uitvoeren. 
De technologie is hier niet specifiek afkomstig uit het onderhoudsvak 
maar komt in een productiebedrijf in allerlei varianten voor. 
De aandacht wordt hier m.n. gericht op een efficiënte organisatie van 
het werk als ook op een effectieve inzet van de materiaal en personeel 
door de zorg voor planning, coördinatie, materiaal en gereedschaps
voorziening, documentatie en vakmanschap. Analoog als in de produc
tie organisatie. 
De onderhoudsorganisatie lijkt hierdoor op een productiebedrijf voor 
soms moeilijke en ingewikkelde enkelvoudige producten met heel korte 
levertijden. 

De onderhoudsbeheersing, die als taak heeft het in de hand krijgen en 
kunnen houden van het onderbaudsproces door inzicht in het resultaat. 
Onderbaudsbeheer en uitvoering zijn de te beheersen processtappen. 
Naarmate meer kapitaal is geïnvesteerd neemt ook de verantwoordelijk
heid toe en groeit de behoefte om het effect van het onderhoud te meten 
en te regelen, te beheersen. 

De managementsbenadering zal hierbij een van bedrijf tot bedrijf 
verschillend ontwikkelingsproces doormaken. Een typisch voorbeeld 
hiervan wordt besproken in "De Ingenieur" No. 4 (april 1987) in het 
artikel "Kostenvermindering door onderhoudsbeheersing". Het bespreek't 
de benadering bij DSM waar men, zoals het ernaar uitziet succesvol, met 
een andere managementsbenadering getracht heeft de onderhoudskosten te 
doen dalen en de beschikbaarheid te vergroten. 
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Men bepleit een betere interne beheersing door het onderhoudssysteem 
voldoende zelfstandig te laten opereren. Voor het optimaliseren van de 
beheersing acht men zodoende een benadering als zelfstandige eenheid 
noodzakelijk. 

FIGUUR 9: Primaire functies in het onderhoudssysteem. 

·---------------------------------------1 
: Onderhoudssysteem : 
I I 
I I 

Toestand x----~:~·~1 Beheer ·I Uitvoering !~;----~Toestand y 
I I 

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

Bron: Loonen en Kappelhof, "kostenvermindering door onderhoudsbeheersing" 
in: De Ingenieur No. 4 (april 1987) pag. 99. 
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3. Onderhoud in een derde-wereld omgeving. 

Uit onderzoek van UNIDO in de industrieële sector in ontwikkelings
landen is gebleken dat de capaciteit van de geinstalleerde produc
tiemiddelen slecht benut wordt. Men beweert dat dit voor een groot 
deel te maken zou hebben met stilstand t.g.v. gebrekkig onderhoud aan 
de productiemiddelen (26). 

Dat de kapitaalproductiviteit vooral in de procesgerichte (27) 
arbeidsintensieve industrieële sectoren als de metaalindustrie laag 
is, is ook de mening van onderzoekers van de afd. Bedrijfskunde van 
de T.U.E. (28). 
Een lage kapitaalproductiviteit wordt veroorzaakt door een lage 
bezettingsgraad van de machines wat weer veroorzaakt wordt door een 
lage arbeidsproductiviteit (29). 
In onderstaande figuur 10 staat een beinvloedingsschema arbeidsproduc
tiviteit. 

FIGUUR 10: Beinvloedingsschema arbeidsproductiviteit. 
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Ir. A.D.M. van de Ven, "Het ontwerpen van productiesystemen in ont
wikkelingslanden" collegepaper T.U.E. afd Bedrijfskunde, Aug 1983. 
figuur 2 op pag 5. (30). 

Uit de productiviteitsvergelijking met de (westerse) industrie kwamen een 
aantal aspecten naar voren: 
- Gebleken is dat de arbeidsprestatie van mensen in ontwikkelings

landen niet duidelijk als oorzaak kan worden aangehaald voor een 
lagere productiviteit; 

- De aanwezigheid van de mensen, o.a. bepaald door verloop, stakings
dagen verzuim etc. was hoger dan in nederland; 

- Het werktempo was ten minste niet lager dan in nederland in de on
derzochte bedrijven; 



Alleen op het aspekt werkmethode werden de verliezen t.o.v. nederland 
groter naarmate de taakcomplexiteit toenam hetgeen men wijdt aan de 
geringe vaardigheid t.g.v. geringere opleiding en technische kennis maar 
vooral aan de onvoldoende ondersteuning vanuit de organisatie in de vorm 
van werkvoorschriften. 

Aldus verklaart men de geconstateerde verschillen in arbeidsproductiviteit 
uit de slechtere werkomstandigheden zoals bepaald door het beheersings
systeem dat op vele punten tekort schiet. 
Zo constateert men: 
- Gebrekkige planning: 

Op korte termijn m.b.t. capaciteits en bezettingsplanning. 
Materiaalstroomstoringen door slecht geplande toelevering van pro
ductspecifieke onderdelen en verder verwerkte halffabrikaten. 
Lange-termijn planning kwam bijna niet voor; 

- Veelal ontbreken van kwaliteitscontrole resulterend in een lage le-
vensduur, betrouwbaarheid en vormnauwkeurigheid van de producten; 

- Ontbreken van bewerkingsvoorschriften; 
- gebrekkige kostenbewaking; 
- gebrekkige taakafbakening en coördinatie; 
- gebrekkig voorraadbeheer; 
- Last but not least een gebrekkig onderhoudssysteem in al zijn aspekten. 

Men signaleerde een ondernemersmentaliteit van "investeren, snel te
rugverdienen en doorwerken met de oude troep". 

Productgerichte bedrijven vertoonden gemiddeld een kleiner verschil in 
arbeidsproductiviteit met gelijksoortige bedrijven in nederland terwijl 
kleinere bedrijven (kleiner in termen van het aantal werknemers) vaak 
slechter bleken te functioneren wat volgens de onderzoekers vooral samen 
leek te hangen met de i.h.a. zwakke financiële positie van dit soort 
bedrijven. 
De arbeidsproductiviteit varieërde zodoende van 15% tot 80% van die in 
Nederlandse bedrijven. 

De gevolgen van een lagere arbeidsproductiviteit kunnen worden uitgedrukt 
in hogere fabrikagekosten. 
In vergelijking met de nederlandse situatie zijn dan namelijk op direct 
en indirect nivo extra arbeidsuren nodig én moet de benodigde hoeveelheid 
machines groter zijn bij een gelijk productienivo. 
Door deze situatie kan een loonkostenvoordeel volledig teniet worden 
gedaan. 
Ter illustratie volgt hieronder een situatievergelijking tussen Nederland
se en Indiase bedrijven. 

Tabel 3: Productiekosten in percentages van de totale kosten in India 
en Nederland (1970). 

kosten eindproduct Ned. bedrijf India's bedr. 

materiaal kosten 48 36 
dir. arbeidskosten 22 6 
indir. ' ' 9 16 
dir. mach. kosten 2 10 
indir. ' ' 6 10 
overhead 13 22 

Totaal 100% 100% 

Bron: Ir. A.D.M. van de Ven. "technologiekeuze voor ontwikkelingslanden 
de rol van de arbeidsproductiviteit" in: Maandschrift Economie 46. 
(1982) 
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De invloed van de lagere arbeidsproductiviteit op de verhouding van 
de fabrikagekosten tussen een derde-wereld land en nederland is het 
grootst naarmate de bedrijven kapitaalsintensiever zijn. 

Men stelt zodoende het beheersingssysteem als zijnde de meest schaar
se factor in bedrijven in ontwikkelingslanden hetgeen aansluit bij de 
UNIDO visie die een gebrekkig management (en slechte planning) consta
teert. 

Wat een manager allereerst nodig heeft is een "gezond boeren-verstand" 
en verder praktische ervaring en een stuk theoretische kennis (31). 
Er lijkt mij geen reden om aan te nemen dat gezond boeren-verstand 
bij managers in de derde-wereld industrie ontbreekt. Anders is dat 
wellicht met de managementservaring, gezien de nog jonge industrieële 
traditie, én met de theoretische kennis. 
Dezelfde overwegingen gelden t.a.v. de arbeidskracht op andere dan de 
managementsnivo's. 

De slechte economische omstandigheden in heel veel derde-wereldlanden 
maken het managementa-klimaat er al niet beter op. 
We kunnen deze overwegingen als volgt schematiseren: 

FIGUUR 11: Karakteristieken van het management in de derde-wereld 
industrie en de gevolgen t.a.v. arbeidsproductiviteit. 
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T.a.v. de beperkte financiële middelen nog een kanttekening: 
Vingerheets (32) stelt dat het beter is de factor kapitaal die in de 
economische theorie als schaars wordt aangemerkt in ontwikkelings
landen als mobiel te beschouwen. Zijn er "profitable funds" in welk 
land dan ook dan kan men internationaal kapitaal verwerven via lokale 
banken, het IMF of de Wereld bank. Daarmee zou kapitaal als bepalende 
factor bij het vergelijken van landen t.a.v. de industrieële pro
ductiemogelijkheden uitgesloten worden. 

T.a.v. het gebrekkige onderhoud staan westerlingen soms versteld van 
het met beperkte middelen en veel creativiteit in bedrijf houden van 
auto's, fietsen en andere gebruiksvoorwerpen in derde-wereld landen 
tot een leeftijd waarop men ze hier allang afgedankt zou hebben. 
Dit roept natuurlijk wel de vraag op ten koste waarvan dit gebeurt 
(veiligheid, kannibaliseren van andere objecten) los van het feit dat 
aan gebruiksvoorwerpen andere eisen worden gesteld dan aan productie
middelen (bedrijfseconomische m.n.). 

Indien we er in slagen de efficientie van het onderhoud van de pro
ductiemiddelen in de Derde-Wereld te verbeteren dan is er een 
mogelijkheid benut tot stimulering van de industrieële ontwikkeling 
aldaar. 

Toen UNIDO in 1968 een lange termijn campagne opzette ter verbetering 
van het onderbaudsgebeuren in derde-wereld landen heeft het 
allereerst de onderbaudsfaciliteiten in 12 derde-wereld landen onder
zocht en men onderkende van begin af aan het cruciale belang van de 
managements-en economische aspekten (33). 

In de onderzochte landen bleek onderhoud vooral een technische 
aangelegenheid bestaande uit correctieve handelingen in de werkplaats 
waarbij de economische- managements- en organisatorische aspekten 
werden verontachtzaamd wat meestal tot uitdrukking komt in een 
verkeerde onderhoudspolitiek. 
Men was (en is) niet "maintenance minded" of zoals UNIDO (34) het 
letterlijk stelt: 
"It was clear from the beginning that the problem does not lie only in 
the actual repair operations, but also in the planning and managerial 
activities at both the enterprise and the national levels. 
Maintenance should not be thought of simply in terms of shop-floor 
activities, such as the tightening of a nut, lubrication of a hearing 
or repairing of a machine part when it breaks. In fact, this limited 
approach is one of the main reasons for inadequate maintenance 
performance in developing countries. Therefore it would be of little 
use to help developing countries to improve repair facilities or 
build up new ones without establishing an adequate maintenance 
management and stimulating maintenance mindedness at all levels. 
Managerial and economie aspects are of crucial importance in this 
field." 

Het zal daarom m.i. vooral van belang zijn: 
De attitude t.a.v. het onderhoud te veranderen; 

-Inzicht te verschaffen in de implicaties van "maintenance". 
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De noodzaak het onderhoud te optimaliseren is in de derde-wereld landen 
niet groter dan elders echter de status-Quo van de onderbaudsorganisatie 
duidt erop dat men nog ver van het optimum verwijderd is als we UNIDO 
mogen geloven en ook de meer recente signalen hiertoe vanuit het 
bedrijfskundig onderzoek van de T.U.E. 

Onderhoudsantwikkeling is één aspekt van de industrieële ontwikkeling op 
zijn beurt weer een aspekt van de zo gewenste economische-ontwikkeling van 
derde-wereld landen. Dat onderhoudsantwikkeling uiteindelijk het economisch 
belang dient heb ik geprobeerd hiervoor duidelijk te maken. 
Dat onderhoudsantwikkeling net als andere ontwikkelingen een lange-termijn 
zaak is blijkt als we kijken naar onze eigen onderbaudstechnologie die 
theoretisch zeer ontwikkeld overkomt maar praktisch minder ver gevorderd 
is resp. nog in de kinderschoenen staat. 
De mate van ontwikkeling blijkt ook duidelijk bedrijfstak-afhankelijk. 

Analyse door ''technologisch ontwikkelden" van de Derde-Wereld onderhouda
problematiek doet het voorkomen of men daar de term "onderhoud" nog niet 
heeft geïntroduceerd laat staan inhoud heeft gegeven laat staan de 
onderbaudstechnologie in de praktijk implementeert. 

Men gaat er kennelijk heel elementair met de techniek om, wachten tot het 
kapot gaat en het dan proberen te repareren. Een politiek die ook 
in het nederlandse bedrijfsleven regelmatig gehanteerd wordt zo is mij 
gebleken. Ontwikkelingsfase 1 dus (zie hoofdstuk 1). 

Men is dus niet "maintenance minded" wat niet onverklaarbaar hoeft te zijn 
in het licht van de totale problematiek van de Ontwikkelingslanden. Men 
heeft vaak meer aan zijn "mind" dan aléén onderhoudsproblemen. Een honger
of huisvestingsprobleem is oneindig veel belangrijker zoals op de UNIDO 
onderbaudsconferentie werd opgemerkt door één der derde-wereld deelnemers 
die voorbij het zakelijke in het emotionele stapte en zich ergerde aan de 
aanwezige efficiente (westerse) techneuten voor wie er die dag geen groter 
probleem leek te bestaan dan het onderhoudsprobleem. 

Dit alles neemt niet weg dat het voor een rationele evenwichtige 
ontwikkeling ven de industrie "in al zijn geledingen" noodzakelijk is om 
het aspekt onderhoud mee te ontwikkelen willen b.v. de beelden van 
gloednieuwe tractoren onbruikbaar terzijde geschoven omdat het ontbrak aan 
onderhoudsfaciliteiten, vervagen (35). 

Ik heb de praktijk van het onderhoud in een derde-wereld omgeving niet aan 
den lijve ervaren en moet het probleem analyseren aan de hand van de 
schaarse literatuur die beschikbaar is over het onderwerp 'onderhoud in 
een derde-wereld omgeving'. Een kant en klare oplossing voor de gecon
stateerde en gegeneraliseerde gebreken aan het onderhoudssysteem in . 
derde-wereld landen bestaat ook niet daarvoor is de techniek, ondanks de 
vele wiskundige modellen, nog steeds te onberekenbaar en moeten nog altijd 
de baten tegen de kosten worden afgewogen. 

Wat moet gebeuren is dat managers in de derde-wereld industrie voorzien 
worden van de onderbaudstechnologie zoals die tot op heden is ontwikkeld. 
In de derde-wereld zal men deze veelal westerse kennis moeten modificeren, 
uitbreiden en geschikt maken voor implementatie in de eigen lokale 
situatie. 
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Het ontwikkelingsproces krijgt dan m.i. de volgende ruwe vorm: 

1. attitude verandering, bewustwording door scholing. 

2. implementatie van de opgedane kennis. 

3. aanpassing en uitbreiding van de kennis m.b.t. de eigen 
omstandigheden. 

ad 1. Dit is het proces waarbij men "Maintenance Minded" moet raken, 
het "boeren-verstand" moet in werking worden gezet. Hierbij kan 

informatie vanuit de westerse ervaring helpen b.v. door tussenkomst 
van organisaties als UNIDO. M.n. moet hier training van managers 
plaatsvinden en ook de overheid in het bewustwordingsproces worden 
ingeschakeld. Hoewel praktische vorming uiterst belangrijk is zal dit 
problemen opleveren. Praktijk ervaring opdoen in de eigen omgeving 
lijkt vooralsnog niet mogelijk terwijl het opdoen van praktische 
ervaring in de geïndustrialiseerde landen het nadeel heeft dat men in 
een situatie terecht kan komen die zeer van de eigen lokale situatie 
verschilt zodat de leereffecten gering zullen zijn en m.i. kunnen 
leiden tot ongewenste frustraties. 

In de theoretische scholing is het leren van kostenbewakingstechnie
ken voornaam. Een goed inzicht in de onderhoudskosten zal de manager 
financieel prikkelen en motiveren om het onderhoud te optimaliseren. 

Door in technische-assistentie verdragen het aspect onderhoud te 
benadrukken en een deel van de financiële- en materiële donaties te 
reserveren voor onderhoud kunnen donorlanden bijdragen aan een andere 
attitude t.a.v. onderhoud. 

Het moet duidelijk zijn dat: 
Kostenbewaking noodzakelijk is wil men optimaal gebruik kunnen 
maken van zijn productiemiddelen. 
Onderhoudsmanagers een belangrijke positie dienen te bekleden in 
de (productie) organisatie. 
Men bij aankoop van productiemiddelen ook de onderhoudsfacili
teiten ruime aandacht dient te geven. 
(after-sales service, onderdelen voorziening, opleiding) 
Het is zeer wenselijk het onderwerp onderhoud in een ontwerpfase 
ter sprake te brengen. 
Onderhoud méér is dan reparatie alleen. 
Men overcapaciteit, gecreërd om break-down onderhoud het hoofd te 
kunnen bieden, dient te vermijden omdat dit leidt tot kapitaalsver
nietiging door kanibaliseren bij gebrek aan materiële onderhouds
middelen. Beter is het financiële middelen aan te wenden voor de 
aankoop van reserve-delen en andere onderhoudsfaciliteiten. 

ad 2. In zijn eigen industrieële omgeving zal de manager met de in 1. 
opgedane kennis en ervaring een onderhoudssysteem opzetten. 

Hiermee vangt het leer proces aan waarbij de manager met zijn 
boerenverstand moet proberen de leemte tussen de opgedane theore
tische kennis en de kennis en ervaring die nodig is om in zijn eigen 
lokale situatie een optimaal onderhoudssysteem te kunnen opzetten te 
overbruggen. 
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De lokale situatie varieert: 
Van land tot land o.a. in mate waarin een overheid bereid is onder
baudsoptimalisering te promoten en te voorzien in opleidings
faciliteiten; 
Van industrietak tot industrietak o.a. door kapitaals- en beheers
intensiteit van het productiesysteem; 
Van onderneming tot onderneming doordat het 'boerenverstand' van de 
managers niet in dezelfde mate "maintenance minded" te krijgen is 
en men er verschillende ondernemersdoelen op na houdt. 

ad 3. Implementatie levert een onderkenning van de specifiek lokale 
onderbaudsproblemen op. Men ontwikkelt een eigen "Know-How". 

Het is nuttig om deze "know-How" ondermeer te gebruiken om: 
Centrale Werkplaatsen te ontwikkelen waarin reparaties kunnen 
worden verricht, b.v. ter ondersteuning van informele industrieële 
activiteiten, met relatief dure specifieke apparatuur die zodoende 
maximaal bezet kan worden. 
Trainings- en opleidingsfaciliteiten te ondersteunen. 

- Een "data-bank" op te zetten zodat ervaring ter beschikking kan 
worden gesteld aan (lokale) onervaren onderhouders. 
Algemene onderbaudssystemen te ontwikkelen voor identieke (klein
schalige) industrieële activiteiten. 

- Eigen ingenieursbureaux te ondersteunen zodat men o.d.d. zelf 
apparatuur kan ontwikkelen optimaal aangepast aan de eigen omgeving 

Het oprichten van nationale verenigingen gericht op de promotie van 
onderhoudsactiviteiten is een taak mede voor de overheid. 
Vanuit deze organisatie kan men proberen te komen tot standaar
disatie van componenten en trachten eenheid te brengen in het vaak 
heterogene machinepark (36). 
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4. TAMECO 

Inleiding (37): 

De Tanzania Mechanica! Cooperative Society Ltd. (TAMECO) is een 
coöperatieve messenfabriek in Dar es Salaam, Tanzania, welke beschikt 
over een productielijn voor de fabrikage van keukenmessen opgebouwd met 
hulp uit Nederland gebundeld in "Het TAMECO Project". 

In het licht van het in hoofdstuk 5 te behandelen centrale thema van deze 
scriptie, onderbaudsbeheersing bij TAMECO, zal ik hier het TAMECO
project, de coöperatie en het bedrijf bespreken. 
Bijlage 5 is een recent door TAMECO uitgegeven brochure ter promotie van 
de activiteiten en die tevens in het kort hun visie op het succes, de 
problemen en de toekomst van de coöperatie weergeeft. 

De leden van de coöperatie zijn de doelgroep van het project en het 
TAMECO-bedrijf vormt de directe, micro, omgeving waarin het onderhouds
systeem wordt geplaatst. 

4.1 Het TAMECO-project 

Het project vangt aan in 1975 als de T.U.E. om informatie gevraagd wordt 
over messenfabrikage door de stichting TOOL die contact had met TAMECO. 
Mede op iniatiatief van Mr. R.L. Mbawala, de general manager, zal dit 
contact een langdurig contact worden en gaan resulteren in een explo
sieve stijging van de productiecapaciteit van c.a. 20.000 messen per jaar 
naar c.a. 300.000 messen per jaar bij de formele projectafsluiting in 
juni 1982. Informeel duren de contacten nog voort, waarbij het Buro 
Ontwikkelingssamenwerking (BOS) van de T.U.E. als "onderaannemer" en het 
Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) als voor
naamste financier fungeren. 

Na de eerste twee fasen van het project in 1982 was het lange termijn 
doel naar het zich liet aanzien bereikt. TAMECO was veranderd van een 
verliesleidende met de ondergang bedreigde coöperatie, in een levens
vatbare. 

Na 1982 begint de minstens zo belangrijke periode van consolidatie van 
het resultaat met het overwinnen van de optredende technische- en 
organisatorische problemen. 

Als positieve effecten van dit project kunnen worden onderkend: 
- het veranderen van de coöperatie van een noodlijdende in een met 

toekomstperspectief; 
- het uitstralingseffect dat ·e.e.a. heeft naar de overige (veelal 

noodleidende) Tanzaniaanse coöperaties en kleinschalige ondernemingen; 
de succesvolle mechanisatie van een ambachtelijk productieproces 
zonder verlies van arbeidsplaatsen en met verbetering van de arbeids
omstandigheden en productkwaliteit; 

- het leerproces dat TAMECO doormaakt en de know-how die men hierbij 
opdoet; 

2-26 



Hiernaast kan men zich echter wel afvragen of het bedrijf in staat 
zal zijn onafhankelijk van de nederlandse hulp te functioneren waar
bij de volgende overwegingen een rol spelen. 
- Alle contacten lopen via Mr. Mbawala. Hij is de personificatie van 

TAMECO met een overweldigende invloed binnen "zijn" bedrijf maar 
ook met de kwaliteiten om externe relaties optimaal te benutten. 
Hierbij zijn vooral goede contacten met de Tanzaniaanse overheid 
van levensbelang; 
Door gebrekkige administratie zijn er nauwelijks "harde" cijfers 
beschikbaar die zouden kunnen aantonen dat TAMECO bedrijfsecono
misch gezien gezond is zodat bewezen kan worden dat men ook zonder 
nederlandse hulp het bedrijf succesvol kan voortzetten; 
Er heeft een ware revolutie binnen het productieproces plaatsgevon
den binnen zeer korte tijd. Heeft men deze ontwikkeling ook op het 
organisatorisch vlak kunnen volgen waarbij ik vooral denk aan de· 
onderhoudsbeheersing en de beheersing van de materiaal- en grond
stoffen voorziening. 

4.2 De TAMECO-coöperatie 

TAMECO werd officieel in november 1981 als coöperatie geregistreerd 
door de Registrar of Cooperative Societies maar functioneert al als 
zodanig sinds november 1972. 
In beginsel hoort een coöperatie "de belangen van de samenwerkende 
leden te bevorderen". Het is een vereniging van mensen "die hetzelfde 
sociaal/economisch doel willen bereiken". Alle leden werken samen en 
brengen ook het kapitaal bijeen, waarvoor ze aandelen ter beschikking 
krijgen. Ze zijn samen eigenaar van het geheel. 
In Tanzania stelt de wet statutaire eisen aan coöperaties. 
Bijlage 6, 3.0, laat zien dat men naast het individueel belang van 
de leden ook het nationaal belang van Tanzania wil dienen door: 

Ondersteuning van de economie met een import-substituerend product; 
- Werkgelegenheid te bieden aan de werkloze uit de stad. 

De leiding is in handen van de General Manager, een man met een sterk 
charisma die voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk is voor het 
succes van de coöperatie en die doorslaggevende invloed lijkt te 
kunnen uitoefenen op de besluitvorming. 
Hij fungeert als voorzitter van een aantal "vergaderingen" t.w.: 
- De algemene ledenvergadering: 

In dit hoogste besluitvormend orgaan van de coöperatie worden o.a. 
het beleid en de begroting bepaald. 
Deze begroting moet door de Registrar in naam van de overheid wor
den goedgekeurd waarna hij bindend is en per sé niet mag worden 
overschreden. 
Tevens kiest deze vergadering de leden van het Management comité 
Een informele ledenvergadering kan op verzoek bijeen worden geroe
pen; 
Het Management comité: 
Dit voert de besluiten uit die door de algemene ledenvergadering 
worden genomen en moet hieraan ook verantwoording afleggen. 

Hiernaast vindt nog overleg plaats op werknemersnivo. 

De besluitvorming vindt op "democratische wijze': plaats via het prin
cipe van volledige overeenstemming hetgeen in alle rapporten maar één 
afschrikwekkende gedachte oproept: langdurig vergaderen •••••••• 
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4.3 Het TAMEGO-bedrijf 

Allereerst volgt hier een globale beschrijving van het technisch 
systeem van TAMEGO waarna enige typische problemen van het TAMEGO
bedrijf belicht worden waarmee het beheersingssysteem te maken heeft 
en die mede hun consequenties hebben t.a.v. de problematiek van de 
onderhoudsbeheersing. 

4.3.1 Het Technisch-systeem: 

De messenfabrikage vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor de 
coöperatie. Hiernaast exploiteert men nog een rijst- en maismalerij. 
Het productieproces richt zich op de fabrikage van één type huishoud 
mes, bestaande uit een lemmet en twee heft-helften die met klink
nagels aan elkaar worden verbonden tot eindproduct. 

Sinds 1982 is met de aanschaf van een cicelzaag, vlak-vandiktebank en 
twee bovenfrezen ook de heftenfabrikage grotendeels gemechaniseerd en 
het vroegere ambachtelijke karakter, met uitzondering van de heften
montage, bijna volledig verdwenen. Tevens is hierdoor de bottleneck 
voor de productiecapaciteit verschoven naar het slijpen van de messen. 

Hieronder wordt het gehele productieproces schematisch weergegeven: 

Fig 12: Schematische weergave van messenproductie met materiaal- en 
grondstoffenstroom. 

olie 

staalstrip------• stansen van het lemmet 

De inzet van de excenterpers wordt bepaald afhankelijk van de hoeveel
heid staal bij TAMEGO en de hoogte van de voorraad ná het stansen die 
minimaal drie dagproducties van het hardingsproces mag bedragen. Men 
maakt steeds een wisselende serie lemmeten variërend van 5.000 tot 
10.000 stuks per keer. 
Tegen de tijd dat het gereedschap van de pers moet worden nageslepen 
wordt eerst een hoeveelheid lemmeten voor een productie van drie 
weken gestanst. 

olie 

harden~ afschik---- ontlaten-.- koelen---contro----strekken 
ken leren 
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Het hele hardingsproces wordt gestuurd vanuit de voorraad gestanste 
lemmeten. In principe is hier sprake van doorstroming. Zodra een 
hoeveelheid van 200 lemmeten beschikbaar is kan het hardingsproces 
beginnen. Omdat de ovens een opwarmingstijd nodig hebben zijn slechts 
zes uur per dag voor dit sub-proces beschikbaar. 

slijpstenen en water met 
roestwerend middel 

t 
rechts-slijpen --- links-slijpen 

Er wordt geslepen zodra er enige voorraad geharde messen is. 
De capaciteit van het slijpproces is bepalend voor de maximaal haal
bare messenproductie. Zodat het slijpproces hier het knelpunt is. 
Theoretisch kunnen volgens opgave van de fabrikant 150 messen per uur 
worden geslepen In de TAMECO-praktijk blijkt de uurproductie 90-110 
stuks te bedragen •••••• 

polijstpasta en polijstschijven 

t 
polijsten schoonmaken 

De messen worden gepolijst zodra er een voorraad geslepen messen is 
ter grote van één productiedag voor deze machine. Om roestvorming te 
voorkomen worden de geslepen messen bewaard in water waaraan hetzelfde 
roestwerend middel is toegevoegd dat bij het slijpproces wordt 
gebruikt. 

slijpstenen 

t 
handmatig naslijpen 

Na het polijsten gaan de lemmeten naar het centrale-magazijn en 
worden daar, als de voorraden hoog oplopen, met wat olie overgoten om 
roestvorming te voorkomen. Vervolgens wordt de gehele voorraad 
gepolijste lemmeten van scherpe kantjes ontdaan en gescherpt. 
======================================================================= 

hout houtzagen heft vormgeven 

Men zaagt met de circelzaag een voorraad hout voor ongeveer drie 
dagen. Met de vlak-vandikte bank worden de balken tot kleine latjes 
verwerkt. 
M.b.v. een eenvoudige mal wordt, uit de hand, met de bovenfrees het 
latje tot heft gevormd. 
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gaten boren 
in heft 

draad 

~---draad knippen ~--- heft aan lemmet 
klinken 

Dagelijks haalt de timmerman een hoeveelheid hout uit het magazijn. 
Deze hoeveelheid is minstens gelijk aan de hem voor die dag opgelegde 
taak. Aan het eind van de dag telt de voorman de geproduceerde 
hoeveelheid en controleert dan tevens of de heften en lemmeten goed 
bevestigd zijn. 

schuurpapier en lijm 

t 
schuren van de heften 

Het schuren van de heften gaat volgens hetzelfde principe. 

schuurpapier vernis olie karton en 

l 
' 

t 
papier , 

heften heften drogen mes messen 
polijsten ~ lakken --..--- -100-- invetten verpakken 

Vervolgens worden elke zaterdag de messen afgewerkt en verzendklaar 
gemaakt. Er moeten wel minstens tien dozen met elk één gros (12 
doosjes met elk een dozijn messen) messen ingepakt kunnen worden. 
Hier werkt iedereen aan mee. Tevens worden zaterdags werkplaats en 
machines grondig gereinigd. 

Met de mechanisering heeft men een productiecapaciteit van 300.000 
stuks per jaar voor ogen gehad, een aantal dat in de huidige opzet 
theoretisch haalbaar moet zijn zeker als men over zou gaan op een 
twee-ploegendienst voor de slijpmachines. Gemiddeld blijkt de jaar
lijkse productie c.a. 200.000 stuks te zijn (bijlage 6, 6.4). 

De kenmerken van dit technisch systeem zijn: 
een product gerichte machine groepering waarbij een tweetal groepen 
kunnen worden onderscheiden. Een groep richt zich op de productie 
van lemmeten (de metaal-lijn) en een groep op de productie van 
heften (de hout-lijn). 
Deze productie vindt in twee werkruimten plaats en doordat men 
slechts één uitvoeringsvorm kent hoeft men theoretisch niet in- of 
om te stellen zodat aan de productiebesturing relatief lage eisen 
worden gesteld; 

- Er is sprake van specifieke machines. 
Zeker de slijpmachines en de polijstmachine zijn in principe slechts 
geschikt voor de productie van messen; 

- Er is sprake van een relatief klein machinepark met voor elke func
tie slechts één exemplaar. Van (actieve) redundantie is geen sprake; 

- Het is altijd mogelijk ambachtelijk messen te maken, of bepaalde 
subprocessen met de hand uit te voeren; 

- Er is sprake van machines met sterk uiteenlopende capaciteiten. 
Volgende tabel maakt dit duidelijk: 
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TABEL 4: Overzicht van de productiecapaciteit van enige machines. 

subproces machines capaciteit 
vlgs fabrikant 

capaciteit vlgs. 
TAMECO 

-----------------------------------------------------------
persen excenterpers 55 slagen/min. 18.000 stuks/dag 
harden electr. oven 200 stuks/uur 4.000 

' ' ontlaten hetelucht oven 200 
' ' 4.000 

' ' slijpen slijpmachines 130-150 
' ' 

2.000 
' ' polijsten polijstmachine 450 

' ' 
3.000 

' ' 
heften- zaagmachine 
fabrikage vlak/vandikte 3.000 

' ' bovenfrezen 

assemblage handmatig 300 stuks/dag 
per persoon 

De door TAMECO opgegeven dagcapaciteit is aléén haalbaar in een twee 
ploegendienst van elk 8 uur/dag. Momenteel werkt men met één ploeg. 
M.n. de excenterpers blijkt een zeer grote overcapaciteit te hebben. 

4.3.2 Het beheersingssysteem: 

Het TAMECO-bedrijf is een lijnorganisatie waarin de managers van de af
delingen verantwoordelijk voor operationele beslissingen en alle andere 
beslissingen genomen worden door de general-manager. 
In bijlage 6, 5.4, is de organisatiestructuur weergegeven. 

De helft van de medewerkers heeft een lagereschool opleiding of net iets 
meer en één medewerker heeft een niet afgemaakte middelbareschool
opleiding. De technische personeelstraining betreft 10 leden-werknemers 
die gedurende één maand avondcursussen volgden. 
De general manager heeft na de lagereschool een technische opleiding in 
de USSR gevolgd, een cursus kleine industrie in Mexico, een managements
opleiding in Londen en een boekhoudcursus. De overige medewerkers hebben 
nauwelijks enige formele opleiding maar dit zegt weinig over hun 
technische capaciteiten. 
Slechts een beperkt aantal medewerkers spreekt engels. 

Beheersing impliceert het reageren op of voorkomen van storingen in 
kwantiteiten en kwaliteiten. 
Het zijn juist deze storingen die in ontwikkelingslanden veel frequenter 
optreden, niet alleen binnen het productieproces maar ook daarbuiten. 

Hieronder volgen enige opvall·ende beheersingsaspecten die bij TAMECO 
aanleiding kunnen geven tot storingen: 

Afzetmarkt: 
TAMECO is gegarandeerd van afname, er is echter slechts één afnemer. 
Een semi-overheidsorganisatie is bereid jaarlijks 500.000 messen tegen 
vastgestelde prijs af te nemen. 
De binnenlandse markt wordt omvangrijker geschat dan de productie
capaciteit waarbij komt dat Tanzania bereid is de grenzen te sluiten voor 
de import van keukenmessen. 
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Materiaal- en grondstoffenvoorziening: 
M.b.t. de materiaal- en grondstoffen verwerving begeeft TAMECO zich op 
een binnenlandse markt voor eenvoudige grondstoffen als schuurpapier, 
lijm, hout, vernis, verpakkingsmateriaal, drukwerk en ijzerdraad. 

slijpstenen; 
- polijstrollen en -pasta; 

staal; 
- de meeste reservedelen. 
moeten door TAMECO geïmporteerd worden. 
Hiertoe kan TAMECO twee keer per jaar een importvergunning aanvragen bij 
de nationale bank van Tanzania. Voor iedere grondstof en elk onderdeel 
een aparte aanvraag •••• 
Op basis van een prioriteiten-lijst en de beschikbare deviezen neemt de 
bank beslissingen tot bestelling. 

Men is nooit zeker of een aanvraag geheel, gedeeltelijk of helemaal niet 
wordt toegewezen en is gedwongen zich meer dan een jaar van tevoren een 
idee te vormen over het materiaalverbruik. 
Omdat ook de lokale markt kampt met hetzelfde probleem is men ook hier 
niet verzekerd van voorspelbare toelevering. 
Men hanteert daarom geen formele bestelmethodiek, heeft wel voldoende 
zicht op de voorraden maar is onzeker over de aanvulling. 
Hierdoor bestelt de bedrijfsleiding in de praktijk "zoveel mogelijk" 
zonder dat hoeveelheden op elkaar worden afgestemd. 

Beheersing van de productie: 
TAMECO heeft de beschikking over een machinepark dat kwalitatief gezien 
tegen zijn taak opgewassen is hetgeen in de loop der jaren werd bewezen. 
Doordat men slechts één product maakt en de afzet gegarandeerd is mogen 
planning en productiedoelstelling geen enkel probleem vormen. De planning 
van de activiteiten in termen van man/machine bezetting wordt uitgevoerd 
op basis van de onvermijdelijke tussenvoorraden t.g.v. de slecht op 
elkaar afgestemde capaciteiten van de machines. Stagnatie in de 
materiaalstroom is direct waarneembaar. 
Een optimale beschikbaarheid en benutting van ,de capaciteit van de 
slijpmachines zou moeten dienen als uitgangspunt voor het behalen van het 
productiedoel, een zo hóóg mogelijke productie (300.000 stuks). 
Het aspekt onderbaudsbeheersing komt nog uitvoerig aan de orde. 

De administratieve beheersing: 
M.n. de financiële administratie kan een belangrijk instrument vormen in 
handen van de bedrijfsleiding. Het geeft inzicht in de fabrikagekosten en 
een basis voor het maken van prijsafspraken maar is ook nuttig voor HIVOS 
en TUE ter evaluatie van de activiteiten van TAMECO en voor de 
Tanzaniaanse overheid bij de beoordeling van bestellingen door TAMECO. 

Een bedrijfskundig onderzoek heeft geleid tot een praktisch boekhoud
systeem dat in theorie goed zou kunnen functioneren. 
Er moeten in de praktijk echter vraagtekens worden geplaatst bij: 
- de competentie van de boekhoudster t.g.v. gebrek aan know-how; 
- de continuïteit van de uitvoering door verstrengeling van familie-

leven en arbeidsleven; 
- het praktisch nut doordat de bedrijfsleiding het nut niet inziet 

van planning en "toekomst gericht denken" in het algemeen. 
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De productie-administratie functioneert redelijk maar de administra
tie van materiaal- en grondstoffenstroom werd gekenmerkt door wanorde. 
De onvoorspelbare bestelprocedure maakt hier ieder systeem onbruik
baar. 

Beheersing van de personele middelen: 
Het lage opleidingsnivo van de medewerkers wordt als zwakte van het 
bedrijf aangemerkt. Naar mijn mening hoeft dit in de praktijk geen al 
te grote problemen op te leveren als men zorgt voor: 

een bekwame general manager; 
een bekwame boekhouder; 
een bekwame technicus. 

De boekhoudkundige zwakte kwam hiervoor aan bod. 
Dat ook de technologische beheersing van de productie zwak is zal in 
de volgende paragraaf duidelijk worden. 

Aan de operationele functies in het bedrijf hoeven m.i. gezien de een
voud van het productieproces en de aard van de productiemiddelen geen 
overdreven opleidingseisen te worden gesteld en is het nivo van de 
huidige werknemers voldoende en gebruik van "gezond boerenverstand" 
de voornaamste eis. 
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5. Onderbaudsbeheersing bij TAMECO 

Inleiding (37): 

Buiten de technische voorwaarden die de productiemiddelen stellen aan 
vooral de uitvoeringskant van het onderhoudssysteem en waar ik nog 
uitgebreid op terug kom, zullen we rekening moeten houden met de 
restricties die de bedrijfsomgeving aan de mogelijkheden stelt. 
Hierdoor wordt de "speelruimte" bepaald die we hebben bij ontwerp en 
implementatie van aanbevelingen voor een betere onderhoudsbeheersing. 
Bij de behandeling van deze omgevingscondities in de volgende paragrafen 
duiken wederom enige aspekten op die reeds beschreven werden bij de 
behandeling van het TAMECO-bedrijf in 4.3. Hier worden ze echter 
specifiek in verband gebracht met de onderbaudsbeheersing bij TAMECO. 

5.1 Historisch en toekomstig perspectief: 

Naar het zich laat aanzien heeft TAMECO met o.a. veel ondersteuning 
vanuit Nederland en het charisma van zijn general manager de hieruit 
ontstane problemen redelijk de baas gekund. 
Deze constatering biedt echter niet de zekerheid dat de zaken zich ook in 
de toekomst als zodanig zullen continueren. 
Het tekort schieten van opleiding en ervaring zijn b.v. redenen om 
argwaan te koesteren t.a.v. de beheersing van het onderhoud door TAMECO. 
Signalen hieromtrent dringen zo nu en dan door tot in onze omgeving. 

Mede aan de goede kwaliteit van het machinepark was het te danken dat de 
technische problemen tot nog toe van een bescheiden omvang bleven. 
Alle kleinere storingen konden binnen twee dagen worden opgelost. 
De conditie van het machinepark zal echter blijvend onder druk staan en 
waakzaamheid blijft gewenst zeker naarmate de leeftijd toeneemt. 

TAMECO heeft veel profijt gehad van de technische assistentie van de 
Small Industry Development Organisation (de SIDO) een van staatswege 
opgerichte organisatie wiens taak bestaat uit het stimuleren van kleine 
industriën zoals TAMECO. 
C.a. 5 jaar lang, tot september 1984, heeft TAMECO vruchtbaar gebruik 
kunnen maken van een SNV-er die bij de SIDO onder contract stond. 
Een waardevolle technicus die o.a. ook de correspondentie voerde met de 
TUE daar waar het technische problemen betrof. 
Sinds TAMECO als goedlopend commercieel bedrijf wordt beschouwd kan 
het in mindere mate een beroep doen op de diensten van de SIDO. 
Momenteel is er zelfs nauwelijks sprake van (regelmatig) contact. 

Dat deze SNV-er twijfelt aan de technische capaciteiten bij TAMECO en aan 
de continuiteit van de productie blijkt als hij n.a.v. het niet verlengen 
van zijn contract met de SIDO aan de TUE (d.d. 25/5/84) schrijft: 
"Hopelijk kunnen ze (TAMECO) het zonder mij ook af. 

Het is jammer voor T (AMECO) maar ter geruststelling, de kans is 
vrij groot dat ik in Tanzania blijf ••••• ". 

Uit hetzelfde schrijven blijkt overigens ook dat hij de man die op dat 
moment Mr. Mbawala, de general manager, vervangt daartoe eigenlijk niet 
geschikt acht en "dat het tijd wordt dat Mbawala terugkomt". 
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5.2 Het bestaande onderhoudssysteem: 

De rapportage geeft weinig informatie over het bestaande onderhouds
systeem Er is één notitie van de productiemanager Mr. R. Mgonja waar
in hij aangeeft dat het "maintenance system" bestaat uit 
- Cleaning (de zaterdagen worden benut voor een "grondige" reiniging 

van werkplaatsen en machines); 
Greasing and oil change (hiervoor heeft men de beschikking gekregen 

over de nodige gegevens van de fabrikanten 
machine setting (hetgeen, zo blijkt uit de rapportage, een regelma-

tig terugkerend probleem vormt); 
Voor deze werkzaamheden reserveert hij drie mensen: één electricien en 
twee mecaniciens. Het onderhoud blijkt zich te beperken tot correctief 
ingrijpen. Hiernaast voert men zoals we zagen enige preventieve acties 
uit die voor ieder bedrijf onvermijdelijk zijn: schoonmaken, smeren en 
reinigen. 
Om enigzins inzicht te krijgen in het bestaande onderhoudssysteem is een 
enquete aan TAMECO verstuurd waarvoor ik verwijs naar bijlage 1 

5.2.1 Attitude t.a.v onderhoud: 

Dit is een zeer belangrijk aspect dat aangeeft in hoeverre te verwach
ten is dat men "maintenance-minded" is. 

Werk wordt in Tanzania beschouwd als middel om in individuele en 
groepsbehoeften te voorzien en niet in de eerste plaats om kapitaal te 
vergaren. Zodra in de behoeften is voorzien vervalt de drang de 
werkzaamheden voort te zetten. 

Hierdoor manifesteert zich bij TAMECO een houding van: 
- "niet denken aan de toekomst" en 
- "een probleem is pas een probleem als het zich voordoet" 
zodat men ook geen heil ziet in het maken van plannen en moeite heeft 
te onderkennen dat begroten zinvol is vanwege het feit dat het een doel 
stelt. 
Zodoende valt te beredeneren dat wanneer een proces doeltreffend 
(effectief) is omdat het in de behoefte voorziet er weinig drang zal zijn 
om de doelmatigheid (efficientie) van dat proces te verbeteren. 

T.a.v. de onderhoudsproblematiek kan dit de volgende consequenties hebben: 
Onderhoud zal zich beperken tot zuiver correctief handelen (afgezien 
van onvermijdbare preventieve acties als doorsmeren en reinigen). 
Zolang er zich geen probleem voordoet, in de vorm van een storing 
is er geen noodzaak aandacht te besteden aan het (potentieel) pro
bleem; 
Men ziet het nut van de aanschaf van reservedelen niet in. Het kost 
alleen geld en er zijn immers geen problemen; 
Waarom zou je een nieuw systeem invoeren als blijkt dat de bestaan
de gang van zaken bevredigend werkt en de zich voordoende problemen 
op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden. 
M.a.w. waarom zou je door preventief onderhoud stilstandsverliezen 
proberen te beperken als het proces in jouw ogen doeltreffend is 
d.w.z. in de behoeften voorziet en zelfs winst oplevert. 

2-35 



Hierbij komt dat men zich aan zijn hierarchische verantwoordelijkheid 
onttrekt zodra een taak gedelegeerd is. Heeft een productieleider 
zodoende een onderhoudstaak gedelegeerd dan zal hij zich, zeker 
indien zich geen problemen voordoen, niet meer bezighouden met het 
uitoefenen van controle op de verrichtingen. 
Op zich hoeft het verleggen van de verantwoording naar lagere 
organisatienivo's geen negatieve invloed te hebben uit oogpunt van 
•• job-enrichment" indien het gepaard gaat met decentralisatie van de 
macht, maar het valt te betwijfelen of deze laatste ontwikkeling 
gelijktijdig plaatsvindt. 

5.2.2 Know-how: 

Ten minste twee medewerkers hebben gedurende één maand een avond
cursus "preventive maintenance" gevolgd terwijl één medewerker een 
technische training achter de rug heeft waarvoor hij echter aanleg en 
motivatie miste. 

In Tanzania zijn de opleidingsmogelijkheden voor een vakdiploma gering 
De op het management gerichte opleidingen in het buitenland zijn ge
baseerd op een startnivo dat ten minste een middelbare opleiding ver
eist terwijl de ervaring leert dat leidinggevende functies in bedrij
ven als TAMECO in Tanzania worden vervuld door managers met ten 
hoogste een lagereschool opleiding. 

Het ligt voor de hand de SIDO een opleidingstaak toe te bedelen. Daar
om heeft het mij bevreemd dat er wordt gerapporteerd dat de SIDO-tech
nicus/vrijwilliger zich niet heeft beziggehouden met systematische "on 
the job" training dat terwijl hij zelf impliciet twijfelt aan de tech
nische competentie van de medewerkers en hij kan het beoordelen! 

Hierbij komt dat alhoewel één lid een cursus engeis heeft gevolgd er 
toch sterk getwijfeld moet worden aan de vaardigheid om in het engeis 
een technische correspondentie te voeren. 
In het verleden werd dit door de nederlandse SIDO-vrijwilliger gedaan 
en ook in de toekomst zal het onvermijdelijk blijven contact te 
houden met TUE of buitenlandse fabrikanten t.a.v. technische problemen 
De engeistalige schrijfvaardigheid van de general manager is gebrekkig. 

Gerapporteerd wordt dat men over onvoldoende technische documen-
tatie beschikt zoals die door de fabrikanten zou moeten zijn geleverd. 
Het ontbreken van onderdelenlijsten maakt zodoende een effectieve 
nabestelling vrijwel onmogelijk. 
Tevens wordt in één geval getwijfeld aan de juistheid van de aanwezige 
documentatie. 

5.2.3 Administratieve verwerking van onderhoudsgegevens: 

Momenteel bestaat de mogelijkheid gegevens die voortkomen uit het 
onderhoud te noteren op de achterzijde van de z.g.n. "fixed assets 
ledger" Het geeft, mits bijgehouden, inzicht in de aard frequentie en 
kosten van de werkzaamheden. 
Wat men tot de onderhoudskosten rekent is niet duidelijk. Aangenomen 
mag worden dat in iedergeval de directe onderhoudskosten genoteerd 
worden. Belangrijk is hiernaast dat men de indirecte kosten voortko
mend uit stilstand óók als onderhoudskosten onderkent. 
Gezien de ervaring uit het bedrijfskundig onderzoek is niet zeker dat 
de "fixed assets ledger" consequent wordt bijgehouden noch dat men de 
gegevens ook benut om de inspanning te evalueren. 
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5.2.4 Reservedelenvoorziening: 

Gezien de in paragraaf 4.3.2 geschetste problematiek van de materiaalen 
grondstoffenvooorziening loopt men risiko tot langdurige en ongewenste 
stilstand bij een calamiteit en het niet op voorraad hebben van bepaalde 
reservedelen, zeker als ook de bijstand van HIVOS/TUE weg zou vallen. 
M.n. de reservedelenvoorraad van de slijpmachines, die wat levertijd 
betreft de minste speling toelaat, verdient aandacht· 
TAMECD bezit volgens de rapporten "weinig" reservedelen. 
Niets is bekend m.b.t. een "grijpvoorraad" van standaardartikelen als 
bouten, moeren, smeermiddelen, etc. 

Bij het ontbreken van een reservedeel, in geval van falen, kan TAMECO een 
of meer van de volgende acties overwegen: 

Met spoed alsnog het ontbrekende reservedeel bestellen; 
De defecte component herstellen; 
Een beschikbare alternatieve component monteren; 

- Een vervangende component onttrekken aan een ander object. (het z.g.n. 
kannibaliseren) 

Om het productieverlies te beperken kan men tevens: 
- in een later stadium overwerken of in geval van redundantie overwerken 

op het redundante productiemiddel; 
- Tijdelijk op alternatieve wijze (b.v. handmatig) gaan produceren; 

Tijdelijk productie uitbesteden. 

5.2.5 Uitbestedingsmogelijkheden: 

Gesignaleerd wordt de mogelijkheid die de SIDO-werkplaats biedt t.a.v. 
kleinere reparaties. De SIDO-technicus rapporteerde tevens een contact 
met een goed geoutilleerde slijperij hetgeen van groot belang is met het 
oog op het periodieke slijpen van het pers-gereedschap. 
Het lijkt erop dat TAMECO in zijn directe industriële omgeving steun kan 
vinden bij het oplossen van technische (onderhouds)problemen. 
Hiernaast heeft men de reële mogelijkheid om: 

Zelf het onderhoud uit te voeren; 
Een defect onderdeel ter reparatie terug te sturen naar de fabrikant 
Een serviceploeg te bestellen bij de fabrikant. 

5.3 Het implementeren van verbeteringen: 

Bij de bedrijfskundige pogingen een verbeterd administratie systeem in te 
voeren is men gestuit op een aantal drempels waarvan we mogen 
veronderstellen dat ze ook bestaan indien we een onderhoudssysteem wensen 
te "verkopen" aan TAMECO". 

Deze ervaringen heb ik als vo.lgt in verband gebracht met de eventuele 
invoer van een verbeterd onderhoudssysteem: 

Democratie is belangrijker dan efficientie. 
Bij het streven naar een verbeterd onderhoudssysteem dienen we er voor 
te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers het belang zullen in zien van 
het nieuwe onderhoudsconcept. 
Zonder volledige overeenstemming is het niet mogelijk de continuïteit 
te waarborgen van de uitvoering van veranderingen. 
Gezien de attitude mag het systeem niet gebraçht worden als middel om 
de efficientie te verbeteren maar moet de nadruk worden gelegd 
op het waarborgen van de continuïteit van de productie door te antici
peren op het voorkomen van vooral langdurige stilstand van de productie 
door b.v. een gebrek aan reservemiddelen. 
Onderhoudsactiviteiten mogen geen minderwaardige status toebedeeld 
krijgen omdat ze als minder belangrijk zouden kunnen worden gezien. 
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Aangezien de general-manager een dominante invloed blijkt te 
hebben op het besluitvormingsproces en de motivatie van de werk
nemers moet de inspanning zich vooral concentreren op zijn motiva
tie. 
Hij moet achter de ideeën staan, zo niet dan is implementatie een 
hopeloze zaak; 
Voorzichtigheid is geboden om teveel te willen verbeteren of in te 
voeren. 
Een authoritair optreden zal leiden tot afwijzing. Beter is het in
dien de plannen dat mogelijk maken een lange termijn plan te maken 
waarin het steeds uitvoeren van kleine veranderingen uiteindelijk de 
invoering van het gehele plan oplevert. 
Gezien de gesignaleerde know-how bij TAMECO is het verstandiger de 
mensen met kleine beetjes ervaring te laten opdoen in de uitvoering 
van voor hen nieuwe technische taken; 

Het verdient aanbeveling de implementatie intensief te begeleiden 
omdat onzekerheid bestaat m.b.t. het technisch nivo van de TAMECO 
medewerkers en hun "maintenance-mindedness". 
Voor begeleiding zou een ervaren SlOO-medewerker ingeschakeld kunnen 
worden zoals ook in het verleden technische assistentie van SIDO 
verkregen werd. 
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6. Optimalisering van de onderhoudsbeheersing bij TAMECO 

Inleiding: 

Bij het analyseren van de diverse aspekten van onderhoudsbeheersing bij 
TAMECO moesten enige praktische problemen worden overwonnen die als volgt 
samengevat kunnen worden: 

De technologie van het onderhoud, de samenhangende kennis, welke 
voor een deel hiervoor in hoofdstuk 2 is aangehaald is zó algemeen, 
dat het nut voor praktische toepassing in het bedrijf-TAMECO 
beperkt is. Deze theorie blijkt toegesneden te zijn op de westerse 
situatie veelal grootschalig industrieel ondernemen met navenant 
grootschalige beheersingsproblemen waarbij het optimaliseren van de 
onderhoudsbeheersing in het kader staat van het bereiken van mini
male levensduurkosten. 
Kleinschalig gezien heeft men de onderhoudsbeheersing, althans in 
het westen, wel onder de knie. Er bestaat een relatief hoge graad 
van vakbekwaamheid als gevolg van de ervaring en de know-how die men 
in de loop der jaren met technische systemen heeft opgedaan. 
Materiële problemen kent men nauwelijks en stagnatie door een gebrek 
aan financiële middelen voor onderhoudsdoeleinden zijn mij niet be
kend. De infrastructurele voorzieningen zijn uitstekend zodat o.a. 
de noodzakelijke contacten met de fabrikanten van productiemiddelen 
effectief onderhouden kunnen worden. 
Door specialisatie zijn er hier voldoende bedrijven te vinden waar
aan de onderhoudsultvoering kan worden overgelaten en ook leasing 
behoort tot de mogelijkheden om de zorgen voor het onderhoud te 
minimaliseren. 
De opzet van een doelmatig onderhoudssysteem behoort in de kleine 
bedrijven in het westen dan ook niet tot dié problemen waar indus
triël managers van wakker liggen. Nieuwe ontwikkelingen worden in het 
westen momenteel vooral gegenereerd vanuit de grootschalige proces
industrie (kosten overwegingen) of b.v. een bedrijfstak als de vlieg
tuig industrie (veiligheidsoverwegingen). 
Niet voor niets beschouwt men fase 2 van de onderhoudsontwikkeling, 
die waarin de beheersing centraal staat, als afgerond. 

In het rijtje managementsgereedschap bestaande uit de elementen boe
renverstand, ervaring en theorie (zie pag 2-21) komt de theorie wat 
betreft de opzet van een onderhoudssysteem in een kleinschalig be
drijf (als TAMECO) in een ontwikkelingsland, waar de verworvenheden 
van de westerse industrie nog niet zijn verkregen, wel op de laatste 
plaats. 

- Een bezoek aan TAMECO was niet haalbaar zodat niet rechtstreeks: 
de ervaringen van TAMECO met het machinepark konden worden gehoord; 
de actuele onderhoudsactiviteiten konden worden nagegaan. 
de conditie van het machinepark kon worden beoordeeld; 

- de personele- en materiële middelen konden worden aanschouwd; 
kennis kon worden genomen van de omgeving; 

- kennis kon worden genomen van bedrijfseconomische omstandigheden; 
kennis kon worden genomen van de wensen bij TAMECO t.a.v. onderhoud. 

Om enigzins opheldering te verkrijgen is aan TAMECO een enquete hier
omtrent verstuurd. Zie hiervoor bijlage 1. 
Op het allerlaatste moment kon nog een persoonlijk gesprek met de 
general manager worden gevoerd. 
Veel van het gebruikte materiaal is zodoende indirect verkregen en af
komstig uit op de T.U.E. aanwezige TAMECO archieven. 
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- Technische documentatie m.b.t. het machinepark was slechts in geringe 
mate voorhanden in de TUE archieven. 
Dit probleem kon worden geelimineerd door contact te leggen met leve
ranciers, gebruikers en enige onderhouders. 
Zo is er contact geweest met de leverancier van de excenterpers, wer
den de duitse fabrikanten van de slijp- en polijstmachine en van de 
ovens bezocht is er contact geweest met nederlandse messenfabrikanten, 
met de onderhoudsdienst van Philips nederland en met de Centrale Tech
nische dienst van de TUE. 

Het heeft niet voor ogen gestaan wat betreft de onderhoudsobjecten het 
gehele machinepark in beschouwing te nemen. De analyse beperkt zich tot 
de metaallijn te weten: 

excenterpers; 
- slijpmachines; 
- polijstmachine; 
waarbij werd overwogen dat: 
- deze machines de grootste investering vergden (c.a. Hfl. 200.000 tegen 

Hfl. 30.000 voor de houtbewerkingsmachines); 
- deze machines technisch gezien het meest complex zijn; 
- deze machines het langst in gebruik zijn (in de zomer van 1980 in 

gebruik genomen. 2 jaar later was dit voor de houtlijn het geval); 
de metaallijn het knelpunt voor de productiecapaciteit vormt en uit 
continulteitsoverwegingen verhoogde waakzaamheid op onderhoudsgebied 
vraagt. 

6.1. Achtergrondfilosofie 

Beheersen van het onderhoud betekent het in de hand houden van het 
onderhoudsproces en op basis van inzicht in het resultaat van allerlei 
acties kunnen corrigeren van dit proces. 

De westerse ondernemer zal proberen om voortdurend zijn onderhoudskos
ten te verlagen en de beschikbaarheid van zijn installatie te vergroten 
waarvoor hij maatregelen treft op het gebied van organisatiesystemen en 
procedures b.v. door: 
- een andere organisatievorm te introduceren (productgericht vs. func

tioneel); 
de onderhoudsprocedure te formaliseren; 
de planning te automatiseren en een normtijdensysteem te introduceren; 
permanent de onderhoudskosten en -oorzaken te analyseren ten behoeven 
van een uitgebalanceerd onderhoudsconcept; 
een managementsinformatiesysteem te introduceren met naast kostenin
zicht ook kengetallen naar andere invalshoeken. 

Rapportage aan het management. speelt een aanzienlijke rol in het proces 
van effectiviteitsbeheersing, het inzicht in de gerealiseerde inzetbaar
heid, trentmatig over langere termijn, maar ook in de niet gerealiseerde 
inzetbaarheid, de overschrijdingen van de vooraf vastgestelde normen en 
het analyseren van de oorzaken daarvan. 

Daarnaast is het noodzakelijk over inzicht te beschikken in de doelma
tigheid van het uitgevoerde onderhoud wat ook rapportage van de onder
houdsinspanning in kosten en/of manuren in absolute zin en in relatie 
tot de geleverde productieinspanning vergt. · 
Op grond van dit inzicht kan men taakstellende budgetten toewijzen in 
geld of in personele- en materiële capaciteit. 
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Tot deze verfijning van de onderhoudsbeheersing wordt men vooral ge
dwongen door de steeds groeiende omvang en snel toenemende complexiteit. 
Ook de sterke afhankelijkheid van de technologische ontwikkeling en het 
betrouwbaar functioneren van technische voorzieningen in het kader van 
sociale- en milieu belasting maken dat de aanvaardbaarheid van storingen 
en ongelukken afneemt en dat maatregelen meer geld mogen kosten. 

Duidelijk is dat de westerse filosofie t.a.v. het onderhoud én de 
westerse omgeving TAMECO niet past: 

Bij het optimaliseren van de onderhoudsbeheersing moet de aandacht 
vanwege de randvoorwaarden zoals ze in hoofdstuk 5 naar voren zijn 
gekomen niet gericht worden op een zakelijk, modern informatie
systeem dat het management kengetallen verschaft naar diverse in
valshoeken. Dit zou zelfs in een vergelijkbaar bedrijf in de neder
landse omgeving een irreël streven zijn. 
TAMECO is een klein bedrijf qua aantal werknemers maar ook qua aan
tal machines, machines met een relatief geringe complexiteit. 
In zo'n bedrijf vindt de informatieuitwisseling maar ook de taak
stelling veel informeler plaats. 
Bij TAMECO kan derhalve als minimale formele procedure het bijhouden 
van de "fixed assets ledger" blijven dienen met een garantie dat de 
gegevens ook consequent worden bijgehouden. De kaart kan als geheugen
steun dienen en maatregelen op onderhoudsgebied "zwart op wit" onder
bouwen; 

- De functie onderhoudsbeheer die bepaalt welke onderhoudsacties nood
zakelijk zijn behoeft bij TAMECO niet apart toebedeeld te worden. Mikt 
men in westerse bedrijven op uitgebalanceerde onderhoudsconcepten 
door via een "gestructureerde en permanente analyse van onderhouds
kosten en -oorzaken" voor ieder object de afweging t.a.v. de te 
volgen onderhoudspolitiek te maken dan is duidelijk dat ook zo'n aan
pak voor TAMECO te ver zou gaan omdat ze zeer gedetailleerde informa
tie zou vergen. 

De omvorming van het huidige, ongedefinieerde, beheer dat het onder
houd gemaakt heeft tot een reparatieactiviteit en dat bezig is met het 
ad-hoc oplossen van allerlei voorkomende problemen, tot een functie 
die detailgegevens (zoals wachttijden voor onderdelen of capaciteiten, 
doorlooptijden voor onderhoudsactiviteiten, faalgedragsgegevens etc.) 
gaat verzamelen en omzetten tot een "geïntegreerd plannings- en 
normtijden systeem" zou te groot zijn. 

Dit wil niet zeggen dat TAMECO dan maar overgeleverd moet blijven aan 
toevallige omstandigheden. 
Een eenvoudige analyse van het te verwachten onderhoudsgedrag van de 
machines is ook voor TAMECO mogelijk. Hierdoor kunnen mogelijke pre
ventieve en correctieve acties opgespoord worden waardoor men minder 
aan toevalligheden zal zijn overgeleverd. Ook verkrijgt men door re
gelmatig onderhoud een beter inzicht in de conditie van de machines. 
De analyse zal aangeven welke componenten naar verwachting onderhouds
acties zullen vergen en een schatting geven van de verwachte frequen
ties en duur. Het zal een aanzet zijn tot een meer planmatig uitge
voerd onderhoud hetgeen een betere beheersing impliceert; 

- In de functie onderhoudsuftvoering ligt de pro,blematiek wel het meest 
specifiek. 
Uitvoerig zijn reeds de reservedelen- en materiaalvoorziening aan bod 
gekomen. De onzekerheden die hieromtrent bestaan bij TAMECO zullen 
nauwelijks in een vergelijkbaar nederlands bedrijf gesignaleerd wor
den en hebben in de westerse theorie ook niet die prioriteit die ze 
in de TAMECO praktijk wél hebben. 
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Aan het probleem van de reservedelen- en materiaalvoorziening ligt de 
structureel zwakke financiële positie van TANZANIA ten grondslag die 
het niet toelaat willekeurig en naar eigen inzicht goederen te impor
teren. 
De beheersing van het onderhoudssysteem van TAMECO komt hierdoor onder 
invloed van factoren die men zelf nauwelijks meer kan beïnvloeden. 
We zullen in de sfeer van de reservedelenpolitiek moeten zoeken naar 
mogelijkheden om de risiko's die hiervan uitgaan voor de continuïteit 
van de productie zo klein mogelijk te houden. 

Hiernaast zal de vakbekwaamheid gewaarborgd moeten blijven om een be
trouwbare uitvoering mogelijk te maken. 

6.2 Aanbevelingen 

1. Invoer van een ''algemene onderhoudskaart" en het consequent bijhouden 
van de "fixed assets ledger''. 

Op de "fixed assets ledger" staan per machine aan de voorzijde enige be
drijfseconomische gegevens zoals boekwaarde en afschrijvingen. 
Aan de achterzijde heeft men ruimte gereserveerd voor "major overhaul 
and major repair" waarbij ''date" "description" en "cost" genoteerd 
dienen te worden. 

Dit systeem kan aanleiding geven tot verwarring en dus onnauwkeurigheid 
bij het invullen en evalueren van de gegevens: 

Wie houdt de kaart bij. M.a.w. wie is verantwoordelijk voor het in
vullen van de gegevens. 
De bedrijfseconomische details worden beheerd door de boekhoudster. 
Gezien de geconstateerde discontinuïteit in de uitvoering van de boek
houding mag ook discontinuïteit in de notitie van de onderboudege
gevens worden verwacht en kunnen we ons de vraag stellen of een boek
houdster de taak heeft technische onderboudegegevens op te sporen. 
Wat rekent men tot "cost". 
Hier loopt men het risiko onderboudeafhankelijke kosten niet mee te 
rekenen. 

Invoering van de "algemene onderhoudskaart", te beheren door degene die 
voor de onderhoudsultvoering is aangesteld en waarop gedetailleerde 
onderboudegegevens moeten worden vermeld, kan een oplossing zijn voor 
de geconstateerde tekortkomingen van de bestaande procedure terwijl de 
formele taakstelling niet al te zeer verzwaard wordt. 
Achteraf kan de boekhoudster met de genoteerde gegevens gedetailleerd 
de kosten berekenen en gegevens overnemen op haar "fixed assets ledger". 

De kaart betreft niet álle preventieve, planmatige, onderhoudsacties. 
Vermeld worden op deze kaart: 

alle voorkomende correctieve acties; 
het nabewerken van het excenterpers-gereedschap; 
alle afstelwerkzaamheden; 
de overige moeilijk te plannen onderhoudsacties. 

Deze activiteiten leveren a.h.w. variabele onderhoudskosten op. 
Activiteiten op het gebied van reinigen, smeren en inspectie zijn beter 
voorspelbaar en kunnen in voorcalculatie als vaste onderhoudskosten 
worden meegeteld. 

In de volgende aanbeveling wordt nader ingegaan op de te ondernemen 
onderhoudsacties. (zie ook bijlage 3). 
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De voorgestelde "algemene onderhoudskaart" dient de volgende posten te 
krijgen: 

Datum; 
- Welke machine heeft onderhoud gekregen; 

Gebruikte materiaal/reservedelen; 
Aantal uren stilstand; 
Aantal uren onderhoud. 

De bestaande ••Fixed Assets Ledger" is te vinden in bijlage 2 waar tevens 
een mogelijke uitvoering van de "Algemene Onderhoudskaart" is 
weergegeven. 

2. De invoer van het uit de onderhoudsgedragsanalyse naar vorengekomen 
onderhoudsconcept. 

Als voorbeeld voor systematisch onderbaudsbeheer is van de relevante 
machines uit de metaallijn een onderhoudsgedragsanalyse gemaakt die in 
drie samenhangende deelanalyses kan worden opgesplitst en per 
machinecomponent werd uitgevoerd: 

preventievrijheidsanalyse: welke preventieve acties vergt de component 
en hoe vaak; 
bedrijfszekerheidsanalyse: welke correctieve acties zijn naar verwach
ting nodig en hoe vaak; 

- onderhoudbaarheidsanalyse: wat is de werkwijze bij de preventieve- en 
correctieve acties, welke middelen zijn daarbij nodig en hoe wat is 
naar verwachting de duur van de acties. 

In bijlage 3 is de werkwijze bij deze gedragsanalyse beschreven en staan 
de resultaten van de uitvoering vermeld. 

Het risiko van onverwacht falen zal verminderen door dit regelmatig en 
systematische onderhoud in te voeren, wat de beheersing ten goede komt. 
Het concept moet: 
- het falen van componenten voorkomen; 

falende componenten in een vroeg stadium opsporen vóórdat ze volg
schade kunnen aanrichten; 
een optimale voorbereiding bieden op te verwachten correctieve 
werkzaamheden. 

3. Het bestellen en op peil houden van een basis voorraad reservedelen 
zoals in de gedragsanalyse bepaald. 

Het niet op voorraad hebben van reservedelen kan bij een calamiteit 
onder bepaalde omstandigheden, zoals het niet snel kunnen verkrijgen 
van een importvergunning voor benodigd materiaal, TAMECO veel geld · 
kosten als gevolg van de dan optredende productievermindering door 
stilstand. 
De kosten van de aanschaf en het op voorraad houden van reservedelen 
worden dan al snel vergoed door de baten. 
Een half jaar stilstand is voorgekomen bij de krukas-breuk van de 
excenterpers waarvan de oorzaak lag in een combinatie van materiaal
fouten, tekortschieten in het onderhoud van het gereedschap van de pers 
en afstelonnauwkeurigheden. . 
Voor de polijstmachine werd in 1981 gemiddeld 30 uur stilstand per 
maand gemeld als gevolg van afstelproblemen en storingen. 
In een gesprek met de general manager maakte deze bekend dat recent een 
van de slijpmachines "volledig" gedemonteerd is teneinde alle lagers te 
vervangen. De eigenlijke reparatie-activiteit zou 2 dagen in beslag 
genomen hebben, het zoeken naar de juiste onderdelen vulde de totale 
stilstand echter aan tot één maand. 
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In bijlage 4 is ter illustratie een calamiteit geschetst onder omstan
digheden die gezien de ervaringen uit het verleden beslist niet irreel 
zijn. 
De berekening, die betrekking heeft op falen van een slijpmachine, laat 
zien dat in de bedrijfseconomische situatie van 1982 één uur stilstand 
TAMECO ruim Tsh. 940 zou kosten ofwel Hfl. 258 omgerekend met de toen 
geldende wisselkoersen. 
Een maand productieverlies als gevolg van stilstand van een machine in 
een knelpuntssituatie kost TAMECO dan c.a. Tsh. 178.000 ofwel Hfl. 53.000 

Zeker voor de slijpmachines is aanschaf van de voorgestelde reservedelen 
aan te raden maar vanwege zijn directe invloed op de continuiteit van de 
de slijpbanken geldt dit ook t.a.v. reservedelen voor de excenterpers. 

4. Het aanhouden van een grotere tussenvoorraad lemmeten vóór het 
slijpproces. 

Deze veiligheidsvoorraad lemmeten bedraagt minimaal 6 dagproducties voor 
de slijpmachines. Men begint dus weer te stansen indien de voorraad c.a. 
5000 stuks bedraagt. Per keer stanst men batches van 5.000 à 10.000 stuks. 

Indien het gereedschap moet worden bijgeslepen brengt men deze voorraad 
echter op 6 weken productie voor de slijpmachines ofwel ruim 30.000 
stuks. Recent meldde de general manager dat men per batch 70.000 lem
meten zou stansen en dit opnieuw doet als de voorraad is afgenomen tot 
4.000 stuks. (zodat men globaal de pers drie maal per jaar gedurende 
één week laat produceren) 

De knelpuntsproblematiek van de slijpmachines en de hieruit voortvloei
ende financiële consequenties (zie bijlage 4) rechtvaardigen een conti
continue veiligheidsvoorraad ter hoogte van het aantal dat men hanteert 
indien het gereedschap van de pers moet worden geslepen. 
De minimale tussenvoorraad zou dan moeten gaan bestaan uit 10 à 15% van 
de verwachte jaarproductie aan geharde maar nog niet geslepen messen 
Bij een jaarlijks productienivo van 200.000 messen dus zo'n 30.000 stuks. 

Het bepalen van de kosten van het aanhouden van deze tussenvoorraad 
halffabrikaten stuit op het probleem van onduidelijke vermogenskosten 
Ook de baten van deze maatregel zijn niet eenvoudig te waarderen: 
1. er zijn baten die voortkomen uit vermeden stilstand, het eigenlijke 

doel van de maatregel. 
2. er zijn baten doordat men met deze investering de waardedaling van 

de shilling ontloopt. 

5. De aanschaf van een extra paar slijpmachines. 

Deze investering heeft een aantal duidelijke voordelen: 
- het slijpen met twee paar slijpbanken is een vorm van actieve redun

dantie want we gaan er niet van uit dat de extra machines enkel een 
"stand-by" functie krijgen. 
Hierdoor zal bij een calamiteit aan een van de machines de productie 
nooit helemaal stil komen te vallen. 
Door de ontstane capaciteit zal het mogelijk zijn een eventueel pro
ductieverlies snel met overwerken goed te makèn waardoor de druk op 
het onderhoudssysteem wordt verlicht. 
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- Verwacht mag worden dat de kostprijs van het mes daalt. Bij een 2x zo 
hoge productie dalen de vaste kosten per mes theoretisch met 50%. 
Indien TAMECO zijn verkoopprijs kan handhaven zal de schade door 
niet-gedekte vaste kosten bij omzetdaling t.g.v. stilstand geringer 
zijn dan in de situatie met één paar slijpmachines. 

HOSCO is bereid 500.000 messen per jaar af te nemen, een aantal dat 
met de inzet van twee paar slijpmachines haalbaar wordt. Het hand
haven van de verkoopprijs moet bij de verhoogde omzet mogelijk zijn. 
Volgens de rapportage zou TAMECO in de bestaande situatie zelfs een 
gunstiger verkoopprijs dienen te bedingen aangezien het mes voor ruim 
het dubbele bedrag van wat TAMECO ervoor ontvangt in de winkels wordt 
aangeboden. 

- Met deze aanschaf wordt de in principe ongewenste overcapaciteit van 
de overige machines, een vorm van kapitaalsvernietiging, nuttig ge
maakt en kan men extra personeel aantrekken. 
De capaciteiten van de machines sluiten nu beter bij elkaar aan (zie 
tabel 4 op pag. 2-31) al zal de excenterpers een duidelijke over
capaciteit blijven houden. 
Deze overcapaciteit kan TAMECO benutten om alternatieve producten in 
eigen beheer te maken, waarvan ik hier één voorbeeld wil noemen. 
Het bleek mogelijk uit het afvalmateriaal van de pers harken te maken 
(Het 'prototype' van deze hark heb ik aan Dhr. Mbawala overhandigd) 
en uitgaande van dit idee zou TAMECO de overcapaciteit van de pers 
kunnen benutten om ook ander tuingereedschap, zoals spades, te gaan 
produceren. 
De haalbaarheid van een dergelijk project is m.i. vergroot nu TAMECO 
in zijn omgeving een leverancier van stansgereedschap heeft ge
vonden en niet meer afhankelijk lijkt te zijn van toelevering door de 
C.T.D. van de T.U.E., wat met ontoelaatbare levertijden gepaard gaat 
(minimaal 1 jaar). 
Ook kan TAMECO proberen uitbestedingswerk van derden aan te trekken. 

6. Het bestellen van een service-monteur bij de Fa. Berger in West
duitsland. 

Deze monteur zal de volgende taakstelling mee moeten krijgen: 
!.beoordeling van de conditie van de slijpmachines en polijstmachine 

op langere termijn en het doen van aanbevelingen ter handhaving van 
de conditie; 

2.het optimaliseren van het huidige productienivo van c.a. 100 stuks/uur 
tot het door Berger mogelijk geachte aantal van 130-150 stuks/uur, 
zonder kwaliteitsverlies; 

3.kennisoverdracht van de Berger machinetechnologie (w.o. de onderhouds
technologie). 

ad 1. In Nederlandse bedrijven van de omvang van TAMECO is het een nor-
male gang van zaken dat men in geval van onzekerebeid m.b.t. de 

conditie de fabrikant raadpleegt. Deze laat vervolgens de machine 
onderzoeken door een servicemonteur, die aansluitend adviseert. 
In het geval van TAMECO ligt e.e.a. uiteraard moeilijker vanwege de re
latief hoge kosten die aan zo'n missie verbonden zijn en het feit dat 
de baten aan onzekerheden bloot staan. Het is b.v. niet zeker dat deze 
monteur erin slaagt de capaciteit te vergroten.· 
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Dat er onzekerheid heerst t.a.v. de machineconditie is duidelijk. 
Zeker is dat deze service-monteur een deskundig oordeel kan geven m.b.t. 
de conditie en de acties die ondernomen moeten worden om de komende jaren 
met deze machines op verantwoorde wijze te kunnen blijven produ-
ceren. Deze deskundigheid mag niet worden verwacht van een nederlandse 
(TUE) technicus laat staan van een lokale tanzaniaanse gezien het 
specifieke karakter van deze machines. 

De baten moeten vooral worden gezocht in een verminderde onzekerheid en 
het effectief actie kunnen ondernemen t.a.v. de machineconditie. 

ad 2. TAMECO slijpt maximaal 110 lemmeten/uur, terwijl volgens de fabri-
kant minimaal 20% méér mogelijk moet zijn, wat wordt geweten aan een 

niet optimale afstelling van de machine. De slijpsteen-slijtage
compensatie levert op dit gebied de nodige problemen zodanig zelfs dat 
momenteel van één machine de automatische verstelling geheel is uitge
vallen en men op handbediening heeft moeten overschakelen. 
Wellicht zijn er ook ander invloedsfactoren aan te geven. 

Slaagt de monteur op dit punt dan levert dit TAMECO een 20% hogere capa
citeit op en dus omzet- en winstverhoging. 
Voor de situatie van 1982 zou dit een 85% hogere bruto winst betekend 
hebben. 
Zie bijlage 5 voor een berekening hiervan. 

ad 3. Het is duidelijk dat deze technicus het TAMECO personeel voor zover 
betrokken bij bediening en onderhoud van de Berger machines, waar

devolle kennis kan overdragen. 
De mensen krijgen een training op hun eigen werkplek en in de eigen om
geving van iemand die vanwege zijn deskundigheid geaccepteerd zal worden 
en wiens aanwijzingen dan ook een positief effect zullen hebben op vak
bekwaamheid en motivatie in machineonderhoud. 

7. Het waarborgen van de vakbekwaamheid door selectie en opleiding van 
in ieder geval één all-round technicus. 

Voor zover kan worden nagegaan ontbreekt het TAMECO aan een werknemer met 
een all-round technisch inzicht, een zgn. "'duizendpoot'' die: 
- zelfstandig kan werken en initiatieven op onderbaudsgebied kan ont

plooien zoals het voorbereiden van planmatige preventieve acties; 
- niet slechts één vakgebied beheerst maar ondermeer inzicht heeft op 

werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en meettechnisch gebied; 
- ook een stuk administratie/registratie op zich kan nemen; 
- een (technische) correspondentie kan voeren met het buitenland. 

Deze man zal het "'technisch geweten" van de productie afdeling moeten 
zijn wiens adviezen gerespecteerd moeten worden in de besluitvorming. 
Hij wordt primair verantwoordelijk voor de staat waarin de machines ver
keren en voor optredende schade als de productie stagneert door falen van 
het onderhoudssysteem. 

Het is mogelijk dat deze man zich al als zodanig manifesteert binnen het 
bedrijf. Wellicht zijn er nog werknemers met een potentieel aan techni
sche feeling die om welke reden dan ook hun pot~ntieel niet hebben kun
nen ontplooien. 
Het tekort aan technici maakt het aanbevelenswaardig uit het personeel 
minimaal een en liefst twee toekomstige technici te selecteren en deze 
mensen de nodige technische basis kennis, waaronder specifiek onderhoud
gerichte, te verschaffen in een aantal korte op praktische vaardigheid 
gerichte cursussen. 
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Men moet zo voorkomen dat net als in het verleden medewerkers een tech
nische opleiding krijgen die: 
- niet bekwaam zijn; 
- geen interesse/motivatie hebben. 
wat een onbedoelde verspilling van schaarse mogelijkheden betekent. 

TAMEGO zelf is zich er terdege van bewust dat training noodzakelijk is 
en vraagt ook om assistentie hiervoor (bijlage 6, 11.0). De aanbieder 
van opleidingsfaciliteiten zal selectie van de juist personen moeten 
waarborgen. 

8. TAMEGO moet worden voorzien van technische documentatie. 

De documentatie die TAMEGO heeft verkregen bij de installatie van de 
machines is té summier. 
Door het ontbreken van onderdelenlijsten met daarop een beschrijving en 
codering van reserve-delen aangevuld met tekeningen waarop deze onder
delen zijn terug te vinden hebben zich in het verleden reeds vergis
singen voorgedaan en werden verkeerde onderdelen ontvangen. 

Er is inmiddels een begin gemaakt met de aanvulling van de technische 
gegevens. Samen met de aan TAMEGO verstuurde enquete werden voor alle 
duidelijkheid doorsnede tekeningen en onderdelen lijsten van de slijp
machines, de polijstmachine en de hardingsaven aan TAMEGO verstuurd 
die het voor de toekomst mede mogelijk zullen maken effectief onder
delen te bestellen. 

Het verdient ten zeerste aanbeveling om ten minste bij de aanschaf van 
additionele machines de voorziening van technische gegevens in de vorm 
van bovengenoemde detailtekeningen en onderdelenlijsten door de 
leverancier te waarborgen waarbij geeist moet worden dat omschrijvingen 
in de engelse taal worden gedaan. 
Gebeurt dit niet dan wordt de toch al onzekere reservedelen voorziening 
onverantwoord met een extra onzekerheidsfactor belast. 
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7. Toekomst plannen. 

In het recente gesprek op 2 juni 1987 met Mr. Mbawala werd een summiere 
schets gegeven van de conditie van de machines en componenten. 
Deze aanvullende wetenswaardigheden zijn verwerkt in het resultaat van 
de onderhoudsgedragsanalyse en de lijst van aanbevolen spare-parts. 

Duidelijk werd ook dat Mr. Mbawala zeker niet gekenmerkt kan worden 
door de eigenschappen die in 5.2.1 op pag. 2-35 door mij geschetst 
zijn. 
Integendeel. Hij blijkt een nogal dynamisch toekomstbeeld te hebben en 
zich sterk bewust te zijn van de problemen die het bedrijf TAMECO in 
hun greep hebben. 
Zijn voornaamste zorgen zijn: 
- Hoe waarborg ik de welvaart van de inmiddels 90 coöperatie-leden; 
- Hoe kom ik aan voldoende financiële middelen om te kunnen investeren 

in het bedrijf zonder nog méér afhankelijk te worden van derden. 

Als hij erin slaagt financiële middelen te krijgen en zijn plannen uit 
te voeren staat TAMECD een tweede industriële revolutie te wachten: 
1. De productiecapaciteit zal dan verhoogd worden tot 1.000.000 stuks 

per jaar door aanschaf van additionele productiemiddelen en introduc
tie van een twee-ploegendienst; 

2. Er zal worden overgestapt op de productie van roestvrijstalen (rvs) 
lemmeten; 

3. De houten heften zullen worden vervangen door plastic heften; 
4. Er zal geëxporteerd gaan worden; 
5. Er zal verder worden gemechaniseerd m.a.w. men wil minder arbeids

intensief produceren. 

Het ligt niet in de aard van deze scriptie het toekomstbeleid van de 
onderneming te bekritiseren. Toch wil ik voor zover mogelijk enige 
algemene kanttekeningen plaatsen: 

ad 1. Een marktonderzoek zou hebben uitgewezen dat de binnenlandse markt 
1.000.000 messen per jaar kan consumeren. 

De vraag is of het hier een verantwoord uitgevoerd marktonderzoek 
betreft en niet een optimistische schatting enkel gebaseerd op het 
aantal huishoudens dat tanzania telt. Een aantal jaren geleden waren de 
schattingen n.l. de helft van wat men nu veronderstelt en werden die 
schattingen becritiseerd omdat ze té optimistisch zouden zijn. 

Een twee-ploegendienst is uit oogpunt van capaciteitsbenutting én werk
gelegenheid een gunstige zaak en men kan zich afvragen waarom niet in 
een veel eerder stadium naar dit middel gegrepen is om het productie
nivo te verhogen. 

Slaagt men erin het productienivo te verhogen dan zal de kostprijs van 
het mes dalen wat zeer wenselijk is gezien de huidige (negatieve) marge 
van c.a. 5 Tsh. per mes vlgs. de gegevens van Mr. Mbawala. 

ad 2. De huidige messen schijnen al in de winkel te gaan roesten. 
Een door Mr. Mbawala aan mij getoond monster van een TAMECO mes 

zoals dat aan de Tanzaniaanse consument wordt aangeboden, was van 
abominabele schoonheid en zag er uiterst onaantrekkelijk uit. 
Uit esthetische overwegingen is het dan ook alleszins begrijpelijk dat 
men graag een rvs lemmet zou produceren. 
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Ook concurrentieoverwegingen op een toekomstig te veroveren aandeel op 
de exportmarkt zouden dit kunnen rechtvaardigen. 
Tevens is het Mr. Mbawala uiteraard opgevallen dat op de westerse markt 
zelfs het goedkoopste huishoudmes tegenwoordig van rvs is en waarom zou 
TAMECO minderwaardige producten moeten vervaardigen? 

Naar mijn mening hebben we hier een schoolvoorbeeld van een z.g.n. de
monstratie effect een volkomen begrijpbare beinvloeding door westerse 
producten van de behoefte van mensen uit de derde wereld. 
Objectief gezien is dit effect verwerpelijk. De Tanzaniaanse consument 
is in het geheel niet gebaat bij een mooi maar duur rvs mes dat tevens 
geschikt is voor de afwasmachiner Het TAMECO-mes in zijn huidige vorm 
is véél goedkoper en zeker doelmatig of zoals men zelf opmerkt "it is 
designed to copy with Tanzania environment" 

TAMECO doet er beter aan zijn schaarse deviezen niet te besteden aan 
dure grondstoffen als roestvrij-staal waar het met goedkoper materiaal 
zijn product kan vervaardigen. 

Hierbij komt dat het nog maar de vraag is of dat 1.000.000 Tanzaniaanse 
consumenten bereid zullen zijn de meerprijs voor een rvs mes neer te 
tellen. 

TAMECO moet goed beseffen dat ze door het overgaan op een dure 
grondstof nóg minder greep op vooral de kostprijs van het product zal 
krijgen. De prijzen van de grondstoffen blijken, mede door een 
verslechtering van de wisselkoersverhouding in het nadeel van uiteraard 
de tanzaniaanse shilling, veel sterker gestegen dan de overige kosten 
én de verkoopprijs van het mes. 
Zo is de dollar in de periode 1982-1987 voor Tanzania 6x zo duur 
geworden (van 9.5 naar 60 Tsh/$) terwijl TAMECO slechts in staat was de 
verkoopprijs 2,5x te verhogen (van 16 naar 38 Tsh/mes). Belangrijk is 
in dit verband ook dat de materiaalkosten in 1982 in voorcalculatie 
c.a. de helft van de totale kostprijs van een mes vertegenwoordigden en 
dat door een te verwachten verhoging van de productie, per mes de vaste 
kosten zullen dalen zodat relatief het aandeel van de variabele 
materiaalkosten in de kostprijs nog groter zal worden. 

ad 3. De wens om het houten heft te vervangen door een plastic is 
uiteraard mede ingegeven door overwegingen hiervoor reeds genoemd. 

Gunstig in dit verband kan zijn dat de grondstof plastic in ruime mate 
in de vorm van afval-materiaal in Tanzania te verkrijgen zou zijn. 
Voor de technologie zal men zich helaas weer moeten wenden tot het 
buitenland hetgeen de onafhankelijkheid van TAMECO niet ten goede komt. 

De productie van het houten heft levert momenteel veel uitval door 
versplinteren tijdens het frezen (een betere kwaliteit hout zou te duur 
zijn) en ook is men niet in staat alle heften een gelijke vorm te geven 
doordat een copieerinrichting op de freesmachines ontbreekt. 

Een plastic heft zal het mes zeker duurder maken t.o.v. een mes met 
houten heft wat principieel ongewenst is. 
Dat men als grondstof afvalmateriaal kan gebruiken is een positief 
aspekt. 
TAMECO zal moeten investeren in een spuitgietmachine en een installatie 
om het afvalplastic te vermalen. 
Het verzamelen van het afvalmateriaal kan organisatorische problemen 
opleveren het zou n.l. niet van één leverancier afkomstig zijn maar op 
verschillende plaatsen verzameld moeten worden. 
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ad 4. TAMECO wil exporteren om minder afhankelijk te worden van externe 
hulp in de vorm van deviezen. 

Het is duidelijk dat verminderde afhankelijkheid in dit opzicht gewenst 
is maar het is de vraag of het doel de middelen heiligt. 
TAMECO zal als dit plan ingang vindt niet kunnen ontkomen aan zorg voor 
een goede kwaliteit van het mes en waarschijnlijk een rvs uitvoering 
moeten gaan produceren omdat niemand in het buitenland bereid zal zijn 
een verroest mes van Tanzaniaans fabrikaat te kopen/verkopen. 

Veel zal hierbij afhangen van de vraag of: 
- TAMECO in staat is een in prijs en kwaliteit concurrerend mes te pro

duceren; 
TAMECO zich een buitenlands marktaandeel kan verwerven. 
Hierbij moet worden overwogen dat het onwaarschijnlijk is dat men op 
de westerse markt kan concurreren door de hoge transportkosten, lage 
prijzen en wellicht handelsbelemmeringen. 
De mogelijkheden zullen vooral in de regionale markt moeten worden 
onderzocht waar TAMECO zich eerst nog in het commerciële circuit moet 
inwerken om de juiste afzetkanalen te openen. 

ad 5. TAMECO kampt volgens Mr. Mbawala met té hoge kosten. C.a 25% van 
de totale kosten bestaan hierin uit loonkosten en daar wenst hij 

op te bezuinigen. De huidige kosten van het mes (Tsh 42.0) zouden hoger 
zijn dan de opbrenst (Tsh 37.8) zodat per saldo de productie momenteel 
verliesgevend is. 
Prijsonderhandelingen met de voornaamste afnemer, HOSCO, zijn volgens 
de general manager niet mogelijk. 
Dan is mechanisatie van de productie, vooral als de kapitaalgoederen 
hiertoe geschonken worden, inderdaad een mogelijkheid om op arbeidsloon 
te bezuinigen. 
Men denkt hierbij m.n. aan mechanisatie van het hardingsproces, dat 
momenteel 4 operators vergt. Tevens zou dit de kwaliteit van het 
product, die momenteel niet stabiel is doordat de operators er een 
verschillende handelswijze op na houden, ten goede komen. 
Mechanisatie zou het resultaat van het harden stabiliseren, goede 
instructie van de operators uiteraard óók zodat dit argument mij niet 
echt sterk overkomt. 

Het verlies van 3 arbeidsplaatsen lijkt een minder gelukkig effect 
gezien de doelstelling "het scheppen van werkgelegenheid voor de 
werkloze in de stad" van TAMECO. Het lijkt mij ook de vraag of de 
algemene vergadering een dergelijk voorstel zal accepteren gezien het 
principe van volledige overeenstemming dat men hanteert. 
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7.1 Consequenties t.a.v. de onderhoudsbeheersing. 

Het meest waarschijnlijke toekomst-scenario is m.i. dat waarbij TAMECO 
zijn huidige productiecapaciteit drastisch zal opvoeren tot ten minste 
500.000 messen per jaar mede door twee extra slijpmachines aan te 
schaffen. Tevens zal de kwaliteit van het mes verbeterd worden door een 
betere beheersing van de heften-fabrikage en assemblage. 
Een belangrijk gevolg van e.e.a. is een daling van de kostprijs 
waardoor TAMECO weer winstgevend zal produceren. 
Men zal tevens de kostprijs nauwkeurig moeten gaan bewaken onder druk 
van een steeds verslechterende ruilvoet. De toename van de kosten van 
de te importeren grondstoffen, waarvan staal de voornaamste is, zullen 
naar verwachting steeds de toename van de verkoopopbrengsten over
treffen zodat de marge voortdurend onder druk blijft staan. 

Was er in de "oude" situatie sprake van één duidelijk knelpunt in de 
productielijn, in dit scenario zullen de capaciteiten van de machines 
beter bij elkaar aansluiten. De capaciteiten van hardingslijn, 
slijpproces, polijstmachine en heftenfabrikage zullen ongeveer gelijk 
worden aan elkaar en afzonderlijk zullen de installaties een knelpunt, 
zoals gedefinieerd in bijlage 4, vormen waarvan stilstand al snel een 
niet meer in te lopen productieverlies zal betekenen. De excenterpers 
zal een duidelijke overcapaciteit houden. 
Technologisch gezien zullen de veranderingen beperkt blijven. 
Het scenario impliceert de noodzaak tot een betere onderhoudsbeheersing 
t.b.v. een optimale beschikbaarheid van de productiemiddelen en 
continultelt van de productie hetgeen, mede ook gezien de 
constateringen uit hoofdstuk 5, eens te meer de invoer van de 
voorgestelde verbeteringen rechtvaardigt. 
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BIJLAGE 1: ENGUETE AAN TAHECO 

Navolgende enquete werd begin mei 1987 aan TAMECO verstuurd om inzicht 
te krijgen in de huidige conditie van het machinepark en de 
inspanningen op onderhoudsgebied. 

Opzet was een eenvoudige vraagstelling, hanteerbaar ook voor minder 
geschoolde technici, waarvan de beantwoording in een relatief korte 
tijd achter het buro gedaan zou kunnen worden. 

De enquete bevatte: 
- 4 specifieke vragenformulieren, dubbelzijdig, gericht op excenterpers 

slijpmachines, polijstmachine en de hardingsoven; 
- 5 "open" formulieren, dubbelzijdig, bruikbaar voor machines naar keuze 

van TAMECO. 

Om een effectieve correspondentie mogelijk te maken werden in Duitsland 
aanvullende constructie-tekeningen en onderdelen-lijsten gehaald omdat 
duidelijk was dat dergelijke informatie bij TAMECO ontbrak. 
Waar nodig werden de duitstalige omschrijvingen vertaald in het engels. 

De technische informatie in de bijlagen bevatte: 

Excenterpers: geen; 

- Slijpmachines: - tekeningen "Getriebe" No. 8.110/2.1 , 8.110/2.2 (A3) 
en No. BA 110/2.1 (AO formaat) 

- "Ersatzteilliste Getriebe" No. 8.110/2.1/2.2 
- "Lagerliste Getriebe" 
- tekeningen "Spindelstock" No. 8.620/4.1 (2 stuks A3) 
- "Ersatzteilliste Spindelstock" No. 8.620/4.1 
- "Lagerliste Spindelstock" 

- Polijstmachine: - "'Lagerliste": "Vertikalschlitten" 
"Walzenlagerung" 
"Masch.-Körper 

- tekening No. BA 130/5 (doorsnede polijstrol, A3) 
No. BA 133 1/1 

- Hardingsoven: - Ausmauerung Zeichnung 1-7572 
bijbehorende Spare-Parts List met prijzen. 



This questionnaire concerns: 

1. The renevatien of this machine has: 
0 Top priority; 
0 Secondary priority; 
0 Low priority. 

2. This machine is: 
0 in bad condition: 0 and neeels a major overhaul; 

0 and needs a minor service. 

bijlage 1 - 2 

0 in normal condition: 0 but some minor replacements are necessary; 
0 but needs a routine inspection; 
0 and doesn't need special maintenance yet. 

3. For the renevatien You need: 
0 spares; 
0 technical information; 
0 technical assistance: 0 which is available in Tanzania; 

0 which is not available in Tanzania. 

4. Did You design a routine maintenance schedule for this machine: 0 YES 0 NO 

5. Does this schedule contain instructions for: 
0 lubrication; 
0 cleaning; 
0 routine inspection; 
0 routine adjustment; 
0 exchange of machine-parts after fixed periods ( or repair) • 

6. Who orders for the maintenance work: 
0 .lhe general manager; 
0 The manager; 
0 a special maintenance craftsman; 
0 'Ihe foreman; 
0 The operator of the machine. 

7. who does the maintenance work: 
0 a special maintenance craftsman; 
0 'lbe foreman; 
0 The operator of the machine; 

8. Are the maintenance orders:· 0 verbal ·· 0 written. 

9. Do You keep a maintenance history record (fixed asseds ledger) of this machine: 
0 YES 0 NO. If YES, please send us a copy of this record. 

10~ On the ether side of this form, we will mention some of the main machine-parts. 
Please mark the ones You: - already used for repairing the machine (and how many); 

- think You will need for renovating this machine. 
Also describe the spares You used or think You will need that are not on this list. 

Please note any wishes You have concerning the maintenance of this machine 
(e.g. if You need special tools) or any remarks concerning this questionnaire. 

REMARKS: 
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"Fixed assets ledger" en "General maintanance card" 

front side back side 
FJIED ASSETS ~Dr.F.R MAJOO OVEOHAUL AND MAJO~ REPAIRS 

••nlptlon 

.... ... C'rJptl• _, 
•upplt•r .. 

.S.te or pvretl••• 
co•tCc.l.f. • c .. • l-rt doatleel 

olepr•cJetton pereent•ve• __ , ,.,.rterly 

._. .. er u u .. . 
110 . . 
pt..toue tlllo ... -.... .... l""r'"" .. .. wal• 

Front- and back side 

GENERAL MAINTENANCE CARD 

DATE MACHINE USED MATERIALS AND SPARES DOWN TIME HOURS OF MAINTEN. 

--· -· ···-
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BIJLAGE 3: ONDERHOUDSGEDRAGSANALYSE ( 38). 

Inleiding: 

Over de onderhoudseigenschappen van de TAMECO-machines, en dan m.n. de 
technisch gezien meer complexe uit de metaallijn, is zeer weinig bekend. 
Indien nauwelijks historische gegevens beschikbaar zijn waaruit inzicht 
kan worden verkregen in het onderhoudsgedrag van machines, kan een 
onderhoudsgedragsanalyse een methode vormen om de te verwachten 
onderhoudseigenschappen te evalueren. 

Schets van de algemene procedure: 

De analyse bestaat uit het afleiden van de optredende preventiev~- en 
correctieve onderhoudsacties uit het ontwerp en na te gaan hoe die acties 
moeten worden uitgevoerd. 

Vervolgens kan bepaald worden hoe vaak die acties naar verwachting 
voorkomen en hoe groot de offers zijn die zij vergen, dit, om duidelijk 
te maken welke componenten een verhoogde waakzaamheid vergen. Deze "ver
hoogde waakzaamheid" kan dan passend ondersteund worden met een reserve
delen voorziening. 

De onderhoudsanalyse is per machine opgesplitst in 3 samenhangende deel
analyses, elk met een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte, en wordt 
per relevant veronderstelde component uitgevoerd. 
We onderscheiden: 
- de preventievrijheidsanalyse: welke preventieve acties vergt een com

ponent en hoe vaak; 
- de bedrijfszekerheidsanalyse: op welke wijze kan een component falen, 

welke correctieve acties zijn dan nodig en hoe vaak komt dat naar 
verwachting voor; 

- de onderhoudbaarheidsanalyse: wat is de werkwijze bij de acties en 
en hoe groot zijn de offers in manuren die zij vergen. 

Voor de kwantificering wordt gebruik gemaakt van kengetallen ter 
waardering van frequenties en duur van de onderhoudsacties. 
De waarde van de kengetallen zal i.h.a. samen met de onderhoudsuit
voerders geschat moeten worden. 

De resultaten van de kwantitatieve gedragsanalyse kunnen grafisch worden 
samengevat tot een z.g.n. gedragsprofiel. 
Uitschieters t.a.v. frequentie en/of omvang van de onderhoudsacties 
worden hierin zichtbaar. 

Schets van de gevolgde procedure: 

Voor de Case TAMECO is gekozen voor een analyse die zich beperkt tot de 
metaallijn te weten: 

excenterpers, slijpmachines en de polijstmachine; 
waarbij werd overwogen dat: 

- deze machines de grootste investering vergden (c.a. Hfl. 200.000 tegen 
Hfl. 30.000 voor de houtbewerkingsmachines); 
deze machines technisch gezien het meest complex zijn; 
deze machines het langst in gebruik zijn (in de zomer van 1980 in 
gebruik genomen. 2 jaar later was dit voor de Qoutlijn het geval); 
de metaallijn het knelpunt voor de productiecapaciteit vormt en uit con
tinuïteitsoverwegingen verhoogde waakzaamheid op onderhoudsgebied vergt. 
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In beginsel moeten alle machines onderzocht worden maar we doen dan veel 
nutteloos werk omdat veel, vooral relatief kleinere, machines 
technologisch zodanig inzichtelijk zijn dat het op deze wijze 
formaliseren van een onderbaudsconcept een overbodige "luxe" is. 

Iets dergelijks speelt ook op component nivo. In beginsel moeten alle 
componenten onderzocht worden maar er zijn componenten die (vrijwel) 
nooit onderbaudsacties vergen zoals freems, hefbomen e.d. 

- De preventievrijheidsanalyse: 

Uit de bestudering van de technische dokumentatie kon een vrij uitgebreid 
preventief onderhoudsschema worden samengesteld. 
Allereerst moest hiertoe de technische dokumentatie zoals deze op de 
Technische Universiteit Eindhoven aanwezig was worden aangevuld door 
contact te leggen met de toenmalige leveranciers van de machines. 
Na selectie van de relevant veronderstelde componenten kon de aard van 
de preventieve onderbaudsacties worden bepaald en de werkwijze worden 
vastgelegd deels naar eigen inzicht en ervaring, deels na overleg met 
deskundigen. 

-De bedrijfszekerheidsanalyse: 

Het vastleggen van de mogelijke correctieve acties zou hier de basis 
moeten worden voor de bepaling van een reservedelen voorraad. 

In de algemene procedure komt de bedrijfszekerheidsanalyse tot stand door: 
- Bepaling van de relevante componenten; 

Schatting van de prioriteitsvolgorde van deze componenten; 
Bepaling van de deelfuncties per component; 
Bepaling per deelfunctie van de belasting(en); 
Bepaling per belasting van: 
• Faalmechanisme 
• Faalvorm 
• Faaleffect 
• Benodigde onderbaudsacties 
Bepaling voor elk van de onderbaudsacties van de kengetallen. 

In het TAMECO geval waar de bepaling van een reservedelenvoorraad voorop 
stond en niet een vergelijking van ontwerpalternatieven zoals in de 
algemene procedure, leek het mij niet zinvol deze te volgen vooral omdat 
er een directer weg beschikbaar was via welke de voor correctieve 
onderbaudsacties in aanmerking komende componenten bepaald konden worden. 

Uit oogpunt van hun service-activiteiten is bij de fabrikanten globaal 
bekend welke componenten voor correctieve acties in aanmerking komen. 
Door hen de situatie uit te leggen en offertes aan te vragen voor deze 
componenten wordt snel duidelijk waar zich de zwakke plekken bevinden en 
correctieve onderbaudsacties nodig zullen zijn. 
Door de opgave van de fabrikant te "screenen" werd de uiteindelijke lijst 
reserve-delen verkregen. 
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- Kwantificering van het onderhoudsgedrag 

Het gedragsprofiel toont in een oogopslag welke componenten vanuit 
preventief oogpunt gezien de meeste aandacht vergen. 
Het gedragsprotiel komt tot stand door aan de frequentie en duur van de 
onderhoudsacties een kengetal toe te kennen t.w. Cp voor de frequentie 
en Cm als kengetal voor de duur yan de preventieve onderhoudsactie. 
Vermenigvuldiging van beide kengetallen levert het kengetal Csp dat een 
maat voor de onderbaudsduur vormt en het gedragsprotiel levert. 
In onderstaande tabel zijn de kengetallen zoals ze voor het gedrags 
profiel van de TAMECO machines werden gekarakteriseerd weergegeven. 

TABEL: Karakterisering van de gebruikte kengetallen: 

Frequentie van de Waarde Duur van de waarde 
preventieve actie kengetal preventieve actie kengetal 
(kengetal Cp) (kengetal Cm) 

Dagelijks 125 5 minuten 5 
• 1x per 8 uur 

15 minuten 15 
Wekelijks 25 
.. 1x per 40 uur 30 minuten 30 

Vier maal per jaar 2 60 minuten ( 1 uur ) 60 
• lx per 500 uur 

120 minuten ( 2 uur ) 120 
Twee maal per jaar 1 
-= 1x per 1000 uur 240 minuten ( 4 uur ) 240 

Een maal per jaar 0,5 480 minuten ( 8 uur 480 
-= lx per 2000 uur 

Een maal per vijf jaar o. 1 
• lx per 10.000 uur 
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ONDERHOUDSGEDRAGSANALYSE EXCENTERPERS: 

1. Basisgegevens: 

BAUTAR (Spanje), Fabrikaat 
Type 
Geleverd 
Prijs 

BRE 100 (capaciteit: 100 ton, 55 slagen/min.), 
begin 1980 via Fa. GERMA te Hengelo, 
Hfl. 41.350,= f.o.b. excl. gereedschap, accessoires en 

Reserve
delen 

1 draaispie, 
2 breekringen, 
1 set V-riemen. 

Technische - Smeervoorschrift, 
documentatie - Operators handleiding, 

spare-parts, 

- Exploded views. Hierop zijn de meeste onderdelen zichtbaar 
met hun BAUTAR-code. ~ 

Een reservedelenlijst met daarop de gecodeerde onderdelen 
en hun beschrijving ontbreekt. Hierdoor zijn b.v. de toe
gepaste lager-typen niet bekend. 
De exploded views zijn onduidelijk, waarschijnlijk niet 
compleet aan TAMECO geleverd en in sommige gevallen waar
schijnlijk onjuist. 

2. Technische beschrijving en -opmerkingen: 

Hieronder is de structuur van de machine schematisch weergegeven: 

V N inertia-as N 

kruk-as G 
excenter 

j_R G 

v-riem T 
drijfstang 

E = Electramotor (7.5 Kw, 1500 omw/min) 
V = Vliegwiel, 
N • Naaldlager, 
I = Tandwieloverbrenging, 

kogeltaats 

stoter 

r gereedschap 

K =Koppeling (mechanisch, type draaispie), 
G = Glijlager, 
R = Rem. 

I 1 

I 2 

t ---- --commando 
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Mechanisme: 
Excenter mechanisme ter verstelling van de slaglengte. 

Aandrijving: 
De elektromotor drijft via een V-riem overbrenging de inertia-as aan waarop 
het vliegwiel gemonteerd is en een tandwieloverbrenging. Deze overbrenging 
houdt een vertraging in naar de krukas. 
Na het inwerking stellen van het koppelingsmechanisme wordt de ze krukas voor 
de periode van één slag gekoppeld aan de continu draaiende inertia-
as. Tenzij men de pers op continu-werk instelt, vindt na elke omwenteling van 
de krukas, en dus na elke slag van de pers, ontkoppeling plaats. 
De krukas wordt dan afgeremd en de stoter komt tot stilstand. E-motor, 
inertia-as, vliegwiel en tandwielen blijven doordraaien. 

Draaispiekoppeling en rem: 
Een excenterpers is gevaarlijk door de kracht en snelheid waarmee hij werkt. 
Vooral hier, waarbij met de hand inlegwerk wordt verricht bestaat groot gevaar 
indien de koppeling defect raakt. 

De koppel-spie heeft zijn draaipunt aan de krukas en wordt door een veer tegen 
de nok van de bedieningshefboom gedrukt. Door de nok te kantelen draait de 
spie (t.g.v. de veerdruk) en valt in een van de groeven van de koppelbus die 
in tandwiel I2 is geperst. Hiermee is de koppeling gerealiseerd (vormgesloten). 
Bij de ontkoppeling wordt de spie door aanslag tegen de nok weer in het vlak 
van de krukas gedrukt. 

Een defecte koppeling kan ernstig gevaar opleveren: 
- de pers kan "doorslaan", d.w.z. na het volbrengen van een slag direct 

een tweede maken. 
Om te voorkomen dat de pers twee slagen achter elkaar zou maken als men 
het koppelingspedaal ingetrapt zou houden is de machine voorzien van een 
z.g.n. "uitklinkinrichting". Ook wanneer dit mechanisme ontregeld raakt 
slaat de pers door; 

-De pers kan "nakomen", d.w.z. na het intrappen van het koppelingspedaal 
koppelt de pers niet direct, zodat de stoterbeweging iets later begint 
dan men vermoedt hetgeen vooral bij een hoog arbeidstempo ("nagrijpen") 
gevaar oplevert; 

-De pers kan "scherp staan", d.w.z. door een trilling of stoot kan de 
pers plotseling in beweging komen. 

Dit alles door een defect aan het koppelingsmechanisme. 

De rem heeft bij dit alles een ondersteunende functie, hij beschermt het 
koppelingsmechanisme. 
Is de rem goed afgesteld dan komt de krukas tot stilstand op het moment dat de 
draaispie zover is teruggedrukt dat de rand ervan binnen de omtrek van de 
krukas is komen te liggen. Is de rem te strak of te slap afgesteld, vet of 
versleten dan leidt dit onherroepelijk tot schade aan draaispie of koppelbus. 

Gezien de vitale functie én uit veiligheidsoverwegingen is extra waakzaam
heid door preventief onderhoud voor dit moduul vereist. 

Het freem: 
De hier gebruikte freem-vorm is het z.g.n. C-freem. 
De spanning die tijdens het persen in het freem optreedt zal dit freem doen 
uitveren hetgeen de paralleliteit tussen tafel en stotervlak, waar-
aan resp. onder- en bovengereedschap zijn gemonteerd, verstoort. 
De stijfheid van het freem is zodoende een voorname invloedsfactor in de 
levensduur van het kostbare gereedschap, maar ook in die van de lagers. 
Deze 100-tons pers zou max. 1.1 mm. mogen uitveren. 
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Theoretisch nadert de perskracht oneindig in het o.d.p. Dat de nominale 
perskracht toch niet mag worden overschreden komt uiteraard doordat de 
stijfheid van het freem beperkt is en de Nominale perskracht bepaalt. 
De Nominale perskracht wordt volgens afspraak geleverd als de krukhoek 
30 graden vóór o.d.p. staat, bij maximale slaglengte. 
Deze wetenschap is van belang voor de instelling van de stoter. 

Een belangrijke factor die de Vereiste perskracht bepaalt is de conditie van 
het gereedschap (bot of scherp). Bot gereedschap kan leiden tot volg-
schade door overbelasting van freem en andere componenten. 
Door dit gevaar voor volgschade is waakzaamheid voor de conditie van het 
gereedschap vereist. 

Smering: 
De BAUTAR-pers heeft een automatische smeerpomp waarmee lagers en 
stotergeleiding worden gesmeerd. Voorts kent de pers ook nog een aantal 
smeerpunten die met de hand bijgehouden moeten worden. 

Conclusies: 
Een excenterpers levert in de praktijk weinig problemen op. 
De machines zijn betrouwbaar en onderhoudsarm. 
Ook de BAUTAR-pers van TAMECO lijkt in dit algemene beeld te passen. 
Afgezien van grote problemen door een kruk-as breuk vlak na installatie van de 
machine zijn geen relevante klachten meer vernomen, waaraan de zeer lage 
benutting van de capaciteit ongetwijfeld debet is. 

Toch moet men waakzaam blijven. 
Oneigenlijk gebruik of het verwaarlozen van de conditie van het gereed
schap kunnen aanleiding geven tot storingen. 

Veiligheidsoverwegingen nopen zoals besproken tot extra waakzaamheid t.a.v. de 
conditie van de draaispiekoppeling en de rem. 
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EX CENTERPERS 

Moduul No.) Actie Inspect. Bijvullen Sme- Na- Reinigen Rep. 
Component/fahr.code No. Control. Aftappen ren stellen Conserv. 
--------------------------------------------------------------------------------
!)Koppeling: 1 x 
.kantelspie/CH5 2 x 
.koppelbus/C13 3 x 
.veer/M5 4 x 
.nok/P6 5 x 
.hefboom/L2,P4 6 x 
.lager/C19,A2,T11 7 x 

2)Bedieningsmechan.: 1 x 
2 x 

.stelschroef/T17,35 3 x 

.pen,veer /Bl5,M8 4 x 
/Bl9,Ml0 /B29,Ml5 

.scharnierpunten 5 x 
/B7,Bl6,B17,B18 

.aanslag/B19 6 x 

3)Draadspil met 
kogeltaats/B5: 1 x 

2. x 
3 x 

4)Stotergeleiding/C24: 1 x 
2 x 
3 x 

5)Excenter/E8: 1 x 

6)Lagers: 
• naaldlagers 1 x 
-radiaal/60,64,65,70 2 x 
-axiaal/66,69 3 x 

• glijlagers 4 x 
/Cl0,C14,C17 5 x 

7)Rem: 1 x 
.remschoenen/Zl,Z1a 2 x 

3 x 
.drukveer/M7 4 x 
.scharnierpunt/B8.B22 5 x 

8)Smeerpomp: 1 x 
2 x 

9)V-riemen: 1 x 
2 x 

lO)gereedschap: 1 x 
2 x 

11)Smeernippels: 1 x 



Actie 
No. 

1) 1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

2) 1 
2 
3 
4 
5 
6 

3) 1 
2 
3 

4) 1 
2 

3 

5) 1 

6) 1 
2 
5 

7) 1 

2 
3 
4 

5 

8) 1 
2 

9) 1 
2 

10) 

11) 

1 

2 

1 

en 4 
en 3 
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Werkwijze (Indien een beoordeling niet nader is gekwantificeerd 
is deze ter verantwoording en inzicht van de monteur) 

Auto. smering: verbinding losnemen en pomp inschakelen. 
koppeling demonteren en/of observeren in bedrijf zoek naar slij
tage/beschadiging let vooral op de spie-randen. Vóór montage gron
dig reinigen. 
Zie 2. Vooral de rand van de bus inspecteren op slijtage. 
Demonteren en beoordeel de conditie (sterkte, breuk). 
Observeer in bedrijf en/of demonteer. Let op evt. plastische ver
vorming en beoordeel de beweegbaarheid. 
zie 5. 
Beoordeel de slijtage "op gevoel" of door de speling op te meten. 
Speling: max. 1 0/00 v.d. asdiameter. Asslijtage: max. 0.05 mm. 
Bij vervanging van een glijlager dient het nieuwe overmaatse lager 
met een schraapstaal op maat te worden gebracht en moet tevens de 
as nageslepen worden. 

De punten EM van de smeerkaart oliën met Shell Tonna 68. 
De slag nastellen met de aanwezige stelschroeven. 
Beoordeel de borging. 
Beoordeel de beweegbaarheid. Demonteer, reinig voor montage. 
Beoordeel de beweegbaarheid. 
Beobeerveer in bedrijf. Beoordeel de plastische vervorming. 

Kogel en ratelmoer olieën met Shell Tonna 68. 
Beoordeel de klemming in de drijfstang. 
Stotergeleiding C24 losstellen daarna speling beoordelen door 
stoter te bewegen. 
Evt. de contactvlakken van taatspot en opsluitring/T7 afslijpen. 

Beoordeel de automatische toevoer van vet. 
De drukbouten zó instellen dat juist enige wrijving merkbaar is: 
Te strak: 'tikken', te los: overmatige slijtage v.h. gereedschap. 
Nameten zoals beschreven in DIN 8650. 
Bij nabewerking van de geleiding tevens het gat voor het boven
gereedschap kotteren, ondervlak stoter haaks op gat kotteren. 

Excentriek verdraaien en/of uitbouwen. Contactvlakken reinigen 
(passingroest) en invetten. 

Beoordeel de automatische toevoer van smeermiddel. 
Beoordeel speling en loopvlakslijtage "op gevoel" of door meting. 
Zie 1.7 

Olie de draaipunten B8 en B22 met Tonna 68 zonder het remvlak te 
vervuilen. 
Beoordeel slijtage. Meet de dikte van de voering: minimaal 0.5 mm. 
Demonteren en ontvetten met b.v. Tri. 
Op gevoel stellen door verdraaiing van moer Cl7. Afstelling te 
strak: koppeling 'tikt', te los: nok P6 slaat op aanslag Bl9. 
Beoordeel de beweegbaarheid. 

Beoordeel het nivo van het smeermiddel. 
Hoeveelheid smeermiddel op max. nivp brengen (markering). 

Beoordeel conditie. Let op scheurvorming en uitdroging. 
Nastellen zodanig dat de riem niet slipt. 

Beoordeel het product: Géén bramen, snijweg 1/4 v. mat. dikte. 
Meet de snijspleet. 
Na 50.000 producten gereedschap uitbouwen en naslijpen. 

Alle Tecalemit smeernippels vervangen door nieuwe. 
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Kwantitatief preventief onderhoudsgedrag van de excenterpers 

COMPONENT ACTIE 
GEmAGSPROFIEL (Csp per component) 

Cp C C No m sp o 10 100 10CO . 1000CO 
·-

1 ) KOPPEI...IN::: 1 
2 
3 

·4 1 480 480 
5 
6 
7 

2 )BEDIENIOOSo!ECD-WUSME 1 125 ~ 625 -- -- --- ----2 
3 
4 1 6o 6o • 
5 
6 

3)DRAADSPIL MET KCX::EI...TAATS 1 125 5 625 --- ---- -------2 / 3 1 30 30 

4)STOTERGELEIOING 1 1 2 30 30 -( i--- --- --- ---
3 0,1 480 48 

> 5)Excenter 1 25 15 375 
6)L.ACERS 1 1 4 30 30 

-- --- -- --- " 2 
3 0.1 400 48 ~ 5 

7)R&1 1 125 5 625 [! 2 - -· -- ---
3 25" 30 725 4 

V 5 . 

8) SME:ERPCJoP 1 
25 15 2 375 

9)V-riemen 1 1 30 < 2 30 

10)GmEEOOO!AP :1 125 5 625 r------- -- --- ~ 2 2 480 960 
11 )SMEEl'lNIPPEI...S 1 0,1 6o 6 ... 

OPMERKINGEN: 

De zorg voor de conditie van het stansgereedschap valt op in het gedrags
profiel. Deze zorg kan- worden gerechtvaardigd uitgaande van het reële 
gevaar van volgschade bij een slechte conditie van dit gereedschap. 
Ook de rem vraagt voortdurend preventieve zorg. Ook in dit geval kan 
verwaarlozing leiden tot ernstige volgschade meer nog echter tot 
gevaarlijke werkomstandigheden. 

In tegenstelling tot de andere machines ligt de nadruk bij de preven
tieve acties hier niet zozeer op reinigingswerkzaamheden. 
Opvallend is hier het grote aantal inspecties, allereerst bedoeld ter 
voorkoming van üe reeds genoemde onveilige werkomstandigheden. 
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Aanbevolen reservedelen (Excenterpers) 

De onderdelen-code refereert aan de exploded-views van de 
machine welke in het bezit zijn van TAMECO 

2 stuks 
1 stuks 
1 stuks 
2 stuks 
3 stuks 
3 stuks 
3 stuks 
3 stuks 
3 stuks 
1 stuks 
1 stuks 
1 set 

kantelspie ( CH-5 ) 
nok ( P-6 ) 
kogeltaats met draadspil ( B-5 ) 
breekplaat ( A-5 ) 
veer ( M-5 ) (koppeling) 
veer ( M-10 ) (bedienings mech.) 
veer ( M-15 ) (bedienings mech.) 
veer ( M-7 ) (rem) 
veer ( M-8 ) (bedienings mech.) 
aanslag (koppeling/uitklinkinrichting) ( B-19 ) 
koppelbus ( C-13 ) 
remschoenen ( Z-1 ) 

Van deze onderdelen is een offerte ontvangen. 
Totaal prijs: Hfl. 10.500,00 (- 10%) 
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ONDERHOUDSGEDRAGSANALYSE SLIJPMACHINE: 

1. Basisgegevens: 

Fabrikaat 
Type 
Geleverd 
Prijs 

BERGER (Duitsland), 
AS 1 (2 stuks), 
begin 1980, 
Dm. 38.750,=/stuk, Totaal Dm. 77.500,= f.o.b. 
incl. accessoires. 

Reserve delen 
verbruiksart. 

- 2 jigs (opspanblokken), 
- 75 slijpsschijven, 

Technische 
documentatie 

- 500 kg roest-werend middel. 
- smeervoorschrift, 
- operators handleiding, 
-elektrische-installatie schema's en onderdelenlijst. 

Een onderdelenlijst van de mechanische componenten ont
breekt alsmede constructietekeningen. 

2. Technische beschrijving en -opmerkingen: 

De te onderscheiden deelsystemen (modules) zijn: 

Moduul 1: Slijpspil met aandrijving en slijtage-compensatie inrichting. 
De slijpspil wordt via een V-riem overbrenging door een (7.5 Kw 
1400 omw/min.) E-motor aangedreven en is door een balgafdichting 
tegen vuil en koelwater beschermd. 
Aan deze slijpspil is een verstelmechanisme gekoppeld waarmee 
het afslijten van de slijpschijf kan worden gecompenseerd. Deze 
inrichting wordt met een timer ingesteld indien de mate van 
slijtage door proefslijpen bekend is geworden. Een kleine motor 
(0.25 Kw, 1400 omw/min.) krijgt van de timer impulsen waarna 
zijn rotatie via een worm wormwiel overbrenging omgezet wordt 
in een kleine axiale verplaatsing van de slijpspil. 
Het systeem kan ook met de hand worden bediend en wordt tevens 
gebruikt om de slijpspil terug te trekken indien een slijpschijf 
vervangen moet worden. 

Moduul 2: Sledes met aandrijving en overbrenging. 
Het werkstuk wordt magnetisch aan de houder (jig) geklemd welke 
aan de slede is bevestigd. 
De slede transleert in één richting maar de werkstukhouder kan 
loodrecht op deze translatie nog een kleine beweging maken 
waardoor aan het eind van de slijpgang het werkstuk van de slijp 
schijf wordt teruggetrokken en aan het begin van de slijpgang 
tegen de slijpschijf wordt aangezet. De slijpbeweging vindt in 
procestempo plaats, de teruggang in ijltempo. 
Deze beweging wordt ·gestuurd met een nok-schijf. 
De tafelgeleiding bestaat uit glijbussen om geharde en geslepen 
assen die door rubberbalgen tegen vuil en koelwater worden be
schermd. 
Naast transleren kan een deel van de opspantafel ook roteren wat 
noodzakelijk is als men de snijkant van het werkstuk een krom
ming wil geven. 
Door het instellen van (rechte) linealen kan deze kromming wor
den ingesteld. De rotatie wordt dan tijdens het transleren afge
dwongen. De "nokvolger" op de lineaal bestaat uit een kogellager 
die door veerkracht tegen de lineaal wordt getrokken. 
Een kleine E-motor (0.37 Kw, 2800 omw/min) drijft de slede aan. 
Door het wisselen van tandwielen in de overbrenging is de slijp
beweging op 8 snelheden instelbaar. 



bijlage 3 - 12 

Moduul 3: Koelwatervoorziening. 
Tijdens het slijpen wordt koelwater aangevoerd door een pomp 
die door een E-motor (0.15 Kw, 2700 omw/min.) wordt aangedreven. 
Aan het koelwater dient anti-corrosie middel te worden toege
voegd. Het residu ná het slijpen is zonder dit middel erg agres
sief en bevat o.a. naast zeer fijne slijpdeeltjes een loog 
afkomstig van de slijpschijf. 

Moduul 4: Elektrische besturing. 
Naast de gebruikelijke elektrische componenten als schakelaars 
en zekeringen bevat dit systeem nog een timer, motorbeveiligings 
relais, een stuurtrafo en potentiometer. 

Moduul 5: Freem. 
Het freem is een gesloten, gelaste constructie waarbij men zijn 
best heeft gedaan e.e.a. trillingsvrij te maken. 
Door bepaalde platen te verwijderen heeft men toegang tot de 
hoofdmotor en de slijpspil met V-riem overbrenging. 
Een gedeelte van het freem is voorbestemd om koelwater in op te 
vangen. De overige gedeelten zijn met rubberen flappen beschermd 
tegen opspattend koelwater. 

De beide slijpmachines hebben tot nog toe enige kleinere technische problemen 
gehad. 
- De balgbescherming bleek na één jaar reeds vergaan. Nieuwe balgen werden 

besteld; 
De afstelling van de machine is nog steeds niet optimaal; 
Men had last van "tikkende" lagers. Recent is de machine waarbij dit ge
constateerd werd in zijn geheel gedemonteerd en werden alle lagers ver
vangen. Het probleem schijnt te zijn opgelost; 
De aandrijfriemen werden ontvet en nagespannen; 
De automatische slijtagecompensatie-inrichting van een der machines is 
uitgevallen. Men is er nog niet in geslaagd dit euvel te verhelpen en 
compenseert nu handmatig; 
Er zijn corrosieproblemen. 2 jaar lang is er geslepen zonder anti
corrosievloeistof aan het koelwater toe te voegen. 
De General Manager wil nu de machines in hun geheel laten overschilderen 
Men klaagt over storingen aan elektrische componenten. M.n. schakelaars 
schijnen niet goed te functioneren, al is niet precies bekend welke. 
De storingen kunnen een uitvloeisel zijn van de algehele corrosie
problemen. 

De slijpmachines staan t.g.v. het spatten van slijpvloeistof bloot aan 
vervuiling. Het vuil is echter makkelijk door afspuiten te verwijderen maar moet 
wel met de nodige zorg, en bij voorkeur iedere werkdag, gebeuren. Hierdoor vergt 
bij het preventieve onderhoud.de reiniging de meeste tijd. 
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SLIJPMACHINE 

Component Actie Inspect. Bijvullen Smeren Na- Reinigen Repar. 
(moduul No.) No. Con trol. Aftappen stellen Conserv. 
-------------------------------------------------------------------------------
1)slijpas/aandr.: 
.E-Motor 1 x 
.Bok: draadstang 2 x 
.V-riemen 3 x 

4 x 
.as-lagers 5 x 

6 x 
.poelie-lagers 7 x 

8 x 
.balg-afdichting 9 x 
• spieverbinding 
poeli/as 10 x 

.smeernippels 11 x 

.labyrinth afd. 12 x 

.slijtage compens. 
-E-motor 13 x 
-tandwielkast 14 x 
-worm/wormwiel 15 x 

2)sledes/tafel 
.E-motor 1 x 
.tandw.kast olie 2 x 

3 x 
.draaipunten: 
-met nippels 4 x 
-zonder nippels 5 x 

6 x 
• sledegeleiding 7 x 
• balgafdichting 8 x 
• instelpunten 9 x 
• opspanblok 10 x 
.smeernippels 11 x 
.tandwielen 12 x 

3)koelwater 
voorziening: 1 x 

.E-motor 2 x 
• pomprotor 3 x 
• leidingwerk 4 x 

4)Electr. comp: 
.schakelaars 1 x 
.lampjes 2 x 
.bedrading 3 x 

5)Freem: 1 x 
2 x 



Actie 
No. 

1) 1 

2) 

3) 

4) 

5) 

2 
3 
4 
5,6,7,8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 

2 
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Werkwijze (Indien een beoordeling niet nader is gekwantificeerd 
is deze ter verantwoording en inzicht van de monteur) 

Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 
Draadstang van een willekeurige smeerolie voorzien. 
Beoordeel conditie. Let op scheurvorming en uitdrQging. 
Door verstelling van de bok, zodanig dat de riem niet slipt. 
Zie smeerschema BA 110/6. nippel pos. 8 en 9 met olie inspuiten. 
Bij twijfel controleren of de smering voldoende is. Ook tevéél of 
verkeerd smeermiddel kan aanleiding zijn tot problemen. 
As moet zonder bijgeluiden soepel draaien: vergelijk beide machi
nes met elkaar. Lagers bij voorkeur door een specialist laten ver
vangen indien noodzakelijk. 
Beoordeel de conditie. Let op scheuring en verwijder 'oud' vet. 
Balg is defect als er vet zichtbaar is. 
Bij vervanging de ontlucht-opening van de nieuwe balg inspecteren. 
Beoordeel de tangentiale speling op gevoel. E.v.t. speling is 
hoorbaar door tikken van de machine bij inschakeling. 
Beoordeel de conditie van de spie-gleuf. 
Beoordeel de conditie. Let op beschadiging en/of verstopping. 
Slijpsteen verwijderen. Flens pos. 4 lostrekken, reinigen. 
Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 
Zie smeerschema BA 110/6. Pos. 12 met vet vullen. 
Zie smeerschema BA 110/6. Nippel pos. 10 met vet inspuiten. 

Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 
Zie smeerschema BA 110/6, pos. 1, 2 en 3. Olie aftappen en ver
nieuwen. Door vochtopname gaat de kwaliteit achteruit 
Het olienivo moet zichtbaar zijn in het inspectieglas. 
Zie smeerschema BA 110/6. Nippels pos. 4 en 5 met vet inspuiten. 
Beoordeel de beweegbaarheid. Evt. losnemen, reinigen en invetten. 
Beoordeel de kwaliteit van het product. Het patroon van de slijp
groeven moet regelmatig zijn. Defecte draaipunten vervangen of 
repareren. Ook geleiding en/of linealen kunnen beschadigd zijn. 
Zie smeerschema BA 110/6, nippels pos. 6 en 7 met vet inspuiten. 
Beoordeel de conditie. Let op scheuring en verwijder 'oud' vet. 
Balg is defect als er vet zichtbaar is. 
Bij vervanging de ontlucht-opening van de nieuwe balg inspecteren. 
Draadeinden van olie voorzien, onderdeel moet gangbaar blijven. 
Beoordeel de conditie. Let op beschadiging door het slijpproces. 
Dit opspanblok kan eenvoudig nagemaakt worden. 
Beoordeel de conditie. Let op beschadiging en/of verstopping. 
Beoordeel de speling op gevoel. Deze speling heinvloed de kwali
teit van het product. 

Anti-corrosie vloeistof toevoegen. 
Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 
Open het pomphuis en beoordeel de conditie van de schoepen. 
Beoordeel de leidingen en aansluitingen. Let op lekkage. 

Beoordeel de werking van alle schakelaars. 
Test alle indicatie-lampen. 
Beoordeel bedrading en aansluitingen. Let op beschadigingen. 

Beoordeel de conditie. Kijk of all~ onderdelen nog stevig beves
tigd zijn en niet gebroken, gescheurd of anderszins beschadigd. 
Reinig alle plaatsen die met slijpvloeistof vervuild zijn. Indien 
goed bijgehouden is afspuiten met schoon water afdoende. Bij 
sterke vervuiling afsteken met een beitel. Reinig m.n. de ruimte 
rond opspanblok en kantelplaat. Conserveer plaatsen die door cor
rosie zijn aangetast. 
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Kwar.titatief preventief onderhoudsgedrag van de slijpmachines (2 stuks) 

COMPONENT 
ACTIE 
No. Cp Cm Csp 

0 

GEDRAGSPROFIEL (Csp per component) 
10 100 1CXX) 

1)Slijpas en Aandrijving 1 
5 125 15 1875 

I-1L f--- -- --
7 25 15 S75 9 

1-- --- -- --14 2 15 30 15 
r-_- ---- --2 

3 
4 1 120 120 
11 
12 -- -- --6 
8 
10 

0,1 120 12 

2)Sledes/Tafel 1 
3 125 'S 1875 4 
7 ---- --
5 25 15 8 375 -- -- -- -- ' 2 
6 
9 1 120 120 
10 
11 -- -- --
12 0,1 fl:) 6 

3)Koelwatervoorziening 2 125 5 625 -- ---- --1 25 30 7'YJ ,A -a- -60 -- V 1 fl:) -- -- -- i--

3 0,1 fl:) 6 
4)Electr1sche Componenten 1 .( 2 1 fl:) fl:) 

3 

~ S)Freem ~ 1 30 -~ I'-1---
1 125 30 37'YJ 

OPMERKINGEN: 

De twee slijpmachjnes vergen van de onderzochte productiemachines de meeste 
preventieve onderhoudsaapdacht. 
Dit is vooral een gevolg van de smeer en schoonmaak werkzaamheden die ten 
opzichte van de overige preventieve acties het meest tijdrovend zijn door 
de frequentie waarmee ze moeten worden uitgevoerd. 
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Aanbevolen reservedelen (voor 2 stuks slijpmachines) 

Onderstaande reservedelen zijn terug te vinden op de constructie 
tekeningen die met de enquete aan TAMECO werden verzonden. 
Voor deze onderdelen is tevens reeds een offerte aangevraagd en ont
vangen van de fa. Berger. 

A) zie tekening BA 110/2.1, aandrijving. 

2 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
2 stuks 
8 stuks 
8 stuks 
4 stuks 
2 stuks 
6 stuks 
6 stuks 

span-bouten AS 1-39-4 
curve-segmenten AS 1-2896-3 
motor-as worm AS 1-2897-4 
wormwielen AS 1-2907-4 
lineaal-geleiding 2909-3 
excenter bouten 371-4/1 
balgafdichting 28/45, 2 vouwen 
balgafdichting 63/92, 11 vouwen 
draad-stiften 3125 x 4 
console 192-4 
trekveer 19 x 25 x 70 
trekveer 19 x 25 x 60 

B) zie tekening BA 620/4.1, de slijp as 

2 stuks 
6 stuks 

balgafdichting 280/320, 5 vouwen 
V-riemen 17 x 2100 

Totaalprijs offerte: DM. 1568,50 

pos. 38 
pos. 43 
pos. 47 
pos. 61 
pos. 68 
pos. 69 
pos. -
pos. -
pos. 73 
pos. 66 
pos. -
pos. -



onderhoudsgedragsanalyse vertikale polijstmachine: 

1. Basisgegevens: 

Fabrikaat 
Type 
Geleverd 
Prijs 
Reservedelen 

BERGER (Duitsland), 
HSP 1, 
begin 1980, 
Dm. 47.250,= incl. accessoires, f.o.b. 
- 2 reserve polijst-assen, 
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- 2 frames voor bevestiging van te polijsten messen, 
verbruiksart. 

Technische 
documentatie 

- 10 polijstrollen, 
- 250 kg polijstpasta. 
- Smeervoorschrift, 
- Operators handleiding, 
- Hydraulisch schema en onderdelenlijsten, 
- Electrisch schema en onderdelenlijst, 

Een onderdelenlijst van de mechanische componenten 
ontbreekt evenals constructietekeningen. 

2. Technische beschrijving en opmerkingen: 

Deze machine is in zes modules weer te geven: 

Moduul 1: De sledes. 
Horizontale slede voor de z.g.n. oscillatie beweging. Hierop 
is gemonteerd de Vertikale slede waarop het werkstuk is be
vestigd. Het werkstuk hangt aan een aluminium freem. 
De Nokkenslede is gekoppeld aan de vertikale slede en zorgt 
voor het eventueel volgen door de polijstrollen van een werk
stuk met een bepaald profiel. Het TAMECO-mes heeft een dergelijk 
profiel niet. 

Moduul 2: De polijstrol-units. 
De machine bevat 2 polijstrollen voor een gelijktijdige bewer
king van de beide zijden van het mes. 
Per stuk bestaan deze units uit een om een lager pivoterende arm 
waaraan de as met daarop de polijstrol is gekoppeld. De rol 
wordt aan één zijde met een V-riem overbrenging aangedreven. Aan 
de andere zijde zorgt een hydraulische cilinder voor het aandruk 
ken van de rol tegen het mes. 

Moduul 3: De electro-motoren. 
Twee hoofdmotoren zorgen voor het gelijktijdig aandrijven van 
de polijstrollen. (2x 7.5 Kw (IP44) 1400 omw/min.) 

Moduul 4: Een hydrauliek-unit. 
De hydrauliek drijft de volgende componenten aan: 
- horizontale slede; 
- vertikale slede; 
- veiligheidskap; 
- cylinders voor aandrukking van de polijstrollen. 

De unit bevat ondermeer: 
- E-motor (3 Kw); 

7 cylinders; 
één dubbel-pomp (25 en 8 1/min. bij 50 bar), 
kleppen en ventielen; 
slangen en manometers; 
een oliekoeler met ventilator (motor 0.18 Kw); 
olie. 
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Moduul 5: De elektrische besturing. 
Deze machine bevat een relatief groot aantal elektrische com
ponenten die noodzakelijk zijn voor de automatische besturing 
van het polijstproces. 

Moduul 6: Het freem. 
De toegankelijkheid van de componenten lijkt slecht. 

De polijstmachine is de technisch meest complexe machine bij TAMECO door 
de toepassing van hydrauliek als middel van aandrijving en overbrenging en 
door zijn uitgebreid elektrisch besturingssysteem. 
Het is een complexe machine enkel geschikt voor polijsten waarvan 
ook niet veel constructieve details bekend zijn. 

Tot op heden heeft de machine naar behoren gefunctioneerd. 
Technische problemen liggen voornamelijk: 
- Bij de electrische componenten. M.n. een aantal eindschakelaars vertoont 

storingen; 
In de capaciteit. De capaciteit blijkt achteruit te gaan m.a.w. het kost 
steeds meer tijd om een mes te polijsten. 
Volgens de General Manager het gevolg van een onvoldoende druk op de 
polijstrollen maar m.i. zijn er meer mogelijkheden zoals een storing in 
de aandrijving van de rollen. 

T.g.v. het polijstproces staat de machine aan een behoorlijke vervuiling 
bloot. Het vuil zet zich af in de vorm van een kleverige moeilijk te ver
wijderen laag die als men te lang wacht met reinigen alleen nog afgestoken kan 
worden. 
Het reinigingsaspekt is bij deze machines dan ook de preventieve onder
baudsactie die het meest beslag legt op de onderhoudsmiddelen. Het hoort een 
dagelijks terugkerende bezigheid te zijn. 



POLIJSTMACHINE 

Component 
(moduul No.) 

l)sledes: 
.geleiding 
hor/vert/nok 

.werkst.houder 

.hydr.cyl. 
-vert.beweging 
-oscillatie 

.slag instelling 

.smeernippels 

2)polystrol units: 
.as-bevestiging 
• rolbevestiging 
.aslagers 

.traverse-lagers 

.poelie-lagers 

• handverstelling 
• nokvolger 

.hydr. cyl. 

.spanrol 

.V-riem 

3)Hoofd-motoren: 

4)Hydraul.-unit: 
.olie 
• oliekoeler 
-uitwendig 
-inwendig 

.E-motor 

5)Electr. syst: 
.schakelaars 
.lampjes 
.bedrading 

6)Freem: 
.veiligheidsklep 

7)diversen: 

Actie 
No. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 

1 

Inspect. 
Control. 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

Bijvullen 
Aftappen 

x 
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Smeren Na
stellen 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

Reinigen 
Conserv. 

x 

x 
x 
x 

x 

Repar. 



Actie 
No. 
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Werkwijze {Indien een beoordeling niet nader is gekwantificeerd 
is deze ter verantwoording en inzicht van de monteur) 

-------------------------------------------------------------------------------
1) 1 

2 

3 en 4 

5 
6 

2) 1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 

3) 1 

4) 1 

2 
3 

4 

5 

5) 1 
2 
3 

6) 1 

2 

7) 1 

Zie smeerkaart 133.1/6. Nippels pos. 7,8 en 11 met vet inspuiten. 
Bij twijfel controleren of de smering voldoende is. Ook tevéél of 
verkeerd smeermiddel kan aanleiding zijn tot problemen. 
Visuele beoordeling van de opspanning van de werkstukken en de 
conditie van het opspan-rek. 
Visuele beoordeling van de conditie van manchetten en zuiger
stang. Let op lekkage. 
Controleer de instelling van de eindschakelaars. 
Beoordeel de conditie. Let op beschadiging en/of verstopping. 

Controleer of de as (12) stevig vast zit en geborgd is. 
Controleer of de rollen niet op de as meedraaien. 
evt. as (12), moer {1) of moeren KM 14 aandraaien. 
Zie smeerkaart 133.1/6. Nippels pos. 10 met vet inspuiten.(zie 1) 
Speling op gevoel beoordelen. As moet zonder bijgeluiden soepel 
draaien 
Zie smeerkaart 133.1/6. Nippels pos. 9 met vet inspuiten.(zie 1) 
Speling op gevoel beoordelen. 
Zie smeerkaart 133.1/6. Nippels pos. 5 met vet inspuiten.(zie 1) 
Riem losnemen. Speling op gevoel beoordelen,Poelie moet soepel 
draaien. 
Behuizing openen en smerin g beoordelen. 
Lagers 3206 van vet voorzien. 
Controleer of het lager soepel draait. Speling beoordelen. 
Visuele beoordeling van de conditie van manchetten en zuiger
stang. Let op lekkage. 
Zie smeerkaart 133.1/6. Nippels pos. 6 met vet inspuiten.(zie 1) 
Beoordeel conditie· Let op scheurvorming en uitdroging. 
Let op de juiste riemlengte bij vervanging. 
Spanning slipvrij nastellen door spanrolverstelling. 

Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 

Beoordeel slangen en aansluitingen. Let op lekkage en beschadiging 
Controleer de goede werking van de instrumenten. 
Zie smeerkaart 133.1/6. Pos. 1 t/m 4: Olie aftappen en verversen. 
De warmtewisselaar uitwendig met perslucht of water reinigen. 
Alternatieve middelen mogen het aluminium niet aantasten. Bij het 
reinigen de moter afdekken. 
Koelblok demonteren. Reinigen met PER CHLOR AETHYLENE of HEINKEL 
P3 Coldcleaner 120. Naspoelen met water, goed drogen. 
Met perslucht inlaatopening koellucht schoonblazen. 

Beoordeel de werking van alle schakelaars. 
Test alle indicatie-lampen. 
Beoordeel bedrading en aansluitingen. Let op beschadigingen. 

Beoordeel de conditie. Kijk of alle onderdelen nog stevig beves
tigd zijn en niet gebroken, gescheurd of anderszins beschadigd. 
Test de werking van de veiligheidsklep die de polystrollen af 
dekt. Controleer de hydr. cyl. op lekkage. 

Verwijder zo grondig mogelijk alle verontreiniging. M.n. het 
hardnekkige, kleverige polijstvuil. In de meeste gevallen zal 
dit vuil moeten worden afgestoken. Onderdelen kunnen in benzine 
worden gereinigd. De machine zal zeer snel vervuilen indien het 
reinigen niet wordt bijgehouden. 



bijlage 3 - 21 

Kwantitatief preventief onderhoudsgedrag van de polijstmachine 

COMPONENT 
ACriE 
No Cp 

GEDRAGSPROFIEL (Csp per component) 

. Cm Csp o 10 100 1000 

1)Sledes 1 125 5 625 -- -- -- --
.2 ~ 
3 
4 1 60 60 
5 
6 

2)Polijstrol Units 1 
2 
3 
5 25 30 7':/J 
7 
10 
13 
~- -- -- -- ~ 

12 
14 1 30 30 
15 

r-
4 

-- -- --
6 
8 0,1 240 24 
9 
11 

3)Hoofd-Motoren 1 125 5 625 • 
4)Hydraulisch Unit 3 125 5 625 5 

/ -- 1-- -- --1 
2 0,5 60 30 
4 

4/ 5)Electr1sch Systeem 1 
1· 30 30 I 2 

3 
6)Freem 1 1 30 30 ~ 2 ....___ 
?)Diversen 1 125 30 37':/J --. 

OPMERKINGEN: 

Het gedragsprofiel maakt duidelijk dat de dagelijkse en onontbeerlijke 
schoonmaakwerkzaamheden, ondergebracht in post 7 (Diversen), veel tijd 
vragen. 
Daarentegen vergt het elektrische systeem, bij TAMEOO een bron van (correctieve) 
narigheid, een post die relatief weinig preventieve zorg krijgt. 
Ik verwacht dat het consequent uitvoeren vah de r~inigi~gswerkzaamheden een 
gunstige uitwerking zal hebben op de conditie van het electrische systeem 
waarbij een relatie verondersteld wordt tussen de vervuiling van de machine 
e~ het falen van electrische componenten. 

\ 



bijlage 3 - 22 

Aanbevolen reservedelen (polijstmachine) 

Constructietekeningen werden met de enquete aan TAMECO toegestuurd. 
De pos. nummers refereren aan deze tekeningen. 
Een offerte betreffende deze onderdelen is reeds ontvangen. 

A) zie tekening BA 133.1/1: 

8 stuks 
8 stuks 
4 stuks 

.4 stuks 

V-riemen SPA x 932 
V-riemen SPA x 1457 
balgafdichting 88/128, 17 vouwen 
afstrijker AS 50/60 x 7/10 

B) zie tekening BA 130.5 

1 paar · 
2 stuks 
6 stuks 
1 paar 
2 stuks 
2 stuks 
1 set 

Span-as 1313-3 
riemschijf 
loopbus 1040-4 
6-kant moer 2269-4 
lager-as 2271-3 
lager-bus 1045-3 
cilinderafdichtingen vlgs 133.1/d 

Totale prijs: DM 2517,40 

pos. 12 
pos. 7 
pos. 2 
pos. 1 
pos. 17 
pos. 3 



bijlage 4 

BIJLAGE 4: STILSTANDSKOSTEN IN KNELPUNTSSITUATIE. 

Bedrijfseconomisch gezien en uitgaande van de "Direct Costing" gedachte, is 
het doel waarnaar TAMECO zou moeten streven een zo groot mogelijke "bijdrage" 
waardoor men ook een zo hoog mogelijke winst krijgt. 

Deze bijdrage bestaat uit vaste kosten en de winst, dus: 

Verkoopprijs minus variabele kosten = Bijdrage (vaste kosten en winst) 

Zoveel mogelijk produceren kan het best als alle productiefactoren onbeperkt 
aanwezig zijn, totdat de grenzen van de afzetmogelijkheden zijn bereikt. 
De productiefactor die in een bepaalde periode het meest schaars is bepaalt de 
capaciteit en noemt men de knelpuntsfactor. 
Stellen we de productiefactoren arbeid en materiaal onbeperkt aanwezig dan 
vormen de slijpmachines gezien hun capaciteit de knelpuntsfactor bij TAMECO. 

GEGEVEN 1982 Voorcalculatie: 

normale productie 
verkoop prijs/stuk 
Totale kosten/stuk 

vaste kosten/stuk 
-afschrijving 
-loon en salaris 
-overig 

variabele kosten 
-materiaal 
-energie 

Winkelprijs 

capaciteit slijpmach. 

wisselkoers 

250.000 stuks/jaar 
16.= Tsh. 
14.01 Tsh. 

6.56 Tsh. 
0.13 Tsh. 
3.45 Tsh. 
2.98 Tsh. 

7.45 Tsh. 
6.83 Tsh. 
0.62 Tsh. 

30 à 40 Tsh. 

110 messen:uur 

9.567 Tsh./dollar 
0.297 gulden/Tsh. 

Bij stilstand van de slijpmachines heeft TAMECO per saldo aan het eind van het 
jaar minder verkoopbare producten gehad. Men verricht geen overwerk. 

De stilstandskosten bedragen nu per uur stilstand van een slijpmachine: 

Bijdragederving 
totale stilstandskosten: 

16,= 
110 

7.45 = 8.55 Tsh. 
x 8.55 = 940.50 Tsh. /uur 

De kosten van een maand stilstand van deze machine zijn als volgt te schatten: 

productieverlies 
bijdragederving 

1/12 
8.55 

x 250.000 = 
x 20.800 = 

20.800 stuks 
178.122 Tsh. (Hfl. 52.900). 



bijlage 5 

BIJLAGE 5: TOENAME WINST DOOR OPTIMALISEREN VAN DE AFSTELLING 

Gegevens: zie bijlage 4. 

Vaste kosten: 250.000 x 6.56 Tsh. = 1.640.000 Tsh/jaar. 

Huidige afstelling 
Omzet 
variabele kosten 
vaste kosten 

110 messen per uur 
250.000 x 16.= = 
250.000 x 7.45 = 

4.000.000 Tsh. 
1.862.500 Tsh. minus 
1.640.000 Tsh. minus 

Bruto winst/jaar 

afstelling geoptimaliseerd 
omzet 
variabele kosten 
vaste kosten 

Bruto winst/jaar 

Toename bruto winst c.a. 80% 

497.500 Tsh. 

110 x 1.2 = 130 messen per uur (minimaal) 
1.2 x 250.000 x 16.= • 4.800.000 Tsh. 
1.2 x 250.000 x 7.45 = 2.235.000 Tsh. 

1.640.000 Tsh. 

925.000 Tsh. 

minus 
minus 
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BIJLAGE 6: TAKECO-PROMOTIE BROCHURE. 
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TANZANIA MEOIANICAL ENGINEERS 

COOPERATIVE SOaETY LIMITED 

(TAMECO) 

P. 0. Box 40057 DAR ES SALAAM 
TEL. No. 63922 

TANZANIA 

.. 
TA ME CO 

2.0. HlSTORICAL BACIC GROUND OF TAMECO 

THE FORMATION AND LEGAL STATUS OF THE SOCIETY 

The Tanzania Mechanica! Engineen Cooperative Society Ltd. was fonned on 4th 
November 1972 as a c:ooperative group. In the following year, 1973, TAMECO was 
probationary registered as an lndustrial Cooperative Soc:iety w;ti. registrl.lion c:ertific:ate 
number 140. 

MEMIERSHIP 

At the period of formation, the number of founder ~em\!en was 17, sinc:e then the 
number has inc:reased lo 42 permanent memben and at the same moment there 43 
memben who are under probation programme. These probational memhers c:an be 
given full membenhip any moment. 

In order, one to become a permanent memher of TAMECO he/she hu to fulfil 
c:onditions which have been laid down in the soc:iety by-laws. This inc:ludes attainment 
ofthe required age, i.e. eighteen yean as wellas ac:quiring ofthe needed skilis demanded 
by the Soc:iety. 

However the number of memhers Is always dec:ided by the tec:hnic:al relationship of 
various parameten whic:h inc:lude the production proc:ess: volume of production and 
other fac:ton whic:h need to he fuiftlied e.1. profTessional servicts, suc:h as Ac:c:ounts. 
economie and tec:hnic:al viabilities. 

INITIAL CAPITAL 

2.2. When TAMECO starteel its operations \he initia! capita I contributed by memhers was 
Shs. 2,SOO/-. This fund was used to built a simple oflic:e building which included store 
and tim'ber workshop. Tbis was achieved through the sacrifice and determination of 
the memben. 

2.3. WORICING TOOLS AND EQUIPMENTS 

Due to wuit financlal ha~ the society could nol purcha~ working tools. The memben 
were requested to surrender their lools ani! equipment to the soc:iety, so that they 
could c:arry on their ac:ûvities of vebicle repair. 

2.4. nRST PROJECT 

The lint project to he carried out by TAMECO was to perform vehicle repairs. This 
induded maintenance of motor. vehic:le and general mec:hanics. panel bcatinl!. and 
welding. The results of these actlvities proved to he fruitless. and me·n;,ers decidcd In 

suspend the project and engatte in otber viabie projec:ts. 

The rusons that led to the failure of tbc garage project can he viewed from the 
followins:-

a) Garatte activities usually require well established work•hops with all types of 
equipment and tools for proper handling of the gara(le procedures. 
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2.5. 

3.0. 

b) The aarage project needed fat workina capital whieh should be used for purehese 
of spares and other accessoriea. 

Under such meap linanc:ial resources the society was forced to su~pend the IJarate 
project and start new projects. 

FIRST ASSISTANQ 

The Tanunia Govemment through Regionat Developmrnt Fund (R.D.F.) bec:amr fhe 
fint organiz.ation that rescued the situation. 11 granted cash money willeb amou11ted 
to Shs. 170,000/· to TAMECO to be usrd for Development activities. 

Jn:Short, the fund wal used for strengthening the society premises, i.e. by fcndng the 
plots purehese of a motor vehiclc and somc working tools. 

OBJECTIVE AND ruNenONS 

TAMECO is an industrial c:ooperative group formed by individual memben upon 
mutual undcrstandinJ. Memhers pooled logether tbc liltie resources they had including 
tbeir worlt skills. The dec:ision of the memhers to perform their production activities 
jointly was based on raisinatbeir ineome as well astheir drvelopment. 

Objectively tbc formation of TAMECO was baaed towards the achievement of the 
followina:- · 

A. MEMHERS SOCIAL AND ECONOMIC BENEFIT 

1. Goods and aervlc:es I'CIIdered by TAMECO are dirccted towards the pubtic In 
general. TTiis in tum ereale income to the society, wbich is finally distributed to 
the memben in agreed proportions. 

2. To improve memben 1tandard of living by use of collective efl'ort on various 
activities destined to tbc memben themselves i.e. construction of living quarten 
for memben. 

3. Provide soc:ial services, 1ucb as hospita! expenses boliday and travelling allowances 
for memben. 

B. ACHIEVEMENJ' TO 11fE NATION 

I. The society operales an economie venture. 11 produces knive; of various use 
thus relieving the nation from importins big am••unt of k nivcs. Hencc, in this case, 
tbc society contributes on building of tbc National Economy by ercating an import 
substitution unit. 

l. ft offers employment opportunities to people, thus decreasing the number of 
enemployed in tbc town. 

ACTlVITIES 

4.1. GARAGE PROJECT 
This was tbr fint project to be arried out by the society. Th is project uisted for a 

2 

4.2. 

u. 

4.4. 

periPel of two yean. The project wa~ suspended due to factors which were beyond 
reach by tbr mrmbers. The reasans have already been talked a bout earlier. 

BOLTS AND NUTS PROJECT 

After suspension ofthe garage project, TAMECO wasofl'ered a Boltand Nuts projects 
by Small Industries Drvrlopment Organization (SI DO). However. the project did nol 
last long. lt also faced the samc problcms, i.e. shortage of raw materials, loek of 
necessary spare partsas well as insuflicient foreign uchange. Later, it was also 
disbanded. This unit was locatcd in the SI DO industrial estale at VingunJUli DrtD ill 
DDr IS SD/Dllltl. 

IC.NIFE MAIC.ING PROJECT 

With the advise of the small scale industries experts from SJDO to start 1 
knife making unit, wbicb was starled in late 1974. 

Using very simpte tools, the society starled making knivrs for home use. We starled 
by black smith method. Later on, proper machinery and equipment was onstalled 
rnabie the societytomeet the rising demand of our produels (knives). Thc support to 
purebase modern machinery was donated by friendly orJ!anizations. 

The support received for this unit was in two phases. Phase one involved the 
construction of a reliable workshed and black smith tools. The financial support for 
construction was donated by Bishop Jacob Kom ba of Songea Dioces. Sccond phase 
was financed by the HIVOS and the Eindhoven University of TechnolofY. Both of 
these are Holland lnstitutions. These two institutions supplied modern machine~ and 
equipment included :-

a) Eccentric press machine with capacity of cutting 8.000 pieces of knive blades 
per day 

b) punching machine 

c) Hardening machine 

d) Tempering Fumace 

e) ginding machine 

0 polishing equipment 

IJ) Bench grinding machine 

b) Handle making unit 

i) Handle rivrting 

j) Handle grinding 

Si nee then, the unit has been producing knives of different utility (domestic me, sisal 
cutting for slauj!hter houses, etc). Together with the success it has acquired, still its 
operations are affrcted by the dependency on foreign currency. A grcat part of raw 
material is imported a< well as spare parts. Shortage of raw material at times forces 
the society to suspend product ion. 

3 



·4.5. MIUING UNIT 
Tbis unit consist of two units, the dehulling and milling section. Tbe unit is ten yean 
old and its performance is satisfactory. lf serves memhers and non·members, thus 
this 1bown thal its service is usefulto the public in genera!. The raw material i.e. grain~ 
for tbe unit is usually brougbl by the customer when processing is needed. 

5.4. ORGANIZATION STRUCTtJRE 

GENERAL MEETING 
(ALL MEMBERS) 

MANAGEMENT COMMITTEE 

GENERAL MANAGER 

% 
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OPERATJON SERVICES 
{WORKERS/ALL MEMBERS) 

4 

• 
5.1. GENERAL MEE11NG 

The general meeting consist of all memben of the society. Tbe meeting is h!!ld once 
per year al the end of each year. Tbe emergenc:e genral meeting can be conducted al 
any given time astheneed may arise. 

FUNCTION 
Tbc highest deelsion maklng body or the society 
Approves the budget of the society 
Planning 
Reeruiling new memben 
Anyother activltln 

5.2. EXECUTIVE COMMI1TEE 
Tbis consist of eight memben and they meet onc:e every month. Somelimes they can 
meet al any given astheneed may arise. 

FUNCTION 
Daily management ofthe society activitin 
lmplementation of the society objectives as directed by the general meeting. 
Other duties direcled by the &eneral meeting. 

5.3. HEAD OF DEP ARTMENl'S 
Head of departments are heading Departments within society activities. A head of the 
the department is nol necessarily a committee member. 

FUNCTION - To supervist all the day to day actlvities of their departments. 

5.4. OPERATION SERVICES 
All memben and worken engaged in production and rendering services for the develop· 
ment ofthe society. 
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PRODUCI"ION PROCESS 

6.0. STAGES OF MANUFAcnJRING KNIVFS 

I. PRE-'\SING: 

2. PUNCHING: 

3. HARDENING: 

This involves c:ulling metal blad.-s in required sizes of a ltnife. Tbe 
capacity amounts lo 18.000 piec~s/day. 

The pressed out pieces are hole-punched for riveting purposes. Tbe 
capacity of th~ punching machine is 4000 pcs/day 

\ 
The pieces are hardened in 'eletric furnance to a required hardness. 
By means of a regulator th~ available voltage is steppcd down to 
that required by the furnance and means are also afforded for 
r~~;ularing the powder and, c:onc~q:~~ntly th~ tempcrature of the 
bath. The capacity of furnance is 4000 pcs/day. 

4. PEI\IPERING: In order to overcome brittleness after hardening of the knives are 
tempered. The c:apacity of this treatment in 4000 pcs/day. 

S. GRINDINt>: Tbc roughness and sharp edges of tbe entire piece of a knife are 
removed by 1riding. 2000pcs are ground every day by the grindina 
machines. 

6 

7. 

POLISIIING:. For smoothness and attraction purposes the blades have to he 
polished. Th~ polishing capacity is 3000 pcs/day. 

HANDLE MAKING, RIVETING, AND HANDLE GRINDING: At this sta,e, 

handles for the knives are made serjlratdy. the caracity being 3000 pcs/day and later 
on I he riveting process takes over at a rale of JOO pcs/day per person. A fier I he fixing 
han:lles lo I he blades. they have lo be ground following the shape of the blade. The 
handles are made out of wood. 

6.4. KNIFE PRODUCTION TREND SINCE 1982 

Year PRODUCTJON LEVEL Of KNIVES (Pieces) 

1982 220,555 

1983 182,420 

1984 153,476 

1985 197,921 

1986 330,000 

The table shows knife production fora period of Jast live yean. However this d~ nol 
m~an that the knife production starled in 1982, but production starled in 1974. The-e 
figures relales lo when we starled using modern mac:hinery. 
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Under normal conditlons, I.e. when nw matcrials are available the toCiety ean prod
~.000 pcs of ltnives but in most cases this capacity c:an not be met due to IC8rcil)" o( 
nw rnaleials whic:h are nol available locally. -~-~-

RAW MATERIALSfSPARE PARTS 

Tbe nw matcrials and consummabie spare parts uKct are as follows: 

TYPES OF RAW MATERIALS/ AMOUNT REQUIRED SOURCE OF AVAl· 
SPARE LABILITY 

I . Steel iron clt 7S IS6 tons lmported 

2. Orinding stone 100 .. 
3. Orinding wheel 1900 .. 
... Folding bellien 2 .. 
5. Thennocouplepyrn 600 mm 

long I " 

Healing element made from 
.. 

6. ·.:1' ' • o L j, 
beat resistant material 3 

' ' ... , " ' 

7. Cenmic: tube ror healing 
.. 

element H 40/30mm 920 mm 3,' : . ' .. 
'} ... 

.. .. : ·-
.. 

I. Cartridges I " 

9. Automatic reguiaton apr!-
ngs 19 X 25 mm lentb 600r -

' 32 .. 
70 mm 

10. V. Beits 2 .. " 
11. Tbermocouple Fd:onat 1 .. 
12. Keyclutcb ·~3. .. .. 

13. Punching rings 36 .. 
14. Break rinp 2 .. -
15. Rubber bufrer 320 mm I .. 
16. Rubber bulrer clipo .16 .. . 

17. Leather Bull'c:r 28 X 92 mm 24 " 

11. 'u.tber bull'er 21 X 41 mm 
2 nap ... .. 
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19. Die ror lauter Eaeeutric 
prell 2 " 

20. Cin:le ..... 30 cm 2.5 cm 
eeutre hole 24 .. 

21. Glue 600 Ka 
.. 

22. Emerydilal 30240pc .. 
13. Ruat Preveative 500 K1 

.. 
24. Polilhina bufFer aw:hlne . I lel .. 
25. Polilhlna Pute 500 Ka " 

7.0 MAilU11NG ASPIC1' 
l'roducb muufldund bJ TAMECO,I.e. tbe tnives are bein110ld dlrough the Board 
ol InteraalTrade CBm. Thua aJI tnives are aold to the Houschold Supplien Company 
(HOSOO) whlc:h il a aublldiary body of the BIT, this is with the e•c:eption of the sisal 
Cllllina tai* whlch are direc:tly aold to the sisal estates. The demand for TAMECO 
kaive~ls aeneraiJy hiJh. From a eeneral survey conducted, there is an annual demand 
of 8pprol.irnately Ofte lailliota btivea while tbe IUpply level ia only 3JO.QOO~nives. So 
rar TAMECO co 11C11 uUII)' the doma~tic demand thia ia apan from the eatcraal 
-ut. In tlle -time, tbe IOdety ia matin110me marketina atudia oa ca(itutina 
atenlal-uta ror ita product. However, befora this can be realised, a number of 
lmprovemct~t mUit be carried out to -bie the tnivea compete with other external 
btife producen. Thit nquil'll, special addition or aome machinery which will be used 
ror improvina tbe quality o( the taife blades and handlea. 

1.0 MDDa DE\'D.OPMENT (IDUCAnON AND TRAINING) 

l.I. 

MOil ol the -ben attained primary education while a number of them have punued 
Technica! COIU'flll from vario111 Vocational Training eentres in the country as well as 
weD u outalde. fa the IIIIIJiaiCIIIell aection, aome of the memben for example The 
Chainilan. ltaBip111 Mba-lla had received varioua manaaement trainin1locally and 
attro.d and other Departmcal Heada. 

WAGD AND BALüii'.S 

The aociety al the bepnnina. memben uaed to wort without any allowanc:e payment. 
In 1973-1974 the aocicty wu able to pay the memben allowances which ranged from 
10/· TSb.- 40/· TSiu. per month. From 1974- 1981 the society paid tbe nu:mberi 
monthly allo-..c:ea rupnJ between Sha. SO/- to fHJ/-. In 1981 - 1984, the society 
wu able to pay uiariet to ita memher ran,ect from fHJ/- - 1,500 TShs. per month 
and in 1915 to date tbe ulary payment is ac:eordina to the aovemment official acale 
which starts from 840/- onwarda u well as depending on qualification, workina 
e1.perien~. and participation in production actlvities of an individual member. 

I 

Every memher of TAMECO la aettlna free medical aervices, the coat Is paid lly tbc 
society. At the urne time memben are usually raid travellina allowance on leave 
and are covered with lnsurance policy. The society has starteel a apecial aavinp fund 
for ach memher in which it has to contribute Sha. 6,000 per year. This will be pven 
toeach memher when time for rctirement is ready. The society plans to builel a livina 
house toeach member. This programme is already In operation and to now four houaes 
have lalready been completeet and presenled to memben who have aerved for 
the society fora period of not less than 40 yean and the other houses are in ditrerent 
construction ataps. However, tb is programme depends areatly on the profit reali:rcd 
by the society durina the year • 

9.0. TAMECO AND OTHER ORGANJZAnON 

TAMECO beina an industrial orpnization can nol operate In isolation, thereforelt 
works in close relation withother oraanisations. TAMECO collaborata very closel) 
with aoveh\plent bodies auch as Ministry of Local Govemment and Cooperative 
Development; Ministry of Financ:e, Ministry of Industries and Trade, etc. The 
society also' collaborates with Public Orpnisations auch as Small Scale lndustry 
(SIDO), Steel lnd~tries, HOSCO, etc., lt also enjoya aood relationship with the 
ruiling Party and its"'b.ass oraanisation auch as Cooperative Union of Tanzania, UWT, 
JUWATA ETC., TAMECO also cooperates with various AIIOciation auch as MEIDA 
and other private aecton, 

U. TAMECO AND FOREIGN ORGANIZAnONS 

I 
10.0 

To the moment T AMECO hu managed to cooperate and wort very c:loaely with 
nrious oraanizationa. Remarkable cooperation hu been achieved throuah the 
Eindhoven University ofTechnoloay and HIVOS {Humanistic lnstitute for Cooperation 
with Developina Countries). This cooperation starled some yean back aince 1974. 
Eindhoven University o( Technoloay has been otrerin1 technica! consultancy while 
HIVOS has been assistina on supply of machinery for the knife project as wellal spare 
parta and raw matcrials required. On the other hand, TAMECO has managed to 
come and wort close with the West Germany Oraanization-"The Friedrich Ebert 
Foundation {FES)" through ita representative in Tanzania. The Society has received 
lOme tools from the FES Fund Programme. 

TAMECO la lookina r-rd ror extra usiatance from other friendly countries and 
dooon. 

We appnciate and value aD the anistance whlch are provided to ua. 

TAMECO AT 11IE MOMENT 

ne aociety's capital ia now In tmn of milliona. When TAMECO -· fonned, lta 
capita! valued at TSbs. S,O'Yl/· this was in 1972, while 1986 the capital has accumulated 
to more than ahillinp forteen million {14,000,000). The aociety apart from providina 
rree social services to its members, the services had proved to increase and its atandard 
hu improved. Memben income bas as well increased to enable the member to cnpe 
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Wllh the standard of livins. TAMECO has also contributed a lot to tlie national 
development by providins tools for the important Economie sector of our Country• 
Asnculture. 

10.1. PROBLEMS 

The main problems ofTAMECO arebasedon three factors, i.e. 

a) Raw-matcrial 
b) Spares 
c) Replac:ement of machin~uc to old agc. 

These three factors require foreisn assistanc:e and henc:e the issue of foreisn currenc:y. 
All efforts of the Tanzania sovemment to overcome the problem is not possible as the .. 
10vernment itself need to contribute a lot in key and sensitivt. secton such as Health, 
Atriculture inputs, etc., 

IO.:Z. SUCCESS 

In aeneral memben are now enjoyins the product of T AMECO as follows 
salary which is beins paid accordins to official ratc 
allowances whcn on leavc 
soc:ial services such as hospital services 
security duc to insurance and special fund rcservcd for eac:b individual 
livin1 houses plan to bc providcd to memben. 

For thc Nation as a whole, inslead of importins knives outsides now the knives are 
available locall. The product is beins manufactured in tbc country, it is deslsned to 
c:opy witb Tanmnia Environment. 

11.0. AREA OF ASSISTANCE 

As it has been said earlier in thc pamphlet that tbc main arcas of assistanc:e are based 
on the: 

a) Raw material 

b) Spares 

c) Machine and equipment suc:b as: 

Electroplatins 
Plastic moldins machines 
Tooi and Die machine 

. d) Tec:hnical trainins for memben. 

These areas need outmost concentration for noticable developmcnt resuits. 

11.1. TYPFS OF ASSISTANCE 

TAMECO wiJl always accept an form of assi•tance however, special requests 11re made 
to the donars. Assistance sought shouid cover the following areas:-

JO 

a) Import support for raw matcrials 
b) Foresin currecy for the purc:hue of spares 
c) Trainin1 opportunitiet 
d) Workins machinery · 

12.0. FUTURE DEVELOPMENI' PLAN 

In order to alleviate the dependenc:y oil aid frorri frlendly countries and orpnimtlone, 
TAMECO is enterins on exilOrt markets for its knives. This, accordinsto tbc rec:ently 
introduc:ed sc:heme of retainin1 50 percent of the exported value, will alleviate tbe 
problem of Raw materials sbortaae and spare· parts now bcin1 caperienc:ed by tbe 
Soc:icty. 

In order this prosramlnc to be succcssrul, we are requcstin1 any interested partner ~o 
join us in implementinsthe export prosramme set by the memben of Tanzania Mec:lia
aical Ensinocrs Cooperative Society Limited. 
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BIJLAGE 7 

Engelse vertaling van de gedane aanbevelingen. 
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RECOMMENDATIONS: 

1. Introduetion of a "Genera! Maintenance-Card" and keeping up to date the 
•Fixed Assets Ledger" consistently. 

At the front-side of the "Fixed Assets Ledger" some information/facts 
pertaining to business economics are mentioned per machine, like for instanee 
book-value and debits. 
At the back side of the ledger space is left for "major overhaul and major 
repair" in which "date, description and cost" should be registered. 

This system could give rise to confusion and consequently to inaccurate 
filling in and evaluation of the·information: 

Who will keep the card up to date. In other words who is responsible for 
filling in the information. 
The details pertaining to business economics are managed by the bookkeeper. 
Consiclering the ascertained discontinuity in keeping the accounts, 
discontinuity in registering the maintenance-information can be expected too 
and one might wonder whether a hookkeeper should be in charge of detecting 
technica! maintenance information. 
What is considered "cost". 
One is liable not to count the indirect maintenance costs. 

The introduetion of the "genera! maintenance card" (see supplement No. 1), 
managed by that person who bas been appointed for the administration of the 
maintenance, upon which detailed maintenance-information is given might be a 
solution for the flaws which were detected in the current procedure whilst the 
forma! setting of the task is not heavily made very much more arduous. 
Afterwards, the hookkeeper can calculate the costs with the help of the 
information that bas been registered and take over the information in the 
"fixed assets ledger". 

The card does not mention all preventive, systematical, maintenance actions. 
On the card are mentioned e.g. : 

All occurring corrective actions; 
The re-grinding of the eccentric-press tools; 
All actions related to adjustment; 
All other maintenance actions that are hard to foresee. 

These activfties give variabie maintenance costs. 
Activfties which have to do with cleaning, lubrication and inspeetion can be 
foreseen more easily and can be counted in cost-estimation as fixed-costs 
concerning maintenance. 

In the next recommendation the maintenance actions that should be undertaken 
are more closely examined (see supplement No. 2) 

The proposed "genera! Maintenance Card" should consist of the following 
entries: 

- Date; 
Which machine was serviced; 

- Used materfals and spares; 
Number of hours of downtime; 
Number of hours of maintenance/overhaul. 

The current "Fixed Assets Ledger" can be found in supplement 1 in which too a 
posssible realisation of the "Genera! Maintenance Card" is described. 
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2. The introduetion of a maintenance-plan which resulted from the analysis of 
the "maintenance behaviour". 

As an example of systematic maintenance management an analysis has been made 
of maintenance-behaviour for the relevant machines of the metal-line which is 
made up of three connected analyses and which can be carried out per machine 
component: 
- Which preventive actions does the component demand and how often; 

Which corrective actions are expected and how often; 
- What is the procedure during the maintenance-actions, what means are needed 

and what is the estimated length (duration) of the actions. 

In supplement No. 2 the results of this test are mentioned. 

The risk of unforeseen defects will diminish if this pattern of regular and 
systematic maintenance is introduced which will help the control over the 
machine. 
This plan should: 
- Prevent defects of the components; 

Detect defective components at an early stage before they will cause more 
damage; 

- Offer a maximum preparation to the expected corrective activities. 

3. Ordering and keeping up a basic stock of spare-parts as determined in the 
analysis of the "maintenance behaviour". 

Not having spare-parts in stock might be very disadvantageous for TAMECO as a 
result of the ensueing diminishing production caused by a downtime. This could 
be the case if one, in case of a calamity, is unable to obtain an import 
license for materials needed in time. 
The costs of purebase and of keeping spare-parts in stock will then prove to 
be profitable. 
A downtime of half a year was recorded in case of the break-down of the 
eccentric-press's crankshaft. 
As for the polishing machine, a downtime of an average of 30 hours per month 
was recorded as a result of problems with adjustment and malfunctioning. 
The general manager made known that one of the grinding-machines has recently 
been completely disassembied in order to replace hearings. 
The actual repair-activity was to take two days, in fact the total duration of 
the downtime was a month due to the fact that one had to search for the right 
parts. 

As an illustration a calamity is described in supplement No. 3. The 
circumstances under which this calamity took place are quite realistic given 
the experiences from the past. The calculation applying to the defect of a 
grinding-machine shows that a·downtime of an hour would cost TAMECO in the 
economie situation of 1982 more than Tsh. 940 or, converted to the exchange 
rates of that time, Hfl. 258. 
The cost of a month's loss of production due toa downtime of a machine in a 
bottleneck situation would be about Tsh. 178,000 or Hfl. 53,000. 

The purebase of spare-parts is advisable, in particular in the case of the two 
grinding-machines. Because of its direct influence on the continuity of the 
production-process on these machines this goes aswell for the eccentric-press. 
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4. Keeping a larger interim-stock of blades for the grinding-process. 

For the grinding-machines the safety stock of blades is at least 6 days of 
production. One starts punching batches of 5,000 and 10,000 pieces every time 
the safety stock amounts about 5,000 pieces. 

lf the tools need to be ground, however, the stock should be six weeks' 
production for the grinding-machines or more than 30,000 pieces. 
Lately the general-manager announced that per batch 70.000 blades would be 
punched and once again if the stock diminished to 4,000 pieces. Thus the press 
produces thrice a year during one week. 

The problems of a bottleneck situation of the grinding-machines and the 
resulting financial consequences (see supplement No. 3) justify the keeping of 
a continua! safety stock of a number one uses in the time it takes to overhaul 
the eccentric-press die. 

The minimum interim-stock should then be 10 to 15% of the estimated yearly 
production of tempered but oot yet ground knives. 
This would amount to about 30,000 pcs. at a production level of 200,000 knives 
a year. 

Determining the casts of keeping up this interim-stock of half-processed 
products is hindered by unclear capital-costs. 

The benefits are also unclear: 
- There are benefits that spring from the avoided downtime, the actual target 

of the measure; 
There are profits that arise from avoiding devaluation of the Tanzanian 
Shilling by means of this investment. 

5. The purebase of an extra pair of grinding-machines. 

This investment bas a number of obvious advantages: 
- Grinding with two sets of grinding machines is a form of active redundancy 

because we do oot presume that the extra machines will have a mere stand-by 
function. 
Because of this production wil! never come to a complete stop in case of a 
calamity. The new capacity will make it possible to make good for any loss 
of production by means of overwork as a result of which the task of the 
maintenance system will be made easier. 

It cao be expected that the cost-price of the knife will go down. At a 
production that is twice as high the fixed charges per blade will theoreti
cally go down by 50%. 
lf TAMECO cao maintain its sales prices, the damage due to uncovered fixed 
charges in case of decreasing sales because of downtime wil! be lower than 
in a situation of production with only one-pair of grinding-machines. 

HOSCO is prepared to buy 500,000 blades a year, a number that is feasible 
with the use of two pairs of grinding-machines. Maintaining sales prices 
should be possible if sales are increased. 
According to reports TAMECO should in the current situation even agree on a 
more favourable salesprice since the knife is ~ffered in shops for more than 
twice the amount that TAMECO receives for it. 

- In purchasing this extra pair of machines, unwanted evereapacity of the 
other machines, a form of capital-destruction, cao be made useful and extra 
persennel cao be taken on. 
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The capacities of the machines are better compatible although the eccentric
press will keep having an obvious over-capacity. 
This ever-eapacity can be used by TAMECO to make other products by their own 
account, an example of which is the following: 
It was shown to be possible to produce rakes out of waste-material from the 
punching-process (A prototyp bas been handed over to Mr. Mbawala). 
Keeping this idea in mind TAMECO might use the ever-eapacity of the press 
to produce other gardening tools like spades. 
The feasibility of such a project has been enlarged since TAMECO found a 
supplier of dies in its environment and no longer seems to be dependent 
of supply by the Central Teehoical Department (CTD) of the Eindhoven 
University which involves inadmissible delivery times (at least 1 year). 
TAMECO might as well try to take on (punching) work from others. 

6. Ordering a service engineer from BERGER in Western Germany. 

This engineer will have the following tasks: 
1. Assessing the condition of the grinding-machines and the polishing machine 

(a long-term assessment) and giving recommendations in order to maintain 
the condition. 

2. Optimize the current level of production of about 100 pieces an hour to the 
level of 130 to 150 pieces an hour, which BERGER thinks feasible without 
loss of quality. 

3. The transfer of knowledge of the BERGER machine technology, in particular 
maintenance technology. 

ad 1. In Dutch companies in size with TAMECO it is a normal procedure to 
consult the manufacturer of the machine in case of uncertainty as to the 

condition. The manufacturer will then have it examined by a service engineer 
who will advize. 
In the case of TAMECO it is much harder to to act likewise because of the 
relatively high costs attached to it and because the profits are open to un
certainties. the engineer for instance, can of course not guarantee that he 
will be able to enlarge the machine-capacity. 

It is obvious that there are uncertainties as to the condition of the machines. 
It is certain that the engineer can give an expert advice on the condition of 
the machines and on the actions which have to be taken in order to be able to 
produce with these machines for the next few years in a manner that is well
considered. One cannot expect such expertise from a Dutch (TUE) technician let 
alone a local technician from Tanzania in view of the specific character of 
these machines. 

The profits are in a diminishing uncertainty and in being able to take 
effective actions with respect to the condition of the machines. 

ad 2. TAMECO grinds at the most 110 blades an hour while according to the 
manufacturer of the machines it is possible to grind at least 20% more. 

This is ascribed to the adjustment of the machine which is not optima!. 
E.g. the grinding-stone wear-compensation is problematical in such a way even 
that in this moment one of the machine's automatic compensation fell out 
completely and one had to switch over to manual compensation. 
There might be other influences as well 

If the service engineer succeeds in this area TAMECO will have a gain in 
capacity of 20% and consequently a sales and profit increase. 
In the situation of 1982 this would have resulted in an increase of the 
gross-profits of 85%. See supplement No. 4 for a calculation in this respect. 
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ad 3. It is obvious that this engineer is able to transfer useful knowledge to 
the personnel of TAMECO that is responsible for maintenance and operation. 
The personnel will receive training in their own environment by a person that 
will be accepted for his expertise and whose instructions will have a positive 
effect on the craftmanship and motivation for machine-maintenance. 

7. Guaranteing craftmanship by means of selection and training of at least 
one all-round engineer. 

As far as can be gathered TAMECO misses an employee who has an all-round 
teehoical insight, a so-called jack-of-all-trades who: 
- is able to work self-employed and who shows enterprise in the field of 

maintenance (e.g. in preparing planned preventive maintenance actions); 
is oot only an expert in one field but who has amongst others insight in 
the fields of mechanica! engineering, electrotechnics and messurement and 
control engineering; 
cao manage administration/registration; 
cao correspond in a foreign language (at least in english). 

This man would be the 'technica! conscience' of the production department 
whose opinion is respected in the decision-making. He will be responsible for 
the condition of the machines and for damage resulting from stagnating 
production because of defects in the maintenance-system. 

It could be possible that this man already manifests bimself thus. Perhaps 
there are other employees with potential teehoical talents who for whatever 
reason have oot been able to show their skill. 
The shortage of technicians is reason to recommend a selection out of the 
personnel, at least of one but rather of two future technicians, and to give 
these people the neccesary teehoical knowledge, among which specific 
maintenance-aimed knowledge, in a number of short practical courses. 

Thus one has to prevent, as happened in the past, that education is offered to 
employees who: 
- are oot competent; 
- are oot interested or motivated. 
which would meao a waste of scant possibilities. 
TAMECO itself is well aware of the necessity of training and asks for 
assistsnee in this field. 
He who offers training facilities will have to guarantee a selection of the 
right persons. 

8. TAMECO must be provided with teehoical documentation. 

The documentation which TAMECO.received with the installation of the machines 
is too concise. 
Because of the absence of a list of machine-parts with a description and coding 
of the spare-parts including drawings that show these parts, a number of 
mistakes have been made in the past and wrong parts have been received. 
In the meao time a start has been made with completing the teehoical details 
(data). In order to make it possible to order components more effectively, 
cross-section drawings and parts-lists of the grinding-machines, polishing
machine and ovens were send to TAMECO together with a poll. 

lts worthy of recommendation to guarantee the supply of teehoical data in the 
shape of abovementioned drawings and parts-lists by the supplier, at least in 
the case of purchase. Moreover descriptions in English should be demanded. Is 
this oot done the already uncertain supply of spare-parts is burdened with 
another factor of uncertainty. 
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"Fixed assets ledger" en "General maintanance card" 

front side back side 
FIXED ASSl'T~~~ MA.IOO OVUIIAUL AND IVIJO~ UPA I~ 

clnnlptlon 

.. u .. •erJptlon -t 

auppller .. 

date of purC'h••• 

coat Cc .1. f. • t .. • looport Htleal 

depree lation perewnt••••--• •uarter ly 

... rwl•tJ• . 
0 . ,, ...... &lila to -.. t. .. .. I ,.. •• 1111 .. t. --

Front- and back side 

GENERAL MAINTENANCE CARD 

DATE MACHINE USED MATERIALS AND SPARES OOWN TIME HOURS OF MAINTEN. 

·t-· .. -·--- ····-
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ECCENTRIC PRESS: 
Preventive maintenance actions and frequency 

Component/Code 
(module No.) 

Action Description 
·· No. 

Frequency 

1)Clutch system: 
.Clutch key/CHS 
.coat/Cl3 

.• spring/H5 
.Lever/P6 
.Levers/L2,P4 
.Bearing/C19_,A2, Tll 

2)Control mechanism: 

.Setscrew/T17.35 

.Pin,Spring/Bl5,H8 
B19,Hl0/B29.H15 

.Pivoting joints 
B7.Bl6,Bl7,Bl8 

.Bolt/B19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

3)Sp1ndle and ball jointiBS 1 
2 
3 

4)Sliders/C24 

5)Eccentric/E8 

6)Bearings:. 
.needle: 
- radial/60,64,65,70 
- axial/66,69 

.bushes/C10,C14,C17 

7)Brake: 
.Brake-shoes/Z1,Z1A 

.Spring compress./H7 

.Pivoting joints 

8)Lubrication pump 

9)Vee-belts 

10)Tooling 

11)Lubrication nipples 

1 
2 
3 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • lx per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • lx per 1000 hours 

Lubricate 
Adjust 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

Inspeet/check 

Inspeet/check 

Lubricate 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

daily • 1x per 8 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • ~x ~er 1000 hours 

twice a year • 1x per 1000 hours 

twice a year • 1x per 1000 hours 

daily • 1x per 8 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 

Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Adjust twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check once per 5 years • 1x per 10000 h 

Clean 

Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

Lubricate 
Inspeet/check 
clean 
adjust 
Inspeet/check 

weekly • 1x per 40 hours 

twice a year • 1x per 1000 hours 
once per 5 years • 1x per 10000 h 
once per 5 years • 1x per 10000 h 
twice a year • 1x per 1000 hours 
once per 5 years • 1x per 10000 h 

daily • 1x per 8 hours 
weekly • 1x per 40 hours 
weekly • 1x per 40 hours 
weekly • 1x per 40 hours 
weekly • 1x per 40 hours 

Inspeet/check weekly • lx per 40 hours 
Fill/drain weekly • 1x per 40 hours 

Inspeet/check 
Adjust 

twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 

Inspeet/check daily • 1x per 8 hours 
Repair four times a year • 1x per 500 h 

Replace once in 5 years • lx per 10000 h 



Action 

1) 1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

2) 1 
2 
3 
4 
5 
6 

3) 1 
2 
3 

4) 1 
2 

3 

5) 1 

6} 1,4 
2,3 
5 

7) 1 

2 
3 
4 

5 

8) 1 . 
2 

9) 1 
2 

10) 1 

2 

11) 1 
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What to do: (When a procedure is not specifically quantified 
it is up to the mechanic's responsibility and technica! insight) 

Auto. lubbr.: disconneet joints and switch on the pump. 
dismount the clutch system and/or inspeet during operation. Look 
for wear /damage.In particular inspeet the spline edges. Before 
assembling thoroughly clean the parts. 
See 2.In particular inspeet wear on the edge of the coat. 
Dismount and check condition (strenght, fracture). 
Inspeet during operation and/or dismount. Specially look for de
formation and check the movability. 
See 5. 
Check for wear by measuring the margin or just with help of your 
experience. Margin: max. 1 0/00 of shaft diam. Wear: max. 0.05 mm 
When replacing a hearing-bush the new one has to be fitted with help 
of a seraper to the right dimension. Also regrind the shaft. 

Lubricate with oil e.g. Shell Tonna 68. See manuf. lubrication sheme. 
Adjust the stroke with help of the set-screws. 
Check if the bol ts are secured. 
Oleck the movability. Disassemble, clean before re-assembling. 
Check the movability. 
Inspeet during operation. Check for deformation. 

Oil the hall-joint and rattling nut {C7). 
Inspeet the fastening of the connecting rod (B4). 
Loosen sliders (C24) and inspeet the margin by moving the sledge (C9). 
If necessary regrind the contact surface betw. ball-joint cover and 
seat. 

Inspeet the a\lto.lubrication. (see also 1.1) 
Adjust the pressing-holts (41) until there is a slight friction. 
to tight: 'ticking' of the clutch, to loose: exc. wear of tooling. 
Check according to instructions on the sheet DIN 8650 of the ins:.. 
structions. When overhauling the sliders, also cutter the bottorn
surface of the sledge perpendicular to thé tooling-hole. 

Turn the eccentric or dismount. Clean and preserve with some grease. 

Inspeet the auto. lubrication. 
Inspeet the margin and wear by measuring or experience. 
See 1.7. 

Lub. the pi voting-joints B8 and B22 wi th a 1i ttle oil. Take care 
not to put grease on the brake surface. 
Inspeet for wear. Brake thickness: min. 0. 5 mm 
Disassemble and clean e.g. with Tri. 
Adjust by turning nut C17. To tight: 'ticking' of the clutch. 
To loose: lever P6 will strike bolt B19. 
Check movability. 

Inspeet the grease level. 
Fill up with grease. 

Check condition. Look for cracks because of drying-out. 
Re-adjust: belt must not glide. 

Examine the product. 'lhere must be no burrs on the cut-edge. 
Examine the sfde-surface: 1 I 4 must be cut. Measure the cutting-chink. 
Disassembie and regrind the tooling after appr. 50,000 products. 

Replace all Tecalemit greasing-nipples by new ones. 
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Recommended spare-parts (Eccentric press) 

The parts-code refers to the exploided-views in the possesion of TAMECO 

2 pcs. 
1 pc. 
1 pc. 
2 pcs. 
3 pcs. 
3 pcs. 
3 pcs. 

· 3 pcs. 
3 pcs. 
1 pc. 
1 pc. 
1 set 

Clutch key ( CH-5 ) 
piece ( p-6 ) 
ball screw ( B-5 ) 
Overload shear ring ( A-5 ) 
Spring ( M-5 ) (clutch) 
Spring ( M-10) (control. mechanism) 
Spring ( M-15 ) (control mechanism) 
Spring ( M-7 ) (brake) 
Spring ( M-8 ) (control mechanism) 
part (B-19) 
clutch bushing ( C-13 ) 
brake-shoes ( Z-1 ) 

Amount: Hfl. 10,500.0:• (-10%) 



GRINDING MACHINES: 
Preventive maintenance actions and frequency 

Component 
(Module No.) 

Action Destription 
No. 

1)Crinding spindie/drive 
.E-Hotor 1 
.Hinge plate/spindle 2 
.Vee-belts 3 

4 
.Spindle Bearings 5 

6 
• Pulley Bearings 7 

8 
.Bellows 9 
.Splin' jÓint pulley/spindie 10 
.Lubrication nippies 11 
.Labyrinth sealing 12 
.Stone wear compensation: 
- E-motor 13 
- gear box 14 
- worm/wormwheel 15 

2)Sliders/table 
.E-motor 
.Gear box oil 

.turning points: 
- with nippies 
- without nippies 

.Sliders 

.Bellows 

.Table setting 

.Jig 
.Lubrication nippies 
.Gears 

3)Coolant system: 
.E-motor 
.Pump rotor 
.Gauges and connections 

4)Electr1cal component&: 
.Switches 
.Bulbs 
.Cables/connections 

5)Frame 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 

Clean 
Lubricate 
Inspeet/check 

·· Adjust 
Lubricate 
Inspeet/check 
Lubricate 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Clean 

clean 
Fill/drain 
lubricate 

clean 
fill/drain 
Inspeet/check 

lubricate 
lubricate 
inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

Fill/drain 
Clean 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

Inspeet/check 
Inspeet/check 
Inspeet/check 

Inspeet/check 
Clean 

Frequency 

daily • 1x per 8 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
daily • 1x per 8 hours 
once per 5 years • 1x per 10000 h 
weekly • 1x per 40 hours 
once per 5 years • 1x per 10000 h 
weekly • 1x per 40 hours 
once per 5 years • 1x per 10000 h 
twice a year • lx per 1000 hours 
twice a year • lx per 1000 hours 

daily • lx per 8 hours 
four times a year • lx per 500 h 
four times a year • lx ier 500 h 

daily • 1x per 8 bours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
daily • 1x per 8 hours 

daily • 1x per 8 hours 
weekly • 1x per 40 bours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
daily • 1x per 8 bours 
weekly • lx per 40 hours 
twice a year • lx per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
once per 5 years • lx per 10000 b 

weekly • 1x per 40 hours 
daily • 1x per 8 hours-
once per 5 years • 1x per 10000 h 
twice a year • 1x per 1000 bours 

twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 

twice a year • 1x per 1000 hours 
daily • 1x per 8 bours 



Action 

1) 1 
2 
3 
4 
5,6,7,8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

2)1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

3) 1 
2 
3 
4 

4) 1 
2 
3 

5) 1 

2 
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What to do: (When a procedure is not specifically quantified 
it is up to the mechanic's responsibility and technica! insight) 

Clean the inlet opening with compressed air. 
Lubricate the screw-thread with any kind of oil. 
Check the condition. In part. look for cracks and dry-out parts. 
Set the hingeplate in order to tighten Vee-belts. See manuf. instr. 
See lubrication scheme BA 110/6, nippies pos. 8 and 9. 
Ensure yourself these parts receive lubricant. Don't lub. to much 
The spindie must rotate without 'strange' noises, vibrations. Cern
pare both macnines in this respect.When necessary order a 
specialist to replace hearings. 
Check the condition Look for cracks and remove 'old' grease. Bellows 
are defective when grease is coming out. Inspeet the ventilation 
hole of the new bellows. 
Inspeet the margin. An excessive margin causes 'ticking' when the 
machine is swi tched on. check the wear of the spline-groove. 
Check the condition. Look for obstructions. 
Remove the grinding wheel and clean the !lange. 
The air-inlet opening should be cleaned with compr. air. 
See lubrication plan BA 110/6. grease pos. 12. 
See lubrication plan BA 110/6. grease pos. 10. 

Clean the air-inlet opening withe compr. air. 
See lubrication plan BA 110/6, pos. 1,2 and 3. Drain the oil and 
refill. The quality will get worse because of moisture. 
Check the oil level. 
See lubr. plan BA 110/6. The nippies pos. 4 and 5 should be greased. 
Check the movability. If necessary dismount clean and grease. 
Check the quality of the product. It must show regular grooves. 
Defective turning points must be repaired.Also check rulers/sliders. 
See lub. plan BA 110/6. Grease the nippies pos. 6 and 7. 
Check condition. Look for cracks and remove 'old'grease. Bellows are 
defective when grease is coming out. When replacing check the 
ventilation hole of the new one. 
Grease the sctew-thread, component should remain movable. 
Check condition. Look for damage because of the grinding process. 
Check condition. Look for obstructions. 
Check the margin. This margin will influence the quality of the 
grinding process. 

Refill with anti-eerrosion lubricant. 
Clean the air-inlet with compressed air. 
Open up the pump-housing and inspeet the rotor. 
Check the gauges and their joints. LooP.: for cracks and leakage. 

Check the condition and functioning of the switches. 
Test all bulbs. 
Check the electrical cables and connections. Look for ·damages. 

Check the condition. In particular check fasteners. Look for damaged 
parts and broken ones. 
Clean the areas that are filthy with grinding-lubrièant. When 
regularly done it should be sufficient to spout-off the dirt with 
clean water. On areas that are excessively filthy the dirt should be 
removed e.g. with a chisel. In particular clean the area around 
the jig and swinging plate. Preserve corroded or damaged places. 
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Recommended spare-parts list (for 2 pcs. of grinding-machines) 

The pos. numbers refer to the drawings ser.t to TAMECO together wi th 
the questionnaire concerning maintenance. 

A) see drawing BA 110/2.1, Drive 

2 pcs. 
·2 pcs. 
2 pcs. 
2 pcs. 
2 pcs. 
2 pcs. 
8 pcs. 
8 pcs. 
4 pcs 
2 pcs. 
6 pcs. 
6 pcs. 

bol ts AS 1-39-4 
crescent on control plate 1-2896-3 
motor-shaft worm AS 1-2897-4 
wormwheel AS 1-2907-4 
ruler 2909-3 
eccentric-bolt 371-4/1 
bellows 28/45, 2 folds 
bellows 63/92, 11 folds 
thread-pin 3125 x 4 
console 192-4 
spring 19 x 25 x 70 
spring 19 x 25 x 60 

B) see drawing BA 620/4.1, grinding-spindle 

2 pcs. 
6 pcs. 

Amount: 

bellows 280/320, 5 folds 
V-belts 17 x 2100 

DM. 1568.50 

pos. 38 
pos. 43 
pos. 47 
pos. 61 
pos. 68 
pos. 69 

pos. 73 
pos. 66 
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POLISHING MACHINE: 
Prevent1ve ma1ntenance actions and frequency 

Component/Code 
(module No.) 

1)Sledges 
.Sliders 
"bor/vert/cam 
.Jig 
.Hydraulic cylinders 
- vertical mövement 
- oscillation 

.Stroke adjustment 

.Luhrication nipples 

2)Polishing mop units: 
.shaft fastening 
.mop fastening 
.Shaft hearings 

.Traverse hearings 

.Pulley hearings 

.Handwheel adj~stment 

.Cam support shaft 

.Hydraulic cylioders 

.Clamp roll 

.Vee-heit 

3)Main E-motors 

4)Hydraulic Unit 
.oil 
.oil cooler 
- outside 
- inside 

.E-motor 

5)Electrical system 
.Switches 
.Bulhs 
.Cahles/connections 

6)Frame 
.Safety guard 

7)Various 

.. 
Action Description 
No. 

Frequency 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 

1 

Lubricate daily • 1x per 8 hours 

Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 

Inspeet/check 
Inspeet/check 
adjust 
Inspeet/check 

Inspeet/check 
Inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
lubricate 
lubricate 
Inspeet/check 
Inspeet/check 
lubricate 
Inspeet/check 
adjust 

Clean 

twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 

weekly • 1x per 40 hours 
weekly • 1x per 40 hburs 
weekly • 1x per 40 hours 
once in 5 years • 1x per 10000 h 
weekly • 1x per 40 hours 
once in 5 years • 1x per 10000 h 
weekly • 1x per 40 hours 
once in 5 years • 1x per 10000 h 
once in 5 years • 1x per 10000 h 
weekly • 1x per 40 hours 
once in 5 years • 1x per 10000 h 
twice a year • 1x per 1000 hours 
weekly • 1x per 40 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • 1x per 1000 hours 

daily • 1x per 8 hours 

Inspeet/check once a year • 1x per 2000 hours 
Fill/drain once a year • 1x per 2000 hours 

Clean 
Clean 
Clean 

daily • 1x per 8 hours 
once a year • 1x per 2000 hours 
daily • 1x per 8 hours 

Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 
Inspeet/check twice a year • 1x per 1000 hours 

Inspeet/check 
Inspeet/check 

Clean 

twice a year • 1x per 1000 hours 
twice a year • lx per 1000 hours 

daily • 1x per 8 hours 
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AcriON What to do (When a procedure is not specifically quantified 
_____________ !!_!~-~e_!~-~=-~=~~!~:~-~=~~~~!~!!!~-~~-~~~!~!_!~!~~!2_ 
1) 1 

2 

3,4 
5 
6 

2) 1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

3) 1 
-

4) 1 

2 
3 

4 

5 

5) 1 
2 
3 

6) 1 

2 

7) 1 

See lubrication plan BA 133.1/6. grease nipples pos 7,8 and 11. 
Ensure yourself these parts receive lubricant. that also to 
much lubrication can cause problems. 
Inspeet visually the fixing of the knifes on the frame and the 
the condition of this frame. 
Inspeet the condition of sealings and piston-rod. Look for leakage. 
Check the adjustment of end-switches. 
Check condition especially look for damage and blocked nipples. 

Check if the shaft is fastened and well secured. 
Check i.i' the mops don't slip on the shaft. 
When necessary !asten shaft (12) nut (1) or nuts' (KM14). 
See lubrication plan BA 133.1/6. Grease nipples pos. 10.(see 1~ 1) 
Inspeet the margin. Shaft should rotate gently without by-sound. 
See lub. plan BA 133.1/6 Grease nipples pos. 9. See also 1.1 
Check the margin. 
See lub. plan BA 133.1/6. Grease nipples pos. 6. See also 1.1 
Remove Vee-belt and check margin. Pulley should rota te easily. 
Open up the housing and check the lubrication. 
Grease the bearings 3206. 
Check if the bearing rotates easily. Check the margin. 
Inspeet the condition of sealings and piston rod. Look for leakage. 
See lub. plan 133.1/6. Grease nipples pos. 6. See also 1.1. 
Check condition. Look for cracks and dry-out areas. 
Replace with a belt of the right lengthwhen necessary. 
Adjust the belt tension with the clamproll so the belt won't slip. 

Clean the air inlet opening wi th compr. air 

Inspeet gauges and connections. Inpart. look for leakage and 
damages. Check the condition of manometers. 
See lub. plan BA 133.1/6, pos. 1 till 4: drain the oil and reflll. 
Clean the outs i de of the heat-exchanger wi th compr. air or water. 
Cover the E-motor when cleaning. Take care the cleaner doesn't 
affect the aluminum of the heatexchanger. 
Disassembie the cooler. Clean the ins i de wi th PER CHLOR AEIHYLENE 
or HEINKEL P3 coldeleener 120. Rinse with water, dry well. 
Clean the air-inlet opening with compr. air. 

Check the condition end functioning of the switches. 
Test all bulbs. 
Check the electrical cables and connections. Look for ctamages. 

Check the condition.In particular check fasteners. Look for damaged 
parts and broken ones. · 
Test the good working of the safety guard which covers the polishing 
mops. Check the hydr. cylinder for leakage. · 

Remove thoroughly all filth. In particular the very sticky and hard 
to remove polishingdirt. In ·most cases this stuff will have to be 
remcved with help of a chisel. Filthy parts can be cleaned in with 
help of a little petrol. 
The machine will become very filthy in a short time if not 
regularly cleaned. 
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Recommended spare-parts list (polishing machine) 

'Ihe pos. numbers refer to the drawings sent to TAMECO together wi th 
the questionnaire concerning maintenance. 

A) see drawing No. BA 133.1/1 

8 pcs. 
8 pcs. 
4 pcs. 
4 pcs. 

V-belts SPA x 932 
V-belts SPA x 1457 
bellows 88/128, 17 folds 
"abstreifer" AS 50/f:IJ x 7/10 

B) see drawing No. BA 130.5 

1 pair 
2 pcs. 
6 pcs. 
1 pair 
2 pcs. 
2 pcs. 
1 set 

shaft 1313-3 
pulley 
bushing 1040-4 
nut 
bearing-shaft 2271-3 
bearing-bush 
cylinder sealings see 
hydr. plan 133.1/d 

Amount: DM. 2517.40 

pos. 12 
pos. 7 
pos. 2 
pos. 1 
pos. 17 
pos. 3 
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Downtime costs in a bottleneck situation (supplement 3) 

From a business-economics point of view and considering "Direct Costing" 
TAMECO's goal should be maximising the "contribution" which will result 
in a maximum profit. 

This "cotribution" covers the fixed costs and profits, so: 

Sales-price minus variable costs = "contribution" (fixed costs plus profits) 

Producing as much as possible can be done best if all producing elements (funds) 
are unlimited available, until salesare no longer possible • 

. 'Die production element which is most scanty will determine tehe production 
capecity and is called the bottle-neck. 
Considering thl9 elements labeur and Materials as being unlimited available, 
in this case the grinding machines because of their production capecity are the 
bottle-neck. 

1982 data: pre-calculation: 

normal production· 
sales price/piece 
Total costs/piece 

Fixed costs/piece 
-depreciation 
-Wages and salaries 
-various 

Variable costs 
-ICaterials 
-Energy 

Shop price 

250,000 pieces/year 
16.00 Tsh. 
14.01 Tsh. 

6.56 Tsh. 
0.13 Tsh. 
3.45 Tsh. 
2.98 Tsh. 

7.45 Tsh 
6.83 Tsh. 
0.62 Tsh. 

30 at 40 Tsh. 

capecity grinding machine 110 knifes/hour 

9.567 Tsh./dollar 
0.297 guilders/Tsh. 

exchange rate 

In downtime of the grindingmachines at the end of the year TAMECO will have 
forgone salable products. There will not be worked in overtime. 

The downtime costs of the grinding machines will per downtime hour amount: 

Foregone "contribution" 
Total downtime costs 

: 16.00- 7.45 = 8.55 Tsh. 
: 110 x 8.55 = 940.50 Tsh./hour 

We can estimate the.costs of one month of downtime as fellows: 

Fewer production 
forgone "contribution" 

1/12 x 250,000 = 20,800 pieces 
: 8.55 x 20,800 = 178,122 Tsh. (Hfl. 52,900) 
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Profits lncrease by optimising the machine-adjustments (supplement 4) 

Data: see supplement No. 3. 

Fixed costs: 250,000 x 6.56 Tsh. = 1 ,640,CXXl Tsh./year 

Actuai adjustment 
Sales 
Variabie costs 
Fixed costs 

Gross profits/year 

Adjustment optimised 
Sales 
Variabie costs 
fixed costs 

Gross profits/year 

110 knifes/hour 
250,000 x 16.00 = 4,000,000 Tsh. 
250,000 x 7.45 = 1,862,500 Tsh. minus 

= 1 , 640,000 Tsh. minus 

4CJ7,500 Tsh. 

110 x 1.2 = 130 knifes/hour (at least) 
1.2 x 250,000 x 19:00 = 4,800,000 Tsh. 
1.2 x 250,000 x 7.45 = 2,235,000 Tsh. minus 

1,640,000 Tsh. minus 

925,000 Tsh. 

So, gross profits lncrease by optlmising the grinding machine prod. output 
=80% 


