
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Valkuilen bij het toepassen van projectstrategie

van Pul, R.A.J.

Award date:
1992

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7a7a10f0-061b-4993-ba27-725d37c15710


Technische Universiteit Eindhoven 

Faculte1t der werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produkt1etechnologie en -automat1sering 

VALKUILEN BIJ HET TOEPASSEN 
VAN PROJECTSTRATEGIE 

R.A.J. van Pul 
December 1991 
~A-nr. 1223 

Verslag afstudeeropdracht 
Hoogleraar: Prof. Ir. J.M. van Bragt 
Referent : Ir. P.W. Koumans 



SAMENVATTING. 

Deze rapportage is een weergave van de werkzaamheden tijdens 

de afstudeeropdracht. Met deze opdracht is een bijdrage 

geleverd aan een cursus die opgezet wordt om tweede-fase 

studenten te leren ontwerpen volgens de Projectstrategie. 

Projectstrategie is een methode om het ontwerpproces 

systematisch en daardoor efficienter en sneller te doorlopen. 

De opdracht is het samenstellen van een lijst van valkuilen 

die optreden bij het werken volgens de Projectstrategie. 

Vervolgens moeten er, naar aanleiding van deze lijst van 

valkuilen, enkele cases opgezet worden die in de cursus als 

oefenmateriaal dienst kunnen doen. 

Tot slot moet er nog een constructieve opdracht worden 

uitgevoerd. Deze opdracht betreft het bedenken van een 

oplossing, om de kans op het optreden van ~ggen tijdens het 

assembleren van pijp/flens verbindingen terug te dringen. 

Het principe dat hiervoor in aanmerking komt wordt 

toegelicht. Er wordt een oplossing gepresenteerd om dit 

constructief te realiseren. Oit wordt afgesloten met 

voorstellen voor het ontwerpen van een testopstelling, aan de 

hand waarvan het effect van dit principe op de assemblage 

vastgesteld kan worden. 
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1. INLEIOING. 

De taak van de bedrijfsmechanisatie is het leveren van 

produktiemiddelen voor produkten die de markt vraagt, op het 

moment dat de vraag er is en met de door de markt gewenste 

specificaties. De vraag van de markt is tegenwoordig van 

dien aard, dat de eisen die aan de bedrijfsmechanisatie 

gesteld worden steeds hager worden. Aspecten van de vraag 

die daar de oorzaak van zijn, zijn bijvoorbeeld: 

- De vraag verandert sneller. 

- Er is vraag naar grotere diversiteit. 

- Er is vraag naar hogere kwaliteit. 

- Er is vraag naar kortere levertijd. 

- Er is vraag naar een lagere kostprijs. 

Met andere woorden: De markt vraagt vaker andere, 

verschillende, sneller, betere en goedkopere 

produkten. 

meer 

nieuwe 

Oit vraagt van het produktieproces een hogere kwaliteit en 

een grotere flexibiliteit. Het gevolg hiervan is weer, dat 

projecten binnen de bedrijfsmechanisatie, die het ontwlkkelen 

van een produkt, het produktleproces en het produktiemlddel 

inhouden, steeds grater van omvang worden en tevens steeds 

sneller moeten worden uitgevoerd. 

Oeze hoge eisen die aan de uitvoering van zo'n project 

gesteld worden, maken het noodzakelijk am een goede, dat wil 

zeggen snelle, efficiente en betrouwbare werkmethode te 

hanteren. Het is dus zaak voor een ontwerper, dat hij naast 

de technische kennis die hij dient te bezitten, oak een 

dergelijke werkmethode beheerst. 
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Deze gedachte heeft tot het idee geleid om een cursus op te 

zetten om ontwerpers een dergelijke werkmethode aan te leren. 

De methode die in dit geval is gekozen, is de door Professor 

van Bragt van de T.U.Eindhoven ontwikkelde Projectstrategie. 

De uitgangspunten en principes van deze methode worden in 

hoofdstuk 2 nader toegelicht. 

De bedoeling van deze cursus is om, in eerste instantie 

tweede-fase studenten van diverse richtingen, in een relatief 

kort tijdsbestek (ongeveer drie weken), in opeenvolgende 

stappen de voordelen duidelijk te maken van het systematisch 

ontwerpen volgens de Projecstrategie, en hen deze methode ook 

aan te leren. (Het ligt in de lijn der verwachting, dat een 

dergelijke cursus op de langere termijn ook in het curriculum 

van de eerste fase van de ingenieursopleiding geplaatst zal 

worden. ) 

V~~r het opzetten van deze cursus meet uitgezocht worden wat 

er allemaal fout kan gaan bij het toepassen van de 

Projectstrategie. Deze mogelijk te maken fouten, zijn het 

gevolg van zogenaamde valkuilen die in de Projectstrategie 

verborgen zitten. Het is van groot belang om deze valkuilen 

te kennen, want als je een valkuil niet kent, kun je iemand 

er ook niet voor waarschuwen. 

Later zullen dan de gevonden valkuilen een indicatie zijn 

voor aspecten die aan bod dienen te komen in de cursus. 

Of weI als opmerk1ng, of weI als onderwerp voor een zogenaamde 

case (een oefenprobleem). 

Met name het zoeken en indelen van valkuilen, en het 

opstellen van enkele cases, 1s het onderwerp van deze 

opdracht. Tot slot zal dan een constructief probleem volgens 

de Projectstrateg1e aangepakt worden, gevolgd door een 

evaluatie hiervan. 
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2. PROJECTSTRATEGIE. 

2.1 Inleiding. 

Zoals reeds in de inleiding gesteld werd, is de 

Projectstrategie een werkmethode om het ontwerpproces volgens 

een vaste systematiek aan te pakken. Het toepassen van de 

Projectstrategie bij het doorlopen van een ontwerpproces 

biedt de mogelijkheid om een project efficienter aan te 

pakken. Tevens wordt een project beter controleerbaar en 

daarmee beter beheersbaar. 

Het is gebieken dat gedurende een ontwerpproces de aandacht 

van de ontwerpers in de loop van de tijd heen en weer beweegt 

tussen verschillende niveaus van besluitvorming (figuur 1). 

Zo zijn zij bijvoorbeeld af~sselend bezig met besluiten op 

projectniveau, op mach1nen1veau of detailn1veau, en weer 

terug. Het gevolg hiervan is, dat men zeer lang bezig blijft 

met ALLE aspecten van het totale probleem en voortdurend 

geconfronteerd wordt met de onderlinge afhankelijkheid van de 

te nemen besluiten. 

niveau van 
aandacht 

figuur 1. 

\1 
; 

t1jd 
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2.2 Uitgangspunt Projectstrategie. 

Het uitgangspunt of basisprincipe van de Projectstrategie 

vindt ook zijn oorsprong in het beschouwen van een project 

als een golfbeweging tussen verschillende niveaus van 

besluitvorming in de tijd. Het project gaat als het ware, 

als een lopende golf door de organisatie. Bij de 

Projectstrategie wordt echter als uitdrukkelijke voorwaarde 

aan deze golfbeweging gesteld, dat elke uitgevoerde 

ontwerpstap in het project zodanig genomen wordt, dat de 

besluiten die hierin voorkomen als onherroepelijk kunnen 

worden beschouwd (figuur 2). Met andere woorden, als eenmaal 

de stap gezet is naar een dieper niveau in het project, is 

terugkeren naar een hoger niveau niet meer mogelijk. 

niveau van 
aandacht 

figuur 2. 

1"'\/\,' 
· . ~/\lV\ ... \ . . 
tijd '> 

Er worden dus groepen van besluiten na elkaar genomen, op 

verschillende niveaus, in een niet omkeerbare volgorde. 20 
worden eerst aIle besluiten op projectniveau genomen alvorens 

men een niveau dieper het project in gaat, Bij besluiten op 

dat volgende niveau gelden de besluiten van het vorige niveau 

als onherroepelijk. 
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Als dan als laatste ook aIle besluiten op 

genomen zijn, kan de uitvoering beginnen 

volgorde, van 

produktiestraat. 

onderdeel via module en 

detailniveau 

in omgekeerde 

machine tot 

Er wordt, zoals in figuur 2 duidelijk te zien is, ook al 

gedurende de besluitvorming op het hoogste niveau aandacht 

aan details besteed. Echter aIleen aan die details die van 

belang zijn bij het nemen van beslissingen op dat niveau. 

Bijvoorbeeld voor het definieren van volgende deelprojecten 

of als details gevolgen kunnen hebben voor de verdere 

uitwerking van het project. 

Op deze manier bekeken staat dus iedereen die san het project 

meewerkt voor een probleem dat opgelost moet worden, door het 

nemen van beslissingen. De uitkomsten van deze beslissingen 

moeten dan worden doorgegeven en gelden als ingang voor het 

deelproject van de volgende medewerker in het project. Oit 

geldt voor ieder niveau, zowel voor het totale project als 

voor deelprojecten hierbinnen. Zelfs bij de kleinste 

detailproblemen krijgt iemand een opdracht die opgelost is, 

als hij zijn beslissingen heeft genomen en hieruit een 

ontwerp is voortgekomen, waar de volgende medewerker weer mee 

verder kan. Of in het geval van het diepste niveau zal het 

resultaat van zo'n detailprobleem niet de ingang zijn van een 

volgend deelproject, maar waarschijnlijk het begin van de 

realisatie. 

2.3 Basisopzet Projectstrategie. 

Uitgaande van een vereenvoudigde weergave van een project, is 

het mogelijk om een schema op te zetten van stappen die na 

elkaar genomen dienen te worden door een ontwerper, om zijn 

(deel)project tot een goed einde te brengen. Oit schema is 

onafhankeIijk van het niveau van het project. Zowel het 

totale project, als deelprojecten zijn op deze manier te 

benaderen. 
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Elk project begint namelijk met een opdrachtomschrijving of 

een probleemstelling en eindigt (als het goed is) met een 

gerealiseerde doelstelling. Dus als eerste benadering is 

ieder project te zien als een black-box met een invoer en een 

uitvoer (figuur 3). 

opdracht 

PROJECT figuur 4 

figuur 3. 

De volgende stap in de benadering van een project die als 

basis voor de Projectstrategie zal dienen, is het nader 

bestuderen van de inhoud van de black-box. Om een project 

goed uit te kunnen voeren moet hiervoor een goed plan 

opgesteld zijn. Een goed plan vergt op zijn beurt weer 

voldoende informatie over het project. Dus voordat een plan 

gemaakt kan worden zal eerst een goede orientatie moeten 

plaats vinden, om de benodigde informatie voor het plan te 

achterhalen. Hiermee is de black-box dus in drie stappen 

onder te verdelen (figuur 4). 
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1 ---- --- .. 
ORIENTATIE figuur 5 

~ 
PROJECT 

PLAN MAKEN 

t 

UITVOEREN 

t 

figuur 4. 

"" --... -

Deze drieslag Orientatie-Plan maken-Uitvoeren is voor elk 

project op te zetten. Met deze achtergrondgedachte is een 

verdere opsplitsing van het black-box model ook zo gemaakt. 

Als het orientatieproces nu namelijk als 

beschouwd kan hiervoor ook de opdeling in 

project 'WOrdt 

O-P-U opgezet 

'WOrden (figuur 5). Dit zelfde geldt vanzelfsprekend ook voor 

het proces van plan maken en uitvoeren. 20 ontstaat een 

basisindeling in negen stappen. Verdere opsplitsing is 

natuurlijk ook weer mogelijk, maar het opsplitsen in negen 

stappen leidt tot een overzichtelijk en universeel bruikbaar 

concept voor het aanpakken van projecten van uiteenlopende 

aard en van verschillende niveaus. 
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Het project is nu dus een opeenvolging geworden van negen 

kleine projecten, ieder met een eigen in- en uitgang. Hierbij 

geldt natuurlijk, dat de uitgang van een van deze projecten 

steeds de 

figuur 5. 

ingang is van de volgende. 

-"'" ..... - ORIENTATIE 
PROCES 

ORIENTATIE 

PLAN MAKEN 

UITVOEREN 

It 

Een dergelijke analoge opsplitsing is voor het p- en U-proces 

ook te maken. Zo ontstaan er dus negen projecten die voor 

het gemak de volgende benamingen hebben meegekregen: 

Oo,Op,Ou,Po,Pp,Pu,Uo,Up,Uu. Een kanttekening die hierbij 

gemaakt moet worden, is dat de omvang van het Uu-proces, de 

werkelijke uitvoering, veel groter is in vergelijking met de 

andere acht. 
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2.4 Algemene indeling basisopzet. 

Ter verdere verduidelijking zal nu een zeer algemeen geldende 

indeling van deze negen stappen volgen. Met indicaties van 
wat er binnen elk van die deelprojecten moet gebeuren en wat 
het resultaat van ieder van deze deelprojecten dient te zijn, 

om het totale project tot een goed einde te brengen. 

00 Het stellen van vragen naar aanleiding van de 

opdrachtomschrljvlng. 

Resultaat: Overzicht van nog te verzamelen gegevens en nog te 

plegen analyses. 

Opstellen van een orientatieplan. 
(Dit kan natuurlijk eventueel gebeuren op de nog 

te beschrijven methode van plan maken) 

Resultaat: Orientatieplan. 

Ou Ultvoeren orientatieplan. 

(Ook hiervoor valt te zeggen, dat dit uitvoeren 

kan geschieden op de methode die beschreven zal 

worden voor uitvoeren) 

Resultaat: Ingangsspecificaties voor het planproces. 

Po Het zoeken naar mogelljke oplossingen. 

Resultaat: Een aantal mogelijke oplossingen. 

Pp Het kiezen. (Risico-analyse) 

Resultaat: Voorstel met argumenten. 

Pu Specificeren van deelopdrachten. (Faalkansanalyse) 

Resultaat: Het plan. 

Uo Capaciteitsvraag. 

Resultaat: Basisgegevens voor uitvoeringsplan. 
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Up - Maken van een uitvoeringsplan. 

- Opstellen van opdrachten. 

- Organiseren van bewaking van specificaties. 

Resultaat: Uitvoeringsplan. 

Uu - Uitvoering. 

- Opdrachten verstrekken. 

- Bewaking instellen. 

Resultaat: - Oplossing van het probleem. 

- Uiteindelijk resultaat 

De opmerkingen tussen haakjes bij het Op- en Ou-proces willen 

zeggen, dat bijvoorbeeld het maken van het orientatieplan 

COp) kan gebeuren op de methode van plan maken (Po,Pp,Pu). 

Het zelfde geldt voor het uitvoeringsplan CUp). Maar ook het 

uitvoeren van het orientatieproces COU), kan gebeuren op de 

methode van het uitvoeringsproces CUo,Up,Uu). Dus hoewel het 

negen verschillende stappen lijken te zijn is het toch steeds 

het na elkaar uitvoeren van Orienteren, Plan maken en 

Uitvoeren. 

2.5 De toets in de Projecstrategie. 

Aan de basisvorm van de Projectstrategie ontbreekt nu aIleen 

nog een methode om het proces te controleren en daarmee te 

beheersen. Hiertoe worden in het proces een aantal 

zogenaamde toetsen ingebouwd en weI na het bereiken van ieder 

resultaat Cfiguur 6). Zodat het steeds meteen na iedere 

genomen stap mogelijk is om te controleren of het project nog 

aan de beginspecificaties voldoet. 

De uitslag van zo'n toets kan zijn: Accoord. In dat geval 

gaat het proces gewoon verder. Bij een niet accoord moet het 

project bijgesteld worden, dit kan in positief of in negatief 

opzicht zijn. 



figuur 6. 

Bij een 

noodrem 
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DEEL 
PROCES A 

DEEL 
PROCES B 

positief niet-accoord (een meevaller of een 

onvoorziene kans), kunnen misschien volgende stappen ingekort 

worden. Bij een negatief niet-accoord zijn er ook twee 

mogelijkheden. In het gunstigste geval moet het laatste 

deelproject opnieuw doorlopen worden. In het ongunstigste 

geval meet het hele project herhaaid worden of misschien 

zelfs weI gestaakt. (Onoverkombare problemen) 

Met het definieren van de negen ontwerpstappen gecombineerd 

met de bijbehorende toetsen is de basisopzet van de 

Projectstrategie gegeven en daarmee een bruikbaar gereedschap 

om ontwerpprojecten snel en efficient uit te voeren. 
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2.6 Optimaliseren van de Projectstrategie. 

In een later stadium, wanneer een ontwerper het principe van 

de Projectstrategie voldoende beheerst, komt het er 

natuurlijk op aan om de methode te optimaliseren. Want er 

zitten nameIijk nog veel onbepaalde factoren in de lange weg 

naar een goede oplossing van een project volgens de 

Projectstrategie. 

- Heb ik aIle belangrijke vragen weI gesteld ? 

- Hoeveel megelijke oplossingen meet ik zoeken ? 
- Hoeveel deelopdrachten meet ik uitgeven ? 

Om er maar een paar te noemen. 

Hiermee komt het punt van de strategie binnen de 

Projectstrategie aan de orde. Het optimaliseren van de 

methode naar minimale kosten, minimale dooriooptijd of 

bijvoorbeeid het proberen te bepalen van de optimale 

stapgrootte voor een bepaaid project. Hiervoor zijn op 

experimentele ~jze formules bepaald voor het berekenen van 

de tijdsduur, die elk van de deelprojecten in beslag zou 

meeten nemen in het optimale geval. Het gaat hier wellicht 

te ver om daar al te diep op in te gaan, omdat het niet 

daadwerkelijk bijdraagt aan de begripsvorming van de 

Projectstrategie. Het komt weI aan de orde als het 

optimaliseren van de theorie ter sprake komt. Voorlopig 

wordt slechts verwezen naar de literatuur [2]. 
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3. VALKUILEN. 

3.1 Inleidlng. 

In het vorlge hoofdstuk ls behandeld hoe een project in grote 

lljnen zou moeten lopen, als het op de julste manler volgens 

de Projectstrategle aangepakt werd. Er zljn echter tal van 

punten waarop het fout kan gaan. Deze fouten worden, zoals 

reeds eerder vermeld, veroorzaakt door de aanwezlgheid 

zogenaamde valkullen. 01t zljn aspecten van 

Projectstrategie waarvoor je moet oppassen, dat je ze 

doet, of julst nlet doet. 

3.2 Hoe vlnd je valkul1en ? 

van 

de 

goed 

Om te weten te komen, wat er allemaal fout kan gaan blj het 

toepassen van de Projectstrategle, bleden zlch de volgende 

bronnen aan: 

Voor sommlge valkul1en wordt al In de beschrljvlng 

gewaarschuwd. 

- Ult elgen ervarlng. 

- Ult elndstudleverslagen van andere studenten. 

- Ult gesprekken met mensen dle: 

• Zelf met Projectstrategle werken . 

• Hensen moeten begeleiden, dle met Projectstrategle 

werken. 

Blj deze opsommlng van bronnen ls de volgende kanttekenlng 

weI op zijn plaats. Ten eerste ls de elgen ervarlng nog zeer 

mlnlem, voor wat betreft het kunnen genereren van een scala 

aan valkul1en. Ten tweede blijkt de bron van de 

afstudeerverslagen ook mlnder bruikbaar, omdat in dergeIljke 

verslagen, als er al volgens de Projectstrategle gewerkt is, 

hlervan geen verslag wordt gedaan, en de fouten, die er tegen 

gemaakt zijn worden al heIemaal niet vermeid. 
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Toch is uit het benutten van de verschillende bronnen in 

combinatie met elkaar, een aardige indicatie gekomen van 

zaken waar de ontwerper die de Projectstrategie toepast, op 

dient te letten. 

3.3 Lijst van valkuilen. 

In eerste instantie zijn de valkuilen geordend in 

chronologische volgorde van voorkomen binnen de 

Projectstrategie. Aansluitend zal nog een andere indeling 

gepresenteerd worden, waarbij de aandacht meer gevestigd 

wordt op: 

- De kans van voorkomen. 

- De frequentie van voorkomen. 

- De gevolgen van voorkomen. 

Deze drie criteria zullen dan in eerste instantie ook weer de 

basis vormen voor het kiezen van onderwerpen van cases in het 

volgende hoofdstuk. 

Sommige valkuilen spreken voor zich, andere zullen worden 

voorzien van enige extra informatie ter verduidelijking. 

Tussen haakjes de fase waarin de desbetreffende valkuilen 

voorkomen. 

1. Verdrink niet in de systematiek. (Begripsstadium) 

Projectstrategie moet een hulpmiddel zijn en de systematiek 

mag dus niet de overhand krijgen. Hou steeds goed in de 

gaten, dat je bezig bent met het oplossen van het probleem of 

het uitvoeren van een project. Hiervoor gebruik je de 

Projectstrategie, maar je bent niet bezig met de 

Projectstrategie, als ware dat een apart project dat je naast 

of afwisselend met het eigenlijke project uitvoert. 
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2. Zie de Projectstrategie niet als een recept met een 

gegarandeerde oplossing. (Begr. St.) 

Projectstrategie is een handvat, een hulpmiddel om het 

creatieve denken te kanaliseren en te beheersen. Maar je 

moet nog steeds zelf het project uitwerken, dit gaat met het 

toepassen van de Projectstrategie niet vanzelf. 

3. Zie de Projectstrategie niet als enkel een methode om de 

te besteden tijd in te delen. (Begr. St.) 

Oeze fout wordt veel gemaakt in het college Bijzondere 

Onderwerpen. Oit is echter deels te wijten aan het feit, dat 

bij de daar gestelde problemen de de voordelen van de 

Projectstrategie niet optimaal tot hun recht komen. Het gaat 

meestal om kleine opdrachten die zonder Projecstrategie ook 

snel opgelost kunnen worden. 

4. Je kunt Projectstrategie niet vooraf of achteraf 

toepassen. (Begr. St.) 

Zoals bij 1 al is gezegd, is Projectstrategie niet lets wear 

je afzonderlijk mee bezig kunt zijn binnen een project. Een 

veel gemaakte fout is het vooraf even toepassen van de 

Projectstrategle en dan het project gaan uitvoeren, dit is 

niet de juiste methode. 

5. Vergeet niet om besluiten en bepalingen binnen een 

organisatie eenduidig vast te leggen. (vooraf) 

kenmerken van systematiek is namelijk Een van de 

ordelijkheid. Alvorens men dus aan een project begint, zal 

men afspraken moet maken over de rapportage, zodat iedereen 

hierin dezeIfde methode voIgt. 

6. Ga niet, zo gauw je de probleemstelling hebt gelezen, de 

eerste oplossing, die in je opkomt uitvoeren. (00) 

Owing jezelf om afstand te doen van deze eerste oplossing en 

ga eerst zorgvuldig ori~nteren. 



- 16 -

7. Controleer en verifi~er aItijd de aangereikte informatie. 

COo) 

Vooral aan het begin dien je veel en goed gebruik te maken 

van toetsen, om er zeker van te zijn dat je met de goede 

gegevens aan het project begint. 

8. Ga niet in het begin al tailoze details vastieggen. (Op) 

Probeer aIleen oplossingen te vinden voor die details, die op 

het betreffende niveau van belang zijn voor de besluitvorming 

op dat niveau en neem openstaande vragen over details mee 

naar diepere niveaus in het project. 

9. In eerste instantie ori~nteren op het probleem zelf en 

niet op het hele probleemgebied. COp) 

Deze fout vindt zijn oorsprong in het verkeerd interpreteren 

van het begrip ori~nteren. Oit houdt namelijk niet in dat je 

je gaat verdiepen in het hele vakgebied van het probleem. 

Het is natuurlijk weI mogelijk dat ~~n van de uitkomsten van 

de ori~ntatie is, dat je wat meer van het gebied rond het 

probleem moet weten. 

of dit weI nodig is. 

Maar zorg ervoor, dat je eerst nagaat 

10. Maak een duidelijk verschil tussen eisen en wensen. (Ou) 

Eisen zijn een criterium om aan te toetsen of je nog op de 

goede weg zit. Je meet namelijk aan aIle eisen voidoen. 

wensen zijn er slechts om de problemen, die enige speelruimte 

toelaten, zo goed mogelijk op te lossen. 

11. Bepaal duidelijk de systeemgrenzen van het project. (Ou) 

Het is zeker zo belangrijk om te weten wat niet bij het 

project hoort, dan te weten wat er weI bij hoort. 

12. Maak duidelijke en eenduidige interface-afspraken. (Ou) 

Dit hoort eigenlijk ook onder 5, het bijhouden van een 

eenduidige rapportage. Dit kan echter pas gebeuren na het 

bepalen van de systeemgrenzen. 
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13. Probeer de kern van het probleem zo duidelijk mogelijk te 

def1nieren. (Ou) 

Hoe duidelijker je namelijk de kern van het probleem weet te 

definieren en de hoofdzaak van de bijzaken weet te scheiden, 

hoe eerder je ook een passende oplossing voor dat betreffende 

probleem zult vinden. Met de kern van het probleem wordt ook 

vaak bedoeld de eigenIijke oorzaak van het probleem. Zorg er 

voor, dat je deze oorzaak weet te achterhaIen, zodat je hem 

weg kunt nemen om herhaling te voorkomen. 

14. ~ng jezelf om goed te orienteren. (Heel 0) 

Met deze opmerking worden enkele van de voorgaande nog eens 

samengevat. Want het lijkt in feite in strijd met het snel 

oplossen van projecten om eerst maar eens uitgebreid te gaan 

orienteren, maar het tegendeel is waar. Het is geen 

verspilde tijd, dus neem er de tijd v~~r. Hoe zorgvuldiger 

je orienteert des te vlotter zal het project verder verlopen. 

15. Controleer regelmatig of iedereen nog op het zelfde spoor 

zit. (Na elke essentiele ontwerpstap) 

Dit is weer een reden om te toetsen. 

het project meewerkt, het ook 

begrepen. 

Heeft iedereen, die aan 

daadwerkelijk hetzelfde 

16. Raadpleeg deskundigen. (Po en Pp) 

Hierdoor zul je namelijk veel tijd besparen. Ga niet zelf 

een deelprobleem uit zitten zoeken ais er op dat gebied een 

expert aanwezig is. BIijf ook nu onbeperkt bezig, om zelf 

een oplossing te vinden ais het niet wil Iukken. 

17. ~ng jezelf bij het zoeken naar mogeIijke oplossingen om 

minimaal twee liefst nog een paar meer fundamenteel 

verschillende mogelijkheden te verzinnen. (Po) 

Ga niet gelijk de eerst opkomende oplossing uitvoeren (6). 
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18. Zoek niet te lang naar alternatieven. (Po) 

Oeze fout komt voor uit de vorige fout. Heeft men de eerste 

keer niet lang genoeg naar alternatieven gezocht, dan is eem 

natuurlijke reactie om bij de volgende gelegenheid, dit extra 

goed te doen. Oit is echter ook weer overbodig en kost veel 

tijd. Heb je twee of drie alternatieven, blijf dan niet 

zoeken. Je weet namelijk helemaal niet of er nog weI andere 

fundamentele oplossingen zijn en als ze er weI zijn zal het 

~.steeds langer duren om nog een fundamenteel andere oplossing 

te vinden en dan is het nog maar de vraag of die oplossing 

beter is dan diegene die je al had. In dit geval geldt: 

"Goed is goed genoeg". 

19. Pas goed op bij het toepassen van selectiemethoden en 

criteria. (Pp) 

Deze valkuil is er niet direct een in de Projectstrategie. 

Maar perfect toepassen van de Projectstrategie en een fout 

maken in een keuzematrix of het verkeerd toekennen van 

weegfactoren, wat een zeer subjectieve aangelegenheid is, kan 

leiden tot het verwerpen van een alternatief wat een ander 

als het beste alternatief zou kunnen zien. (Zie ook 21) 

Vandaar oppassen met dergelijke selectiemethoden. 

20. Verwerp niet te snel alternatieven. (Pp) 

Toch zeker als twee mogelijke oplossingen dicht bij elkaar 

liggen en de een niet duidelijk beter is dan de ander. Ga 

dan verder met het zoeken naar punten van verschil, waarop 

beide alternatieven zijn te beoordelen totdat een duidelijk 

beter blijkt dan de andere. 

21. Vraag de mening van anderen bij het maken van een 

moeilijke keuze. (Pp) 

Hiermee ondervang je in zekere mate de kans om een fout te 

maken tegen de twee hiervoor genoemde valkuilen. Laat je 

namelijk anderen ook weegfactoren bepalen en neem je daar het 

gemiddelde van, dan is het al Minder subjectief. 
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Als tweeoplossingen nu nog dicht bij elkaar liggen, is het 

verschil tussen de twee, hoe klein ook, ook van meer waarde 

en kun je met grotere zekerheid voor het net iets betere 

alternatief kiezen. 

22. Een oplossing moet aan ALLE eisen voldoen. (Pp) 

~rd in 10 reeds gezegd het verschil tussen eisen en wensen 

goed vast te leggen, hier wordt daar nog het volgende aan 

toegevoegd. Als bij twee alternatieven A voidoet aan aIle 

eisen op ~~n na en maximaal tegemoet komt aan de wensen. 

Maar B voidoet welliswaar in veel mindere mate aan de wensen 

maar beantwoord weI aIle eisen zal toch voor aiternatief B 

moeten worden gekozen. 

23. ~nsen pas gebruiken ter keuze als aan aIle eisen is 

voldaan en twee oplossingen nog dicht bij elkaar liggen. 

(Pp) 

Als dan de planfase achter de rug is kunnen zich in de 

uitvoerings fase nog de volgende vaIkuiIen voordoen. 

24. Te snel opdelen en uitgeven van deelopdrachten. (Up) 

Zorg eerst weer voor een goede organisatie en een bewaking 

van de specificaties. 

25. Drie deelopdrachten is meestal optimaal. (Up) 

Ais je met de vraag zit, hoeveel deelopdrachten uit te geven, 

dan kun je meestal ervan uitgaan dat drie het optimaal aantal 

is. Dit 1s weer afgeleid uit de optimaliseringstheorie voor 

de Projectstrategie. Er wordt in literatuur [2] een 

benadering gegeven om voor ieder project afhankelijk van de 

omvang de optimale deelfactor te bepalen met het oog op 

minimale doorlooptijden en minimale kosten. In het algemeen 

kan nog gezegd worden, dat bij te weinig deelopdrachten het 

voordeel dat met het opsplltsen in deelopdrachten om snel 

veel mensen aan het werk te kunnen zetten weg valt. 
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Neem je aan de andere kant te veel dee I opdrachten, dan worden 

de interface-afspraken dermate uitgebreid en daarmee complex, 

dat op die manier de tijdwinst verhinderd wordt. 

26. Het daadwerkelijk uitvoeren. (Uu) 

Na een goede orientatie en een goed plan zal het project toch 

ook nog uitgevoerd moeten worden. Het project is namelijk 

pas klaar als het uiteindelijke eindresultaat gerealiseerd is 

en functioneert. Oit lijkt triviaal maar nadat de fase van 

plan maken binnen de uitvoeringsfase is afgerond, is het 

probleem op papier al opgelost en bestaat de kans dat men 

denkt klaar te zijn. 

3.4 Indeling valkuilen. 

Na deze opsomming van valkuilen, die zich voor kunnen doen 

bij het toepassen van de Projectstrategie in chronologische 

volgorde, zal nu nog enige aandacht besteed worden aan 

andere mogelijke indelingen. 

Ten eerste zal gekeken worden naar de combinatie van de kans 

van voorkomen en de frequentie van vQorkomen samen omdat deze 

twee in zekere zin met elkaar in verband staan. Sommige 

valkuilen komen aIleen voor bij het leren omgaan met de 

Projectstrategie, maar zullen daarbij ook zeker voorkomen. 

Hierln zljn nog twee soorten te onderschelden. Valkullen, 

die te maken hebben met de theoretische achtergrond van de 

manier van denken die ten grondslag ligt aan de 

Projectstrategie (A).En aan de andere kant die valkullen, die 

te betitelen zljn als beginnersfouten (8). Andere valkuilen 

kUnnen blijven voorkomen ook als men al ervarlng heeft met de 

Projectstrategle maar hoeven niet bij ieder project op te 

treden (C). De vlerde categorle is die van de valkuilen, die 

in elk project opnieuw aanwezig zullen zijn en waar men 

dus steeds weer v~~r op moet passen (0). 
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De valkuilen zijn als voIgt in te delen: 

A: 1,2,4,(3). 

B: 5,6,8,16,17,18,24,26. 

C: 9,11,12,20,21,23. 
D: 7,10,13,14,15,19,22,25. 

Vervolgens zullen de vaIkuilen nog ingedeeid worden naar de 

gevolgen die het kan hebben als een fout vanwege de bewuste 

valkuil wordt gemaakt. 

Het moge duidelijk zijn dat bij deze indeling de valkuilen 

die te maken hebben met de begripsvorming en die, die te 

maken hebben met de beginnersfouten zijn weggelaten. Ais 

deze vaIkuilen namelijk nog niet onderkend zijn is er 

nauwelijks succesvolle Projectstrategie mogeIijk. 

Het Iigt v~~r de hand te veronderstellen, dat valkuilen, die 

voorkomen aan het begin van het dooriopen van een project 

grotere gevolgen zouden kunnen hebben dan die, die heIemaal 

aan de staart van het project voorkomen. Algemeen gesteld 

kunnen dus de valkuilen in de orientatiefase grotere gevolgen 

hebben, dan die in de fase van plan maken of in de 

uitvoeringsfase. 

Een ander criterium waaraan de gevolgen gemeten kunnen worden 

is of zo'n fout weI of niet wordt opgemerkt bij de eerst 

volgende toets. Als dit nameIijk het geval is, blijft de 

schade beperkt en is eventueel (snel) te herstellen. 

WOrden deze twee criteria gecombineerd dan komen als 

gevaarlijkste valkuilen voor de dag, die valkuilen, die 

optreden aan het begin van het project en waarvan de fout 

niet wordt opgemerkt tijdens een toets. 

Hiermee worden de gevaarlijkste valkuilen: 5,7,13,14,19. 
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3.5 Conclusie valkuilen. 

Samenvattend kan dan geconcludeerd worden, dat iemand die 

begint met het toepassen van Projectstrategie eerst de manier 

van denken moet begrijpen. Daarna moet hij attent worden 

gemaakt op beginnersfouten (6,14,26). Als dat gebeurd is, 

kan hij de Projectstrategie gaan toepassen en doet hij er 

goed aan om die valkuilen die blijven terugkomen en grote 

gevolgen kunnen hebben te onderkennen door te oefenen. Oit 

is dus een indicatie in welke richting de eerste cases zouden 

kunnen gaan. 

• Het controleren en verifieren van inputgegevens en het 

toetsen of het probleem goed is begrepen. 

• De kern van het probleem zo duidelijk mogelijk weten te 

definieren. 

• Goed en zorgvuldig leren orienteren. 

• Steeds consequent netjes, systematisch blijven werken. 
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4. CASES. 

4.1 Inleiding. 

Na het opstellen van de lijst van valkuilen en het aangeven 

wat de gevaarlijkste hiervan zijn, is er een eerste aanzet 

gegeven voor enkele onderwerpen voor cases die als 

oefenmateriaal kunnen dienen voor de op te zetten cursus. 

In het totaal zijn er vijf van dergelljke cases opgezet. Vier 

hiervan bevinden zlch met een korte uitleg en uitwerking in 

de bijlagen. Van de vijfde case wordt hier de 

probleemstelling gegeven, voorzlen van een argumentering 

waarvoor hij bedoeld is. De uitwerking ervan bevindt zich 

ook weer in de bijlagen. 

4.2 Argumentering G.P.-case. 

De hier besproken case is bedoeld om een afwijking van de 

norm, die gesignaleerd is, om te kunnen zetten in een kort, 

bondig maar vooral eenduidig gedefinieerd probleem. 

Zodanig dat dit probleem geschikt is om als ingang te dlenen 

voor het hierop volgende planproces, op weg naar een 

oplossing voor het geconstateerde probleem. Hoe duidelijker 

je namelijk het probleem kunt definieren, des te 

gemakkelijker (gerichter) kun je komen tot een goede 

oplossing. De valkul1 in dit geval is het achterwege laten 

van: 

• Duidelijk defln1eren van de KERN van het probleem. 

Zo'n ruw probleem is meestal een signaal of een opmerking u1t 

een bepaalde richting, waarna het nodig 15 om vanuit dat 

signaal vast te stellen, wat er gebeurd is en wat er volgens 

de norm had moeten gebeuren. In de meeste gevallen is de 

oorzaak van de geconstateerde afwijking ook de gezochte fout 

en daarmee de kern van het ontstane probleem. 
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Deze valkuil komt voor in de ori~ntatiefase. Het weI of niet 

ontwijken van deze valkuil bepaalt mede de kwaliteit van het 

resultaat van de ori~ntatiefase. Oit is weer bepalend voor 

het verdere verloop van het project. Het vinden van de kern 

van het probleem en het aangeven van de grenzen, wat weI en 

wat niet tot het probleem behoort zal tot gevolg hebben, dat 

er gerichter naar een oplossing gezocht kan worden. Hierdoor 

zal deze oplossing wellicht sneller gevonden worden en deze 

oplossing is ook werkelijk een oplossing voor het 

feitelijke probleem. 

Het gevolg van deze valkuil kan enorm zijn. Ais je er 

namelijk al niet in slaagt om te kunnen bepalen, wat nou 

feitelijk het probleem is, kun je het ook niet oplossen. 

Eenvoudigweg, omdat je niet weet wat het probleem is. Je 

gaat dan aan de hand van de gesignaleerde afwijking enkele 

tijdelijke probleempjes oplossen, maar het feitelijke 

probleem blijft bestaan en zal zich dus weer voor kunnen 

doen. 

4.3 Methode die leidt tot belangrijke Oo-vragen. 

De hier gehanteerde methode die dienst doet als hulpmiddelt 

om door te dringen tot de zogenaamde kern van het probleem is 

beschreven in het boek "The Rational Manager" van Kepner 8: 

Tregoe. [4] 

De achterliggende gedachte achter deze methode is het vinden 

van de antwoorden op vragen van de volgende soort: 

• Wat ? en Wat niet ? 

• Wie ? en {'vie niet ? 

• Waar ? en Waar niet ? 

• Wanneer ? en Wanneer niet ? 

• etc. 

Deze vragen worden gesteld in de Oo-fase. En juist het 

stellen van de zogenaamde niet-vragen leveren belangrijke 

extra informatie om het probleem nog verder terug te brengen 

tot de essentiele kern. 
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De antwoorden op deze vragen en in het bijzonder de 

verschillen tussen weI en niet zijn belangrijke gegevens, die 

nodig zijn voor het vinden van de oorzaak van de afwijking. 

Nadat namelijk de verschiIIen tussen weI en niet zijn 

vastgelegd, meet gezocht worden naar veranderingen die hebben 

plaats gevonden en die zoveel megeIijk van de gevonden 

verschillen dekken. Die verandering~ die aIle verschillen 

tussen weI en niet kan dekken is met grote waarschijnlijkheid 

ook de oorzaak van de afwijking en daarmee het gezochte 

probleem, dat opgelost meet worden. Met die wetenschap is 

het eenvoudlg geworden om het probleem duldelijk te 

omschrljven en is de eerste stap gezet naar een goede en 

snelle oplosslng. 

4.4 De G.P.-case. 

De G.P.-case. 

Opdracht bij deze case: 

• Stel vast of er een probleem is. 

• 20 ja~ wat is het (gesignaleerde) probleem ? 

• Wat is daarvan de oorzaak (het feitelijke probleem) ? 

• Geef een indicatie voor een oplosslng. 

- Voor het tijdelijke probleem. 

- Voor het feitelijke probleem. 

Sltuatieschets. 

G.P. staat voor gemeenschappelijk proefwerk. U bent 

conrector van een scholengemeenschap. Er komen 9 

tweedeklassers blj u klagen over het laatste G.P. - wiskunde. 

2ij vragen om een herkansing. 

De klachten zljn van de volgende aard: 

- Het proefwerk was veel te meeilijk. 

- Die nieuwe leraar deugt niet. 

- Het was te veel stof voor het proefwerk. 

- Iedereen heeft het slecht gemaakt. 
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U heeft beschikking over de aanvullende informatie: 

- Er zijn 4 tweede klassen (A,B,C EN D) met elk 10 
leerlingen (1 tIm 10) 

Er worden 3 G.P.'s per jaar gegeven. 
- Met een onvoldoende voor wiskunde blijf je zitten. 

- Er zijn twee leraren, De Bruin en De Wit, elk met twee 

klassen. 

- Het laatste trimester valt Witjes in voor de zieke de Wit. 

- Er zijn twee VWO en twee HAVO klassen. 

- Er zijn twee exacte en twee niet-exacte klassen. 

- AIle tweede klassen krijgen dezelfde stof. 

- De stof voor het laatste G.P. wordt gedurende het trimester 

in onderling overleg met een extra hoofdstuk uitgebreid. 

- Het laatste G.P. wordt in z'n geheel door De Bruin 

samengesteld en gecorrigeerd. 

De volgende informatie is beschikbaar: 

Welke leraar geeft les in welke klas. 
Klas A en B: De Wit CWitjes). 

Klas C en D: De Bruin. 

Geaardheid van de vier klassen. 

Klas A: HAVO (exact) 

Klas B: HAVO Cniet-exact) 
Klas C: VWO (exact) 

Klas D: VWO (niet exact) 

Uit welke klassen komen de negen leerlingen met klachten. 
7 uit B en 2 uit A 

Hoeveel leerlingen blijven dit jaar zitten per klas. 
A,B,C,D respectievelijk 1,5,0,0 
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Zittenblijvers per klas over de voorgaande vijf jaar. 

ABCD 

1986 1 201 

1987 010 1 

1988 0 2 0 1 

1989 0 2 0 0 

1990 1 1 0 0 

1991 1 500 

Cijfers van de vier klassen voor de drie G.P's. 

Klas A 1 8 878 7 5 8 6 7 7 

2 7 9 8 9 6 7 8 8 9 7 

3 5 6 4 5 6 4 6 5 4 5 

Klas B 1 6 7 6 6 7 6 6 8 5 5 

2 598 8 7 877 6 7 

3 1 3 23432 6 3 2 

Klas C 1 889 7 9 7 7 8 6 9 

2 10 8 8 9 9 8 8 8 7 8 

3 7 8 8 7 696 8 8 7 

Klas D 1 5 8 7 7 8 6 8 7 7 7 

2 6 8 8 798 8 7 6 8 

3 677 867 7 685 

Cijfers van de drie G.P's voor de drie klassen. 

G.P. t A 8 8 7 8 758 6 7 7 

B 6 766 766 8 5 5 

C 8897977 8 6 9 

D 5 8 7 786 8 7 7 7 

G.P. 2 A 798 9 6 7 8 8 9 7 

B 5 9 8 8 7 8 7 7 6 7 

.". C 10 8 8 998 8 8 7 8 

D 688 7 9 8 8 7 6 8 

G.P. 3 A 5 645 6 4 6 5 4 5 

B 1 3 2 3 4 326 3 2 

C 7 8 8 7 696 8 8 7 

D 6 778 6 7 7 685 
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Rapportcijfers voor de vier klassen. 

Klas A: 7 8 6 7 6 5 7 6 7 6 

Klas B: 4 7 5 6 6 6 5 7 5 5 

Klas C: 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 

Klas D: 6 8 7 7 8 7 8 7 7 7 

Gemiddeldes alle klassen per G.P. 

A B C D 

1 7.1 6.2 7.8 7.0 

2 7.8 7.2 8.3 7.5 

3 5.0 2.9 7.4 6.7 

Totale gemiddeldes per G.P. van dit jaar en vorig jaar. 

1990 1991 

1 6.6 7.0 

2 7.8 7.7 

3 6.4 5.5 

Indeling proef'¥lerk 3 over hoofdstuk 

som 1 eenvoudig hoofdstuk 8 

som 2 moeilijk hoofdstuk 9 

som 3 makkelijk hoofdstuk 10 

som 4 moeilijk hoofdstuk 10 

som 5 inzicht hoofdstuk 10 

Overzicht behandelde stof. 

H 7. bIz 84- 93 

H 8. bIz 94-104 

H 9. blz 105-119 

HI0. bIz 120-132 

7 tIm 10. 

Opm. In '¥leek 7 wordt hoofdstuk 10 toegevoegd aan de stof 

voor het proef'¥lerk. 

'¥leek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De Bruin 87 93 95 101 104 110 119 123 129 132 

Witjes 87 91 94 99 102 106 110 114 117 132 

Gemiddeid rapportcijfer 1990: 6.93 

Gemiddeld rapportcijfer 1991: 6.78 
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Informatie omtrent het funtioneren van Dhr. Witjes. 

- Hij geeft normaal alleen les aan de brugklas. 
- De meeste tweedeklassers kennen hem van vorig jaar. 
- Bij de brugklassers is hij alom gewaardeerd. 

- Hij is al 12 jaar aan de school verbonden. 

4.5 Slotopmerking. 

Tot zover de opdracht en de daarbij verstrekte gegevens. De 
uitwerking met een kort commentaar is ondergebracht in de 
bijlage. 
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5. CONSTRUCTIEVE OPDRACHT. 

5.1 Inleiding. 

Gekeken zal worden, hoe het uitvoeren van een constructieve 

opdracht met behulp van de Projectstrategie verloopt. De 

nadruk ligt hierbij op het toepassen van de Projectstrategie 

en dus zullen er in de loop van de opdracht opmerkingen 

hieromtrent voorkomen, die normaal gesproken weggelaten 

zouden worden. 

5.2 Opdrachtomschrijving. 

Het begin is zoals vaak een karig omschreven opdracht. 

Opdracht: 

W. H. heeft een toevoereenheid voor de FALC ontworpen. 

Daarbij heeft hij een grijper met compliantie geconstrueerd. 

Geopperd is de assemblage verder te vergemakkelijken door de 

produkten tijdens assemblage in trilling te brengen. 

1. Onderzoek de mogelijkheden die dit in deze toevoereenheid 

biedt. 

- theorie. 

- • Algemeen • 

• Familie specifiek • 

• Specifiek per produkt. 

2. Doe een voorstel. 

3. Maak het ontwerp. 

5.3 Orientatie. 

5.3.1 Eerste orientatie. 

Na deze opdrachtomschrijving voIgt een eerste orientatie. 

- wat wordt er daadwerkelijk geopperd ? 

- In welke contekst wordt dit geopperd ? 
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Met het antwoord op deze twee vragen voldoe je aan de 

volgende twee zaken. 

- Het verifieren van de verschafte informatie. 

- Het bekend worden met eerst benodigde informatie rondom het 

probleem. 

Om het antwoord op deze twee vragen te weten te komen wordt 

besloten om het verslag van W.H. te gaan lezen en daar de 

voor deze opdracht essentiele stukken uit te zoeken. 

Na dit lezen kwam o.a. de volgede vraag op: 

- Is de door W.H. gekozen uitvoering weI de ideale oplossing 

v~~r het assemblagevraagstuk ? 

Want hier blijkt dat het in trilling brengen van de produkten 

niet een verdere verbetering inhoudt voor deze manier van 

assembleren maar een absolute noodzaak is voor het 

foutloos functioneren van de gekozen oplossing. 

Het gevolg van deze conclusie is, dat je een niveau terug in 

het project gaat en je afvraagt of de beslissing, waaruit 

deze opdracht is voortgekomen weI een goede beslissing is 

geweest. Kortom: "Wat was het probleem van W. H.?" en dan 

natuurIijk aIleen met betrekking tot dat deel van het 

probleem, waaruit de vervolgopdracht is voort gekomen. 

Het probleem was het assembleren van pijp/flens-verbindingen 

met behulp van een robot. En dan met name het optreden van 

een verschijnsel dat 'viggen" genoemd wordt. 

Met de oplossing van W.H. was het wiggen weI verminderd maar 

nog niet volledig geelimineerd, naar eigen zeggen. 
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Met deze wetenschap wordt de ori~ntatie als voIgt voort 

gezet: 

wat is precies wiggen ? 

- wanneer treedt het op ? 

- wat is hiervoor de verwachting bij FALC ? 

Figuur 7. toont de vier opeenvolgende fasen van assembleren. 

W1ggen treedt op in de fase van twee-punts contact (0). Als 

gevolg van het feit, dat de rotatie-assen van pijp en flens 

onderling een hoek maken. Hierbij kan de wrijving in het 

contactvlak sterk oplopen met als gevolg, dat de pijp vast 

komt te zitten in de flens. 

laJ (bl Ie) 

figuur 7. 

Factoren, die hierbij van invloed zijn: 

- Nauwkeurigheid van de robot. 

- De mate van compliantie. 

(dl 

- Het al of niet afgekant zijn van pijp en/of flens. 

- Het diameterverschil tussen pijp en flens. 

Met name de nauwkeurigheid van de robot, die de maximale 

hoekfout bepaalt en het diameterverschil tussen pijp en flens 

hebben een grote invloed op het al of niet optreden van 

wiggen. 
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Gekeken naar deze factoren en de gegeven waarden hiervan in 

het geval van FALC, geeft aan, dat hier inderdaad de kans 

aanwezig is, dat wlggen op zal treden. De passing is 

namelijk van dien aard, dat het diameterverschil een maximale 

hoekfout toelaat die kleiner is dan de hoekfout die de robot 

maximaal maakt. Anders gezegd, de maximale hoekafwijking van 

de robot is te groot bij de gegeven passing om het niet 

optreden van wiggen te kunnen garanderen. 

Met deze resultaten wordt in een gesprek (Oat dus dienst doet 

als toets) geconcludeerd, dat gezien de gegeven 

omstandigheden, waarschijnlijk wiggen zal optreden en 

hiervoor dus een oplossing gevonden moet worden. 

Echter, vergelijken van de gebruikte gegevens met de hu1d1ge, 

inm1ddels gewijzigde gegevens (De passing tussen pijp en 

flens 1s namelijk aangepast) gevolgd door een nieuwe 

bereken1ng gaf aan, dat wiggen bij gel1jk blijven van de 

over1ge gegevens waarschijnlijk julst niet op zal treden. 

Hier wordt dus het nut van een toets zeer treffend 

gedemonstreerd. 

5.3.2 Resultaat eerste orientat1e. 

Door deze bevindingen wordt de opdracht enigszins bijgesteld 

tot: Onderzoek of in het algemeen de bedoelde theorie van het 

trillen een oplossing zou kunnen zijn voor het voorkomen van 

wiggen bij assembleren met behulp van een robot. 

5.3.3 Aanvullende orientatie. 

Na deze n1euwe opdrachtomschrijving zal dus weer aanvullend 

georienteerd moeten worden. Er zal in eerste instantie 

uitgezocht moeten worden, wat de bedoelde trillingstheorie 

precies inhoudt en in hoeverre dit wiggen kan voorkomen. 
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Oe gedachte achter deze theor1e 1s deze: Gedurende het 

assembleren onderv1ndt de p1jp een wr1jv1ngskracht 1n de 

flens (f1guur 8). Deze 1s onder meer afhankel1jk van de 

scheefstell1ng en kan als gevolg h1ervan oplopen. 01t 

oplopen van de wrijv1ngskracht kan de assemblage aanzienl1jk 

bemoe111jken en 1n het ergste geval zelfs onmoge11jk maken. 

01t 1s zeer slecht voor de robot, omdat deze krachten zeer 

hoog op kunnen lopen als de p1jp daadwerke11jk vast komt te 

z1tten. De robot wordt dan, 1n een poging de pijp toch 

verder te drukken, max1maal be last en zal door de 

aangebrachte beveiligingen afslaan. 

~oWTAGE 

f1guur 8. 

5.4 Moge11jke oploss1ng. 

5.4.1 Inle1d1ng. 

Om dit nu te voorkomen, wordt getracht om de kracht, die de 

robot moet leveren tijdens de assemblage altijd gelijk te 

houden aan een waarde die veilig beneden dit maximum ligt. 
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Om dit terealiseren wordt een situatie gecre!erd waarin de 

wrijvingskracht schijnbaar nul is. (Er blijft weI een 

restwaarde over, maar deze is verwaarioosbaar in vergelijking 

met de voorgaande situatie). Nu de wrijvingskracht nul is 

geworden valt deze kracht weg uit het evenwicht van figuur 8 

en kan de montagekracht zonder weerstand van betekenis de 

pijp in de flens schuiven. 

5.4.2 Theorie achter de mogelijke oplossing. 

Deze theorie van schijnbare wrijvingsloosheid is afkomstig 

uit de theorie van trilvoeders en zal hier kort toegelicht 

worden. Een deeltje ligt op een horizontale tatel en deze 

tafel staat op verticale bladveren, die deze tafel een heen 

en weer trillende beweging geven (figuur 9) 

figuur 9. 

De beweging van het deeltje is afhankelijk van de 

wrijvingskracht tussen het deeltje en de tafel maar ook van 

de versnelling, die de bladveren aan de tafel geven. Zolang 

namelijk de versnelling van de tafel tussen f • g en -f. g 

blijft (de grootte van de wrijvingskracht tussen deeltje en 

tafel) zal het deeltje stil bIijven liggen op de tafel en 

deze beweging volledig volgen. 
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Wbrdt de versnelling van de baan echter groter dan zal het 

deeltje gaan glijden zo gauw de waarde van de versnelling 

boven de grensversnelling van f • g komt en doorglijden tot 

de versnelling weer te niet is gedaan door vertraging. 

Hierna komt het deeltje weer tot rust en vindt dit zelfde 

plaats in de andere richting, mee bewegen, glijden en weer 

tot rust komen en weI zo dat er gemiddeld geen transport 

plaatsvindt. 

Wbrdt de baanversnelling verder opgevoerd, dan komt er een 

moment dat het deeltje niet meer tot rust komt maar heen en 

weer blijft glijden. Nog verder opvoeren van de 

baanversnelling brengt de tijdstippen waarop het deeltje geen 

snelheid heeft steeds dichter b1j de momenten waarop de 

baansnelheid nul is. Hier door wordt de maximale waarde van 

de absolute snelheid ook steeds kleiner. Bij nog grotere 

waarden van de baanversnelling zal het deeltje nagenoeg stil 

blijven liggen. Dus ondanks het bewegen van de baan, ligt 

het deeltje stil, de wrijving schijnt hier nul te zijn. 

(Zie ook literatuur [7J) 

5.4.3 Conclusie mogelijke oplossing. 

Dus een zogenaamde microbeweging tussen twee vlakken met een 

voldoende hoge max1male versnelling en een zeer kleine 

amplitude (micro) maakt de wrijving tussen deze vlakken 

schijnbaar nul. (Deze beweging moet weI symmetrisch zijn) 

5.4.4 Toepassing mogelijke oplossing. 

In het geval van de pijp/flens zal er dus een relatieve 

beweging aangebracht moeten worden tussen beide onderdelen, 

zodat ook hier de wrijving schijnbaar nul verondersteld mag 

worden en assembleren geen hinder van betekenis ondervindt 

van deze wrijving. 
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De grensversnelling van f • g zal in dit geval een andere 

waarde aannemen. De waarde kan door scheefstelling zelfs 

enkele malen groter worden, maar het is moeilijk om hier 

exacte uitspraken over te doen. V~~r aIle zekerheid wordt 

een factor 3 aangehouden, zodat voor de eerste orienterende 

berekeningen de grensversnelling op 3 • f • g gesteld wordt. 

(met f • 0.1 wordt dit dus 0.3 • g) 

Nu moet er dus een beweging aan deze pijp gegeven worden waar 

bij de maximale versnelling ruim boven deze grensversnelling 

ligt (bijvoorbeeld 10 maal). Hiermee wordt de voorwaarde 

voor de beweging, dat A • 0 2 groter is dan 30 m/s2. (Hierin 

is A de amplitude en Q de cirkelfrequentie van de beweging) 

Bij een frequentie van bijvoorbeeld 100 Hz geeft dit een 

amplitude van 0.076 Mm. Dit zijn in principe vrij 

willekeurige getallen, maar het gaat er ook niet om hoe groot 

deze beweging precies, is zolang hij er maar is. 

De enige (vage) grenzen, die gesteld zouden kunnen worden, 

zijn dat de maximale versnelling voldoende hoog moet zijn om 

aan de grensvoorwaarde te voldoen, maar ook weer niet te hoog 

mag worden met het oog op de belasting van de constructie. 

(werkgebied 2 • g - 15 • g). Voor wat de amplitude betreft, 

deze mag niet te groot worden, want er moet sprake zijn van 

een microbeweging (max * 0.1 mm.). Voorlopig worden de 

hierboven genoemde waarden aangehouden. (30 m/s2, 100 Hz en 

0.076 mm) 

Bij het kiezen van deze waardes voor het bepalen of een 

dergelijk trillende beweging zou kunnen functioneren wordt 

uitgegaan van de maten en gewichten zoals die zijn in het 

geval van de pijp/flens verbinding bij FALC. 
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5.4.5 Conclusie omtrent het effect van trillen. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het principe van het in 

trilling brengen van de pijp gedurende de assemblage 

inderdaad mogelijkheden zou kunnen bieden om het wiggen te 

helpen voorkomen. met name in geval van: 

- Nauwe passingen. 

- In het geval dat grote hoekfouten mogelijk zijn. 

- Geen mogelijkheden om de geometrie aan te passen. 

In het geval van voldoende ruime passingen zal geen wiggen 

optreden, dus is trillen daarbij overbodig. Aan de andere 

kant kunnen passingen dermate nauwkeurig worden 

(perspassingen), dat ondanks trillen toch wiggen op zal 

treden. Het toepassingsgebied van het trillen ligt dus op de 

overgang van de hierboven bedoelde extremen. 

Voorwaarde voor het functioneren van trillen is dat er altijd 

enige mate van compliantie aanwezig moet zijn om het te 

assembleren product te richten in het gat. Normaal gesproken 

is de in de robot aanwezige compliantie hiervoor voldoende. 

Zonder dit heeft trillen ook geen zin, want wiggen zal dan 

enkel afhankelijk van de geometrie, weI of niet optreden. 

5.5 Hoe wordt de beweging tot stand gebracht ? 

De vraag die nu aan de orde komt is: Hoe verwezenlijk ik deze 

trilling van een massa van ongeveer 11 kg. met een 

frequentie van 100 Hz. en een amplitude van 0.076 mm. 

Er is een kracht nodig, die deze trilling steeds in stand 

houdt. Hiervoor zijn drie principes denkbaar. 

• Electromagneet in combinatie met veren. 

• Ronddraaiende excenters. 

• Een door lucht op en neer bewogen massa. 
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Er is steeds sprake van een beweging van een tweede massa. 

Het gewicht van deze massa is lIn maal zo groot als de Massa 

van de pijp. De beweging, die deze tweede massa moet maken, 

heeft dezelfde frequentie als waarmee de pijp beweegt, de 

amplitude is echter n maal zo groot. 

Er wordt vrijwel direct gekozen voor de oplossing met lucht, 

de argumenten hiervoor zijn in eerste instantie: 

- Deze oplossing neemt in de grijper aanzienlijk minder 

ruimte in beslag dan de andere. 

- Deze oplossing geniet de hoogste verwachting voor wat het 

kunnen functioneren betreft. 

Argumenten, die hier later bijkomen maken deze keus zeer weI 

gerechtvaardigd. Met name de mogelijkheid, die deze 

oplossing biedt, voor wat betreft het bijsturen van amplitude 

en frequentie tijdens bedrijf, is een groot pluspunt. 

Door een toets op het idee gebracht, bleken dergelijke 

apparaten standaard in de handel verkrijgbaar. Hier werd dus 

eerst maar eens naar gekeken. 

5.6 De luchtvibrator. 

Het principe van deze luchtvibratoren berust in het kort op 

het volgende: Een zuiger beweegt heen en weer in een 

cylinder, waarin zich in- en uitlaatpoorten bevinden. De 

zuiger opent respectievelijk sluit de in- en uitlaatpoorten 

in de gewenste volgorde. Het omkeermoment van de zuiger 

zorgt voor trillingen. (figuur 10) 

De gangbare manier om een dergelijk toestel te installeren is 

niet aan de hand van massa, frequentie en amplitude proberen 

om de te gebruiken luchtdruk te bepalen. (Dit was in eerste 

instantie we! geprobeerd.) Er wordt een dusdanig type 

gekozen, zodat de combinatle van Massa en amplitudebereik kan 

voldoen aan de Eisen van frequentie en amplitude. 
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Vervolgens wordt er druk opgezet en dan wordt met deze druk 

de frequentie en met de mate van smoring aan de uitgang de 

amplitude geregeld. [8] 

I --
E 

figuur 10. 
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Van de beschikbare uitvoeringen, kwam de lichste het beste in 

aanmerking voor de hier bedoelde toepassing. AIle bepalende 

grootheden voldeden aan de voorwaarden of waren in te stellen 

rond de gevraagde waardes. Oit toestel had echter een 

nadeel: de totale massa was gelijk aan 3,5 kilogram. Oit is 

ontoelaatbaar veel in vergelijking met de massa van de 

grijper en het product. 

Aangezien het echter de lichtste uitvoering was, die 

standaard te verkrijgen was, zal er dus zelf een op dit 

principe berustende vibrator geconstrueerd moe ten worden. 
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Als maximum wordt voor de massa 1 kilogram gesteld (Hiermee 

wordt de totale aan te stoten massa gelijk aan 12 Kg). Dit 

komt neer op een zuigermassa van ongeveer 200 gram. Hierbij 

moet men denken aan een cylinder van 25 mm. rond en 52 mm. 

hoogte. Bij een zuiger van 200 gram wordt dus de factor n 

gelijk aan 60. Dit houdt in dat de zuiger een amplitude meet 

kunnen maken van 4.6 mm. bij de gegeven waardes van de 

beweging van de pijp. 

Een vibrator van deze orde van grootte zal in de hier 

bedoelde toepassing waarschijnlijk ku nne n functioneren. 

5.7 Samenvatting van de bevindingen. 

Na al deze bevindingen worden de conclusies nog eens 

samengevat: 

• Een van de oorzaken van wiggen is de wrijving tussen pijp 

en flens. 

• Om de kans op wiggen nu te verkleinen, zou er dus iets aan 

deze wrijving gedaan kunnen worden. 

• Door de te assembleren produkten ten opzichte van elkaar te 

laten bewegen, onstaat een situatie waarin de wrijving 

schijnbaar nul is. (microbeweging) 

• Er meet dus een relatieve beweging aangebracht worden. 

• Dit zou kunnen gebeuren met een zogenaamde luchtvibrator. 

• De types die in de handel verkrijgbaar zijn, zijn voor deze 

toepassing allemaal te groot. 

• Er meet dus zelf een dergelijk apparaat ontworpen worden. 

• Vergelijken met standaardtypes levert een aanta! parameters 

aan de hand waarvan een lichter type geconstrueerd kan 

worden. 

• Voorwaarden waaraan een dergelijke beweging meet voldoen 

leveren tot slot nog enkele punten van aandacht op waarop 

gelet meet worden bij het inbouwen van de vibrator in een 

grijper. 
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Deze parameters en punten van aandacht bij de constructie 

leveren een pakket gegevens aan de hand waarvan een voor deze 

situatie geschikte luchtvibrator geconstrueerd kan worden. 

Hiermee kunnen dan proeven gedaan worden om de invloed van 

trillen op het mogelijk optreden van wiggen te onderzoeken. 

Aan de hand van de resultaten van deze proeven kunnen dan 

concretere uitspraken gedaan worden over de invloed van 

trillen op het assembleren. 

5.8 Voorstel voor proeven. 

Nu met grote zekerheid gezegd kan worden, dat het trillen een 

positieve invloed zal hebben op het assembleren, is het 

gerechtvaardigd om inderdaad proeven voor te stellen om de 

daadwerkelijke invloed vast te stellen. Onderwerpen van 

onderzoek zouden kunnen zijn: 

• Het verschil tussen weI en niet trillen in de huidige 

situatie. 

• Hoeveel nauwkeuriger de passingen kunnen worden met tr111en 

zonder dat er w1ggen optreedt. 

• De invloed van de frequent1e. 

• De 1nvloed van de amplitude. 

• De 1nvloed van de maximale versnelling. 

5.9 Parameters voor ontwerp luchtv1brator. 

Al deze invloeden kunnen met ~~n en dezelfde luchtvibrator 

onderzocht worden. Dit is ook nog een extra reden om met een 

dergelijk toestel proeven te gaan doen. Dit toestel zal 

daarvoor bij benadering door de parameters bepaald worden 

zoals die zijn afgebeeld in figuur 11. Deze vibrator zal bij 

een druk aan de inlaatpoort van 6 bar trillen met een 

frequentie van ongeveer 150 Hz. 

De kamers boven en onder de zuiger laten het toe dat de Massa 

een beweging kan beschrijven met een amplitude van 4.6 Mm. 

Als dit allemaal het geval 1s dan zal de grijper met daarin 

de pijp een beweging uitvoeren in de orde van grootte zoals 

dat in het voorgaande gewenst werd. 
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figuur 11. 

Deze getalswaarden berusten op benaderingen en weloverwogen 

veronderstellingen. 

richtwijzer voor de 

toestel. Maar de 

Ze vormen welliswaar niet meer dan een 

orde van grootte van een dergelijk 

onbepaaldheid van enkele belangrijke 

factoren, maakt het ook schier onmogelijk om deze parameters 

vooraf met grote zekerheid vast te leggen. Daarbij komt nog 

het feit dat het wellicht niet eens nodig is om parameters 

als frequentie en amplitude zeer nauwkeurig vast te stellen, 

want zoals al eerder werd vermeld is het aanwezig zijn van 

een microbeweging belangrijker dan zijn exacte grootte te 

kennen. Waarschijnlijk zal een brede band van combinaties 

van amplituden en frequenties een trilling opleveren met het 

gewenste resultaat. 
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5.10 Punten van aandacht bij montage luchtvibrator. 

Voor wat betreft het monteren van een dergelijke vibrator in 

de grijper gelden de volgende punten van aandacht. 

Er zal een voorziening aangebracht moeten worden, die er 

voor zorgt dat de trillende pijp maar in een r1chting 

kan bewegen. 

(Twee boven elkaar gelegen sets van bladveren.) (f1guur 12) 

figuur 12. 

Klem 

Blad
veren 

Robot 

Blad
veren 

Pijp 

- De st1jfhe1d van deze bladveren moet zo gekozen worden 

dat de eigenfrequentie van de totale constructie duidelijk 

beneden het werkgebied van de luchtvibrator ligt. 
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- De rotatieas van de vibrator en van de grijper moeten 

samenvallen, met het oog op het in de goede richting 

exciteren van de pijp. 

- De grijper moet rotatie-symmetrisch zijn. 
- Er moet rond de vibrator een tweede huis gemonteerd worden 

om te kunnen smoren. 
- Met het oog op de klemkracht van de grijper op de pijp moet 

nog opgemerkt worden dat deze groot genoeg moet zijn om de 

pijp niet te verliezen. Want ook op de grijper komt de 

trilling te staan. Het is natuurlijk ook mogelijk om een 

vormgesloten verbinding te maken. 

5.11 Conclusies met betrekking tot Projectstrategie. 

Tot slot nog enkele conclusies over het toepassen van de 
Projectstrategie. 

• Het begin was goed. 
controleren van de ingangsgegevens. 

- controleren voorafgaande ontwerpstap. 
- netjes vragen verzinnen en beantwoorden. 

- er waren alternatieven bedacht en er was bewust gekozen. 

• Later ging het wat minder. 
- Toetsen werden overgeslagen. 
- Er werd te lang gewacht met het raadplegen van derden. 

Gevolg hiervan was: 

• Er werd lange tijd uitgegaan van verkeerde stellingen. 
• Er werd lange tijd geprobeerd om het aIleen op te lossen. 

Verdere problemen: 

• In de laatste fase deed de tijdnood aIle vorm van strategie 
verdwijnen. Er moest een oplossing komen, en snel. 

En hoewel je dan weet, dat je eigenlijk toch gewoon rustig 

moet blijven en goed moet blijven nadenken voordat je iets 

doet bleek de realiteit toch anders te zijn. 
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• De technische ervaring is nag te beperkt am genoeg 

besluiten zelf te kunnen nemen. Met name het inschatten van 

de realiteit van sommige uitkomsten. 
• De ervaring met Projectstrategie was natuurlijk ook nag 

niet voldoende. Want a1 ben je goed bekend met de 

basisopzet en ben je op de hoogte van een groat deel van 

mogelijke valkuilen, toepassen bleek tach nag behoor1ijk 

tegen te vallen. 

5.12 Resultaat. 

Maar al met al is het resultaat niet onaardig gelet op de 
volgende punten. 

- Het is duidelijk geworden, dat trillen inderdaad in sommige 

gevallen wiggen kan voorkomen. 
Er is een voorstel gedaan op welke manier, deze trilling 

aangebracht kan worden. 

- Er zijn richtlijnen opgesteld am een testopstelling te 

maken am het effect van trillen verder te onderzoeken. 

- De kennis omtrent assembleren en de daarbij optredende 

problemen is toegenomen. 

- Er is ervaring opgedaan met de Projectstrategie. 
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6. CONCLUSIES. 

Ais iemand met de Projectstrategie leert werken kun je hierin 

drie fasen van begrip onderscheiden. Eerst lijkt het 

allemaal zeer eenvoudig, orienteren, plan manken en 

uitvoeren. Oat kan nooit moeilijk zijn. Dit is het gevolg 

van het nog niet op de hoogte zijn van mogelijke valkuilen. 

Ais hij hier dan mee geconfronteerd wordt, lijkt het ineens 

een enorm complex proces te worden, een aaneenschakeling van 

mogelijk te maken fouten, waar je onmogelijk ongeschonden 

door heen komt. Maar als deze fase is doorlopen en de 

belangrijkste valkuilen zijn onderkend, dan wordt het 

langzamerhand echt duidelijk en dan blijkt het met de 

complexiteit nogal mee te vallen. 

De lijst van valkuilen die in hoofdstuk 3 is gepresenteerd, 

is wellicht nog niet volledig, maar bevat weI een groot 

aantal valkuilen waarvoor vooral een beginner gewaarschuwd 

moet worden. Ais aIle daar genoemde valkuilen bekend zijn en 

daardoor ontweken kunnen worden, is de een eerste basis 

gelegd, waarmee succesvol toepassen van de Projectstrategie 

verwacht mag worden. 

Uit eigen ervaring is gebleken, dat de beste manier om een 

valkuil te leren kennen is, er eerst door in de fout gaan en 

dan zelf deze valkuil proberen te omschrijven. Valkuilen die 

op deze manier geleerd zijn, worden het beste onthouden en je 

zult je er zelden nog eens op verkijken. Het nadeel van deze 

methode van valkuilen ontdekken is, dat het nogal tijdrovend 

is en dat na verloop van tijd de kans steeds kleiner wordt, 

dat je toevallig een valkuil aantreft. 
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Met het oog op het voorgaande valt voor het opstellen van 

cases nog te zeggen, dat het beter is om de cursist eerst de 

case te laten proberen oplossen en daarna op z~n gemaakte 

fouten wijzen of in ieder geval op de fouten die hij had 

kunnen maken. Eerst waarschuwen en dan een case op laten 

lossen zal tot gevolg hebben dat niemand in de fout gaat en 

iedereen denkt het te hebben begrepen. 

Een conclusie met betrekking tot de cursus. In de cursus 

wordt de Projectstrategie gepresenteerd. Het feltelljke doel 

van de curs us moet zijn de cursist te overtuigen dat het 

werken vol gens de Projectstrategie veel voordelen kan 

bieden.Denk dus niet dat je na drie weken een volleerd 

projectstrateeg bent, want de enige manier om het echt te 

leren is doen, veel doen met de aanwljzingen uit de cursus. 

20 zul je steeds minder fouten begaan vanwege valkul1en en je 

zult steeds weer merken dat het consequent werken volgens de 

Projectstrategie voordelen oplevert. 

Er zijn twee ingredienten die in belangrljke mate het succes 

bepalen van het toepassen van de Projectstrategie, in het 

bijzonder bij technische problemen. 

- Technische kennis en ervaring. 

- Op de hoogte zijn van belangrijke valkuilen. 

Het eerste punt zal namelljk een aantal valkuilen 

onschadelijk maken en het tweede punt waarschuwt je v~~r een 

deel van de overgebleven valkuilen. Zodat het aantal 

onbekende valkuilen aanzienlijk wordt beperkt. 
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Het succesvol toepassen van Projectstrategie wordt dus onder 

meer bepaald door het aantal nog onbekende valkuilen. Als 

dit door kennis en ervaring op een niveau is, dat je nog 

slechts af en toe een klein missertje begaat, dan kun je met 

recht spreken over het toepassen van Projectstrategie. Bij 

een gebrek aan kennis en/of ervaring kan het zo zijn dat het 

aantal onbekende valkuilen zo groot is, dat je bij nagenoeg 

ieder stap in de fout gaat. Het moge duidelijk zijn, dat in 

dit geval (nog) geen sprake kan zijn van succesvolle 

toepassing. 
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Titel: Valkuilen bij het toepassen van de Projectstrategie; 
Bijdrage tot een cursus. 

Toelichting: 

Bet is de bedoeling om een bijdrage te leveren aan een op te 
zetten cursus. Deze cursus heeft als doel de cursisten, dat 
in eerste instantie tweede-fase studenten van diverse 
richtingen zullen zijn, in een relatief kort tijdsbestek 
(Hierbij valt te denken aan ongeveer drie weken) in 
opeenvolgende stappen de voordelen van het systematisch 
ontwerpen, volgens de Projectstrategie, duidelijk te maken en 
aan te leren. (Het ligt in de lijn der verwachting, dat een 
dergelijke cursus op de langere termijn ook in het curriculum 
van de eerste fase geplaatst zal worden.) 

Opdracht: 

* Het samenstellen van een lijst van mogelijke valkuilen die 
op kunnen treden bij het werken met de Projectstrategie . 

• Het bedenken en uitwerken van verschillende cases, die 
in de curs us als ontwerpoefening gebruikt kunnen worden. 

De eindstudie wordt afgerond met het uitvoeren van een nog 
nader te bepalen constructieve opdracht geheel volgens de 
Projectstrategie. 

Verslag etc. : 

bij de secretaresse is verkrijgbaar: 

1. Het memorandum "Afstuderen in de produktietechnologie en 
-automatisering" . 

2. "Wat moet waar en hoe in het verslag" door drs. P. 
Westendorp. 

3. Richtlijnen afstuderen bij onderwijsgroep "specifieke 
produktiemiddelen". 

Prof. ire J.M. 
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BIJLAGE 11. 

In het nu volgende vlndt u de ultwerklng van de G.P.-case, 

die in hoofdstuk 4 werd behandeid. 

U zult dus moeten vaststellen of er een probleem is, en zo ja 

wat en hoe het onstaan is. 

Deze eerste opmerklng Iijkt vrij triviaal maar is van 
wezenlijk 

eigenIijk 
belang want in deze situatie bepaalt 

weI een probleem is en als blijkt dat 

probleem is hoeft u er ook geen tijd en energie in 

Om te bepalen of er een probleem is moet u 

instantie twee dingen doen. 

u of er 

er geen 

te steken. 
in eerste 

• Nagaan wat er gebeurt ais u geen actie onderneemt en of u 

dat een aanvaardbaar gevoig vindt . 

• De verkregen informatie, in dit geval de klachten van die 

negen leerlingen, op waarde inschatten. 

Aan de hand van de drie G.P's wordt het rapportcijfer 

bepaaId, nu blijkt dat er in het totaal 6 Ieerlingen zullen 

bIijven zitten, waarvan er 5 in klas B zitten en 1 in klas A. 

Nu bIijven in klas B elk jaar weI de meeste leerlingen zitten 
maar 5 van de 10 is toch weI erg veel en uit de cijfers van 

de afgelopen jaren bIijkt dat 5 inderdaad een uitschieter is. 

Op dit moment blijkt een afwijking van de norm en dat wil 

meestal zeggen dat er een probleem is. Om nu te wet en te 
komen wat het probleem is, moet u op zoek gaan naar de 

oorzaak van de afwijking. 

De oorzaak van dit probleem zullen we proberen te vinden op 

de manier die gebruikt wordt door Kepner & Tregoe. [4 ] 
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Deze manier is bijzonder geschikt om een probleem zo 

nauwkeurig mogelijk te omschrijven. De essentie van deze 

methode zit hem in het feit dat op elke vraag niet aIleen het 

antwoord wat, waar, wanneer weI is gebeurt maar ook wat, 

waar, wanneer niet is gebeurt wordt gegeven. 

In dit geval zou dat tot de volgende vragen kunnen leiden: 

welk proefwerk slecht 

In welke klas 

in welk jaar 

weI 

3 

B (A) 

dit jaar 

niet 

1 en 2 

C en D 

andere jaren 

Het is dus duidelijk dat Klas B (en in mindere mate klas A) 

en dus niet klas C en D dit proefwerk en niet de eerdere 

proefwerken slecht gemaakt heeft. En dit alles geldt aIleen 

voor dit jaar en niet voor de voorgaande jaren. 

Er moet dus gezocht worden naar verschillen tussen A en B aan 

de ene kant en C en D aan de andere kant. Een andere bron 

voor verschillen zijn de trimesters, geen problemen in de 

eerste twee trimesters weI in het derde. Andere jaren waren 

er ook in het derde trimester geen problemen. 

Nu is het tijdstip gekomen om naar relevante veranderingen te 

gaan zoeken en weI die veranderingen, die zoveel mogeIijk van 

de afwijkingen dekken. 

Er zijn twee in het oog springende veranderingen aan te 

wijzen en weI: 

• Dhr. Witjes is aIleen dit jaar in het derde trimester in 

klas A en B ingevallen voor de zieke Dhr de Wit . 

• Hoofdstuk 10 (waarvan een groot deel terug komt in het 

proefwerk) is aIleen dit jaar in het derde trimester in 

klas A en B snel behandeld. 
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De extra informatie die verkregen wordt in de kolom "is niet" 

van de Kepner & Tregoe methode voorkomt de volgende 

veronderstellingen. 

• De stof in het derde trimester zal weI moeiIijk zijn en dit 

proefwerk zal elk jaar weI slecht gemaakt worden. 

• Klas B is een niet-exacte HAVO klas, dus die zijn gewoon 

niet zo goed in wiskunde. 

• Het zal weI een moeilijk proefwerk geweest zijn en dat komt 

het hardste aan in die niet-exacte HAVO klas. 

nameIijk: 

• Het gebeurde niet in voorgaande jaren. 

• De eerste twee proefwerken zijn niet slecht gemaakt. 

• In de andere klassen is het niet slecht gemaakt. 

Langzaam maar zeker wordt het duideIijk wat nu de oorzaak was 

van het feit dat de klassen A en in het bijzonder B het 

Iaatste proefwerk zo slecht hebben gemaakt. Het is in feite 

het gevolg van het te snel behandeld hebben van hoofdstuk 10 

door Ohr. Witjes. En aangezien hiervan een onevenredig 

groot aandeel voorkwam in het proefwerk, waren de gevolgen 

aanzienlijk. Hoewel Ohr. Witjes een gerespecteerd en 

ervaren leraar is, mag hem toch verweten worden, dat hij zijn 

collega de Bruin , die het proefwerk moest samenstellen, niet 

heeft ingelicht over het feit, dat hij het Iaatste hoofdstuk 

niet behandeld had, zoals hij dat graag gewild had. 

Nadat deze feiten zijn vastgesteld kunnen de vragen uit de 

opdracht beantwoordt worden. 

- Ja, er is een probleem. 

Er blijven te veel leeriingen zitten in klas B. 

- Oit komt door een slecht derde G.P . 

• Oit komt weer door een combinatie van veel vragen over de 

zelfde stof en het juist slecht behandeld zijn van deze 

stof. 
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• Oit was mogeIijk door een gebrekkige communicatie tussen 

de leraren onderling. 

Oe gebrekkige communicatie is dus de oorzaak van het probleem 

en ais dusdanig te beschouwen als de KERN van het probleem. 

H1ertegen zullen dus maatregelen getroffen moeten worden. 

Vervolgens worden er twee besluiten genomen. 

- Lange termijn. Zodat dit niet meer voor komt: Na het 

samensteIIen van een proefwerk door een van beide Ieraren 

zal er gezameI1jk overieg zijn over de kwaliteit van het 

proefwerk. 

- Korte termijn. Aangezien het vakantie is en er dus geen 

herkansing gegeven kan worden, zal er een herwaardering 

plaatsvinden van het Iaatste proefwerk in de klassen A en 

B. 

Conciusie: 

Oe grootste fout, die bij deze case gemaakt kan worden is het 

constateren van het probleem afgaande op de klachten. Het 

proefwerk zal weI moeiIijk geweest zijn, of Witjes zal z1jn 

werk weI niet goed gedaan hebben, Het gevoig hiervan zou 

kunnen zijn dat u besluit tot herwaarderen van het proefwerk 

en conciudeert dat het probleem afdoende 15 opgelost. 

In dit geval bent u niet doorgedrongen tot de KERN van het 

probleem. Oit is namelijk de gebrekkige communicatie en dat 

zal dus (ook) aangepakt moeten worden. 

Een probleem is namelijk niet volledig opgelost eer ook de 

werkelijke oorzaak is gevonden en weggenomen. 

01t wordt bedoeld, wanneer er gesproken wordt over de KERN 

van het probleem. Het is dus belangrijk om deze te v1nden. 

De gebruikte methode volgens Kepner & Tregoe is hierbij een 

goed hulpmiddel 
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BIJLAGE III. 

Uitleg c.q. toelichting bij de cases. 

In het nu volgende zal voor de vier overgebleven cases een 

korte uitleg volgen, de bedoeling van de case en eventuele 

fouten, die gemaakt kunnen worden. Steeds is voor een 

bepaalde case een van de valkuilen uit de lijst van valkuilen 

bij het gebruik van de projectstrategie genomen om als 

belangrijkste onderwerp van een case te dienen. 

De cases zullen in de volgende volgorde behandeld worden: 

• De belast1ngcase. 

• De maancase. 

• De vliegcase. 

• De promotiecase. 
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BIJLAGE IlIa. DE BELASTINGCASE. 

De kerngedachte achter deze case is, of liever gezegd de 

valku11, die als belangrijkste in deze case verborgen zit 1s: 

Dat je de fout maakt het volgende niet te doen. 

• In eerste instantie ori~nteren op het probleem en niet op 

het probleemgebied (9) 

Je bent geneigd, om zodra je de probleemstelling hebt 

gelezen, jezelf eerts uitgebre1d te gaan ori~nteren op het 

probleemgebied c.q. op aIle in het oog springende 

onderwerpen die in de probleemstelling aan de orde komen. 

Als bijvoorbeeld in een nieuwe machine, steeds een probleem 

optreedt bij het aansturen van een hydraulische zuiger, meet 

je niet eerst heel je kennis van hydrauliek op gaan frissen, 

want wellicht 1s de zuiger helemaal niet het probleem. 

(Hiermee wordt ook nog eens aangetoond, dat het zeker zo 

belangrijk is om voor jezelf duidelijk te maken wat NIET het 

probleem is, als wat WEL het probleem is.) In dit geval zou 

je dus veel tijd verkeerd gebruikt hebben. 

Nee, je meet eerst zorgen, dat je het probleem juist weet te 

omschrijven, om dan vervolgens gericht te kunnen gaan 

ori~nteren. Om nog even terug te komen op het hierboven 

genoemde probleem met de zuiger; Het zou best kunnen, dat na 

het vaststellen van het probleem, blijkt dat de zuiger 

inderdaad het kritieke punt is, en dat verdere kennis ervan 

gewenst is voor het oplossen van het probleem. In dit geval 

is dus eerst geori~nteerd op het probleem en daarna, indien 

nodig, op het probleemgebied of in ieder geval het essenti~le 

deel daarvan. En dit is de volgorde die gevolgd meet worden, 

om te komen tot een optimale manier van het aanpakken van 

problemen en projecten. 
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Om dus de cursisten te verleiden tot het maken van deze fout, 

is gekozen voor een complex probleemgebied, wat de belasting 

toch is in de algemene opinie. 

Er worden zelfs een aantal pagina's tekst bijgeleverd, 

waardoor de eerste reactie van "Eerst maar eens even lezen" 

nadrukkelijk gemetiveerd wordt. 

Na het lezen van de probleemstelling kunnen er ru~g twee 

dingen gebeuren. Men weet weI of men weet niet, dat men met 

een auto van de zaak, Uberhaupt geen recht heeft op aftrek in 

het teken van reiskosten. Sterker nog, men zal zelfs extra 

aangeslagen worden voor het gebruik van die auto, maar dit 

valt ook buiten het probleem van deze case. remand die 

hiervan op de hoogte is, zal direct zeggen dat de in de 

beschrijving genoemde 1412 gulden nul meet zijn. 

Het is echter interessant, om te zien wat iemand doet, die 

deze voorkennis niet heeft. Deze per soon kan ook in grote 

lijnen weer twee dingen doen. Hij zou, na het zien van de 

genoemde bedragen en getallen, kunnen besluiten om zich dan 

eerst maar eens te laten informeren door middel van de 

bijgeleverde teksten hoe het dan werkelijk zit met de aftrek 

voor reiskosten. Oit is dus een kwestie van niet gericht 

orienteren, zonder eerst het probleem goed vastgesteld te 

hebben. De cursist begaat de verwachte fout en wordt zich 

bewust van de aangebrachte valkuil. 

De tweede manier van aanpakken is de goede. Probleemstelling 

lezen. Daarna jezelf niet laten verleiden door nietszeggende 

cijfers, maar afstand nemen van het probleem en jezelf 

afvragen wat ervan je gevraagd wordt. (En wat niet I). 
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Controleer de ingevulde gegevens en met name het bedrag van 

teruggave. Je moet dus eigenlijk van achteruit terugwerken 

door de probleemstelling. Hoe weet je wat je moet invullen ? 
Dat staat beschreven in de toelichting. En inderdaad als je 

die aandachtig leest kom je na ongeveer 15 regels al aan de 

gezochte informatie: In geval dat u met een auto van de zaak 

rijdt, kunt u hier geen reiskosten woning-werk aftrekken. 

Dus wordt de 1412 gulden nul en is uw probleem opgelost. 

Als u de voorkennis had gehad, of als u het op de goede 

manier wist op te lossen zou u toch binnen 10 minuten tot 

deze conclusie gekomen moeten zijn. 
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De belastingcase. 

Een vriend van u is naar aanleiding van de grondig gewijzigde 

wet op de inkomstenbelasting met betrekking tot het gebruik 

van de auto eens Indeze materle gedoken. Hij heeft de 

belastingalmanak aangeschaft en is er vast van overtulgd om 

een aanzienlljk bedrag v~~r reiskosten vergoeding terug te 

kunnen krijgen. 

Na de bladzijdes 

gelezen te he bbe n 

conclusie gekomen 

volgende zljn. 

302 

ls 

dat 

tIm 306 van de almanak aandachtig 

uw vrlend Dhr. van Dijk tot de 

de voor hem bepalende getallen de 

- Hij rijdt 3 keer per week In een auto dle elgendom is van 

zijn werkgever van zijn huis In Tl1burg naar zijn werk In 

Elndhoven (Op de kop af 37 km). 

- Hij ontvangt geen reiskostenvergoedlng van zljn baas. 

- Hlj heeft gelukkig nlets te maken met de Ingewlkkelde 

OV-regellng. 

- De aanschafprijs van zijn auto is f 55.000,-

Hij heeft voor 1 augustus 1990 slechts 857 km voor prive 

gebruik verreden. 

Na deze getallen vastgesteld te hebben pakt hlj zljn aangifte 

formuller met de toellchtlng en beglnt met Invullen. 

Aangekomen blj punt 2 waar het gaat om de reiskosten 

wonlng-werk moet hlj de volgende gegevens Invullen. 

2a;WOonplaats in 1990 

2b;werkplaats In 1990 

2c;Bedrag volgens de tabellen op pag. 9 van de toellchtlng. 

2d;Ontvangen vergoedlngen voor uw relskosten. 

2e;2c-2d; blj negatief resultaat 0 Invullen. 
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2c; na goed kijken komt hij uit in tabel 2 op een bedrag van 

1412 gulden. 

2d; dit was 0 

2e; dus dit wordt ook 1412. 

Van Oijk komt nu bij u om te vragen of u het voor hem nog 

eens wil controleren. Tot welke conclusie komt u ? 

Bijgeleverd worden: 

Toelichting bij het invullen van het aangifte formulier. 

Pagina's 302-306 uit de belastingalmanak. 

De uitwerking van deze case zou heel kort moeten zijn als u 

namelijk het probleem goed definieerd en aansluitend niet de 

fout maakt door te gaan orienteren op het probleemgebied in 

plaats van op het probleem. 

Oit is een veel gemaakte fout, die veel onnodige tijd in 

besiag neemt. 

Stel je jezelf nameIijk de vraag: Hoeveel kan ik terug 

krijgen ? Dan begin je geIijk te lezen in de almanak, die 

toch al ingewikkeld genoeg is, dus u zult het weI meerdere 

keren moeten lezen voordat u het echt allemaal begrepen hebt. 

Allemaal verspilde tijd. 

Je zou jezelf namelijk eerst de vraag moe ten stellen: Kom ik 

eigenIijk Uberhaupt weI in aanmerking voor teruggave? Het 

antwoord op deze vraag vindt u al na enkele minuten lezen in 

de toelichting daar komt u namelijk op bladzijde 9 via de 

vraag Wanneer aftrek ? via Hoe invullen ? bij let op ! zie 

ook de uitzonderingen en de bijzondere situaties verderop. 
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Op bIz 10 vindt u dan deze uitzonderingen. De eerste 

uitzondering luidt: In het geval dat u met een auto van de 

zaak rijdt kunt u hier geen reiskosten woning-werk aftrekken. 

En dus meet u bij 2c,d en e overal 0 invullen en het feest 

gaat niet door. Ook hoeft u geen tijd meer te steken in het 

bestuderen van de genoemde bladzijdes van de almanak. 

Deze korte case was bedoeld zoals 

waarschuwen voor het orienteren op het 

plaats van het feitelijke probleem. 

al vermeld om 

probleemgebied 

te 

in 
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BIJLAGE IIIb. DE MAANCASE. (naar [5]) 

Het doel van deze case is om aan te tonen dat het van groot 

belang is om de hier bedoelde valkuil te omzeilen. Ook hier 

betreft het een valkuil, waartegen je een fout maakt door 

iets achterwege te laten . 

• Als een probleem bestaat uit meerdere deelproblemen van 

verschillende prioriteiten, is het belangrijk om hiervoor 

een goede volgorde op te stellen. 

Deze volgorde maakt het mogelijk om de diverse deelproblemen 

in de goede volgorde op te lossen om zo het totale probleem 

snel en doelmatig tot een goed eind te kunnen brengen. 

Wbrdt deze volgorde niet aangebracht, dan worden misschien 

acties ondernomen om op dat moment Minder relevante problemen 

op te lossen terwijl het probleem met de hoogste prioriteit 

niet opgelost wordt. Wat volkomen zlnloos is. Want als het 

eerste probleem ult de case, het in leven blijven, niet wordt 

opgelost is het tweede en derde probleem al helemaal niet 

meer aan de orde. Pas als optimaal gewerkt wordt aan het 

oplossen van het probleem met de hoogste prioriteit of het 

bereiken van het doel met de hoogste prloriteit en er blijft 

nog steeds tijd over of er zijn nog steeds mensen 

beschikbaar, dan is het verantwoord om te proberen problemen 

van lagere prioritelten op te lossen. 

In de case zijn drie doelen gesteld in een logische volgorde: 

- In leven blijven. 

- Het moederschip bereiken. 

- Contact leggen. 

Het opstellen van deze volgorde en het naar aanleiding 

daarvan kiezen van de mee te nemen objecten is het hoofddoel 

van deze case. 
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De fout die dus gemaakt kan worden is het niet aanbrengen van 

een volgorde en het probleem als geheel proberen op te 

lossen. 

Hierdoor zal het waarschijnlijk langer duren eer een 

oplossing gevonden wordt en de oplossing zal waarschijnlijk 

minder duidelijk in de verschillende na te streven doelen 

verdeeld zijn. 

Aangezien het hier gaat om een noodsituatie zal er dus snel 

een goede oplossing gevonden moeten worden waarin iedereen, 

die bij het probleem betrokken is, zich kan vinden. De hier 

gebezigde methode van het stellen van een hoofddoel, gevolgd 

door eventueel meerdere subdoelen voorziet in deze snelle en 

duidelijk aanpak en bewijst dus zijn nut. 
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De Maancase. 

U bent een lid van de driekoppige bemanning van een 

maanlander. Deze capsule was oorspronkelijk gepland om een 

rendez-vous te maken met een door een astronaut bemand 

moederschip, dat staat op de verlichte zijde van de maan. 

AIle contacten met de aarde kunnen aIleen via dat moederschip 

tot stand komen. Door technische moeilijkheden was uw schip 

echter gedwongen een noodlanding te maken op een plaats 

ongeveer 200 km van het moederschip. Door de harde 

noodlanding is bijzonder veel van de inventaris beschadigd. 

Overleving is volledig afhankelijk van het zelfstandig 

bereiken van het moederschip. De groep van 3 man moet dan 

ook op pad om de 200 km af te leggen. Zij zullen de meest 

kritieke delen die zij nodig kunnen hebben op die tocht 

moeten vaststellen. En, voor het geval hun krachten afnemen, 

moeten zij zelfs bepalen in welke volgorde zij de meegenomen 

delen eventueel tijdens hun tocht zullen achterlaten. 

Hieronder zijn de twaalf dingen vermeld die nog onbeschadigd 

uit de maanlander gehaald konden worden. Uw taak is deze 

delen te ordenen in volgorde van belangrijkheid voor uw grope 

om het moederschip te bereiken. Plaats het cijfer 1 bij het 

meest belangrijke voorwerp, het cijfer 2 bij het daarna 

belangrijkste enz., tot 12 toe. Dit houdt dan tevens in in 

welke volgorde vanf 12 naar 1 u de delen eventueel onderweg 

achter zult laten. 

Aanvullende informatie: 

- De groep blijft aan de lichtzijde van de maan; 

- In een maanpak gehuld kan men water en voedsel tot zich 

nemen. 

Het gaat er vooral om dat u de door u gekozen volgorde ook 

kunt verantwoorden en verdedigen tegenover uw medereizigers. 

Hun leven is in net zulk groot gevaar als het uwe en zij 

hebben hun eigen analyse van de volgorde gemaakt. 
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Uw lotgenoten zullen aIleen bereid zijn om de door hen 

bepaalde volgorde op te geven voor de door u geprefereerde, 

wanneer u daarvoor glasheldere en keiharde argumenten hebt. 

Omdat de tijd dringt en tijd zuurstof kost, moet de groep 

het er binnen tien minuten over eens zijn. 

De lijst met twaalf voorwerpen: 

- Geconcentreerd voedsel. - Maankaart 

- 20 meter touw. - opblaasboot 

- Parachutezijde. - 30 liter water 

- twee pistolen. - noodseinen 

- een doos melkpoeder. - eerste hulpdoos 

- twee 50 kg tanks zuurstof. - FM-ontvanger/zender 

op zonnenbatterijen. 

Om tot een snelle en goede oplossing te komen van dit 

probleem en zodoende de beste volgorde op te stellen is het 

zaak om te kijken welke doelen de groep in feite heeft en wat 

het belangrijkste doe! is. 

Doell: In leven blijven. 

Doel 2: Het moederschip bereiken. 

Doel 3: Contact proberen te krijgen met het moederschip. 

Het is duidelijk dat dit de volgorde wat betreft 

belangrijkheid 

voldaan, dan 

orde. 

is wordt namelijk niet aan het eerste 

komt het tweede doel al helemaal niet aan 

doel 

de 

V~~r het bereiken van ieder van de drie doelen moeten 

bepaalde functies worden vervuld. Voor het in leven blijven 

zijn vier dingen nodig, namelijk: Zuurstof, water, voedsel en 

bescherming tegen de omgeving. Dit is tevens de volgorde van 
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D1t 1s tevens de volgorde belangr1jkhe1d, want de mens kan 

slechts enkele m1nuten zonder zuurstof, ongeveer een dag 

zonder water en ca. t1en dagen zonder voedsel. Eventueel 

kan men daarom bescherm1ng belangr1jker v1nden dan voedsel. 

V~~r het tweede doel z1jn nod1g; de goede r1cht1ng en de 

verplaats1ng 1n d1e goede r1cht1ng. Ook d1t 1s weer de goede 

volgorde, want verplaatsen 1n een w1llekeur1ge r1cht1ng 

vraagt onnod1ge energ1e en le1dt vermoede11jk n1et tot het 

doel. Hiermee zijn dr1e kolommen van te vervullen funct1es 

ontstaan. 

- In leven blijven. 

• Zuurstof. - Moedersch1p bere1ken. 

• Water. • R1cht1ng. Contact leggen. 

• Voedsel. • Verplaatsen. 

• Bescherming. 

Hoe de belangr1jkhe1d van de posten 1n de dr1e kolommen 

t.o.v. elkaar 11gt, verandert met de t1jd en afstand tot het 

moersch1p. Wanneer het moersch1p over twint1g minuten 

bereikt kan worden, is verplaatsen belangrijker dan water 

geworden. De priorite1ten veranderen dus in de t1jd 

afhankelijk van de situat1e. De groep 1s nu echter nog 200 

km van het moedersch1p vandaan en moet nu voor deze situat1e 

bes11ssen. De voorwerpen kunnen 1ngedeeld worden naar de 

door hen te vervullen funct1e(s) gezien 1n dit verband van 

prior1teiten in de doelen. 

Dat geeft de volgende indeling: 

- In leven blijven. 

• Zuurstof 

Tanks zuurstof. 

• Water 

- Moederschip bereiken 

• R1chting 
Maankaart. 

- Contact leggen. 

(Noodseinen) 
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30 liter water. (FM-zender) (FM-zender) 

- Voedsel - Verplaatsen. 
Geconc. voedsel 20 meter touw. 

melkpoeder. opblaasboot 

- Bescherming. noodseinen 

Eerste hulpdoos. pistolen 

Parachutezijde. 

Opblaasboot. 

Enkele opmerkingen. 

De zender en de noodsignalen komen wel twee keer voor op het 

lijstje maar toch moet aan beider bruikbaarheid getwijfeld 

worden want zowel zender als noodsignalen zijn pas bruikbaar 

op vr1J korte afstand van het moederschip. 

Verder kan het parachutezijde gebruikt worden als bescherming 

tegen de sterke zonnestraling en tevens als verpakking van 

bijvoorbeeld het voedsel. 

De boot kan tenslotte gebruikt worden om alles in te doen en 

zo te dragen of als er een van de mannen niet meer in staat 

is om verder te gaan om daar in te liggen. 

Deze korte case is bedoeld om door middel van het vaststellen 

van de prioriteit van verschillende doelen tot een betere 

aanpak van het totale probleem te komen. 
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BIJLAGE IIIc. DE VLIEGCASE. (naar [5]) 

Bij deze case is het doel nagenoeg gelijk aan dat van de 

case uit hoofdstuk 4. Uit een wirwar van gegevens en een 

gesignaleerd probleem proberen om de KERN van dat probleem te 

pakken te krijgen. Ook hier wordt weer de methode van Kepner 

& Tregoe gebruikt om dit voor elkaar te krijgen. 

Ook hier blijkt het mogelijk om aan de hand van verschillen 

tussen weI en niet een op het eerste gezicht complex probleem 

terug te brengen tot een overzichtelijk geheel met een 

duidelijk beeld van mogelijke oorzaken. In dit geval zijn 

dat twee in het oog springende fouten die door het bedrijf 

zijn gemaakt. 

Belangrijke conclusies naar aanleiding van de antwoorden zijn 

namelijk. Het probleem ligt binnen het eigen bedrijf en niet 

bij de aan- of afvoer van vliegtuigen. En het probleem 

steekt voor het eerst de kop op bij deze order en niet bij 

eerdere orders. Het moet dus iets te maken hebben met de 

afspraken rond deze order en de toestand of de manier van 

werken binnen het eigen bedrijf. 

Uit deze conclusies vloeien inderdaad de twee aanwijsbare 

fouten voort. 

- Irreele afspraken omtrent de levertijd. 

- Een ontoereikend aantal plaatsen in de fabriek. 

De fout die bijvoorbeeld gemaakt zou kunnen worden is 

overhaaste beslissingen gaan maken zoals de produktie stop 

zetten of extra mensen aantrekken. Dit zou waarschijnlijk 

het probleem voor Korte duur oplossen maar de oorzaak ervan 

niet wegnemen en het ligt dus in de lijn der verwachting dat 

het probleem zich vroeg of laat opnieuw zou voor kunnen doen 

en dan misschien weI erger als bij de eerste keer. 
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de vliegcase. 

De Fokker vliegtuigfabriek ontvangt, samen met enkele andere 

bedrijven, een order voor het bouwen van 350 stuks FI04-G 

starfighter. De G staat voor de Europese uitvoering die veel 

meer electronica heeft dan de andere versies. Het is een 

voor die tijd zeer geavanceerd vliegtuig. Het is mechanisch 

modern, maar sluit behoorlijk aan op de bestaande produktie

en technologische ervaring van Fokker. De electronica is 

echter geheel nieuw. Zelfs in de Verenigde Staten vliegen 

slechts twee prototypes met deze electronica. De klanten 

wensen een vliegtuig per anderhalve werkdag afgeleverd te 

krijgen. Oat betekent met 240 werkdagen per jaar dus 160 

vliegtuigen per jaar. 

De produktie begint in het eerste jaar. In februari van het 

tweede jaar loopt de produktielijn op het eindtempo van een 

vliegtuig per anderhalve dag. Op 1 maart van dat jaar zijn 

er 70 vliegtuigen door de lijn aan het vliegbedrijf (Dit is 

een bedrijf dat tussen de vliegtuigfabrikant en de 

luchtvaartmaatschappij in zit en dat er zorg voor draagt om 

de door de fabrikant geleverde vliegtuigen door en door te 

testen alvorens ze aan de luchtvaartmaatschappij afgeleverd 

worden. ) afgeleverd en komt er iedere anderhalve dag weer een 

bij. Tijdens de periode in het vI iegbedrijf wordt het 

toestel in de lucht door de testvliegers beproefd. De 

geconstateerde tekortkomingen worden door het vliegbedrijf 

verholpen. Wanneer tijdens een vlucht geen klachten meer 

naar voren komen, wordt het toestel 'off-test' gezet en kan 

het na een laatste eindcontrole afgeleverd worden aan de 

klant. 
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o I 0 n d 

Figuur 1. 

PROBLEEMSCHETS. 

Hoewel 

zijn 

klant. 

de eindlijn reeds 70 vliegtuigen heeft geproduceerd, 

er op 1 maart slechts 20 toestellen afgeleverd aan de 

Figuur 1 laat de ontwikkelingen tot die datum zlen. De 

bovenste lijn geeft de aflevering vanult de produktielijn 

naar het vllegbedrljf weer. Het tempo is 1 per 1,5 dag, dat 

wil zeggen 13 1/3 vliegtuig per maand. De onderste lijn laat 

de werkelijke aflevering aan de klant zien. De middelste 

gestippelde lijn is de planning voor die aflevering. Op 1 

maart is men 31 vliegtuigen achter op die planning. 
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Op het vliegbedrijf zwerven op dat ogenblik ongeveer 50 

vliegtuigen rond. Bij gebrek aan halruimte staan ze her en 

der over het terrein verspreid, soms dik onder de sneeuw. In 

de vlieghal is namelijk slechts plaats voor 12 toestellen. 

Bij voorgaande contracten is altijd 6 weken doorlooptijd 

opgenomen voor het vliegbedrijf. Daarbij is dan aangenomen, 

dat er voor 1007. vliegbaar weer is, dat wil zeggen er kan op 

aIle dagen gevlogen worden. Deze clausule is ook weer in het 

FI04 contract opgenomen. In figuur 1 is de horizontale 

afstand tussen de lijnen voor aflevering vanuit de 

produktielijn aan het vliegbedrijf en de geplande aflevering 

aan de klant dan ook zes weken. In Nederland komt 1007. 

vliegbaar weer nooit v~~r. Het bijhouden van de 

administratie om de niet-vliegbare dagen per vliegtuig als 

toelaatbare vertraging te kunnen claimen, is voor die 50 

vliegtuigen gigantisch en de latere verwerking betekent een 

grote papierwinkel. 

In figuur 1 loopt de afleverlijn uit de produktie op 1 maart 

inderdaad op de geplande 1 per 1,5 dag. De trend van de 

afleverlijn aan de klant is echter nog niet meer dan 1 per 9 

dagen. De klant eist dan ook een onmiddelijke versnelling 

van die aflevering. 

In verband hiermee heeft de directie besloten om de situatie 

nog eens te herzien. 

Verdere gegevens die van belang kunnen zijn bij het 

vaststellen van de kern van het 

• Hoeveel vliegtuigen worden per dag 

• Wat is de afgesproken en wat is de 

• welke weg voIgt een vliegtuig door 

probleem z i jn o. a. : 

aangeleverd ? 

werkelijke doorlooptijd? 

het bedrijf ? 

• Hoeveel ruimte is er nodig voor de verschillende 

handelingen ? 

• Hoeveel vliegtuigen moeten er in circulatie zijn binnen het 

vliegbedrijf ? 
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• Hoelang duurt het voordat een vliegtuig vliegklaar is v~~r 
de eerste testvlucht ? 

• Kunnen zich bij de start nog complicaties voordoen ? 

• Hoelang duurt een vlucht gemiddeld ? 
• Hoeveel vluchten moeten er per dag gemaakt worden om het 

programma te kunnen realiseren ? 

• Hoeveel vluchten zijn er gemiddeld nodig alvorens een 
vliegtuig 'off-test~ is ? 

• Hoelang duurt het om klachten op te lossen ? 

Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in de nu 

volgende extra informatie. 

EX1RA INFORMATIE 

Er wordt begonnen met een analyse van de beschikbare gegevens 

in de hoop dat die wet meer inzicht zullen geven. De gegevens 

die verzameld worden zijn de volgende, alles gebaseerd op 
vijf werkdagen per week: 

- Van de produktielijn komt iedere 1,5 dag een vliegtuig. 

- 3 dagen zijn nodig om het vliegtuig voor de eerste 
testvlucht gereed te maken. 

- Het aantal vluchten tot 'off-test~ ('off-test~ wil zeggen 

dat aIle systemen in de vlucht goed blijken te functioneren 

en het vliegtuig aan aIle eisen voldoet. ) varieert van 3-15 

vluchten; gemiddeld bIijken 9 vIuchten nodig tot off-test. 

- Een vlucht duurt ca. 1,5 uur. Men moet weI vanwege tal van 

redenen rekening houden met een dag doorlooptijd voor 
iedere vlucht. 

- Na iedere vlucht, behalve de laatste, moeten vliegklachten 

opgelost worden. De daarvoor benodigde doorlooptijd 

varieert van 1-9 dagen en is ONafhankelijk van het feit of 

een lste of een nde vlucht werd gemaakt. 
de gemiddelde doorlooptljd voor het oplossen van klachten 

blijkt 3.7 dagen te zljn. Men schat in dit stadium, na rijp 
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beraad dat een gemiddelde van drie dagen op niet al te 

lange termijn weI haalbaar zal zijn en gaat daarvan 
verder uit. 

- Soms geeft het vliegtuig bij het opstarten voor de vlucht 
al de geest, een zogenaamde 'abort~. Oit kan voor een 

willekeurig vluchtnummer gebeuren. 

Soms is die abort op de startbaan op te lossen en kan er 

binnen enkele uren toch gevlogen worden. Soms kost het meer 
tijd de abort op te heffen, een zgn. langdurige abort. Het 

vliegtuig moet dan terug naar de vlieghal. Het oplossen van 
zo~n lange abort blijkt dan net zo lang te duren als het 

oplossen van normale vliegklachten na een willekeurige 

vlucht, dat wil zeggen ook gemiddeld 3,7 dagen. Ook hierbij 

rekent men voor de toekomst op een doorlooptijdverkorting 

tot 3 dagen. 

Dergelijke langdurende aborts komen op 107. van de starts 

v~~r. Een abort is dus geen vlucht en zit niet in boven

genoemd gemiddeld aantal vluchten. 
Nadat het vliegtuig 'off-test~ gekomen is, moet het op het 

vliegbedrijf nog gereedgemaakt worden voor overnamecontrole 

dit duurt 1 dag. De overnamecontrole zelf gebeurt in de 

produktielijn door de daar aanwezige militaire controleurs. 

Aanbieding voor overnamecontrole is het contractuele punt, 

overeenkomend met die clausule van 6 weken 1007. vliegbaar 
weer. 

Met behulp van deze gegevens zullen nu de nog ontbrekende 

gegevens bepaald worden. Voordat we de gegevens gaan 

berekenen zullen we eerst een model maken van het bedrijf, 
waarin de weg, die elk vliegtuig voIgt, duidelijk terug te 

vinden is. 
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Aan de hand van het model uit figuur 2 worden de volgende 

gegevens bepaald. 

• Het gemiddeld benodigd aantal plaatsen. 

• Het gemiddeld benodigd aantal vluchten per werkdag om het 

programma te kunnen realiseren. 

• Het gemiddeld aantal vliegtuigen dat op het vliegbedrijf in 

circulatie moet zijn. 

• De totale gemiddelde doorlooptijd bij 1007. vliegbaar weer. 

De antwoorden op de hierboven gestelde vragen zijn: 

• Totaal 21 plaatsen nodig. 

• 6 vluchten per werkdag. 

• 27 1/3 vliegtuigen. 

• 41 dagen. 
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Aan de hand van deze extra analyse en aanvullende informatie, 

in welke richting zult u de directie van het vliegbedrijf dan 

van aanbevelingen voorzien ? 

Nu al deze informatie bekend is, voIgt het vinden van de kern 

van het probleem. Oat zal hier geschieden op de methode 

volgens Kepner & Tregoe. 

De afwijking die hier geconstateerd wordt en waardoor men 

signaleert, 

het (grote) 

vliegbedrijf 

verlaat. 

dat er een probleem moet zijn, is in dit geval 

verschil in het aantal vliegtuigen dat het 

binnenkomt t.o.v. het aantal dat het bedrijf 

Hier volgen enkele vragen, met de daarop gegeven antwoorden, 

die moeten Ieiden tot het vinden van de kern van het 

probleem. 

Wat is er verkeerd. 

Wat moet de afnamesnelheid 

zijn. 

Waar doet zich het probleem 

voor van het verschil tussen 

aanvoer en afname. 

Wanneer doet dit probleem 

zich voor. 

weI 

levering 

door bedrijf 

1 per 1,5 dag 

VI iegbedrijf 

testen F104-G 

niet 

levering 

aan bedrijf 

1 per 9 

dagen. 

Fabrikant 

Luchtvaart 

Eerdere 

contracten. 

Uit deze vier vragen blijkt al dat het probleem zich aIleen 

blj deze order voordoet en binnen het vIiegbedrijf. 
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Het zoeken is dus naar verschillen tussen deze order en 

vorige orders. Het eerste wat daar bij opvalt is het 

verschil tussen de afgesproken levertijd en de werkelijke 

doorlooptijd per vliegtuig. Kortom men kan de gemaakte 

afspraken niet nakomen. 

Een ander in het oog springend verschil is het aantal 

beschikbare plaatsen in het vliegbedrijf t.o.v. het 

benodigde aantal. Het aantal beschikbare plaatsen blijkt 

ontoereikend te zijn om deze order conform de afspraken af te 

handelen. 

Conclusie aan de hand van de gevonden uitkomsten. 

Bij 1007. vliegbaar weer is de gemiddelde doorlooptijd dus 41 

werkdagen, dat is ruim 8 weken. De in het contract genoemde 

6 weken zijn dus voor de in de praktijk geldende waarden van 

de variabelen irreeel. Dit moet ruim 8 weken zijn. Er zijn 

totaal in de vlieghal 21 plaatsen nodig. De bestaande hal 

heeft slechts 12 plaatsen. Er zal dus gebouwd moe ten worden. 

Na over leg met directie en klant werd besloten dat de 

gehanteerde waarden van de variabelen voor het vliegtuigtype 

F104-G redelijk waren en dat de uitkomsten en gevolgen van 

bovenstaande berekening geaccepteerd dienden te worden. 
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BIJLAGE IIld. DE PROMOTIECASE. 

Tat slat een case waarin de orientatiefase uitgebreid wordt 

toegelicht met steeds de vermelding van het resultaat van de 

diverse stappen. Hierdoor zou deze case kunnen dienen als 

voorbeeld ter verduidelijking van de orientatiefase. Het 

resultaat van deze case is het komen vanuit een zeer ruim op 

te vatten opdracht tot een gericht plan van wat er allemaal 

moet gebeuren, wanneer en door wie. Aardig om te vermelden 

is wellicht, dat deze case in werkelijkheid zo is uitgevoerd. 

De algemene opinie hierover was, dat op deze manier de taken 

veel duidelijker konden worden verdeeld en dat door het 

definieren van drie deelopdrachten veel gerichter en daardoor 

eenvoudiger naar alternatieve oplossingen voor de betreffende 

deelopdrachten gezocht kon worden. Een gevolg hiervan was 

weer, dat er ook meer ideeen boven tafel kwamen. 
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De promotiecase. 

U behartigt bij een regionaal aardig presterende 

atletiekvereniging de belangen op het gebied van pers en 

propaganda binnen het bestuur. U bent sinds 1 oktober 1990 

in deze functie werkzaam en staat nu op 1 maart 1991 aan de 

vooravond van het wedstrijdseizoen wanneer u van de 

voorzitter een extra taak krijgt. Uw taak bestaat in 

principe uit twee hoofdzaken. Aan de ene kant moet u de 

contacten leggen en in stand houden tussen de vereniging en 

sponsors (Oeze vallen in twee groepen uiteen, mensen die 

tegen behoorlijke vergoeding reclameborden langs de baan 

plaatsen en mensen die adverteren in het clubblad). Naast 

deze algemene sponsors is er sprake van een grote 

verzekeringsmaatschapij uit de stad, die regelmatig gratis 

drukwerk voor de vereniging verzorgt. Tenslotte is er nog 

een particuliere geldsch1eter, die af en toe een aardig 

centje bijdraagt. Uw tweede hoofdtaak is het contact met de 

media. Nu wat betreft uw extra taak. Ieder jaar organiseert 

de vereniging 3 a 4 wedstrijden op eigen terrein, die aardig 

bezet zijn door vooral atleten uit de regio en waar zo nu en 

dan aardige prestaties geleverd worden. Maar het bestuur wil 

meer en heeft twee jaar geleden besloten om een van deze 

wedstrijden uit te laten groeien tot een jaarIijks 

terugkerende "groten wedstrijd. Oit betekent dat deze 

wedtsrijd iets extra's moet hebben; uitgebreider programma, 

meer deelnemers, beter niveau etc. De voorzitter belast u nu 

gezien u functie binnen het bestuur met de promotie en aIIes 

wat daar mee samen hangt van deze wedstrijd. Hij vraagt u om 

v~~r de eertsvolgende bestuursvergadering, deze vindt plaats 

op 29 april, een plan te presenteren van hoe en wat u wilt 

gaan doen om deze wedstrijd op aIle terreinen tot een succes 

te maken. 
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00: Het stellen van vragen naar aanleiding van de opdracht

omschrijving. 

1. Is het inderdaad mijn taak ? 

2. Meet ik het aIleen doen ? 
3. Hoeveel tijd gaat het kosten ? 

4. Wil ik dit er nog weI bij doen ? 

5. Wat wordt er precies van me gevraagd ? 

6. Wanneer meet dat (5) af zijn ? 

7. Wat wordt er van deze wedstrijd verwacht ? 
a. Hoe was het vorig jaar ? 

b. Hoe meet het dit jaar worden? 

8. Wat mag het kosten ? 
a. Uit de cIubkas ? 

b. Van eventuele sponsors ? 

9. Hoe zit het met de media? 
a. Waar adverteren ? 

b. Wanneer adverteren ? 

Antwoorden: 

1. Het behoort in principe tot de taak van niemand. Maar als 
het bij iemand ondergebracht moet worden, dan ben ik daar 

weIIicht de meest aangewezen persoon v~~r. 

Het is dus ook de moeite waard, aangezien het gaat om een 
jaarIijks terugkerend verschijnsel, tot wiens taak het weI 

behoort. Misschien is het weI nodig om hiervoor een aparte 

commissie in te stellen ? 

2. Het lijkt me inderdaad het beste om het plan aIleen te 

maken en dan afhanklijk van de omvang te bezien of ik het 
ook aIleen zal uitvoeren. 

3. Nog moeilijk te zeggen. 

4. Ik heb het in feite al druk genoeg, maar alles wat binnen 
mijn taak van pers en propaganda valt ben ik in principe 

bereid om te doen. 
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5. Voorlopig aIleen een plan opstellen, dat antwoord geeft 

op vragen als: '~t moet wanneer gebeuren en wie gaat het 

doen 1" en '~lke mogelijkheden heb ik hiervoor tot mijn 

beschikking 1". 

6. Het plan moet over zes weken af zijn. 

7. tIm 9. Nog niet te beantwoorden. 

Resultaat 00: Overzicht nog te verzamelen gegevens. 

• Is het nodig om voor de komende jaren een aparte commissie 

in te stellen v~~r het organiseren van deze wedstrijd 1 

(Deze vraag kan pas helemaal aan het einde van het project 

beantwoord worden. ) 

• Hoeveel tijd gaat het kosten 1 

(Hierover kan ik pas iets zeggen als het plan in grote 

lijnen bekend is) 

• De antwoorden op de vragen 7 tIm 9. 

(Deze zal ik moeten achterhalen alvorens ik een plan kan 

opstellen, deze vragen worden dus onderwerp van de fase 

van orienteren) 

Toets 00: 

E~n dag na de vergadering bel je de voorzitter met de 

mededeling dat je bereid bent om het plan te maken, maar dat 

je over het uitvoeren ervan nog moet kijken hoeveel tijd het 

in beslag zal nemen. Ais toets stel je hem de volgende vraag 

om te kijken of je begrepen hebt wat er van je verwacht 

wordt. nKlopt het dat ik vandaag over zes weken een plan 

moeten hebben opgesteld, waarin vermeld wordt wat er wanneer, 

door wie en met welke middelen gedaan moet worden om de 

wedstrijd van 1 september tot een succes te maken. 

Het antwoord hierop is Ja! Accoord dus kan ik verder. 
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Op: Het opstellen van een orientatieplan. 

Hoe kom ik aan de antwoorden op de nog openstaande vragen die 

op dit moment relavant zijn? (vraag 7 tim 9) 

a. Ik zou alles op eigen houtje aan kunnen pakken. 

b. Ik zou hier en daar eens kunnen vragen hoe het normaal 

allemaal gaat. 

c. Ik zou het hier al kunnen delegeren. 

d. Ik zou gericht informatie in kunnen winnen. 
e. Ik zou kunnen besluiten om er mee te stoppen. 

ad a. Oit kost wellicht veel tijd en het blijft daarna nog de 

vraag of ik het gewenste resultaat zou bereiken. 

ad b. Oit kost al minder tijd, toch zeker als ik toevallig 

iemand zou treffen die aardig ingeburgerd is in de gang 

van zaken binnen de vereniging. Het resultaat zal dan 

ook dichter bij het gewenste komen dan bij manier 1. 
ad c. Oit kost mijzelf zeer weinig tijd, maar het is moeilijk 

te controleren. Iedereen zal langs elkaar heen werken 

en het resultaat blijft dus een vraag. 
ad d. Oit lijkt nog niet zo'n gek idee. 

ad e. Ik heb A gezegd, dus .......•. 

Alternatief d wordt dus gekozen. 

informatie gaan inwinnen. 
- Bij wie ? 

Ik zal dus gericht 

Als ik de nog te verkrijgen informatie in drie groepen indeel 

te weten: Verwachting, Budget, Ervaringen. Lijkt het mij het 

beste om respectievelijk met de voorzitter, de penningmeester 

en met mijn voorganger te gaan praten om de nog ontbrekende 

informatie boven tafel te krijgen. 

Aan het einde van het gesprek met mijn voorganger kan ik bij 

hem gelijk toetsen of ik aIle relevante informatie voor het 
opzetten van een plan heb. 
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Resultaat Op: Orientatieplan. 

Ik ga achtereenvolgens gesprekken houden met: 

- Mijn voorganger. 

- De voorzitter. 

- De penningmeester. 

Toets Op: Is dit een goed plan? 

V~~r zover ik tot nu toe kan overzien is dit een goed plan om 

de nog ontbrekende informatie te weten te komen. Na de 

uitvoering van dit plan voIgt weer een toets, deze keer bij 

mlJn voorganger. Hij zal mij misschien nog kunnen wijzen op 

zaken die ik over het hoofd heb gezien, maar veel kan dat 

nooit zijn. Maar voor aIle zekerheid houd ik nu al rekening 

met de mogelijkheid van het moeten uitvoeren van een 

eventuele aanvullende orientatie. Voor nu kan ik in ieder 

geval beginnen met het vragen naar die informatie, waarvan ik 

al weI weet, dat ik die nodig heb voor het plan. 

Ou: Het uitvoeren van het orientatieplan. 

Het houden van de gesprekken met de genoemde mensen. 

gegevens uit gesprek met mijn voorganger. 

- Vorig jaar, de tweede keer sinds het beslui t om een ~'groten 

wedstrijd te creeren was er een duidelijke verbetering 

t.o.v. het jaar daarvoor. Dus er is toekomstperspectief. 

Sterke punten: 

• Er waren in tegenstelling tot de gewone wedstrijden 

medailles voor de eerste drie op ieder onderdeel. 

## (Dit blijkt een reden te zijn dat er in de breedte 

meer atleten hebben deelgenomen. ) 

• Er was extra publiciteit geweest om deelnemers te krijgen 

in de vorm van zogenaamde strooifolders, waarvan het 

drukwerk weer gratis verzorgd was door de verzekeraar. 
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Deze werden door eigen atieten op diverse wedstrijden 

uitgedeeid. 

## (Achteraf informeel vragen wees uit dat veel van de 

deelnemers deze strooifoiders inderdaad gezien hadden) 

N.B. Het bIijkt hier dat voor het extra wat betreft het 
aantal deeinemers de medaiIIes en de strooifolders 

een must en een garantie zijn. 

Punten voor vebetering: 

• Relatief zwakke bezetting bij de dames en meisjes t.o.v. 

De heren en de jongens. Nu zijn er ook gewoon veel meer 
atleten dan atietes. 

## Maar een kleine extra inspanning om juist wat meer 
vrouwelijke deeinemers te krijgen Iijkt toch weI op zijn 

plaats en de moeite waard. 

• Het extra wat betreft het niveau, en dan wordt er gedacht 

aan nationale toppers c.q. subtoppers zou in vergeIijking 

met afgelopen jaar nog weI iets beter kunnen. 

• Vorig jaar is er voor het tweede jaar in successie geen 

sponsor gevonden die zijn naam aan de wedstrijd wil geven 

een zogenaamde hoofdsponsor. Men is zich weI bewust van 

geringe aantrekkeIijkheid van regionale atietiek voor een 

grote sponsor, maar het is elders ook geIukt en men is 

van mening dat met een ietwat actiever en inventiever 

zoeken naar sponsors toch weI het een en ander valt 

binnen te halen. 

• Op zich was het geen slecht punt~ Het was eerder te goed. 

Men had namelijk een zeer kostbare advertentie geplaatst 
in een landelijk atietiekblad en de vraag was of dit zijn 

geld nu weI had opgebracht, anders gezegd hoeveel extra 

deelnemers deze advertentie had opgeleverd ? 
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## Het zou waarschijnlijk beter zijn voor dit jaar om in 

hetzelfde blad te adverteren in een speciaal daarvoor 

bestemde rubriek tegen aanzienlijk lagere kosten. 

## Ais de wedstrijd zou uit kunnen groeien tot een 

nationaal evenement dan zou het wellicht weI 

aantrekkelijk worden voor een grote sponsor. 

Maar dit lijkt nog al een paradox, want zonder grote 

namen krijg je geen sponsor en zonder sponsor kun je 

je geen grote namen permitteren. Misschien is het een 

idee om er eenmalig zelf een flink bedrag in te steken 

om eventuele sponsors warm te krijgen voor het idee, 

maar dit houdt weer een groot risico in en de penning

meester is allerminst gelukkig met het idee en is van 

mening dat het eerst maar eens anders geprobeerd moet 

worden. 

Wat is het verschil met gewone wedstrijden ? 

Hier voIgt eerst de gang van zaken bij een gewone wedstrijd. 

Om aan deelnemers te komen wordt normaal aan een dertigtal 

verenigingen in de directe omgeving een brief gestuurd. 

Verder staat er een algemene aankondiging in een speciaal 

wedstrijdboek waar aIle wedstrijden van een bepaald district 

in staan, dit kost niets en gebeurt automatisch. Over grote 

of kleine advertenties in welk blad dan ook wordt niet eens 

gepraat. Dit voor wat betreft de werving van deelnemers. 

Een ander punt is de media. Normaal wordt er bij een 

zevental regionale week- en dagbladen en bij de lokale en de 

regionale omroep een persbericht afgegeven, aan de hand 

waarvan dan stukjes in de diverse kranten verschijnen en 

melding gemaakt wordt via de radio. Dit kost allemaal niets 

(een paar enveloppen en wat briefpapier daargelaten) en is 

een kleine moeite. 
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fIfI Nu over het verschil als het gaat om de "groteU wedstrijd. 

Er zullen beduidend meer verenigingen aangeschreven worden 

ook zal waar het gaat om regionale toppers met name de gene 

die vorig jaar op de wedstrijd goed gepresteerd hebben een 

aantal persoonlijke uitnodigingen verstuurd worden. 

~t de media betreft moet gedacht worden aan een uitge

breid artikel liefst op de voorpagina van de weekbladen en 

iemand in een uitzending van de lokale radioomroep. 

Nog enkele verschillen: 

- Er wordt actief gezocht naar extra deelnemers. 

- Er wordt moeite gedaan om beter niveau te krijgen. 

- Er zijn prijzen. 

- Er moet extra publiciteit zijn. 

- Er wordt naar sponsors gezocht. 

Gegevens uit gesprek met de penningmeester. 

Het budget voor de wedstrijd. 

De vereniging zelf heeft een beperkt budget voor deze 

wedstrijd, dat voor het grootste deel bestaat uit het 

verkregen inschrijfgeld. Oit is natuurlijk afhankelijk van 

het aantal deelnemers, maar is voor dit jaar begroot op een 

kleine 1000 gulden. Zaken die hiervan betaald moeten worden 

zijn onder meer de medailles (500,-) kleine advertentie 

(100,-) 

financieel 

om grote 

en administratiekosten. Verder is de vereniging 

zeer gezond, maar men is principieel niet bereid 

bedragen uit te trekken voor startgelden en 

reiskostenvergoedingen om echte toppers te halen. Zouden er 

echter sponsors gevonden worden, die dit voor hun rekening 

willen nemen, dan is daar geen bezwaar tegen. De vereniging 

is slechts bereid tot het verstrekken van een financiele 

ondersteuning als dit de wedstrijd in de breedte ten goede 

zou komen. Kortom de financiele speeIruimte vanuit de 

vereniging is zeer beperkt of u zou de medebestuursleden 

moeten kunnen overtuigen van het belang van een grote 

uitgave. 
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Gegevens uit gesprek met de voorzitter 

Hoe speciaal moet deze wedstrijd worden ? 

Daarover blijkt geen eenduidig doel vastgelegd te zijn, men 

hoopt aan de ene kant op nationale toppers, maar het mag 

niets kosten en men is zich er ook weI van bewust dat deze 

twee uitgangspunten niet met elkaar te combineren zijn. 

Er wordt dus gezocht naar iets wat voor toppers c.q. 

subtoppers interessant genoeg is om te komen. Hierbij wordt 

ondermeer gedacht aan het uitloven van premies voor het 

behalen van records (Distriktrecords, beste jaarprestaties, 

baanrecords). Maar daar moet dan weer geld voor komen. Het 

sterke punt van dit soort premies is, dat mensen niet 

persoonlijk geld krijgen om te komen en aan de andere kant 

als ze dan komen dat er eerst ook nog goed gepresteerd moet 

worden vooraleer ze het geld krijgen. 

Resultaat Ou: ingangsspecificaties voor het planproces. 

Ult de veelheld aan gegevens heb ik de ingang voor het 

planproces, de uitgangspunten v~~r het opstellen van een plan 

als voIgt omschreven: 

U moet In felte de wedstrljd voor drie groepen interessant 

maken of anders gezegd proberen te verkopen. (De gekozen 

volgorde, is gelijk aan de volgorde van priorlteit) 

- U moet een goede wedstrijd bleden aan de deelnemers. 

(Hoe 10k lk veel en liefst ook goede atieten) 

- U moet eventuele geldschieters ervan overtulgen dat het 

voor hen aantrekkelijk is om als sponsor te fungeren. 

(Hoe beter de wedstrljd, hoe makkelljker dlt 15) 

- U moet In de media deze wedstrljd extra onder het licht 

brengen, om zo wat toeschouwers te krljgen. 

(Dlt 15 over het algemeen zeer mager) 
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Toets Ou: 

Met mijn voorganger worden de gegevens nog eens doorgenomen 

en we komen tot de conclusie, dat we aIle benodigde 

informatie hebben om tot een goed plan te kunnen komen. 

Po: Het zoeken naar mogelijke oplossingen. (Hier tevens Pp) 

In dit geval is het zoeken naar mogelijke oplossing vooral 

een kwestie van wie gaat wat doen, want wil het een succes 

worden, dan moeten aIle hiervoor genoemde zaken geregeld 

worden. (vandaar dat de Pp-fase als het ware in de Po-fase 

ge1ntegreerd zit in dit geval. ) 

Het is veel werk dus een beetje hulp van deze en gene zou 

best fijn zijn. Met name het benaderen van sponsors zal met 

hulp moeten gebeuren, omdat die mensen mij nog niet (goed 

genoeg) kennen. Het lijkt een goed idee om de voorzitter 

hiervoor te benaderen. Een tweede punt dat voor uitbesteding 

in aanmerking komt is het mediagebeuren, omdat dit relatief 

veel werk is en vlak voor de wedstrijd moet gebeuren, als het 

toch al druk genoeg is met andere karweitjes. Hiervoor wordt 

een vrijwilliger gevonden. 

Vanaf hier wordt het plan gevormd t dat op de volgende 

vergadering voorgesteld zal worden. 

Samengevat naar de uit de orientatie afkomstige formulering 

in drie hoofdgroepen, zouden deze als voIgt kunnen worden 

onder verdeeld. 

• de deelnemers: Ikzelf 

• de sponsors 

• de Media 

Ikzelf met de voorzitter. 

Vrijwilliger 

AIle acties, die ondernomen dienen te worden zijn ruwweg in 

vier catgorien in te delen. Er wordt ook melding gemaakt van 

wie voor het uitvoeren van deze acties volgens het plan 

verantwoordelijk zou zijn. 
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1 Er zal eerst voor gezorgd moeten worden, dat de wedstrijd 

in de breedte goed bezet is. 

• Ikzelf. 
2 Ten tweede zal er gesproken moe ten worden met mensen die al 

sponsor zijn en er zal ook gezocht moeten worden naar 

nieuwe sponsors. 

• Ikzelf met de voorzitter. 
3 Er zullen methodes bedacht moeten worden om toppers te 

krijgen. De middelen waarmee dit kan gebeuren zijn sterk 

afhankelijk van de uitkomsten van het vorige punt. 

• Alledrie. 
4 Het mediagebeuren. 

• Vrijwilliger. 

Op dit moment zit u nog 3 weken voor de vergadering waar u uw 

plan moet presenteren. In deze drie weken zult u proberen om 

dit plan nog iets verder uit te werken en alvast enige acties 

te ondernemen. 

Acties. 

- De verzekeraar vragen of hij weer de strooifolders wil 

verzorgen. 

Een lijst samenstellen van de verenigingen naar wie een 

uitnodiging gestuurd moet worden. 

- De kleine advertentie in het atletiekblad. 

- Met de particuliere geldschieter gaan praten of hij weer 

wat bij wil dragen. 

- Lijst maken van mogelijke sponsors. 

- Lijst maken van verschillende zaken die sponsors zouden 

kunnen bekostigen in diverse prijsklassen. 

Resultaten: 

• De verzekeraar is weer bereid om ongeveer 2000 
strooifolders te laten drukken. Deze worden dan met eigen 

atleten meegegeven naar wedstrijden om uit te delen . 

• Dezelfde lijst als vorig jaar zal hiervoor worden gebruikt. 
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- De kleine advertentie is aangevraagd. 
- Na een eerste geprek met de particuliere geldschieter bleek 

dat hij weI wat bij wilde dragen en na enkele verdere 

gesprekken is overeengekomen dat hij 100 gulden beschikbaar 

zal stellen voor de verbetering van een baanrecord. Dit zal 
ook op de strooifolder komen te staan. Ook zal er melding 

gemaakt worden van de baanrecords tot nu toe. 

- - Mensen die borden langs de baan hebben staan. 
- Adverteerders in het clubblad. 

- Wie gaven eerder bij grote evenementen grote bedragen. 

- welke (grote) bedrijven in de regio komen in aanmerking. 
- Zijn er nieuwe bedrijven die extra reclame nodig hebben. 

- Wie sponsoren andere sporten regionaal. 

- Wie sponsoren atletiek regionaal en/of nationaal. 

- - Een grote sponsor zou zijn naam aan de wedstrijd kunnen 

geven in ruil voor een aanzienIijke bijdrage. 
- startgeld c.q. reiskostenvergoeding. 

- Premies voor records - nationaal 

- regionaal 
• beste jaarprestatie 

- Electronische tijdwaarneming. 

- Grote advertentie. 
Posters laten drukken om in openbare gebouwen op te 

hangen. 

- Medailles. 

- Beker voor de dagprijs. 

- Aankleding juryleden. 
Verstrekking van versnaperingen aan deelnemers en/of 
jury. 

- Herlnneringen voor aIle deelnemers. 

- Verzorgen van een banket voor sponsors. 

- Achteraf sturen van bedankjes evt. met foto's naar de 
winnaars. 

- Verzorgen van drukwerk voor de uitslagen. 
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Tenslotte dan nog het eigenlijke plan, dat de acties omvat 

die vanaf de vergadering tot aan de wedstrijd nog moeten 

worden ondernomen. 

Zaken die gelijk geregeld moe ten worden . 

• Het verspreiden van de strooifolders onder de eigen 

atleten • 

• Het sturen van de uitnodigingen naar de verenigingen. 

Het lijkt ook verstandig om met deze drie mensen zo nu en dan 

eens bij elkaaar te komen om de plannen goed door te spreken, 

zodat allen op het zelfde spoor zitten. Oak is het geen gek 

idee om met deze drie mensen eens van gedachte te wisselen 

v~~r wat betreft het vinden van mogeIijkheden om de wedstrijd 

aantrekkelijk te maken en het verzinnen van zaken die door 

sponsors betaalt kunnen worden. 

Van de overgebleven 4 maanden worden de eerste twee gebruikt 

voor het zoeken en benaderen van sponsors. 

(In samenwerking met de voorzitter) 

De maanden juni en juli en de eerste helft van augustus 

worden besteed aan het actief werven van toppers c.q. 

subtoppers. Er wordt al begonnen met het werven van 

kandidaten die baanrecords zouden kunnen verbeteren, voor wie 

die honderd gulden nog een aardige uitdaging is om te komen. 

we spreken dan over subtoppers, die geen vergoedingen vragen 

om te komen maar weI in staat zijn om een baanrecord te 

breken. Zulke mensen kunnen bijvoorbeeld op een NK gevonden 

worden. Het is dus zaak dat daar een aantal mensen met 

strooifoiders naar toe gaan en proberen om enkele subtoppers 

warm te krijgen voor de wedstrijd. 

Macht er uit de onderhandelingen met de sponsoren nog veel 

extra geld zijn voortgekomen kunnen ook nationale toppers 

benaderd worden misschien tegen reiskostenvergoeding of met 

het uitloven van 500 gulden voor een nederlands record. 
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Ais blijkt dat er niet veel baanrecordkandidaten warm te 

krijgen zijn, zal er in de eerste weken van augustus nog eens 

extra gebeld en geschreven worden om nog enige mate van extra 

te krijgen wat het niveau betreft. 

Wat ook moet gebeuren in de eerste weken van augustus is het 

extra contact met de media leggen. Hieruit zou een 

voorpagina artikel moeten voortkomen in een van de regionale 

weekbladen in de week v~~r de wedstrijd en u zou voor de 

mikrofoon moeten kunnen komen bij de plaatselijke radioomroep 

om de wedstrijd nog eens extra te promoten. Ook zouden er 

posters gemaakt moeten worden om in verschillende openbare 

gebouwen op te hangen om extra publiciteit aan de wedstrijd 

te geven. 

(Dit is het werk van de vrijwilliger) 

Het is waarschijnlijk ook een goed idee om sponsors en zeker 

de twijfelaars die niet overtuigd zijn van het nut dat 

sponsoren hen kan opleveren uit te nodigen op de wedstrijd en 

hiervoor een eretribune in te richten en eventueel een soort 

banket achteraf aan te bieden. 

Tot zover het plan. Het ziet er goed uit. Men was tevreden. 

nu moet het aIleen nog uitgevoerd worden. 
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