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ABSTRACT 

This report describes the results of a research into the involvement of Purchasing and supplier in the 
development process at the X-ray division of Philips Medica! Systems. A better understanding of the 
relationship between Purchasing, Development and the supplier in a development process may help to 
optimize the development results. The first part of this research is aimed at getting insight into the 
interaction between those parties. The second part focuses on the supplier management in a 
development process. The outcome is the development portfolio, an expedient to support supplier 
management in a development project. 



INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v 

Summary ........ . .. .............. .. . . ..... .. ... . .. . .................... . .. . . . . . .... v 

Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 

Hoofdstuk 1 : Inleiding . ................. .. .. ..... . . .. . ... . ..... .. .. .. .. ....... . . .. ... . 
1.1: Aanleiding van het onderzoek ... . .. ... . ..... .. .. ......... . .. . .. .. . ... . .. . .... . 
1.2: Vraagstelling, onderzoeksvragen en doelstelling ... . . .. .. .. ... . ........ .. . ... ... . . 
1.3: Onderzoek, gevolgde werkwijze en indeling van het rapport ... . ... . . . . " .. . ..... . ... . 2 
1.4: Onderzoeksresultaten en plaats ervan in dit rapport . . . .... . ... ........... . . . ... ... 4 

Hoofdstuk 2: Philips Medical Systems ..... . . . . .. .... . . . . .. . .... . ........... ...... .. .. .... 5 
2.1: Philips Medical Systems .......... .. .... ... .. . . . . ........ " ..... . . .. ... .. .. . .. 5 
2.2: De produktontwikkeling ........ . . . ...... .. . ................... .. .. . .. ... . ... 6 
2.3: De Inkoop ..... ................. . . . .. . . . ........... . ... . . . ... .... . . . . .. .. 11 
2.4: De Centraal Technische Dienst ...... . ..... .... ................... . ... . .. .. ... 12 
2.5: Belangrijkste bevindingen ......... . . ... . ... . . ... . ... .. . . . . .. .. . . . .. . .. ..... 13 

Hoofdstuk 3: Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces, een theoretische verkenning . . . . . . . . 15 
3 .1: Opbrengsten van Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
3.2: Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces . . ........ . 17 

3.2.1: De vier basisvragen van Wijnstra .. . . . . . . . . ....... . . . .. . . . . . . . ... .. . . 17 
3.2.2: De inkoopportfolio van Kraljic ..... . . . . .. ... ... . .... . .... . .... . ..... 17 

3. 3: Leveranciersmanagement in het on'.twikkelingsproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
3 .3 .1: Kraljic's portfolio benadering in het ontwikkelingsproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
3.3.2: Overige voorbeelden van gedifferentieerd leveranciersmanagement . .. ...... 20 

Hoofdstuk 4: Leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces, de praktijk .. . ...... ........ 23 
4.1: Opzet analyse van de praktijk ......... . . .. .. .. . .... . . . . ... . . .. . .... . . . .. . . . .. 23 
4.2: Vergelijking van vier ontwikkelingsprojecten, de tijdsdoorsnede . . ... . . . .... . . . .... . 23 

4.2.1: Opzet en gevolgde werkwijze ..... . . . ...... : ...... . . ... .. . . . ... . .... 23 
4.2.2: De vergelijking . . .. ......... .. ... .. . . . ... . .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . 24 
4.~ . 3 : Belangrijkste leerervaringen .. . .... . .. . . . . ... ... .. . ..... . ... . .... .. . 26 

4.3: Analyse relatie tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier . ... . ...... ........ . . ... 26 
4.3.1: Opzet en gevolgde werkwijze . . . . .. .. . . .. .... . . . . . . ............... . . 26 
4.3.2: Observaties . .. . .. .. . ........ . ... ....... . ..... ................... . 27 
4.3.3: Model ter ondersteuning van de observaties uit de analyse van de relatie ..... 29 
4.3.4: Verbeterpunten .. ................... .... . . ... . ............... .. ... 30 

4.4: Verbetervoorstellen ... . .................... ..... . ...... . . ... . ... . ..... . . . . . 33 

Hoofdstuk 5: Toetsing inkoopportfolio voor leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces .. .. 37 
5.1: Toetsing van de XSB-inkoopportfolio aan de praktijk .. . . . ... . . . . ... .... . . . .... . . 37 

5.1.1: Opzet en gevolgde werkwijze van de toetsing . . . . . . . ... .. ... . . . ........ . 37 
5.1.2: Behoeften van XSB en doel van de toetsing .. .. . ... . ....... . . . ... . ... .. 37 
5.1.3: De inkoopportfolio bij XSB en het desbetreffende ontwikkelingsproject . .. .. . 38 
5.1.4: Plaatsing van praktijkvoorbeelden van produkt-leverancier-combinaties .. . ... 38 

5.2: Resultaten van de toetsing ........ . . ..... . . . . . . . . . .. . . ......... ............. 40 
5.3: Belangrijkste bevindingen ...... . ... ....... .. .. ..... . . . ...... ............ . .. 43 

Il 



Hoofdstuk 6: De ontwikkelportfolio .... . .. . .. . ... . . . . .. .. . ............. .. .. . ...... . . .. .. 45 
6.1: De ontwikkelportfolio ....... . .......... . . .. . . . .......... ... . . . .... . .. . ..... 45 

6.1.1: Operationalisering van het ontwikkelbelang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
6.2: De vier strategieën, typen relaties ......... . .. . . ...... . .... . .. . . . . . .. . . ... . .... 46 

6.2.1: Co-development . . ......... . . .. ... . . . .. . .... . . . . .. . . . . .... . . .. .... 4 7 
6.2.2: Co-engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
6.2.3: Co-purchasing .... . . . ...... .. . ... . . . .......... .. . . ...... . .. . . .... 50 
6.2.4: Co-making ..... ... . ... ... ... . . ....... ... . . . . .... ... . ....... .. ... 51 

6.3: Het gebruik van de ontwikkelportfolio ... ...... . . ... ..... .. ... ... . . ...... . . ... . 52 
6.3.1: Aanbevelingen om optimaal gebruik van ontwikkelportfolio te realiseren ... .. 53 
6.3 .2: Voor- en nadelen van de ontwikkelportfolio . . . . .. ... .. ..... . ..... ... . . . 53 

Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen .... . ......... .. .. . . . ........ .. ... .. ...... . .. .. . 55 
7.1 : Conclusies en aanbevelingen van toepassing op XSB ................ .. .. .. . . .. .. . 55 
7.2: Hoe nu verder? .............. . .. ...... . ........... .. .. .. .. .. . . .. . . .. .... .. 57 
7.3: Mogelijk algemeen toepasbare conclusies en aanbevelingen .. . ... . .. .. . ...... . ... . . 58 

Literatuurlijst 

Lijst van afkortingen 

Bijlagen 

Lijst van figuren en tabellen 

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tabel 1.1 : Plaats van de onderzoeksresultaten in dit rapport . .. " ...... . . . " " . " . " " .... . ... " . .. . ... ... . " . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Figuur 2.1 : Organisatieschema PMS ..... .... . ..... .. .. . .... . .. . ... .. ... . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . ................. . 5 
Figuur 2 .2: Produktgroepen van PMS en XSB .. . .. .. .. .... .... ... . .. .. • . . ... . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .......... . . . . . . .. . . .... 6 
Figuur 2 .3 : Systems Management . . .. . . .... . ...... . . .... . .. ..... .. .. . . .. .. . .. . .. .. .... .. .... . .. . . . . . .. ........ . . . ... . . . . . 7 
Tabel 2.1: Output per fase van Systems Management . .. •. .. ... ..... . ...•.. ... . .. ... . .. . ......... ... . . . .. ........... .. . . .... 8 
Figuur 2.4: Inkoop-activiteiten-schema . ..... ............ . . . .. ............. .. . .... ............. ... . .... ..... . . . .. . . . . . . . . . 9 
Figuur 2.5 : Fasen van de "kleine zeef'-procedure .... ... . . ..... ................ . . .. .. ...... . . . . . . . . . . ... . .. .. . . .. .... . .... .. 9 
Tabel 2.2: Activiteiten en output van elke fase van "kleine zeef' .. . . . .. .... .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .... . . . .. . . .. .. . . ..... . . . . 10 
Figuur 2 .6: Afhandeling van de ontwikkelbestelling ....... . ... .. .... .... .... . ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ...... .. . ... . 11 
Figuur 2.7: Organisatiestructuur van de afdeling Inkoop XSB .. " ". " " ... . . . " . . . .. . . .. . . . . . ... . " " . .. . .... " " .. "" .. " . 12 
Tabel 2.3 : Taken van Inkoop . . .. .. . . ... . ... . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . ........ . .. . . ... .. . . . ....... . ... .. . .. . . . . . . . . ..... .. . 12 
Tabel 2.4: Voor- en nadelen van CTD .. . .. . ...... . . .. . . . ... ... ....... . . . ....... . . .. .... . .. . ...... . . . ... . .. .. • .. . .. .. . .. 13 
Figuur 2.8: Twee aspecten waardoor opbrengsten van betrokkenheid van Inkoop niet tot stand komen . .. . . ...... . .. . . ..... . . .. . . .. .. . 14 
Tabel 3.1: Besparingen op de kostprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Figuur 3.1: Inkoopmanoeuvreerruimte . . .. .......... ... ... ...... .. ..... . . . .. ... . .. .... . . .. ... ... . .. . .. . ..... .. ... .. . . . . . . 16 
Tabel 3.2: Opbrengsten vroegtijdige betrokkenheid van Inkoop in ontwikkelingsproces . ... .. . ... .. .. .. .. . .... . ..... . . .... . . . .... . 16 
Figuur 3.2: Inkoopportfoliobenadering van Kraljic . .. . . .. ... ..... . . ... . . . . . . ... . . . . . . ... . . .. .. . .. .... . . .. .. . ... ... .. ... . . . . 18 
Figuur 3.3 : De produktmatrix gebruikt bij Océ . ... .. . .... . ... . ..... ..... . ... . ........ .. . . .. .. . . . . ... . .. .. . . ........ .. . . .. . 20 
Figuur 4.1: Opzet analyse van de praktijk ............ . . .. ... . ..... . .... . . . . . ..... . ...... . ... .. ... . . . . .. .. ....... .. . . . . . .. 23 
Tabel 4.1: Vergelijkingsparameters van een viertal ontwikkelingsprojecten . .. . . .. ... . . ........ .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. ... 25 
Figuur 4.2: Opzet analyse van de relatie . ....... . . .. .... .......... ... .. . ... . .. .... . . .. . ....... . ... .. . . . . .. .......... . .. ... 27 
Figuur 4.3: Verschillende organisatie-elementen ....... . .... . ............ . .. ... ............. . .. . . . . ...... .. . . . . . . . .. . . . . ... 30 
Figuur 4.4: Overzicht verbeterpunten . ... ............ . . . . . . ... . ....... ... . .. .... ..... . . . . . .. .. ...... .. .. ... ... . . . .. . . ... . 30 
Figuur 5.1 : Plaatsing van de produkt-leverancier-combinaties . .. ...... .. . .. .. ... ....... . .. ... . . .... ...... . . . . .. . .. . . •. . .... . . 39 
Figuur 5.2: Gewenste prioriteitenstelling verschillend van degene die uit inkoopportfolio volgt ... . . .. . .. . .. . . . . . . ... •. . .•. . • ... .. .. . 40 
Figuur 5.3: Onderscheid tussen tijdstip van leveranciersbetrokkenheid in ontwikkelingsproject en mate 

van leveranciersbetrokkenheid in ontwikkelingsproces van een a.fi:onderlijk onderdeel . .. .... .... ... .. . ...... . ... . . . .. . .. 41 
Figuur 5.4: Verband tussen tijdstip en mate van leveranciersbetrokkenheid . .. .. .. . .... .. ........ . . ... . ........ . ... . .... . .... . . . . 42 
Figuur 6.1: De ontwikkelportfolio . ..... . " ..... . ....... .. " .. . . . ....... . " . " .. . " .. . . . . ..... . . " . .. " . . . . " . . . . .. . " . . 45 
Figuur 6.2: Beslisdiagram voor de ontwikkelportfolio . .. .. .... . ... .. . . . . ... . .. .... . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . ... ........ . . ... . .. . 45 
Tabel 6.1: Verschil in vier typen relaties . . . . . .... ...... . .. . . ...... . .. .... ..... . . .. . . . . ..... . .. . . . .. . . . · . .... ... . .. . . . .. . . 47 
Figuur 6.3: Structuur van samenwerking bij co-development .. . ........ . . .. . . . ..... . . ... ... .. .. ... . .. . . .. . . ........ . . . . .... . . 48 
Figuur 6.4: Structuur van samenwerking bij co-making . . . . " ....... ........... . .. . . ....... " .. . . .. . ........ " ... ..... . .... . 51 
Figuur 6.5: Gebruik van de ontwikkelportfolio . . .. . . . ... . . .. . ....... . .... . .. . . . . . ........ . . . . . . ... . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . 52 
Tabel 6.2: Voor- en nadelen van de ontwikkelportfolio .. . .. . . . . ....... . . . . . . . .. . . . .. ... . .. . • . .. •.. ..• . • . . ... ... ...... .... .. 54 

111 



VOORWOORD 

.zonder de hulp van een aantal mensen om mij heen had ik dit voorwoord1 niet kunnen schrijven en dus ook 
mijn afstuderen niet volbracht. Dit voorwoord is dus ontstaan bij de gratie van die mensen. Vandaar en 
daarom: 

Bedankt Finn, voor je grote aantal interactieve en inspirerende uren begeleiding. 
Bedankt van Weele, voor de begeleiding en inwijding in de schoonheid van het Inkoopvakgebied. 
Bedankt Corné, voor de begeleiding en het contact met het KISS-project. 
Bedankt Rob, voor de begeleiding en het inzicht in de Philips-way. 
Bedankt Hans, voor de begeleiding tijdens en voor na mijn afstuderen. 
Bedankt Lucièn, voor de continue informatieve ondersteuning en koppen koffie. 
Bedankt Roger, datje me letterlijk en figuurlijk tijdens mijn studie en afstuderen op (de) weg hebt geholpen 
en gehouden. 
Bedankt Jantje, voor de steun, met en voor het hoofd, zonder kussen. 
Bedankt alle dertig begeleiders bij Philips, leveranciers en iedereen die mij te woord heeft gestaan en heeft 
geholpen. 
En Guid, terima kasih, voor de jaren voorbereiding op dit eindwerk. 

Mam en Niek, dankjewel voor alles. 

Erlijn 

1 Dit dankwoord is een voorwoord omdat het voor moet gaan aan het nawoord. 

IV 



SUMMARY 

Globali.zation, shorter product-life-cycles and faster technological changes lead to an augmented importance 
of an efficient and effective development process in order to sustain competitive advantages. The increasing 
dependence of many firms on their environments, especially in terms of technology, and the increased 
strategie status of Purchasing make a contribution in the development process of the purchasing function 
possible. 

Within the X-ray division of Philips Medical Systems the policy is to concentrate on the development of core 
competences, which leads toa more important role of the supplier in the development process. The supplier 
is expected to contribute increasingly to the goals of a development process, namely to develop the right 
product, at the right time, against minimal costs. This does not only yield a drastically changed expectation 
towards the supplier but Purchasing also has to change over to buying these development activities from the 
supplier and to coordinating these with their own development process. 

Research question 

Tuis research is done at the X-ray division of Philips Medical Systems, within the framework of graduation 
in Industrial Engineering and Management Sciences at the Eindhoven University of Technology. 
The research question is the following: 
What should be the role of Purchasing and the supplier like in the development process in order to realize an 
optimal development result in terms of time, quality and costs? 
Philips Medical Systems delivers worldwide diagnostic image-processing equipment, closely related 
therapeutic equipment and accessory services to hospitals. The firm is market leader in the area of cardio
systems. These are produced by the X-ray division. 

Method of research 

This research includes two phases: the analysis phase and the design phase. In the analysis phase the situation 
regarding timely involvement of Purchasing and suppliers in the development process has been analysed 
theoretically and practically. Information has been gathered with the help of a literature survey, desk research, 
a questionnaire among purchasers and developers and interviews with intemal parties such as Purchasing, 
Development, Fabrication and Service. The result is a number of experiences obtained in a development 
project in which timely supplier involvement has been strived for. Other results are several points of 
improvement., which have led to proposals for improvement, based on the analysis of the interaction between 
Purchasing, Development and supplier. 

Within the design phase one proposal for improvement has been explored further, namely the proposal to 
realize consistent supplier management in the development process with the help of the portfolio concept. 
In this phase the purchasing portfolio1 has, with reference to a case from the literature, been tested for its 
applicability to supplier management in the development process. This has been done by the placement and 
evaluation of several examples of existing product supplier combinations in the purchasing portfolio. This 
is done in a team that consists of two purchasers and a developer. 
This led to the design of the development portfolio, an expedient to support the supplier management in a 
development process. Another outcome is a few more applicable findings one could take into consideration. 

1 The Kraljic's Purchasing portfolio is meant [Van Weele, 1992; Kraljic, 1983] 
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Results of the analysis phase 

A comparison is made of four development projects, including one in which an attempt has been made to 
involve the supplier timely. This comparison reveals that the number of technica! modifications did not 
decrease hut appeared in an earlier phase in the process. The expected time-to-market reduction was not 
realized because the formal structure of the process, containing among other things the modification 
procedure and the procedure for the development orders (for prototypes), was not adjusted to the required 
fast information exchange with the supplier. The comparison also shows that Purchasing cannot influence 
the determination of target costs, as a result of which it is not committed to these targets. Finally the 
comparison reveals that the visible costs for prototypes and purchasing capacity are higher. However, the size 
of the savings that are expected to occur later in the production process is unknown (e.g. because there are 
fewer modifications while these have taken place in an earlier phase in the process). Behind this lies the fact 
that modification costs increase as the specifications are getting more detailed and the development process 
proceeds. [Van Weele, 1992] 

The analysis of the interaction between Purchasing, Development en the supplier has resulted in several 
points of improvement, for which proposals are formulated. 
lt appears that there is a scarcely elaborated policy about Purchasing's role in the development process. As 
a consequence of this Development does not feel supported by Purchasing and is inclined to carry out 
purchasing-oriented tasks such as market research and supplier selection. The fact is that both parties 
approach the supplier in their own way, causes an ambiguous expectation towards the supplier through which 
it becomes difficult for the supplier to satisfy both parties. This hindrance is strengthened by the fact that 
there is no clarity about the conditions for and the way of compensation of the requested development effort 
of the supplier. A purchasing policy should clear these aspects. 
Besides, a choice has to be made about the way in which the present supplier base should be developed such 
that it can better meet the needs for supplier involvement in a development process. The present supplier base 
cannot meet the relative "new" demands of supplier involvement. The question needs to be answered wether 
"full pledged" development partners should be found by means of market research or present suppliers should 
be "educated" to become full development partners. 

Also the proposal for improvement to realize a clear assignment of tasks and good coordination, has its roots 
in the purchasing policy. This assignment of tasks should reduce the present confusion about which party is 
responsible for the different tasks, which often disables the supplier to perform to satisfaction. 
Other proposals for improvement aim at the cooperation and communication between Purchasing, 
Development and the supplier. This can be achieved by directing the (departmental and personal) goals, 
responsibilities andjudgements at these aspects and by the implementation of evaluation moments and the 
organization of supplier days and internal meetings of purchasers and developers. 

The last point of improvement relates to the present information system that provides too little information 
and is badly tuned to and insufficiently accessible for different parties. More information about modifications, 
planning and performance measurements, for example, should reduce the -often frustrating- subjective 
judgements about each other's performances. Information that is better tuned, can be achieved by the 
introduction of document levels. lt accelerates the communication between the different parties. An 
information system that is more accessible should lead to the reduction of the workload. This proposal is only 
briefly elaborated because the present information system is about to be changed. 

Results of the design phase 

In the design phase the applicability of the purchasing portfolio and the way in which it is made operational 
at the X-ray division, is tested for supplier management in a development process. The results from the 
analysis phase reveal a need for consistent supplier management in the development process. Behind this lies 
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the asswnption that supplier management will lead to better development results. [Kamath and Liker, 1983; 
Keough, 1994] This could be in help with a portfolio as this is a useful expedient to structure the 
communication, to assign tasks, to detect different information needs and to increase strategie insights 
according to the literature. [Kraljic, 1983; Kotler, 1994] 

The purchasing portfolio turned out to be inapplicable for supplier management in the development process 
as it apparently is not able to put the right priorities regarding the timing and the extent of supplier 
involvement in a development process. This is caused by the fact that the parameters of the purchasing 
portfolio neglect to take into account the aspects that determine the different needs for supplier involvement 
in a development process. These aspects are: 
... the extent to which the product is essential for the functionality of the whole system, 
... the extent of novelty of the technology, functionality, use and/or application and 
... the extent to which there are criteria that have to be tested by the buyer. 

At the same time it emerges that there should be made a clear distinction between the moment and the extent 
of supplier involvernent in a development process. In other words: distinction between the moment of supplier 
involvement in a project and the moment of supplier involvement in a development process of an individual 
product within the project. 
The last important finding is that two types of purchasing-oriented tasks can be distinguished, namely tasks 
related to standard products and tasks related to development products, products that require development 
activities of the supplier. 
These are the main findings from the design phase that are possibly more generally applicable than only to 
the X-ray division of Philips Medica! Systems. At the same time these findings form the frame on which the 
development portfolio as depicted in figure 1, is founded. The development portfolio is a model to support 
the suppliermanagement in a development process. 

strntegic is the 

lcvcnge 
devdopment 

._.. ___.. conscquencc ___.. 
bo~ 

high 

or 

routine low 

PURCHASING PORTFOLIO 

DEVELOPMENT PORTFOLIO 

Figure 1: The development portfolio 

The development portfolio is the purchasing portfolio extended with an extra dimension. This dimension, "the 
development consequence", considers the aspects which determine the different wants for supplier 
involvement in a development process. This development portfolio refers to four types of relationships, four 
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strategies, of which the appellation does not refer back to the literature as it is confusing and insufficiently 
concrete. The differentiation between the relationships and the key issue on which the relationship is based, 
are the following: 
"" Co-development: the moment of supplier involvement in the development project is in an early phase 

and the extent of supplier involvement in the development process of an individual product is large. 
Both beginning in the conceptual phase. The key issue is that the (technological) know-how should 
be guaranteed throughout successive development projects, during the ongoing development process 
of the firm; so that technology-pushed ideas can be picked up and fully utilized by realizing open 
and intensive cooperation (on the long term) especially in the conceptual phase. 

"" Co-engineering: the moment of supplier involvement in the project is distributed over the period 
between the start of the overall design phase and the end of the detailed design phase. The extent of 
supplier involvement is large as the product development can be carried out by the supplier based 
on functional specifications and specifications of the interfaces. This means supplier involvement 
from the start of the overall design phase of a development process of an individual product. The key 
issue is that one should strive for optimal utilization of suppliers expertise to realize cost reduction 
eventually. 

"" Co-purchasing: purchasing-oriented tasks are focused mainly on the standard products contrary to 
the two previous relationships. The key issue is that Purchasing should be involved in an early phase 
of the project as mostly products now require thorough market research which has to be initiated 
timely. F or development products the role of Purchasing is the same as with co-engineering, though 
extra attention should be paid to the reduction of supply risk by means of standardization. 

"" Co-making: the moment of supplier involvement in the project takes place in a later phase and the 
extent of supplier involvement in the individual development process of the product is small. This 
consists of the preparation for production only. The key issue is that Purchasing must take care of 
the timely presence of the products even at the expense of higher costs. 

For any type of relationship purchasing-oriented tasks and possible tasks for the supplier have been 
summarized. These tasks have to be assigned to the parties: Purchasing, Development and the supplier, and 
must docurnented. 

It is recommended to test this development portfolio in a development project before it is implemented. 
Besides, a few other things must be arranged, namely the specification of the purchasing policy with respect 
to Purchasing's role in the development process, the realization of market research which pays attention to 
the aspects relevant for the supplier's contribution in a development process and the establishment of a rating 
system for supplier's development performance to monitor the four types of relationships. As a result of this 
benefits of the development portfolio will show to full advantage. 
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SAMENVATTING 

Globalisering, kortere produkt-levenscycli en snellere technologische veranderingen zorgen ervoor dat een 
efficiënt en effectief ontwikkelingsproces van steeds groter belang wordt voor een sterke 
concurrentiepositie op de markt. De toegenomen onderlinge afhankelijkheid van ondernemingen, 
voornamelijk in technologisch opzicht, en de meer strategische status van Inkoop maken een bijdrage van 
de inkoopfunctie aan het ontwikkelingsproces mogelijk. [Wijnstra, 1995] 

Bij de divisie X-ray van Philips Medica! Systems is het beleid gericht op de ontwikkeling van 
kernactiviteiten. Dit leidt tot een grote rol van de toeleverancier in het ontwikkelingsproces. Van de 
toeleverancier wordt verwacht dat hij in steeds grotere mate gaat bijdragen aan de doelstellingen van een 
ontwikkelingsproject, namelijk het juiste produkt, tegen minimale kosten ("in één keer goed ontwikkeld"), 
op het afgesproken tijdstip ontwikkelen. Dit is niet alleen voor de leverancier een drastisch veranderde 
verwachting; de inkoopfunctie moet tevens veranderen om deze ontwikkelingsactiviteit van de leverancier 
in te kopen en af te stemmen op het eigen ontwikkelingsproces. 

Vraagstelling 

De vraagstelling van dit afstudeeronderzoek luidt: hoe moet de rol van Inkoop en leverancier in het 
ontwikkelingsproces eruit zien om tot een optimaal ontwikkelingsresultaat te komen in termen van tijd, 
kwaliteit en kosten? Dit onderzoek is uitgevoerd bij de divisie X-ray van Philips Medica! Systems, in het 
kader van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Philips Medica! Systems levert wereldwijd diagnostische beeldverwerkende en beeldvormende apparatuur, 
nauw verwante therapeutische apparatuur en bijbehorende dienstverlening aan ziekenhuizen. Philips is 
marktleider op het gebied van cardio-systemen. Deze worden geproduceerd door de divisie X-ray. 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek omvat grofweg twee fasen: de analyse- en ontwerpfase. In de analyse-fase is de situatie met 
betrekking tot tijdige betrokkenheid van Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces in theorie en 
praktijk geanalyseerd. De informatie is verzameld aan de hand van een literatuur-studie, desk-research, 
een vragenlijst die is gebruikt bij inkopers en ontwikkelaars en interviews met leveranciers en interne 
partijen als Inkoop, Ontwikkeling, Fabricage(-voorbereiding) en Service. Het resultaat is een aantal 
leerervaringen die zijn opgedaan in een ontwikkelingsproject waarin getracht is de leverancier vroegtijdig 
erbij te betrekken, en een aantal verbeterpunten en -voorstellen die gebaseerd zijn op een analyse van de 
huidige interactie tussen Inkoop, Ontwikkeling en de leverancier. 

De ontwerpfase omvat de uitwerking van een gekozen verbetervoorstel, namelijk het realiseren van 
consistent leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces met behulp van het portfolio-concept. In 
deze fase wordt naar aanleiding van een case uit de literatuur een toetsing van de inkoopportfolio1 op 
toepasbaarheid in het ontwikkelingsproces, uitgevoerd. Dit is gedaan door in een team van twee inkopers 
en een ontwikkelaar voorbeelden van produkt-leverancier-combinaties in de inkoopportfolio te plaatsen en 
te evalueren. Het resultaat is de ontwikkelportfolio, een model ter ondersteuning van het 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces. Uit de toetsing zijn tevens een aantal bevindingen 
naar voren gekomen die mogelijk algemeen toepasbaar zijn. 

1 
De inkoopportfolio van Kraljic wordt hier bedoeld. [Van Weele, 1992; Kraljic, 1983] 
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Resultaten van de analyse-fase 

Uit een vergelijking van een viertal ontwikkelingsprojecten komt naar voren dat in het 
ontwikkelingsproject, waarin getracht is de leverancier tijdig erbij te betrekken, het aantal wijzigingen niet 
kleiner is geworden maar de behoefte eraan eerder in het project naar boven is gekomen. De verwachte 
doorlooptijd-reductie komt niet tot stand doordat de formele structuur, de wijzigingsprocedure en de 
verwerking van de ontwikkelbestellingen, niet zijn ingesteld op de benodigde snelle informatie
uitwisseling met de leverancier. Tevens blijkt dat Inkoop geen invloed heeft op de gestelde kosten- en 
prijsdoelstellingen en zich er daardoor niet aan gecommitteerd voelt. Als laatste blijkt uit de vergelijking 
dat de zichtbare kosten voor proto's en inkoopcapaciteit hoger zijn. Het is echter onbekend hoe groot de 
besparingen zijn die later in het produktietraject optreden (doordat de wijzigingen bijvoorbeeld eerder 
plaatsvinden). Hierachter schuilt het gegeven dat de kosten van wijzigingen toenemen naarmate de 
specificaties verder vastliggen en de ontwikkeling voortschrijdt. [Van Weele, 1992] 

Uit de analyse van de huidige interactie tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier komen een aantal 
verbeterpunten naar voren waarvoor verbetervoorstellen zijn geformuleerd. Zo blijkt dat er een mager 
uitgewerkt beleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces is. Een gevolg hiervan is 
dat Ontwikkeling zich niet ondersteund voelt door Inkoop en geneigd is Inkoopgerichte taken zoals 
marktonderzoek en leveranciersselectie zelf uit te voeren. Doordat Inkoop en Ontwikkeling op hun eigen 
wijze de leverancier benaderen, ontstaat er een ambigue verwachting naar de leverancier, waardoor het de 
leverancier bemoeilijkt wordt om naar tevredenheid van beidè partijen te presteren. Deze belemmering 
wordt versterkt door het feit dat er geen duidelijkheid is over de voorwaarden voor en wijze van 
vergoeding van de gevraagde ontwikkelingsinspanningen van de leverancier. Er is behoefte aan een helder 
uitgewerkt beleid dat hierover uitspraken doet. 
Daarnaast dient een beleidskeuze te worden gemaakt over de wijze waarop het huidige leveranciersbestand 
wordt ingericht opdat ingespeeld kan worden op de "nieuwe" eisen aan leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproces. Het huidige voorkeurleveranciersbestand is er niet op ingericht om te voldoen aan de 
behoefte aan tijdige leveranciers betrokkenheid. Antwoord behoeft de vraag of middels marktonderzoek op 
zoek moet worden gegaan naar leveranciers die reeds "volwaardige" ontwikkelingspartners zijn of dat de 
huidige leverancier "opgevoed" moet worden tot ontwikkelingspartner. 

Ook het verbetervoorstel om te komen tot een duidelijkere taakverdeling en afstemming tussen de drie 
partijen, heeft zijn wortels in het inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces. De taakverdeling is benodigd om de huidige verwarring over de vraag welke partij 
welke taken moet uitvoeren, te voorkomen. 

Andere verbetervoorstellen zijn gericht op de samenwerking en communicatie tussen de verschillende 
partijen: Inkoop, Ontwikkeling en leverancier. Dit kan door de doelen, verantwoordelijkheden en 
beoordelingen daarop meer te richten en door het wij-gevoel te vergroten middels de invoering van 
evaluatie-momenten en de organisatie van leverancierdagen en bijeenkomsten voor Inkoop en 
Ontwikkeling. 

Als laatste blijkt het huidige informatie-systeem te weinig informatie aan te leveren en niet goed 
afgestemd en ontoegankelijk te zijn. Meer informatie over wijzigingen, planningen en prestatiemetingen 
zou bijvoorbeeld moeten leiden tot minder -vaak frustrerende- subjectieve beoordelingen over elkaars 
functioneren. Beter afgestemde informatie, verkregen door met documentniveaus te gaan werken, zou de 
communicatie tussen de verschillende partijen versnellen. Een toegankelijker informatiesysteem voor 
medewerkers van andere afdelingen (eventueel zelfs de leverancier) zou moeten leiden tot minder (dubbel) 
werk. Dit verbetervoorstel is slechts summier uitgewerkt daar het informatiesysteem bij Inkoop op het 
moment op wordt veranderd. 
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Resultaten van de ontwerpfase 

In de ontwerpfase van het onderzoek is bekeken in welke mate de inkoopportfolio zoals deze is 
geoperationaliseerd bij de divisie X-ray van Philips Medical Systems, toepasbaar is voor het 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces. Uit de analyse-fase van het onderzoek blijkt 
namelijk dat er behoefte is aan consistent leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces. De 
vooronderstelling is dat consistent leveranciersmanagement leidt tot een beter resultaat [Kamath and 
Liker, 1994; Keough, 1994]. Dit zou met behulp van het portfolio-concept kwmen, daar dit blijkens de 
literatuur [Kraljic, 1983; Kotler, 1994] een goed middel is om de communicatie te structureren, taken te 
verdelen, verschillende informatie-behoeften te bepalen en strategisch inzicht te vergroten. 

Het blijkt dat de inkoopportfolio niet leidt tot het stellen van de juiste prioriteiten ten aanzien van het 
tijdstip en de mate van leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de variabelen de aspecten die de verschillende behoeften aan leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproces bepalen, niet meenemen. Deze aspecten zijn: 
~ de mate waarin het produkt essentieel is voor de functionaliteit van het totale systeem, 
~ de mate van nieuwigheid van de techniek, functionaliteit, gebruik en/of toepassing en 
~ de mate waarin er criteria zijn die door de uitbesteder getest dienen te worden. 

Tevens blijkt dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen het tijdstip van 
leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproject en de mate van leveranciersbetrokkenheid in het 
ontwikkelingsproces van een afzonderlijk produkt. 
Een laatste bevinding is dat de Inkoop-gerichte taken verschillend van aard zijn voor twee typen 
produkten: inkoop (=standaard)- en ontwikkelprodukten. 
Dit zijn de belangrijkste bevindingen die uit de toetsing naar voren zijn gekomen die niet alleen op de 
divisie X-ray van Philips Medical Systems van toepassing zijn maar mogelijk ook meer algemeen 
toepasbaar zijn. Tevens zijn dit de bevindingen waarop de voorgestelde ontwikkelportfolio berust. 
De ontwikkelportfolio is een model ter ondersteuning van het gedifferentieerd leveranciersmanagement in 
een ontwikkelingsproces en ziet er als volgt uit: 

strategisch is het 

hefboom ontwikkelbelang 

1--------+-------< ~ ___.. hoog ___.. 

bottle-oe.ck of 

routine laag? 

INK.OOPPORTFOLiû 

ONIWIKKELPORTFOLIO 

Figuur 1: De ontwikkelportfolio 

De ontwikkelportfolio is de inkoopportfolio met daaraan toegevoegd een extra dimensie. De toegevoegde 
dimensie, "het ontwikkelbelang", neemt de aspecten mee die bepalend zijn voor de behoefte aan 
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leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces. 

De ontwikkelportfolio verwijst naar vier typen relaties, waarvan de benaming niet terugslaat op de 
literatuur daar die te verwarrend en te weinig concreet is. Het verschil tussen en de essentie van de relaties 
zijn als volgt: 
• Co-development: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid in een project is zeer vroeg en de mate van 

leveranciersbetrokkenheid in het individuele produktontwikkelingsproces is groot. Beide beginnen bij 
de totstandkoming van de concepten. De essentie is dat het kennisaspect moet worden gewaarborgd 
over de projecten heen om innovatie vanuit de technologie mogelijk te houden. Hiervan kan gebruik 
gemaakt worden door het realiseren van intensieve, open samenwerking (op langere termijn) en 
openheid in de conceptuele fase van het ontwikkelingsproject. 

• Co-engineering: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproject is verspreid 
(vanaf de "overall-design"-fase tot het eind van de "detail-design"-fase). De mate van 
leveranciersbetrokkenheid is groot, dit houdt in dat de ontwikkeling op basis van functionele 
specificaties wordt uitbesteed; Leveranciersbetrokkenheid in het afzonderlijke ontwikkelingsproces van 
een produkt is vanaf de "overall design"-fase. De essentie is dat optimaal gebruik moet worden 
gemaakt van de expertise van de leverancier om uiteindelijk kosten-reducties te realiseren. 

• Co-purchasing: de taken van Inkoop zijn voornamelijk gericht op de inkoopprodukten 
(=standaardprodukten), in tegenstelling tot de vorige twee relaties. De essentie is dat Inkoop reeds 
vroegtijdig in het project erbij moet worden betrokken daar het hier meestal produkten betreft die 
grondig marktonderzoek behoeven dat tijdig geïnitieerd dient te worden. Voor ontwikkelprodukten is 
de rol van Inkoop hetzelfde als bij co-engineering met extra aandacht voor toeleveringsrisico-reductie 
door middel van standaardisering. 

• Co-making: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid is laat in het ontwikkelingsproject en de mate 
van leveranciersbetrokkenheid in het individuele ontwikkelingsproces van het produkt is gering; zij 
bestaat namelijk slechts uit het produktie-rijp maken. De essentie is dat Inkoop zorg moet dragen voor 
tijdige aanwezigheid van de produkten, desnoods tegen meerkosten. 

Per type relatie zijn Inkoop-gerichte en mogelijke taken voor de leverancier opgesomd, waarvan de 
verdeling over de partijen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier moet worden bepaald en gedocumenteerd. 

Voordat deze ontwikkelportfolio wordt ingevoerd, wordt aanbevolen haar te beproeven in een 
ontwikkelingsproject. Daarnaast zouden een aantal zaken moeten worden geregeld. Namelijk het 
uitwerken van het inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces, het 
uitvoeren van marktonderzoek dat aandacht besteed aan de aspecten die van belang zijn voor de bijdrage 
van een leverancier in een ontwikkelingsproces en de verwezenlijking van een ontwikkelingsprestatie
meetsysteem voor de leverancier om de vier typen relaties te monitoren. Hierdoor kunnen de merites van 
de ontwikkelportfolio volledig tot hun recht komen. 
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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

In dit hoofdstuk komen een aantal belangrijke aspecten van het onderzoek zoals aanleiding, doelstelling, 
onderzoeksvragen, opzet, werkwijze, indeling van het rapport en de resultaten aan de orde. 

1.1: Aanleiding van het onderzoek 

Een aantal jaren geleden is bij de divisie X-Ray van Philips Medica! Systems het streven uitgesproken om in 
een ontwikkelingsproces meer gebruik te gaan maken van de kennis en kunde van de leverancier. Prototypen 
die voorheen bij de Centraal Technische Dienst(= CTD), een interne werkplaats voor mechanische 
onderdelen, werden gemaakt, zouden in het vervolg bij de uiteindelijke (produktie-)leverancier moeten worden 
gemaakt, om zodoende sneller terugkoppeling te krijgen over de maakbaarheid en assembleerbaarheid van het 
ontworpen onderdeel. In een bepaald ontwikkelingsproject, het wgenaamde L' are-project, is bij de divisie 
X-Ray dit streven in praktijk gebracht en werd men geconfronteerd met -naar het gevoel- extreem lange 
proto-levertijden, waardoor de projectplanning erg onder druk kwam te staan. De behoefte ontstond om te 
onderzoeken waarom de levertijden van de prototypen in vergelijking met die van de CTD w lang waren en 
op welke manier er optimaal gebruik gemaakt kon worden van de kennis en kunde van de uiteindelijke 
leverancier, zonder de ontwikkelingsdoorlooptijd te verlengen. Hierom is een afstudeeronderzoek geïnitieerd. 

Na de oriënterende interviews bleek het interessant om de betrokkenheid van de leverancier in het 
ontwikkelingsproces in een breder verband te gaan bekijken dan alleen ten aanzien van het produceren van 
proto's. Er is namelijk een aantal factoren in de samenwerking tussen Inkoop, leverancier en Ontwikkeling die 
kunnen leiden tot een optimalisatie van het ontwikkelingsresultaat. Zodoende is uiteindelijk de vraagstelling 
geworden zoals beschreven in de volgende paragraaf 

1.2: Vraagstelling, onderzoeksvragen en doelstelling 

De uiteindelijke vraagstelling luidt als volgt: 
Hoe moet de rol van Inkoop en de leverancier in het ontwikkelingsproces eruit zien om tot een optimaal 
ontwikkelingsresultaat te komen in termen van tijd, kwaliteit en kosten? 

Afbakening van de vraagstelling 
Onder de rol van Inkoop en de leverancier worden de volgende aspecten verstaan: de samenwerking, de 
taakverdeling, de informatie-uitwisseling, de mate van en manier waarop informatie wordt uitgewisseld 
(communicatie-structuur) en de afsteil?IDing en coördinatie van de verschillende activiteiten. 

Het onderzoek betreft de onderdelen van mechanische aard. 

Met het ontwikkelingsproces wordt het proces van produktontwikkeling bedoeld. De produktontwikkeling 
begint bij het definiëren van de klantenbehoeften, op basis waarvan de functionele specificaties worden 
bepaald. Deze functionele specificaties vormen de basis voor de technische specificaties van het produkt, van 
de onderdelen, van het proces en van de produktierniddelen. Na het bouwen en het testen van de prototypen, 
de vrijgave voor levering aan de markt en de aanloop van de produktie eindigt het 
produktontwikkelingsproces. 

Met het optimale ontwikkelingsresultaat wordt een minimale doorlooptijd van het ontwikkelingsproces, 
gecombineerd met minimale kosten en maximale kwaliteit bedoeld. Kosten kunnen worden onderverdeeld in 
twee typen kosten: de ontwikkelingskosten en de uiteindelijke kostprijs van het produkt. De gebruikskosten 
worden buiten beschouwing gelaten. 



Om de bovengenoemde vraagstelling te beantwoorden, zijn de onderstaande onderzoeksvragen afgeleid, die 
van algemeen naar specifiek zijn gerangschikt: 

l. Hoe moet de taakverdeling en de samenwerking tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier eruit zien? 
2. Is de leverancier ingericht voor het samenwerken in een ontwikkelingsproces? 
3. Op welk moment dient de leverancier betrokken te worden bij het ontwikkelingsproces en onder welke 

voorwaarden? Hoe wordt die keuze gemaakt, op basis van welke variabelen, en hoe kan die eventueel 
beter worden gemaakt? 

4. Welke benodigde informatie moet worden uitgewisseld en op welke manier? 
5. Hoe wordt er door Inkoop, Ontwikkeling en de leverancier omgegaan met wijzigingen en hoe zou dat beter 

kunnen? Wat is en/of kan daarbij de rol van Inkoop zijn? 

Later in het onderzoek is er een extra onderzoeksvraag bijgekomen die zich richt op het 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces: 

~ Worden er aan de hand van de inkoopportfolio1 de juiste prioriteiten gesteld voor het tijdstip van 
betrekken van en de wijze van samenwerken met de leverancier in een ontwikkelingsproces? Met andere 
woorden: zijn de strategische onderdelen uit de inkoopportfolio automatisch de kritische onderdelen in een 
ontwikkelingsproces? 

Uit het bovenstaande volgt de doelstelling van het onderzoek, die als volgt luidt: 
Het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van de rol van Inkoop en de leverancier in het 
ontwikkelingsproces. De samenwerking tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier moet leiden tot een 
optimaal ontwikkelingsresultaat in termen van tijd, kwaliteit en kosten. 

1.3: Onderzoeksopzet, gevolgde werkwijze en indeling rapport 

Het onderzoek kan opgedeeld worden in twee fasen: de analyse-fase en de ontwerp-fase. Zie voor de 
schematische weergave van de onderzoeksopzet, gekoppeld aan de hoofdstukkenindeling van dit rapport, 
figuur l. l op pagina 3. 
Het resultaat van de analyse-fase is een aantal leerervaringen, verbeterpunten en verbetervoorstellen. De 
analyse-fase is verkennend, exploratief van aard. In deze fase wordt de huidige situatie bestudeerd in theorie 
en praktijk. 
De ontwerpfase omvat de uitwerking van een gekozen verbetervoorstel. Dit resulteert in een toepasbaar 
model ter ondersteuning van het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces, de ontwikkelportfolio. 
In deze fase wordt op basis van een case uit de literatuur en een toetsing van de huidige inkoopportfolio op 
toepasbaarheid in het ontwikkelingsproces, de ontwikkelportfolio ontworpen. 

De analyse-fase omvat: 
~ Oriënterende gesprekken met medewerkers van verschillende disciplines van de divisie X-ray van Philips 

Medical Systems. In deze oriënterende gesprekken is achterhaald hoe het ontwikkelingsproces er bij 
Philips Medica! Systems uitziet, wat de problematiek is van de diverse disciplines en wat de mening, 
houding en visie is van de medewerkers. 

~ Desk-research. Middels de bestudering van interne (beleids-)nota's, ondernemings- en afdelings
specifieke documentatie (zoals bijvoorbeeld Kwaliteitshandboeken), afstudeerrapporten en een evaluatie 
van een viertal ontwikkelingsprojecten, is inzicht verkregen in de formele manier van werken in een 
ontwikkelingsproces. 

~ Aan de hand van een literatuurstudie is een theoretisch kader gevormd omtrent het ontwikkelingsproces 
en de rol van Inkoop en leverancier daarin. 

~ Half-gestructureerde interviews met een tiental leveranciers over hun ervaringen met hun betrokkenheid 

1De inkoopportfolio van Kraljic wordt hier bedoeld. Zie hiervoor [Van Weele, 1992; Kraljic, 1983] 
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in het ontwikkelingsproces van de divisie X-ray van Philips Medical Systems. 
... Interviews met (hoofd-)inkopers, (hoofd-)ontwikkelaars en projectleiders over een bepaald onderwerp 

dat (nog) extra duidelijkheid behoefde op dat punt in de analyse, voornamelijk over de manier waarop in 
de praktijk de samenwerking en communicatie tussen de verschillende partijen, wijzigingen, 
ontwikkelbestellingen en planningen gaat. 

... Enquête bij (hoofd-) inkopers en (hoofd-)ontwikkelaars over de ervaren doelen, verantwoordelijkheden, 
eigen en elkaars functioneren en verbetermogelijkheden. 

... Terugkoppeling van de gevonden resultaten naar de betrokken personen en discussie daarover. 

De ontwerpfase omvat: 
... Brainstorm met (hoofd-)ontwikkelaars, inkopers en projectleiders over de gewenste betrokkenheid van en 

samenwerking met leveranciers in een ontwikkelingsproces. 
... Team-besprekingen met een hoofdontwikkelaar en twee inkopers om de inkoopportfolio van de divisie 

X-ray aan de hand van praktijkvoorbeelden te toetsen op toepasbaarheid voor ondersteuning van het 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces. 

... Interviews met (hoofd-) inkopers, (hoofd-)ontwikkelaars en projectleiders over bepaalde onderwerpen 
die (nog) extra duidelijkheid behoefden op dat punt in de analyse. 

Voor de lijst met betrokken personen zie bijlage 1. 

Naast deze activiteiten is er gedurende het laatste halve jaar van het onderzoek deelgenomen aan het 
"Supplier base management"-team dat tot taak heeft het leveranciersmanagement aan de hand van de 
operationalisering en invoering van de inkoopportfolio in de divisie X-ray te structureren. 
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Figuur 1.1: Onderzoeksopzet 
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Indeling van het rapport 
Naast dit inleidende hoofdstuk bevat dit rapport een beschrijvend gedeelte dat als kader dient voor het 
uitgevoerde onderzoek. Eerst geeft hoofdstuk 2 een beschrijving van de organisatie, het produkt, het 
ontwikkelingsproces en de rol van Inkoop daarin. Daarna biedt hoofdstuk 3 een theoretische uiteenzetting 
over betrokkenheid van Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 de 
praktijk aan de orde. In dit hoofdstuk staan leerervaringen, verbeterpunten en verbetervoorstellen. 
Eén verbetervoorstel wordt vervolgens verder uitgediept, namelijk het realiseren van consistent 
leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces aan de hand van het portfolio-concept. In hoofdstuk 5 
wordt de toetsing van de huidige inkoopportfolio aan de praktijk beschreven, om de toepasbaarheid voor 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces te bepalen. Op basis van deze toetsing wordt in 
hoofdstuk 6 de aangepaste inkoopportfolio, de ontwikkelportfolio, gepresenteerd. Dit is een model dat dient 
ter ondersteuning van het (gedifferentieerde) leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces. Tenslotte 
staan in hoofdstuk 7 de conclusies, aanbevelingen en een voorstel voor invoering van hetgeen is aanbevolen. 
Deze zijn onderverdeeld in onderneming-specifiek en algemeen. 

1.4: Onderzoeksresultaten en plaats ervan in dit rapport 

Het eindresultaat van dit onderzoek is een model ter ondersteuning van leveranciersmanagement in het 
ontwikkelingsproces, de ontwikkelportfolio. Naast deze ontwikkelportfolio is er een aantal verbeterpunten en 
verbetervoorstellen dat ertoe moet leiden dat tijdige betrokkenheid van Inkoop en leverancier bij een 
ontwikkelingsproces wordt vergroot en een positief resultaat tot gevolg heeft. In tabel 1.1 staat de precieze 
plaats van deze onderzoeksresultaten in het rapport . 

Resultaat van onderzoek Plaats in 
rapport 

Gedeeltelijk antwoord op vijfde onderzoeksvraag: § 2.2 
Hoe wordt omgegaan met wijzigingen en hoe zou dat beter kunnen? Wat is/ 
kan daarbij de rol van Inkoop zijn? 

Belangrijkste leerervaringen uit vergelijking van 4 ontwikkelingsprojecten. § 4.2.3 

Verbeterpunten, waaronder antwoord op tweede onderzoeksvraag: § 4.3.4 
Is leverancier ingericht voor samenwerken in ontwikkelingsproces? 

Verbetervoorstellen § 4.4 

Belangrijkste bevindingen van toetsing van inkoopportfolio aan toepasbaarheid § 5.3 
in ontwikkelingsproces, waaronder antwoord op toegevoegde onderzoeksvraag: 
Worden er aan de hand van de inkoopportfolio juiste prioriteiten gesteld voor 
tijdstip van betrekken van en wijze van samenwerken met leverancier in 
ontwikkelingsproces? 

Ontwikkelportfolio, model ter ondersteuning van leveranciersmanagement in § 6.1 
ontwikkelingsproces. 

Antwoord op eerste, derde en vierde onderzoeksvraag: § 6.2.l 
Hoe moet taakverdeling en samenwerking eruit zien? tot 
Op welk moment dient leverancier betrokken te worden en onder welke en 
voorwaarden? Hoe wordt keuze gemaakt, op basis van welke variabelen, en met 
hoe kan die beter worden gemaakt? § 6.2.4 
Welke benodigde informatie kan worden uitgewisseld en op welke manier? 

Conclusies, aanbevelingen en antwoord op onderzoeksvragen hfdst 7 

Tabel 1.1: Plaats van de onderzoeksresultaten in dit rapport 
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HOOFDSTUK 2: Philips Medical Systems 

Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van Philips Medical Systems, het ontwikkelingsproces en de rol van 
Inkoop daarin. Hiennee wordt deels antwoord gegeven op de vijfde onderzoeksvraag: Hoe wordt er door 
Ontwikkeling, Inkoop en leverancier met wijzigingen omgegaan en hoe kan dat beter? Allereerst komen Philips 
Medical Systems als organisatie, de produkten en het beleid in paragraaf 2.1 aan de orde. Vervolgens wordt 
in paragraaf 2.2. het ontwikkelingsproces beschreven aan de hand van de projectbesturing, de 
wijzigingsprocedure en de ontwikkelbestelling. De afdeling Inkoop wordt in paragraaf 2.3 en de Centraal 
Technische Dienst in paragraaf 2.4 kort toegelicht. Tot slot staan in paragraaf 2.5 de belangrijkste 
bevindingen van dit hoofdstuk. 

2.1: Philips Medical Systems 

Philips Medical Systems -in het vervolg aangeduid met PMS- is een Produkt Divisie van Philips Electronics 
NV (zie bijlage 2). PMS levert wereldwijd diagnostische beeldvonnende en beeldverwerkende apparatuur, 
nauw verwante therapeutische apparatuur en bijbehorende dienstverlening aan ziekenhuizen. Samen met 
General Electric (VS), Siemens (D) en Toshiba (J) behoort PMS tot de vier grootste producenten van 
medische systemen. PMS is marktleider op het gebied van de cardio-systemen (röntgen). 

PMS Managancnt Couacil 

1 :: 1 ~D_._:s_o~_&~ ~Nrd._::._~ ~0vmg_SSR_·_~ ==== 

SSR ~ Salm and Service R<gions 

PMC • Prognan M_...,.m c..m.c 

Figuur 2.1: Organisatieschema PMS 

PMC 

non·XofllY 

Het onderzoek is gedaan binnen de PMC X-ray, zie figuur 2.1, die vóór een grote organisatiewijziging begin 
1996 was onderverdeeld in Program Management Groups (PMGs) waaronder XSB (X-ray Systems Best). In 
het (voonnalige) XSB is het onderzoek gestart; de cijfers en het onderzoek zijn representatief voor XSB. 

Er zijn ongeveer 640 werknemers bij XSB. De omzet, gerealiseerd door afzet bij de SSRs, is 635 mln. gulden, 
waarvan 436 mln (69%) wordt ingekocht ('95). Van dit inkoopaandeel wordt 284 mln van interne 
leveranciers afgenomen en 152 mln (35%) op de externe leveranciersmarkt. 
In tennen van omzet is de belangrijkste activiteit de produktie van cardio-vasculaire systemen (zie voor 
afbeeldingen van de systemen bijlage 4). 

De organisatie bestaat uit drie Program Groups (PGs) die elk zijn georganiseerd rond een produktgroep, zie 
figuur 2.2. Een PG kent de volgende functiegebieden: Marketing, Ontwikkeling, Applicatie en Service. 
Daarnaast worden de afdelingen Inkoop, Logistiek en Operatie onderscheiden. 
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Figuur 2.2: Produktgroepen PMS1 en XSB 

Beleid 
Het produkt/markt-beleid van XSB is gericht op kostenreductie, met behoud van kwaliteit; de röntgen
produkten zitten namelijk in de volwassenheidsfase van hun levenscyclus en fungeren als zogenaamde "cash
cows" [Henderson, 1979]. 

Het beleid dat verder van belang is in het kader van dit onderzoek, is: 
• inkopen op een hoger niveau in de produktstructuur; 
• aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling van kern-competenties; 
• optimaal benutten van de capaciteiten van (potentiële) leveranciers. 

Om de kostenreductie te realiseren worden alleen kernactiviteiten in huis gehouden en de niet-kernactiviteiten 
van de markt betrokken. Een consequentie hiervan is dat ook de ontwikkelingsactiviteiten van niet-kern
technologieën van de markt betrokken moeten worden. Dit leidt ertoe dat de rol van de leverancier in het 
ontwikkelingsproces toeneemt. Uitbesteding van ontwikkelingsactiviteiten vergt een andere 
samenwerkingsrelatie tussen Inkoop, leverancier en Ontwikkeling dan de traditionele leveranciersrelatie. 
Daarom moet de rol van Inkoop en leverancier veranderen om deze ontwikkelingsactiviteit van de leverancier 
in te kopen en af te stemmen op de eigen ontwikkelingsactiviteiten. 

Voor XSB behoort het ontwerp van het geometrisch concept tot de kernactiviteiten. De mechanica behoort 
niet tot de kernactiviteiten [intern document: Purchasing Policy XSB, 1995]. Juist in dit segment is/wordt de 
rol van Inkoop en leverancier in het ontwikkelingsproces dus groot en van belang. 

Dat XSB toe wil naar een tijdige betrokkenheid van en intensievere samenwerking met de leverancier in een 
ontwikkelingsproces is duidelijk, op welke wijze dit gerealiseerd moet worden echter nog niet. 

2.2: De produktontwikkeling 

In deze paragraaf komen de drie pijlers waarop een ontwikkelingsproces berust aan bod, namelijk de 
projectbesturing, de wijzigingsprocedure en de ontwikkelbestelling. 

Projectbesturing: Het Systems Management 
Systems Management is een methode die bij PMS wordt gebruikt voor de besturing van 
ontwikkelingsprojecten [intern document: Systems Management]. Het bevat informatie over de te verrichten 
activiteiten, de volgorde en de controle ervan, zie figuur 2.3 (tevens bijlage 5). 
Systems Management deelt het ontwikkelingsproject op in een aantal fasen die elk worden afgesloten met een 

1 
Voor uitgebreide beschrijving van de verschillende produkten zie bijlage 3. 
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review. Er zijn twee typen review-documenten: project- en management reviews. Bij project-reviews komen 
alle betrokkenen onder leiding van de projectleider bijeen en bespreken elkaars output om consensus te 
bereiken, zie tabel 2.1. Management-reviews leiden tot een beoordeling van de uitgevoerde activiteiten door 
het management (PMG director, Program manager, Project leader, Product manager en Project manager); 
genomen besluiten worden goed- of afgekeurd en er wordt een go/no-go-beslissing genomen. 

faset 

faseO feasibllity 

fase2 

overall 
design 

\../), 

Figuur 2.3: Systems Management 

Fase 0: Open policy fase 

fäse3 

detail 

design 

fase4 

preparation 

fases 

production 
start-up, fase 6 
mar ket 

introduction 

Een fase waarin onder meer marktonderzoek en research worden verricht. Het idee voor een nieuw produkt 
wordt in deze fase geboren. De produkt manager start een review 0/ 1, waarin de output van Marketing, 
Applicatie en eventueel Ontwikkeling wordt beoordeeld. Als de output positief wordt bevonden dan wordt er 
een ontwikkelingsproject gestart, tenzij er voor gekozen wordt om het produkt compleet in te kopen. 

Fase l: Feasibility 
Het project is begonnen: dit impliceert dat het Systems Management nu van toepassing is. In deze fase 
worden verschillende technische concepten bedacht en wordt er uiteindelijk één gekozen. 
Ongeveer drie maanden voor review l/2 wordt het projectteam geformeerd. In dit team zitten afgevaardigden 
van Inkoop, Ontwikkeling (hardware en software), Fabricage-voorbereiding, Logistiek, Service lnnovation, 
Projectbesturing, Quality Assurance, Software Management en soms Marketing. 

Fase 2: Overall design 
Dit is de fase waarin voornamelijk systeem-aspecten aan de orde komen. Er komt een "top-down" systeem
ontwerp. 

Fase 3: Detail design 
Detaillering van het ontwerp vindt plaats tot een dusdanige diepte in de produktstructuur dat alle technische 
risico ' s zijn geëvalueerd aan de hand van berekeningen, simulaties, duurproeven en experimenten. 

Fase 4: Engineering/ Testing / Market preparation 
Het ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een volledige Technische Produkt Documentatie (TPD) waarin het 
produkt nauwkeurig wordt beschreven. Ontwikkel Test Modellen (OTMs) en Fabricage Test Modellen 
(FTMs) worden gebouwd en getest. Inkoop moet na het testen de onderdelen voor produktie bestellen. 

Fase 5: Production start-up/ Market introduction 
Het eerst produktie-model wordt op systeemniveau getest, waarna vrijgave voor levering plaatsvindt. Het 
verkoopproces is inmiddels al gestart. Het project wordt afgesloten met een zogenaamd review 5/6. 

Fase 6: Production /Sales/ Maintenance 
Het verkoop- en produktieproces wordt vanaf deze fase in andere bestuursvormen voortgezet. 
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Output 

Fase 1: antwoorden op: 
Feasibility - Past produkt qua functies, prestaties, prijs en introductie-tijdstip in produktbeleid? 

- Zijn risico's aanvaardbaar? 
- Technisch uitvoerbaar? 
- Project haalbaar qua capaciteit, kennis en andere middelen? 

Fase 2: - Systeemontwerp, produktstructuur (zie bijlage 6). 
Overall design - Requirements specifications Technica! Building Blocks (TBBs). 

- Eisen t.a.v. interfaces van TBBs. 
- Allocatie TBBs over verschillende ontwikkelingsafdelingen. 

Fase 3: - Requirernents, Design en Verification specification van elk produktniveau. 
Detail design - Interface-documentatie. 

- Technische Produkt Documentatie (TPD) en beheer. 

Fase4: - Definitieve TPD. 
Engineering I T esting - testmodellen, OTM en FTM. 
/ Market preparation - Release for Ordering = formele goedkeuring voor bestellen. 

Fase 5: - Verwerking veranderingen in TPD die tijdens produktie-aanloop zijn aangebracht 
Production start-up/ - Release for Sales. 
Market introduction - Review 5/6 = afsluiting project. 

Tabel 2.1: Output per fase van Systems Management [interne documenten: Systems Management, XW 17] 

Aan de hand van deze structuur van de ontwikkelingsprojecten is een inkoop-activiteiten-schema van de 
huidige manier van werken gemaakt; zie figuur 2.4 op de volgende pagina. 

Opmerkingen : 
Ten aanzien van de potentiële opbrengsten van tijdige betrokkenheid van Inkoop in het ontwikkelingsproces 
kan het volgende worden opgemerkt: 

... Inkoop wordt niet betrokken in fase O; De eventuele inkoop van (delen van) systemen gebeurt 
formeel in deze fase zonder Inkoop. Ideeën kunnen dus formeel gezien niet via het Inkoopkanaal 
komen, terwijl daar (grote) mogelijkheden liggen: " technology-pushed innovation" . 
... In fase 2 is bij uitbesteding de kans groot dat deze sterk is toegespitst op één technologie-gebied. 
daar de verantwoordelijkheid voor systeemontwerp, produktstructuur, specificaties en allocatie 
volledig bij Ontwikkeling ligt, wordt er dus vanuit ontwikkelings-oogpunt een produktstructuur 
geformuleerd. De kennis van Inkoop over samengevoegde technologieën die verkrijgbaar zijn op de 
leveranciersmarkt, wordt niet benut in de besluitvorming maar kan wel degelijk voordelig zijn. 

Wijzigingsprocedure 
Wijzigingsvoorstellen -die in principe door iedereen kunnen worden gedaan- worden in ontwikkelings
projecten in de "kleine zeef'-procedure verwerkt door de "kleine-zeef''-conunissie. De "kleine-zeef''
commissie wordt even voor de prototypen-fase (fase 3 Systems Management) in het leven geroepen en komt 
dan wekelijks bijeen (indien nodig: dagelijks). Afgevaardigden van verschillende disciplines zoals 
Ontwikkeling, Logistiek, Fabricage Voorbereidingen, Service en Inkoop hebben zitting in deze commissie. 
Formeel moet elk wijzigingsvoorstel -op een standaardformulier (zie bijlage 7) -worden gemeld en goed
gekeurd door de "kleine zeef' -commissie. 
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De "kleine zeef'-procedure kan worden opgedeeld in vier fasen, zie figuur 2.5, die elk een aantal specifieke 
activiteiten en output omvatten, zie tabel 2.2 . 

registratie- haalbaarlteids-

fase fase 

bcsluit

fase 

uitvoerings

fase 

Figuur 2.5: Fasen van de "kleine zeer'-procedure 

In de registratie-fase wordt het wijzigingsvoorstel geregistreerd en een "specialist" aangewezen, die bijna 
altijd een technicus is. In de haalbaarheidsfase bekijkt de specialist of het wijzigingsvoorstel moet worden 
aangenomen of afgewezen. In de besluitfase wordt er door de "kleine-zeef'-commissie op basis van het 
advies van de "specialist" besloten of zij de wijziging aanneemt of afwijst. Als het wijzigingsvoorstel wordt 
aangenomen, wordt er een wijzigingsbesluit-nummer (Wbnr) aan toegekend en in het systeem ingevoerd. De 
leden van de commissie committeren zich aan een lijst met activiteiten die door elke discipline moet worden 
uitgevoerd. In de uitvoeringsfase voert elke discipline de haar toegewezen activiteiten uit. 
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Registratie-fase H aalbaarheidsfase Besluit fase Uitvoeringsfase 

Activiteiten: - Toekermen num- - Specialist schat - "Kleine zeef' -commissie - Uitvoering alle 
mer aan wijzi- haalbaarheid in bekijkt benodigde activiteiten voorgenomen 
gingsvoorstel. a.h.v. vragen als: van verschillende disciplines. activiteiten 

- Zorgdragen voor zijn er interface- - "Kleine zeef' -commissie door verschil-
volledigheid van wijzigingen, zijn besluit op basis van benodigde lende 
aangeleverde er "form-fit- activiteiten en advies om disciplines. 
informatie. function"- wijzigingsvoorstel uit te 

- Toewijzen wijzi- wijzigingen voor voeren of af te wijzen; 
gingsvoorstel aan produkt en - Indien "aangenomen'', 
specialist. samenstelling, is WijzigingsBesluit-nummer 

ermeuwe (=WB-nr) in systeem. 
constructie en/of Indien "afwijzing", geen WB-
zijn er testen / nr. 
berekeningen / 
prototypen nodig? 

Output: - Toegewezen spe- - Advies specialist - Besluit over status "aangeno- - Geen expliciete 
cialist. over status men" of "afgewezen". afronding van 

- Genummerd wij- "afgewezen" of - Indien "aangenomen", lijst de fase. 
zigingsvoorstel. "aangenomen". met uit te voeren activiteiten 

- Status "afgewe- door verschillende disciplines 
zen" of "aange- en genummerd wijzigings-
houden''. besluit (WB-nr) in systeem. 

Tabel 2.2: Activiteiten en output van elke fase van de "kleine-zeer'-procedure 

Opmerkingen: 
Met betrekking tot tijdige betrokkenheid van de leverancier kan een aantal punten worden opgemerkt over 
deze "kleine zeef' -procedure: 
1. Eerder dan de start van de "kleine zeef', namelijk vóór de detail-engineering (fase 3 van het Systems 

management), kunnen leveranciers formeel gezien geen wijzigingsvoorstellen doen. 
2. De "kleine-zeef' is niet ingesteld op de mogelijkheid dat de leverancier verantwoordelijk is voor de 

TPD en/of voor de uitvoering van de wijziging. In het geval dat de leverancier de wijziging uitvoert, 
kan de leverancier hoogstwaarschijnlijk het beste advies geven. De specialist is echter altijd een interne 
medewerker en meestal een technicus. Wellicht kan Inkoop of de leverancier beter de rol van adviseur 
krijgen indien de leverancier de wijzigingen uitvoert. 

3. Er wordt -formeel gezien- weinig aandacht besteed aan kostprijs- en ontwikkelingskosten
consequenties; het gaat echter steeds belangrijker worden hieraan formeel aandacht te besteden daar 
intern het zicht op de kostenstructuur snel verloren gaat indien de wijziging wordt uitgevoerd bij de 
leverancier. 

De ontwikkelbestelling 
Naast het projectteam bestaat het zogenaamde Inkoop Release Team (IRT). Het IRT staat opgesteld voor de 
leveranciersselectie en -keuze. In dit IRT zitten ontwikkelaars, een projectleider en een initiële inkoper die 
verantwoordelijk is voor de ondersteuning van het betreffende project. Het IRT komt in actie in de detail
ontwikkelingsfase (fase 3 van het Systems Management) en stopt als review 5/6 is gegeven. 
In het IRT wordt besloten welk onderdeel bij welke leverancier besteld gaat worden. Als de ontwikkelaar 
klaar is met de tekening van het betreffende produkt bestelt hij het aan de hand van een ontwikkelbestelbon 
als proto via Inkoop bij de leverancier of gaat er rechtstreeks mee naar de Centraal Technische Dienst (zie 
hiervoor paragraaf 2.4 ). Indien er naar Inkoop wordt gegaan, ziet de afhandeling van de ontwikkelbestel bon 
er uit als weergegeven in figuur 2.6. 
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Figuur 2.6: Afhandeling van de ontwikkelbestelling 

Opmerkingen: 
... Het IRT komt te laat in actie, namelijk in de detail-ontwikkelingsfase, waardoor Inkoop te laat er
bij betrokken wordt om nog haar expertise over de leveranciers te kunnen benutten. Zo wordt bij
voorbeeld al voordat de produktstructuur officieel is goedgekeurd -en dus voordat Inkoop formeel 
op de hoogte is gebracht- reeds aan de detail-ontwikkeling begonnen van de zogenaamde "long
lead-time items"(lli's). Voor Inkoop komt dit erop neer dat Ontwikkeling vaak reeds vóór de forma
tie van het IRT leveranciers erbij heeft betrokken (impliciet gekozen) en al veel heeft vastgelegd . 
... De gehele gegevensoverdracht gaat nog via een papierstroom en is mede daardoor erg 
ontoegankelijk. 
... Er is geen structureel toezicht op de plaats waar de ontwikkelbestellingen worden geplaatst, bij de 
CTD of Inkoop . 
... Het aantal operationele inkopers dat de ontwikkelbestellingen kan verwerken tot proto-orders 
voor de leverancier, is klein. Dit komt door de ontoegankelijkheid van de proto-orderregistratie en 
het informatie-systeem . 
... De interne doorlooptijd van een ontwikkelbestelling is wegens enkele van bovenstaande zaken 
relatieflang, vooral in verhouding tot de gemiddelde levertijden (6 à 12 weken). Dit is een 
belangrijke reden voor ontwikkelaars om naar de CTD te gaan, zie paragraaf 2.4. 

2.3: De Inkoop 

De afdeling Inkoop bestaat uit drie subafdelingen: de Initiële inkoop (onderverdeeld naar de verschillende 
PGs), de Operationele inkoop en de Supplier Quality Assurance. Daarnaast wordt Inkoop ondersteund door 
Finance & Accounting, zie de organisatiestructuur van de afdeling Inkoop in figuur 2.7. Deze vier 
verantwoordelijkheidsgebieden hebben elk hun eigen taken in een ontwikkelingsproces, zie tabel 2.3 . 
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Figuur 2.7: Organisatiestructuur van de afdeling Inkoop XSB 

Initiële Operationele SQA (=Supplier Quality F&A (=Finance & 
Inkoop Inkoop Assurance) Accounting) 

- Opstellen van inkoopplannen. - Ontwikkel- - Initiele kwalificatie - Uitvoeren/ initieren 
- Begeleiden van ontwikkelprojecten. bestellingen van leverancier, van verbeteracties met 
- Actief marktonderzoek. ver werken en - Opstellen van doel vergroten van 
- Selecteren van voorkeurleveranciers. chasseren. kwaliteitsplannen met inzicht in en efficiency 
- Onderhouden van relatie met leverancier van inkoopproces. 

toeleveranciers. - Opstellen van kwali- - "Linking-pin" -
- Structureel werken aan verbeteren van teitsparagrafen in functie tussen F &A en 

supply-chain bij met name inkoopcontracten en Inkoop 
voorkeurleverancier. kwaliteitsovereen-

komsten 

Tabel 2.3 : Taken van Inkoop 

De Initiële inkoop kent naast het "Supplier Account Manager" -schap (SAM) dat de verantwoordelijkheid 
voor het relatiebeheer met een leverancier inhoudt, ook de taak om een ontwikkelingsproject te ondersteunen. 

2.4: De Centraal Technische Dienst (=CTD) 

De CTD speelt een grote rol in het ontwikkelingsproces. De CTD is een werkplaats waar mechanische 
onderdelen worden vervaardigd en kan beschouwd worden als een interne leverancier. Een essentieel verschil 
met een externe leveranciers is de manier van plannen. De planning wordt zo gedaan dat er elke week vrije 
capaciteit wordt aangehouden om spoedorders op te kunnen vangen. 

Veel ontwikkelaars hebben een grote voorkeur om naar de CTD te gaan met ontwikkelbestellingen en 
wijzigingen. Toezicht op de keuze van de ontwikkelaar om met een ontwikkelbestelling naar Inkoop te gaan, 
is niet formeel vastgelegd/geregeld, zie paragraaf 2.2. Ontwikkeling kiest daarom op basis van zaken die voor 
haar van belang zijn zoals korte, betrouwbare levertijden en lage ontwikkelingskosten (ogenschijnlijk laag 
voor Ontwikkeling2). Inkoop wordt vervolgens geconfronteerd met de nadelen van die keuze, bijvoorbeeld een 
hogere inkoopprijs en/of lagere kwaliteit doordat de leverancier niet in staat is gesteld het produkt beter op de 
eigen capaciteiten af te stemmen. 
Er zijn een aantal specifieke voor- en nadelen verbonden aan het inschakelen van de CTD in het 

2 
Eigenlijk is dit geen echt voordeel want de kosten die worden gemaakt voor de overcapaciteit moeten ergens binnen PMS 

toch worden betaald; het uurtarief is blijkbaar een slechte weerspiegeling van de werkelijke kosten. 
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ontwikkelingsproces ten opzichte van de externe leveranciers, zie tabel 2.4. Er moet worden opgemerkt dat de 
voordelen door Ontwikkeling worden ervaren en de nadelen voornamelijk door Inkoop. 

Voordelen CTD 

Ten aanzien van "time-to-market" 
- Kortere levertijden; doordat capaciteit wordt vrij 

gehouden is CTD makkelijk en snel in te schakelen. 
De fysieke afstand is klein en er is minder tijd nodig 
voor verzending en verwerking van orders voor 
externe leverancier. 

- Betrouwbare levertijden; bij CTD komt 20% van 
de orders te laat t.o.v. 60% te late orders bij externe 
leveranciers, zie bijlage 8. 

- Korte communicatielijnen; tussen ontwikkelaars 
enCTD 

- Informele en snellere afhandeling van 
wijzigingen; kleine wijzigingen in tekeningen 
worden niet via "kleine-zeef' afgehandeld, wat wel 
gebeurt bij externe leverancier. 

Ten aanzien van kosten 
- Schijnbaar lagere ontwikkelingskosten; bij 
externe leveranciers zijn hogere uurtarieven 
vernomen2 vorige pag.. 

Tabel 2.4: Voor- en nadelen van CTD 

2.5: Belangrijkste bevindingen 

NadelenCTD 

Ten aanzien van "tirne-to-market" 
- Extra wijzigingen-slag op het moment dat 

onderdeel in produktie gaat bij uiteindelijke 
leverancier, wat leidt tot een verstoring van 
fabrieksintroductie. 

- Geen leerervaring met onderdeel, en ontwikkeling 
ervan, bij uiteindelijke leverancier. 

Ten aanzien van kosten 
- Meer wijzigingen, wat leidt tot minder goede 
ontwikkelingsprestatie waardoor meer 
ontwikkelingscapaciteit nodig is dan het geval zou 
zijn bij vroegtijdige betrokkenheid van uiteindelijke 
leverancier. 

- Minder kennis over nieuwe technologieën op 
leveranciersmarkt. 

- Geen economische series door het ontbreken van 
invoices (Ontwikkeling krijgt geen rekeningen te 
zien). 

Ten aanzien van kwaliteit 
- Geen mogelijkheid om alvast kwaliteitsplannen te 

maken bij de uiteindelijke leverancier. 
- Geen terugkoppeling over maakbaarheid. 

Na de beschouwing van de formele structuur in dit hoofdstuk kunnen er twee belangrijke pijlers worden 
onderscheiden waardoor de opbrengsten die Inkoop zou kunnen leveren niet tot stand komen, zie figuur 2.8. 
De eerste pijler zijn de beslissingen die worden genomen op basis van "onvolledige" informatie daar Inkoop 
er niet bij betrokken wordt, zie opmerkingen na de beschrijving van het Systems management in paragraaf 
2.2. De tweede is de samenwerking tussen Inkoop en Ontwikkeling; De expertise van Inkoop op het gebied 
van de leveranciers(markt) wordt niet optimaal benut in een hechte samenwerking met Ontwikkeling. Dit 
laatste punt wordt kort toegelicht. 

Een ontwikkelingsproces is "van nature" een iteratief proces waarvoor een structuur nodig is om het te 
kunnen beheersen. Tijdige betrokkenheid van leveranciers in het ontwikkelingsproces leidt slechts tot reductie 
van ontwikkelingsdoorlooptijd als de samenwerking en communicatie flexibel zijn en inspelen op het 
iteratieve karakter van informatie-uitwisseling in een ontwikkelingsproces. Dit komt het beste tot stand in een 
hechte samenwerking. Er is reeds geconstateerd dat door de druk op de ontwikkelingsdoorlooptijden de 
structuur niet meer zo netjes doorlopen wordt (zie paragraaf 2.2). 
Door het onder druk komen staan van de ontwikkelingsdoorlooptijd en de betrokkenheid van leveranciers bij 
het ont\vikkelingsproces is de situatie ontstaan dat de structuur niet meer dient om de projectvoortgang te 
beheersen echter eerder een belemmering vormt; het IRT en de "kleine-zeef' komen bijvoorbeeld te laat in 
actie, zie paragraaf 2.4 en 2.2. 
De formele structuur belemmert een hechte vorm van samenwerking tussen Inkoop en Ontwikkeling 
waardoor Inkoop (op dit moment) niet in staat wordt gesteld om een bijdrage aan het ontwikkelingsproces te 
leveren. 
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Figuur 2.8: Twee aspecten waardoor de opbrengsten van Inkoop niet tot stand komen 

De belangrijkste bevindingen zijn de volgende: 

~ Bij de mechanica-ontwikkeling van XSB wordt de rol van de leverancier in het 
ontwikkelingsproces groot en van belang daar deze ontwikkelingsactiviteiten niet als 
kernactiviteiten worden beschouwd. 
~De formele structuur belemmert een (toegevoegde) bijdrage van Inkoop; er wordt geen optimaal 
gebruik gemaakt van de expertise van Inkoop in de samenwerking met Ontwikkeling; daar komen 
het IRT en de "kleine-zeef' te laat voor in actie; tevens wordt de expertise niet benut bij de make
or-buy-beslissing en bij de bepaling van de produktstructuur. 

Wat staat er in de literatuur beschreven over deze wijzigingsproblematiek bij leveranciersbetrokkenheid in 
een ontwikkelingsproces? En wat is er bekend over de manier waarop de formele structuur in het algemeen de 
benutting van de (potentiële) opbrengsten van de betrokkenheid van Inkoop in het ontwikkelingsproces 
bewerkstelligt en belemmert? Kan er in de theorie herkenning worden gevonden? Zo ja, wat kan daarvan 
worden geleerd? Zo niet, waarin zit dan het verschil? Antwoord op dergelijke vragen wordt in het volgende 
hoofdstuk gegeven. 
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HOOFDSTUK 3: Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces, 
een theoretische verkenning 

Dit hoofdstuk behandelt het theoretisch kader van het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de 
potentiële opbrengsten van betrokkenheid van Inkoop en leverancier in een ontwikkelingsproces in paragraaf 3 .1, 
het inkoopbeleid in paragraaf 3.2 en het leveranciersmanagement in paragraaf 3.3. 

3.1: Opbrengsten betrokkenheid van Inkoop en leverancier in ontwikkelproces 

"We lijken te zijn aanbeland in een era van coöperatieve competitie." [Broersma, 1993, pag. 28] "Samen de 
conclll'Tentiestrijd winnen" is de afgelopen jaren het motto. Uit het M2000-onderzoek [Bidault and Butler, 1995] 
blijkt dat producenten door de steeds groter wordende complexiteit van produkten en diversiteit van 
technologieën in die produkten, de steun vragen van hun leveranciers voor advies op gebieden waarin zij 
effectiever en beter gespecialiseerd zijn dan de producenten. De achterliggende oorzaak is de trend dat steeds 
meer ondernemingen zich concentreren op hun kern-activiteiten, de zogenaamde focusstrategie [Van Weele, 
1994]. Dit heeft tot gevolg dat de niet-kern-activiteiten worden uitbesteed, tevens op het gebied van 
ontwikkeling. 

Door produktontwikkeling bij de leverancier te laten doen, kan hij een betere afstemming zoeken met zijn 
produk:tieprocessen waardoor produkten beter en goedkoper worden. Daarnaast kunnen de eigen capaciteiten van 
de uitbesteder beter benut worden voor de kern-activiteiten van de onderneming zelf [Zeegers, 1993]. Het 
voordeel van het inperken van de financiële risico's voor de uitbesteders komt hierbij. Tevens biedt het de 
mogelijkheid van snellere introductie van de jongste ontwikkelingen op de markt en een reductie van de 
ontwikkelingskosten van 10 tot 30 procent [Van Honert en Broersma, 1995]. Het betrekken van de leverancier 
bij produktontwikkeling kan ook tot aanzienlijke besparingen op de kostprijs leiden, blijkens tabel 3.1. 

mate van produktcomplexiteit: laag gemiddeld hoog 

procentuele besparing op kostprijs van initieel ontwerp: 2.5% 10%-25% 30%-50% 

Tabel 3.1: Besparingen op de kostprijs [Van Weele, 1992] 

De toegenomen afhankelijkheid van ondernemingen, voornamelijk in technologisch opzicht, en de meer 
strategische status van Inkoop maken een bijdrage van de inkoopfunktie aan het ontwikkelingsproces mogelijk 
[Wijnstra, 1995]. Vinkemeier, Hammen Brenner [ 1996] identificeren de integratie van Inkoop in een vroegtijdig 
stadium van het ontwikkelingsproces als een "key-success" -factor in de strategie van succesvolle ondernemingen. 
De opbrengsten van een vroegtijdige betrokkenheid van Inkoop in het ontwikkelingsproces die zij opsonunen, 
staan in tabel 3.2. 

De inkoopmanoeuvreerruimte is omgekeerd evenredig met de graad van bevriezing van de specificaties. Dus als 
Inkoop niet betrokken is bij de concept- en ontwikkelingsfase dan wordt de toegevoegde waarde van Inkoop sterk 
gereduceerd [Clauwaert, 1993]. 
Clauwaert wijst daarnaast op de trend dat door de toegenomen complexiteit van produkten, de snelheid waarmee 
specificaties worden bevroren alleen maar toeneemt. Het gedeelte dat nog gewijzigd kan worden na beëindiging 
van de conceptfase wordt steeds kleiner. 

Van Weele [1992] geeft schematisch weer, zie figuur 3.1, dat de kosten van technische wijzigingen toenemen 
en de inkoopmanoeuvreerruimte afueemt naarmate de specificaties verder vastliggen en het ontwikkelingsproces 
voortschrijdt. 
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Hieruit blijkt dat de grootste mogelijkheden om een optimaal kostenresultaat te realiseren m het 
ontwikkelingsproces liggen. 

9 risks for product development through benefits of integration of purchasing in product 
neglecting of purchasing development process 

cost overengmeenng showing substitutes 

unnecessary commitment of own development increasing competition between intemal R&D 
capabilities and suppliers 

renunciation of marketing possibilities enlarging supplier selection criteria 

establishing an uneconomic production depth analysing and assessing make-or-buy decisions 

renunciation of influencing potential suppliers consulting suppliers 

time unnecessarily long development lead time referring to availability of components 

irreal plan data integrating suppliers 

quality renunciatio of product ideas infonnation procurement of concurrent 
o.J 1.t..G.I.\. CJ- 1.-, \, ,~--- production methods, products, etc. 

renunciation of specialists knowledge developing supolier know-how 

Tabel 3.2: Opbrengsten vroegtijdige betrokkenheid van Inkoop in ontwikkelingsproces 

De theorie beschouwend lijkt de tijdige betrokkenheid van Inkoop en leverancier bij het ontwikkelingsproces veel 
positiefs met zich mee te brengen en lijkt de hele wereld daarin mee te gaan. Het is hier op zijn plaats tevens een 
kritische noot te plaatsen. Aansluiting wordt gevonden bij Chesbrough and Teece [ 1996]. Zij laten zien dat 
slechts die ondernemingen die investeren in hun kern-activiteiten en deze koesteren, erin slagen de moeilijke taak 
van de coördinatie van de leveranciers te volbrengen en tot een positief resultaat weten te komen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de mogelijkheden voor Inkoop in het ontwikkelingsproces groot en divers 
zijn. De vooronderstelling van dit onderzoek is dat een tijdige betrokkenheid van Inkoop en leverancier in een 
ontwikkelingsproces leidt tot een positief resultaat. 
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3.2: Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces 

Het inkoopbeleid van een onderneming is erg bepalend voor de rol van Inkoop en leverancier in een 
ontwikkelingsproces. Hoe wordt nu het inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces bepaald? 

3.2.1: De vier vragen van Wijnstra 

De rol die Inkoop inneemt in het ontwikkelingsproces moet in overeenstemming zijn met het algemene 
inkoopbeleid. 
Basisvragen die Wijnstra [ 1995] formuleert om de rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces op een strategisch 
niveau te bepalen, zijn: 
1. What kind of technical competences do we want to control ourselves, and what do we leave to suppliers? 

(develop-or-buy question) 
2. What are the basic principles and objectives for purchasing's involvement in issues of technica! 

development? 
3. What kind of organizational lay-out do we want to use for that? 
4. What kind of "tools" are we going to use in the process? 
Invulling van de rol van Inkoop aan de hand van deze vragen gaat verder dan zomaar een inkoopbeleid ten 
aanzien Inkoop in het ontwikkelingsproces. Deze vragen kunnen goed als basis fungeren. 

Ad 1: 
Er wordt in dit onderzoek niet verder ingegaan op deze vraag want er bestaat inmiddels een inkooppolicy [intern 
document: Purchasing Policy XSB]. Er wordt verwezen naar de afstudeeronderzoeken van Ey [ 1993] en Mom 
[ 1994], waarin de implicaties van Inkoop op hoger niveau in de produktstructuur en de make-or-buy-beslissing 
centraal staan. 
Voor enkele voorbeelden aangaande de overige drie vragen wordt verwezen naar bijlage 9. 

3.2.2: De inkoopportfolio van Kraljic 

Op basis van de literatuur over portfoliomanagement wordt aangenomen dat leveranciersmanagement aan de 
hand van een portfolio kan leiden tot de gewenste situatie: het bereiken van interne uniformiteit en betere 
samenwerking en communicatie tussen Inkoop en Ontwikkeling, om zodoende betere resultaten te boeken met 
de tijdige betrokkenheid van leveranciers bij het ontwikkelingsproces. 

Kotler [ 1994] stelt dat portfolio's helpen: 
• om meer strategisch inzicht te krijgen, 
• om het begrip te vergroten, 
• om de kwaliteit van plannen te verhogen, 
• om communicatie te vergemakkelijken en 
• om hiaten in het informatie-aanbod te ontdekken. 

Het overschakelen van traditioneel naar strategisch inkopen levert de meeste bedrijven een totale kostenbesparing 
op van 5 tot 10% op de totale werkelijke inkoopuitgaven [Keough, 1994]. 
De inkoopportfolio van Kraljic verschaft een methode om te komen tot een inkoopbeleid. De portfoliobenadering 
van Kraljic is algemeen van aard en speelt niet in op de specifieke problematiek omtrent de betrokkenheid van 
Inkoop en leverancier bij het ontwikkelingsproces. Het kan echter dienen als vertrekpunt om te komen tot een 
inkoopbeleid op dit specifieke gebied. Om deze reden wordt de inkoopportfolio hieronder kort behandeld. 

De inkoopportfolio van Kraljic is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de positie van de onderneming op haar 
inkoopmarkten De portfolio helpt een inkoopstrategie te bepalen die erop gericht is de onderhandelingspositie 
van de onderneming ten opzichte van haar leveranciers optimaal te benutten; om zodoende uiteindelijk minimale 
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integrale kosten te realiseren. Achter deze benadering schuilt het feit dat de inkoopstrategie genuanceerd moet 
worden gehanteerd [Van Weele, 1992]. 

Aan de hand van twee criteria worden vier produktcategorieën onderscheiden, zie figuur 3.3. Op de horizontale 
as staat het toeleveringsrisico, op de verticale as de invloed op het financieel resultaat. Het toeleveringsrisico kan 
worden bepaald aan de hand van zaken als beschikbaarheid van het goed op de markt, het aantal leveranciers, 
concurrerende vraag, make-or-buy-mogelijkheden, voorraadrisico's en mogelijkheden voor substitutie. De positie 
op de verticale as kan bepaald worden aan de hand van ingekocht vohnne, percentage van de totale inkoopkosten, 
de impact op produktkwaliteit en het profiel van de winstgevendheid of van de toegevoegde waarde. 

Per produktcategorie kan een inkoopstrategie worden geformuleerd. Zo zal het inkoopbeleid ten aanzien van 
strategische produkten gebaseerd zijn op het nastreven van duurzame relaties. Hefboom- en strategische 
produkten vertegenwoordigen in de regel 80% van de totale omzet. Om deze reden zullen prijs- en 
kostenontwikkelingen nauwlettend gevolgd moeten worden. Voor strategische produkten zal dit moeten 
gebeuren op basis van samenwerking; voor hejboom-produkten meer op basis van "compètitive bidding" omdat 
de leveranciers in principe uitwisselbaar zijn: een zogenaamde "verdeel-en-heers"-aanpak. Het inkoopbeleid 
voor bottle-neck- produkten zal gericht moeten zijn op het verzekeren van toelevering, zonodig tegen 
meerkosten. De aandacht die aan deze produkten besteed moet worden, is gericht op het afbreken van het 
toeleveringsrisico. Voor routine-produkten geldt dat ze in de regel 80% van de mens- en systeemcapaciteit van 
de afdeling Inkoop vergen. Voor deze produkten is het daarom van belang dat de inkoopfunktie/bestelfunctie 
efficiënt georganiseerd wordt, dit houdt een vermindering van de administratieve en logistieke complexiteit in. 

Grote invloed op 
financieel resultaat 

Kleine invloed op 
financieel resultaat 

hefboom 
produkten 

verdeel 
en 

heers 

routine 
produkten 

systems 
contracting 

laag 
toeleveringsrisico 

strategische 
produkten 

partnership 

bottle-neck 
produkten 

verzekeren 
toelevering 

hoog 
toeleveringsrisico 

Figuur 3.2: Inkoopportfoliobenadering van Kraljic [Van Weele, 1992; Kraljic, 1983] 

Het komen tot een beleid omvat de analyse van het inkooppakket, de analyse van de inkoopmarkt, het 
ontwikkelen van een beleidsplan aan de hand waarvan optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 
toeleveringsmogelijkheden en tenslotte het uitwerken van concrete actiepunten [Kraljic, 1985]. 
De inkoopportfolio maakt het dus mogelijk om de kwetsbaarheden van een onderneming op haar inkoopmarkten 
te analyseren en vervolgens voor elke categorie een inkoopstrategie af te passen, zodanig dat de te besteden 
middelen optimaal worden ingezet om een sterke toeleveringsbasis te creëren en te onderhouden. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot een optimaal inkoopresultaat. 
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3.3: Leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces 

In deze paragraaf komt het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces aan bod; 
leveranciersmanagement dat vrij direct uit het inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces zou moeten volgen. Volgens Keough [ 1994] bespaart hard onderhandelen ten hoogste 5%, 
terwijl leveranciersmanagement veel grotere besparingen kan opleveren, soms wel tot 50%. 

Het uitgangspunt van leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces is dat het ertoe moet leiden dat: 
• de juiste technologieën/produktgroepen, 
• van de juiste leveranciers, 
• met behulp van de juiste samenwerkingsrelatie, waarin optimaal gebruik gemaakt kan worden van de 

expertise van de leverancier, 
worden gerealiseerd; dan pas ontstaat een beter resultaat. 

Het plannen van de leveranciersrelaties moet een centraal doel zijn in het bruikbaar maken van de externe 
technologieërt Thomas [ 1992] spreekt van een "relationship-strategy" op basis van de "network structure" en 
de "technology strategy" voor het managen van de "external technology". Thomas beveelt drie dimensies aan 
die gebruikt kunnen worden om de toegang tot de externe technologieën te verkrijgen, namelijk: 
• "breath of access": het aantal leveranciers waarmee contact wordt onderhouden, 
• "depth of access": de mate van commitment of investering en 
• "interactiveness of access": de mate waarin de externe technologie en de interne ontwikkeling moeten 

worden geïntegreerd. 

3 .3 .1: Kraljic's portfoliobenadering in het ontwikkelingsproces 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de portfoliobenadering van Kraljic volledig gebaseerd is op het streven om te 
komen tot een genuanceerd inkoopbeleid dat gericht is op het bestellen en chasseren van orders voor de reguliere 
produktie. Over de strategie ten aanzien van tijdige betrokkenheid van de leverancier bij een ontwikkelingsproces 
en de rol van Inkoop daarin zegt de inkoopportfolio van Kraljic echter niets. 
De Océ-portfolio, zie figuur 3.3, is een mooi voorbeeld van een manier waarop de inkoopportfolio in het 
ontwikkelingsproces kan worden toegepast ter indicatie van het tijdstip van betrekken van de leverancier en de 
manier waarop dit moet gebeuren (=strategie). Daarom wordt deze kort toegelicht. 

De kosten, de verticale dimensie, worden bepaald door onderdeel-kostprijs en kwaliteits-, logistieke, onderhouds
, ontwerp- en/of gereedschapkosten. De grens van de bovenste en onderste helft van de matrix wordt bepaald op 
basis van de 80/20-regel. 
Het risico, de horizontale dimensie, wordt bepaald door ontwerp- en toeleveringsrisico. Het ontwerprisico omvat 
functionele en kwaliteitsrisico's (haalbaarheidsvragen en enge toleranties). Het toeleveringsrisico omvat 
bijvoorbeeld het aantal geschikte leveranciers, hllll leverbetrouwbaarheid, de logistieke risico's (lange/kwetsbare 
aanvoerlijnen) en de onderhandelingspositie ten opzichte van de leverancier [Pothast, 1992]. 

Leveranciers van strategische produkten worden reeds vanaf het begin van de ontwikkeling erbij betrokken; die 
van hefboom- en bottle-neck-produkten worden vanaf de engineering-fase erbij betrokken en de leveranciers van 
de routine produkten worden in de overdrachtsfase, net voor de aanloop van de reguliere produktie-fase, 
geselecteerd [Botter en Wijnstra, 1996]. 

Bij hefboomprodukten legt men al in het ontwikkelingsproces de nadruk op het halen van prijsdoelstellingen 
door middel van Early Supplier Involvement (ESI), terwijl bij bottle-neck-produkten het accent meer ligt op dat 
aspect waardoor het produkt als bottle-neck wordt gezien. Zo ligt bijvoorbeeld bij een leverancier ten opzichte 
waarvan Océ een zwakke positie heeft, de nadruk op het versterken van de positie. De acties zijn vooral gericht 
op risico-afbouw. Risico-afbouw kan in deze categorie gebeuren door ESI maar ook door te zoeken naar een 
"second source" [Pothast, 1992]. 
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Figuur 3.3: De produktmatrix gebruikt bij Océ [Ardon en Van Weele, 1994) 

3 .3 .2: Overige voorbeelden van gedifferentieerd leveranciersmanagement 

Gedifferentieerd leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces is op zich niets nieuws. Andere 
voorbeelden van gedifferentieerd leveranciersmanagement zijn de volgende: 

· Kamath en Liker [ 1994] constateren dat niet elke leverancier op een zelfde moment en manier in een 
ontwikkelingsproces betrokken wordt in de Japanse industrie. Er worden vier leveranciersrollen onderscheiden, 
namelijk "partner role'', mature role'', "child role" en "contractual role". Partners worden als gelijken gezien. Zij 
worden reeds voor de conceptfase betrokken bij het ontwikkelingsproces en leveren totale sub-systemen. 
Leveranciers in de "mature-role" leveren complexe samenstellingen op basis van specificaties die door de 
uitbesteder worden aangeleverd. Zij worden erbij betrokken in de conceptfase. De leverancier in de "child role" 
levert simpele samenstellingen en wordt pas in de prototype-fase intensief betrokken bij de produktontwikkeling. 
Standaarddelen worden door de leverancier in de "contractual role" geleverd. Deze leverancier wordt in de pre
produktie-fase erbij betrokken. 
Deze indeling lijkt gebaseerd op de complexiteit van het produkt en het tijdstip van betrekken. 

Het M2000-onderzoek [Bidault en Butler, 1995] onderscheidt ook soorten van leveranciersbetrokkenheid bij 
een ontwikkelingsproces, namelijk "design-supplied", "design-shared" en "design-sourced". Dit verschil berust 
op de mate van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de mate van informatie-uitwisseling. Bij "design
sourced" is de leverancier verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bij "design supplied" en "design-shared" is 
de uitbesteder verantwoordelijk. Het verschil tussen de laatste twee is dat de leverancier bij "design-supplied" 
aanzienlijk minder informatie terugkoppelt (slechts over capaciteiten en eigen mogelijkheden) dan bij "design
shared" (ook tijd-, kwaliteit- en kostenreductie-suggesties). 

Bij Fokker worden verschillende typen leveranciersrelaties in een ontwikkelingsproces onderscheiden op basis 
van het tijdstip van betrekken, het instap-moment: "Technology '', "Early-Involved'', "Design-to-Spec", "Make-
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to-Spec" en "Build-to-Spec" suppliers. De "Technology supplier" wordt als eersteerbij betrokken, namelijk 
nog vóór de conceptfase. Als laatste, in de pre-produktie-fase, wordt de "Build-to-Spec-supplier" betrokken. 
Dez.e voert zijn ontwikkelingsactiviteiten uit op basis van een Fokker-tekeningenpakket [Stekelenborg, 1996]. 

Ook Praat [ 1994] en Ardon [ 1989] maken onderscheid tussen de rol van een jobber, een co-supplier en een main
supplier in het ontwikkelingsproces. Het verschil is gebaseerd op de fase waarin de leverancier erbij betrokken 
wordt en de complexiteit van de structuur van het produkt. 

Samenvattend zijn er verschillende manieren van differentiëren, namelijk op basis van: 
• de kosten van het produkt, 
• het functioneel- en toeleveringsrisico van het produkt, 
• de fase van betrekken van de leverancier bij het ontwikkelingsproject, 
• de complexiteit (van de structuur) van het produkt, 
• de mate van verantwoordelijkheid die de leverancier voor de produktontwikkeling draagt, en 
• de mate van informatie-uitwisseling. 

Conclusie: 
De leverancier van eenvoudige produkten wordt later erbij betrokken en draagt minder verantwoordelijkheid voor 
de produktontwikkeling. 

Na dez.e theoretische verkenning weten we wat de potentiële opbrengsten van tijdige betrokkenheid van Inkoop 
en leverancier bij het ontwikkelingsproces zijn. In algemene termen is er veel over geschreven, maar hoe staat 
het er nu in de praktijk bij PMS voor? Wat zijn specifieke en algemene overeenkomsten en verschillen met de 
theorie? Wat zijn de praktische randvoorwaarden voor de betrokkenheid van Inkoop en leverancier bij het 
ontwikkelingsproces? Hierover staat meer beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 4 : Leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelings
proces, de praktijk 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de praktijk omtrent leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces. 
De resultaten van de analyse behelsen het antwoord op de tweede onderzoeksvraag: Is de leverancier ingericht voor 

samenwerken in een ontwikkelingsproces? Tevens wordt een indicatie gegeven van de antwoorden op de overige 
onderzoeksvragen. Na de opzet in paragraaf 4.1, komen in paragraaf 4.2 en 4.3 de twee delen waaruit de analyse 
bestaat, aan de orde. Op basis hiervan worden in paragraaf 4.4 verbetervoorstellen gedaan en wordt de keuze 
voor één ervan dat in het vervolg van het onderzoek is uitgewerkt, toegelicht. De resultaten van de analyse staan 
in paragraaf 4.2.3, 4.3.4 en 4.4. 

4.1: Opzet analyse van de praktijk 

De opzet bestaat uit twee delen waarvan er een de leveranciersbetrokkenheid in verschillende 
ontwikkelingsprojecten beschouwd en de ander de relatie tussen de verschillende partijen op dit moment. 

Ontwikkeling 

Inkoop 

ontwikkelingsproject ontwikkelinK$fJroject 

Leverancier 

t=nu 

Figuur 4.1: Opzet analyse van de praktijk 

Het deel dat de tijd-as betreft bestaat uit een vergelijking van vier ontwikkelingsprojecten, zie paragraaf 4.2. Het 
deel dat de organisatie-as betreft geeft de hedendaagse interactie tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier 
weer, zie paragraaf 4.3. 

4.2: Vergelijking van vier ontwikkelingsprojecten, de tijdsdoorsnede 

Na de opzet, de gevolgde werkwijze en een korte omschrijving van de verschillende projecten komt de 
vergelijking in paragraaf 4.2.2 aan de orde. De belangrijkste leerervaringen staan in paragraaf 4.2.3. 

4.2.1: Opzet en gevolgde werkwijze 

Er zijn vier ontwikkelingsprojecten onderling vergeleken. Hieronder bevindt zich het L'arc C/N-project waarin 
is getracht alle proto' s door de uiteindelijke leverancier te laten maken. Dit project worden vergeleken met de 
overige projecten. 

Om de vergelijkingsparameters te achterhalen zijn interne evaluatie-nota's, project-review-mappen en de "kleine
zeef'-mappen bekeken. Daarnaast is een aantal gesprekken met projectleiders en project-controllers gehouden. 
Gegevens van Finance & Accounting zijn gecombineerd met de gegevens van de ontwikkelingsgroep. Verder 
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zijn nog gesprekken gevoerd met medewerkers van Fabricage, Fabricage-voorbereiding en de Operationele 
inkoop om een idee te krijgen van het verloop van de fabrieksintroductie. 

Korte omschrijving van de ontwikkelingsprojecten 
Alle projecten zijn bij de CardioN asculair-ontwikkeling doorlopen. Hiervoor is gekozen om de verschillen die 
voortvloeien uit de aansturing, de ontwikkelaars en groepscultuur te minimaliseren. De projecten zijn: 
• De Cesar, een ontwikkelingsproject waarin een nieuw vasculair statief is ontwikkeld dat de mogelijkheid 

biedt om interventioneel te onderzoeken. 
• De Cesar puck, een ontwikkelingsproject waarin speciaal voor de Amerikaanse markt een optie is 

ontwikkeld die de mogelijkheid biedt beelden op film vast te leggen, in plaats van digitaal. (Digitale 
beelden zijn in de Amerikaanse rechtspraak niet rechtsgeldig, er kan namelijk gemakkelijk mee 
gefraudeerd worden.) 

• De L 'are CIN, een ontwikkelingsproject waarin de voorganger L' ARC 2 is verbeterd. Het laterale 
subsysteem van een (bi-plane) Cardio-statief is ontwikkeld, zie bijlage 4 voor afbeelding. Het betreft 
dus dat deel dat de horizontale doorsnede maakt. 

• De Tilt-tafel, een ontwikkelingsproject waarin een tafel is ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om 
interventionele technieken te kunnen toepassen. Met bijvoorbeeld rotatiemogelijkheden om de 
contrastvloeistof die ingespoten wordt, beter op de gewenste plaats te houden. 

4.2.2: De vergelijking 

Er kunnen drie typen output worden vergeleken: de wijzigingen, de projectduur en de kosten -waaronder tevens 
de benutte/benodigde capaciteit valt-, zie voor de vergelijkingsparameters tabel 4.1. 

Wijzigingen 
Het L' are C/N project heeft een aanzienlijk lager percentage mechanische wijzigingen ten opzichte van het totaal 
aantal wijzigingen dan de Cesar puck en de Tilt. Ten opzichte van het Cesar-project heeft het L'arc-project een 
hoger percentage mechanische wijzigingen van het totaal aantal wijzigingen. Een mogelijke verklaring is dat er 
voor het Cesar-project meer tijd is genomen. Dit is aannemelijk aangezien er toentertijd voor 
ontwikkelingsprojecten meer ontwikkelingscapaciteit werd gebruikt dan nu het geval is. 

Als het aantal wijzigingen ten opzichte van het aantal nieuw ontwikkelde onderdelen wordt bekeken dan heeft 
het L'arc-project een relatief hoog percentage wijzigingen vergeleken met de overige projecten. Een verklaring 
hiervoor is dat de wijzigingen van de leverancier in het L'arc project via de formele procedure, de "kleine zeef', 
zijn afgehandeld. Terwijl de wijzigingen bij andere projecten informeel tussen de CTD en de ontwikkelaar zijn 
afgewerkt. 

Verder kan over het tijdstip van de wijzigingen in een ontwikkelingsproject worden opgemerkt dat het L 'are 
project bij de fabrieksaanloop aanzienlijk minder wijzigingen had dan het geval was bij het Cesar puck 
project. Een reductie van 60%. Het mag niet vergeten worden dat deze reductie ook gedeeltelijk teweeg gebracht 
kan zijn door een vroegtijdige betrokkenheid van de Fabricage-voorbereiding in het project. 

Projectduur 
Een logisch gevolg van wijzigingen die eerder in het ontwikkelingsproject plaatsvinden, is een reductie van 
ontwikkelingstijd. Dit is echter niet terug te vinden in de ve17.amelde gegevens. Er kan zelfs een procentueel grote 
uitloop worden geconstateerd bij het L'arc-project. Dit kan ten opzichte van de Cesar puck komen doordat dit 
project nog niet helemaal uitontwikkeld was toen review 5/6 al werd gegeven. Daarnaast is het erg aannemelijk 
dat de eerder optredende wijzigingenstroom niet heeft geresulteerd in een ontwikkelingsdoorlooptijd
verkorting doordat de wijzigingen, in tegenstelling tot de wijzigingen die intern (bij de CTD) informeel 
worden afgehandeld, via de "kleine-zeef'-procedure zijn verwerkt -wat meer tijd in beslag neemt-. Blijkbaar 
voldoet de "kleine zeef' niet aan de eisen van snelle communicatie met de externe leverancier. Ook de relatief 
lange interne doorlooptijd van de ontwikkelbestellingen, die veel korter is bij het bestellen van de proto' s bij de 
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CTD, heeft de reductie in ontwikkelingsdoorlooptijd hoogstwaarschijnlijk bemoeilijkt. 

projecten: 

verge/ijkingsparameters: CESAR CESARPUCK L'ARC C/N TILT-tafel 

tijdvak 1987-1990 1990-1992 1992-1995 1992-1995 

totaal aantal ontwikkelde mecha- 277 273 166 163 
nische onderdelen 

IK-budget * 1 3,2 mln 3,6mln 2,3 mln 

gerealiseerde IK * 1 5,5 mln 4,5 mln 3,9 mln 2,35 mln 

materiaaldeel van het IK-budget(%) 22% 23 % 25,5 % 13 % *3 

intern materiaal-deel *2 7% 6% 1% 13 % 

extern materiaal-deel 15 % 17 % 24,5% 0% 

target kostprijs 17.000 51.189 38.000 

gerealiseerde kostprijs 26.000 44.906 32.656 

aantal wijzigingen in mechanische 126 174 130 120 
onderdelen (totaal 224) (totaal 218) (totaal 217) (totaal 16 5) 

mechanische wijzigingen t.o.v. 56% 80% 60% *4 73 % 
totaal aantal wijzigingen 

mech. wijzigingen t.o.v. totaal aantal 45% 64% 78% 74% 
ontwikkelde mech. onderdelen 

geplande duur *5 onbekend 11 maanden 13 maanden 16 maanden 

gerealiseerde duur onbekend 14 maanden 19 maanden 20 maanden 

procentuele uitloop onbekend 27% 46% 25% 

hoeveelheid inkoopcapaciteit onbekend 0, 1 man init. 1 man init. 0,5 man init. 
0,6 man oper. 0,4 man oper. 

Tabel 4.1: Vergelijkingsparameters van een viertal ontwikkelingsprojecten 

• 1: Het IK-budget is het initiële-kosten-budget waarop de ontwikkelingsafdeling de kosten voor het betreffende project declareert. Dit 
zijn de gebudgetteerde cijfers bij review 2/3. In de volgende rij, gerealiseerde IK, worden de cijfers die aan het eind van het project zijn 
berekend, bij review 5/6, gegeven. 
*2: Het materiaaldeel van dit budget bestaat voor het grootste gedeelte uit de kosten die gemaakt zijn voor de prototypen. Met intern 
materiaaldeel wordt dat deel van de materiaalkosten bedoeld dat intern is uitbesteed, bij de CID dus. Met extern materiaaldeel wordt 
uitbesteding van proto's bij de externe leverancier bedoeld. 
*3: Het materiaaldeel in het IK-budget is hier relatief klein. Dit komt doordat er bij de TILT-tafel geen long-lead-items (1.1.i's) ontwikkeld 
zijn, die voor het grootste deel van de kostprijs van een systeem staan. 
*4: Uit een besprekingsverslag [CvVJ over de evaluatie door het IRT blijkt dat in het L'arc C/N-project het aantal wijzigingen tijdens de 
produktie aanloop bij de L'ARC C/N veel kleiner was dan bij de Cesar puck: Namelijk 16 versus 41 (reductie van 60%). 
*5 : Voor de duur van het project wordt gekeken naar de tijdspanne tussen review 2/3 en review 5/6 . Aan het eind van fase 2 zijn de 

technische specificaties op systeemniveau klaar en kan er in fase 3 aan het gedetailleerde ontwikkelen worden begonnen. Bij review 2/3 
wordt een gedetailleerde project-planning bekend gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat bij de Cesar en de Cesar puck de systemen 
nog niet helemaal uitontwikkeld waren toen review 5/6 werd gegeven; De cijfers geven dus een te rooskleurig beeld. 

25 



Kosten 
Er kunnen twee typen kosten onderscheiden worden: de kostprijs en de ontwikkelingskosten. Beide kosten 
worden door de afdeling ontwikkeling -met hulp van Marketing, maar zonder Inkoop- berekend bij review 2/3 
en indien nodig aangepast bij iedere volgende review. De gestelde targetprijzen worden (tot nu toe) niet gezien 
als streng bewaakte doelen. Aanpassingen, zowel naar beneden als naar boven, worden redelijk gemakkelijk 
gemaakt. Uit het gegeven dat bij het Tilt-project de uiteindelijke kostprijs 14% onder de targetprijs ligt en bij 
het L'arc-project 12% blijkt dat targets niet al te nauw worden gesteld. 

Over het materiaaldeel van het IK-budget kan gezegd worden dat het 2 procentpunten hoger is dan dat van de 
Cesar puck; dit komt neer op een verhoging van 10% van de materiaalkosten. Als wordt aangenomen dat de 
materiaalkosten een goede benadering zijn voor de kosten voor proto's, dan kan gesteld worden dat deze gestegen 
zijn; maar onderzocht zou moeten worden wat het in de totale levenscyclus opgeleverd heeft middels 
bijvoorbeeld uitgespaarde kosten doordat de leverancier minder fouten in de eerste en tweede produktieseries 
maakt. 

Een ander component van de kosten is de benodigde capaciteit. Ten opzichte van de Cesar puck en de Tilt is de 
inkoopcapaciteit bij de L ' arc twee à drie keer zo groot. De vraag is of er in het L'arc-project meer 
ontwikkelingscapaciteit benodigd zou zijn geweest als er niet zo veel inkoopcapaciteit aan was besteed. Het is 
aannemelijk dat er meer ontwikkelingscapaciteit benodigd is voor het verwerken van de extra wijzigingen die 
uit de aanloop van de produktie bij de leverancier voortkomen. Wijzigingen komen immers in het L'arc C/N
project vroeger in het project waardoor er in de produktie-aanloop aanzienlijk minder wijzigingen zijn. 
Wijzigingen die in een eerder komen zijn gemakkelijker te verwerken en kosten veelal minder tijd, zie paragraaf 
3.1. 

4.2.3: Belangrijkste leerervaringen 

Belangrijkste leerervaringen uit het eerste project dat doorlopen is met het streven de uiteindelijke leverancier 
vroeger te betrekken bij het ontwikkelingsproject, zijn: 

~ De wijzigingen zijn niet minder in aantal maar treden vroeger in het project op. 
~ Doorlooptijd-reductie van een ontwikkelingsproject komt niet tot stand doordat de formele structuur, 

de wijzigingsprocedure en de verwerking van de ontwikkelbestellingen, niet zijn ingesteld op snelle 
informatie-uitwisseling met externe leveranciers (zie ook paragraaf 2.2). 

~ Inkoop heeft geen invloed op de gestelde kosten- en prijsdoelstellingen en is er, mede daardoor, niet erg 
aan gecommitteerd. 

~ De zichtbare kosten voor proto's en inkoopcapaciteit zijn hoger, maar het is onbekend hoe groot de 
besparingen zijn die later in het produktietraject (en ook service-traject) van het produkt optreden, 
doordat de wijzigingen eerder plaatsvinden. 

4.3: Analyse relatie tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier 

In deze paragraaf komt de analyse van de huidige relatie tussen Inkoop, Ontwikkeling en leverancier aan bod. 
Het resultaat is een aantal verbeterpunten, zie subparagraaf 4.3.4, op basis waarvan verbetervoorstellen worden 
gedaan in de volgende paragraaf. Na de opzet en gevolgde werkwijze komen de observaties aan bod waarop de 
verbeterpunten zijn gebaseerd. 

4.3.1 Opzet en gevolgde werkwijze 

De analyse bestaat uit twee delen, een intern en extern deel, zie figuur 4.2. Het externe deel richt zich op de 
communicatie en samenwerking tussen XSB en de leverancier. Het interne deel is gericht op de interactie tussen 
de interne partijen Inkoop en Ontwikkeling. 
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Figuur 4.2: Opzet analyse van de relatie 

Er is voor gekozen een model te gebruiken ter ondersteuning van de verbeterpunten die uit de twee delen van de 
analyse voortkomen, zie paragraaf 4.3.3 . Het model biedt naast structuur en overzichtelijkheid tevens de 
mogelijkheid de relatie tussen het interne en externe deel te duiden. 

Voor het externe deel van de analyse zijn uit het voorkeurleveranciersbestand, ter grootte van 37 leveranciers, 
l 0 leveranciers geselecteerd. Verschillende leveranciers zijn vertegenwoordigd: leveranciers van samenstellingen 
en van simpele en complexe componenten, van plaatwerk en van verspanende bewerkingen. (zie voor 
karakteristieken van de verschillende leveranciers bijlage 10) Het zijn leveranciers die onderdelen en/of 
samenstellingen leveren, waarvan voorheen de prototypen bij de CTD werden besteld. Deze leveranciers zijn 
geïnterviewd aan de hand van een half-gestructureerde vragenlijst (zie bijlage 11). 

Voor het interne deel van de analyse is er een enquête afgenomen (zie bijlage 12) bij negen ontwikkelaars en acht 
initiële inkopers om verschillen in de ervaren doelen, taken en verantwoordelijkheden te bekijken. Daarnaast zijn 
er gesprekken gevoerd met medewerkers van de verschillende afdelingen, zoals de CTD en Fabricage, waarin 
verbeterpunten naar voren zijn gekomen. 

4.3.2: Observaties 

In deze subparagraaf worden de observaties uit de analyse opgesomd, op basis waarvan een aantal 
verbeterpunten zijn geformuleerd in subparagraaf 4.3.4. 
Eerst komen de observaties uit het interne deel van de analyse aan bod, daarna die uit het externe deel. Om in 
het vervolg naar de observaties te kunnen verwijzen zijn er cijfers en letters aan gegeven; deze geven geen 
rangorde aan. 

Observaties uit het interne deel van de analyse: 

1. Voornamelijk afhankelijk van relatie-, situatie- en persoonlijke factoren wordt invulling gegeven aan de 
rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces. Gevolg hiervan is geen goed en consistent 
leveranciersmanagement. 

2. Er bestaat slechts een mager uitgewerkt inkoopbeleid voor de rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces. 
Hierdoor is voor Ontwikkeling de toegevoegde waarde van Inkoop niet duidelijk. 

3. Er is geen duidelijkheid over de voorwaarden waarop ontwikkelingsinspanningen bij de leverancier 
worden gevraagd. Denk aan voorwaarden zoals vergoedingen, informatie en hulp. 
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4. Inkoop heeft weinig/geen invloed op en zeggenschap in de belangrijke beslissingen_rond uitbesteding, 
zoals de "make-or-buy"-beslissing (eigenlijk de "develop-or-buy"-beslissing) en de ontwikkelingskosten
en kostprijsdoelstellingen. 

5. Een gezamenlijk einddoel voor Ontwikkeling en Inkoop ontbreekt; dit leidt tot het "blame-eachother
syndrome" waardoor problemen niet worden aangepakt maar worden afgeschoven. 

6. De taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn te gescheiden om aan het ondernemingsbelang te werken 
in plaats van alleen aan het eigen afdelingsbelang. 

7. Beoordelingsaspecten -die voor een groot deel het functioneren van de medewerkers bepalen- zijn niet 
gericht op het stimuleren van samenwerking tussen de afdelingen. 

8. Er bestaat verwarring en onduidelijkheid over de laatste wijzigingen door het ontbreken van een goede 
afspraak of procedure voor de afhandeling en communicatie van de wijzigingen. Het betreft hier 
voornamelijk de "kleinere" wijzigingen (aanpassingen van de tekeningen bijvoorbeeld). 

9. Er is verwarring en onduidelijkheid over de afhandeling van de door de leverancier meegezonden 
meetrapporten, waaraan verschillende (sub-)afdelingen behoefte hebben, zoals de Favo, Ingangscontrole, 
Ontwikkeling en SQA. 

10. Er heerst als het ware een interne concurrentiestrijd tussen CTD en Inkoop doordat er geen procedure 
voor en toezicht is op het plaatsen van ontwikkelbestellingen. 

11. Het wij-gevoel ontbreekt tussen de afdelingen. Een uiting hiervan is dat Ontwikkeling en Inkoop beide 
vinden dat er te weinig gepraat wordt, waardoor beide het gevoel hebben steeds achter de feiten aan te 
lopen. 

12. Voortslepende inter-relationele kwesties doordat er minimale mogelijkheden voor evaluatie zijn, 
belemmeren de communicatie en samenwerking buiten de gestructureerde overleg-organen. 

13. Ontwikkeling voelt zich belemmerd in zijn functioneren. Dit komt onder andere doordat er te weinig de 
mogelijkheid bestaat om direct met de leverancier te praten, zonder tussenkomst van Inkoop. Volgens hen 
wil Inkoop er bij zijn om eigen rol en belang te bewijzen. Ontwikkeling voelt zich daarnaast ook niet 
ondersteund door Inkoop; Ontwikkeling heeft bijvoorbeeld behoefte aan uitgebreider en grondiger 
marktonderzoek. 

14. Inkoop voelt zich belemmerd in haar functioneren daar zij het gevoel heeft beoordeeld te worden op 
aspecten die grotendeels door Ontwikkeling worden bepaald, zoals bijvoorbeeld de specificaties die de 
inkoopprijs bepalen. 

15. Er worden veel subjectieve beoordelingen over elkaars functioneren geuit, op basis van onvolledige 
informatie. Niet iedereen is op de hoogte van de stand van zaken omtrent planningen, releases, 
wijzigingen en dergelijke, maar maakt elkaar wel verwijten. 

16. Relatief lange interne proto-order doorlooptijd Hierdoor wordt de samenwerking en communicatie 
vertraagd. 

17. Grote afhankelijkheid van de inkopers die staan opgesteld voor de ontwikkelbestellingen door de grote 
ontoegankelijkheid van het ontwikkelbestelsysteem en de proto-orderregistratie. 

18. Men is veel tijd kwijt aan de overgang naar de reguliere produktie door een gescheiden proto- en 
produktie-ordersysteem. Vaak worden tekeningen gereleased voordat ze helemaal uitontwikkeld zijn om 
alvast in het produktie-ordersysteem gez.et te kunnen worden, zodat de eerste produktie op tijd besteld kan 
worden. Leveranciers krijgen dan echter een order op basis van een tekening die nog kan wijzigen zonder 
dat ze daarvan op de hoogte zijn. 

Observaties uit het externe deel van de analyse: 

a. De leverancier wordt door een groot aantal mensen benaderd, zoals Inkoop (operationeel en initieel), 
Ontwikkeling, Logistiek, Kwaliteit en Administratie waardoor de communicatie nogal eens via de 
"verkeerde" mensen loopt en er bij de leverancier verwarring ontstaat. De leverancier is onvoldoende op 
de hoogte van bij wie hij terecht kan met zaken betreffende ontwikkeling. 

b. De leverancier wordt niet structureel op de hoogte gehouden van wijzigingen in planningen, tekeningen, 
afspraken en/of andere belangrijke zaken waardoor verwarring in zijn organisatie ontstaat en zijn 
ontwikkelingsprestatie afneemt. 
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c. De leverancier wordt ontmoedigd om snel zaken afte handelen doordat hij wordt geconfronteerd met 
de logge communicatie-structuur bij XSB. 

d. De leverancier kampt met capaciteitsproblemen door het ontbreken van een projectplanningen van 
XSB. 

e. De leverancier is slecht op de hoogte van de manier waarop ontwikkelingsprojecten worden doorlopen 
(verloop, mijlpalen, procedures, aanspreekpunten). 

f. De leverancier is vaak niet op de hoogte van de laatste (kleine) wijzigingen die door XSB zijn aangebracht 
en werkt dus op basis van te weinig en onvolledige gegevens. 

g. De leverancier raakt verward door de versch;//ende -en soms strijdige- verwachtingen van de 
verschillende afdelingen, maar ook van de verschillende medewerkers binnen één afdeling. 

h. De leverancier w;/, maar kan moe;/ijk, inspelen op de toekomstige behoefte van XSB omdat onbekend 
is waar XSB naar toe wil in de toekomst. 

1. De leverancier denkt naar tevredenheid te presteren en de status van voorkeurleverancier te verdienen, als 
de vendor-rating goed is; Deze neemt echter de prestatie die geleverd wordt in het ontwikkelingsproces 
niet expliciet en gestructureerd mee. 

J. De leverancier heeft moeite met de eigen organisatie en de personele bezetting van de ontwikkelings
inkoop- en assemblage functie. 

k. De leverancier heeft veelal weinig ervaring met het meeontwikkelen met de klant en heeft een slecht 
inschattingsvermogen voor ontwikkelingskosten. 

l. Voor de leverancier is de logistieke organisatie van proto-orders problematisch; Dit komt veelal door 
onervarenheid en slechte planning. 

m. De leverancier wordt aangekeken op ''fouten" van anderen; als bijvoorbeeld de tekeningen (van XSB) 
te laat komen dan wordt de leverancier toch verweten dat hij de proto's uiteindelijk niet op tijd levert. 

n. De leverancier wantrouwt toezeggingen over de toekomstige afzet op basis van ervaringen met het feit 
dat beloftes niet worden nagekomen, veelal door verandering in personele bezetting bij XSB. 

o. Er zijn veel onuitgesproken negatieve persoonlijke ervaringen bij de leverancier die een open relatie 
dwarsbomen. 

p. De leverancier legt in tijden van hoog-conjunctuur de prioriteit bij andere klanten omdat hij in tijden van 
laag-conjunctuur niet voldoende commitment van XSB ervaart. 

q. Produktie-orders van andere klanten gaan voor bij de leverancier. Gevraagde ontwikkelingsinspanningen 
worden pas geleverd als er een goede vergoeding tegenover staat en niet op basis van beloofde afzet, 
zoals op het moment vaak gebeurt. 

r. De voorwaarden om de gevraagde ontwikkehngsprestatie te kunnen leveren worden niet geschapen 
(=soort van niet-geldelijke vergoeding), bijvoorbeeld de communicatie van projectplanning, een minimale 
afname, een contractuele verzekering van afzet, een tijdige ontvangst van de tekeningen en andere 
informatie van XSB of het reserveren van capaciteiten. 

4.3.3: Model ter ondersteuning van de observaties uit de analyse van de relatie 

Om de observaties uit het interne en externe deel van de analyse aan elkaar te relateren en zodoende 
verbeterpunten te kunnen formuleren is er gebruik gemaakt van het model dat in deze subparagraafkort wordt 
toegelicht. 

Op basis van een analyse van de historische ontwikkelingen op het gebied van de organisatiekunde komt 
Mastenbroek [1993] tot een samenhang tussen verschillende organisatie-elementen, zie figuur 4.3. 
Met Strategie worden duidelijke en inspirerende doelstellingen op bedrijfs- en afdelingsniveau bedoeld. Structuur 
omvat eenheden met eigen produkten/klanten en centrale faciliteiten. Cultuur behelst zaken als team-geest, 
interne klantgerichtheid en het wij-gevoel. Informatiesystemen omvat zaken als feed-back van resultaten en 
uitwisselen, vergelijken en leren van beschikbare informatie. 
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Figuur 4.3: Verschillende organisatie-elementen [Mastenbroek, 1993) 

De lijnen in de figuur vertegenwoordigen verbanden tussen de elementen. Een lijn duidt op het belang om na te 
gaan of elementen elkaar nu versterken of tegenwerken. Telkens komt het erop neer dat de relatie wordt gelegd 
met de spanningsbalans autonomie-interdependentie tussen de verschillende elementen. 

4. 3. 4: Verbeterpunten 

Aan de hand van het model dat in de vorige subparagraaf is toegelicht wordt er in een aantal verbeterpunten 
geabstraheerd uit de observaties. Eerst wordt er een overzicht van de verbeterpunten gegeven, daarna wordt elk 
verbeterpunt kort toegelicht. Bij de toelichting op de verbeterpunten verwijzen de cijfers en letters tussen haakjes 
naar de observaties waarop zij terugslaan. 

STRUCTUUR 

mager uitgewerkt 
inkoopbeleid 

t.a.v. rol Inkoop 
in ontwikkel..ings

proces 

STRATEGIE 

INFORMATIE SYSTEMEN 

Figuur 4.4 : Overzicht verbeterpunten 

STRATEGIE: 

CULTUUR 

Er is een koersloze inkooporganisatie ontstaan die afhankelijk van situationele, relationele en persoonlijke 
factoren telkens een eigen manier kiest om haar rol in het ontwikkelingsproces vorm en inhoud te geven. Het is 
dus van belang om op strategisch niveau een aantal zaken uit te werken. 

30 



Een mager uitgewerkt Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces. 

Ontwikkeling voelt zich niet ondersteund door Inkoop ( 13) en is hierdoor geneigd taken als marktonderzoek, 
leveranciersselectie en relatiebeheer in het ontwikkelingsproces op zich te nemen (voor zover dat al niet werd 
gedaan in het verleden). Dit is op zich geen probleem ware het niet dat Inkoop hierin een toegevoegde waarde 
kan leveren met haar expertise op dit gebied. Om ervoor te zorgen dat Inkoop en Ontwikkeling samen een beter 
resultaat boeken dient Inkoop een goed uitgewerkt beleid te hebben ten aanzien van haar rol in het 
ontwikkelingsproces. Zij moet bewerkstelligen dat Ontwikkeling taken af wil staan of samen met Inkoop wil doen 
(2). 

Het inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces moet duidelijk aangeven dat er 
tijd en geld vrij wordt gemaakt om haar rol optimaal te vervullen; Tijd en geld voor marktonderzoek zodat het 
huidige voorkeurleveranciersbestand beter ingericht kan worden voor de "nieuwe" eisen aan 
leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces. De huidige leverancier is namelijk niet goed ingericht voor 
de samenwerking in een ontwikkelingsproces. Het ontbreekt de leverancier voornamelijk aan ervaring op het 
gebied van ontwikkeling; daarnaast is er vaak ook geen ontwikkelingsafdeling, aparte proto-faciliteit (zoals CTD 
bij PMS), projectorganisatie (plannings"tools"), wijzigingsprocedure en geen ontwikkelings"tools". 
Hiermee is zeker niet gezegd dat de leverancier de produktontwikkeling niet even goed of beter (kwalitatief 
gezien), sneller en met lagere kosten kan volbrengen. De kennis en kunde is namelijk aanwezig, alleen de ervaring 
ontbreekt vaak. Wil XSB daar gebruik van maken dan moet er echter wel voor een betere afstemming worden 
gezorgd. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan lonende vergoeding, duidelijke taakverdeling en afgepaste 
informatie-uitwisseling over projectplanning, wijzigingen en wijzigingsconsequenties. 
Er bestaan ook leveranciers die wel reeds zijn ingericht voor samenwerking in een ontwikkelingsproces. Uit 
enkele ervaringen blijkt dat er voor de produktontwikkeling aanzienlijk betaald dient te worden. 

Er moet dus naast het de keuze om meer geld te besteden in het initiële traject ook een duidelijke beleidskeuze 
worden gemaakt of de leveranciers uit het huidige leveranciersbestand worden "opgevoed" tot volwaardige 
ontwikkelingspartners of dat er leveranciers in het huidige leveranciersbestand worden gezocht die reeds 
volwaardige ontwikkelingspartners zijn. 

Tevens kan met behulp van een goed uitgewerkt inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces een aantal zaken gerealiseerd worden zoals: commitment tonen aan de juiste leveranciers 
in laag-conjunctuur-tijden zodat in hoog-conjunctuur de medewerking van de leverancier niet wegvalt (p), de 
leverancier de mogelijkheid geven om in te spelen op toekomstige behoeften op ontwikkelingsgebied door aan 
te geven waar XSB in de toekomst naar toe wil (h), voorkomen van beloftes die niet nagekomen worden door 
personeelsverschuivingen (n), lonende vergoeding waardoor de prestatie van de leverancier in het 
ontwikkelingsproces naar behoren kan zijn (q) en het realiseren van de juiste voorwaarden om het de leverancier 
mogelijk te maken een goede ontwikkelingsprestatie te leveren (3 + r). 

Geen eenduidige verwachting naar de leverancier. 

Dit verbeterpunt komt direct voort uit het bovenstaande verbeterpunt en dient dan ook in het kader van het 
inkoopbeleid uitgewerkt te worden. Echter wordt het van dermate belang geacht dat het hier als apart 
verbeterpunt gepresenteerd wordt. 
Een duidelijk gevolg van de het feit dat beide afdelingen hun eigen visie en aanpak hebben omtrent 
leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces is dat de leverancier door de benadering van beide partijen 
verward wordt en niet precies weet wat er van hem verwacht wordt (g); zodoende dus ook niet naar tevredenheid 
van beide partijen kan presteren. 
Op het moment wordt er naar de eigen beoordeling van de betreffende initiële inkoper (of ontwikkelaar) een 
leverancierskeuze gemaakt, een bepaalde manier van samenwerken gekozen, een bepaalde communicatie
structuur opgezet en het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces gekozen. 
Als de leverancier in een ontwikkelingsproces middels tijdig betrokkenheid toegevoegde waarde moet gaan 
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leveren is het van belang dat de verwachtingen duidelijk en eenduidig zijn. Dit kan alleen gerealiseerd worden 
als Inkoop en Ontwikkeling samen duidelijk maken wat zij van de leverancier willen en niet als twee partijen 
afzonderlijk hun eigen belangen nastreven en aan de leverancier "trekken". Het is dus zaak dat beide partijen zich 
committeren aan een bepaalde wijze van leveranciersmanagement en één gezicht naar buiten toe representeren. 

STRUCTUUR: 

Onduidelijke taakverdeling en afstemming. 

Er heerst veel verwarring bij de leverancier over de taken die hij moet uitvoeren en bij met zaken betreffende de 
ontwikkeling terecht kan (a). Daarnaast wordt de leverancier niet consequent op de hoogte gehouden maar geheel 
afhankelijk van het feit of een bepaalde partij er belang bij heeft dat de leverancier op de hoogte is van zaken 
zoals planning, wijzigingen en benodigde informatie (b ). Ook intern heerst er veel verwarring en onduidelijkheid 
over deze zaken (8+9+ 10). Het betreft hier voornamelijk het aspect informatie-uitwisseling. 
Een betere interne taakverdeling voorkomt voor een groot deel ook de verwarring bij de leverancier zodat het 
voor hem mogelijk wordt een betere prestatie te leveren. Door een duidelijke taakverdeling ontstaan er duidelijke 
aanspreekpunten, voor zowel interne partijen als de leverancier. Als duidelijk is wie ervoor moet zorgdragen dat 
de leverancier op de hoogte is en dat intern de afstemming geregeld wordt dan worden taken niet meer dubbel 
of -erger nog- niet uitgevoerd. 

Doelen, beoordelingen en verantwoordelijkheden zijn weinig gericht op samenwerking. 

De tijdigheid van prototypen, de uiteindelijke kostprijs en ontwikkelingskosten worden bepaald door de 
gecombineerde inspanningen van Inkoop en Ontwikkeling. Samenwerking om beide een goed Inkoop- en 
Ontwikkelingsresultaat te realiseren, is dermate van belang dat de afdelingsdoelen, verantwoordelijkheden en 
beoordelingen van de medewerkers op de bevordering van samenwerking moeten worden gericht. Het gedrag om 
samen te werken moet uitgelokt worden. Op het moment is dit nog weinig (5+6+7) en voelen beide partijen zich 
door elkaar belemmerd in hun functioneren ( 13+ 14 ). 
Dat Inkoop weinig gecommitteerd is aan de doelstellingen blijkt ook uit de leerervaringen beschreven in 
paragraaf 4.2.3. 

CULTUUR: 

Weinig (interne) communicatie en samenwerking. 

Het wij-gevoel buiten de eigen afdeling ontbreekt ( 11) waardoor er weinig gecommuniceerd wordt buiten de 
gestructureerde overlegorganen. Een gevolg hiervan is dat de leverancier wordt onllnoedigd om zaken snel af te 
handelen daar hij geconfronteerd wordt met een logge conununicatie-structuur bij XSB (c). Het gebrek aan 
communicatie wordt in grote mate bepaald doordat mensen elkaar niet kennen en/of door de belenunering van 
voortslepende interrelationele kwesties (12) en onuitgesproken negatieve persoonlijke ervaringen (o). Naast een 
structuur die samenwerking en communicatie beoogt te bevorderen (zie verbeterpunten Structuur) is het van net 
zo groot belang aandacht te besteden aan de "menselijke" kant. Samenwerking en conununicatie valt of staat bij 
de mensen en relaties waarbij de structuur als randvoorwaarde dient. 

INFORMATIESYSTEMEN: 

Het huidige informatiesysteem voorziet in weinig, gebrekkig afgestemde informatie en is ontoegankelijk voor 
de meeste betrokkenen en voor andere afdelingen. 

Informatie waaraan behoefte is op meerdere afdelingen betreft voornamelijk wijzigingsinformatie en planningen 
(b) daarnaast is er behoefte aan informatie over de leverprestatie ten aanzien van tekeningen (nu nog intern) en 
prototypen (m). Met een objectieve prestatie-meting kunnen subjectieve beoordelingen over elkaars functioneren 
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( 15) voorkomen worden. 

Met beter afgestemde informatie wordt informatie bedoeld die beter kan inspelen op de behoefte aan flexibele 
informatie-uitwisseling in een ontwikkelingsproces. 
Kleine wijzigingen in tekeningen die niet via de "kleine-zeef' worden afgewerkt, leiden tot grote verwarring (8). 
Het is van belang dat deze bekend zijn bij betrokken partijen zoals Inkoop en/of leverancier. De 
informatievoorziening zou het mogelijk moeten maken broksgewijs informatie uit te wisselen. 

Door het toegankelijker maken van het infonnatiesysteem heeft elke belanghebbende partij ten alle tijden inzicht 
in de stand van zaken zodat een eigen inschatting gemaakt kan worden van de prioriteiten van activiteiten die 
nog moeten worden uitgevoerd. 
Door het ontwikkelbestelsysteem toegankelijker te maken voor meerdere personen buiten het kleine aantal 
inkopers dat ervoor opgesteld staat ( 17), kan de relatief lange interne doorlooptijd ( 16) van ontwikkelbestellingen 
gereduceerd worden omdat het werk beter verdeeld kan worden. Niet alleen zou Ontwikkeling zelf in het systeem 
moeten kunnen aangeven wanneer en welke ontwikkelbestelling benodigd zijn (wat een extra handeling scheelt) 
ook kwmen de bestellingen (die altijd tegelijkertijd een bepaalde periode van het project komen) dan door een 
grotere groep inkopers verwerkt worden. 

4.4: Verbetervoorstellen 

Op basis van de analyse van de praktijk worden er in deze paragraaf verbetervoorstellen gedaan. Deze relateren 
direct aan de verbeterpunten uit de vorige subparagraaf. 

STRATEGIE: 

Een uitgewerkt Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces. 

In een inkoopbeleid moeten een aantal principes en doelstellingen ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces worden uitgewerkt. Inkoopdoelstellingen waarvan blijkt dat ze uitwerking behoeven, zie 
verbeterpunt paragraaf 4.3.4, zijn: 
... Marktonderzoek. Er moet een werkwijze komen aan de hand waarvan bepaald wordt op welke manier 

marktonderzoek wordt gedaan. Wat er met een marktonderzoek bereikt dient te worden. Op welke wijze 
de gegevens uit het marktonderzoek worden opgeslagen, hoe deze gegevens toegankelijk worden gemaakt 
en voor wie. Er is behoefte aan twee typen marktonderzoek, continu en project-specifiek. In het 
marktonderzoek moet meer aandacht worden besteed aan de (on-) mogelijkheden en voor- en nadelen van 
verschillende technologieën en nieuwe ontwikkelingen op de leveranciersmarkt (zie paragraaf 6.3.1 ). 

... Vergoeding. Als Inkoop het tijdig betrekken van leveranciers in een ontwikkelingsproces als doelstelling 
heeft en het mogelijk wil maken dat de leverancier een goede ontwikkelingsprestatie levert dan moet 
ervoor worden gezorgd dat de leverancier voor zijn ontwikkelingsprestatie een lonende vergoeding krijgt. 
Per leverancier, produkt en soort relatie moet een keuze tussen of combinatie van de volgende manieren 
van vergoeding worden gekozen: 

- Geldelijke vergoeding die lonend is; 
- Reserveren van capaciteit, of het afnemen van een minimaal niveau; 
- Contractueel verzekeren van afzet, of in afgezwakte vorm: het duidelijk aangeven dat er een 

leverancierskeuze is gemaakt; 
- Het aanbieden van een groter pakket zodat synergieën mogelijk zijn. 

... De wijze waarop Ontwikkeling wordt ondersteund middels een indicatie van de taken. Hierover meer in 
het eerste verbetervoorstel onder Structuur. 

... Leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces. Hierover meer in het volgende verbetervoorstel. 

Wellicht nog belangrijker dan het uitwerken en vastleggen van de doelstellingen is het communiceren naar en 
het creëren van commitment bij het topmanagement en de medewerkers op de afdeling. 
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Consistent leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces. 

Om de keuzes over de jaren heen, en voor de verschillende inkopers uniformer te maken en beter te structureren 
kan een model ter ondersteuning van het leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces uitkomst bieden. 
Een mogelijke basis voor een dergelijk model is de inkoopportfolio van Kraljic, zoals bijvoorbeeld bij Océ (zie 
paragraaf 3.3 .1 ). Voordeel van het portfolio-concept is dat het eenduidigheid en structuur biedt terwijl het ook 
mogelijk is om verschillende strategieën te definiëren voor verschillende produ.kt-leverancier-combinaties. 

Op dit moment wordt er onderscheid gemaakt op basis van levertijd. Het is wellicht relevanter om onderscheid 
te maken aan de hand van variabelen zoals: 
- de mate van technisch risico, 
- de relatieve kostprijs van het produ.kt ten opzichte van de kostprijs van het hele systeem, 
- het aantal potentiële leveranciers, 
- de benodigde investering in gereedschap en andere zaken, 
- de mate van beschikbare kennis in huis, 
- de bestaande leveranciersrelaties en reeds gedane investeringen. 

Omdat dit verbetervoorstel in het vervolg van het onderzoek is uitgewerkt wordt er hier verder geen aandacht 
aan besteed en wordt verwezen naar hoofdstukken vijf en zes. 

STRUCTUUR: 

Betere taakverdeling en afstemming. 

Het moet duidelijk worden welke verschillende partijen voor welke taken verantwoordelijk zijn en wie voor de 
afstemming moet zorgdragen. Uit de analyse blijkt dat er behoefte is aan de volgende zaken: 
1. Een betere afstemming van de interne behoeften aan meetrapporten die door de leverancier worden 

meegezonden en duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de taak om ze te verspreiden en op te 
slaan. 

2. Een duidelijke taakverdeling voor de afhandeling van de informatie-uitwisseling van en naar de leverancier 
met betrekking tot planningen, wijze van vergoeding en wijzigingen; zeker met het oog op de leverancier 
die in de toekomst zelf de wijziging uit gaat voeren. 

3. Duidelijkheid over de taken voor de leverancier, zie hiervoor paragrafen 6.2.1 toten met 6.2.4. 

Het feit dat Inkoop veel ervaring heeft in het uitwisselen van informatie van en naar de leverancier maakt het een 
logische beslissing dat zij verantwoordelijk wordt voor deze taak opdat goed relatiebeheer kan worden 
gerealiseerd gedurende de hele produ.ktlevenscyclus. 

De verdeling van de taken kan op de volgende wijze gebeuren: 
" In samenwerking met Ontwikkeling in een soort van taakgroep de taken die uitgevoerd moeten worden, 

bepalen. Het is hierbij van belang dat deze taken concreet worden gemaakt. 
" Vervolgens gezamenlijk bepalen welke taken onder wiens verantwoordelijkheid vallen. De taken kunnen 

worden verdeeld over de Inkoop, Ontwikkeling, leverancier en combinaties hiervan. 
" Het vastleggen van de taakverdeling. Dit kan intern middels Kwaliteitshandboeken en voor de leverancier 

via een hand-out. 
" Terugkoppelen van taakverdeling naar alle betrokkenen zoals inkopers, ontwikkelaars, projectleiders en 

leveranciers. Er moet duidelijk worden of iedereen het begrijpt en bereid is zich er aan te committeren. Het 
kader erachter, het beleid, dient daarvoor duidelijk te zijn of worden gemaakt. 
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Doelen, verantwoordelijkheden en beoordelingen die beter gericht zijn op samenwerking. 

Mensen werken beter samen als zij een gezamenlijk doel nastreven. Willen zij zich verantwoordelijk voelen voor 
een gezamenlijk doel dan is het bevordelijk hen te betrekken in de totstandkoming ervan en hun gedrag 
vervolgens te beoordelen op de mate waarin ze het doel hebben bereikt. 
In concreto komt dit erop neer dat: 
~ Inkoop betrokken moet worden bij de totstandkoming van de kostprijs- en ontwikkelings

kostendoelstellingen. 
~ Inkoop betrokken moet worden bij de totstandkoming van de projectplanning om realistische input over 

de duur van de uitbestede ontwikkeling te geven. 
~ Beoordelingen zouden gericht moeten worden op de mate waarin samengewerkt wordt, in plaats van op 

de mate waarin de eigen afdelingsdoelen worden bereikt. 
Eén stap verder is nog het betrekken van de leverancier hierin. 

CULTUUR: 

Het bevorderen van de communicatie en de samenwerking kan geschieden middels de organisatie van 
leveranciersdagen waarop inkopers en ontwikkelaars de leverancier(s) uitnodigen. Dit kan gecombineerd worden 
met informatie-overdracht over bijvoorbeeld een nieuw ontwikkelingsproject of over een bepaalde (nieuwe) 
technologie. 
Daarnaast kan gedacht worden aan de organisatie van bijeenkomsten van ontwikkelaars en inkopers. Dit kan 
in dezelfde vorm als de huidige inkopersdag. De essentie is dat er gesproken wordt over zaken op het 
Inkoop/Ontwikkelings-gebied, dat er begrip voor elkaars houding en ideeën wordt gecreëerd en dat er gewerkt 
wordt aan teambuilding; Dit alles kan gecombineerd worden met relatief informele kennismaking en/of 
communicatie. 
Als laatste kan gedacht worden aan het invoeren van evaluatie-momenten gedurende, maar zeker na afloop van 
een ontwikkelingsproject. Niet alleen is het van belang om de samenwerking te evalueren van Inkoop en 
Ontwikkeling, ook de evaluatie met de leverancier is zeker zo nuttig. 

INFORMATIESYSTEMEN: 

Een uitgelezen mogelijkheid om beter afgestemde informatievoorziening te realiseren, is het gebruik van 
documentniveaus die door verschillende partijen gebruikt worden (zie bijlage 9 voor uitleg en een voorbeeld). 
Aan de hand van documentniveaus kan informatie broksgewijs (telkens wanneer iets meer bekend is) worden 
uitgewisseld en de voortgang van de ontwikkeling worden bewaakt. Bij elk hoger niveau van een document, een 
tekening bijvoorbeeld, ligt er meer informatie vast en kan er minder gemakkelijk iets veranderd worden. Er kan 
gedacht worden aan: 
~ Een goedkeuring van alle partijen (inclusief de leverancier) voordat een onderdeel besteld kan worden voor 

de eerste produktie. 
~ Het bepalen/herzien van prijs en logistieke afspraken bij een bepaald niveau van een tekening. Dit opent 

voor de ontwikkelaars de mogelijkheid om direct te communiceren met de leveranciers zonder Inkoop daar 
er een regulerend systeem is ingebouwd dat bij het bereiken van een bepaald tekening-niveau eerst met 
Inkoop moet worden afgestemd. Het betreft hier een systeem voor de relatief "kleine" wijzigingen die niet 
door de "kleine-zeef' verwerkt worden omdat dat te lang duurt en te veel moeite kost. 

~ Het koppelen van specificaties van interface-aspecten -zoals materiaalkeuzes en afmetingen- aan een 
bepaald niveau van een tekening zodat deze informatie uit gewisseld kan worden zonder dat de tekening 
af is. 

Een voorwaarde voor het goed functioneren van dergelijke documentniveaus is dat de werking ervan bij alle 
betrokken partijen bekend moet zijn, dus ook bij de leverancier. Tevens mogen de ontwikkelaars niet worden 
afgerekend op het aantal wijzigingen in een laag documentniveau; dat zou juist de voordelen van dergelijke 
niveaus tegenwerken. 
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Het realiseren van documentnivea~ kan op de volgende wijze gebeuren: 
~ In een team van Inkoop en Ontwikkeling, waarbij de hulp van andere partijen zoals Service, Fabricage 

voorbereiding en de leverancier kan worden ingeroepen, moeten de verschillende documentniveaus 
bepaald worden. Een suggestie is om de huidige documentniveaus bij Ontwikkeling als basis te nemen. 

~ Daarna moeten de "benodigdheden", of eisen waaraan voldaan moet zijn om het document naar een hoger 
niveau te promoveren, worden bepaald en vastgelegd. 

~ Vervolgens kan in een soort van pilot-project de werking van de documentniveaus beproefd worden en 
aanpassingen worden gedaan. 

~ Uiteindelijk dienen de documentniveaus goed gedocumenteerd en bij alle betrokkenen bekend te zijn. 
Het moge duidelijk zijn dat het van belang is dat de leverancier bij de totstandkoming en het gebruik van de 
documentniveaus wordt betrokken. 

Meer informatie voor meer personen en partijen toegankelijk. 

Dit voorstel wordt slechts summier uitgewerkt omdat bij Inkoop binnenkort het informatiesysteem wordt 
veranderd. Er wordt volstaan met een aantal zaken waarvan uit de analyse is gebleken dat er, bij een aanpassing 
van het ontwikkelbestelsysteem, aan gedacht moet worden: 
~ Het systeem zou zo ingericht moeten worden dat de prestatie van de leverancier in een ontwikkelings-

proces "met één druk op de knop" eruit moet rollen. Een voorstel is om de ontwikkelingsprestatie van de 
leverancier in de vendor-rating te verwerken. In dit verband kan gedacht worden aan de volgende criteria: 

- Afwijkingen van afgesproken ontwikkelingskosten en kostprijzen. 
- Response-tijd op voorgestelde wijzigingen. 
- Leverprestatie van proto's, hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat tekeningen die 

door XSB zijn gemaakt te laat kunnen komen en dat een leverancier daar niet op afgerekend mag 
worden. Dit kan opgevangen worden door de begindatum van de levertijd te koppelen aan de 

versturing van de tekening in plaats van de proto-order. 
- Aanwezigheid van meetrapporten. 
- Innovatief vermogen, dit zou kunnen aan de hand van de meetlat van Nagel [1994]. Dit is een 

meetlat voor het bepalen van het strategisch produktinnovatie vermogen. 
~ Het systeem zou de mogelijkheid moeten bieden om de planningsinformatie en informatie over wijzigingen 

te laten verwerken door en beschikbaar te laten zijn voor verschillende partijen. 
~ Als er met document-niveaus wordt gewerkt dan moet het systeem deze niveaus ook kunnen verwerken. 
~ De mogelijkheid om de proto-orders in hetzelfde systeem als de produktie-orders te bestellen zou de 

overgang naar de reguliere produktie een stuk minder tijdrovend maken. 
Het behoeft geen betoog dat een koppeling met het informatiesysteem van de leverancier tevens een grote 
verbetering inhoudt. 

Keuze van het verbetervoorstel 

Er is besloten het voorstel om met behulp van het portfolio-concept te komen tot consistent, gedifferentieerd 
leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces, uit te werken. De verwachting is namelijk dat consistent 
leveranciersmanagement leidt tot een beter resultaat daar het een goed middel is om: 
~ de communicatie te structureren, 
~ de taken tussen de verschillende partijen te verdelen, 
~ en de verschillende informatie-behoeften te bepalen. 
Daarnaast is een voordeel van het gebruik van het portfolio-concept dat er bij XSB gewerkt wordt met de 
inkoopportfolio voor het managen van het huidige leveranciersbestand in de produktiefase. Het gebruik 
(eventueel in aangepaste vorm) van deze inkoopportfolio in het ontwikkelingsproces leidt tot eenduidigheid in 
het concept van gedifferentieerd leveranciersmanagement. 

Hoe een dergelijke portfolio eruit moet zien om consistent leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces 
te kunnen bewerkstelligen, is een vraag die rest en waarop dieper wordt ingegaan in het volgende hoofdstukken. 
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HOOFDSTUK 5: Toetsing inkoopportfolio voor leveranciers
management in een ontwikkelingsproces 

Dit hoofdstuk beschrijft de toetsing van de inkoopportfolio van XSB aan de toepasbaarheid voor het leveran
ciersmanagement in het ontwikkelingsproces. In paragraaf 5. l wordt na de opzet en gevolgde werkwijze, de 
toetsing van de inkoopportfolio met behulp van praktijkvoorbeelden beschreven. De resultaten van deze 
toetsing staan in paragraaf 5.2. Op basis hiervan worden in paragraaf 5.3 de belangrijkste bevindingen 
aangehaald en wordt beschreven waarom de inkoopportfolio niet optimaal voldoet voor het 
leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces. 

5.1: Toetsing van de XSB-inkoopportfolio aan de praktijk 

Aan de hand van een toetsing aan de praktijk wordt bekeken of de XSB-inkoopportfolio geschikt is voor 
gedifferentieerd leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproject. Na de opzet en gevolgde werkwijze, en 
behoeften van XSB ten aanzien van leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces, het doel van de 
toetsing, de XSB-inkoopportfolio en het betreffende ontwikkelingsproject, worden praktijkvoorbeelden van 
produkt-leverancier-combinaties in de inkoopportfolio van XSB geplaatst en enkele ervan toegelicht. 

5 .1.1 : Opzet en gevolgde werkwijze van de toetsing 

De Océ-portfolio dient als voorbeeld van een model ter ondersteuning van het leveranciersmanagement in een 
ontwikkelingsproces, zie paragraaf 3.3.1 . Er is bekeken of een dergelijk model tevens toepasbaar is voor 
XSB. 

Aan de hand van een brainstorm-sessie met ontwikkelaars, projectleiders en (hoofd-)inkopers, zijn de 
behoeften van XSB ten aanzien van het tijdstip en de wijze van leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproces bepaald. Daarna is een team geformeerd, bestaande uit twee initiële inkopers en een 
hoofd-ontwikkelaar, dat een aantal keren bijeen is gekomen om het leveranciersmanagement in een recent 
project te evalueren. In dit team zijn praktijkvoorbeelden van produkt-leverancier-combinaties uit het 
betreffende project in de inkoopportfolio geplaatst en is geanalyseerd in welke mate het tijdstip van betrekken 
van en de samenwerking met de leverancier naar tevredenheid is verlopen. 

5. 1. 2: Behoeften van XSB en doel van de toetsing 

In een brainstorm-sessie is geanalyseerd welke behoefte er aan het tijdstip en de wijze van leveran
ciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces bij XSB bestaat. Hierbij is een zelfde invulling van de 
kwadranten van de inkoopportfolio als bij die van Océ uitgesproken, namelijk: 
~ In het strategische kwadrant betrokkenheid in de conceptfase; 
~ In het hefboom- en bottle-neck kwadrant betrokkenheid vanaf de engineeringsfase; 
~ In het routine kwadrant weinig tot geen betrokkenheid, slechts het produktie-rijp maken van de produkten 

en eventueel het aanleveren van de prototypen. 
Naar aanleiding van de bestudering van deze Océ-portfolio en de brainstorm-sessie, dringt zich een 
prangende vraag op: 

Worden er aan de hand van de inkoopportfolio juiste prioriteiten gesteld ten aanzien van het tijdstip en de 
wijze van leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces? Met andere woorden: Zijn de strate
gische onderdelen uit de inkoopportfolio automatisch de kritische onderdelen in een ontwikkelingsproces? 

Het doel van de toetsing is het beantwoorden van deze vraag om vervolgens te kunnen onderbouwen of de 
inkoopportfolio wel of geen goede ondersteWling biedt aan het leveranciersmanagement in een 
ontwikkelingsproces. Als blijkt dat de inkoopportfolio niet of slechts gedeeltelijk toepasbaar is, dan dienen de 
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praktijkvoorbeelden ter indicatie voor de mogelijkheden om de inkoopportfolio aan te passen. 

5.1.3: De inkoopportfolio bij XSB en het desbetreffende ontwikkelingsproject 

De inkoopportfolio is het afgelopen jaar in het "Supplier base management"-team (zie paragraaf 1.3), buiten 
dit onderzoek om, op de onderstaande wijze geoperationaliseerd bij XSB. 

Het risico van toelevering wordt bepaald aan de hand van de volgende vragen: 

1) Is er sprake van een "single source" situatie? J/N 
2) Neemt het selecteren en kwalificeren van een nieuwe source langer dan drie maanden in beslag? J/N 
3) Is er sprake van een monopolie of dominante oligopolie? J/N 
4) Kan/wil de leverancier binnen zes maanden ons aandeel in zijn omzet met 10% (of meer) vergroten (buiten 

oriëntatie)? NIJ 
5) Is er sprake van een gebruikersvoorkeur (externe cq. interne klant) J/N 
6) Bedraagt onze (XSB/PMS) omzet bij de betreffende leverancier minder dan 5% of meer dan 25% van zijn 

omzet? J/N 
7) Is er sprake van een unieke produktspecificaties (leverancier cq. intern bepaald)? J/N 

Het aantal malen "ja" als antwoord op bovenstaande vragen, geeft de mate van toeleveringsrisico weer; met 
uitzondering van vraag 4 (hiervoor geldt dat het antwoord "nee" een hoger toeleveringsrisico inhoudt). De 
grens tussen hoog en laag toeleveringsrisico ligt tussen 3 en 4 antwoorden met "ja" beantwoord ("nee" bij 
vraag 4 moet als een "ja" behandeld worden). 

De invloed op het financiële resultaat wordt zichtbaar gemaakt door de inkoopomzet per jaar. Bij een 
inkoopomzet van meer dan fl 40.000,- wordt de invloed op het financieel resultaat als hoog geclassificeerd, 
daaronder laag. 

Het ontwikkelingsproject: Genius 

Om de voorbeelden in hun context te zien wordt de volgende schets gegeven van het ont\vikkelingsproject, 
Genius, waaruit de voorbeelden zijn gehaald: 
In het Genius-project wordt een Cardio-statief ontwikkeld als opvolger van het huidige statief dat in zijn 
geheel wordt ingekocht Het project is januari 1995 gestart en heeft als streef-einddatum september 1997. 
Van het statief zijn twee versies : een staande en een hangende, de vloer- en plafondversie. De gestelde target
kostprijs is voor de vloerversie± f 66.000,- en voor de plafondversie± f 73.000,-. Het IK-budget is ongeveer 
8 miljoen. Aan het project werken gemiddeld 17 ontwikkelaars, waarvan 7 "mechanische" ontwikkelaars. Ter 
ondersteuning van het project staat één initiële inkoper en een aantal uren operationele inkoopcapaciteit 
opgesteld. 
De onderdelen en samenstellingen waar het statief uit bestaat worden van ongeveer van 30 leveranciers 
afgenomen. Het aantal codenummers van de mechanische onderdelen is ongeveer 260 (bedrading, monitoren, 
beeldversterkers en dergelijke niet meegenomen). 

5 .1. 4: Plaatsing van praktijkvoorbeelden van produkt-leveranciers-combinaties 

Voor de plaatsing van een aantal voorbeeld produkt-leverancier-combinaties uit het Genius-project is 
bekeken wat de inkoopomzet is en zijn de vragen ter bepaling van het risico beantwoord (zie bijlage 13). 
Hieruit volgt de verdeling over de XSB-inkoopportfolio zoals weergegeven in figuur 5.1 . 
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Figuur 5.1: Plaatsing van de produkt-leverancier-comhinaties 

Uit de toetsing (zie voor toelichting op de praktijkvoorbeelden bijlage 14) blijkt onder meer dat de C-boog 
(C) ondanks dat hij in hetzelfde kwadrant van de inkoopportfolio valt als de Voet (V), een andere manier van 
samenwerken behoeft en een ander tijdstip van leveranciersbetrokkenheid. De C-boog is namelijk in grote 
mate bepalend voor het geometrisch concept, wat een kern-activiteit van XSB is, zie paragraaf 2.1. De 
benodigde samenwerking met een leverancier in een ontwikkelingsproces moet het mogelijk maken optimaal 
gebruik te maken van de expertise van de leverancier zonder dat XSB haar kennis van de geometrie verliest. 
De expertise van de leverancier is al in de conceptuele fase van het ontwikkelingsproces nodig; er moet dus 
op dat moment openheid gecreëerd worden om de kennis volledig te kunnen benutten. Bij de Voet is er 
veeleer behoefte aan het uitbesteden van de ontwikkeling op basis van functionele specificaties. Er is hierbij 
geen sprake van een kern-activiteit. 
De motoren (M) en de tandriem (T) behoeven dezelfde aandacht van Inkoop ondanks dat ze in twee 
verschillende kwadranten van de inkoopportfolio vallen. Inkoop dient zich bij beide onderdelen te richten op 
marktonderzoek dat vroegtijdig in het ontwikkelingsproces geïnitieerd moet worden. 
Een laatste voorbeeld is het verschil tussen de Tandriem-unit (Tru) en de Looprol-unit (Lru). Ook deze 
samenstellingen vallen in verschillende kwadranten van de inkoopportfolio terwijl zij echter op dezelfde wijze 
behandeld kunnen worden; Zij moeten namelijk beide worden uitbesteed op basis van functionele 
specificaties, met dat verschil dat de Tandriem-unit eerder in het project aan bod komt dan de Looprol-unit. 

De prioriteitenstelling die uit de plaatsing in de inkoopportfolio naar voren komt blijkt dus te verschillen van 
de gewenste prioriteitenstelling ten aanzien van leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces bij 
XSB; dit is weergegeven in figuur 5.2. De weergave impliceert dat de produkten uit het hefboom- en bottle
neck-kwadrant dezelfde prioriteiten toegekend worden, zie Océ-portfolio in paragraaf 3.3 . l . 

De prioriteiten van de rechter portfolio in figuur 5.2 geeft de behoefte aan prioriteitenstelling van XSB weer, 
zoals die is gebleken uit de toetsing; zie hiervoor de toelichting van de voorbeelden in bijlage 14. De linker 
portfolio geeft de prioriteitenstelling weer zoals die zou zijn als de XSB-portfolio wordt toegepast om 
prioriteiten te stellen. 
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Figuur 5.2: ~wenste prioriteitenstelling verschillend van degene die uit inkoopportfolio volgt 

Conclusie: 
Het blijkt dus dat niet de juiste leveranciers als eerste zouden worden betrokken wanneer op basis van de 
inkoopportfolio het tijdstip van betrokkenheid wordt bepaald. Ook zou de mate van samenwerken niet 
overeenkomen met de behoeften. Er ontbreekt blijkbaar iets in het model om de juiste prioriteiten voor het 
tijdstip en de mate van leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces te bepalen. Uit de evaluatie van 
de voorbeeld produkt-leverancier-combinaties komt naar voren dat aspecten als nieuwigheid van de 
technologie en de toepassing ervan, functionaliteit en technische risico's in grote mate bepalend zijn voor de 
behoefte aan leveranciersbetrokkenheid. Dit zijn aspecten die de variabelen van de inkoopportfolio niet 
meenemen. 

5.2: Resultaten van de toetsing 

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van de toetsing gegeven. Deze berusten op de 
toelichting van de praktijkvoorbeelden in bijlage 14. 

Er kan inmiddels antwoord worden gegeven op de gestelde vraag in paragraaf 5 .1: De representatie van de 
situatie op de leveranciersmarkt (toeleveringsrisico), zoals deze geoperationaliseerd is bij XSB, is geen 
goed criterium voor het rangschikken van het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid en het bepalen van 
de benodigde samenwerking in een ontwikkelingsproces. 
Aspecten als nieuwigheid van de technologie en de toepassing ervan, functionaliteit en technische risico's, 
zijn in grotere mate bepalend. 

Er kunnen duidelijk twee typen produkten onderscheiden worden waarbij de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproject verschillend van aard is; namelijk produkten waarvoor een ontwikkelingsinspanning 
benodigd is, zogenaamde ontwikkelprodukten en standaard produkten, zogenaamde inkoopprodukten. 
Voorbeelden van ontwikkelprodukten zijn de C-boog, de Slof rotatie, de II-shift en de Looprol-unit. 
Voorbeelden van inkoopprodukten zijn de motoren, de tandriem en de potmeters. 

De tijdige aanwezigheid van de inkoopprodukten en dus ook een leverancier, in het ontwikkelingsproject is 
niet van ondergeschikt belang, en zeker de rol van Inkoop niet. Reden voor de even belangrijke edoch andere 
rol van Inkoop ten aanzien van de inkoopprodukten is voornamelijk omwille van het uitstralingseffect, dat 
veroorzaakt wordt door de interfaces die de inkoopprodukten met de ontwikkelprodukten hebben. Taken van 
Inkoop ten aanzien van de inkoopprodukten richten zich op het vroegtijdig initiëren van marktonderzoek 
naar alternatieven voor project-specifieke technische problemen/risico's en het realiseren van tijdige 
beschikbaarheid van inkoopprodukten. Terwijl de rol van Inkoop ten aanzien van de ontwikkelprodukten 
meer op het vlak van informatie-uitwisseling en relatiemanagement zit. 
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Om verwarring te voorkomen kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de ontwikkelings
fasen van een project en die van een afzonderlijk onderdeel, zie figuur 5.3. 
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Figuur 5.3: Onderscheid tussen tijdstip van leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelingsproject en 
mate van leveranciersbetrokkenheid bij ontwikkelingsproces van een afzonderlijk onderdeel. 
De dikke lijnen in de figuur geven een voorbeeld waaruit blijkt dat het tijdstip van 
leveranciersbetrokkenheid bij een project later is dan in het ontwikkelingsproces van een 
afzonderlijk produkt; het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid bij een project is gemiddeld, 
namelijk in fase 3 maar er is een grote mate van leveranciers betrokkenheid bij het 
ontwikkelingsproces van het afzonderlijke produkt, namelijk vanaf fase 2. 

ad a: 
Een ontwikkelingsproject doorloopt vijf fasen en bevat meerdere ontwikkelingsprocessen van afzonderlijke 
produkten en/of samenstellingen ( =b ). 

ad b: 
Niet elk afzonderlijk onderdeel doorloopt alle ontwikkelingsfasen in het eigen ontwikkelingsproces. Het 
verschil in het aantal fasen dat bij de leverancier wordt doorlopen is dus de mate van leveranciersbetrokken
heid in het ontwikkelingsproces van dat afzonderlijk onderdeel. Een simpel beugeltje doorloopt bijvoorbeeld 
hooguit de laatste drie fasen, de concept- en overall-design-fase wordt hoogstwaarschijnlijk overgeslagen. De 
mate van leveranciersbetrokkenheid is hierom gering. Een inkoopprodukt doorloopt geen enkele fase bij de 
leverancier op wensen van de uitbesteder en wordt dus als het ware aan het eind van fase 5 betrokken. 

Op basis van dit onderscheid kan de behoefte aan het tijdstip en de mate van leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproces worden geduid, zie figuur 5.4. 

Een "late" leveranciersbetrokkenheid in het project hoeft nog niet te betekenen dat er weinig ontwikkeling bij 
de leverancier plaatsvindt. Het is eerder het omgekeerde zelfs; Het is veel logischer om juist de ontwikkeling 
van eenvoudigere produkten, die pas "laat" in het project aan bod komen, volledig uit te besteden. Dit 
zijn namelijk de produkten waaraan je zelf niet je "dure" ontwikkelingscapaciteiten wilt besteden. 
Dit lijkt in tegenspraak met de beschouwde cases, waaronder de Océ-portfolio (zie paragraaf 3.3); deze laten 
zien dat een leverancier van eenvoudige produkten " laat" wordt betrokken en weinig verantwoordelijkheid 
draagt voor de ontwikkelingsactiviteiten. 
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De mate waarin de ontwikkeling wordt uitbesteed, is veeleer afhankelijk van het inkoop- / ont
wikkelingsbeleid en volgt niet logisch uit de inkoopportfolio. 

Ten aanzien van de ontwikkelprodukten kunnen er dus drie typen relaties worden onderscheiden: samen 
ontwikkelen (voorbeeld: C-boog), de ontwikkeling uitbesteden op basis van functionele specificaties 
(voorbeelden: Slof-rotatie, II-shift, Looprol-unit) en slechts het produktie-rijp maken (voorbeeld: beugeltjes). 

Op een niveau dat boven de individuele ontwikkelingsprojecten uitstijgt moet de toevoer van kennis van 
die technologieën en/of produktgroepen {zoals C-boog) die essentieel zijn voor het uiteindelijke produkt 
worden bewaakt. 

In het hejboomkwadrant zijn leveranciers bereid om in concurrentie te ontwikkelen. Er moet wel een juiste 
vergoeding worden gegeven aan de leveranciers die ontwikkelingsactiviteiten verrichten en uiteindelijk niet de 
produktie krijgen. Tevens zouden alle voorkeurleveranciers de mogelijkheid moeten krijgen mee te denken in 
het ontwikkelingsproces om de uiteindelijke produktie te kunnen krijgen. 

De huidige voorkeurleveranciers/ijst is historisch gegroeid en speelt niet in op de relatief "nieuwe " eisen 
aan het tijdig betrekken van leveranciers in het ontwikkelingsproces en het inkopen op een hoger niveau 
in de produktstructuur. 
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5.3: Belangrijkste bevindingen 

De belangrijkste bevindingen van uit dit hoofdstuk zijn: 
~ De inkoopportfolio voldoet niet optimaal voor het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces 

omdat de variabelen niet de aspecten meenemen die in het ontwikkelingsproces bepalend zijn voor de 
behoefte aan leveranciersbetrokkenheid, namelijk: 

- nieuwigheid van de technologie en/of toepassing, 
- functionaliteit van het produkt of samenstelling in het totale systeem, 
- technische risico's en 
- type produkt: inkoop- of ontwikkelprodukt. 

Hiermee is antwoord gegeven op de toegevoegde onderzoeksvraag: Worden er aan de hand van de 
inkoopportfolio juiste prioriteiten gesteld ten aanzien van het tijdstip en de wijze van leveranciers betrokkenheid in 
een ontwikkelingsproces? Met andere woorden: Zijn de strategische onderdelen uil de inkoopportfolio 
automatisch de kritische onderdelen in een ontwikkelingsproces? 

~ Uit de toetsing blijkt dat de eenvoudige produkten zich goed lenen voor vroegtijdige 
leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces en dat de leverancier ervan minder 
verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling dan die van de complexere produkten. Als er goed 
onderscheid wordt gemaakt tussen het tijdstip van betrekken van de leverancier in het project en het 
tijdstip van betrekken in het ontwikkelingsproces van een afzonderlijk produkt, dan blijkt dat de 
leveranciers die later in het ontwikkelingsproject betrokken worden degene te zijn waaraan de 
ontwikkeling op basis van functionele specificaties uitbesteed kan worden; dus grote verantwoordelijkheid 
voor de produktontwikkeling draagt en vroegtijdig betrokken wordt in het ontwikkelingsproces van het 
betreffende produkt/samenstelling 

~ De rol van Inkoop in een ontwikkelingsproces verschilt naar gelang het inkoop (=standaard)- of 
ontwikkelprodukten betreft. Voor inkoopprodukten zijn de taken van Inkoop gericht op het vroegtijdig 
initiëren van marktonderzoek naar alternatieven voor project-specifieke technische problemen/risico's en 
het tijdig realiseren van de beschikbaarheid van inkoopprodukten. De rol van Inkoop ten aanzien van de 
ontwikkelprodukten zit meer op het vlak van relatiemanagement. 

Er wordt in dit hoofdstuk genoeg informatie verschaft om de inkoopportfolio aan te passen tot een model ter 
ondersteuning van het leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces. Op welke wijze dit is gedaan, 
staat beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 6: De ontwikkelportfolio 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelportfolio voorgesteld aan de hand waarvan het leveranciersmanagement in 
een ontwikkelingsproces kan worden ondersteund. Nadat in paragraaf 6.1 de ontwikkelportfolio is 
gepresenteerd, wordt er in paragraaf 6.2 aandacht besteed aan de vier mogelijke strategieën, of typen relaties 
waarnaar de portfolio verwijst. Paragraaf 6.3 behandelt het gebruik, de aanbevelingen om optimaal gebruik te 
maken van de ontwikkelportfolio en de voor- en nadelen ervan. 

6.1: De ontwikkelportfolio 

De ontwikkelportfolio heeft tot doel om het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces te 
ondersteunen. Voor de manier waarop deze ontwikkelportfolio tot stand is gekomen wordt verwezen naar 
bijlage 15. De ontwikkelportfolio is het resultaat van een twee-staps-model, zie figuur 6.1. Het algoritme, zie 
volgende pagina, is te vertalen naar een beslisdiagram, zie figuur 6.2. 

strategisch is het 

hefboom ontwikkelbelang 

t-----+-------i ___.. -->- boog __.. 

bottle-neck of 

routine laag ? 

INKOOPPORTFOLIO 

ONIWIKKELPORTFOLIO 

Figuur 6.1: Ontwikkelportfolio 

Figuur 6.2: Beslisdiagram voor de ontwikkelportfolio 
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Algoritme: 
l. Plaats de produkt-leverancier-combinatie in de inkoopportfolio, zie voor operationalisering § 5.1.3 . 
2. Beantwoord de vraag of het ontwikkelbelang hoog of laag is, zie operationalisering § 6.1.1 . 
3. Plaats vervolgens de produkt-leverancier-combinatie met de twee karakteristieken, namelijk soort 

kwadrant van de inkoopportfolio en hoog of laag ontwikkelbelang, in de ontwikkelportfolio. 
4. Lees het type relatie(= te volgen strategie) afuit de ontwikkelportfolio, zie typen relaties § 6.2. 

6 .1.1 : Operationalisering van het ontwikkelbelang 

Uit de toetsing die staat beschreven in het vorige hoofdstuk blijkt dat er aan de basis van de ontwikkelport
folio, de inkoopportfolio, een dimensie toegevoegd dient te worden die aandacht besteed aan de aspecten die 
de behoeften aan leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces bepalen. Er is voor gekozen om dit te 
doen aan de hand van de variabele "ontwikkelbelang". Deze extra dimensie wordt in deze subparagraaf 
geïntroduceerd middels het beschrijven van de gekozen operationalisering ervan. De operationalisering stoelt 
op de bevindingen uit de toetsing en een aantal gesprekken en discussies met ontwikkelaars en projectleiders. 

Om de vraag te beantwoorden of er sprake is van hoog of laag ontwikkelbelang moet er eerst onderscheid 
gemaakt worden tussen inkoopprodukten en ontwikkelprodukten: 

lnkoopprodukt 

Ontwikkelprodukt 

= Een produkt waar geen specifieke ontwikkeling voor de uitbesteder door de 
leverancier wordt gedaan, een standaard produkt. 

= Een produkt waar een bepaalde specifieke ontwikkeling voor de uitbesteder door de 
leverancier wordt gedaan. 

Er is sprake van een hoog ontwikkelbelang als op één van de onderstaande vragen per inkoop- of 
ontwikkelprodukt "ja" wordt geantwoord. 

Voor een inkoopprodukt: 
... Is het inkoopprodukt essentieel1 voor de functionaliteit van het totale systeem? 
... Zijn er (technische) criteria met betrekking tot bijvoorbeeld levensduur, (bewijsbare) veiligheid, 

geluid, massa en/of snelheid die door XSB getest dienen te worden? 

Voor een ontwikkelprodukt: 
... Is het ontwikkelprodukt essentieel1 voor de functionaliteit van het totale systeem? 
... Zijn er (technische) criteria met betrekking tot bijvoorbeeld levensduur, (bewijsbare) veiligheid, 

geluid, massa en/of snelheid die door XSB getest dienen te worden? 
... Is er sprake van nieuwigheid ten aanzien van techniek, functionele specificaties of 

gebruik/toepassing? 

6.2 : De vier strategieën, typen relaties 

De ontwikkelportfolio verwijst naar vier typen relaties die in deze paragraaf verder uitgewerkt worden. De 
gehanteerde benaming slaat niet terug op de definities uit de literatuur, zoals behandeld in bijlage 9, omdat 
deze verwarrend en weinig concreet zijn. Voor de duidelijkheid wordt eerst het verschil tussen de vier relaties 
aangeduid. 

1 De mate waarin een produkt essentieel is voor de functionaliteit van een totaal systeem is moeilijk te concretiseren. Er is 
voor gekozen om dit niet verder uit te werken daar het nut van de vraag in het bevorderen van discussie en communicatie zit. 
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Het verschil tussen de vier typen relaties is drieledig: 
l. het type produkt, ontwikkel- of inkoopprodukt, waarop de taken van Inkoop voornamelijk zijn gericht; 
2. het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproject; 
3. de mate van leveranciersbetrokkenheid in het individuele ontwikkelingsproces van een produkt, dit is het 

zelfde als de mate van uitbesteding van de ontwikkeling. 

Co-development Co-engineering Co- Co-making 
purchasing 

Taken Inkoop ontwikkelprodukten ontwikkelprodukten inkoop- inkoop- en ont-
gericht op: produkten wikkelprodukten 

Tijdstip leveran- vroeg, verspreid, verspreid laat 
ciersbetrokkenheid nl. vóór totstand- nl. vanaf begin "overall over 
in ontwikkelings- koming concepten design" -fase ( fase 2 Sys. project 
project Mgt) tot eind "detail 

design"-fase (fase 3 
Sys.Mgt) 

Mate van leveran- veel, veel, n.v.t. gering, 
ciersbetrokkenheid leverancier wordt zeer leverancier wordt vroeg, leverancier wordt 
in individueel vroeg, nl. vóór nl. begin "overall design"- laat, nl. ergens in 
produktontwikke- totstandkoming fase (fase 2 Sys. Mgt), "detail design" -
lingsproces concept, betrokken betrokken fase (fase 3 Sys. 

Mgt)ofema 
relatie gericht op uitbesteden ontwikkeling betrokken 
samenwerking, mate o.b.v. functionele 
uitbesteding ontwik- specificaties produktie-rijp 
keling afhankelijk van maken en evt. 
kennisverschil. proto's leveren 

Tabel 6.1: Verschil in vier typen relaties 

De vier relaties worden per subparagraaf toegelicht; voor verdere uitwerking ervan wordt verwezen naar 
bijlage 16. De taken die aan het eind van elke subparagraaf staan, dienen verdeeld te worden over de 
verschillende partijen: Inkoop, leverancier en Ontwikkeling. De wijze waarop dit kan gebeuren staat 
beschreven in het verbetervoorstel onder Structuur in paragraaf 4.4. 

6.2.1: Co-development 

De essentie van co-development is dat de toevoer van kennis over de verschillende ontwikkelingsprojecten 
heen gewaarborgd moet worden om innovatie vanuit de technologie mogelijk te houden. Het betreft 
voornamelijk produkten die in hoge mate bepalend zijn voor de functionaliteit van het totale systeem. De 
leverancier moet in de conceptuele fase betrokken worden en er moet getracht worden volledige openheid te 
realiseren in deze fase om zodoende optimaal gebruik te maken van de expertise van de leverancier. 
Voor de hefboom-produkt-leverancier-combinaties (dat wil zeggen: produkt-leverancier-combinaties uit het 
hefboom-kwadrant van de inkoopportfolio met een hoog ontwikkelbelang) kan dit gerealiseerd worden door 
beleidsmatig de keuze te maken je te committeren aan één leverancier. Ondanks dat de marktsituatie het 
"hefbomen" mogelijk maakt, vooral in de reguliere produktie-fase, wordt een optimaal resultaat bereikt als 
ervoor gekozen wordt dit niet te doen om wille van het behoud van de toevoer van kennis en de benodigde 
openheid in de conceptuele fase. Het "hefbomen" in het ontwikkelingsproces vindt niet op produkt-niveau 
maar op technologie-niveau plaats; namelijk in de haalbaarheidsfase waar een keuze voor een bepaald 
concept, een bepaalde technologie/produktgroep, gemaakt wordt. 

De intensieve samenwerking zou over verschillende disciplines van beide organisaties heen moeten gaan, zie 
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figuur 6.3 : 

kwa- kwa-
liteit liteit 

logistiek logistiek 

ontwikkeling ontwikkeling 

organisatie 
vun de 

uitbesteder 

organisatie 
van de 

leverancier 

Figuur 6.3: Structuur van samenwerking bij co-development [Cunningham and Homse, 1986) 

ESSENTIE CO-DEVELOPMENT 

kennisaspect waarborgen over de projecten heen om innovatie vanuit de teclmologie te kunnen 
gebruiken d.m.v. intensieve open samenwerking (op langere termijn) en openheid in conceptuele 

fase van het ontwikkelingsproject 
kader 6.1 

Inkoop-gerichte taken: 
• In teamverband deelnemen aan probleemanalyse en het betrekken van de leverancier hierin. 
• In teamverband bijdragen aan de bepaling van de produktstructuur. 
• Aandragen van leveranciers van verschillende mogelijke technologieën die geschikt zijn voor een 

dergelijke samenwerking. 
• Leggen van leverancierscontacten. Wellicht is het soms nodig potentiële leveranciers van te voren te gaan 

zoeken middels continu marktonderzoek (project-ongebonden dus) en daarmee contact te leggen om te 
achterhalen of het voordragen voor een specifiek project tot de mogelijkheden behoort. 

• Tot stand brengen en onderhouden van de samenwerking over de verschillende disciplines van de 
leverancier en XSB heen. 

• Vastleggen van afspraken met de leverancier. 
• Vroegtijdig duidelijkheid creëren over de vergoeding van de ontwikkelingsprestatie en de gang van zaken 

bij wijzigingen in specificaties en planning. 
• Evalueren van de samenwerking gedurende en na het ontwikkelingsproject om continue verbetering te 

kunnen realiseren. 
• Eventueel het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen verschillende leveranciers. 
• Contracteren (zie bijlage 9 voor een soort contract) en/of afsluiten van "mutual agreements". 
• Bestellen, chasseren en zorgdragen voor de vergoeding van de ontwikkelingsinspanningen. 

Mogelijke taken van de leverancier: 
Afhankelijk van het kennisverschil tussen leverancier en uitbesteder en de situatie het al dan niet zelf doen of 
helpen bij : 
• Het opstellen van functionele specificaties. 
• Het opstellen van produktspecificaties. 
• Het opstellen van specificaties van de (hulp )middelen en het realiseren ervan. 
• Het opstellen van specificaties van de interfaces. 
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.,. Het testen van proto's . 

.,. Het beheren of verzorgen van de TPD . 

.,. Het opstellen van kwaliteitsplannen. 
Onafhankelijk van het kennisverschil en de situatie: 
.,. Het ontwikkelen en/of inrichten van het proces . 
.,. De produktie van prototypen en pre-produktieseries . 
.,. Het uitvoeren van de wijzigingen. 

6.2.2: Co-engineering 

De essentie is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise van de leverancier om zodoende 
uiteindelijk kosten te besparen, met behoud van kwaliteit. Het is niet zo dat er samen wordt ontwikkeld zoals 
bij co-development; deze ontwikkelprodukten lenen zich er uitermate voor om de ontwikkeling uit te besteden 
op basis van functionele specificaties en specificaties van de interfaces. 
Vanaf de "overall design"-fase (fase 2 van het Systems Management) tot aan de "engineering"-fase (fase 4 
van het Systems Management) kunnen verschillende leveranciers in concurrentie ontwikkelen. Dit houdt in 
dat in het ontwikkelingsproces op produktniveau (namelijk op produktontwerp) "hefbomen" plaatsvindt. De 
verschillende leveranciers komen in principe van de voorkeurleverancierslijst. Vóór fase 4 zou er een 
expliciete leverancierskeuze moeten worden gemaakt, om toch nog optimaal gebruik te maken van de 
"learning-curve" van de leverancier. 
Afspraken en/of contracten, vergoedingen van de ontwikkelingsprestatie en de communicatie-structuur 
moeten gericht zijn op kosten-reductie (ontwikkelingskosten én kostprijs) en op de mogelijkheid om 
uiteindelijk in de reguliere produktiefase te "hefbomen" -zonder het vertrouwen van de leverancier te 
schaden-. 

ESSENTIE CO-ENGINEERING 

optimaal gebruik maken van de technische kennis, kunde en ervaring van de leverancier om 
uiteindelijk kosten-reducties te realiseren door o.b. v. goede functionele specificaties en 

specificaties van de interfaces de ontwikkeling uit te besteden 
kader6.2 

Inkoop-gerichte taken: 
.,. Aandragen van de verschillende geschikte leveranciers van de voorkeurleverancierslijst. 
.,. Het zoeken naar leveranciers als er op de voorkeurleverancierslijst geen geschikte leveranciers zijn . 
.,. Tot stand brengen van eerlijke concurrentie tussen de leveranciers gedurende fase 2 en 4 van het Systems 

Management. 
.,. Deelnemen aan "Value-analysis"-programma' s . 
.,. Monitoren van de kostprijs en investeringen en zonodig acties initiëren en begeleiden om deze op target te 

houden, respectievelijk te verlagen . 
.,. Zorgdragen voor een input van realistische planningsgegevens en gegevens over kostprijzen en 

ontwikkelingskosten ter bepaling van respectievelijk de projectplanning en kostprijs- en 
ontwikkelingskostendoelstellingen . 

.,. Continue benchmark om voeling te houden met ontwikkelingen op de markt, voornamelijk op het gebied 
van (kost)prijzen en ontwikkelingskosten, om te kunnen beoordelen of de prestatie van de 
voorkeurleveranciers (nog) marktconform is . 

.,. Afspraken maken en vastleggen over de vergoeding van de ontwikkelingsprestatie en gang van zaken bij 
wijzigingen in specificaties en/of planning . 

.,. Coördinatie van de wijzigingen, mogelijk via de wijzigingsprocedure van de leverancier, met speciale 
aandacht voor kostprijs- en ontwikkelingskostenconsequenties . 

.,. Informatie-uitwisseling naar intern belanghebbende partijen . 

.,. Tot stand brengen van periodiek overleg met de leverancier om op de hoogte te blijven van zaken zoals 
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planning, (mogelijke) wijzigingen, voorvallen en moeilijkheden. 
• Op juiste wijze afhandelen van de leveranciers die hebben mee-ontwikkeld, dit houdt in dat er een reden 

van afwijzing wordt opgegeven, vergoeding wordt geregeld en dat ervoor gezorgd wordt dat de relatie 
voor toekomstige samenwerking niet wordt geschaad. 

• Evalueren van de samenwerking en verbeteringssuggesties verwerken. 
• Contracteren en/of afsluiten van "mutual agreements". 
• Bestellen, chasseren van prototypen en pre-produktieserie(s) en zorgdragen voor de vergoeding van 

ontwikkelingsinspanningen. 

Mogelijke taken van de leverancier: 
Van degene die in concurrentie mee-ontwikkelen: 
• Het specificeren van produkt, proces en (hulp)middelen op basis van functionele specificaties en 

specificaties van de interfaces. 
Van de leverancier die de uiteindelijke produktie krijgt: 
• De detail engineering. 
• Het inrichten van het proces. 
• Het uitvoeren van de wijzigingen. 
• Het beheren of verzorgen van de TPD. 
• De produktie en het testen van de prototypen en pre-produktieserie(s). 
• Het realiseren van de benodigde (hulp )middelen. 
• Het opstellen van kwaliteitsplannen. 

6.2.3: Co-purchasing 

De rol van Inkoop is in dit kwadrant voornamelijk gericht op de inkoopprodukten. De essentie is dat door 
Inkoop en Ontwikkeling vroegtijdig in het project hecht samengewerkt dient te worden om een reductie van 
het toeleveringsrisico te realiseren, indien nodig tegen meerkosten. 
Een dergelijke hechte samenwerking tussen inkoper en ontwikkelaar zou goed tot zijn recht komen in een 
(duo-)team, dat de verantwoordelijkheid krijgt over desbetreffend inkoopprodukt (zie voorbeeld Hollandse 
Signaal in bijlage 9). 
Het marktonderzoek moet vroegtijdig geïnitieerd worden om de tijd te hebben het risico te reduceren door op 
zoek te gaan naar "second sources": substituten in de vorm van technologieën, produkten en of leveranciers. 

Voor de onhvikkelprodukten is de rol van Inkoop grotendeels hetzelfde als in het co-engineering-kwadrant 
alleen komt daar de risico-reductie door middel van standaardiseren bij. Dit houdt voornamelijk in dat Inkoop 
probeert te voorkomen dat de betrokken leverancier het ontwikkelprodukt leverancier-specifiek maakt. 

ESSENTIE CO-PURCHASING 

de aandacht van Inkoop gaat uit naar de inkoopprodukten waarvoor vroeg in het project 
marktonderzoek geïnitieerd moet worden om het toeleveringsrisico te minimaliseren, voor 

ontwikkelprodukten is de rol van Inkoop hetzelfde als bij co-engineering met extra aandacht voor 
toeleveringsrisico-reductie d.m.v. standaardisatie 

kader 6.3 

Inkoop-gerichte taken : 
• Vroegtijdig initiëren en uitvoeren van project-specifiek marktonderzoek. 
• Aandragen van substituten in de vorm van technologieën, produkten en/of leveranciers. 
• Trachten standaardisatie te bewerkstelligen middels aandragen van standaardprodukten en "overdreven" 

specificaties aan de kaak te stellen. 
• Het proberen te voorkomen dat het ontwerp van ontwikkelprodukten leverancier-specifiek wordt. 
• De informatie-uitwisseling naar de interne belanghebbende partijen. 
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" Contracteren. 
" Realiseren (bestellen en chasseren) van tijdigheid van prototypen en pre-produktie-series middels 

bijvoorbeeld schuiven van "eigen" produktie-orders en extra vergoeding. 

Taken van de leverancier voor ontwikkelprodukten zijn hetzelfde als bij co-engineering met dat verschil dat 
er hoogstwaarschijnlijk niet in concurrentie ontwikkeld kan worden. 

6.2.4: Co-making 

De essentie bij co-making is dat de benodigde produkten in een ontwikkelingsproces tijdig aanwezig zijn, 
desnoods tegen extra kosten. Het betreft dermate eenvoudige, goedkope produkten dat Inkoop moet proberen 
met zo min mogelijk inspanningen de aanwezigheid te realiseren. Dit houdt in: leverancierskeuze puur op 
basis van de voorkeurleverancierslijst, standaardcontract afsluiten, communicatie via standaarddocument en 
slechts de tijdigheid monitoren als ontwikkelingsprestatie-meting. 

Ontwikkelprodukten worden in dit kwadrant door de leverancier produktie-rijp gemaakt en eventueel levert de 
leverancier de proto's en pre-produktie-series. 
Samenwerking is minimaal en verloopt alleen via het InkoopNerkoop-kanaal, zie figuur 6.4. 

0 ·.p, 

t 
Figuur 6.4: Structuur van samenwerking bij co-making [Cunningham and Homse, 1986) 

ESSENTIE CO-MAKING 

tijdige aanwezigheid van de produkten, desnoods tegen meerkosten 

Inkoop-gerichte taken: 
" Leverancierskeuze op basis van voorkeurleverancierslijst. 
" Coördinatie van de wijzigingen van en naar de leverancier en Ontwikkeling. 
" Communicatie van en naar de leverancier zoveel mogelijk via standaarddocumenten. 
" Informatie-uitwisseling naar interne belanghebbende partijen. 
" Contracteren. 

kader 6.4 

" Bestellen en zorgen voor tijdige aanwezigheid van de prototypen en pre-produktieserie(s), indien nodig 
tegen meerkosten of bij een andere leverancier dan de uiteindelijk produktie-leverancier. 

Mogelijke taken van de leverancier voor ontwikkelprodukten: 
" Het produktie-rijp maken. 
" Eventueel de produktie en het testen van proto's en pre-produktieseries 
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6.3: Het gebruik van de ontwikkelportfolio 

Hoe moet de ontwikkelportfolio nu gebruikt worden? 
De ontwikkelportfolio zou reeds in het begin van de haalbaarheidsfase (fase 1 Systems Management) moeten 
worden gehanteerd door Inkoop en Ontwikkeling. Op dat moment worden namelijk de bouwblokken en 
benodigde functies bepaald; en moet Inkoop de leverancier voor de meest kritische onderdelen "aanleveren", 
de co-developer. Er moet samen met Inkoop besproken worden wat de mogelijkheden op de leveranciersmarkt 
zijn voor de verschillende produkt-leverancier-combinaties. Deze moeten met behulp van de 
voorkeurleverancierslijst, in de ontwikkelportfolio geplaatst worden. Tevens moeten op dit moment de "witte 
vlekken", produkten waarvoor (nog) geen geschikte leveranciers en/of technologieën bekend zijn, worden 
bepaald. 
Op basis van de plaatsing van de verschillende produkt-leverancier-combinaties en de geconstateerde "witte 
vlekken" moeten actieplannen worden geformuleerd waaraan Inkoop en Ontwikkeling zich committeren. Bij 
elk volgend review moet vervolgens voor de onderdelen die aan bod komen het bovenstaande worden 
herhaald. 

INKOOP 

voorkeurlevenmcicralijst 

ONIWIKKELING 

ontwikkelingsproject 

INKOOP EN ONTWIKKELING 

bouwblokken, samenstellingen en mono-ondellielen plaatsen in 

DE ONIWIKKELPORTFOLIO 

ACTIEPLAN 
per produl."1-leverancia-combinatie 

Figuur 6.5: Gebruik van de ontwikkelportfolio 

In het actieplan staan de uit te voeren taken van Inkoop en Ontwikkeling zoals: 
,,. Met welke leveranciers gesproken moet worden, door wie en wanneer. 
,,. Wanneer uiterlijk een leverancierskeuze moet worden gemaakt. 
,,. Voor welk probleem project-specifiek marktonderzoek geïnitieerd moet worden, en welk 

ontwikkelaar/inkoop-duo daarvoor verantwoordelijk wordt. 
,,. Afspraken die zijn gemaakt en welke nog moeten worden besproken. 

Het actieplan dat geformuleerd wordt, moet allereerst concreet zijn. Daarnaast moet het actieplan duidelijk 
geformuleerd zijn en worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de Inkoop en Ontwikkeling. Dus niet 
alleen door die Ontwikkelaar en Inkoper die aangewezen zijn om het project te begeleiden, maar ook 
bijvoorbeeld de SAM (Supplier Account Manager) van de betrokken leveranciers. 
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6.3.1: Aanbevelingen om optimaal gebruik van ontwikkelportfolio te realiseren 

Wijnstra [ 1995] onderscheidt vier niveau's van activiteiten waaruit de rol van Inkoop in een 
ontwikkelingsproces bestaat: "strategy"-, "supplier structure"-, "single development relationships"- en het 
"single project"-niveau. De ontwikkelportfolio is een hulpmiddel om de activiteiten van Inkoop te 
structureren op individueel project niveau (="single-project"-niveau). Pas als de andere drie niveau's de 
ontwikkelportfolio ondersteunen, kunnen opbrengsten van het gebruik van de portfolio optimaal tot hun recht 
komen. 

Op "strategy"-niveau moet een goede definitie bestaan van de kern-activiteiten van XSB, om daarop de 
keuze over de mate van uitbesteding van de ontwikkeling te kunnen baseren. Tevens moet er een uitgewerkt 
Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces zijn/komen (zie verbeterpunt bij 
Strategie in paragraaf 4.3.4). 

Op "organisation of the supplier-structure"-niveau moet zorg gedragen worden voor een optimale 
leveranciers basis. 
Thans voldoet de voorkeurleverancierslijst bij XSB niet aan de "nieuwe" eisen van tijdige 
leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelingsproces, zie paragraaf 5.3. Om te zorgen dat er op basis van 
de voorkeurleverancierslijst gekozen kan worden voor leveranciers die betrokken kunnen worden bij het 
ontwikkelingsproces, moet deze gestoeld zijn op marktonderzoek dat naast "reguliere-produk1:ie aspecten" 
tevens "ontwikkelingsaspecten" in beschouwing neemt. 
Wat deze "ontwikkelingsaspecten" betreft, moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 
• Is er een ontwikkelingsafdeling? Dit kan gemeten worden aan de hand van bijvoorbeeld het aantal 

ontwikkelaars, het opleidingsniveau van de ontwikkelaars, het afdelingsbudget. 
• Welke ontwikkel-tools worden gebruikt? Dit kan aan de hand van het afvinken van een puntenlijstje van 

de mogelijke tools, zoals CAD/CAM, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Design for Assembly 
(DF A), wijzigingsprocedure, verbeterteams, ideeënbus. 

• Welke planning-tools worden gebruikt? In ieder geval moet bekend zijn of de leverancier een planning
tool (methode) hanteert waardoor het aannemelijk wordt dat proto's op afgesproken tijd afgeleverd 
kunnen worden, daarnaast moet bekend zijn aan de hand van welke planning-tool (methode) projecten 
worden gepland/doorlopen. 

• Hoe worden proto's gemaakt en getest? Dit kan aan de hand van het afvinken van een lijstje van zaken 
waaraan gedacht moet worden zoals: zijn er proto-bouwfaciliteiten, zijn er testcapaciteiten en is er 
berekenings- en simulatiecapaciteit? 

• Welke ontwikkelingservaring bestaat er? Produkten of klanten kunnen als referentie dienen. 
• Wat is het beleid ten aanzien van ontwikkeling? 

Op "single-development-relationship"-niveau moet ervoor gezorgd worden dat de relatie wordt bewaakt aan 
de hand van een prestatie-meting, om zodoende continue verbetering mogelijk te maken. Deze prestatie
meting kan afgestemd worden op de verschillende typen relaties uit de portfolio. Zo kan bij co-development 
meer waarde gehecht worden aan een criterium dat het innovatief vermogen meet, om zodoende ook over de 
projecten heen het kennisaspect te waarborgen. Bij co-engineering kan een groter belang worden gehecht aan 
de focus van de leverancier om de kosten te bewaken en/of verlagen. Terwijl bij de co-maker meer aandacht 
wordt geschonken aan de tijdigheid. (zie voor andere criteria bij het laatste verbetervoorstel in paragraaf 4.4) 
Dit aspect moet nog verder uitgediept en concreet gemaakt worden. 

6.3.2: Voor- en nadelen van de ontwikkelportfolio 

De ontwikkelportfolio biedt als elk model in het algemeen de mogelijkheid om over de tijd en verschillende 
medewerkers heen, te komen tot een consistent leveranciersmanagement. Het vergroot het strategisch inzicht 
en kan goed dienst doen als communicatiemiddel voor verschillende partijen. 
In het bijzonder heeft de ontwikkelportfolio als voordeel dat het expliciet de aspecten die van belang zijn voor 
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leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces meeneemt in de variabelen. Zie voor de voor- en nadelen 
tabel 6.2: 

Voordelen van de ontwikkelportfolio Nadelen van de ontwikkelportfolio 

. Het biedt een structuur die persoons-, relatie- en situatie- • Door de drie dimensies een 
afhankelijke invulling van de rol van Inkoop in het complex model. 
ontwikkelingsproces helpt voorkomen. • De mate van uitbesteding van 

• Het is een communicatiemiddel, namelijk een hulpmiddel a.h.v. ontwikkelingsactiviteiten rolt niet 
welk Inkoop en Ontwikkeling kunnen communiceren om automatisch uit het model; Late 
zodoende samenwerking te vergroten. leveranciersbetrokkenheid in het 

• Het neemt zowel ontwikkel- en produktie-aspecten in project houdt niet direct in dat er 
beschouwing, wat leidt tot een groter strategisch inzicht. weinig ontwikkeling door de 

• Het biedt hulp bij de bepaling van een efficiënte en effectieve leverancier wordt gedaan, eerder 
inzet van or2anisatiemiddelen andersom zelfs. 

Tabel: 6.2: Voor- en nadelen van de ontwikkelportfolio 

In de loop van dit rapport zijn alle onderzoeksvragen behandeld maar de vraag rest: hoe nu verder? In het 
volgende hoofdstuk worden samenvattend conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan, onderzoeksvragen 
beantwoord en een voorstel gedaan voor de invoering van de ontwikkelportfolio. 
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HOOFDSTUK 7: Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan de orde. In paragraaf 7.1 staan 
conclusies en aanbevelingen die van toepassing zijn op XSB, er wordt daarmee tegelijkertijd antwoord 
gegeven op de onderzoeksvragen. In paragraaf 7.2 wordt een voorstel gedaan van invoeringsmaatregelen die 
XSB zou kunnen uitvoeren om de ontwikkelportfolio te gaan gebruiken. In paragraaf 7.3 wordt aandacht 
besteed aan conclusies en aanbevelingen die mogelijk algemener toepasbaar zijn. Enkele vragen voor verder 
onderzoek komen als laatste aan bod. 

7.1: Conclusies en aanbevelingen van toepassing op XSB 

In deze paragraaf worden de conclusies en aanbevelingen behandeld. Met de behandeling ervan wordt 
tegelijkertijd antwoord gegeven op de onderzoeksvragen; deze worden telkens voordat zij besproken worden 
kort aangehaald. 

De eerste conclusie en aanbeveling geeft samenvattend antwoord op de eerste en derde onderzoeksvraag: 
1. Hoe moet de taakverdeling en de samenwerking tussen Inkoop, leverancier en Ontwikkeling eruit zien? 
3. Op welk moment dient de leverancier betrokken te worden bij het ontwikkelingsproces en onder welke 

voorwaarden? Hoe wordi die keuze gemaakt, op basis van welke variabelen, en hoe kan die eventueel beter 
worden gemaakt? 

Op dit moment wordt de keuze voor het tijdstip en de mate van leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproject afhankelijk van persoonlijke, situationele en relationele factoren door Ontwikkeling en 
Inkoop gemaakt. Hierdoor is er geen consistent leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces bij XSB. 
Inkoop kan met behulp van haar expertise op het gebied van relatiebeheer een consistent 
leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces realiseren, waarmee zij toegevoegde waarde levert aan 
het ontwikkelingsresultaat. Om dit te realiseren dient ingespeeld te worden op: 
• de verschillende behoeften aan leveranciersbetrokkenheid bij het ontwikkelingsproces qua tijdstip van en 

mate van samenwerking of uitbesteding, 
• het type produkt (inkoop- of ontwikkelprodukt). 
De verschillende behoeften aan leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces worden bepaald door 
aspecten zoals: 
• de mate waarin het produkt essentieel is voor de functionaliteit van het totale systeem, 
• de mate van nieuwigheid ten aanzien van techniek, functionaliteit, gebruik en/of toepassing, 
• de mate waarin er (technische) criteria zijn die door XSB getest dienen te worden. 
In veel mindere mate wordt de behoefte bepaald door de situatie op de leveranciersmarkt. Dit blijkt uit het 
gegeven dat de inkoopportfolio, zoals geoperationaliseerd bij XSB, niet leidt tot het stellen van de juiste 
prioriteiten voor het tijdstip van betrekken van en de mate van samenwerking met leveranciers in een 
ontwikkelingsproces. De ontwikkelportfolio houdt namelijk geen rekening met de hierboven genoemde 
aspecten die de behoeften aan leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces bepalen. 

Om een consistent leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces te realiseren, wordt aanbevolen 
gebruik te maken van de voorgestelde ontwikkelportfolio, zie paragraaf 6.1 . Deze ontwikkelportfolio kan 
gebruikt worden om te bepalen welke relatie het best van toepassing is op de desbetreffende produkt
leverancier-combinatie. De Inkoop-gerichte taken zijn afgestemd op de geformuleerde vier mogelijke 
strategieën of typen relaties waarnaar de ontwikkelportfolio verwijst, zie paragraaf 6.1.1 tot en met 6.1.4. 

De vier typen relaties uit de portfolio zijn afgestemd op de verschillende behoeften aan 
leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproces van XSB en kunnen als volgt gekarakteriseerd worden: 
• Co-development: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid bij een project is zeer vroeg en de mate van 

leveranciersbetrokkenheid bij het individuele produktontwikkelingsproces is groot. Beide vinden plaats 
vanaf de totstandkoming van de concepten. 
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"' Co-engineering: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid bij het ontwikkelingsproject is verspreid 
(vanaf de "overall-design"-fase, fase 2 van het Systems Management, tot het eind van de "detail-design"
fase, fase 3 van het Systems Management). De mate van leveranciersbetrokkenheid is groot, namelijk de 
ontwikkeling wordt uitgevoerd op basis van functionele specificaties; dat impliceert 
leveranciersbetrokkenheid in het afzonderlijke ontwikkelingsproces van een produkt vanaf de "overall 
design"-fase (fase 2 van het Systems Management); 

"' Co-purchasing: de taken van Inkoop zijn voornamelijk gericht op de inkoopprodukten 
(=standaardprodukten), in tegenstelling tot de vorige twee relaties. Inkoop moet reeds vroegtijdig bij het 
project worden betrokken daar het meestal produkten betreft die grondig marktonderzoek behoeven, dat 
tijdig geïnitieerd dient te worden; 

"' Co-making: het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid is laat in het ontwikkelingsproject en de mate van 
leveranciersbetrokkenheid bij het individuele ontwikkelingsproces van het produkt is gering, zij bestaat 
namelijk slechts uit het produktie-rijp maken. 

Deze volgende conclusie en aanbeveling geeft antwoord op de tweede onderzoeksvraag: 
2. Is de leverancier ingericht voor het samenwerken in een ontwikkelingsproces? 

Op dit moment is niet alleen het inconsistent leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces een 
verbeterpunt. Het huidige voorkeurleveranciersbestand is historisch gegroeid en daardoor niet ingericht op de 
tijdige betrokkenheid van de leverancier bij het ontwikkelingsproces. Het ontbreekt de leveranciers veelal aan 
ontwikkelingscapaciteiten en -ervaring. 
Aanbevolen wordt om te beginnen met een duidelijke beleidskeuze over de manier waarop het huidige 
voorkeurleveranciersbestand dient te worden aangepast: de huidige leveranciers uit het 
voorkeurleveranciersbestand kunnen worden "opgevoed" tot volwaardige ontwikkelingspartners of er kunnen 
leveranciers worden gezocht die reeds "volwaardige" ontwikkelingspartners zijn. 

Om consistent leveranciersmanagement te kunnen realiseren en het huidige voorkeurleveranciersbestand in te 
richten zodat het aan de "nieuwe" eisen van tijdige leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelingsproces kan 
voldoen, zou het Inkoopbeleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het ontwikkelingsproces beter uitgewerkt 
moeten worden. Niet alleen moet er een duidelijke keuze worden gemaakt voor de manier waarop het 
voorkeurleveranciersbestand wordt aangepast, tevens moet ervoor gekozen worden meer kosten in het initiële 
traject te maken omwille van grotere besparingen in het produktietraject. (Kosten voor marktonderzoek en 
vergoeding van de gevraagde ontwikkelingsprestatie van de leverancier.) 
Aanbevolen wordt om bij het uitwerken van het beleid ten aanzien van de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces specifiek aandacht te besteden aan: marktonderzoek, vergoeding voor de gevraagde 
ontwikkelingsprestatie van de leverancier en de taakverdeling. 
In het marktonderzoek moet meer aandacht worden besteed aan de criteria die van belang zijn voor een 
bijdrage in een ontwikkelingsproces zoals ontwikkelingscapaciteiten, -ervaring en -tools; zie paragraaf 6.3 .2. 
Om de leverancier de gewenste bijdrage aan het ontwikkelingsproces te laten leveren moet het beleid richting 
geven aan de wijze waarop de ontwikkelingsprestatie vergoed wordt; zie paragraaf 4.4 bij verbetervoorstel 
onder Strategie. De wijze waarop deze vergoeding tot stand komt kan verschillen per type relatie uit de 
ontwikkel portfolio. 
Tevens zou het inkoopbeleid een indicatie van de taakverdeling en de afstemming waarvoor Inkoop 
verantwoordelijk is, moeten geven; zie verbetervoorstel onder Structuur in paragraaf 4.4. Thans wordt de 
leverancier namelijk verward door de huidige ongestructureerde manier van communicatie en samenwerking 
met XSB waardoor hij geen goede ontwikkelingsprestatie kan leveren . 

Verder verdient het aanbeveling om een goede interne communicatie en samenwerking te bewerkstelligen 
door middel van: 
"' Een informatievoorziening die meer informatie biedt en beter afgestemd en toegankelijker is waardoor de 

taken van Inkoop in het ontwikkelingsproces beter worden ondersteund; zie verbetervoorstel onder 
Informatiesystemen in paragraaf 4.4. 

"' De doelen, de verantwoordelijkheden en de beoordelingen meer te richten op samenwerking; zie 
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verbetervoorstel bij Structuur in paragraaf 4.4. 
.... De organisatie van bijeenkomsten van ontwikkelaars en inkopers; zie verbetervoorstel bij Cultuur in 

paragraaf 4.4. 
.... De invoering van evaluatie-momenten in de Systems Management-structuur; zie verbetervoorstel bij 

Cultuur in paragraaf 4.4. 
De ontwikkelportfolio kan tevens dienen als een aanzet tot het bevorderen van de externe communicatie en 
samenwerking (met de leveranciers). Gedacht kan worden aan een leveranciersdag waarop de 
ontwikkelportfolio besproken wordt. 

Een andere aanbeveling om de opbrengsten van de betrokkenheid van Inkoop bij het ontwikkelingsproces te 
realiseren schuilt in de formele structuur. De formele structuur belemmert een hechte samenwerking tussen 
Inkoop en Ontwikkeling, waardoor een snelle informatie-uitwisseling en afstemming niet plaatsvindt. Zo is 
bijvoorbeeld de huidige wijzigingsprocedure, de "kleine-zeef', niet ingericht op uitbesteding van de 
ontwikkeling aan leveranciers en komt het IRT (formeel gezien het team waarin de samenwerking en 
afstemming tussen Inkoop en Ontwikkeling tot stand zou moeten komen) laat in actie (zie paragraaf 2.2). 
Daarnaast worden er in de formele structuur belangrijke beslissingen genomen op basis van "onvolledige" 
informatie, namelijk zonder de expertise van Inkoop. 

Zodoende worden volgende maatregelen aanbevolen: 
.... Inkoop reeds in fase 0 van het Systems Management bij inkoopbeslissingen over delen van en gehele 

systemen betrekken. 
.... Inkoop in fase 1 van het Systems Management bij de bepaling van de produktstructuur betrekken. 
.... Het IRT reeds in fase 1 van het Systems Management in actie laten komen. 
.... Inkoop in fase 2 van het Systems Management bij de probleemanalyse betrekken en waar nodig tevens de 

leverancier daarbij betrekken. 
.... De "kleine-zeef' beter op een grotere rol van Inkoop en leverancier afstemmen. 

Dit laatste kan ten eerste door de procedure vroeger, vanaf fase 1 van het Systems Management, in het leven 
te roepen. Ten tweede zou het mogelijk gemaakt moeten worden dat Inkoop (eventueel zelfs de leverancier) 
als specialist kan worden aangewezen die advies uitbrengt over het al dan niet uitvoeren van een 
wijzigingsvoorstel. Als laatste zou het standaardformulier zodanig ingericht moeten worden dat er meer 
aandacht wordt gericht op kostprijs- en ontwikkelingskosten-consequenties. 
De bijdrage van Inkoop ten aanzien van de coördinatie van de wijzigingen is voornamelijk in de co
engineering en co-making-relatie te vinden; zie paragraaf 6.2.2 en 6.2.4. Voor de co-engineering zit de 
bijdrage van Inkoop in het feit dat zij nauwlettend de kostprijs- en ontwikkelingskosten-consequenties van 
wijzigingen in de gaten kan houden en kan vergelijken met de informatie uit de continue "benchmark" die zij 
uitvoert. Voor de co-making zit de bijdrage in het feit dat Ontwikkeling meer aandacht kan besteden aan de 
complexe, kostbare en risicovolle produkten daar Inkoop de taken met betrekking tot de coördinatie van 
wijzigingen overneemt. 

Met deze laatst genoemde conclusie en aanbeveling is samenvattend ant\voord gegeven op de vijfde onderzoeksvraag: 
5. Hoe wordt er door Inkoop, Ontwikkeling en de leverancier omgegaan mei wijzigingen en hoe zou dat beter 

kunnen? Wat is en/of kon daarbij de rol van Inkoop zijn? 
In de loop van het bovenstaande is ook deels antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag: 
4. Welke benodigde informatie kon worden uitgewisseld en op welke manier? 
Dit punt behoeft echter nadere concretisering in verder onderzoek. 

7.2: Hoe nu verder? 

Deze paragraaf bevat een voorstel van invoeringsmaatregelen aan de hand waarvan XSB de 
ontwikkelportfolio kan implementeren. 

Aangeraden wordt om ervaring op te doen met de ontwikkelportfolio en haar te beproeven in een concreet 
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ontwikkelingsproject. In het kader van een proef-ontwikkelingsproject kunnen de volgende activiteiten of 
zaken uitgevoerd of geregeld worden: 
• het instrueren van inkoper en ontwikkelaars van het desbetreffende project, 
• de belangrijkste leveranciers van het desbetreffende project op de hoogte brengen, 
• het IRT en de "kleine-zeef' vanaf fase l van het Systems Management in actie laten komen, 
• Inkoop (of leverancier) aanwijzen als "specialist" in de "kleine-zeef' wanneer het produkten betreft 

waarvan de leverancier de ontwikkeling en dus tevens de uitvoering van de wijzigingen op zich neemt, 
• Inkoop bij de bepaling van de produktstructuur betrekken, 
• Inkoop bij de totstandkoming van de projectplanning en kostprijs- en ontwikkelingskostendoelstellingen 

betrekken. 

Parallel hieraan kunnen de volgende zaken worden geregeld: 
• Het verdelen en vastleggen van de taken die staan opgesomd in paragrafen 6.2. l tot en met 6.2.4 tussen 

Inkoop, Ontwikkeling en de leverancier op de manier die is voorgesteld in paragraaf 4.4 onder het 
verbetervoorstel Structuur. 

• Het opstellen van "formats" voor documenten zoals het actieplan, het wijzigingsformulier, contracten 
(afgestemd op verschillende type relaties). 

• Het uitwerken en concretiseren van een ontwikkelingsprestatie-meetsysteem om de vier type relaties op 
een afgestemde wijze te monitoren, zie paragraaf 6.3.1. 

• De documentatie van de ontwikkelportfolio. 
Aan het uitwerken en opstellen van een procedure voor marktonderzoek is reeds begonnen. Hierin worden de 
criteria die van: belang zijn voor het ontwikkelingsproces meegenomen. 

Uiteindelijk moet ervoor gezorgd worden dat het gebruik van de ontwikkelportfolio ondersteund wordt door 
een duidelijk en uitgewerkt inkoopbeleid, wat het volgende inhoudt: 
• Er moet een expliciete keuze worden gemaakt over de manier waarop het huidige leveranciersbestand 

wordt ingericht zodanig dat aan de "nieuwe" eisen van tijdige leveranciersbetrokkenheid bij een 
ontwikkelingsproces kan worden voldaan, 

• De bovenstaande keuze impliceert dat besloten wordt in het initiële traject meer kosten te maken om wille 
van grotere besparingen later in het traject; kosten die worden gemaakt voor vergoeding van de 
ontwikkelingsprestatie en marktonderzoek. 

Inkoop XSB zou zich uiteindelijk sterk moeten maken, eventueel via Corporale Purchasing van PMS, om te 
bewerkstelligen dat de formele structuur uiteindelijk wordt aangepast aan deze "nieuwe" manier van 
samenwerken. 

7.3: Mogelijk algemeen toepasbare conclusies en aanbevelingen 

In het onderzoek zijn enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan waarvan wordt vermoed dat zij 
niet alleen bij XSB maar algemener toepasbaar zijn. Deze worden in deze paragraaf besproken. 

De bestudeerde cases laten een duidelijk verband zien tussen het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid bij 
een ontwikkelingsproces, de complexiteit van een produkt en de mate van verantwoordelijkheid voor de 
produktontwikkeling (ook wel te beschouwen als de mate van uitbesteding van de produktontwikkeling aan 
de leverancier). De leverancier van eenvoudige produkten wordt laat erbij betrokken en draagt weinig 
verantwoordelijkheid voor de produktontwikkeling. De leverancier van complexere produkten en/of 
samenstellingen wordt vroeg erbij betrokken en draagt grote verantwoordelijkheid voor de 
produktontwikkeling. 
Uit dit onderzoek blijkt echter dat er veel behoefte bestaat een leveranciersbetrokkenheid waarbij juist de 
ontwikkeling van eenvoudige produkten volledig uitbesteed wordt op basis van functionele specificaties, en 
dus de leverancier een grote verantwoordelijkheid voor de produktontwikkeling draagt. 
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Om deze schijnbare tegenstrijdigheid op te heffen, kan expliciet onderscheid worden gemaakt tussen het 
tijdstip en de mate van leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelingsproces. Namelijk tussen tijdstip van 
leveranciersbetrokkenheid in een ontwikkelingsproject en de mate van leveranciersbetrokkenheid in het 
ontwikkelingsproces van een afzonderlijk produkt. Of met andere woorden: onderscheid tussen het moment 
van leveranciersbetrokkenheid in het project en het moment van leveranciersbetrokkenheid in het 
afzonderlijke ontwikkelingsproces van de verscheidene produkten in het project. 
Met dit onderscheid wordt het mogelijk een relatief late leveranciers betrokkenheid in een 
ontwikkelingsproject edoch een vroege leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces van het produkt 
te duiden; dit is het geval is bij eenvoudige produkten die namelijk meestal pas laat in een 
ontwikkelingsproject aan bod komen maar uitermate geschikt zijn om op basis van functionele specificaties 
de volledige produktontwikkeling ervan uit te besteden. Zie voor dit onderscheid figuur 5.3 en 5.4. 

De Inkoopportfolio van Kraljic is niet geschikt voor het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces 
omdat de variabelen verzuimen de aspecten mee te nemen die bepalend zijn voor leveranciersbetrokkenheid 
bij dit proces, zoals: 
~ de mate waarin het produkt essentieel is voor de functionaliteit van het totale systeem, 
~ de mate van nieuwigheid van techniek, functionaliteit, gebruik en/of toepassing, en 
~ de mate waarin er (technische) criteria zijn die door de uitbesteder getest dienen te worden. 
Daarbij komt dat de mate waarin de ontwikkeling wordt uitbesteed niet logisch uit de inkoopportfolio volgt 
maar veeleer afhankelijk is van het inkoop- en ontwikkelingsbeleid. 

Goed leveranciersmanagement in het ontwikkelingsproces speelt in op de verschillende behoeften die 
ontstaan aan leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces. Het model dat gebruikt wordt ter 
ondersteuning van het leveranciersmanagement dient dus de aspecten die deze behoeften bepalen mee te 
nemen. Zoals de ontwikkelportfolio doet die staat beschreven in hoofdstuk 6. 

De taken van Inkoop in een ontwikkelingsproces zijn verschillend van aard voor twee type produkten, 
namelijk inkoopprodukten (standaardprodukten) en ontwikkelprodukten (produkten waarvan een deel van de 
ontwikkeling bij de leverancier plaatsvindt). Deze taken zijn verschillend maar even belangrijk daar de 
tijdigheid van inkoopprodukten in een ontwikkelingsproces van belang is vanwege hun uitstralingseffect op 
andere produkten. Zo kan bijvoorbeeld door de onbekendheid van de interface-aspecten van de 
inkoopprodukten of de afwezigheid ervan, de ontwikkeling van andere produkten worden opgehouden. De 
bijdrage van Inkoop aan het ontwikkelingsresultaat middels taken die gericht zijn op de inkoopprodukten 
moet niet onderschat worden. 
Er zouden dus duidelijk verschillende taken van Inkoop voor de twee type produkten gedefinieerd moeten 
worden om Ontwikkeling op een goede manier te ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld voor XSB gedaan door de 
taken te koppelen aan de vier strategieën waarnaar de ontwikkelportfolio verwijst; zie paragraaf 6.2.1 tot en 
met 6.2.4. 

Op mijn eerste dag bij XSB werd mij boven een broodje kroket gevraagd wie ik was en wat ik kwam doen. 
Los van mijn antwoord werd ik bij het uitspreken van het woord universiteit onderbroken met de woorden: 
"Oh, weer een theoretisch modelletje". De vraagsteller wist blijkbaar reeds wat ik gedurende mijn onderzoek 
heb ondervonden, namelijk dat de praktische organisatie de vaak idealistisch gestelde randvoorwaarden 
waarbinnen een model geldig is, volledig overwoekeren. Het belang van organisatorische aspecten als 
informatie-voorziening, organisatie-lay-out, opleidingsniveau en vaardigheden van de medewerkers zijn erg 
bepalend en hieraan heb ik -blijkens de woorden die mij zullen heugen- net als velen vóór mij, helaas te 
weinig aandacht kunnen besteden. Zodoende zijn fascinerende vragen voor verder onderzoek: 
,.. Hoe kan Inkoop de verschillende relaties monitoren: met behulp van welke informatie, in welke vorm 

en op welke manier? 
,.. Hoe beïnvloedt de lay-out (de functionele structuur maar ook de ruimtelijke ordening) van de 

inkooporganisatie de gedifferentieerde leveranciersbenadering en vice versa? 
,.. Hoe beïnvloedt de personele bezetting (verschillende inkopers profielen) en de wijze van aansturing de 

gedifferentieerde leveranciersbenadering en vice versa? 
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CAD/CAM 
CT 
CTD 
CN 
DFA 
F&A 
Favo 
FMEA 
FTM 
IK 
IRT 
lli 
mlli 
MR 
OTM 
PG 
PMC 
PMG 
PMS 
RC 
RT 
s 
SAM 
sli 
SSR 
SQA 
TBB 
TPD 
US 
Wbnr 
XSB 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

= Computer Aided Design / Computer Aided Manuf acturing 
= Computer T omography 
=Centraal Technische Dienst 
= Cardio I Vasculair 
= Design for Assembly 
= Finance and Accounting 
=Fabricage voorbereidingen 
= Failure Mode and Effect Analysis 
=Fabricage Test Model 
= Initieel Kostenbudget 
= Inkoop Release Team 
= long-lead-time item 
=middle-long-lead-time item 
= Magnetic Resonance 
=Ontwikkel Test Model 
= Program Group 
= Program Management Centre 
= Program Management Group 
= Philips Medica! Systerns 
= Remote Control 
= Radio Therapy 
= Surgery 
= Supplier Account Manager 
= short-lead-time item 
= Sales and Service Region 
= Supplier Quality Assurance 
=Technica! Building Black 
= Technische Produkt Documentatie 
= Ultra Sound 
= WijzigingsBesluit nummer 
= X-ray Systems Best 



BIJLAGE 1: Lijst met personen waarbij informatie is ingewonnen 

H.E. Aaldijk 
R.A.M. van Aken 
J.A.M. van Alst 
J.H.N. Brom 
J.H.P. Brons 
L.J. Curvers 
J.A.M. van Deursen 
F.G.M. van Dorp 
M.A.C.M. van den Dungen 
J.W. Ederveen 
A. van der Ende 
J.G. van Endschot 
J.M.W. Fooien 
L.M. de Graaf 
P.A. van der Heijden 
A.L.H. Hendriks 
F.H. van 't Hoff 
M.A.A. Hoogstraten 
H.G. van Iterson 
J.T.A. Janssen 
D.H. van Leerdam 
A.H.J. Leger 
J. Molhoek 
J.G.A. van Namen 
J.P.C. Oerlemans 
C.L.J.J. Prinsen 
C.J. Riemers 
R.M.A. Schuckman 
M.M. Toirkens 
L.J. van de Ven 
A.H.M. Verdonschot 
C.F.M. van Vilsteren 
J.T.P.M. Weiss 
R. Wolleswinkel 
S. Van der Zanden 

Purchasing XSB (hoofd-operationeel) 
Service Innovation XSB 
Development CN Geometrie 
Purchasing XSB 
(hoofd-) Purchasing XSB 
Purchasing XSB RC/S 
Development CN Geometrie 
Finance & Accounting 
Purchasing XSB CN 
Corporate Purchasing & Logistics 
Development CN Geometrie 
Development CN Geometrie 
Supplier Quality Assurance 
Development CN Geometrie (project control) 
Development CN Geometrie 
Purchasing XSB CN 
Supplier Quality Assurance 
Development CN Geometrie 
Marketing CN 
(hoofd-) Development CN Geometrie 
Purchasing XSB CN 
F abrikage Voorbereiding 
Purchasing XSB RC/S 
Corporale Purchasing & Logistics 
Fabrikage Lijn I Manufacturing Engineering 
Engineering XSB 
Integral Logistics XSB 
Purchasing XSB CN 
Purchasing XSB (Operationeel) 
Purchasing XSB 
Purchasing XSB 
Development CN Geometrie (project management) 
Purchasing XSB CN 
Purchasing XSB RC/S 
Purchasing XSB CN 

De leveranciers die geïnterviewd zijn, worden voor de anonimiteit niet vernoemd; voor de typologie van de 
leveranciers wordt verwezen naar bijlage 10. 



BIJLAGE 2: PMS als divisie van Philips Electronics 
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BIJLAGE 3: Beschrijving van de produktgroepen van PMS 

De vijf groepen waarin de medische systemen en componenten van PMS ingedeeld kunnen worden zijn: 

Röntgendiagnostiek 

De commerciële produktie van röntgenbuizen startte vrijwel meteen nadat in 1895 de röntgenstraling door 
Wilhelm Röntgen werd ontdekt met gebruikmaking van een gasontladingsbuis van Fa. Müller (later Philips 
Medizin Systeme in Hamburg). Verder heeft Philips Medica! Systems belangrijke bijdragen geleverd aan de 
medische diagnostiek, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de röntgenversterker. Een ander treffend 
voorbeeld is de nieuwe serie MRC-röntgenbuizen, die tegemoet komt aan de zwaardere eisen die de digitale 
beeldverwerkingstechnieken en drukkere röntgenafdelingen stellen. Bij deze röntgenbuizen worden 
geavanceerde keramische materialen en een revolutionair systeem van spiraal-groef-glijlagers met vloeibaar 
metaal als smeermiddel gebruikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid deze buis onafgebroken te gebruiken 
onder zware belasting, een groot voordeel bij de huidige hartonderzoeken en in computertomografie scanners. 

Computertomografie (CT) 

Sinds de introductie van de computertomograaf (CT-scanner), thans bijna 20 jaar geleden, heeft Philips 
Medical Systems de eigen kennis en ervaring op de terreinen van digitale beeldverwerking en het ontwerpen 
van röntgenapparatuur in dit type scanner ingebracht. Een resultaat daarvan is de moderne techniek van de 
driedimensionale beeldverwerking. Voor de produktie van computertomografen wordt nauw samengewerkt 
met de firma Hitachi. 

Ultrageluid 

De mogelijkheden voor medisch-diagnostisch onderzoek met behulp van ultrageluid zijn de laatste jaren 
aanzienlijk uitgebreid. De divisie heeft een reeks echografiesystemen op de markt gebracht. Een belangrijke 
nieuwe techniek voor het meten van stroomsnelheid en -richting van het bloed in bloedvaten is Color Velocity 
lmaging; dit systeem is een duidelijke verbetering gebleken ten opzichte van de conventionele Color Doppler 
techniek. 

Radiotherapie (RT) 

Radiotherapie-apparatuur wordt door PMS al zeer lang geproduceerd. De eerste medische lineaire versneller 
was operationeel in 1953, nu dus 40 jaar geleden. Het huidige programma bestaat uit een reeks krachtige 
lineaire versnellers, die Röntgen (gamma) en/of elektronenstraling in het 5-25 MeV bereik kunnen leveren. 

Magnetische resonantie (MR) 

Magnetische resonantie is een nieuwe, zeer belangrijke en inmiddels ingeburgerde methode om zonder 
ioniserende straling, maar met magnetische straling, beelden en gegevens te krijgen van vrijwel alle delen van 
het menselijke lichaam. Zelfs bewegende delen van het lichaam, wals het hart, kunnen met de nieuwste 
systemen goed worden afgebeeld. Philips heeft vanaf het eerste begin bijgedragen aan de ontwikkeling van 
MR-apparatuur. Artsen stuurden hun patiënten al in de prototype fase naar het applikatiecentrum voor MR
onderzoek van de divisie in Best. Verbeteringen en verfijningen van de technieken om MR-beelden te 
genereren, te verwerken en te presenteren volgen elkaar in hoog tempo op. Een additionele toepassing is MR
spectroscopie. Hiermee kunnen chemische samenstellingen in het lichaam worden geanalyseerd zonder 
chirurchische ingreep. 



BIJLAGE 4: Schematische afbeelding van de röntgensystemen van PMS 

Produktenpakket XSB: Schets Cardio/Vasculair-systeem 

Schets Chirurgie-systeem 

Schets Remote Control-systeem 



The unique, lateral double C-arm of the biplane system allows full projectlon nexiblllty 
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BIJLAGE 5: Schematische weergave van het Systems Management 
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BIJLAGE 6: De produktstructuur 

Een systeem wordt opgedeeld in: 
-a- eindprodukten, 
-b- modules, 
-c- samenstellingen en 
-d- mono-delen. 

maduleof 
tedmisch 
bouwblok: 

eindprodukt 

Figuur 1: Opbouw van de systemen 
Ad-a-

module of 
tedmisch 
bruwblok 

samenstelling 

mem-deel 
of irodlkt 

samenstelling 

mono-dccl 
Qfprodukt 

Een eindprodukt is een produkt dat is opgenomen als commercieel eindnummer in de verkoopcatalogus van 
PMS. Deze worden ook wel PEI's (Product End Items) genoemd. Systemen, en tegenwoordig steeds vaker 
ook "room lay-outs", worden samengesteld uit deze eindprodukten/PEl's. 
Voorbeelden zijn: een computer tomography scanner, een röntgenbuis en een video data unit. 
Ad-b-
Een module is een produkt dat bestaat uit meerdere samenstellingen en is een onderdeel van een eindprodukt. 
Afhankelijk van het gebruik van overige partijen zoals de fabricage, de service of de leverancier wordt een 
grote/complexe samenstelling als module beschouwd. Een module bevat meestal een combinatie van meerdere 
technologieën als mechanica, elektronica, bedrading en/ of software. 
Voorbeelden zijn: sloffe-boog combinatie en L-ann/lanswagen. 
Ad-c-
Een samenstelling is een produkt dat bestaat uit meerdere mono-delen en is een onderdeel van een module. 
In een samenstelling zit veelal een combinatie van een technologie met een kleine toevoeging van een andere 
technologie bijvoorbeeld mechanica met een beetje elektronica. 
Voorbeelden zijn: een voedingsunit, een printed circuit board (pcb) en een mechanische hoogte-beweging. 
Ad-d-
Een mono-deel is een produkt dat bestaat slechts uit één onderdeel en is een onderdeel van een samenstelling, 
module en/of eindprodukt. Een mono-deel bestaat slechts uit één technologie. 
Voorbeelden zijn: schroeven, lagers en bewerkte gietstukken. 

Op alle niveau' s in deze produktstructuur wordt ingekocht. 



BIJLAGE 7: Standaardformulier van de "kleine-zeef" 

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. WIJZIGINGSVOORSTEL KLEINE ZEEF 

Project: Auteur: Tel: 

Mech.-Elektr.-Bedr.-Paneel-S.W Afd: Datum: 

Betreft: 12nc: 

OMSCHRIJVING EN REDEN VAN DE WIJZIGING 1 Aantal bijlagen: 

. 

DATUM BESLUIT ca. AKTIE: 

t1 AANGENOMEN WIJZIGINGSVOORSTELNUMMER : 

t1 AFGEWEZEN 

SERVICE ACTION : YES I NO 

EFF.DATE: -

-N WB _R . n ATllllA • 



BIJLAGE 8: Leverprestatie van interne (=CTD) en externe leverancier 

De berekende levertijden zijn gebaseerd op de gegevens uit de registraties van de ontwikkelbestellingen en 
de proto-orders. Om de leverprestatie te kunnen berekenen zijn de ontwikkelbestelbonnen - die van 
ontwikkeling naar inkoop gaan - en bijbehorende proto-orders - die van inkoop naar de leverancier gaan-, 
van de mechanische onderdelen bij elkaar gezocht. 
Er dient bij gezegd te worden dat het hier alleen ontwikkelbestellingen betreft die via de inkoop XSB zijn 
gelopen. Vooral wat betreft de bestellingen bij de CTD geeft dit een niet al te relevant beeld aangezien bekend 
is dat er ook ontwikkelbestellingen direct van ontwikkeling naar de CTD gaan. 
Vanaf oktober '93 tot januari '95 zijn de bestellingen van het project L'ARC C/N bekeken en vanaf januari 
'95 tot oktober '95 het project CESAR 7.2. Over een periode van twee jaren zijn dus de 
ontwikkelbestellingen en proto-orders van een project genomen, waaruit de volgende gegevens zijn 
voortgekomen: 

externe leveranciers interne leverancier, totaal 
CTD 

#orders 94 76 170 

# orders te laat 55 15 70 

% orders te laat 58,5 % 19,7% 41,2 % 

gem. gevraagde 5,5wk 2,1 wk 3,9wk 
levertijd 

# zonder gevraagde 9 1 10 
levertijd 

gem. levertijd 6,4wk 2,1 wk 4,5wk 

gem. 1,8 wk 1,2 wk l,6wk 
levertijdoverschrijding 



BIJLAGE 9: Aanvulling op de theoretische verkenning 

Deze bijlage kan in twee delen worden opgedeeld. Het eerste deel bevat een aantal voorbeelden die van 
toepassing zijn op de laatste twee vragen van de vier basisvragen die Wijnstra [ 1995] formuleert om de rol 
van Inkoop in een ontwikkelingsproces op strategisch niveau te bepalen, zie paragraaf 3.2.1. Het tweede 
gedeelte bestaat uit een vergelijk van de definities uit de literatuur van co-makership, co-design, partnership 
en co-development. 

Voorbeeld van toepassing op vraag 3: What kind of organizational lay-out do we want to use for that? 

Er kan gedacht worden aan verschillende teams bestaande uit een inkoper en een ontwikkelaar die 
verantwoordelijk worden gesteld voor een groep artikelen. Door het werken in teams worden als het ware 
gezamenlijke doelen gecreëerd, waardoor een grotere interne eenheid ontstaat. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de specialisten-duo's bij Hollandse Signaalapparaten BV. De 
specialisten-duo's bestaan uit een artikelspecialist-engineer en een initieel inkoper, die beiden 
gespecialiseerd zijn in een bepaalde groep artikelen, bijvoorbeeld giet- en smeedwerk. Hier is voor 
gekozen om de communicatie tussen inkopers en ontwikkelaars te bevorderen en hun kennis bij te brengen 
van elkaars vakgebied. De artikelspecialisten hebben als taak ondersteuning aan ontwikkelingsprojecten 
te leveren op het gebied van maak/koop afwegingen, leverancierskeuze, produktkeuze, specificatie en 
dergelijke. [Cuijpers en Wijnstra, 1996] 

Kader 1 

Voorbeeld van toepassing op vraag 4 : What kind of "tools" are we going to use in the process? 

Er kan aan een divers aantal mogelijke "tools" worden gedacht die tot doel hebben de rol van Inkoop in het 
ontwikkelingsproces te ondersteunen; Hieronder slechts twee voorbeelden: een ESI-contract en document
niveaus ter ondersteuning van de flexibele informatiebehoefte in een ontwikkelingsproces. 

Een ESI-overeenkomst omvat een gedeelte met algemeen juridische voorwaarden voor leverancier en 
onderneming, een aantal produktgebonden aspecten die per ontwikkeling kunnen verschillen en targets 
die als uitgangspunt dienen voor beide partijen. Aan het begin van een project bestaat er grote 
onzekerheid. Om deze reden dienen de targets in verschillende fasen met de leverancier te worden 
besproken en geaccordeerd en te worden toegevoegd aan het reeds opgestelde agreement. Targets kunnen 
betrekking hebben op de produkt (omschrijving), geplande aantallen, ontwikkelings- en 
gereedschapkosten, prototypen en aantallen, de eigendomskwestie omtrent het ontwerp en het 
gereedschap. Het eigendomsrecht van ontwikkelingskennis is ook iets waar aandacht aan besteed moet 
worden in een ESI-overeenkomsl denk aan: het eigendom van tekeningen, inzage-recht voor derden van 
tekeningen, patent- en octrooirechten en inbreuk op patentrechten door derden.[Van Mal, Timmermans 
en Vliegen, 1991] 

Kader 2 

Een probleem bij de betrokkenheid van de leverancier in het ontwikkelingsproces is dat het moeilijk is om 
de voortgang van de activiteiten die parallel worden uitgevoerd te monitoren en controleren. Met behulp van 
de introductie van niveaus van documenten en het definiëren van procedures voor het overgaan van het ene 
niveau naar het andere, kan dit probleem ondervangen worden. 
Pels, Rexwinkel en Hoevenaar hebben het over "document quality levels". Het idee achter documentniveaus richt 
zich op de levenscyclus van het produkt-specificatie-document. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het 
onderdeel en het document dat het betreffende onderdeel specificeert. 
Het principe is dat er in een ontwikkelingsproject aan de hand van documenten wordt gewerkt met verschillende niveaus 
waarmee de voortgang kan worden bewaakt. Zij stellen dat elk document een levenscyclus heeft bestaande uit een aantal 
versies, die van een abstract tot een gedetailleerd niveau lopen (met een erg dynamisch tot stabiel karakter) . Zie voor 



documentniveaus kader 3. 

De definitie van de niveaus kan per ontwikkelings-omgeving verschillen, maar in het algemeen kunnen de 
volgende niveaus worden onderscheiden: 
1) identified: the document has a uni que number and a set of prescribed attributes. It is empty or the author 
is still creating it. The contents of the document are incomplete and maybe inconsistent. 
2) speci:fied: the author considers all design problems to be solved and the contents to be a complete, but still 
draft specification. 
3) reviewed: others have evaluated the contents and found them complete, internally and extemally consistent 
and conforming to quality standards. 
4) approved: a prototype or simulation model of the part concemed has been realised and tested and proven 
to work according requirements. 
5) released: the part as specified in this document has been validated to function properly in its intended 
environment to such level that formal commitments with released parties may be made on basis of the contents 
of this document. 

Kader 3 

Voor elk onderdeel, document, kan aan de hand van dergelijke niveaus de datum van promotie naar een 
"hoger" niveau gepland en gecontroleerd worden. Niet elke leverancier zal met alle documentniveaus te 
maken krijgen daar niet elke leverancier een evenredig aandeel in de ontwikkeling van een produkt heeft. 
Lage documentniveaus kunnen bijvoorbeeld alleen gebruikt worden met echte samenwerkingspartners in het 
ontwikkelingsproces, en kunnen dienen voor informeel commentaar. Hogere documentniveaus kunnen dienen 
als een basis voor commitment tussen uitbesteder en leverancier en zijn dus voor meerdere leveranciers 
toepasbaar. 
Omdat elke partij op de hoogte is van de betekenis van een documentniveau kan broksgewijs informatie 
worden uitgewisseld, op het moment dat er iets bekend is. Elke partij weet immers in welke mate er een 
bepaald documentniveau nog kan worden gewijzigd, welke activiteiten er nog verricht moeten worden om tot 
een hoger niveau gepromoveerd te worden en dergelijke. 

Océ heeft ervaringen opgedaan met document niveaus (verschillend van de hierboven beschreven niveaus). 
Het heeft Océ in staat gesteld parallelle ontwikkeling (=concurrent engineering) te realiseren, specifiek in de 
communicatie tussen Ontwikkeling, Inkoop en leveranciers. Het resultaat is dat de tijd tussen de release van 
inkoopdelen en levering van de eerste delen erg is verkort (tot aan 75%). [Pels, Rexwinkel en Hoevenaars] 

deel 2: 

Er is naar de verschillende leveranciersrelaties gekeken die staan beschreven in de literatuur. In tabel I op de 
volgende pagina staan de definities van verschillende auteurs weergegeven van de type leveranciersrelaties 
die de laatste jaren aan het vocabulair van de inkoper zijn toegevoegd. 

De definities onderscheiden zich minimaal van elkaar waardoor een grote bron van verwarring ontstaat. 
Wanneer hebben we het over partnership en wanneer over co-makership of co-development? 
Als naast de definities de doelen, de voordelen, de voorwaarden voor en uitgewerkte beschrijving van de 
relaties van de verschillende auteurs worden bekeken dan kunnen drie vaste elementen worden teruggevonden 
in al deze relaties, namelijk: 
1) de lange termijn, 
2) een vertrouwensbasis en 
3) samenwerking op het gebied van ontwikkeling. 

Behalve in de definitie van Van Weele [begrippenlijst, 1992] die duidt op een samenwerking op het gebied 
van ontwikkeling komt punt drie niet naar voren in de opsomming van de definities. Wellicht geeft het 
volgende een beter beeld: 
Broersma [1991] ontleedt de samenwerking binnen een co-makership tot drie hoofdaspecten waarvan er één 



ontwikkeling is, naast logistiek en kwaliteit. Volgens Southey [1991] is één van de opbrengsten van een 
partnership het vergroten van de kansen voor innovatie. Ederveen ziet [ 1993] innovatie als doel van een 
partnershiprelatie. Ook haalt Malcolm Saunders [ 1994] doelen van een partnership-relatie aan waaronder 
"development of teclmical support capabilities in product and process engineering". Voordelen die Ellram 
[ 1995] onder andere aanhaalt zijn: verhoogde kwaliteit en "tirne-to-market"-reductie door 
leveranciersbetrokkenheid in het ontwikkelingsproces en delen van risico door gezamenlijke R&D. 

Kortom: 
Genoeg redenen om te constateren dat in het algemeen wordt aangenomen dat het lange-tennijn type relatie 
op basis van vertrouwen, de oplossing is voor de behoefte aan tijdige leveranciersbetrokkenheid in een 
ontwikkelingsproces. Het is om het even of deze relatie als partnership, co-makership, co-development of co
design wordt betiteld. 

Auteur Definitie 

Charles G. Andrew, 1985 "Co-makership is de opbouw van een lange-termijn-relatie met een 
beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds zakelijk 
vertrouwen." 

drs. J. W. Ederveen, 1993 "Co-makership is het summum onder de samenwerkingsrelaties, 
zijnde een zeer hechte intensieve, lange-termijn-relatie tussen een 
zelfstandige uitbesteder en een zelfstandige toeleverancier, gebaseerd 
op wederzijds zakelijk vertrouwen." 

Prof. dr. A.J. van Weele, 1992 "Co-makership is de opbouw van een lange-termijn-relatie met een 
beperkt aantal leveranciers op basis van een wederzijds en een 
zakelijk vertrouwen" 

Lisa M. Ellram, 1995 "Partnership is an agreement between a buyer and a supplier that 
involves a commitment over an extended time period, and includes the 
sharing of information along with a sharing of risks and rewards of the 
relationship." 

F. Ian Stuart, 1993 "Partnership is an agreement that establishes and maintains an on-
going relationship between two partners. To work, it requires 
informationsharing, joint problem-solving and mutual dependency. 
Partnership is a streng inter-company dependency relationship with 
long-term 12lanning horizon." 

Philip J. Southey, 1991 "Partnership is a long-term commitment between two or more 
organizations for the purpose of specific business objectives by 
max.imizing the effectiveness of each participant's resources. The 
relationship is based upon trust, dedication to common goals, and an 
understanding of each other's individual expectations and values. 

Malcolrn Saunders, 1994 "Partnership is een verbintenis aangegaan door zowel afnemers als 
toeleveranciers, onafhankelijk van hun grootte, om te komen tot een 
lange-termijn-relatie gebaseerd op duidelijke. door beide partijen 
overeengekomen doelen, die leiden tot een "world-class"-bedrijf." 

Prof.dr.A.J. van Weele "Co-design is samenwerking tussen afnemer en leverancier op basis 
Inkoopbegrippenlijst, 1992 van gelijkwaardigheid, te vergelijken met co-makership met de 

voorwaarde dat er wordt samengewerkt in het ontwemstadium." 

A. van den Honert en H. Broersma, "Co-development, vaak co-makership genoemd, is een lange 
1995 termijn cooperatie tussen ' a principal' en zijn leverancier met als doel 

voordeel voor beiden partijen te behalen 

Tabel 1: Definities van verschillende typen leveranciersrelaties 



BIJLAGE 10: Karakterisering van de geïnterviewde leveranciers 

kenmerk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

industrie plaat, plaat, tand- hoog- hoog- nauw- een- eenvoudig hoog- hoog-
tot3 mm tot 4 wielen waardig waardig keurig voudig verspanen waardig waardig 

mm verspanen verspanen verspanen verspanen verspanen verspanen 

#man 80 / 60 50 / 42 42 /36 62 / 45 60 / 45 50 / 40 13 / 13 18 / 14 500/300 

iso ja nee ja ja ja ja ja nee ja ('89) ja 
('89) ('95) ('89) ('85) ('91) ('93) 

omzet 12 mjn 5 mjn 6 mjn 16mjn 8,5 mjn 16 mjn 3 mjn 3 mjn l !Omjn 
('94) ('92) ('95) ('94) ('93) 

omzet- 10%xsb 10-15% 12% xsb 30%xsb 12%xsb 25%xsb 25%xsb 22% xsb 5%xsb 
aandeel 10% xcb xsb 7%xcb 7%xcb 6% xcb 15% xcb 



BIJLAGE 11: Half-gestructureerde vragenlijst en uitwerking ervan 

De vragenlijst 

-1- De Problematiek 

-a- Kunt u uw organisatie beschrijven: hoofd-produkten, hoofd-technologieën, #werknemers, iso, omzet? 

-b- Wat betekent PMS als klant voor uw organisatie? (omzetaandeel, imago, technologie, capaciteitsdekking) 
-c- Wat denkt u te betekenen voor PMS, wat is uw toegevoegde waarde, specialiteit? 

-d- Om de problematiek concreter en duidelijker te maken zou ik graag willen gaan praten over een specifiek 
project (eventueel meerdere). Kunt u er een of meerdere noemen? 

-e- Hoe verloopt het proto-order-traject? 
-hoe worden prijzen en levertijden berekend en afgegeven 

-f- Hoe gaat de produktie van proto's? 
-welke doorlooptijden worden gerealiseerd 
-weet u wat uw leverperf ormance is van de proto-orders 
-hoe groot zijn gewone produktie-series 

-g- Zijn er knelpunten, moeilijkheden en/of tegenstrijdigheden in het proto-order-traject? 
-h- Kunt u deze toelichten a.h.v. genoemde projecten? 
-i- Kllllt u de prioriteiten van bovengenoemde pllllten aangeven; Grootste probleem krijgt hoogste prioriteit? 

-j- Wat zijn de oorzaken van die problemen en/of knelpunten? (intern versus extern) 
-k- Waar kwamen de problemen bij betreffend(e) project( en) uit voort? 
-1- Kllllt u de oorzaken naar belangrijkheid schikken, hoogste prioriteit voor die reden die u het belangrijkste 
vind om de problematiek op te lossen? 

-2- De Verbeteringsmogelijkheden 

-m- Zijn er verbeteringsmogelijkheden? (intern versus extern) 
-welk effect zal elk verbetermogelijkheid hebben op de levertijd en -prestatie 

-n- Wat zou met een dergelijke verbetering het genoemde project beter zijn gegaan? 
-o- Kllllt u hiervan een prioriteiten-indeling geven; Hoogste prioriteit aan wat u het liefst verbeterd hebt? 

-3- Randvoorwaarden en Bereidheid 

-p- Zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat verbeteringen mogelijk zouden zijn? 
-q- Kunt u hier prioriteiten aan geven welke voorwaarden voor u het belangrijkste zijn? 

-r- In welke mate bent u zelf bereid te investeren in verbeteringen van het proto-traject? (tijd, moeite, geld, 
interne reorganisatie) 

Commentaar: Uit de laatste groep vragen, randvoorwaarden en bereidheid, bleek bij de verwerking van de 
interviews niet zo veel waardevolle informatie uit voortgekomen te zijn. 



De uitwerking 

De onderstaande knelpunten zijn voortgekomen uit de interviews met de tien geïnterviewde leveranciers. Het 
zijn dus knelpunten die door de leverancier worden ervaren. De opgesomde knelpunten nemen naannate ze 
meer onder aan de lijst komen te staan af in belangrijkheid. De bovenste knelpunten zijn door meer 
leveranciers genoemd dan de onderste. Het getal tussen haakjes geeft aan door hoeveel leveranciers het wordt 
ervaren. Tekst die eventueel na de haakjes staat is een reflectie op het opgesomde knelpunt. 

-1- XSB geeft geen projectplanning af waardoor de leverancier kampt met zijn eigen capaciteitsplanning. {7} 
Voor de meeste leveranciers van m.1.1.i's is XSB een grote klant. Proto bestellingen, zonder 
capaciteitsplanning, worden als toekomstig afzet gezien en de leverancier is dan ook bereid zich extra in te 
zetten. Maar proto's brengen en daarna de produktie niet geven wordt niet meer dan één keer geaccepteerd 
door de leverancier. Er moet dus erg opgepast worden met het vragen van de extra inspanningen. 
-2- De ontwikkelingsafdeling is niet overtuigd van het belang van de bijdrage van de externe leverancier, 
omdat de ontwikkelaars niet worden afgerekend op uiteindelijk kosten van het eindprodukt. (ontwikkelaar 
beseft niet dat als de leverancier meedenkt vanuit eigen technologie en capaciteiten het inkoopdeel altijd beter 
maakbaar en dus goedkoper wordt){5} 
Er wordt op de ontwikkelingsafdeling kennelijk nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van 
gebruik van de kennis van de leverancier. Niet alleen inkoop, maar ook ontwikkeling moet overtuigd zijn van 
de toegevoegde waarde van de technologische kennis van de leverancier. 
Natuurlijk wil elke leverancier zijn toegevoegde waarde graag benadrukken, maar XSB moet zich afvragen 
van welke leverancier dat voor hun van groot belang is. 
-3- Leverancier stelt prioriteiten in hoog-conjunctuur, dit wordt gedaan aan de hand van commitment en 
belangrijkheid van de klant. Commitment en belangrijkheid wordt door de leverancier mede bepaald door de 
relatie met de klant in tijden van laag-conjunctuur. Gevolg van een mindere mate van commitment van de 
klant in tijden van laag-conjunctuur is dat de interne organisatie van de leverancier niet te bewegen is tot extra 
inzet. Een redenering die bij de leveranciers wordt gehanteerd, maar waar XSB zich te weinig bewust van 
is. { 4} 
-4- Er is onbekendheid bij de leveranciers over wat een ontwikkelingsproject bij XSB inhoudt. Het verloop 
van een ontwikkelingsproject, mijlpalen, procedures, verantwoordelijke inkoper van het betreffende project 
. {3} 
Een leverancier heeft in de loop der tijd met veel partijen te maken, operationele inkopers, initiële inkoper, 
:kwaliteit-man, ontwikkelaar, administratie, logistieke persoon. 
-5- De logistieke organisatie van de proto-orders in de fabriek is voor de leverancier veelal erg moeilijk. De 
zorg dat er na de 1-ste bewerking de 2-de wordt ondergaan, op welke machine en wanneer, kost veel tijd en 
energie. Proto' s worden niet zelden door één persoon persoonlijk door de fabriek geloodst. { 3} 
-6- Tekeningen van de bestelde onderdelen komen te laat, afspraken worden niet vanuit XSB up-to-date 
gehouden. { 3} 
-7- Het vertrouwen van de leverancier is door XSB geschaad.{2} 
-8- Leveranciers die gietstukken bewerken hebben geen inspraak in de beoordeling van de door XSB 
toegewezen gietwerkleverancier. Dit leidt tot frustraties want de door XSB beoordeelde prestatie van de 
bewerkende leverancier hangt af van de prestatie van gietwerkleverancier. Zo ook met samenstelling-leveran
cier en leveranciers van de samenstelling-leverancier, zogenaamde 2-de niveau leveranciers. Vooral bij de 
wijzigingen in een tekening waarvan de onderdelen voor de eerste produktie al zijn besteld, leidt dit vaak tot 
ergernis. De gietwerkbewerker heeft al een wat grotere serie besteld van het gietwerk, omdat gietwerk lange 
levertijden heeft, er van uit gaande dat er geen wijzigingen meer komen omdat de eerste produktie al is 
besteld. {2} 
Er dient hier dus dieper in de voortbrengingsketen te worden gekeken om tot optimalisatie te komen. Een 
netwerk van leveranciers en zijn leveranciers moet worden bekeken. 
-9- Onduidelijkheid over gemaakte afspraken omdat contacten en wijzigingen niet altijd via ontwikkelaar 
XSB, inkoop XSB, verkoop leverancier, ontwikkelaar van de leverancier lopen. Met gevolg dat niet iedereen 
over dezelfde afspraken/stand van zaken spreekt. Kiest de ontwikkelaar er bijvoorbeeld voor om te 
onderhandelen met de ontwikkelaar van een bepaalde leverancier zonder inkoop erbij te betrekken dan loopt 



dit uiteindelijk mis omdat uiteindelijk inkoop en verkoop verantwoordelijk zijn voor de financiële en 
logistieke afspraken. {2} 
-10- Leverancier wordt veelvuldig geconfronteerd met het feit dat XSB zonder beleid werkt. De leverancier 
vindt dat er geen uniforme houding is bij XSB intern. Niet alleen tussen de afdelingen ontwikkeling en 
inkoop, maar ook intern binnen de afdelingen ontwikkeling en inkoop hebben medewerkers verschillende 
houdingen. { 1 } 
-11- Macht van de ontwikkelbesteller omdat deze gewoon niet naar bepaalde leveranciers gaat. { 1 } 
-12- De zogenaamde nul-serie wordt al besteld voordat uiteindelijke tekeningen/specificaties klaar zijn, 
veranderingen kunnen dus nog doorgevoerd worden. Op zich is dit niet erg, maar wel indien de leverprestatie 
van de leverancier wordt berekend op basis van begindatum die op de order staat, terwijl er nog niet aan de 
produktie kan worden begonnen omdat de definitieve tekening er nog niet is. { 1} 
-13- Samenstellingen produceren noodzaakt betere, grotere ontwikkel-, inkoop- en assemblage-afdeling, 
maar personeel is moeilijk te vinden. { 1} 
-14- Leverancier is bang dat in toekomst via samenstelling-leveranciers de afzet naar een andere leverancier 
gaat. Dit is gestoeld op ervaringen met andere klanten, en op basis van ervaring met wat er gebeurt als een 
ander persoon de inkoopfunctie overneemt. (iedereen heeft eigen vrienden) { 1} 
-15- Leverancier kost het maken van een proto een groot aantal indirecte uren. { 1} 
Dit wordt kennelijk als knelpunt ervaren, redenen hiervoor zouden kunnen zijn: 
-De leverancier krijgt er niet voldoende voor betaald. Afgevraagd kan worden hoeveel ervoor betaald moet 
worden: wat kosten uren van een verkoper die er persoonlijk op toe ziet dat de proto-order in korte tijd door 
de fabriek wordt geleid? 
Uit de interviews van 5 leveranciers blijkt dat zij proto's voor Océ maken terwijl ze weten dat ze de 
uiteindelijke produktie van die onderdelen niet zullen krijgen. Blijkbaar betaald Océ genoeg voor de proto's 
om ze winstgevend te laten zijn voor de leveranciers, ze doen qua vergoeding kennelijk niet onder voor 
reguliere produktie-0rders. Dat doen de proto's van XSB absoluut wel waardoor ze overgeleverd zijn aan de 
gratie van de leverancier. 
-Of de vraag naar dit groot aantal indirecte uren is niet constant, doordat de vraag naar proto' s niet constant 
is, wat leidt tot periodiek een groot beslag op het aantal indirecte uren dat aanwezig is. 
-16- Persoonlijke ervaringen in het verleden dwarsbomen een goede, open relatie. { 1} 

Knelpunten die niet direct hardop gezegd zijn maar wel uit de interviews duidelijk naar voren zijn gekomen, 
zijn de volgende: 

-17- Leverancier denkt voldoende voor XSB te presteren als de vendor-rating goed is, waarm de 
ontwikkel prestatie niet wordt meegenomen. { 2} 
-18- Leverancier wil in de toekomst samenstellingen gaan leveren omdat gedacht wordt dat daar behoefte aan 
is. De vraag is of XSB er bij gebaat is als al deze leveranciers investeringen gaan doen om samenstelling
leverancier te kunnen worden. { 9} 

De voorgestelde verbeteringsmogelijkheden 

De hieronder opgesomde verbetermogelijkheden komen, net als de opgesomde knelpunten, voort uit de 
gesprekken met de leveranciers. Deze verbetermogelijkheden zijn niet, zoals bij de knelpunten, gerangschikt 
naar aantal keren dat ze opgesomd zijn door de leverancier. Hiervoor is gekozen omdat er van uitgegaan 
wordt dat het belang van een verbetermogelijkheid wordt bepaald door het belang van het knelpunt dat het 
oplost. 

-a- Het reserveren van capaciteiten op basis van een duidelijke projectplanning. Tevens elkaar op de hoogte 
houden van de veranderingen. Al komen dan de tekeningen te laat dan kan er wat heen en weer worden 
geschoven met produktie-orders. (levertijdreductie van 50% worden genoemd){7} 
-b- Het opzetten van een aparte afdeling voor het maken van proto's. (soort CTD){3} 
Dit is een verbetermogelijkheid die niet bijdraagt aan de te bereiken doelstelling van XSB. Het terugwinnen 
van waardevolle informatie over de maakbaarheid van een produkt op de machines van de leverancier, wordt 



hiermee niet bereikt. De reguliere produktie is waar die terugkoppeling van moet terugkomen en waar de 
leerervaring met het produkt opgedaan moet worden. Hierover meer in hoofdstuk 4. 
-c- Het afuemen van een minimaal afname-niveau, al dan niet betaald, gedurende een bepaalde periode. { l } 
Dit is een verbetermogelijkheid die waarschijnlijk deels antwoord geeft op de vraag hoe het maken van 
proto's optimaal vergoed kan worden. Als een leverancier (door wat voor reden dan ook) de extra inspanning 
die het maken van proto's vergt niet meer wil leveren op basis van een belofte over toekomstige produktie, 
dan moet XSB een goede vergoeding geven. Een mogelijkheid is dat er een minimaal aantal uren wordt 
afgenomen. Schuiven de proto's uit naar achteren, dan kan er altijd nog gekeken worden of produktie-orders 
van XSB naar voren geschoven kunnen worden. In ieder geval wordt er voor een redelijke prijs, capaciteit vrij 
gehouden. 
-d- Het creëren van commitrnent, bij zowel inkoop als ontwikkeling. Eigenlijk opzetten van een samenwer
kingsverband tussen inkoop, ontwikkeling en leverancier. Een gezamenlijk doel realiseren. { l } 
-e- Opzetten van een communicatie-structuur tussen inkoop, ontwikkeling en leverancier. Structuur waarin 
leverancier ook betrokken wordt in enkele meetpunten. Bijvoorbeeld het akkoord van de leverancier bij de 
release van de uiteindelijke tekening/specificatie. { 3} 
-f- Eerder communicatie tussen ontwikkelaar en leverancier, zodat vóór de realisatie van de tekening al 
commentaar op maakbaarheid kan worden gegeven. { 4} 
Vroegtijdige betrokkenheid van de leverancier houdt veelal in dat de leverancier om maakbaarheidsuggesties 
wordt gevraagd op basis van een al gerealiseerde tekening. Een andere produktiemethode, bijvoorbeeld andere 
aangrijpingspunten, betekend een hele nieuwe tekening. Er is vaak alleen ruimte om wat toleranties minder 
nauw te nemen en andere van dergelijke kleine aanpassingen. Maakbaarheidsuggesties vóór het maken van 
de tekeningen zou een hele verbetering zijn. 
-g- Op basis van maximale waarden van de afmetingen van materiaal de leverancier het mogelijk maken 
eerder in te kopen, vooral bij exotische materialen. ( l wk doorlooptijd-reductie wordt genoemd) Of dat XSB 
zelf materiaal bestelt of reserveert. { 5} 
-h- Eerder aan gietwerk beginnen of minder gietwerk gebruiken om te bewerken. (kunststof is goed alterna
tief) Omdat gietwerk erg lange levertijden heeft is het voor de bewerker ervan heel erg onhandig als er 
wijzigingen worden doorgevoerd. { 4} 
-i- Target-prijzen voor serie stellen waarvoor de leverancier moet zorgen dat hij het ervoor kan maken. {2} 
-j- Een leverancier zou moeten zorgen dat hij een niveau van afuame heeft dat boven zijn eigen capaciteit ligt, 
zelfs in tijden van laag-conjunctuur. De leverancier moet dan consequent uitbesteden aan jobbers en op 
momenten dat er een order voor proto's komt even iets meer in eigen leveranciers-netwerk pompen zodat er 
tijd vrijkomt om de proto-vraag op te vangen. (dit gaat natuurlijk ook het beste als er capaciteit van te voren 
ingepland wordt) { l} 
-k- Eerder in het project en duidelijker een leverancierskeuze. { l} 
-1- Driehoek-contacten vastleggen en onderhouden; gietwerkleverancier - bewerkingsleverancier - XSB, 
samenstellingenleverancier tweede niveau leverancier XSB en leverancier 
matrijzen/gereedschappenleverancier - XSB. Om de zaken beter op elkaar af te stemmen en onduidelijkheden 
over verantwoordelijkheden te voorkomen. { 2} 
Een optimalisatie van de kennis uit een groter deel van de keten kan dan tot stand komen. Als 
gietwerkleverancier en de bewerker met elkaar om de tafel zitten kan tot oplossingen gekomen worden waar 
geen enkele partij op eigen kracht op zou zijn gekomen. 
-m- Samenstellingenleverancier moet ook de samenstelling als proto maken, zodat mogelijkheid wordt 
geboden vooraf assembleer-suggesties te geven. { l} 
-n-Ontwikkelaars zouden jaarlijks bij een leverancier, die een bepaalde techniek vertegenwoordigt, langs 
kunnen gaan om meer kennis over bewerkingstechnieken op te doen. { l } 

Verbetermogelijkheden die niet expliciet zijn gezegd maar wel tussen de regels zijn gehoord, zijn de volgende: 

-o- Voor eenvoudige produkten moet de CTD en de zogenaamde proto-leverancier zeker in het achterhoofd 
worden gehouden om te voorkomen dat de kleine leverancier zijn produktie niet meer optimaal kan draaien 
door de steeds groter wordende hoeveelheid proto's die gemaakt moeten worden. Zodat zijn service-bereidheid 
(=proto's maken) niet wordt verspeeld voor gevallen dat het echt nodig is. Het mag niet worden vergeten dat 



proto-orders voor een kleine leverancier een aanslag zijn op de beheersing van de regullere produktie. Het 
betreft hier proto's van erg simpele m.1.1.i's (of zelfs "klein grut"), waarover niet veel 
maakbaarheidsuggesties hoeven te worden gedaan (door de eenvoud) en waarvan het leereffect minimaal is. 
-p- De leverancier zelf laten tekenen. Daar laten tekenen waar de kennis over produktie-technieken, 
gereedschappen en bewerkingsmogelijkheden het grootst is. 
-q- Een duidelijk beleid communiceren naar de leveranciers waar XSB in de toekomst naar toe wil. Om te 
voorkomen dat alle leveranciers gaan investeren in een toekomst als samenstellingenleverancier zodat er 
binnen nu en 5 jaar geen leveranciers zijn die goedkoop componenten kunnen maken. 



BIJLAGE 12: De enquête en uitwerking 

Vragenlijst voor de mechanische ontwikkelaar 

- Wat zijn uw hoofd-taken en wat is het uiteindelijke doel dat u moet bereiken? 
Hoofd-taken: 
Doel: 

- Wat is het uiteindelijke doel van uw afdeling? 
- Waarvoor is uw afdeling verantwoordelijk? 
- Op welke aspecten wordt u beoordeeld door uw afdelingschef? Op welk aspect ligt de nadruk? 
- Wat zijn volgens uw mening de hoofd-taken van afdeling initiële inkoop en wat is het uiteindelijke doel van 
die afdeling? 

Hoofd-taken: 
Doel: 

- Worden die taken naar uw volle tevredenheid uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? 
- Wat is voor u de toegevoegde waarde van de initiële inkoop? 
- Hoe zou initiële inkoop haar waarde voor u kunnen vergroten? 
- Hoe belemmert de initiële inkoop u in uw functioneren? 
- Kunt u uw functie beter uitoefenen, uw doel beter bereiken, nu er steeds meer met leveranciers wordt 
samengewerkt? En waarom? 
- De samenwerking tussen leverancier, initiële inkoop en ontwikkeling kan altijd beter. 

Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen de initiële inkoop en ontwikkeling? 
Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen leverancier en initiële inkoop? 
Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen leverancier en ontwikkeling? 

Vragenlijst initiële inkopers 

- Wat zijn uw hoofd-taken en wat is het uiteindelijke doel dat u moet bereiken? 
Hoofd-taken: 
Doel: 

- Wat is het uiteindelijke doel van uw afdeling? 
- Waarvoor is uw afdeling verantwoordelijk? 
- Op welke aspecten wordt u beoordeeld door uw afdelingschef? Op welk aspect ligt de nadruk? 
- Wat zijn volgens uw mening de hoofd-taken van de afdeling ontwikkeling en wat is het uiteindelijk doel van 
die afdeling? 

Hoofd-taken: 
Doel: 

- Worden die taken naar uw tevredenheid uitgevoerd? 
- Hoe helpt ontwikkeling u uw doelen te bereiken? 
- Hoe belemmert ontwikkeling u uw doelen te bereiken? 
- Kunt u uw functie beter uitoefenen, uw doel beter bereiken, nu er steeds meer met leveranciers wordt 
samengewerkt? En waarom? 
- De samenwerking tussen leverancier, initiële inkoop en ontwikkeling kan altijd beter. 

Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen de initiële inkoop en ontwikkeling? 
Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen leverancier en initiële inkoop? 
Wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen leverancier en ontwikkeling? 



Uitwerking 

Gegeven antwoorden # door initiële #door mee. 
inkoper ontwikkelaar 

hoofdtaken van de initiële inkoper 

marktonderzoek 6 0 
leveranciersselectie 6 6 
contractering 6 l 
opstellen inkoopplannen 2 0 
begeleiden ontwikkelingsprojecten l 5 
samenstellen lev.bestand waaruit ontwik. kiest l l 
zorgen voor een goede leverbetrouwbaarheid 0 2 
zorgen voor een goede kwaliteit 0 2 
administratieve zaken 0 2 
zorgen voor een goede prijs 0 5 
contact tussen ontwik. en leveranciers leggen 0 2 

doel initiële inkoper 

realiseren van een optimale supplier base 2 0 
laagst mogelijke (integrale) kostprijs realiseren 5 3 
onderhouden leveranciersrelaties 3 0 
begeleiden van de ontwikkelaars 0 4 

boordelingsaspecten initiële inkoper 

diepgang inkoopplannen 2 
mate marktonderzoek l 
keuze leverancier l 
onderhouden relaties 3 
beperken van het aantal leveranciers 4 
performance van de leverancier 2 

beoordelingsaspecten van mech. ontwikkelaar 

voldoen aan marktvraag 1 
juiste prijs 3 
monteerbaarheid 1 
mogelijkheid tot service l 
kwaliteit 6 
planning halen 3 
samenwerken met anderen 3 
creativiteit 2 
testen 1 
aantal wijzigingen 2 



hoofdtaken van de mech. ontwikkelaar 

opstellen van specificaties en TPD's 6 9 
specificaties toetsen 1 1 
meewerken aan co-design met leverancier 1 1 
ondersteunen technologie keuze 2 0 
produktie rijp maken van systemen 0 1 
hoger niveau inkoop realiseren 0 1 

doel mech. ontwikkeling 

realiseren van systemen die verkoopbaar zijn 5 6 
bedenken van oplossingen voor klanten-vragen 2 0 
tekeningen en specificaties v.e. systeem maken 0 9 
binnen gestelde tijd ontwikkelen 0 3 
monteerbare systemen realiseren 0 3 
systemen realiseren die servicebaar zijn 0 2 
zo effectief mogelijk verzinnen 0 1 

tevredenheid over inkoop/ontwikkeling 

Ja 2 5 
nee 6 0 
redelijk 0 4 

verbeteringen samenwerking tussen ink.-ontwi.k. 

betere planning 1 0 
inkoopzaken aan inkoop overlaten 4 0 
meer communicatie 5 4 
algemenere specificaties 2 0 
kortere loopafstand 0 1 
meer prijsinzicht bij ontwikkelaars 0 2 
inkoop moet status wijzigingen bijhouden 0 1 
grotere inkoopcapaciteit, o.a bereikbaarheid hoger 0 5 
beter op tijd leveren van ontwikkelbestellingen 0 4 
inkoop meer aankomen + meer weten over tech - 0 6 
nologische ontwikkelingen 

verbeteringen samenwerking tussen lev.-ink. 

duidelijker beleid overbrengen 3 0 
leverancier eerder betrekken 1 0 
meer communicatie 1 0 
afspraken nakomen 1 1 
afspraken o.b.v uiteindelijke tekening i.p.v schets 0 1 
inkoop moet meer op kwaliteit dan prijs letten 0 1 



verbeteringen samenwerking tussen lev.-ontwik. 

directe communicatie mogelijk maken 1 6 
kostenbewustzijn bij ontwikkeling creëren 1 1 
leverancier eerder en intensiever betrekken 2 3 
periodiek leveranciers laten komen praten over 0 1 
nieuwe technologieën 



BIJLAGE 13: Plaatsing van de produkt-leverancier-combinaties 

Het risico van toelevering wordt bepaald aan de hand van de volgende vragen: 

1) Is er sprake van een "single source" situatie? J/N 
2) Neemt het selecteren en kwalificeren van een nieuwe source langer dan drie maanden in beslag?J/N 
3) Is er sprake van een monopolie of dominante oligopolie? J/N 
4) Kan/wil de leverancier binnen zes maanden ons aandeel in zijn omzet met 10% (of meer) vergroten 

(buiten oriëntatie)? NIJ 
5) Is er sprake van een gebruikersvoorkeur (externe cq. interne klant) J/N 
6) Bedraagt onze (XSB/PMS) omzet bij de betreffende leverancier minder dan 5% of meer dan 25% 

van zijn omzet? J/N 
7) Is er sprake van een unieke produktspecificatie (leverancier cq. intern bepaald)? J/N 

Slof Motoren C- Voet II- Tand Loop-rol-unit/ Tandriem- Pot beugel 
rotatie boog shift nem stuur-rol-unit unit meters tjes 

1 J J n n n J n n n n 

2 J J J J n J n n n n 

3 J J n n n J n n n n 

4 J J J J J J J J J J 

5 J J n n n J n n n n 

6 n J J n n J J j n n 

7 j n J J J J J J n J 



BIJLAGE 14: Toelichting op de praktijkvoorbeelden 

In deze bijlage worden praktijkvoorbeelden van produkt-leverancier-combinaties toegelicht. Uit de team
besprekingen met twee inkopers en een hoofd-ontwikkelaar komt duidelijk naar voren wat er in het Genius
project (het project dat gebruikt wordt voor de toetsing) niet naar tevredenheid is gegaan. Er is getracht te 
achterhalen waarom het niet naar tevredenheid is verlopen en hoe het idealiter had moeten lopen, wat de 
werkelijke behoeften aan leveranciersbetrokkenheid bij een ontwikkelingsproces zijn. Verschillen tussen de 
prioriteiten die uit de plaatsing van de produkt-leverancier-combinatie naar voren kwamen en die prioriteiten 
die XSB wenst, zijn aangegrepen om te bekijken waaraan het verschil te wijten was. Voor de plaatsing in de 
inkoopportfolio van de voorbeelden wordt verwezen naar figuur 5.1. 

Slof rotatie (Sr) 
De Slof rotatie is een samenstelling uit het strategische kwadrant. Bij de Slof rotatie is de betrokkenheid van 
twee leveranciers van belang, namelijk de leverancier van het aandrijfmechanisme dat verwerkt zit in de Slof 
rotatie en de leverancier die de gehele samenstelling uiteindelijk gaat leveren. De Slof rotatie is in het 
strategische kwadrant terecht gekomen door de keuze van de techniek van het aandrijfmechanisme. 
Reeds vroegtijdig in het project, na de conceptkeuze voor een aantal (grote) modules, zijn ontwikkelaars gaan 
zoeken naar mogelijke technische oplossingen voor het aandrijfmechanisme dat in de Slof rotatie zit. De 
nieuwigheid van het rotatie-aandrijfmechanisme was de reden voor het feit dat er vroegtijdig in het project 
behoefte was aan betrokkenheid van de leverancier die uiteindelijk het aandrijfmechanisme zou gaan leveren. 
Het is echter niet zo dat de betrokken leveranciers werd gevraagd om samen te ontwikkelen; slechts de risico's 
die de "nieuwe" rotatie-aandrijving met zich mee bracht, moesten tijdig afgedekt worden. 

Het was anders met de leverancier die de samenstelling uiteindelijk zou gaan produceren. Deze is betrokken, 
nadat er een keuze is gemaakt voor de rotatie-aandrijving, en gevraagd om de ontwikkeling te doen op basis 
van functionele specificaties. In principe wilde XSB de gehele samenstelling laten ontwikkelen door de 
leverancier. Knelpunten waardoor in het Genius-project het uitbesteden van de ontwikkeling op basis van 
functionele specificaties van de Slof rotatie niet optimaal is verlopen, zijn: 

,.. Het functioneel specificeren, er is voornamelijk nog op mono-niveau door XSB zelf getekend; 
,.. Naast de functionele specificaties waren de interfaces niet bekend; 
,.. De verantwoordelijkheid is niet volledig overgedragen: niet voor het zoeken voor de beste 
oplossing voor een aandrijfmechanisme en niet voor het tekenen, zie kader 5.1; 
,.. De ontwikkelingscapaciteiten en -ervaring zijn niet voldoende meegenomen bij het selecteren van 
de leverancier; De huidige voorkeurleverancierslijst is historisch gegroeid en speelt niet in op het 
relatief "nieuwe" eisen aan het tijdig betrekken van leveranciers in het ontwikkelingsproces en het 
inkopen op een hoger niveau in de produktstructuur; 
,.. Onduidelijke afspraken over hoe er zou worden omgegaan met wijzigingen die implicaties hebben 
voor de ontwikkeling(svoortgang) van de andere partij. 

De motor die in de Slof rotatie zit, is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als er geen 
verantwoordelijkheden worden overgedragen. De leverancier heeft geweigerd de motor, die vroegtijdig 
besteld moest worden vanwege de lange levertijd, te bestellen voordat XSB bevroren specificaties kon geven. 
Omdat XSB niet op basis van functionele specificaties de ontwikkeling heeft uitbesteed, maar zelf nog de 
technische specificaties heeft uitgewerkt en getekend, wil de leverancier niet de verantwoordelijkheid voor 
het ontwikkelingsrisico (namelijk vroegtijdig bestellen van de motor) op zich nemen. Hij kan immers geen 
invloed uitoefenen op het ontwikkelingsrisico. 
Een leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontwikkelingsrisico van een ontwikkeling 
waarvan hij niet de bevoegdheid heeft gekregen om het te beïnvloeden. 

kader 1 

Motoren (M) 
Motoren zijn strategische produkten waarvoor geen ontwikkelingsinspanning van de leverancier in een 
ontwikkelingsproject nodig is. Het is namelijk een standaardprodukt. Het is echter wel nodig dat reeds 



vroegtijdig in een ontwikkelingsproject infonnatie wordt ingewonnen (over interface-aspecten, prijs, kwaliteit, 
specificaties) en dat de motoren vroegtijdig besteld worden vanwege hun lange levertijd. 

C-boog (C) 
De leverancier van de C-boog is in het Genius-project al in de conceptfase betrokken. Dit is om de volgende 
redenen: 

~ Kennis omtrent de gietwerk-technologie voor deze produktgroep is niet (meer) volledig "in huis" 
en 
~ de C-boog is een produkt dat van groot belang is voor de totale functionaliteit van het systeem. 

Het tijdstip van leveranciersbetrokkenheid was dus vroeg en de intensiviteit van de samenwerking gedurende 
het project groot. 
Er is behoefte aan samenwerking die erg hecht is. 

De voorkeurleverancier is in het ontwikkelen en produceren van de C-boog techniek "opgevoed" door XSB. 
Inmiddels zijn er wel andere gietwerkers die de C-boog zouden kunnen produceren, maar de specifieke 
ontwikkelingskennis en-ervaring is bij hen afwezig. De (beleids-) vraag dringt zich op over de manier waarop 
er in de toekomst samengewerkt moet worden met de leverancier voor de C-boog. Commitment blijven tonen 
aan één leverancier vergroot de kans dat vanuit de technologie innovatieve ideeën worden aangeleverd. 
"Hefbomen'', inmiddels mogelijk op de leveranciersmarkt, geeft de grootste mogelijkheden om de kostprijs 
te verlagen, maar werkt naast volledige openheid ook toevoer van specifieke kennis in conceptueel stadium 
tegen. 

Dit voorbeeld geeft aan dat er voor een techniek/produktgroep die essentieel is voor de functionaliteit van het 
te ontwikkelen eindprodukt over de projecten heen gekeken moet worden om het kennisaspect optimaal te 
kunnen benutten. 

Voet (V) 
De voet is net als de C-boog een hefboom-produkt. Een verschil is echter dat de functionaliteit van de 
samenstelling van minder belang is voor het totale systeem en dat de technologie niet nieuw of complex is 
waardoor een latere leveranciersbetrokkenheid mogelijk is. Ook is de behoefte aan intensieve samenwerking 
is aanzienlijk minder dan bij de C-boog. De ontwikkeling van de Voet leent zich ervoor om op basis van 
functionele specificaties en specificaties van de interfaces, volledig uitbesteed te worden in plaats van samen 
te ontwikkelen. De knelpunten zijn dezelfde als beschreven bij de Voet. 

Een ander verschil is dat de Voet een samenstelling is, die door de leverancier in het huidige 
voorkeurleverancier-bestand niet ontwikkeld kan worden Bij samenstellingen is het knelpunt in dit project 
gebrek aan leveranciers met ervaring waardoor een behoefte aan goede projectbewaking is ontstaan. 
Inkoop zou bij de Voet meer aandacht aan het bewaken van de planning en communiceren van wijzigingen 
moeten besteden. 

Bij de C-boog ligt het accent op samen ontwikkelen, bij de Voet op afstemming van de ontwikkeling bij de 
leverancier op de eigen ontwikkeling. 

II-shift (lis) 
De leverancierskeuze voor de II-shift is gemaakt omdat men toevallig al met de betreffende leverancier om 
de tafel zat voor de Slof rotatie. Voor de II-shift kwamen echter ook andere voorkeurleveranciers in 
aanmerking. Eén van de andere voorkeurleverancier heeft later in het project laten blijken dat hij zich 
gepasseerd voelde omdat hij niet de mogelijkheid heeft gekregen om de II-shift mee te helpen ontwikkelen 
om zodoende de uiteindelijk produktie te kunnen krijgen. 
Er is in dit geval dus niet sprake geweest van een gefundeerde leverancierskeuze. Reeds vroegtijdig had 
Inkoop moeten aangegeven dat er voor de II-shift meerdere potentiële voorkeurleveranciers geschikt waren. 

Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat leveranciers bereid zijn in concurrentie te ontwikkelen mits ze maar 



weten dat ze een eerlijke kans krijgen. 

Voor een ethisch probleem wordt echter gevreesd indien in de fase dat meerdere (voorkeur-) leveranciers 
meedenken aan technische oplossingen, de beste oplossing er één blijkt te zijn die een combinatie is van 
oplossingen die verschillende leveranciers aangedragen hebben. Dit is geen probleem als de leveranciers 
worden beloond voor hwi inspanningen, maar wat is een juiste beloning? Uit de knelpwitenanalyse blijkt dat 
de meeste (huidige) leveranciers nog steeds alleen mee-ontwikkelen om uiteindelijk de produktie te krijgen. 
Prcxluktie beschouwen zij namelijk als hwi "core competence". Er moeten duidelijke afspraken komen over 
het feit dat alle leveranciers die mee-ontwikkelen maar uiteindelijk niet de produktie krijgen, vergoed worden. 

Tandriem (/') 
In het geval van de tandriem bleek er in het project uiteindelijk te weinig tijd over te blijven om naar andere 
technische oplossingen te zoeken voor de relatief "strenge" functionele eisen. Net als de motoren is er in dit 
geval geen sprake van leveranciersbetrokkenheid omwille van een stuk ontwikkeling dat uitbesteed gaat 
worden. Een vroegtijdige betrokkenheid van de leverancier, na de conceptfase en voor de ontwikkeling van 
de Tandriem-unit, is nodig om een aantal technische risico's af te dekken middels testen voordat verder kan 
worden gegaan met de ontwikkeling van onderdelen/samenstellingen die raakvlakken hebben met het 
overbrengingsmechanisme. Inkoop had samen met ontwikkeling in een vroeger stadium de markt moeten gaan 
onderzoeken om met andere alternatieven aan te (kwinen) komen voor dit project-specifiek technisch pro
bleem. 

Looprol-unit (Lru), stuurrol-unit (Sru) en tandriem-unit (I'ru) 
De looprol-wiit, stuurrol-unit en tandriem-wiit zijn simpele draai- en freeswerk samenstellingen. Ondanks 
dat de eerste twee routine-prcxlukten zijn en de laatste een hefboom-produkt is, lenen deze produkten zich er 
uitermate voor om de ontwikkeling ervan op basis van fwictionele specificaties volledig uit te besteden. Dit 
zijn juist de produkten waarvoor je geen "dure" eigen ontwikkelingscapaciteit wilt inzetten. De leverancier 
wordt dus weliswaar laat in het ontwikkelingsproject betrokken, omdat deze samenstellingen later aan de orde 
komen (eerst moeten alle interfaces van de grotere/belangrijkere/complexere produkten vastliggen), maar 
doorlopen bij de leverancier wel alle ontwikkelingsfasen na de definitie van de fwictionele specificaties. Dit 
in tegenstelling tot de standaardprodukten en simpele mono-onderdelen als potmeters en beugeltjes, waarbij 
weinig/geen ontwikkeling komt kijken. 

Potmeters (P) en simpele beugeltjes (B) 
Bij potmeters is helemaal geen leveranciersbetrokkenheid nodig, bij de beugeltjes wordt slechts het produktie
rijp maken door de leverancier gedaan. De levcrancierkeuze voor deze produkten kan volledig gebeuren op 
basis van een voorkeurleverancierslijst. 



BIJLAGE 15: Totstandkoming van de ontwikkelportfolio 

Als de portfolio-benadering in het ontwikkelingsproces wordt toegepast dan is het logisch dat er, in navolging 
van Kraljic: 
- op de horizontale as een indicator voor ontwikkelingsrisico en 
- op de vertikale as een indicator voor financiele waarde, 
zou staan. De portfolio zou er dan als volgt uitzien: 

hoge financiele waarde 

lage financiele waarde 

hefboom 

aandachtspunt: 
value engineering 

routine 

aandachtspunt: 
als laatste aan beginnen 
en weinig aandacht aan 

geven 

laag 
ontwikkelrisico 

strategisch 

aandachtspunt: 
meest kritisch dus vroeg 

aan beginnen en veel 
aandacht aan geven 

bottle-neck 

aandachtspunt: 
risico-reductie d.m.v. 
standaardiseren en/of 

alternatieven 

hoog 
ontwikkelrisico 

Figuur 1: Een portfolio die alleen gericht is op het leveranciersmanagement in een ontwikkelingsproces 

Uit de plaatsing van de praktijkvoorbeelden van de produkt-leverancier-combinaties blijkt dat de strategische 
produkten uit de bovenstaande portfolio niet overeen komen met de strategische uit de inkoopportfolio, idem 
voor de overige bvadranten (zie hoofdstuk 5). Als je dan een dergelijke portfolio (zie figuur 1) -een portfolio 
die alleen gericht is op het ontwikkelingsproces- gaat gebruiken dan kleven daar een aantal bezwaren aan. 
Twee belangrijke bezwaren zijn: 
1) Produkten kunnen bij de overgang van de ontwikkelingsfase naar de produktiefase in een ander 

kwadrant terecht komen. 
2) De aspecten die voor de produktie van belang zijn, worden onderbelicht. 

Als je de aspecten van de beide fasen, ontwikkelings- en produktie-fase, in de portfolio wilt hebben dan kan 
dat op twee manieren: door een extra dimensie toe te voegen die aspecten betreffende ontwikkeling in 
beschouwing neemt of door op de horizontale as zowel toeleverings- als ontwikkelingsrisico te zetten. Een 
groot nadeel van deze laatste mogelijkheid is dat de kans ontstaat dat een voor ontwikkeling belangrijk 
(kritisch) produkt, minder belangijk naar voren komt door een relatief laag toeleveringsrisico. Als 
bijvoorbeeld aan de inkoopportfolio, zoals die geoperationaliseerd is bij XSB drie vragen zouden worden 
toegevoegd die het ontwikkelingsrisico bepalen, zodat er dus tien "ja/nee" -vragen ontstaan; indien de zeven 
vragen die toeleveringsrisico bepalen negatief beantwoord worden, dan zou een voor ontwikkeling zeer 
kritisch produkt in de inkoopportfolio linksboven terecht komen, terwijl deze rechtsboven in de bovenstaande 
portfolio thuis hoort. 

Zodoende is het idee ontstaan om nu de bovenstaande portfolio en de inkoopportfolio aan elkaar te koppelen 
zodat er 16 type relaties ontstaan, zie figuur 2. Een relatie bestaat dan uit een combinatie van een strategie 
voor de leverancier in de ont\vikkelingsfase en in de reguliere produktie-fase. Dus bijvoorbeeld strategisch 



in ontwikkelingsproces gevolgd door hefboom in het produktieproces is één mogelijkheid, één relatie. 

plaats in portfolio voor 
ontwikkelingsproces 

1.1 

l.2 

2.1 

2.2 

1.1 1.2 2.1 2.1 

plaats in inkoopportfolio 

Figuur 2: Zzestien mogelijke relaties, combinaties van leveranciersstrategieën in het 
produktie- en ontwikkelingstraject 

Als aangenomen wordt dat de financiele waarde, de vertikale as, van beide portfolio's hetzelfde zijn, dan 
blijven van de 16 mogelijkheden er 8 over, zie figuur 3. 

plaats in portfolio voor 
ontwikkelingsproces 

1.1 nvt nvt 

1.2 nvt nvt 

2.1 nvt nvt 

2.2 nvt nvt 

l.l 1.2 2.1 2.1 

plaats in inkoopportfolio 

Figuur 3: Acht relaties van toepassing 

Van de 8 overgebleven mogelijke relaties met leverancier in ontwikkelings- en produktieproces is aan de hand 
van de praktijkvoorbeelden bekeken of deze erg verschillend zijn. Er blijken vier mogelijkheden duidelijk 
onderscheiden te kunnen worden en dus ook vier redelijk overeen te komen met elkaar, zie figuur 4. 

plaats in portfolio voor 
ontwikkelingsproces 

1.1 co-making co-making nvt nvt 

1.2 co-engineering co-purchasing nvt nvt 

2.1 nvt nvt co-engmeenng co-purchasing 

2.2 nvt nvt co-development co-development 

l.l 1.2 2.1 2.2 

plaats in inkoopportfolio 

Figuur 4: De \'Ïcr typen relaties waarnaar de ontwikkelportfolio vcnvijst 



BIJLAGE 16: Twee relaties uit de ontwikkelportfolio verder uitgewerkt 

Co-development 

De essentie is dat het kennisaspect over de projecten heen gewaarborgd moet worden om innovatie vanuit de 
technologie mogelijk te houden. De leverancier moet daarvoor reeds in het conceptuele stadium betrokken 
worden en er moet getracht worden volledige openheid te realiseren in dit stadium van een ontwikkeltraject. 
Voor de hefboom-produkt-leverancier-combinaties kan dit gerealiseerd worden door beleidsmatig de keuze 
te maken om je te commiteren aan één leverancier. Ondanks dat de de marktsituatie het "hefbomen" mogelijk 
maakt, vooral in de reguliere produktie-fase, wordt een optimaal resultaat bereikt als ervoor gekozen wordt 
dit niet te doen, omwille van het behoud van kennis en de benodigde openheid in de ontwikkelfase. Niet op 
produkt-niveau maar op technologie-niveau kan "hefbomen" nu plaatsvinden. 

Het gaat er om dat leveranciers van verschillende technologieën reeds in de haalbaarheids-fase (0/ 1 van het 
Systems Management) nodig zijn, en betrokken worden, om de haalbaarheid (technisch /financieel) van 
verschillende concepten in te schatten en te vergelijken. Wordt er voor een concept gekozen dan wordt er 
tevens voor een leverancier gekozen, een leverancierskeuze uiterlijk aan eind fase 1. Vanaf eind fase 1 wordt 
er dan samen met de leverancier ontwikkeld. 
De benodigde samenwerking is intensief en betreft verschillende disciplines. 

Er moet tijd, geld en energie gestoken worden in het onderhouden van de relatie; Niet altijd is de leverancier 
gewillig om samen te werken, dan moet er dus op allerlei manieren aan leveranciers-binding worden gedaan. 
Inkoop heeft de taak om de intensieve samenwerking van de verschillende disciplines mogelijk te maken. 
Aspecten die Inkoop in het project moet "managen" staan beschreven in de volgende subparagraven. 

Vergoeding van de ontwikkelprestatie 

Er wordt een flinke ontwikkelprestatie van de leverancier verwacht. Mogelijkheden voor vergoeding van de 
ontwikkelingskosten zijn: 

~ Een soort van ontwikkelingsbudget, waarop de leverancier gemaakte kosten voor de 
ontwikkelprestatie declareert. Voordeel hiervan is dat XSB inzicht houdt/krijgt in de struktuur van 
de ontwikkelkosten. Een nadeel is dat de leverancier niet wordt gestimuleerd om zo voordelig 
mogelijk te ontwikkelen. 
~ Een vast bedrag waarvoor de leverancier de ontwikkeling moet doen. Zo verliest XSB echter op 
den duur wel het zicht op de waarde van de uitbestede ontwikkeling. (Je weet dan niet of een 
leverancier het voor dat bedrag kan maken, misschien kost het hem veel minder of meer.) 
~ De leverancier "carte blanche" geven om de gemaakte kosten te vemekenen in de eindprijs van zijn 
produkt. 

Bij het bepalen van de target-kostprijs kan het een positief effect hebben als de leverancier wordt betrokken. 
Belangrijk is dat er voor een manier van geldelijk vergoeden gekozen wordt en dat de afspraken daarover 
eenduidig en duidelijk zijn. 

Er moet rekening mee worden gehouden dat juist bij het beleid "inkopen op hoger niveau" het van groot 
belang is/wordt om inzicht te houden/ krijgen in de kostenstructuur -vooral in het strategische kwadrant- (daar 
waar er maar weinig aanbieders zijn). De behoefte aan goede "cost-engineers" om inzicht te houden in wat 
een samenstelling mag gaan kosten, zal vooral voor produkten uit dit kwadrant toenemen. 

Afhandeling van de wijzigingen 

De relatie zou zo open moeten zijn en het contact zo frequent dat de afhandeling van wijzigingen zonder een 
procedure geen probleem zou moeten zijn. Op welke manier en door wie de kosten van de wijzigingen worden 
gedragen zou in ondeling overleg overeen gekomen moeten worden. Samenwerken aan een optimaal produkt 
moet het streven zijn, waaruit voortvloeit dat een wijziging met aanzienlijke verbetering tot gevolg voor beide 



partijen even belangrijk is. Stringente afspraken werken het iteratieve ontwikkelproces alleen maar tegen. 

Communicatie 

Als het aantal zaken dat overleg behoeft, wordt beschouwd dan is het een idee om de leverancier bij intern 
overleg te betrekken, gedurende de fase l tot en met 5. Het zijn tenslotte maar enkele leveranciers. De 
afstemming en informatie-uitwisseling omtrent wijzigingen, planningen, projectbewaking, veranderende 
afspraken en andere spelende zaken loopt soepeler en sneller. 
Een andere mogelijkheid is dat XSB meedraait in het projectteam van de leverancier, met andere woorden: 
dat de leverancier de "trekker" wordt van de ontwikkeling. 

Een mooi voorbeeld hiervan is ASM-L die een overlegstructuur kent waarin afhankelijk van 
de mate van belang dat gehecht wordt aan de specifieke kennis van een betrokken partij 
(ASM-L, ontwikkelleverancier ofproduktieleverancier), één van deze partijen "trekker'', 
voorzitter, wordt van de desbetreffend ontwikkelproject-team dat opgesteld staat voor een 
bepaald te ontwikkelen produkt. [tussentijds-afstudeerverslag Weistra] 

, kader 1 

Evaluatie 

Het is van belang om tijdens en na het project tijd (en geld) vrij te maken om de "softere", maar zeker niet 
minder belangrijkere, factoren te evalueren met alle betrokken disciplines van beide organisaties. Het 
evalueren heeft tot doel een volgende samenwerking te verbeteren. In deze samenwerkingsvorm is dit erg van 
belang omdat het erg moeilijk is om prestatiemetingen te doen op basis waarvan verbeterpunten kunnen 
worden geformuleerd. "Harde" prestatiemetingen zijn moeilijk omdat het om een dermate hechte 
samenwerking gaat dat de prestatie van de één voor een groot deel afhankelijk is van de prestatie van de 
ander. Een mogelijke oplossing is om de prestatiemeting aan beide zijden te doen. 

Co-engineering 

De essentie is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis, ervaring en kunde van de leverancier om 
zodoende uiteindelijk kosten te besparen. De mogelijkheid tot beïnvloeding hiervan is tenslotte in de 
ontwikkelingsfase het grootst. 
Bij ontwikkelprodukten kan dit door vanaf "overall design"-fase (fase 2) tot aan de "engineering"-fase (fase 
4) verschillende leveranciers in concurrentie te laten ontwikkelen; De verschillende leveranciers komen in 
principe van de voorkeursleverancierslijst. Vóór fase 4 zou er een expliciete leverancierskeuze moeten worden 
gemaakt, om toch nog optimaal gebruik te maken van de "learning-curve" van de leverancier. 
Het is niet zo dat er samen wordt ontwikkeld zoals bij co-development; Deze ontwikkelprodukten lenen zich 
uitermate om de ontwikkeling uit te besteden op basis van functionele specificaties en specificaties van de 
interfaces. 
Afspraken en/of contracten, vergoedingen van de ontwikkelprestatie en de communictiestructuur moeten 
gericht zijn op kosten reductie (ontwikkelkosten én kostprijs) en op de mogelijkheid om uiteindelijk in de 
reguliere produktiefase te "hefbomen" op produkt-niveau (zonder het vertrouwen van de leverancier te 
schaden). 

Taken van Inkoop om de benodigde leveranciersbetrokkenheid te "managen" staan beschreven in de 
subparagraven. 

Vergoeding van de ontwikkelprestatie 

Mogelijkheden om de leverancier te vergoeden zijn: 
"Afspreken dat de leverancier de eerste twee jaren de produktie krijgt en dan zijn ontwikkelkosten 



er uit moet hebben gehaald, zodat de produktie weg kan worden gehaald als hij niet meer 
marktconform is qua prijs. Dit moet dan wel contractueel verzekerd worden, anders wordt de kans 
op schade in de vertoruwensband te groot. (Waaraan veelal in tijden van hoog-conjunctuur nadeel 
wordt ondervonden, zie knelpunten hoofdstuk 3.) Voordeel van deze mogelijkheid is dat de 
leverancier in een ontwikkelingstraject zo efficiënt mogelijk probeert te werken en dat hij de geboden 
essentiële leerervaringen optimaal benut. 
~ Vergoeden op basis van een gemiddeld tarief dat een ingenieursbureau voor ontwikkeling vraagt. 

In ieder geval moet Inkoop zorgen voor schriftelijke en duidelijke afspraken over hoe de vergoeding 
geschiedt. 

Afhandeling van de wijzigingen 

Er moet goed worden afgesproken wie zijn verantwoordelijkheid neemt voor welke wijzigingen. Dit speelt 
vooral bij wijzigingen op de interfaces. 
Als XSB een wijziging op een interface-vlak doorvoert en daarvoor niet de consequenties op zich neemt -door 
meerkosten (bijvoorbeeld nieuw gereedschap) te vergoeden, planningsconsequenties op te vangen of iets 
dergelijks- dan ontstaat de situatie dat de leverancier wacht met zijn ontwikkeling omdat hij er niet zeker van 
is dat er geen wijzigingen meer optreden, waar hij voor moet opdraaien. Ook andersom moet de leverancier 
delen in de consequenties van een wijziging die uit zijn koker komt en gevolgen heeft voor de ontwikkeling 
bij XSB. Volledig open kaart spelen en samen de tegenvallers delen is een "must" bij wijzigingen in dit 
kwadrant. 

Voor elke wijziging zouden de kostprijs-consequenties moeten worden besproken en vastgelegd. Een 
standaard-document om deze wijzigingen en consequenties te communiceren is een aanbevolen hulpmiddel. 
Dit kan met weinig moeite in de kleine-zeef-procedure verwerkt worden. 
Omdat er toch per wijziging kostprijs-consequenties besproken moeten worden is het logisch om Inkoop 
verantwoordelijk te maken voor het communiceren van de wijzigingen naar en van de leverancier; Ofwel voor 
het verwerken en afhandelen van die standaard-wijzigingsformulieren. Dit kan structureel aan de hand van 
een periodiek overleg. Opgemerkt kan worden dat de "kleine-zeef' pas in de proto-bouw-fase in actie komt, 
wat te laat is als leveranciers eerder betrokken worden, tenzij de leverancier zelf een procedure voor 
wijzigingenafhandeling kent. 

Bij Nedcar wordt er wekelijks een "wijzigingsvergadering" gehouden. Afspraak is dat er binnen één 
week, namelijk bij de volgende vergadering, uitsluitsel is over de wijzigingen van de vorige 
vergadering. (doorlooptijd van een wijziging is één week) [Presentatie Henrix, Nedcar] 

kader 2 

Communicatie 

Het streven is de ontwikkeling van de ontwikkelprodukten uit dit kwadrant uit te besteden aan de leverancier. 
Inkoop is daarvoor verantwoordelijk en moet zorgdragen voor de communicatie met de leverancier over 
kosten, wijzigingen en planningen (verschuivingen e.d.). 
Goede afspraken vormen de basis van de relatie. Er moet geprobeerd worden zoveel mogelijk schriftelijk te 
bevestigen wat er besproken is; Een periodiek overleg met de leverancier is een goede mogelijkheid om de 
communicatie open te houden. 

DAF Trucks kent zogenaamde "technica! meetings" met de belangrijke leveranciers, die om de 4 tot 
6 weken worden gehouden, waarin spelende zaken en problemen worden besproken.[Wijnstra en 
Stekelenborg, 1996] 

kader 3 



Ontwikkelprestatiemeting 

Het bijhouden van de ontwikkelprestatie om continue verbetering te realiseren zal in deze relatie voornamelijk 
gericht zijn op kostenreducties. Zo kwmen in gezamenlijk overleg target -ontwikkelkosten, -kostprijs, en -
kostprijsreducties in de reguliere produktiefase worden bepaald, vastgelegd en gemeten. Een andere taak van 
Inkoop die hieruit voortvloeit is een structurele "benchmark" van de kosten van dit type produkten op de 
leveranciersmarkt om een referentiekader te hebben. 

Rank Xerox voert structureel een benchmark uit en beschouwt daarbij een "design-gap" en een 
"procurement gap". De "design gap" wordt bepaald aan de hand van een analyse van vergelijkbare 
aparaten van de concurrent. Een verschillen-analyse duidt de punten aan waarop Xerox moet letten. De 
"procurement gap" is het verschil tussen de leverancier en de goedkoopste op zijn gebied. [Botter en 
Wijnstra, 1996] . 

kader 4 

Daarnaast is projectvoortgangsbewaking een belangrijk criterium voor Inkoop om te monitoren. Gedacht kan 
worden aan reactietijd op wijzigingen, tijdige aanwezigheid proto's en dergelijke. 

Evaluatie 

Een evaluatie na afloop van het project, met verbetersuggestiontwikkelingsrisicokoppeld, zou aan het eind 
van het project met elke leverancier gehouden moeten worden. Het gaat erom dat de mogelijkheid voor 
continue verbetering ontstaat; Continue verbetering ten aanzien van het produkt(-ontwikkeling) en het 
projectverloop. 


