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I. Abstract 
 
English 
This thesis describes the exploration into technological knowledge that is being used in the production 
environment of DutchAero BV. Three cases, a literature study and several personal interviews have 
been evaluated and used to build a framework. Specific manufacturing knowledge types have been 
derived from this information base. Using the Vincenti classification of knowledge the knowledge has 
been classified. The Vincenti classification finds its origin from a design environment. This 
classification method however proofed to be a valid structure to classify manufacturing knowledge at 
DutchAero. By categorising the manufacturing knowledge to product, process and tooling this 
classification was tailored to the DutchAero situation. Finally advice has been given to improve 
knowledge management at DutchAero BV. 
 
 
Nederlands 
In deze afstudeerrapportage wordt onderzocht welke technologische kennissoorten in de fabricage 
omgeving van DutchAero BV van toepassing zijn. Naast een literatuurstudie zijn een drietal cases 
uitgediept en zijn een aantal interviews afgenomen. Deze cases en interviews dienden als bron om de 
aanwezige kennissoorten in kaart te brengen. Vervolgens is onderzocht of deze technische kennis 
geclassificeerd kon worden met behulp van de kennisclassificatie die door Walter Vincenti ontwikkeld 
is. Hoewel deze classificatiemethode voortgekomen is uit een ontwikkelomgeving, bleek deze ook 
geschikt om de aanwezige technologische kennis in een fabricageomgeving in kaart te brengen. Door 
de technologische kennis te relateren aan product, proces en hulpmiddelen, kon de classificatie 
verder om maat gesneden worden op de DutchAero situatie. Ten slotte zijn er aan aantal 
aanbevelingen gedaan hoe kennismanagement bij DutchAero meer vormgegeven kan worden. 
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II. Woord vooraf 
Deze afstudeeropdracht is tot stand gekomen als afsluiting van mijn studie aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Deze opleiding heb ik in deeltijd naast mijn voltijd baan afgerond. 
 
In de dagelijkse arbeidspraktijk blijken bedrijfskundige en sociale aspecten van grote waarde naast 
een basis van technische kennis. Daaruit is mijn interesse ontstaan om mijn achtergrond te verbreden. 
Omdat ik het als uitdaging zag om een opleiding op universitair niveau af te ronden ben ik me gaan 
oriënteren op de mogelijkheden daartoe. De inhoud van de Tema studie bleek perfect aan te sluiten 
op mijn interesses op gebied van maatschappelijke aspecten, technologische ontwikkelingen en 
bedrijfskundige inhoud. Ik ben destijds enthousiast als hobby met de deeltijd avondstudie gestart 
naast mijn fulltime baan bij Philips Machinefabrieken. Hierbij kreeg werk prioriteit boven de studie. 
Door regelmatige crisis op het werk heb ik menigmaal op het laatste moment verstek moeten laten 
gaan bij tentamens. Helaas is hierdoor aardig wat voorbereidingstijd verloren gegaan. De afgelopen 
studiejaren verliepen nogal hectisch met zowel op zakelijk als persoonlijk vlak roerige periodes, zoals 
baanwisselingen, reorganisaties, verkoop van het bedrijf, aankoop, inrichting en verbouwingen van 
een huis, trouwen, het krijgen van drie kinderen, diverse ziektes en sterfte in de nabije familie. Dat 
hoort ook allemaal bij het leven. Daarbij bleek de Universiteit ook niet optimaal ingericht voor het 
volgen van een deeltijd avondstudie. Deze zaken hebben er onder meer in geresulteerd dat de studie 
op momenten vertragingen opliep. Daarin tegen zijn er ook de nodige periodes geweest waarin zeer 
veel studiewerk verzet is in een zeer korte tijd. Hoewel het een hobby was heeft de studie een sterke 
wissel  getrokken op de huiselijke situatie waarbij menige avond, weekend en vakantie in het teken 
stond van deze studie. Ik vraag me wel eens af of ik net zoveel geduld hiervoor opgebracht zou 
kunnen hebben als mijn vrouw en familie. De eerste grote mijlpaal was bereikt toen ik in 2005 alle 
theoretische verplichtingen afgerond had, waardoor gestart kon worden met de afstudeeropdracht. 
Tijdens deze laatste periode was ik in de gelukkige omstandigheid dat mijn werkgever de mogelijkheid 
bood om af te studeren op een opdracht binnen het bedrijf. Hierdoor kon de opdracht gedeeltelijk 
onder werktijd verricht worden.  
 
Ik wil graag de volgende mensen bedanken voor hun begeleiding, geduld en doorzettingsvermogen 
tijdens deze studieperiode: Karin mijn vrouw; Met name de controle die ze thuis hield en het geduld 
dat ze op kon brengen terwijl ik aan het studeren was heeft diepe indruk gemaakt. Er hebben zich 
intussen een aantal klussen opgestapeld die op me liggen te als de studie afgerond is. Deze projecten 
zullen de komende tijd de nodige aandacht vragen. Ik heb overigens moeten beloven voorlopig geen 
langlopende studies aan te vangen. Mijn kinderen Bregje, Daan en Femke als ze eens een vieze luier 
hadden of aan het huilen waren kon papa niet altijd direct komen. Mijn ouders Cor en Diana en 
schoonouders Jos en Joke omdat deze weer eens op de kinderen kwamen passen of kwamen helpen 
terwijl ik druk bezig was met de studie. Helaas kon Jos vanwege zijn fatale ziekte het einde van deze 
periode niet meer meemaken. 
Daarnaast wil ik DutchAero BV bedanken voor de mogelijkheden die geboden zijn om deze studie met 
succes af te ronden. In het bijzonder wil ik alle (ex)collega’s bedanken die een bijdrage geleverd 
hebben aan deze opdracht, met name de mensen die meegewerkt hebben aan discussies, interviews 
en cases. Dit heeft tenslotte de basis gevormd voor deze opdracht. 
Tenslotte wil ik mijn persoonlijke begeleiders bedanken voor de input en bijsturing tijdens de opdracht. 
Marc de Vries voor de inhoudelijke informatie en bijsturing. Tevens heeft hij mij regelmatig op scherp 
gesteld ten aanzien van onderbouwingen en ten aanzien van doorlooptijd en prioriteitenstelling. Hans 
Berends voor de nuttige inhoudelijke input ten aanzien van kennismanagement en de rapportages. 
Grignon van Bakel die optrad als bedrijfsbegeleider vanuit DutchAero. 
 
 
Het was een flinke klus maar hij is geklaard. . .  . 
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III. Samenvatting 
 
Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen DutchAero BV een bedrijf dat al sinds ruim 30 jaar actief 
is in de Aerospace markt. Het bedrijf is voortgekomen uit de voormalige Philips Machinefabrieken 
organisatie en is sinds juni 2005 afgescheiden van Philips. Het bedrijf acteert als Build To Print (BTP) 
bedrijf dat producten fabriceert volgens klantenspecificaties. Hierbij worden de volgende 
marktsegmenten bediend: ‘Aero engine’ (vliegtuigmotoren), Airframe (framedelen), Energy 
(energiewerktuigen) en Industrie (PMC). Hiervoor beschikt men over drie productiecellen met een 
eigen specialisatie: Productiecel Advanced Machining, Productiecel Thermal Spray & Productiecel 
Sheet Metal Fabrication. 
 
Aanleiding voor het onderzoek vormt de toenemende concurrentie die DutchAero dwingt tot 
efficiëntere fabricage. In het kader van het JSF project wil DutchAero in Nederland de productie 
uitbreiden. Men denkt dit te kunnen bereiken door slimmer te produceren. Hiervoor is het essentieel 
dat men de concurrentie aan kan door kennis efficiënt in te zetten. De focus ligt hierbij op het efficiënt 
(her)gebruik van kennis rond de kernactiviteit fabricage.  
 
Het doel dat met deze afstudeeropdracht nagestreefd is het inzichtelijk maken van de technische 
kennis binnen DutchAero en specifiek afdeling T&NPE. Er is gekozen om de classificatie van Vincenti 
als uitgangspunt te nemen. In de literatuur zijn weinig wetenschappelijke onderzoeksresultaten 
beschikbaar op het gebied van kennisclassificatie binnen fabricageomgevingen. Dit onderzoek wil 
bijdragen aan een algemene wetenschappelijke verbreding op het gebied van kennisclassificaties.  
 
Over de definitie van technologische kennis wordt door filosofen en vooral in de epistemologie sterk 
gedebatteerd. Afhankelijk van de context zijn verschillende benaderingen mogelijk. Er bestaat dan ook 
geen allesomvattende beschrijving die het begrip kennis beschrijft. Walter Vincenti komt op basis van 
historische casestudies uit de Aerospace sector in zijn publicatie “What Engineers know and how they 
know it” (1990) tot een classificatie. Hierbij worden een zestal technologische kennissoorten 
geïdentificeerd (zie onderstaande tabel). In de literatuur is relatief weinig informatie te vinden die zich 
specifiek richt op het gebied van technologische kennis in een fabricageomgeving. De meeste 
onderzoeken hebben betrekking op ontwerpactiviteiten waarbij weinig aandacht besteedt wordt aan 
productie en fabricage. Hoewel de Vincenti kennisclassificatie vanuit een ontwerpachtergrond is 
ontstaan, lijkt het in het kader van dit onderzoek een geschikte vorm om technologische kennissoorten 
te onderscheiden. 
 
Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: 

• Hoofdvraag: “Welke soorten van kennis zijn te onderscheiden in de productieomgeving van 
DutchAero, en hoe kunnen die worden geclassificeerd? “ 

• Deelvraag 1: “Welke soorten technologische kennis worden in de literatuur onderscheiden?” 

• Deelvraag 2: “Welke soorten kennis worden bij DutchAero geïdentificeerd?” 

• Deelvraag 3: “Is de Vincenti kennisclassificatie van toepassing bij DutchAero?” 
 
Naast Vincenti hebben ook o.a. Günther Ropohl, Nigan Bayazit, Anderson een aanzet gegeven tot 
definitie van kennisklassen. Er is gekozen om bij dit onderzoek uit te gaan van de Vincenticlassificatie.  
Hiervoor diende deze nog wel geoperationaliseerd te worden voor gebruik in een fabricageomgeving. 
 

Klasse Vincenti met ontwerpachtergrond Vincenti geoperationaliseerd naar fabricage 
1 Fundamental design concepts Fundamentele fabricageconcepten 
2 Criteria and specifications Criteria en specificaties 
3 Theoretical tools Theoretische hulpmiddelen  
4 Quantative data Kwantitatieve gegevens  
5 Practical considerations Praktische overwegingen  
6 Design instrumentalies Methodes 

 
Dit onderzoek dient gezien te worden als een toetsend onderzoek waarvan de opzet getypeerd 
worden als kwalitatief onderzoek. Er wordt onderzocht of de classificatie die voort is gekomen vanuit 
een ontwerpachtergrond, ook van toepassing is op een fabricageomgeving.  
Hierbij zijn de volgende datacollectiemethoden zijn gebruikt: participerende observatie, open interview 
& documentenanalyse. 
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De onderzoekspopulaties bestond uit de volgende technische functies: werkvoorbereiders, NC-
programmeurs, CMM operators/programmeurs, controleurs, projectleiders, technisch assistenten, 
machineoperators, processpecialisten & kwaliteitsfunctionarissen. De gegevens zijn verwerkt in een 
drietal cases en een aantal interviews.  

• In de eerste casus wordt gekeken naar de technologische kennis die van toepassing is bij een 
offertetraject. Hierbij wordt ingezoomd op de technologische kennis aspecten tijdens het 
offertetraject. 

• In de tweede case wordt een klantproject onder de loep genomen. In dit geval betreft het een 
productieaanloop van airframeproductie in het kader van het JSF project. Hierbij zijn een aantal 
partijen betrokken die hun eigen specifieke kennisaspecten inbrengen. 

• Als laatste wordt een verbeterproject bestudeerd dat uitmondt in een in een investeringsproject. 
Deze case speelt zich af op de afdeling CRT Glass Tools (TAM) wat tot voor kort deel uitmaakte 
van DutchAero. Deze afdeling was gespecialiseerd in matrijzenbouw voor beeldschermproductie. 
De hier ontwikkelde technologieën vormden de basis voor de ontwikkeling van de freesstrategieën 
van DutchAero. Op deze afdeling zijn de eerste ‘5 assig’ verspaanden producten van DA 
ontwikkeld. De afdeling is tijdens de afscheiding van DutchAero in het bezit gebleven van Philips. 
De cases is echter representatief voor DutchAero. 

• Als aanvulling op de cases hebben er nog een aantal interviews plaatsgevonden met personen in 
representatieve functies. 

 
De Vincenticlassificatie heeft bij de analyse gediend als raamwerk. Uit de analyses zijn een aantal 
zeer grote tabellen voortgekomen. Deze tabellen die terug zijn te vinden in de rapportage zijn 
samengevoegd en nader bestudeerd. Hierbij bleek een bepaalde structuur aangebracht te kunnen 
worden bestaande uit een drietal hoofdgroepen waarop kennis van toepassing is: producten, 
processen en (hulp)middelen. In een poging om tot een vereenvoudiging te komen is de tabel 
voortgekomen die bij de conclusies weergegeven wordt. Hierbij is getracht alle kennisaspecten te 
groeperen onder aan algemene titel. Deze titels vormen een benadering van de genoemde soorten 
kennis. Gebruik van alle tabellen blijft noodzakelijk om een volledig beeld te kunnen vormen. 
 

Conclusies 
Op basis van de analyses kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoordt worden. 
 
Hoofdvraag: “Welke soorten van kennis zijn te onderscheiden in de productieomgeving van 
DutchAero, en hoe kunnen die worden geclassificeerd? “ 
 
Antwoord: De classificatie die Vincenti opgezet heeft voor ontwerp lijkt hierdoor overdraagbaar naar 
fabricage. Het blijkt dat alle kenniscategorieën van de Vincenti onderscheiden kunnen worden bij 
DutchAero. Er blijken veel verschillende kennissoorten bij DutchAero voor te komen die allen 
ondergebracht kunnen worden in de classificatie. Het bleek mogelijk om binnen de classificatie 
onderscheid aan te brengen in de volgende hoofdgroepen: product, proces en middelen. 
 
 Product Proces Middelen 

Fundamentele Fabricage 
Kennis 

Algemene productkennis Algemene proceskennis om 
product te produceren 

Algemene kennis t.a.v. de 
middelen die gebruikt 
worden bij fabricage 

Criteria en Specificaties Technische beschrijving van 
het product 

Technische beschrijving van 
de fabricage processen 

Technische beschrijving van 
alle benodigde middelen 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen om product te 
handelen 

Hulpmiddelen om procesdata 
te handelen 

Hulpmiddelen om data t.a.v. 
de middelen te handelen 

Kwantitatieve grootheden Data t.a.v. het product 
 

Procesdata Data t.a.v. de hulpmiddelen 

Praktische Overwegingen Know how t.a.v. het product Knowhow t.a.v. de gebruikte 
processen 

Knowhow t.a.v. de 
benodigde middelen 

Methoden 
 

Werkmethoden rondom 
productbeheer 

Werkmethoden t.a.v. de van 
toepassing zijnde  
fabricageprocessen 

Werkmethoden t.a.v. het 
beheer van benodigde 
hulpmiddelen 

 
De scheidslijnen tussen de verschillende categorieën zijn niet altijd hard te trekken. Daarnaast blijkt 
kennis te evolueren en over te gaan naar een andere klasse. Evenals bij andere onderzoeken lijkt ook 
bij DutchAero dat kennis gekoppels aan een collectief meer omvat dan wanneer kennis gekoppels 
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wordt aan een individu. Dat blijkt ook uit het feit dat projecten in multifunctioneel teamverband worden 
uitgevoerd. Daarbij blijken zaken zoals interne politiek, bedrijfscultuur, Sociale aspecten en 
persoonlijke drive van invloed op de collectieve kennis. 
Kennisklassen die Ropohl en Bayazit definiëren  zoals ‘socio technical understanding’ en 
‘collaborative Knowledge’ lijken in eerste instantie buiten het Vincenti bereik lijken te vallen. Als men 
echter de Vincenti klassen opvat, dan kunnen ‘socio technical understanding’ en ‘collaborative 
Knowledge’ hierin ondergebracht worden. De Vincenti classificatie lijkt dus te voldoen om alle 
geïdentificeerde kennissoorten bij DutchAero in onder te brengen. 
 

Aanbevelingen 
Voor DutchAero vormt de kennisclassificatie slechts een basis die het inzicht t.a.v. de gebruikte 
kennissoorten vergroot.  Dit dient een startpunt om te komen tot een vorm van kennismanagement. 
De mens is de centrale kennisdrager in het fabricage proces. Kennis delen is meer dan het 
ontwikkelen van voorgeschreven werkmethodes omdat slechts een deel van de kennis opgeslagen 
kan worden in systemen. Kennisdeling vormt een kritische succesfactor. Daarom dient 
kennismanagement zich zowel op de cultuur als de structuur te richten. Door de reorganisaties die 
gepaard gingen met de verzelfstandiging van DutchAero is er een gat ontstaan in de aanwezige 
kennis doordat kennis en kennisbronnen verdwenen zijn door afvloeiing van ervaren mensen op 
verschillende expertisegebieden.  
Cultuur: Er dient een omgeving gecreëerd te worden waar medewerkers worden gezien als 
kenniswerkers. Men ontwikkelt continue kennis en hierbij vormt borging van deze kennis een 
uitdaging. Deling en ontwikkeling van impliciete kennis gaat gepaard met het samenbrengen van 
kennisdragers en het stimuleren om hun kennis en vaardigheden over te dragen (expliciteren). 
Daarnaast dient hierbij aandacht besteedt te worden aan het vastleggen van kennis in documenten, 
afspraken en procedures (internaliseren).  
Er zal door DutchAero een weg gevonden dienen te worden om een optimale cultuur te creëren 
waarbinnen kennisdeling bevorderd wordt. Personeel dient hierin begeleid en getraind te worden. 
Structuur: Kennis kan pas efficiënt gebruikt worden als deze via een infrastructuur benaderd kan 
worden. Kennis bevindt zich versnipperd door de organisatie. Een goede kennisinfrastructuur is van 
wezenlijk belang voor een efficiënte fabricage. 
 

Kennismanagement 
Een belangrijke vraag voor DutchAero is dan ook hoe kennismanagement ingevuld dient te worden. 
Daarom is het KBBM project tenslotte opgestart. De focus ligt hierbij op het efficiënt (her)gebruik van 
fabricagekennis. Dit met als belangrijke doelenstellingen de fabricage te optimaliseren en 
aanloopproblemen van nieuwe projecten te minimaliseren.  
Boersma (1995) onderscheid in zijn model een viertal 
soorten van kennis die binnen kennismanagement aan de 
orde komen.  

• Menselijke kennis is de kennis waarover medewerkers 
in organisatie beschikken. 

• Gedocumenteerde kennis is kennis die opgeslagen is in 
bijvoorbeeld archieven, documenten, boekhouding en 
tekeningen. 

• Onder gemechaniseerde kennis wordt kennis verstaan 
die is vastgelegd in machines. 

• Onder geautomatiseerde kennis wordt kennis verstaan 
die is opgeslagen in computers zoals bijvoorbeeld in 
kennissystemen. 

 
 
Kennismanagement wordt door Boersma (2002) gedefinieerd als:  
‘Gecoördineerde bijsturing van de vier kennisvormen in organisaties met menselijke kennis als 
centrale bron’ 
Hierbij geeft hij aan dat voor efficiënt kennismanagement de volgende zaken van belang zijn: 
 

Figuur 1:Samenhang tussen de vier 
kennisvormen (Bron: Blauw 2005) 
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Aanwezige kennis, opbouwen van kennis, verspreiding van kennis, beveiliging van kennis tegen 
diefstal en borging van kennis tegen verlies. In de volgende tabel worden deze vier kennisvormen 
definieert afgezet tegen de kennisklassen van Vincenti.  
 
Kennissoorten va Vincenti v.s. Boersma 

Fundamentele 
fabricage 
Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Menselijke kennis 
 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 

Menselijke kennis 
 

Menselijke kennis 
Gedocumenteerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 

 
In de volgende tabel wordt een aanzet gegeven om de geïdentificeerde kennissoorten bij DutchAero 
systematisch te gaan beheren. Hierbij wordt uitgegaan van de kennismanagement aspecten van 
Boersma (1995): Aanwezige kennis, opbouwen van kennis, verspreiding van kennis, beveiliging van 
kennis tegen diefstal en borging van kennis tegen verlies.   
 
Deze tabel betreft slechts een oriëntatie en dient gezien te worden als een eerste aanzet tot een 
vervolgonderzoek. Hierbij is uitgegaan van de bij de auteur bekende systemen en methoden.  
 
Mogelijke beheersvormen van technische kennis bij DutchAero 

 Product Proces Middelen 

Fundamentele 
Fabricage 
Kennis 

Algemene productkennis: 
Aanwezig 
Deze vorm van kennis kan 
vergaard worden door nauwe 
contacten met klanten en 
gebruikers van de producten. 
 
Opbouw/verspreiding 
Contacten met technische 
mensen van de klant, 
gebruikerservaring 
Dit is mogelijk met nauwe 
contacten met de klanten 
(ontwerp/gebruik) of door 
aantrekken van personeel met 
een specifieke  
toepassingsachtergrond 
Borging 
product /kennis matrix 

Algemene proceskennis om 
product te produceren: 
Aanwezig 
De basis wordt gevormd 
doormiddel van de 
technische basisopleiding.  
 
Opbouw/verspreiding 
functiespecifieke opleidingen,  
begeleiding 
Borging 
Opleidingsmatrix, 
Opleidingsplan 
 

Algemene kennis van middelen die 
gebruikt worden bij fabricage: 
Aanwezig 
De basis wordt gevormd 
doormiddel van de technische 
basisopleiding  
 
Opbouw/verspreiding 
gebruikersopleidingen/instructies, 
functiespecifieke opleiding, 
specifieke ervaring met de 
middelen 
Borging 
Gereedschapdatabase, 
spanmiddelendatabase, 
stoffendatabase/veiligheidsbladen 
 

Criteria en 
Specificaties 

Technische beschrijving van het 
product: 
Aanwezig 
Deze kennis ligt vast in het 
Technische Data Pakket dat 
door de klant ter beschikking 
wordt gesteld 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Configuratiemanagement 

Technische beschrijving van 
de fabricage processen: 
Aanwezig 
Processpecificaties liggen 
vast in specificaties van de 
klant 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
TPD, Instructies 

Technische beschrijving van alle 
benodigde middelen 
Aanwezig 
Deze liggen vast in specificaties 
van de klant of in interne 
specificaties 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Machinedatabase, 
Gereedschapdatabase, 
Middelendatabase 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen om product te 
handelen: 
Aanwezig 
CAD-systemen 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
PDM-systemen,  
Configuratiesysteem, 
Geïntegreerd systeem zoals 
bijvoorbeeld teamcenter (UG) 
 

Hulpmiddelen om procesdata 
te handelen: 
Aanwezig 
CAM, Vericut, 
Calculatiesystemen 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Geïntegreerd systeem zoals 
bijvoorbeeld teamcenter 
(UG), WVB-software, PLM-
software, Teamcenter 

Hulpmiddelen om data t.a.v. 
middelen te handelen 
Aanwezig 
Gereedschapdatabase, 
spanmiddelbeheersysteem 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Wintool voor zowel 
gereedschappen als spanmiddelen 
gebruiken, Geïntegreerd systeem 
zoals bijvoorbeeld teamcenter 
(UG) 

Kwantitatieve 
grootheden 

Data t.a.v. het product: van de 
specificaties worden allerlei 
productvariabelen herleid die 
beschreven worden in de TPD 
en IMS. 

Procesdata 
Tijdens de fabricage worden 
allerlei procesdata verzameld 
om de processen te 
bewaken. 

Data t.a.v. de hulpmiddelen 
Voor het beheer van de 
fabricagemiddelen worden allerlei 
data verzameld. 
Aanwezig 
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Aanwezig 
Bemating, IMS, Meetresultaten 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES 
 
 

Aanwezig 
Verspaningdata, ERP, SPC, 
Logboekdata, Geometrische 
data 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES 

SPC, Meetresultaten, Dimensies, 
Geometrie machines 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES, 
Beheerssysteem voor  middelen 

Praktische 
Overwegingen 

Know how t.a.v. het product: 
Aanwezig 
Kennis en ervaring t.a.v. 
producten 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-
gezel systeem 
 

Knowhow t.a.v. de gebruikte 
processen: 
Aanwezig 
Kennis en ervaring t.a.v. 
fabricageprocessen, interne 
speciale processen, Externe 
special processen 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-
gezel systeem 

Knowhow t.a.v. de benodigde 
middelen: 
Aanwezig 
Kennis en ervaring aangaande, 
Machines 
Gereedschappen, Spanmiddelen, 
Speciale processen 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-gezel 
systeem 

Methoden 
 

Werkmethoden rondom 
productbeheer: 
Aanwezig 
QA-systeem, 
Kwaliteitsprocedures, 
klantspecifieke procedures 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren 
werkmethodes  
 
 
 

Werkmethoden t.a.v. de van 
toepassing zijnde   
fabricageprocessen: 
Aanwezig 
QA-systeem, 
Procesbeschrijvingen, interne 
procesprocedures, 
klantspecifieke procesproces, 
externe procesprocedures 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren 
werkmethodes 

Werkmethoden t.a.v. het beheer 
van benodigde hulpmiddelen: 
methodes t.a.v. gebruik van 
middelen 
Aanwezig 
QA-systeem 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren 
werkmethodes 

 
Tot slot 
Er worden werden aanbevelingen gegeven waarmee uitgaande van de Vincenti classificatie het 
technische kennis beheer binnen DutchAero verbeterd kan worden. De Vincenti classificatie lijkt een 
goede basis te bieden om het kennisbeheer gestructureerd vorm te geven. De uitgebreide 
kennisklassen geven een goed detailinzicht ten aanzien van de in praktijk gebruikte soorten 
technische kennis. De vereenvoudigde kennistabel geeft een goed overzicht van de 
hoofdgroeperingen met betrekking tot product, proces en hulpmiddelen. Op basis van deze informatie 
moet het mogelijk zijn om gericht tot systematieken te komen die leiden tot een verbeterd 
kennisbeheer. Eventuele selectie en implementatie van systemen en systematieken zullen 
bedrijfsbreed nog de nodige inspanningen vergen. Als hierbij echter van dezelfde basis, de Vincenti 
classificatie uitgegaan wordt dan kan dit naar de mening van de auteur de bestaande situatie sterk 
verbeteren. 
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IV. Afkortingen & begrippen 
 
2D Tweedimensionaal (platte tekening) 

3D Driedimensionaal (volume model) 

6-sigma Kwaliteitsmanagement systematiek met continue verbetering 

Aero Luchtvaart 

Airframe Frame deel van vliegtuig 

BL  Bussines Line 

Blisk Bladed Disk- turbine wiel 

BTP Buid To Print 

CAD Computerd Aided Design 

CAM Computerd Aided Manufacturing 

casing Turbine behuizing 

Catia Cad/cam software 

CC Comercial Calculation 

CMM Computer Metric Measurement 

CNC Computer Numeric Control 

CRT Catrode Ray Tube, klassieke glazen beeldbuis 

CS Criteria & Specificaties 

DA DutchAero BV 

DAIMC Define, Analyze, Improve, Measure, Control verbetercirkel 

DDM Digital Data Management 

EDM Electro Discharge Machining 

EMAP Engineering approved Materials & Approved Products 

EPK Eerste Product Controle 

ERP Enterprice Resource Planning 

ETG Enabling Technologies Groep 

F136 Nieuw motortype voor JSF 

F16 F16 jachtvliegtuig 

FAI First Article Inspection 

FFK Fundamentele Fabricage Kennis 

FPI Fluor Penetrant Inspection 

HRM Human Resource Management 

HSM High Speed Milling 

HTA High Tech Aerospace 

HVOF High Velocity Oxigen Fuel 

ICT Information & Computer Technology 

IMAP Institute for Materials and Advanced Processes 

IMS Inspection Methode Sheet 

ISO International Organization for Standardization 

JDL Joint Data Library 

JSF Joint Strike Fighter 

KBBM Knowledge Based Blisk Manufacturing 

KBM Knowledge Based Manufacturing 

KG Kwantitatieve Grootheden 

LMA Lockheed Martin Aeronautics 

LRIP Initiële productiefase in het JSF project 

M Methoden 

MES Manufacturing Execution Systems 

MF Machine Fabrieken 

MRR Material Removal Rate 

MT Management Team 

NADCAP National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program 

NC Numeric Control 
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NC Nacalculatie 

NDT Non Destructive Testing 

NIVR Nederlands Instituut Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart 

NRC Non Recurring Cost 

OEM Original Equipment Manufacturer 

PLM Product lifecycle management 

PO Praktische Overwegingen 

QA Quality Assurance 

QAO Quality Assurance Officer 

QCS-001 Quality Control Specification - Approved Suppliers List 

RAS Afdeling GMM-specials in gebouw RAS 

RC Recurring Cost 

RFQ Request For Quotation 

Router Productieplanning 

Scada Supervisory Control And Data Acquisition 

Scroll Inlaatdeel van een helikopter 

SDD Prototype fase van JSF project 

SG Speciaal Gereedschap 

SMC Sheet Metal Workshop 

SPAR Supplier Problems And Resolutions 

SPC Statistical Proces Control 

SQAR Supplier Quality Assurance Report 

T&NPE Afdeling Technology & New Production Engineering 

TDP Technical Data Package 

TH Theoretische Hulpmiddelen 

TPD Technische Product Definitie 

TTO Tool Try Out 

Unigraphics Cad/cam software 

VC Voorcalculatie 

Vericut Cam simulatie software 

Wintool Gereedschapbeheer systeem 

WVB Werkvoorbereiding 
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1 Inleiding 
Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen DutchAero BV. Het bedrijf is voortgekomen uit de 
voormalige Philips Machinefabrieken organisatie en is sinds juni 2005 afgescheiden van Philips. De 
toen opgerichte DutchAero BV is 80% eigendom van Avio en voor 20% van Philips. 
 
Als gevolg van compensatieopdrachten is een afdeling van Philips Machinefabrieken is 30 jaar 
geleden gestart met productie van vliegtuigonderdelen. Dit betrof compensatieopdrachten voor de 
Nederlandse industrie die volgden op de aankoop van F16 gevechtsvliegtuigen door de Nederlandse 
luchtmacht. Het betrof uitlaatonderdelen voor de F16 motor die voor de Amerikaanse firma General 
Electric wordt geproduceerd. Medio jaren '90 van vorige eeuw is Philips Machinefabrieken gestart met 
de productie van Aluminium airframes voor o.a. Boeing en Britisch Aerospace. Hierbij heeft men 
specifieke High Speed Machining technieken ontwikkeld. Dit ging gepaard met ontwikkeling van deze  
geavanceerde metaalbewerkingtechnologie. Inmiddels was er binnen Machinefabriek Acht een aparte 
Aerospace afdeling ontstaan waarbinnen alle Aerospace gerelateerde activiteiten waren 
gecentraliseerd. De jaren ‘80 en ‘90 stonden bij Philips in het teken van grote veranderingen waarbij 
de aandacht van Philips voor Machinefabrieken sterk verminderde. Door strategische koerswijzigingen 
is door de Philips top besloten om activiteiten af te bouwen. In deze nieuwe strategie was geen plaats 
meer voor Machinefabrieken. Philips Machinefabrieken is naar aanleiding hiervan verkleind en 
opgedeeld in kleinere divisies. Het primaire doel van Philips was hierbij het verkoopklaar maken van 
de organisatie. Dit leek beter haalbaar door de organisatie op te splitsen in een paar duidelijke 
kernactiviteiten. Philips wilde zich terugtrekken uit deze markten, waarbij aangenomen werd dat de 
opgesplitste bedrijfsonderdelen buiten de Philips organisatie tot hun recht zouden komen. Tevens is 
de naam veranderd in Enabling Technologies Group. Hierbij ontstonden de volgende 
bedrijfsonderdelen: ETG High Tech Equipement, ETG High Tech Plastics & ETG High Tech 
Aerospace (ETG-HTA). Eind jaren ‘90 is ETG-HTA zich gaan richten op de ontwikkeling van ‘5 assige’ 
verspaningtechnieken voor het bewerken van hoogwaardige legeringen. Deze technologie is een 
doorontwikkeling van de HSM technologie die men opgebouwd had rondom aluminiumverspaning en 
verspaning van glasmatrijzen voor de beeldbuisindustrie. Hiervoor is de  afdeling CRT Glass Tools die 
sterk gespecialiseerd was in ‘5 assige’ freestechnologie geïntegreerd in de organisatie. Deze nieuwe 
technologieën zijn m.n. toegepast voor de opzet van bliskverspaning. Aanvang jaren 2000 is ETG 
High Tech Aerospace afgescheiden van ETG en verdergegaan als Philips Aerospace. In deze periode 
is een voormalig PMF afdeling toegevoegd die gespecialiseerd is in het aanbrengen van speciale 
coatings op onder andere Turbine en naverbrander onderdelen delen. In deze periode is men zich 
tevens gaan richten op de ontwikkeling van ECM-technologie. Dit is een veelbelovende finishing 
techniek die voortkomt uit de productie van scheerapparaat onderdelen. Hierbij heeft een 
technologietransfer plaatsgevonden vanuit Philips DAP. Hierbij zijn tevens een aantal specialisten 
overgegaan naar Philips Aerospace Van deze technologie wordt verwacht dat het voor een deel 
complexe freestechnieken en finishing technieken kan vervangen. Medio 2005 zijn alle medewerkers 
en activiteiten gecentraliseerd en heeft met het huidige gebouw TX op het voormalige Philips T-terrein 
betrokken. Dit jaar heeft de afscheiding van Philips plaatsgevonden en is het meerderheidsaandeel 
overgegaan naar Avio wat geleid heeft tot de oprichting van DutchAero BV. 
Chronologisch heeft het bedrijf de volgende naamswijzigingen ondergaan: Philips Machinefabrieken – 
MF-Acht, Philips Enabling Technologies Group – High Tech Aerospace, Philips Aerospace BV en 
tenslotte  DutchAero bv. 
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Profiel DutchAero 
DutchAero profileert zich momenteel als een Build To Print (BTP) serviceverlener in de Aerospace 
markt. Dat houdt in dat producten geproduceerd worden (Build) volgens eisen die door de klanten 
beschreven worden in een datapakket inclusief tekeningen (To Print). Dat houdt in dat klanten 
productinformatie (data package) ter beschikking stellen waarin de producten worden beschreven (3D 
Cad-informatie, tekeningen, onderdeellijsten en aanvullende eisen) alle eisen worden gespecificeerd 
en alle voorgeschreven processen zijn gedefinieerd (specifications & proces lists). DutchAero gaat 
met deze informatie aan de slag om de producten volgens de gedefinieerde klanteneisen te 
produceren. 
 
Marktsegmenten 
DutchAero richt zich momenteel vooral op aero-engine en airframe producten voor de defensie markt.  

• Bij het ‘aero engine’ (vliegtuigmotoren) 
segment dient gedacht te worden aan 
producten zoals: uitlaat onderderelen, scrolls, 
blisks en casings. Dit zijn vooral producten die 
geproduceerd worden uit speciale legeringen 
(hard and special alloys zoals titaan, jethete, 
inconel, nikkellegeringen).  

• In het Airframe (framedelen van vliegtuigen en 
helikopters) segment ligt de focus op met 
name op onderdelen die bestaan uit 
aluminium en titaan.  

• Het Energy (energiewerktuigen) segment richt 
men zich op de Energie Marktsegment zoals turbine onderdelen en onderdelen voor 
scheepsmotoren.  

• Het PMC segment bestaat vooral uit klanten die niet actief zijn in de vliegtuig of energiemarkt. Ook 
hiervoor worden de ter beschikking staande fabricagetechnologieën ingezet. 

 
 
Productiecellen 
Het bedrijf wordt momenteel 
opgedeeld in een drietal 
productiecellen. Alle afdelingen zijn 
actief op het gebied van fabricage 
van nieuwe onderdelen (OEM, new 
Built) en twee afdelingen zijn tevens 
actief op gebied van reparatie 
(Repair) van onderdelen of levering 
van vervangende onderdelen. De 
afdeling Advanced Machining is een 
afdeling die sterk in opbouw is voor 
op gebied van blisk en casing 
fabricage. Thermal Spray en Sheet 
Metal Fabrication zijn afdelingen die 
zich in een relatief stabiele situatie 
bevinden. 

Figuur 3: productiecellen met specialisatie 

 

• Productiecel Advanced Machining 
Deze afdeling is relatief klein en men bedient met verspanend bewerken de marktsegmenten ‘aero 
engine’ onderdelen en airframe componenten. De specialisatie van deze afdeling liggen op het gebied 
van hogesnelheidverspaning (High speed Machining) en elektrochemisch verspanen (electrochemical 
Machining ). In deze afdeling vinden momenteel veel investeringen plaats omdat de projecten die 
focussen op de JSF zullen resulteren in veel werk dat ondergebracht gaat worden op deze afdeling. 
De groei van DutchAero zal de komende jaren voornamelijk vanuit deze afdeling komen. 
 
 
 

Figuur 2: productsegmenten van DutchAero bv 
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Voorbeelden van producten: 

 
Figuur 4: Casing-turbine behuizing (L), Blisk-compressor rad (M), Airframe-framedeel(R) 

 

• Productiecel Thermal Spray 
Deze afdeling is gespecialiseerd in het aanbrengen 
van speciale coatings d.m.v. Thermische 
spuittechnologieën zoals plasma spray en HVOF. 
Afhankelijk van de gebruikte technologie en 
materialen kunnen productspecifieke 
eigenschappen aan de coating meegegeven 
worden zoals: slijtvastheid, hittebestendigheid, 
slijtwilligheid enz. Deze afdeling werkt zowel voor 
Aerospace klanten als ook voor industriële klanten. 
Hierbij treedt de afdeling ook op als kennisdrager 
en medeontwikkelaar bij nieuwe toepassingen. 
Deze afdeling is sinds twee jaar ondergebracht in 
gebouw TX waarbij de installaties van de afdeling 
vernieuwd zijn. 
 

Figuur 5: uitlaatonderdeel voor het F16 gevechtsvliegtuig 

 

• Productiecel Sheet Metal Fabrication 
 

Deze afdeling is gespecialiseerd in het vormen, 
samenstellen, verbinden en bewerken van plaatwerk en 
gietdelen(forming en welding). De belangrijkste 
componten die momenteel geproduceerd worden zijn 
turbineonderdelen zoals uitlaatdelen en inlaat 
componenten. Hierbij ligt de focus op 
bewerkingstechnologieën om plaatmateriaal te vormen 
en bewerken. Daarnaast ligt de nadruk op oppervlakte 
behandelingen (surface treatments) en niet destructief 
onderzoek (NDT). Deze afdeling produceert vooral 
inlaatdelen voor kleinere turbinemotoren en uitlaatdelen 
voor de motoren van F16 gevechtsvliegtuigen. 
 
 
 

Figuur 6: scroll - turbine luchtinlaat plaatwerkdeel 
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2 Onderzoek 

2.1 Aanleiding van het onderzoek 
 
DutchAero is een kleine speler op de Aerospacemarkt, de 
schaalgrootte van de Nederlandse toeleverindustrie aan de 
OEM’ers is over algemeen erg klein. Aangezien dat Nederland 
participeert in de ontwikkeling van de JSF is het aannemelijk dat 
er een bepaalde vorm van compensatieopdrachten voor de 
Nederlandse industrie zal volgen. In praktijk is dit echter een 
moeizame weg voordat dit concreet wordt in de vorm van 
definitieve orders. 
Door OEM'ers wordt steeds meer nadruk gelegd op concurrentie 
en selectie op wat men noemt Best Value added performance. 
Hierbij wordt veel nadruk gelegd op het tegen hoge Aerospace 
kwaliteit maar goedkoper produceren. Westerse 
fabricagebedrijven zijn doordrongen van het feit dat men op het 
gebied van fabricageactiviteiten zeer veel concurrentie kan 
verwachten van economische opkomende landen die producten 
tegen lage prijzen kunnen aanbieden. Deze zetten de prijsstelling van de onderdelen onder druk. Een 
ander aspect dat momenteel in Nederland speelt is het feit dat het momenteel erg moeilijk is om aan 
technisch gekwalificeerd en gemotiveerd fabricage personeel te komen. Dit terwijl de uitstroom van 
vakmensen in de industrie door de vergrijzing toeneemt. Dit vormt voor de hooggespecialiseerde 
productieindustrie een bedreiging omdat dit gepaard gaat met verlies van ervaring en kennis. Zoals 
meer bedrijven kampt ook DutchAero met de vraag hoe aanwezige kennis efficiënter geïdentificeerd, 
geborgd en hergebruikt kan worden. Er is veel productietechnische proces-, praktijk-, meetkennis en 
ervaring aanwezig op verschillende plekken en bij verschillende personen in de organisatie. Tevens 
wordt er in de praktijk voortdurend nieuwe kennis gegenereerd. Omdat technische informatie 
voortdurend in ontwikkeling is, vindt er bovendien ook kenniserosie plaats en raakt technologische 
informatie gedateerd. Hierdoor is fabricagetechnische kennis die toegepast wordt continue aan 
verandering onderhevig. De meest actuele technologische stand van kennis is erg belangrijk voor de 
verschillende functies binnen het bedrijf. Een probleem is, dat de productietechnische kennis is in de 
huidige situatie versnipperd is door het bedrijf en bovendien onvoldoende geborgd. Werk dient met 
steeds minder mensen gedaan te worden. Mensen verlaten de firma, gebruiken verschillende 
manieren van dataopslag, functies wisselen, techniek verandert enz. Hierdoor gaat veel nuttige 
informatie verloren of aanwezige kennis wordt niet gevonden of niet (her)gebruikt. Door eenvoudige 
toegankelijkheid van informatie kunnen processen versneld worden, wordt dubbel werk voorkomen en 
wordt voorkomen dat “het wiel opnieuw wordt uitgevonden”.  
 
DutchAero wil het bedrijf in deze omgeving uitbreiden en baseert het groeiscenario momenteel m.n. 
op de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Het heeft hierbij een rol in de prototypefabricage bij de 
ontwikkeling van de F136 motor die ontwikkeld wordt door General Electric en Rolls Royce. De eerste 
blisks voor de prototypemotor zijn hiervoor inmiddels geleverd. Daarnaast levert men 
airframeonderdelen direct aan de hoofdleverancier van dit Vliegtuig Lockheed Martin Aeronautics en 
aan de onderaannemer Northrop Grumman. In het kader van dit ontwikkelingsproject heeft DutchAero 
een project gelanceerd met de titel Knowledge Based Blisk Manufacturing (KBBM). Het 
oorspronkelijke idee is dat men de toekomst wil komen tot een (digitale) kennis database waarin 
fabricagekennis wordt gevangen en gestructureerd zodat het kan worden (her)gebruikt. Dit met als 
doelen fabricage te optimaliseren en om aanloopproblemen van nieuwe projecten te minimaliseren 
(De Groot 1999). 
 
 
 
 
De focus van dit project ligt op het efficiënt (her)gebruik van kennis rond de kernactiviteit productie van 
DutchAero. Het heeft als kern het delen van kennis en informatie zodat die beschikbaar is voor alle 

Figuur 7: Badge van JSF programma 
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medewerkers bij de uitvoering van hun taak. Doormiddel van het KBBM-project worden de volgende 
doelen nagestreefd (Daemen 2004): 

• Verbetering van financieel inzicht 

• Verbetering van procesplanning en operationele planning 

• Verkorting van doorlooptijd van fabricage 

• Verlaging van fabricagekosten 

• Verdere automatisering van NC-programmering 

• Standaardisatie van fabricage procedures 

• Verbetering van betrouwbaarheid van productietechnische voorspellingen 
 

2.2 Kader 
Dit afstudeerproject valt binnen de afbakening van het project KBBM. Dit door het Nederlandse 
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) gesubsidieerde project legt de focus vooral 
op efficiënt gebruik van productietechnisch kennis bij de productie van Blisks. Dit onderzoek richt zich 
op kennisbeheer binnen projecten die lopen onder beheer van de afdeling T&NPE. Dit zijn projecten 
waarbij de focus ligt op de aanloop van fabricage van 
discrete producten. Hierbij wordt gefocust op producten 
die volgens klanteneis geproduceerd worden. Het 
uitgangsmateriaal wordt verspanend bewerkt tot een 
eindproduct en daarna worden eventueel nog inspectie 
en finishing bewerkingen uitgevoerd zoals lakken en 
kleinmontage. Er blijkt in de praktijk een kloof te bestaan 
tussen productontwerp en fabricage van producten. 
Directe terugkoppeling vanuit productieprocessen naar 
productontwerp blijkt veelal niet optimaal. Dit is voor een 
groot deel te wijten aan het feit dat ontwerp en productie 
vaak losse entiteiten blijken te zijn die naast elkaar 
ontstaan. Ontwerpers bevinden zich meestal in andere 
plekken in de product supply chain. In dit geval bij de 
klant. Dat houdt in dat deze activiteiten plaatsvinden op 
verschillende plekken of bij andere bedrijven. 
Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van een productie-
eenheid (DutchAero BV) die reeds ontworpen producten produceert en waarbij geen koppeling 
bestaat naar het productontwerp. Dit wordt een Build To Print bedrijf (BTP) genoemd. In feite levert dit 
soort bedrijven een dienstverlening in de vorm van een supply chain inclusief eigen 
productiecapaciteit. Deze dienst bestaat uit het produceren van de producten d.m.v. inzet van 
verschillende fabricage technieken, processen en andere dienstverleners. Hierbij wordt het ontwerp 
(engineering) van het product dus buiten beschouwing gelaten. Deze taak ligt bij de uitbesteder 
(klant). 
 
De routing bij DutchAero ziet er in grote lijnen als volgt uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wordt verstaan onder fabricage? 
Een fabricagesysteem kan gedefinieerd worden als een aantal opeenvolgende waardetoevoegende 
fabricageprocessen waarmee ruw uitgangsmateriaal getransformeerd wordt naar een meer bruikbare 
vorm of eindproduct (Kals, van Luttervelt & Moulijn 1996).  Er staan voor de discrete 
onderdelenfabricage zeer veel verschillende keuzemogelijkheden ter beschikking ten aanzien van de 
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Figuur 9: Grove productieroute bij DutchAero BV 
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productieprocessen. De belangrijkste basisconcepten zijn oervormen waarbij vormgeving plaatsvindt 
vanuit vloeibare vorm, omvormen betreft het op beheerste wijze plastisch vervormen waarbij de 
massa gelijk blijft, scheiden wat gezien wordt als verwijderen van materiaal zonder dat de structuur 
ervan verandert en wordt gezien als een mechanische niet-verspanende bewerking, bij verspanen 
genereert het gereedschap doormiddel van een snijdende beweging ten opzichte van het werkstuk 
een gewenste vorm en tenslotte bestaan er nog een aantal niet-conventionele technieken die niet 
onder te brengen zijn in de voorgaande. 
 
Er blijken uit dit arsenaal basisconcepten zeer veel combinaties beschikbaar die tot product met 
dezelfde eindkenmerken leiden. De kunst ligt erin om tot een technische en economisch verantwoorde 
keuze te komen om het betreffende product te produceren. Hierbij is men voor belangrijke mate 
afhankelijk van de lokaal beschikbare technische mogelijkheden maar zeker ook van de factor mens. 
Deze dient namelijk over een brede kennisbasis te beschikken om tot de juiste fabricagemethode te 
komen. Hierbij dient men te beschikken over inzicht in de verschillende fabricageprocessen, 
materialen, gereedschappen, geometrie, oppervlakte gesteldheid en toleranties. De productiviteit van 
een fabricageproces is wordt in sterke mate bepaald hoe fabricage is opgezet en hoe de 
productieactiviteiten worden aangestuurd. Oftewel, kennis ten aanzien van fabricageprocessen is 
cruciaal. Bij het begrip fabricageproces dient gedacht te worden aan het veranderen van de 
kenmerken van een object zoals geometrie, hardheid, staat, informatie enz.  
 
Er zijn drie basisvoorwaarden vereist om in een wijziging aan te brengen in een object, dat zijn 
materiaal, energie en informatie. Hierbij treden er veranderingen op die zich uiten in materiaal, energie 
en informatie. Volgens Alting (1993) kan de structuur van alle fabricageprocessen beschreven worden 
aan de hand van de volgende classificatie: 

• Materiaal flow: type materiaal, Staat van het materiaal, Basis proces, Proces type 

• Energy flow: energiesoort, omzetting 

• Information flow: oppervlakte creatie methode, beweging 
De informatieflow kan opgevat worden als kennisflow. Organisaties die fabricageprocessen beheersen 
dienen over de juiste kennis te beschikken om tot een goed proces te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Doelstellingen 
Er worden door DutchAero een aantal praktische doelen nagestreefd met het KBM project. 

• Inzicht krijgen in kennisuitwisseling in de productieomgeving 

• Structuur brengen in het verzamelen, borgen en toegankelijk maken van productietechnische 
kennis en data 

• Verbetering van informatie uitwisseling 

• Efficiëntere productievoorbereiding 

• Efficiëntere NC-programmering (cam) 

• Geoptimaliseerde productieprocessen 

• Productiegerichte informatie uitwisseling 

• Kostenbeheersing 
 
Het doel dat met deze afstudeeropdracht nagestreefd wordt betreft het inzichtelijk maken van de 
basissoorten kennis die bij projecten aan de orde zijn. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de 
verbetering van kennisuitwisseling en (her)gebruik binnen de DutchAero productieorganisatie (De 
Groot 1999, Daemen 2004). De eerste stap die hierbij wordt nagestreefd is het inzichtelijk maken van 

 

 

 

FABRICAGE PROCES 

 

MATERIAAL 

ENERGIE 

INFORMATIE 

MATERIAAL (PRODUCT& AFVAL) 

ENERGIE 

INFORMATIE 

Figuur 10: Fabricageproces volgens Alting (1993) 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  8 
  

de aanwezige kennis. Daarbij zal deze kennis geclassificeerd worden. Hierbij is gekozen om de 
classificatie van Vincenti als uitgangspunt te nemen. Hierbij zal getoetst worden of de indeling van 
Vincenti ook in deze fabricageomgeving als blauwdruk kan dienen. Wellicht kan een duidelijke 
classificatie zoals van Vincenti uiteindelijk een goede basis bieden om in de toekomst het 
kennisbeheer binnen DutchAero te verbeteren al dan niet ondersteun door een technologische kennis 
database (De Groot 1999, Broens 2003).  
 
Op wetenschappelijk gebied draagt dit onderzoek bij aan een algemene verbreding op het gebied van 
kennisclassificaties. In de literatuur blijkt dat onderzoek ten aanzien van kennisclassificatie 
voornamelijk voortkomt vanuit ontwerpomgevingen en projectomgevingen. Hierbij wordt fabricage wel 
gezien als een omgeving waarmee kennis uitgewisseld wordt. Er zijn echter vrijwel geen diepgaande 
wetenschappelijke studies bekend ten aanzien van fabricageomgevingen die zich richten op 
kennisclassificatie zoals Vincenti dit heeft uitgevoerd binnen een ontwerpomgeving. Fabricage blijkt 
een terrein waarin relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht op dit gebied van 
kennisclassificatie. Wellicht kunnen de resultaten van dit onderzoek een bijdrage leveren aan dit 
inzicht op fabricagegebied. 
 

2.4 Kennis 
Vanuit de wetenschap zijn verschillende benaderingen mogelijk t.a.v. technologische kennis. De 
benadering is vooral afhankelijk van de vakrichting waarvan uitgegaan wordt. Er zijn talloze typen 
kennis die ingedeeld kunnen worden naar functie en systemen bijvoorbeeld managementkennis, 
managerkennis. Zo kan er dus ook over technologische kennis gesproken worden. Zoals als al eerder 
vermeld is in de literatuur is relatie weinig informatie te vinden die zich specifiek richt op het gebied 
van technologische kennis in een fabricageomgeving.  
 
In de literatuur kan men uiteenlopende definities van kennis vinden. In de onderstaande tekst worden 
enkele kenmerkende definities gegeven. Wiig [1996] beschrijft kennis als "Inzicht, begrip en praktische 
knowhow waarover we allemaal beschikken is een fundamentele bron die ons in staat stelt intelligent 
te functioneren." Sunasee & Sewery (2002) beschrijven "Kennis is als menselijke expertise 
opgeslagen in een brein en is opgebouwd doormiddel van ervaringen en interactie met de omgeving." 
Kennis wordt ook beschouwd als “een onderbouwde veronderstelling die het mogelijk maakt om 
doelgericht te handelen” (Nonaka 1994) en expliciete of gecodificeerde kennis refereert aan kennis die 
overdraagbaar is in formele, systematische taal. Anderzijds wordt impliciete kennis gekenmerkt 
doordat het zeer persoonsgebonden is wat het moeilijk  maakt om het te formaliseren en 
communiceren (Nonaka 2004).  Rousa (2002) ziet kennis als informatie die dusdanig door het 
menselijk brein verwerkt en gerangschikt wordt, dat het nuttig gebruikt kan worden om conclusies te 
trekken of verklaringen te herleiden. Volgens Davenport (1998) is kennis: 
 “informatie gecombineerd met ervaring, context, interpretatie en reflectie. Het is a vorm van 
informatie, gereed voor het nemen van beslissingen en acties."  
 
Gerben Blauw (2005) geeft vanuit bedrijfskundige invalshoek een aantal gangbare definities voor 
kennis die in de onderstaande tabel staan weergegeven. 
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Tabel 1: Verschillende definities van kennis volgens Blauw (2005) 

 
 
Naast deze beschrijvingen wordt er in de literatuur regelmatig ook nog een onderscheid gemaakt 
tussen 2 soorten kennis zijnde impliciete kennis en expliciete kennis. Sunassee-Sewry (2002) 
beschrijven dat impliciete kennis als een vorm van kennis is die onderbewust toegepast wordt, moeilijk 
te beschrijven is en ontstaat vanuit ervaring. Deze kennis wordt gedeeld doormiddel van interactieve 
communicatie, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke ervaring. Expliciete kennis is echter veel 
eenvoudiger te beschrijven, vast te leggen en op verschillende manieren te verspreiden is. Het is 
systematisch te ordenen.  
 
Wittgenstein (1958) signaleert dat het moeilijk is om een eenduidige definitie van kennis te komen. 
Hiervoor dient het begrip kennis in een bepaald context geplaatst te worden om tot een bevredigende 
definitie te komen. Voor het definiëren van kennis geldt dat het kennisbegrip gerelateerd is aan het 
ondernemen van activiteiten die inzichtelijk en doelgericht toegepast worden.  
 
Walter Vincenti (1984) onderscheid drie soorten technologische kennis: Descriptive Knowledge; 
beschrijvende kennis beschrijft zaken, Prescriptive knowledge; voorschrijvende kennis beschrijft zaken 
zoals ze zouden moeten zijn en Tacit knowledge; impliciete kennis. 
Later is Walter Vincenti op basis van historische casestudies uit de Aerospace sector in zijn publicatie 
“What Engineers know and how they know it” (1990) tot een classificatie gekomen. Hierbij worden een 
zestal technologische kennissoorten geïdentificeerd; Fundamental design concepts, criteria & 
specifications, theoretical tools, quantative tools, practical considerations en design instrumentalies. 
 
Uit de voorgaande beschrijvingen van kennis blijkt wel dat het moeilijk zo niet onmogelijk is om tot een 
eenduidige definitie van kennis te komen en dat dit sterk afhankelijk is van de context. In dit 
onderzoek wordt aansluiting gezocht bij de classificatie die Vincenti (1990) gedefinieerd heeft. 
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2.5 Vraagstelling 
DutchAero is doende om een nieuwe fabriek op te zetten de productie van technische complexe Joint 
Strike Fighter onderdelen. Dit onderzoek kan bijdragen in verbeterde inzichten ten aanzien van 
kennisgebruik binnen de fabricage omgeving. In Nederland is technische arbeidskracht duur en 
schaars. Er dient efficiënt gebruik gemaakt te worden van alle mensen, middelen en kennis om 
wereldwijd te kunnen concurreren. Dat houdt in dat men met zo min mogelijk kosten en personeel een 
hoge betrouwbare output dient te genereren. Nieuwe projecten dienen met zo min mogelijk ‘dure’ 
mankracht zo snel mogelijk efficiënt gemaakt te worden. Hierbij wordt gestreefd naar Lean 
Manufacturing en ‘one-time rights’ principes. Daarvoor is het van doorslaggevend belang dat kennis 
effectief wordt hergebruikt. Hergebruiken en verbeteren gaat sneller dan zaken opnieuw uit te zoeken 
en inleertrajecten te herhalen. DutchAero dient hiervoor een slag te maken op het gebied van efficiënt 
kennisbeheer. Tijdens dit onderzoek wil men de aanwezige kennis gestructureerd in kaart brengen. 
 
Hoofdvraag: 
“Welke soorten van kennis zijn te onderscheiden in de productieomgeving van DutchAero, en hoe 
kunnen die worden geclassificeerd? “ 
 
Deelvragen: 
1. “Welke soorten technologische kennis worden in de literatuur onderscheiden?” 
Bij het beantwoorden van deze vraag wordt een basis gevormd voor het onderzoek. 
 
2.  “Welke soorten kennis worden bij DutchAero geïdentificeerd?” 
Er dient in kaart gebracht te worden welke soorten kennis aanwezig is voordat deze soorten kunnen 
worden gecategoriseerd. 
 
3. “Is de Vincenti kennisclassificatie van toepassing bij DutchAero?” 
De Vincenti kennisclassificatie lijkt een geschikte vorm om technologische kennissoorten te 
onderscheiden. Deze komt voort vanuit een ontwerpachtergrond. Als deze classificatie ook binnen 
een fabricageachtergrond van toepassing is, dan kan dit een gestructureerde basis kunnen bieden om 
de kennissoorten bij DutchAero in kaart te brengen. Verder op in dit verslag zal dieper op de 
achtergrond van de Vincenti classificatie ingegaan worden. 
 

Opzet van het verslag 
In de volgende hoofdstukken van dit verslag zal gestart worden met het schetsen van het kader 
waarbinnen dit onderzoek opgezet is. Allereerst zal er een uitgebreide beschrijving gegeven worden 
van de kennisclassificatie die door Vincenti afgeleid is vanuit een ontwerpachtergrond. Er zal een 
uitstap gemaakt worden naar een aantal andere soorten indelingen met betrekking tot technische 
kennis. Tenslotte zal er een vergelijking gegeven worden van een aantal van deze alternatieven. 
Dit onderzoek richt zich op kennisclassificatie in een fabricageomgeving. Daarvoor zal een 
operationalisatie van de Vincentiklassen plaatsvinden waarbij de begripsvorming afgestemd wordt op 
de fabricageomgeving van DutchAero. Er zal tevens een beschrijving gegeven worden van de 
gekozen onderzoeksopzet waarbij zaken als datacollectie, onderzoeksmethoden en dataverwerking 
aan de orde komen. Daaropvolgend zullen een drietal representatieve cases en een aantal interviews 
nader toegelicht worden. Hierbij zullen voor de individuele cases en voor de interviews analyses 
gepresenteerd worden. Dit wordt gevolgd door een algemene overkoepelende analyse waarbij de 
resultaten uit de cases en interviews gecombineerd tegen het licht gehouden worden. Tenslotte zullen 
conclusies getrokken worden ten aanzien van de hoofdvraag en er zullen een aantal  aanbevelingen 
gegeven worden ten aanzien van de situatie bij DutchAero. 
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3 Kader 
Afhankelijk van de context zijn verschillende benaderingen mogelijk t.a.v. technologische kennis. Over 
de definitie van kennis wordt door filosofen en vooral in de epistemologie nog sterk gedebatteerd. Er 
bestaat dan ook geen allesomvattende beschrijving die het begrip kennis beschrijft. Zoals al eerder 
aangegeven is in de literatuur relatie weinig informatie te vinden die zich specifiek richt op het gebied 
van technologische kennis in een fabricageomgeving. De meeste onderzoeken hebben betrekking op 
ontwerpactiviteiten waarbij weinig aandacht besteedt wordt aan productie en fabricage 

3.1 Classificatie van Vincenti 
Vincenti heeft een getracht een classificatie aan te brengen in de technologische kennis die van 
toepassing is bij ontwerpprocessen. Hierbij blijkt het ontwerpproces een kennisscheppende bezigheid. 
Het conceptuele kader van dit onderzoek wordt gevormd door de kennisclassificatie die opgesteld is 
door Walter Vincenti en die wordt beschreven in de publicatie “What Engineers know and how they 
know it” (Vincenti 1990)

 
.  

Dit is een vaak geciteerde referentie op het gebied van kennisclassificatie. Hij beschrijft categorieën 
van technische kennis (What engineers know) en de manieren hoe deze worden gevormd (How they 
know it). Op basis van historische casestudies uit de Aerospace sector heeft hij een aantal 
kennisklassen afgeleid. Volgens Vincenti (1990) kan kennis van ontwerpers ingedeeld worden in de 
volgende zes klassen. 
 
1. Fundamentele ontwerpconcepten 
Tijdens het ontwerpen van een apparaat gaat een ontwerper uit van een aantal basisconcepten. Deze 
concepten heeft de ontwerper zich door de tijd eigen gemaakt. Deze concepten vormen zich 
gedurende het hele leven van een ontwerper en hoeven niet per definitie gevormd te worden tijdens 
de opleiding. Een aantal van deze concepten zijn door de geschiedenis heen echter geformaliseerd 
en zijn basis leerstof geworden op ontwerperopleidingen. De basis van elk apparaat of tuig wordt 
gevormd door het werkingsprincipe. Het werkingsprincipe bepaalt hoe het apparaat of een onderdeel 
een bepaalde functie vervult. Het vormt de technische basis voor het ontwerp en bepaalt volgens welk 
technisch principe het tuig functioneert. De kunst van het ontwerpen bestaat uit het doorgronden van 
de fundamentele concepten die ten grondslag liggen aan deze werkingsprincipes. Ontwerpers dienen 
dus goed te begrijpen hoe de fundamentele werkingsprincipes het functioneren van een ontwerp 
bepalen. Dit is essentieel voor het begrijpen hoe de een apparaat of tuig werkt. Ontwerpers 
ontwikkelen tijdens hun opleidingen en werkervaring steeds meer gevoel en inzicht in de verschillende 
soorten werkingsprincipes. Het blijkt dat er afhankelijk van de specialisatie een aantal standaard 
werkingsprincipes zijn die gemeengoed zijn geworden. Deze zijn gaandeweg onderdeel geworden van 
de basiskennis die een ontwerper dient te bezitten. Voorbeeld van een bekend werkingsprincipe - Sir 
George Cayley:  
‘Werkingsprincipe van een vliegtuig: Ervoor zorgen dat een oppervlakte een bepaald gewicht kan tillen 
door vermogen toe te voeren tegengesteld aan de luchtweerstand’ 
 
De basisconfiguratie is een gebruikelijke samenstelling waarin een apparaat uitgevoerd wordt om een 
functie te laten vervullen. Deze basisconcepten zijn in de loop der tijd gemeengoed geworden onder 
ontwerpers. Denk hier bijvoorbeeld aan: een auto heeft 4 wielen, een fiets wordt aangedreven met 
trappers. Door een werkingsprincipe te combineren met een basisconfiguratie wordt het basisontwerp 
of de basistechnologie van het apparaat gevormd. Dit vormt in feite het raamwerk waaraan het 
ontwerp aan opgehangen wordt. Werkingsprincipes en basisconfiguraties zijn zo gebruikelijk dat deze 
onderbewust toegepast worden. Hierdoor worden alternatieven vrijwel niet gezien. 
 
2. Criteria en specificaties 
Specificaties zijn over het algemeen zeer specifiek beschreven eisenpakketten die gelden voor een 
product of apparaat. Een apparaat wordt gevormd door het eisenpakket dat er aan gesteld worden. 
Een aantal van de eisen en wensen worden door de door klant of gebruikers opgesteld. Er zijn echter 
ook een groot aantal eisen die worden opgelegd door regelgeving, normen en standaarden. Deze 
laatste eisen zijn echter sterk afhankelijk van de toepassingsgebied en omgeving. Om tot een ontwerp 
te komen dienen alle van toepassing zijnde eisen omgezet te worden naar technische eisen. Hierbij 
dienen deze omgezet te worden in algemeen aanvaarde technische beschrijvingen en kwantitatieve 
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data. Hiervoor is een nauwkeurig inzicht te hebben in de van toepassing zijnde technische criteria, het 
gebruik en functionele grenzen van de apparatuur. Om de onderdelen te kunnen produceren dienen 
deze allemaal technische beschreven te worden in technische tekeningen, technische specificaties, 
kwantitatieve data en toleranties. Hiervoor bestaan strikte afspraken die voldoen aan allerlei algemeen 
internationaal erkende en vakgerichte normen. 
Ontwerpcriteria zijn algemeen geldende richtlijnen waaraan het ontwerp dient te voldoen. Deze 
richtlijnen gelden binnen een bepaalde vakgebied of een bepaalde sector. Daarbinnen worden vaak 
afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld die van toepassing kunnen zijn op een soort apparaat of 
een toepassing. Het zijn in feite basiseisen waaraan het soort apparaat minimaal dient te voldoen. 
 
3. Theoretische hulpmiddelen 
Ontwerpers gebruiken allerlei theoretische hulpmiddelen in de vorm van onder andere 
beredeneringsvormen, mathematische hulpmiddelen en theorieën. Ze kunnen in de volgende 
hoofdgroepen opgesplitst worden waarbij een geleidelijke verschuiving te herkennen is vanuit  een 
wetenschappelijke naar een praktische achtergrond. 
 
Enerzijds bestaan deze hulpmiddelen uit mathematische methoden en theorieën 
Onder mathematische methoden en theorieën worden zaken van complexe calculatie schema’s 
eenvoudige formules en alle tussenliggende vormen verstaan. Deze kunnen zwaar leunen op een 
wetenschappelijke basis of ze kunnen zeer praktisch van aard zijn. Aan de wetenschappelijke kant 
vinden we Mathematische hulpmiddelen met een puur wetenschappelijke basis die onafhankelijk 
gezien kunnen worden van het betreffende toepassingsgebied. Als we meer vanuit de 
wetenschappelijke basis naar de praktische kant verschuiven zien we het volgende beeld. Er bestaat 
een groep van natuurkundige hulpmiddelen die al dan niet wetenschappelijk van oorsprong zijn maar 
vooral beschrijvend van aard zijn en algemeen geldend. Daarnaast bestaat er zoiets als ontwerp 
kennis dat  betrekking heeft op het betreffende fenomeen of betreffende ontwerp. Deze vorm is dus 
meer situatiegebonden. Deze kennis  is heeft vooral betrekking op de specifieke ontwerpen. Van 
conventies wordt gebruikt gemaakt om een complexe situatie te vereenvoudigen. Hierbij wordt een 
afspraak gemaakt hoe bepaalde aannames gemaakt worden. Dit kan afwijken van de werkelijkheid, 
maar het fungeert als een erkende benadering. Aan de praktische kant aangekomen bestaan er ook 
nog kwantitatieve aannames die gehanteerd worden bij calculaties.  
 
Anderzijds bestaan deze hulpmiddelen uit beredeneringen 
Beredeneringen vormen een drager voor het gedachtenproces van ontwerpers. Deze lopen uiteen van 
zwaar wetenschappelijk tot uiterst praktisch. Deze beredeneringen vormen de basis voor het 
conceptuele denken dat plaatsvindt voorafgaand en tijdens het ontwerpproces. 
 
4. Kwantitatieve gegevens 
Kwantitatieve gegevens zijn specifiek en kunnen beschreven en vastgelegd worden. In veel gevallen 
zijn ze in de vorm van tabellen en grafieken beschikbaar. Vaak komen deze voort uit onderzoek. 
 
 Er zijn twee groepen kwantitatieve kennis: 
Beschrijvende kennis: Het begrip zegt het al, met beschrijvende kennis worden zaken beschreven 
zoals ze zijn. Dit zijn zaken zoals constanten, eigenschappen, metingen, condities en prestaties. 
Hierin worden gegevens weergegeven zoals ze zijn zonder dat er een norm aan gekoppeld is. Het 
betreft over het algemeen een waarde. 
Voorschrijvende kennis: Met voorschrijvende kennis worden over het algemeen normen aangegeven 
waarmee een gewenst resultaat bereikt wordt. Deze normen of voorschriften dienen als richtlijn voor 
ontwerpers om het ontwerp aan een bepaalde eis te laten voldoen. Deze voorschriften zijn 
situatieafhankelijk. Sectoren en bedrijven hanteren vaak eigen specifieke normen. Voorbeelden van 
normen zijn maximale plaatdikte, veiligheidsregels, genormeerde onderdelen, voorgeschreven 
materialen, voorgeschreven materiaal dimensies, veiligheidswaardes enz. 
 
5. Praktische overwegingen 
Praktische overwegingen zijn een vorm van kennis die niet op schrift vast te leggen is. Deze vorm van 
moeilijk grijpbare kennis wordt in de praktijk aangeleerd. Het ontstaat door ervaringen en het in praktijk 
zien en meemaken. De kennis bevindt zich in de hoofden van de ontwerpers. Vaak betreft het ook 
kennis die zich over de grenzen van het vakgebied uitstrekt. Deze praktische overwegingen hebben 
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vaak niet alleen betrekking op ontwerp maar ook op zaken die gerelateerd zijn zoals productie en 
gebruikerservaringen. 
 
6. Ontwerphulpmiddelen 
Ontwerpers dienen te weten hoe ze hun taak moeten uitvoeren, hoe (ontwerp)processen verlopen 
(knowing how), benaderingswijzen en welke procedures hierbij gevolgd dienen te worden (procedural 
knowledge).  Denk hierbij aan methoden van aanpak, benaderingswijzen en methoden om zaken af te 
wegen. Ze bieden de ontwerper methodes om het ontwerpproces gestructureerd aan te pakken. 
Ontwerpers werken volgens een aantal opeenvolgende “gestructureerde procedures”. Hierbij wordt 
een systeem opgedeeld in subsystemen. Daarna wordt per subsysteem geoptimaliseerd tot een 
hoogte die praktisch mogelijk is. 
Een andere vorm van kennis vormt de manier van denken. Ontwerpers hebben gemeenschappelijke 
manieren voor het begrijpen van de werking van een apparaat en het in gedachten visualiseren van 
invloeden op werking door veranderingen in het ontwerp. Ingewikkelde processen kunnen 
gevisualiseerd en overgedragen worden door ze te vereenvoudigen en te vergelijken met 
vereenvoudigde concepten. Visueel denken is een manier van denken die bij ontwerpers standaard is. 
Visuele ideeën zijn erg moeilijk om te beschrijven en over te brengen. Om tot oplossingen te komen 
en afwegingen te kunnen maken wordt inzicht vereist. Inzicht betreft het vermogen om technische 
overwegingen te maken in relatie tot de eisen en kaders. Hierbij dient gedacht te worden aan zaken 
zoals visualisatie, verbeelding en intuïtie, gevoel voor elegantie en esthetiek in technisch ontwerp. 
Inzicht is iets dat in de praktijk ontstaat en wat deels geleerd wordt via scholing. De ontwikkeling van 
inzicht is echter sterk persoonsgebonden. De mate van inzicht bepaalt het vakmanschap van een 
ontwerper. Hierin ligt het verschil tussen een uitmuntende ontwerper of een gemiddelde ontwerper. 
 
Beperkingen 
De bovenstaande punten vormen de basis van de Vincenticlassificatie. Deze classificatie is vanuit het 
ontwerpvakgebied. Dat blijkt uit de benaming van de categorieën en de specifieke begrippen die 
gebruikt worden. De gebruikte categorieën zijn niet scherp afgebakend en lijken ze enigszins te 
overlappen. Hierdoor ontstaat een gevoel dat er nog ‘iets mist’ in deze classificatie. Daarom is het 
interessant om andere pogingen tot kennisclassificatie te benoemen. Het zou erg interessant zijn om 
na te gaan in hoeverre deze classificaties van Vincenti ook van toepassing zijn op andere op 
technologische kennis gefundeerde werkprocessen. 

3.2 Andere soorten van kennisclassificatie 
Er zijn ook een aantal anderen die onderzoek hebben verricht op het gebied van kennisclassificatie 
die betrokken kunnen worden op technologische kennis. Enkele voorbeelden zijn: 
 
Günther Ropohl (1997) schrijver van “what technologists know and how they know it” hanteert een 
andere benadering die voortkomt uit de filosofie. Hij identificeert de volgende kennis categorieën 
(1993): Technische knowhow (implicit knowledge or skills in handling technology), Functionele regels 
(specify what to do if a certain result is to be obtained under given circumstances), Structurele regels 
(Concerning the assembly and interplay of the components of a technical system), technologische 
wetten (transformation of one or more natural laws with regard to technical processes), Sociotechnisch 
begrip (systematic knowledge about the interrelationship between technical objects, the natural 
environment and social practice) 
 
Nigan Bayazit (1993) beschrijft heeft met als achtergrond ontwerp methodologie een andere bredere 
benadering t.a.v. kennis.

 
Zij beschrijft een viertal kennis soorten. De eerste betreft Procedurele kennis 

die een ontwerper in staat stelt om op een gestructureerde manier het ontwerpproces te doorlopen. 
De tweede soort betreft beschreven kennis met betrekking tot functie, materiaal, vorm, fabricage en 
niet-technische aspecten van een ontwerp. Dit betreft in feite alle soorten kennis die op een of andere 
manier vastgelegd is. De derde soort betreft kennis ten aanzien van normen in relatie tot het ontwerp 
en als laatste  soort wordt Collaboratieve kennis genoemd wat betrekking heeft op ontwerpactiviteiten 
in groepsverband. 
 
Anderson (1989) komt tot een indeling die onderscheid maakt in: 
1. Declaratieve kennis (know-what) of feitenkennis bestaat voornamelijk uit gegevens 
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2. Procedurele kennis (know-how), kennis van regels en procedures waarbij het gaat om de manier 
waarop gegevens aan elkaar gerelateerd worden en de regels volgens welke deze verwerkt 
worden 

3.  Conditionele kennis(Know-when-Why) of metakennis (Boersma, 2002), kennis van de 
randvoorwaarden en de vereiste omstandigheden. Hierbij gaat het om de achtergrond (wanneer 
en waarom) waartegen de kennis wordt gebruikt 

4. Situationele kennis (know-where, which), het inzicht waar welke kennis is opgeslagen. Geeft aan  
op en in welke situaties de kennis van toepassing is (waar en welke). 

 
Ron Broens (2002) heeft de Vincenti-classificatie als basis genomen en heeft deze getoetst tijdens 
een onderzoek naar het gebruik van een kennisdatabase voor een ontwerpergemeenschap. Hieruit 
bleek dat een gegevensstructuur die gebaseerd is op de Vincenti-classificatie bij de ontwerpers de 
voorkeur geniet bij de structurering van een elektronische ontwerpkennisdatabase. Het blijkt dat 
gebruikers de voorkeur geven aan dat kennisdatabases die gestructureerd zijn naar functionaliteit. 
Hieruit kan wellicht afgeleid worden dat de basis zoals door Vincenti gelegd is nog steeds actueel is 
voor de huidige ontwerpgemeenschap. 
 

3.3 Verbanden 
Er is in de literatuur veel onderzoek verricht naar kennisbeheer rondom productontwerp activiteiten. Er 
blijkt echter weinig informatie beschikbaar ten aanzien van kennisbeheer in fabricage en specifiek in 
BTP omgevingen. Mogelijkerwijs is fabricage een onderwerp waarop moeilijk grip te krijgen is omdat 
de inrichting van het fabricageproces erg bedrijf- en productafhankelijk is. Je mag echter verwachten 
dat de basisstructuur van fabricageomgevingen op elkaar lijken. Er wordt namelijk in alle gevallen op 
basis van technische productinformatie en inzet van productieprocessen gekomen tot een 
eindproduct. Mede daarom wordt uitgegaan van de basis die Vincenti aanreikt.  De technologische 
kwalificatie van Vincenti vindt zijn oorsprong in ontwerp waardoor de terminologieën waarschijnlijk 
aangepast dienen te worden om deze passend te maken. In een productieomgeving hebben we 
echter niet alleen te maken met technische aspecten die behoren tot het kennisgebied van een 
ontwerper. In een fabricageomgeving vindt een samenspel plaats van diverse disciplines die al dan 
niet gemeenschappelijke doelen nastreven waarvan komen tot een eindproduct er een van is.  
 
Waarschijnlijk zal het sociotechnische netwerk en collaboratieve kennis belangrijke aspecten vormen 
van het produceren van een product.  Daarom is uitbreiding van de technische gerichte Vincenti 
classificatie met categorie 7 & 8  met Ropohl & Bayazit wellicht zinvol. Hoewel de classificaties van de 
verschillende onderzoekers niet volledig overlappen kan er bij benadering wel een vergelijking 
gemaakt worden. In de onderstaande tabel worden eerder genoemde classificatie tegen elkaar 
afgezet. De aantal klassen blijken te overlappen met de Vincenti classificatie. Ropohl en Bayazit lijken 
echter met zaken als ‘socio technical understanding’ en ‘collaborative Knowledge’ klassen 
gedefinieerd te hebben die buiten het Vincenti bereik vallen. Tijdens het onderzoek zal blijken of de 
Vincenti classificatie volledig voldoet of dat een uitbreiding wenselijk is. 
 
Tabel 2: Verschillende soorten kennisclassificaties met elkaar vergeleken 

klasse Vincenti Ropohl Bayazit Anderson 
1 Fundamental design 

concepts 
Structural rules Normative knowledge Know-what,  Know-when-

why 
2 Criteria & specifications  Declarative knowledge Know-what 
3 Theoretical tools Technological laws  Know-when-why 
4 Quantative data Structural rules Declarative knowledge, 

normative knowledge 
Know-what 

5 Practical considerations Functional rules  Know-when-why, 
knowhow, Know-where, 
which 

6 Design instrumentalies Technical knowhow Procedural knowledge, 
normative knowledge 

Know-how, Know-where, 
which 

7  Socio technical 
understanding 

  

8   Collaborative design 
knowledge 
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4 Methode 
De Classificatie van Vincenti is opgezet vanuit een ontwerpomgeving. Er mag echter aangenomen 
worden dat deze classificatie ook met enige aanpassing van toepassing zal zijn op andere technische 
disciplines of vakgebieden. In dit onderzoek zal de onderzocht worden of fabricagekennis op 
eenzelfde manier geclassificeerd kan worden zoals dat Vincenti gedaan heeft met ontwerpkennis. 
Voordat dit onderzocht kan worden zal de bestaande Vincenti-classificatie op enkele punten 
aangepast dienen te worden. Hierbij zal deze geoperationaliseerd worden zodat deze gebruikt kan 
worden binnen de productie- of fabricagediscipline. 

4.1 Operationaliseren van Vincenti-classificatie 
De classificatie die Vincenti hanteert komt voort uit een ontwerpachtergrond waarbij begrippen en 
vakjargon gehanteerd worden die passen bij het betreffende vakgebied. Binnen fabricageomgevingen 
wordt ander jargon gebruikt. Daarom wordt in deze paragraaf aansluiting gezocht tussen de twee 
vakgebieden. Daarbij worden de klassen die Vincenti hanteert aangepast zodat bruikbaar zijn binnen 
het fabricagevakgebied. Per klasse wordt een omschrijving gegeven waarbij de invalshoek gekozen 
wordt vanuit een fabricageomgeving. Daarbij zullen enkele klassen tevens een andere titel krijgen. 
Operationaliseren van de Vincentiklassen kan in vrij lastig zijn vanwege het feit dat Vincenti een zeer 
uitgebreide beschrijving geeft van zijn klassen waarbij de afbakeningen niet altijd even helder is. 
Desondanks zal getracht worden de klassenbegrenzing zoveel mogelijk in stand te houden. 
 
1. Fundamentele fabricageconcepten versus Fundamentele ontwerpconcepten 
Technici die in productie actief zijn dragen net als ontwerpers fundamentele concepten met zich mee. 
Deze fundamentele concepten hebben echter geen betrekking op het ontwerpen van een product  
maar op bewerkingen. Fabricage dient hierbij gezien te worden als een bezigheid waarbij vanuit 
uitgangsmateriaal een product gevormd wordt. Hierbij wordt getracht op een zo efficiënt mogelijke 
manier materiaal om te vormen van een uitgangsvorm naar een eindvorm. Een mogelijke vertaling van 
Vincenti’s eerste categorie van ontwerpkennis naar productiekennis is de volgende: 

• Fabricageprincipes: Met een bepaalde set van basisbewerkingen en omvormprincipes kan een 
uitgangsmateriaal veranderd worden tot een gewenste vorm met bepaalde eigenschappen. 

• Materiaalgedrag: elk materiaal bezit specifieke eigenschappen die bepalen hoe dit bewerkt kan 
worden. Deze eigenschappen zijn essentieel omdat deze bepalen hoe producten vormgegeven 
kunnen  worden. Deze bepalen hoe materialen bewerkt kunnen worden, welke middelen nodig 
zijn en welke (on)gewenste (neven)effecten optreden. 

• Fabricagemethoden: De vorm van een product in combinatie met het uitgangsmateriaal bepalen in 
belangrijke mate de mogelijke bewerkingsmethodieken om een vorm te creëren. 

Veel technologen hebben eenzelfde soort opleidingsprogramma doorlopen waardoor bepaalden 
werkmethodes, manieren van denken of benaderingen bij verschillende personen hetzelfde blijken 
zonder dat deze beschreven of geformaliseerd zijn. Deze concepten worden gevormd en ontwikkelen 
zich gaandeweg de loopbaan. 
 
2. Criteria en specificaties in een productieomgeving 
Producten worden “Build To Print”  geproduceerd. De eisen aan een product worden in de technische 
productinformatie in detail beschreven. Hierbij worden in de regel de volgende zaken gebruikt om het 
product te beschrijven: 3D CAD-modellen, 2D tekeningen, productbeschrijvingen, meetplannen, en 
onderdelenlijsten.  Naast deze technische productinformatie wordt ook verwezen naar 
klantenspecifieke productiespecificaties, processpecificaties en kwaliteitscriteria. Met deze 
aanvullende criteria wordt niet alleen bepaald wat er geproduceerd moet worden maar ook hoe 
bepaalde processen uitgevoerd dienen te worden. Ook deze categorie van ontwerpkennis is dus 
rechtstreeks vertaalbaar naar productiekennis. 
 
3. Theoretische hulpmiddelen in een productieomgeving 
Er worden in productie allerlei theoretische hulpmiddelen gebruikt. Deze lopen uiteen van 
hulpmiddelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn tot hulpmiddelen die vanuit een praktische 
insteek tot stand gekomen zijn. Ze worden in twee hoofdgroepen opgesplitst, daarbinnen is een 
verdeling te herkennen in het spectrum tussen middelen met een wetenschappelijke en praktische 
achtergrond. 
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Enerzijds bestaan deze hulpmiddelen uit mathematische methoden en theorieën 
Als we vanuit wetenschappelijke basis geleidelijk verschuiven naar de praktische kant komen we 
achtereenvolgend de volgende soorten tegen. 
Onder mathematische methoden en theorieën worden zaken van complexe calculatie schema’s die 
een wetenschappelijke basis hebben en onafhankelijk zijn van het toepassingsgebied. 
Daarnaast bestaat er een groep hulpmiddelen met een natuurkundige inslag. Deze beschrijvende 
kennis heeft betrekking op de algemeen geldende natuurkundige basisconcepten die gelden tijdens 
fabricage. Fabricagespecifieke kennis heeft betrekking op het specifieke fenomeen of 
fabricageproces. Het is dus meer situatiegebonden. Deze kennis  is heeft betrekking op de specifieke 
ontwerpen. Deze kennis erg specifiek voor de actuele situatie en is gekoppeld aan de betreffende 
productieomgeving, werktuig of proces. Hoe bepaalde technieken of technologieën toegepast worden 
is specifiek voor de situatie. Van conventies wordt gebruikt gemaakt om een complexe situatie te 
vereenvoudigen. Hierbij wordt een afspraak gemaakt hoe bepaalde aannames gemaakt worden. Dit 
kan afwijken van de werkelijkheid, maar het fungeert als een erkende benadering die de werkelijkheid 
benaderd. Vaak komt deze kennis komt bijvoorbeeld voort uit procesanalyses. Bij kwantitatieve 
aannames hebben we het over al dan niet geformaliseerde aannames die gebruikt worden tijdens 
fabricagegerelateerde calculaties.  
 
Anderzijds bestaan deze hulpmiddelen uit beredeneringen 
Fabricagetechnische beredeneringen vormen een drager voor het gedachtenproces van technologen. 
Deze beredeneringen lopen uiteen van wetenschappelijk tot praktisch. Ze vormen een basis voor het 
conceptuele denken dat plaats vind voorafgaand en tijdens het ontwerpproces. 
 
 
4. Kwantitatieve gegevens in een productieomgeving 
Er wordt in productie veelvuldig gebruik gemaakt van kennis die beschreven is. 

• Beschrijvende kennis: Ten eerste is er de productinformatie zoals: 3D cadmodellen, tekeningen, 
technische tabellen, meettabellen, samenstellingen , procesgegevens. Daarnaast dient gedacht te 
worden aan bijvoorbeeld tabellen met verspaningsgegevens, instelgegevens van bepaalde 
processen of machines, rekenvellen, eigenschappen van processtoffen. 

• Voorschrijvende kennis: Ook hier betreft dit beschrijvingen hoe iets zou moeten zijn om het 
gewenste resultaat te bereiken. Zodra een productieproces ingericht is voor serieproductie dan 
wordt het proces en alle bijbehorende fabricage voorschriften bevroren. Hierin wordt vastgelegd 
hoe en met welke procesparameters een product geproduceerd dient te worden. Voor de speciale 
processen heeft men specialisten (proces- en productietechnologen) in dienst die deskundig zijn 
op het betreffende vakgebied en die verantwoordelijk zijn voor de procesborging. 

 
5. Praktische overwegingen in een productieomgeving 
In productie worden door de betrokkenen allerlei overwegingen gemaakt die afgeleid zijn van 
praktische ervaring en de lokale specifieke situatie. Deze komen voort uit de praktijk en bevinden zich 
in de hoofden van de technisch specialisten. Deze specifieke kennis is vaak moeilijk vast te leggen. 
Het betreft  specifieke kennis die in een bepaalde omgeving en onder specifieke condities tot 
resultaten leidt. Vaak bestaan er meerdere mogelijkheden om een product te produceren. De voor de 
situatie beste keuze is echter sterk afhankelijk van de actueel beschikbare machines en 
gereedschappen. De beste keuze hierin om deze voorhanden zijnde productietechnologie efficiënt in 
te zetten worden vaak op basis van praktische overwegingen gemaakt. 
 
6. Methodes versus ontwerphulpmiddelen 
Naast toegepaste analytische gereedschappen, kwantitatieve data en praktische overwegingen 
dienen technologen ook te weten hoe ze hun taak dienen uit te voeren. Het betreft hierbij het weten 
hoe en de procedurele kennis. De instrumentatie van het proces, de procedures, manier van denken 
en maken afwegingen vormen onderdeel van de algemene fabricagekennis. 
Omdat het binnen de Aerospace vanuit veiligheidsoogpunt belangrijk is om volgens vastgelegde 
procedures te werken staan veel van deze werkmethodieken beschreven in het kwaliteitssysteem. 
Deze bieden bijvoorbeeld werkvoorbereiders een goede houvast om de productietechnische 
documenten volgens eenzelfde opzet vorm te geven. Daarnaast blijken de technologen ook buiten het 
kwaliteitssysteem minder formele werkafspraken te hebben die beschreven staan in 
afdelingsspecifieke werkmethoden.  
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Zo wordt getracht om een constante kwaliteit te waarborgen. In de Aerospace sector is het heel 
normaal dat klanten naast de technische basisgegevens allerlei niet-productspecifieke productie-eisen 
stellen. Deze worden beschreven in klantenspecificaties. Tevens worden er allerlei eisen gesteld aan 
het kwaliteitssysteem. Daarnaast stellen klanten vaak eisen aan het beheer van processen en 
productiemiddelen. Om een bepaalde bewerking of proces uit te  mogen voeren dient hiervoor vrijgave 
plaats te vinden door de klant. Dat is in feite een soort examen dat de klant afneemt waarbij 
aangetoond wordt dat de processen goed uitgevoerd worden en geborgd worden. In Aerospace sector 
gaat men bijzonder ver ten opzichte van andere metaalbewerkende industrieën ten aanzien van 
formaliseren van werkmethoden. Met het oog op veiligheid worden processen tot het uiterste 
geformaliseerd en geborgd. 
 
Tabel 3: Vincenti geoperationaliseerd 

Klasse Vincenti met ontwerpachtergrond Vincenti geoperationaliseerd naar fabricage 
1 Fundamental design concepts Fundamentele fabricageconcepten 
2 Criteria and specifications Criteria en specificaties 
3 Theoretical tools Theoretische hulpmiddelen  
4 Quantative data Kwantitatieve gegevens  
5 Practical considerations Praktische overwegingen  
6 Design instrumentalies Methodes 

 
 

4.2 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek dient gezien te worden als een toetsend onderzoek. Bij toetsend onderzoek worden 
hypothesen afgeleid uit een theorie. In dit geval wordt onderzocht wordt of de kennis die binnen 
DutchAero gebruikt wordt ondergebracht kan worden binnen de kennisclassificatie van Vincenti. 
Er is getoetst in hoeverre deze classificatie die voort is gekomen vanuit een ontwerpachtergrond, ook 
van toepassing is op een fabricageomgeving. Er wordt onderzocht of de technologische kennis die 
gebruikt wordt in een productie omgeving op eenzelfde wijze geclassificeerd kan worden als in een 
ontwerp omgeving.  (Vincenti 1990)) 
 
Bij dit toetsend onderzoek, kan de onderzoeksopzet getypeerd worden als kwalitatief onderzoek. Bij 
kwalitatief onderzoek gaat het om het verkennen en inzichtelijk maken van een thema. Hierbij wordt 
uitgegaan van de volgende definitie van kwalitatief onderzoek: 
 
“Kwalitatief onderzoek is een vorm van empirisch onderzoek waarbij overwegend gebruik gemaakt 
wordt van gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel heeft onderzoeksproblemen in een situatie  
en van personen te beschrijven en interpreteren.”  (Reulink & Lindeman 2005). 
 
Kwalitatieve gegevens hebben betrekking op de aard, waarde en de eigenschappen van het 
onderzochte verschijnsel en niet op kwantiteiten zoals hoeveelheden, omvang en frequentie. 
Voorbeelden van kwantitatieve gegevens zijn het beleven, ervaren, typeren en waarderen van 
bepaalde zaken. In kwalitatief onderzoek staan de beschrijving en interpretatie van de problemen in 
de onderzoekssituatie voorop. Het gaat vooral om het benoemen van gedragingen en uitspraken. Er 
wordt vooral uitgegaan van nominale en ordinale gegevens.  
 

4.3 Datacollectie 
De volgende datacollectiemethoden zijn gebruikt: 
1. Participerende observatie: Onder participerende observatie omvat zowel observeren, interviewen 

en verzamelen van documentatie. De uitvoerder is als projectleider in dienst van DutchAero. Hij 
heeft ca. 10 jaar ervaring binnen Philips MF waaruit DutchAero is voortgekomen. Hij heeft tijdens 
deze periode gewerkt in meerdere werkplaatsen en fabrieken en heeft een groot aantal projecten 
afgerond op fabricagegebied, ICT, investeringen, bouw van afdelingen. De loopbaan is gestart als 
trainee, productietechnoloog, projectleider, communicatiemanager, technisch manager en 
projectleider. Hierbij heeft hij projecten afgerond meerdere fabrieken en werkplaatsen. Tevens 
heeft hij de functie vervuld van technische manager in een van de fabrieken waarbij leiding 
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gegeven werd aan productievoorbereiding en CADCAM.  Momenteel is hij ca. 3 jaar werkzaam als 
projectleider bij DutchAero. Tijdens deze carrière is erg veel ervaring opgedaan in de werkwijzen 
van technologen en fabricagetechnologieën en productiekennis. Deze ervaring blijkt erg bruikbaar 
tijdens het vergaren van inzicht in de fabricageomgeving en bij het herkennen en plaatsen van 
aspecten die kan invloed zijn op de kennisstructuur. Door de vertrouwdheid met de omgeving en 
het netwerk wordt de toegankelijkheid tot informatie sterk vereenvoudigd. De onderzoeker heeft in 
zijn functies intensief geparticipeerd in projecten en alledaagse activiteiten. Tijdens een aantal 
participaties was (nog) niet bekend dat de onderzoeker observaties verrichte in het kader van 
deze opdracht. Het betrof dus voornamelijk een verborgen rolinvulling. De onderzoeker had in 
praktijk een volwaardige rol met grote betrokkenheid in de werkzaamheden die uitgevoerd werden 
in de cases. Er is sprake geweest van rolconflicten tijdens deze afstudeeropdracht. 

 
2. Open interview: Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om flexibel in te spelen op de 

onderzoekssituatie en informatie die de respondenten geven. Er is voor gekozen voor de techniek 
van het zogenaamde open interview. Dit soort interview is vooral geschikt voor het onderzoeken 
hoe mensen over bepaalde zaken denken en wat hun meningen en gedachten hierbij zijn.  
Tijdens het interview kan het gesprek een wending nemen. Er kan ingehaakt worden op wat de 
geïnterviewde persoon zegt en er kan dieper op bepaalde details ingegaan worden. 
Er wordt bij het open interview onderzocht hoe de respondenten tegen bepaalde zaken aankijken. 
Hierbij wordt getracht om geldige en betrouwbare informatie te verzamelen die aansluit bij de 
probleemstelling. Er is gewerkt volgens een gedeeltelijk gestructureerde interviewopzet. Tijdens 
de interviews is gestart met een aantal gestructureerde vragen gericht op de persoonlijke en 
professionele achtergrond van de respondenten. Er zijn diverse personen binnen de organisatie 
geïnterviewd aan de hand van een centrale probleemstelling. Hierbij werd uitgegaan van een 
aantal startvragen. Hierbij werd de opleiding en ervaring van de respondent in kaart gebracht. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van een aantal richtinggevende basisvragen om bepaalde aspecten 
uit te diepen. Belangrijkste richting gevende basisvragen:  

• Opleiding en ervaring van de geïnterviewde 

• Welke aspecten dient men te beheersen om werkzaamheden t.a.v. de betreffende functie te 
kunnen verrichten 

• Van welke soorten informatiebronnen en kennis wordt gebruik gemaakt 
Hoe wordt er omgegaan met kennis in de verschillende functies die vervuld zijn 
Dat resulteerde erin dat de interviews globaal eenzelfde opzet hadden. Op details kan de 
uitvoerigheid en uitwerking van elkaar verschillen. Op bepaalde onderwerpen zijn verschillen 
ontstaan omdat de geïnterviewde richting kon geven aan de uitdieping van bepaalde 
onderwerpen. De interviewer houdt in een open interview dus erg rekening met wat de 
geïnterviewde zelf vertelt en kan ter plekke besluiten het interview een wending te laten nemen. 
Geïnterviewden die het belangrijk vinden om zaken uitvoeriger te bespreken of dieper in te gaan 
hebben de vrijheid om dit te doen. Tevens kan de interviewer de ingeslagen weg verder uitdiepen 
door mee te gaan in de ingeslagen richting met als doen extra informatievergaring. Deze manier 
van interviewen vraagt vrij veel tijd. Een interview kost al gauw meer dan een uur tijd. Bovendien 
is de uitwerking erg arbeidsintensief omdat aantekeningen achteraf verwerkt dienen te worden in 
een samenhangend geheel waaruit de juiste informatie te achterhalen is. Deze methode is in het 
bijzonder geschikt voor toepassing op kleine onderzoekspopulaties. Bij de bespreking van 
dezelfde onderwerpen kunnen verschillende geïnterviewde uitspraken doen die overeenkomen 
met uitspraken van anderen. Zodoende kunnen over de interviews heen dwarsverbanden 
gevonden worden die representatief zijn voor de populatie. Hierbij kunnen ingewikkelde 
samenhangen in kaart gebracht worden. 

 
3. Documentenanalyse: De documentanalyse heeft vooral plaatsgevonden ter ondersteuning van de 

casestudies. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende soorten documenten die binnen 
DutchAero voorhanden zijn zoals: historische projectdocumentatie, rapportages, 
kwaliteitsdocumenten, klantendocumentatie, diverse DutchAero documenten, kwaliteitsysteem, 
functiebeschrijvingen en onderzoeksresultaten in het KBBM project bij DutchAero. Dit zijn 
documenten die ontstaan zijn onafhankelijk van dit onderzoek. Dat resulteert erin dat de informatie 
niet op maat van het onderzoek opgezet is. De relevantie van de informatie in de documenten 
dient dus uitgefilterd te worden. 
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4.4 Case study 
Op basis van de bovenstaande methoden zijn een aantal cases gedefinieerd ten behoeve van case 
study. Case study is een methode waarmee bepaalde systemen of processen beschreven kunnen 
worden. Deze gekozen cases kennen een duidelijke basisstructuur die tevens terug te vinden is in het 
kwaliteitssysteem van DutchAero. In deze cases zijn technische disciplines betrokken die dagelijks 
intensief met fabricagegerelateerde kennis in de weer zijn. Er is gekozen voor deze cases omdat deze 
representatief zijn voor een aantal projecten die momenteel lopen en die in de komende tijd ook nog 
regelmatig zullen terugkomen. Het offerte- en klantenproject is bij alle producten waarvan de productie 
aanloopt van toepassing. Daarnaast lopen op dit moment binnen DutchAero diverse verbeter- en 
investeringsprojecten. Het kennisgebruik in deze cases geven dus tot bepaalde hoogte een 
afspiegeling van het dagelijkse technische kennisgebruik binnen DutchAero. Soortgelijke projecten die 
in de cases beschreven staan zullen de komende jaren nog regelmatig bij DutchAero aan de orde zijn 
omdat men een nieuwe fabriek aan het opbouwen is. 

4.5 Populatie 
De onderzoekspopulatie wordt gevormd door functies die betrokken zijn bij projecten. Er zijn een 
aantal projectvormen binnen DutchAero: 

• Klantprojecten hebben betrekking op het aanlopen van serieproducten van nieuwe producten. 

• Ontwikkelprojecten hebben betrekking op het ontwikkelen van (nieuwe) technologieën 

• Investeringsprojecten betreffen selectie, aankoop en implementatie van kapitaalsinvesteringen 

• Verbeterprojecten hebben betrekking op het optimaliseren van bestaande processen 
 
De volgende technische functies zijn gedefinieerd als onderzoekspopulatie omdat deze afhankelijk 
van de gekozen projectvorm betrokken bij de genoemde projecten. Het betreft: werkvoorbereiders, 
NC-programmeurs, CMM-operators/programmeurs, controleurs, projectleiders, technisch assistenten, 
machineoperators, processpecialisten & kwaliteitsfunctionarissen. 
 
Functies: 

• Werkvoorbereider: De werkvoorbereider is producteigenaar. Dat houdt in dat deze persoon 
verantwoordelijk is voor alle technische aspecten rond de productie van een component. Hij is 
verantwoordelijk dat de producten technische aan alle eisen voldoen die een klant stelt. Dat houdt 
in dat hij de technische kennisbron is voor de hele organisatie t.a.v. het product dat geproduceerd 
wordt. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de verwerking van het data package van een 
klant tot de complete technische productinformatie die bij DutchAero gebruikt wordt. De 
werkvoorbereider bouwt het interne productiedossier, ook wel TPD (Technische Product 
Documentatie) genoemd. Werkvoorbereiding (productievoorbereiding) vormt de schakel tussen de 
ontwerper (klant) en de productieafdelingen. Deze afdeling stelt aan de hand van de het 
productontwerp de fabricagemethoden vast. 

• NC-programmeur: De NC programmeur maakt de besturingscode voor de bewerkingscentra bij 
DutchAero. Hij is verantwoordelijk voor de aanmaak van de juiste NC-code, opspan informatie, 
gereedschapkeuze en verzorgt tevens de bewerkingssimulatie. Dit wordt gedaan aan de hand van 
CAD en tekening data uit het data package van de klant. De NC-programmeur bepaald hoe een 
verspaningsmachine het uitgangsmateriaal bewerkt in een bepaalde opspanning. 

• CMM-operators/programmeur: De CMM controleur is er verantwoordelijk voor dat de producten 
geometrisch correct gecontroleerd worden. Hiervoor wordt naast handmatige meetmiddelen 
gebruik gemaakt van 3D meetmachines (3D meetmachines). 

• Controleurs: De controleur is verantwoordelijk voor visuele en handmatige inspectie en controle 
van de producten volgens IMS. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van handmatige 
meetmiddelen. 

• Projectleider: De projectleider is verantwoordelijk voor de projectopstart, -aanloop, en alle 
projectbeheersaspecten zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie en budget. 

• Technisch assistent: De productie technoloog is verantwoordelijk dat de aanwezige machines en 
gereedschappen technisch optimaal ingezet worden. De technoloog ondersteunt de werkplaats bij 
gebruik van de betreffende machine of gereedschappen. 
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• Machineoperator: De machinebediener/-operator is verantwoordelijk voor het juiste en efficiënte 
gebruik van de machine om een product voort te brengen. Hierbij dienen de bewerkings- en 
opspaninstructies in de fabricage document als richtlijn. 

• Processpecialist: De proces technoloog is verantwoordelijk dat de processen optimaal ingezet 
worden. De technoloog ondersteunt de werkplaats bij gebruik van de betreffende 
procesapparatuur, gereedschappen of chemische middelen. 

• Kwaliteitsfunctionaris: De kwaliteitsfunctionaris overziet de borging van de kwaliteit en het beheer 
van het kwaliteitsysteem en de bijbehorende procedures en instructies. Tevens is deze betrokken 
bij beheersing van processes en verbeteracties. 

4.6 Methode van dataverwerking 
Bij dit onderzoek is sprake van nominaal meetniveau waarbij de onderzoeksresultaten kunnen vallen 
binnen een aantal vooraf gedefinieerde categorieën. De waarden van de variabelen betreffen in dit 
geval geen getallen maar kenmerken. Er wordt hierbij gesproken over categorische of 
klassenvariabelen. Kwalitatieve variabelen zijn per definitie discrete variabelen. Bij categoriseren 
worden de uitkomsten van kwalitatieve variabelen ingedeeld in groepen, die de naam van de 
betreffende klasse of categorie krijgen. Dit wordt ook wel als categorisch of multinomiaal gekenmerkt. 
Tijdens dit onderzoek wordt getracht om kennissoorten te identificeren en te categoriseren binnen de 
Vincenti categorieën. In het kader van dit onderzoek is statistische scoring niet van belang omdat we 
vooral geïnteresseerd zijn of een kennissoort herkend wordt en ingedeeld kan worden in een Vincenti 
klasse. De cases en interviews zijn geanalyseerd door middel van het oormerken van kennisfactoren 
in de case- en interviewteksten. Hiervoor werden de teksten grondig onderzocht op verschillende 
soorten kennis.  Op deze wijze zijn de verschillende kennissoorten geïdentificeerd die bij DutchAero in 
praktijk van toepassing zijn. Deze kennissoorten zijn daarna verzameld en gerubriceerd onder de 
bijpassende Vincenti gedefinieerde kenniscategorieën. Hierbij is uitgegaan dat alle gevonden kennis 
past binnen de Vincenticlassificatie. Kennis soorten die absoluut niet passen werden separaat 
genoteerd. In de onderstaande tabel wordt de opzet weergegeven aan de hand waarvan de 
kennissoorten gecategoriseerd zijn. Hierbij zijn de geïdentificeerde kennissoorten ondergebracht 
onder de kop ‘kennis ten aanzien van’. 
 
Tabel 4: Kennis categorieën volgend Vincenti (1990) 

Fundamentele 
fabricage 
Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Kennis ten aanzien 
van: 
 
 

Kennis ten aanzien 
van: 

Kennis ten aanzien 
van: 

Kennis ten aanzien 
van: 

Kennis ten aanzien 
van: 

Kennis ten aanzien 
van: 
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5 Cases 
 
Tijdens dit onderzoek zijn een drietal cases geanalyseerd die representatief zijn voor activiteiten die 
plaatsvinden binnen de afdeling T&NPE bij DutchAero. T&NPE staat voor Technology & New Parts 
Engineering.  Ten tijde van dit onderzoek was deze afdeling verantwoordelijk voor ontwikkeling van 
fabricageprocessen en aanloop van de serieproductie van nieuwe producten. In praktijk worden 
hiervoor projecten opgestart waarbij diverse disciplines betrokken zijn. Deze cases zijn tot stand 
gekomen op basis van gesprekken met projectteamleden en op basis van  observaties tijdens 
participatie door de onderzoeker in de betreffende projecten. 
 
In de volgende paragrafen worden de analyses van de volgende cases onder de loep genomen. Voor 
uitgebreide casus beschrijvingen wordt verwezen naar de bijlagen. 

• In de eerste casus wordt gekeken naar de technologische kennis die van toepassing is bij een 
offertetraject. Hierbij wordt ingezoomd op de technologische kennis aspecten tijdens het 
offertetraject. 

• In de tweede case wordt een klantproject onder de loep genomen. In dit geval betreft het een 
productieaanloop van airframeproductie in het kader van het JSF project. Hierbij zijn een aantal 
partijen betrokken die hun eigen specifieke kennisaspecten inbrengen. 

• Als laatste wordt een verbeterproject bestudeerd dat uitmondt in een in een investeringsproject. 
Deze case speelt zich af op de afdeling CRT Glass Tools (TAM) wat tot voor kort deel uitmaakte 
van DutchAero. Deze afdeling was gespecialiseerd in matrijzenbouw voor beeldschermproductie. 
De hier ontwikkelde technologieën vormden de basis voor de ontwikkeling van de freesstrategieën 
van DutchAero. Op deze afdeling zijn de eerste ‘5 assig’ verspaanden producten van DA 
ontwikkeld. De afdeling is tijdens de afscheiding van DutchAero in het bezit gebleven van Philips. 
De cases is echter representatief voor DutchAero. 

 
Als aanvulling op de cases hebben er nog een aantal interviews plaatsgevonden met personen in 
representatieve functies. 
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6 Case 1: Offertetraject 
 
DutchAero brengt met regelmaat offertes uit voor verschillende producten en productprogramma’s. 
Deze case is tot stand gekomen op basis van ervaringen in het offertetraject aangaande  airframes 
voor het Joint Strike Fighter project. Deze offertes hadden betrekking op de  SDD-fase (fase waarin de 
eerste prototypen geproduceerd worden). Hierbij is het traject gevolgd en geanalyseerd hoe het in 
praktijk ingevuld wordt bij het tot stand komen van offertes voor de klant Lockheed Martin Aeronautics.  
Dit kunnen zeer grote offerte aanvragen zijn variërend van een tiental tot wel twaalfhonderd 
verschillende producten per offerte. Omdat er al meerdere jaren offertes uitgebracht worden, is er een 
standaard werkmethodiek tot stand gekomen. Deze geformaliseerde methodiek is in het 
kwaliteitssysteem van DutchAero vastgelegd en wordt beschreven in het eerstvolgende schema.  

6.1 Algemeen 
Zoals bij alle klantenprojecten worden bepaalde werkmethodes gevolgd om tot een levering te komen. 
Deze werkmethodes zijn vastgelegd in procedures die geborgd zijn in het kwaliteitssysteem van 
DutchAero bv. De globale routing van een order verloopt zoals aangegeven in de volgende figuur. 
Ref: ETAV-80-QP00-903 Orderfulfillment [M: kennis van orderfulfillment methode] 
 

 
Figuur 11: Orderrouting volgens DutchAero kwaliteitsprocedure ETAV-80-QP00-93 

 
Afdeling verkoop (Sales) ontvangt een offerteaanvraag, er wordt in samenwerking door 
werkvoorbereiding (productie engineering) een offerte uitgemaakt (Quotation) waarop een order volgt. 
De order wordt daarna via productie engineering voorbereid voor de productie (Manufacturing) waarbij 
inspectie (Inspection) telkens controleert of de producten voldoen aan de klanteneisen. Als de 
producten uiteindelijk goedgekeurd worden de producten via expeditie (Expedition) uitgeleverd. 

6.2 Offertecalculatie (Quotation) 
Een offerteaanvraag wordt ontvangen door de afdeling verkoop (Sales). Vervolgens gaat de afdeling 
werkvoorbereiding (Production Engineering) aan de slag om een vereenvoudigd fabricageplan op te 
stellen en aan de hand hiervan wordt een kostenberekening gemaakt. Aan de hand van de 
kostenberekening wordt een concept offerte (Quotation) opgesteld. Na een risico analyse wordt deze 
ter goedkeuring aan het management voorgelegd. Indien deze haar goedkeuring geeft wordt de 
definitieve offerte naar de klant wordt gestuurd.  
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Figuur 12: Offertetraject volgens DutchAero kwaliteitssysteem 

 
De volgende partijen hebben een bepaalde verantwoordelijkheid de offerte afwikkeling: Commercieel 
manager, Werkvoorbereider (T&NPE), BL-manager (celleider), Projectleider, Processpecialist, 
Orderdeskmedewerker, Inkoper (leveranciers) & Managementteam (directie). 
 

Ontvangen van offerteaanvraag 
Een offerteaanvraag komt binnen via de commerciële manager. In het JSF project komt het regelmatig 
voor dat producten meerdere keren aangevraagd worden. In dit geval is er een account manager die 
de contactpersoon van DA vormt met de inkoper van LMA. [M: kennis t.a.v. offerteprocedures] 
Bij de offerte aanvraag stuurt LMA een TDP en een aantal gestandaardiseerde formulieren zodat alle 
leveranciers de data in dezelfde vorm aanleveren. [M: kennis t.a.v. RFQ procedure bij klant, TH: 
kennis t.a.v. RFQ formulieren en systeem van klant] Deze offerte data wordt doorgegeven aan 
hoofd productie-engineering (T&NPE) die de werkvoorbereiding aanstuurt. 
De status van de lopende offertes worden wekelijks in het offerteoverleg besproken. [M: Kennis t.a.v. 
offerteoverleg] 

 
Vaststellen van fabricageplan 
Bij het vaststellen van het fabricageplan kunnen de volgende hoofdactiviteiten onderscheiden worden. 
[M: kennis van opstellen van fabricageplan, PO: praktische kennis t.a.v. mogelijkheden van 
beschikbare bewerkingstechnologieën, kennis t.a.v. TDP] 

o Voorselectie 
o Vaststellen offertegegevens interne fabricage 
o Vaststellen offertegegevens inkoop 
o Vaststellen offertegegevens uitbesteding 

 

Technische Datapakket (TDP) 
Ten behoeve van de offertecalculatie stelt LMA de volgende informatie beschikbaar: Overzicht van 
producten en verwachte leverplanning, 3D CAD-modellen, 2D tekeningen & Partslists inclusief 
onderdelen en finishcodes. 
In praktijk blijken deze pakketten niet compleet er ontbreken vaak details omdat de producten nog in 
de ontwerpfase verkeren. Daarnaast blijken er tijdens het samenstellen van de datapakketten 
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regelmatig zaken te worden vergeten. Het bijgeleverde productoverzicht vermeld basisgegevens 
zoals: aantalproducten, materiaalsoort, benodigde onderdelen, benodigde lakprocessen en 
productafmetingen. 
[CS: Kennis t.a.v. TDP en levercriteria] 
 

Voorselectie 
Op basis van het productoverzicht wordt een voorselectie gemaakt van voor DA interessante 
producten. Hierbij worden een aantal praktische overwegingen gemaakt waarbij de affiniteit met de 
producten bepaald worden. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met het bewerkingsbereiken van de 
machines en materiaalsoorten. [PO: kennis t.a.v. inzetbaarheid van beschikbare 
bewerkingsprocessen, CS: kennis t.a.v. bewerkingsspecificaties van bewerkingsprocessen en 
producten, KG: waardes in TDP v.s. bewerkingsbereiken van beschikbare 
bewerkingstechnologieën] 
 Tevens wordt bij samenstellingen (assemblies) gekeken of deze passen bij de mogelijkheden van DA. 
Dus per product wordt een technische voorselectie gemaakt. Hierbij worden de producten in Excel op 
basis van afmetingen en materiaaltype voorgeselecteerd. [M: kennis t.a.v. selectiemethode, CS: 
kennis t.a.v. selectiecriteria, TH: kennis t.a.v. Excel t.b.v. analyses en sorteren] 
DA is ontstaan vanuit Philips Machinefabrieken. Een aantal specialisaties heeft de basis gevormd voor 
het ontstaan van DA-machining. HSM van aluminium airframes, 5-assig frezen van complexe delen en 
bewerkingskennis t.a.v. moeilijke metalen. Vanuit deze achtergrond is een prototype werkplaats 
ontstaan die sinds 2001 bezig is met de ontwikkeling en aanloop van blisk en casingproducten. DA 
heeft een gespecialiseerd machinepark dat voor een bepaalde categorie producten geschikt is. Dit 
machinepark is voornamelijk gericht op bewerking van turbineonderdelen. De machine kunnen echter 
ook ingezet worden voor de productie van airframes. [CS: kennis t.a.v. TDP en proces- en 
machinespecificaties, PO: inzicht om afwegingen te kunnen maken t.a.v. beschikbare 
bewerkingstechnologieën, M: kennis t.a.v. bewerkingsmethodieken] 
 
De voornaamste selectiecriteria vormen o.a. de productafmetingen en complexiteit van de geometrie. 
Deze factoren bepalen op welke machines de producten verspaande kunnen worden. Producten met 
lengtes tussen 300mm en 1100 mm genieten de voorkeur vanwege de bewerkingsbereiken van de 
beschikbare machines. De complexiteit van de geometrie bepaalt hoeveel assig het product bewerkt 
dient te worden. Voor beoordeling is een bepaalde mate van inzicht van belang i.v.m. met het bepalen 
van de complexiteit. Hiervoor dient men over kennis en praktische ervaring te beschikken aangaande 
NC-freesbewerkingen. [M: kennis t.a.v. selectiemethode, CS: kennis t.a.v. selectiecriteria zoals 
afmetingen, TH: kennis t.a.v. Excel t.b.v. analyses en sorteren, PO: inzicht in mogelijkheden 
van beschikbare bewerkingstechnologieën, KG: kennis t.a.v. TDP en bewerkingsbereiken] 
 
Daarnaast vormen zaken zoals assemblage en materiaalsoort de volgende zaken die van belang zijn. 
DutchAero kan kleine montage werkzaamheden verrichten maar men wil geen complexe 
samenstellingen maken. Ook hier geldt dat kleine montage werkzaamheden toch erg complex kunnen 
zijn. Daarom geldt ook hier dat inzicht aangaande montagewerkzaamheden benodigd is. [PO: inzicht 
t.a.v. complexiteit van producten v.s. mogelijkheden binnen DA] 
Van de producten die door de voorselectie komen worden de benodigde technische gegevens 
verzameld voor prijsbepaling. [KG: kennis t.a.v. TDP en kostprijsbepalende grootheden] 

 

6.3 Opbouw van kostenberekening 
Voor de kostprijsbepaling wordt gebruik gemaakt van calculatiebladen die opgebouwd zijn in MS-
Excel. Deze calculatiesheets zijn opgebouwd volgens de volgende structuur: basisgegevens, interne 
productiekosten, uitbestedingkosten en commerciële verrekening. [TH: kennis t.a.v. 
calculatiebladen en calculatiesysteem] De kostensheets worden door de werkvoorbereiding 
ingevuld en de commerciële verrekening wordt door de accountmanager ingevuld. [M: Kennis t.a.v. 
calculatieprocedures, TH: kennis t.a.v. opbouw van calculatiebladen] 
 
Deze calculatiebladen worden beheerd door de manager van de afdeling TN&P. [M: Kennis t.a.v. van 
berekeningsmethoden en toerekenkosten] De bladen zijn door de jaren heen ontstaan en bevatten 
een aantal aannamen en verrekeningen die volgen uit ervaring. [PO: kennis t.a.v. voor- en 
nacalculatie, KG: kennis t.a.v. resultaten van nacalculaties] Tevens vinden er een aantal 
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berekeningen plaats die samenhangen met de financiële afspraken en toerekenmethoden die gelden 
op DutchAero en Avio niveau. [M: kennis t.a.v. financiële grondslagen zoals o.a. uurtarieven en 
toeslagen] De rekenvellen zijn de laatste jaren regelmatig veranderd. Enerzijds werd die ingebracht 
doordat de kostentoerekenstructuur de laatste tijde regelmatig veranderd is. Dit hing samen met de 
afscheiding van Philips, de opzet van de ERP-systemen en de veranderde financiële calculaties. 
Tevens is de strategie van het bedrijf gewijzigd. Oorspronkelijk was gepland om speciale 
productiecellen op te gaan zetten die helemaal geoptimaliseerd zouden worden op airframeproductie. 
De uitgangspunten in de calculatiesheets waren gebaseerd op een theoretisch optimale situatie rond 
een dergelijk productiecel. Momenteel is de bedrijfsstrategie echter gewijzigd waarbij de focus ligt op 
het produceren van turbinegerelateerde producten zoals blisks en casings. De daarvoor optimaal 
ingerichte machines kunnen echter ook airframes produceren waarbij de processen echter niet 
optimaal ingezet kunnen worden. [M: kennis t.a.v. fabricageopzet en kostenstructuur] 
Tijdens de aanloop van de eerste Airframe producten is gebleken dat de calculaties gebaseerd op de 
celstructuur ook nog enige aannamen bevatten die in praktijk te optimistisch bleken. In praktijk blijkt 
dat de geometrische complexiteit van de JSF-airframes erg hoog is. [PO: kennis t.a.v. nacalculatie, 
KG: kennis t.a.v. resultaten, TH: kennis t.a.v. ERP, calculatiesysteem en Excel]] Dit wordt 
ingebracht door de mogelijkheden van de moderne 3D cadsystemen waarbij veel vrijheidsgraden 
mogelijk zijn. Tevens kampte de ontwerpers aanvankelijk met gewichtsoverschrijdingen. De airframes 
zijn momenteel zo complex van geometrie geworden omdat ze zeer veel dubbelgekromde vlakken 
bevatten. Hierdoor dienen vrijwel alle producten op nauwkeurige 5-assige machines geproduceerd te 
worden. Dit zijn over het algemeen dure machines. [PO: Kennis t.a.v. bewerkingstechnologieën en 
producten, CS: kennis t.a.v. TDP en bewerkingstechnologieën] 

 
Interne kosten 
Voor de bepaling van de verspaningskosten word een calculatie uitgevoerd waarbij een aanname 
wordt gemaakt dat ca. 95% van het uitgangsmateriaal verspaand wordt. [M: kennis t.a.v. 
verrekening van aannames] Uit de praktijk blijkt deze aanname een goede gemiddelde waarde. Aan 
de hand hiervan worden de productafmetingen automatisch vertaald in een verspaand volume. 
Afhankelijk van de complexiteit van het product wordt per product een inschatting gemaakt van de 
haalbare MRR (Material Removal Rate). Deze geeft aan hoe snel het materiaal verwijderd kan 
worden. Hoe complexer het product hoe lager de MRR (lees: hoe langzamer de bewerking). De 
inschatting van deze MRR is een inzichtkwestie. Minder ervaren werkvoorbereiders gebruiken vaak 
ervaringscijfers van vergelijkbare producten. [PO: kennis t.a.v. eigenschappen van 
bewerkingstechnologieën] 
Overige interne kosten worden grotendeels via automatische berekeningen bepaald. Zo worden 
werkzaamheden zoals afbramen, reinigen en controle werkzaamheden via rekenregels automatisch 
berekend. Deze worden toegerekend op basis van aantallen producten. [TH: kennis t.a.v. 
calculatiesysteem, PO: Kennis t.a.v. rekenregels gebaseerd op praktische ervaring] 
Werkzaamheden zoals machinebankwerken (o.a. handmatig boren en tappen), 
montagewerkzaamheden en FPI worden door de werkvoorbereider geschat of berekend. In praktijk 
worden deze zaken meestal geschat en gebaseerd op vergelijkbare producten. [PO: inzicht t.a.v. 
bewerkingen en producten,CS: kennis t.a.v. product- en processpecificaties, KG: kennis t.a.v. 
nacalculatiegegevens] 

 
Externe kosten inkoop 
De klanten zoal LMA geven zelf een basismaat aan voor de ruwe uitgangsmaterialen. [KG: kennis 
t.a.v. grootheden in TDP] Deze afmetingen blijken vaak erg krap gedimensioneerd. In geval van 
DutchAero blijken de opgegeven afmetingen praktijk te klein om een product te kunnen klemmen. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de spanmethodieken die bij DA gewoonlijk toegepast 
worden. Bij de opspanmethode die DA toepast worden kosten van speciale gereedschappen beperkt. 
Het basismateriaal wordt gebruikt als zelfdragend frame waarin het product is opgesloten. Hierdoor is 
het echter wel belangrijk dat er voldoende basismateriaal voorhanden is. Als vuistregel wordt een rand 
van ca. 25mm benodigd rondom het product. Dit is echter afhankelijk van de productgeometrie. Op 
basis van de werkmethode worden de basismaten aangepast t.b.v. de calculatie. [M: kennis t.a.v. 
bewerkingstechnologieën en spanmethodieken, PO: inzicht in keuze van uitgangsmateriaal, 
KG: Kennis t.a.v. uitgangspunten, CS: kennis in TDP, M: kennis t.a.v. rekenregels in 
calculatiesheets] 
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Materiaalkosten kunnen geschat worden of er kunnen offertes aangevraagd worden bij 
materiaalleveranciers. Als de tijd ontbreekt om offertes aan te vragen worden materiaalkosten veelal 
berekend op basis van volume waarbij een standaard materiaalprijs gehanteerd wordt. Voor 
inkoopdelen worden vaak aannames gemaakt op basis van ervaring of op basis van beschikbare 
informatie van vergelijkbare onderdelen. Hierbij wordt dan een gemiddelde materiaalprijs genomen die 
omgeslagen wordt naar volume. Het blijkt dat dit kan leiden tot fouten. Voor een nauwkeurige 
berekening of reclamaties achteraf dienen materiaalprijzen echter opgevraagd te worden doormiddel 
van offertes. Details zoals materiaaldikte of samenstelling kunnen van grote invloed zijn op de 
prijsstelling. [PO: inzicht t.a.v. materiaalprijsopbouw, M: kennis t.a.v. rekenmethodes in 
calculatiesheets, KG: kennis t.a.v. nacalculaties] 
Voor inkoopdelen (onderdelen), lijmen, specifieke gereedschappen en speciale materialen worden in 
de regel offertes aangevraagd. [M: kennis t.a.v. datacollectie voor berekeningen] 

 
Externe kosten uitbestedingen 
Bij uitbestedingen dient gedacht te worden aan zaken zoals: warmtebehandelingen, etsen, 
penetranten, anodiseren, verven enz.. Uitbestedingkosten die van toepassing zijn op speciale 
processen worden bepaald aan de hand van offerteaanvragen of op basis van ervaringscijfers van 
vergelijkbare producten. [KG: kennis t.a.v. nacalculaties, kennis t.a.v. gegeven in aangevraagde 
offertes, FFK: kennis t.a.v. bewerkingstechnologieën]  
T.b.v. de prijsaanvragen wordt processpecifieke informatie uit het TDP gefilterd en doorgestuurd naar 
het betreffende uitbesteedadres. [CS: kennis t.a.v. processen in TDP] 
Omdat het defensiemateriaal betreft waarvan de inhoud vertrouwelijk is dient er altijd een 
geheimhoudingsverklaring ondertekend te worden voordat TDP uitgewisseld wordt. Tevens is een 
harde eis dat de informatie alleen uitgewisseld wordt naar partijen en landen die vrijgegeven zijn. [M: 
kennis t.a.v. wetten en regels m.b.t. defensiemateriaal] 
Tevens kunnen de bepaalde processen alleen uitgevoerd worden door bedrijven die door LMA 
vrijgegeven (approved) zijn om deze processen uit te voeren. Door deze beperkingen is het aantal 
partijen waarmee samengewerkt kan worden erg beperkt. Het voordeel is echter dat deze partijen 
helemaal op de hoogte zijn van de benodigde gespecialiseerde technologieën. Tevens zijn ze thuis in 
de complexe luchtvaartregelgeving en benodigde specifieke luchtvaartkwaliteitsaspecten. Omdat ze 
ook nog eens vrijgegeven zijn door de klant, zijn ze tevens op de hoogte van de specifieke 
klanteneisen en –wensen. [M: kennis t.a.v. vrijgaveprocedures m.b.t. de klant en 
luchtvaartregels, CS: kennis t.a.v. eisen in TDP] 
Het blijkt in praktijk dat aanvragen soms lang kunnen duren terwijl er weinig tijd beschikbaar is. Toch 
dienen kosten geraamd te worden. In die gevallen wordt er vaak uitgegaan van reeds eerder 
uitgebrachte offertes. Dan zou het fijn zijn als de gegevens van voorgaande offertes beschikbaar 
zouden zijn. Helaas is deze informatie niet altijd goed toegankelijk zodat er dan kostbare tijd verloren 
gaat met het zoeken naar incomplete informatie. Vandaar dat er ook uitgegaan wordt van 
vergelijkbare soorten producten. [KG: kennis t.a.v. historische offerte- en/of orderinformatie, PO: 
kennis ter vergelijking van producten, CS: kennis t.a.v. DTP, TH: kennis van databeheer binnen 
DA] 
Soms mogen geen gegevens uitgewisseld worden met toeleverbedrijven. In deze gevallen worden 
producten geschetst die afgeleid zijn van de werkelijke producten. Hiervoor worden dan prijzen 
aangevraagd. [PO: kennis ter vergelijking van producten, CS: kennis t.a.v. DTP, M: kennis t.a.v. 
offerteaanvragen] 
Er bestaat een behoefte naar een methodiek of systeem waarmee historische informatie eenvoudig 
toegankelijk zou zijn. Tevens zou het bestaan van een aantal gestandaardiseerde fictieve 
referentieproducten het aanvragen van uitbestedingkosten sterk vereenvoudigen. 
 

6.4 Opstellen concept offerte 
De calculatiesheets die ten grondslag ligt aan de concept offerte bestaan uit de volgende delen. 
1 NRC (Non recurring cost): eenmalige aanloop kosten 
2 RC (Recurring cost): wederkerende kosten 
3 CC (Commerciële calculaties): berekening van commerciële toeslagen 
 
De aangeleverde calculatiesheet bevat alle benodigde informatie om tot een offerte te komen. 
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De data die in de sheet ingevuld zijn hebben allemaal betrekking op kosten. De sheets zijn 
opgebouwd dat alle kosten inzichtelijk gemaakt worden.  [TH: kennis t.a.v. calculatiesheets, M: 
kennis t.a.v. kostenopbouwmethodes] 
De laatste gegevens die nog openstaan zijn de commerciële gegevens. Deze zijn tevens volgens een 
bepaald formaat in de calculatiesheet verwerkt. De accountmanager zal op basis van marktsituatie, 
commerciële en financiële overwegingen de commerciële berekeningen completeren. [PO: kennis en 
inzicht t.a.v. marketing] 
 

NRC (Non Recurring Cost - eenmalige kosten) 
NRC zijn kosten die eenmalig gemaakt worden om het product op te starten. Het worden ook wel 
aanloopkosten genoemd. Dit zijn normaal gesproken kosten die gekoppeld zijn aan: spanmiddelen, 
speciale gereedschappen, NC-programmering, CMM-programmering, TTO kosten, voorbereiding en 
projectkosten. Deze kosten betreffen het aanlooptraject tot aan de FAI. Na een succesvolle FAI vindt 
de overdracht van het product aan de productieafdeling plaats. 

• Kosten voor de aanmaak van spanmiddelen en speciale gereedschappen (tooling)  kunnen 
bepaald worden op basis van offertes als deze extern geproduceerd worden of de kosten worden 
berekend als deze intern aangemaakt worden. Voor de bepaling van speciale gereedschappen 
worden over het algemeen wederom offertes aangevraagd of er worden schattingen gemaakt op 
basis van ervaring. [KG: kennis t.a.v. kosten voor tooling, M: kennis t.a.v. offerteaanvragen, 
PO: kennis en ervaring t.a.v. kostenopbouw van tooling] Deze kosten worden door de 
werkvoorbereider geïnventariseerd. 

• NC-programmering zijn de kosten die ontstaan doordat de NC-programmeurs uren tegen een 
bepaald tarief besteden aan het aanmaken van NC-code en tijd die zij besteden aan testen en 
optimalisatie van een NC-programma. De meest ervaren programmeur maakt deze schattingen 
op basis van ervaring en geeft deze door aan de werkvoorbereider. Soms wordt ook historische 
informatie uit eerder uitgebrachte offertes gebruikt.  [KG: kennis t.a.v. historische informatie en 
van vergelijkbare producten, PO: kennis en ervaring t.a.v. programmeertijden] 

• CMM-programmering zijn de kosten die ontstaan doordat de CMM-programmeurs uren tegen een 
bepaald tarief besteden aan het aanmaken van CMM-code en tijd die zij besteden aan testen en 
optimalisatie tot een juist CMM-programma. De CMM programma’s sturen de 3D meetmachines 
aan. De uren worden door een ervaren meettechnicus geschat op basis van de beschikbare 
informatie. [PO: kennis en ervaring t.a.v. programmeertijden] 

• TTO kosten zijn materiaalkosten en machine-uurtarief die verbruikt worden bij het maken van 
testbewerkingen in de werkplaats. De werkvoorbereider maakt afhankelijk van de complexiteit van 
het product een inschatting van de benodigde kosten. Bij complexe producten zullen deze kosten 
relatief hoger zijn dan bij eenvoudige producten. Op basis van een recente analyse is gebleken 
dat de gemiddelde kosten ca. 2x de RC van een product betreffen. [FFK: kennis t.a.v. 
bewerkingstechnologieën, KG: kennis t.a.v. historische informatie en van vergelijkbare 
producten, PO: kennis en ervaring t.a.v. TTO’s, TH: kennis t.a.v. berekeningen in het 
calculatieblad, M: kennis t.a.v. gestandaardiseerde aannames] 

• Voorbereiding betreffen de kosten (uren x uurtarief) die gemaakt worden door werkvoorbereiding 
tijdens het aanlopen van de productie. De benodigde uren worden geschat door de 
werkvoorbereiding. Afhankelijk van de prijsstelling worden deze kosten doorberekend aan de 
klant. Momenteel worden deze kosten namelijk gedekt door de algemene bedrijfsvoeringkosten. 
[PO: kennis en ervaring t.a.v. WVB] 

• Projectkosten zijn de kosten die gepaard gaan met de projectmanagement van dit klantenproject. 
De benodigde uren worden geschat door de projectleiding. Afhankelijk van de prijsstelling worden 
deze kosten doorberekend aan de klant. Momenteel worden deze kosten namelijk gedekt door de 
algemene bedrijfsvoeringkosten. [PO: kennis en ervaring t.a.v. WVB, M: kennis t.a.v. 
projectinvulling & -methodes] 

 
Als door werkvoorbereiding alle kosten bepaald zijn, dan wordt de calculatiesheet overgedragen naar 
de Sales afdeling. De accountmanager gaat op basis van de resultaten een inschatting maken hoe de 
prijsstelling naar de klant dient te zijn.  
[M: Kennis t.a.v. calculatiemethodes, TH: kennis t.a.v. calculatiesheets, KG: kennis t.a.v. invoer 
en uitvoer, PO: kennis t.a.v. marketing] 
Dit is sterk afhankelijk van de opstelling van DA t.o.v. de klant en het betreffende project. Omdat het 
JSF-airframeproject zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, wordt ervan uitgegaan dat de eerste 
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jaren geen winst gemaakt wordt. Er wordt zelfs rekening gehouden met een aanloopverlies. Dit is een 
bewuste keuze die gebaseerd is op de gedachte dat de inkomsten pas over een aantal jaren 
interessant worden als het project volume begint te genereren. Dit wordt gezien als investeringen om 
in het project betrokken te raken. 
Aerospace projecten hebben over het algemeen een lange looptijd die pas na enkele jaren begint te 
renderen. Omdat het een gesloten markt betreft met hoge toetredingsdrempel zijn de inkomsten 
echter redelijk stabiel. [KG: kennis t.a.v. kosten-baten ontwikkeling, PO: kennis t.a.v. verloop van 
Aerospace projecten,  kennis t.a.v. markt] 
 

Recurring Cost 
De producten die DutchAero produceert betreffen seriematige producten die telkens als 
herhalingsorders terugkomen in bepaalde batchgroottes. Deze producten blijven dan meerdere jaren 
terugkomen zolang als DutchAero betrokken is bij de productie van het vliegtuigtype. Als een product 
eenmaal aangelopen is blijven de productieprocessen bevroren. [M: kennis t.a.v. 
productiemethoden en markt] De Recurring Cost zijn de wederkerende kosten die bij elke 
(herhaling)order van toepassing zijn. Dit zijn in grote lijnen de productiekosten materiaalkosten, interne 
bewerkingskosten en externe kosten. Als een product eenmaal aangelopen is dan zijn dit de kosten 
die gemaakt worden om een product tot stand te brengen. [M: kennis t.a.v. calculatiemethoden] 
Door de tijd heen worden deze kosten lager omdat er een leereffect optreedt. In de calculatiesheets 
wordt rekening gehouden met deze effecten. Afhankelijk van de verwachte productieomvang wordt 
deze kostenreducties verrekend. Er wordt rekening gehouden met een leercurve (learning curve) van 
ongeveer 40 producten. Tevens wordt door de klant verwacht dat door technologische ontwikkelingen 
de productiekosten door de jaren heen reduceren. De klant zal dan ook regelmatig aandringen om de 
prijzen te verlagen. [TH: kennis van calculatiesysteem, M: kennis t.a.v. verrekenmethoden, PO: 
inzicht t.a.v. leercurve bij DA] 

 
Commerciële calculatie 
De offertecalculatie eindigt met de Commerciële calculatie. Deze calculatie betreft o.a. de toekenning 
van contributiemarges, overhead kosten, inkooptoeslagen, risicodekking, winstmarges en 
wisselkoersverschillen. Dit zijn zaken die sterk afhankelijk zijn van de actuele situatie. Voor de 
contributiemarges, overheadkosten en winstmarges bestaan een aantal vuistregels. Van deze 
vuistregels kan echter afgeweken worden. De risicodekking is sterk afhankelijk van de resultaten uit 
de risicoanalyse. Wisselkoersen zijn echter harde actuele cijfers. [PO: kennis t.a.v. marketing en 
situatie, M: Kennis t.a.v. toerekenmethoden, TH: kennis t.a.v. commerciële calculatiesysteem, 
KG: kennis t.a.v. actuele marges en kosten]  
 

6.5 Uitvoeren van risicoanalyse 
Nu de kostencalculatie en commerciële calculatie gereed zijn dienen nog risico’s afgewogen te 
worden die van toepassing zijn op de offerte. Doormiddel van brainstormsessies wordt getracht om de 
risico’s in kaart te brengen. T.b.v. een volledige beeldvorming worden hierbij diverse disciplines 
betrokken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard berekeningsmethode. 
Risico = Kans x effect 
 
[M: kennis t.a.v. risicoanalysemethoden, brainstormen, FFK: Kennis t.a.v. bewerkingmethoden, 
CS: Kennis t.a.v. DTP en levervoorwaarden, KG: kennis t.a.v. beladingcijfers, PO: inzicht t.a.v. 
actuele bedrijfssituatie zoals planningen, belading, kennis enz., TH: kennis van ERP-systeem] 
Risico’s zijn tijd- en plaatsafhankelijk tevens volgen risico’s uit het aangeboden productpakket. Een 
uitontwikkeld productpakket resulteert bijvoorbeeld minder risico dan een pakket dat nog in 
ontwikkeling is. Bij een pakket dat in ontwikkeling is zijn de definitie nog niet vast en er bestaat een 
risico van vertraging. Daarnaast dient o.a. gedacht te worden aan de actuele personele situatie, 
belading van de fabriek, beschikbare capaciteiten op de benodigde functie, marktsituatie, ordersituatie 
van DA, enz.  Het betreffen over het algemeen punten die erg praktisch zijn en waarvoor inzicht in de 
actuele bedrijfssituatie verlangd wordt. Tegen eventueel geïnventariseerde risico’s dienen 
maatregelen getroffen te worden om deze weg te nemen. Indien dat niet binnen praktische grenzen 
mogelijk is dient er in de aanbieding naar de klant een voorbehoud gemaakt te worden aangaande de 
risico’s. 
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6.6 Autoriseren van de offerte 
Voordat een offerte uitgebracht mag worden dient de directie formeel haar goedkeuring te geven. 
Hiervoor dient de offerte getekend te worden door de directie en of financieel manager. Hierbij wordt 
de conceptofferte besproken en eventueel op details aangepast. [M: kennis t.a.v. offertetraject en 
bevoegdheden] 
Afhankelijk van de zwaarte van de offerte kan het nodig zijn om er een businesscase rond te bouwen. 
Dat houdt in dat er op de langere termijn gekeken wordt naar investeringen inclusief winst en 
verliesrekening. Dat houdt in dat men op de hoogte moet zijn van de rekenmethoden die hiermee 
verbonden zijn. Een businesscase wordt normaal gesproken met leden van het MT besproken.  

6.7 Indienen van offerte 
De offerte dient volgens een bepaalde procedure (werkmethode) ingediend te worden. Op deze 
manier worden alle leveranciers gedwongen om op dezelfde manier hun offerte uit te brengen. Er zijn 
een aantal standaard formulieren die ingevuld dienen te worden. Deze ingevulde formulieren dienen 
voor een bepaalde verloopdatum naar een bidroom (virtuele aanbiedingsruimte) gestuurd te worden. 
[TH: kennis t.a.v. klantsystemen en formulieren, M:Kennis t.a.v. offertemethode van klant] 

6.8 Categorisering 
De in de case tekst geïdentificeerde kennissoorten zijn gecategoriseerd en ondergebracht in de 
onderstaande geoperationaliseerde Vincenticlassificatie. 
 
De casetekst is uitgeschreven en daarna zijn de verschillende kennisaspecten geoormerkt. Daarna 
zijn deze geoormerkt kennisaspecten gecategoriseerd. Hierbij bleken alle kennisklassen van Vincenti 
vertegenwoordigd. Op basis van deze analyse is de onderstaande tabel tot stand gekomen. 
 
Tabel 5: Categorisering van kennis uit case-1 

1 2 3 4 5 6 

Fundamentele 
fabricage 
Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Kennis t.a.v.: 
HSM 
NC 
Bewerkingen 
Processen 
Materiaal 
Bemating 
Productgeometrieën 
Spanmethoden 

Kennis t.a.v.: 
Technisch Data Pakket 
machinespecificaties 
Processpecificaties 

Kennis t.a.v.: 
Calculatiebladen: 
productiekosten, 
financiële berekeningen, 
commerciële 
berekeningen, 
kostenstructuur DA, 
bedrijfsstrategie enz.  
Referentieproducten die 
kunnen dienen als 
calculatienorm 
Basisregels t.a.v. winst 
en verliesrekeningen voor 
business case 
 

Kennis t.a.v.: 
MRR (material Removal 
Rate) 
Ervaringsgegevens m.b.t. 
NRC (NC,CMM,WVB, 
project, TTO,FAI) 
Materiaalafmetingen 
(stock materials) 
Kwantitatieve grootheden 
van referentieproducten 
Ervaringscijfers: inkopen 
(materiaal, 
gereedschappen, 
onderdelen en middelen) 
Bewerkingsafmetingen 
van voorhanden 
machinepark 
 
Kosten vanuit offertes 
(materiaal & processen) 
Ervaringscijfers: 
uitbestedingen 
(bewerkingen, processen, 
gereedschappen, 
spanmiddelen) 
 

Kennis t.a.v.: 
Inzetbaarheid van 
machinepark 
Opzet van machinepark 
(productie- v.s. 
productcellen) 
(Voor)selectie van 
producten 
Kennis t.a.v. aanwezige 
technologieën en 
beschikbare machines 
Complexiteit van producten 
Assemblage (apparatuur, 
tijden en kosten) 
Kostenstructuur (interne 
processen, bewerkingen) 
Inschatting MRR 
Bewerkingsmethoden 
Materiaalafmetingen en 
spanmethodieken 
Inschatting van 
proceskosten 
(uitbestedingen) 
Omzeilen van beperkingen 
vanuit 
geheimhoudingsverklaring
en (referentieproducten) 
Vrijgegeven partijen 
NCR-kosten (NC,CMM, 
tooling, WVB) 
Verwerkingsmethoden 
commerciële toeslagen 
Opbouw van 
businesscases 
(terugverdientijden, winst 
en verliesrekening) 
Markt en concurrentie 
 

Kennis t.a.v.: 
Offertetraject 
PO Formulieren LMA 
Offerteoverleg 
GD&T 
(bematingsmethodieken) 
Offerte traject binnen DA 
Offerte indiening via LMA 
Kostentoerekening en 
opzet van 
calculatiebladen 
Toerekenmethoden tijden 
en kosten 
Methoden van 
businesscase 
Risicoanalyses – 
Brainstormen 
Verrekening van learning 
curve 
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6.9 Conclusies 
Uit de rangschikking van de geoormerkte kennisaspecten blijkt duidelijk dat alle Vincenti klassen 
vertegenwoordigd worden bij het offertetraject. 

• De betrokken technische personen beschikken over fundamentele fabricage kennis gevormd 
tijdens opleiding en praktische ervaring. Deze kennis wordt met name ingezet om de activiteiten 
tijdens het offertetraject invulling te geven. 

• In deze categorie criteria & specificaties zijn relatief weinig verschillende soorten van deze kennis 
gevonden. Het lijkt een goed afgebakende categorie.  

• Er worden diverse theoretische hulpmiddelen gebruikt die met name betrekking hebben op 
calculaties en financiële systemen. Deze zijn over het algemeen in eigen beheer ontwikkeld. 

• Er zijn diverse soorten kennis geïdentificeerd die passen in de categorie van Kwantitatieve 
grootheden. Hierbij wordt vaak teruggevallen op geregistreerde ervaringscijfers vanuit processen 
en voorgaande calculaties. Deze informatie is vaak versnipperd in het bedrijf aanwezig en niet 
altijd eenvoudig toegankelijk of beschikbaar. Hierin is een indeling naar proces, product en 
hulpmiddelen te herkennen. 

• De categorie praktische overwegingen bevat relatief veel verschillende kennissoorten. Het betreft  
vaak specialistische kennis waarvoor specifiek inzicht benodigd wordt. In praktijk worden 
gegevens ten aanzien van de fabricage- en speciale processen op basis van knowhow geschat 
omdat ervaringscijfers moeilijk toegankelijk blijken. Bij technische aspecten, leunt men in grote 
mate op praktische overwegingen die sterk persoonsafhankelijk zijn.  

• Het offertetraject lijkt gestructureerd te verlopen aan de hand van gestandaardiseerde methoden. 
Dit proces is ook tot in detail beschreven in het kwaliteitsysteem van DutchAero. Daarnaast 
worden diverse andere min of meer gestandaardiseerde methodes herkend. 

6.10 Opmerkingen naar aanleiding van categorieën 
De analyse is uitgevoerd op basis van gesprekken met projectleden, op basis van observaties en  
ervaring tijdens de participatie in deze cases. 

• Het offertetraject is gestandaardiseerd in het kwaliteitssysteem van DutchAero en vastgelegd in 
een standaard methodiek waarbinnen geopereerd wordt (ETAV-80-QP00-903 Orderfulfillment). 
Het proces waarmee tot een offerte gekomen wordt in praktijk gestructureerd doorlopen wordt aan 
de hand van theoretische hulpmiddelen en methoden. Tijdens de gesprekken met 
projectmedewerkers blijkt dat zij niet altijd op de hoogte zijn van de inhoud van de 
geformaliseerde procedure. 

• Uit observaties en uit gesprekken met werkvoorbereiders en technisch specialisten blijken criteria 
en specificaties die door de klant ter beschikking gesteld worden blijken tijdens het offertetraject 
vaak niet compleet. Daarom worden inschattingen gemaakt op basis van inzicht en vergelijkbare 
offertes. Tijdens het offerte stadium zijn bij nieuwe klanten, klantspecifieke procedures en 
werkmethodes nog niet vormgegeven daarom wordt ingeschat dat deze vergelijkbaar zijn als bij 
gelijksoortige klanten. 

• Met kennis die ontstaan is uit 5-assige verspaning kunnen ook andere soorten producten 
geproduceerd worden. 

• Bij de analyse bleek het traject tussen vaststellen van het fabricageplan en het opstellen van de 
offerte het meest kennisintensief t.a.v. technische fabricagekennis. Hierbij wordt door 
werkvoorbereiding een centrale rol gespeeld. Deze heeft de rol van producteigenaar. Deze stelt 
het fabricageplan op en legt hiermee in feite vast welke fabricageprocessen met bijbehorende 
technologieën ingezet gaan worden. Voor de calculatie worden gestandaardiseerde 
calculatiebladen gebruikt. Deze wijzigen echter nog regelmatig vanwege voorschrijdend inzicht. 

• Er worden in de kostencalculaties worden bepaalde bewerkingen of behandelingen automatische 
berekenend op basis van rekenregels (conventies/aannames). Deze worden dus onafhankelijk 
van de technische expertise van de betreffende werkvoorbereider bepaald. Deze heeft overigens 
wel de mogelijkheid om deze te vervangen als deze van mening is dat het resultaat niet klopt. 

• Bepaalde aannames die de klant maakt zoals uitgangsformaten van materiaal blijken niet overeen 
te stemmen met de productiepraktijk. Op bepaalde vlakken worden op basis van bepaalde kennis 
aannames gemaakt die niet kloppen.  

• Door de klant ter beschikking gestelde Criteria en specificaties zijn veelal niet compleet. Interne 
specificaties bestaan maar zijn niet altijd eenvoudig te vinden.  
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• Beperkingen ten aanzien van geheimhouding en specifieke eisen aan toeleveranciers beperken 
de partijen waarmee samengewerkt kan worden. Deze partijen krijgen hierdoor echter wel een 
hoge mate van gespecialiseerde technologieën en bijbehorende kennis ten aanzien van de 
luchtvaartsector en klanteneisen. 

• Processpecifieke details en vragen worden door de werkvoorbereider bij processpecialisten 
voorgelegd omdat deze over meer gedetailleerde procesknowhow beschikken. Bij het bepalen 
van bewerkingstijden en bepalen van hulpmiddelen ten aanzien van de bewerkingsstappen 
worden veel schattingen gemaakt op basis van praktische overwegingen. Verschillende personen 
bepalen tijdens dit traject op basis van ervaring en inzicht voorbereidings- en bewerkingstijden. De 
ervaring wijst uit dat men erg positief inschat en risico’s worden gebagatelliseerd of onderschat. 
Het blijkt in de praktijk dat inschattingen t.a.v. proces- en voorbereidingstijden vaak te laag zijn. 
Tevens blijken kosten voor gereedschappen en hulpmiddelen vaak hoger uit te vallen dan 
geschat. Hierdoor blijkt de kostenopbouw niet altijd correct. 

• Uit de tabel lijkt naar voren te komen dat praktische overwegingen een belangrijk onderdeel 
vormen bij de totstandkoming van de offerte. Tijdens gesprekken met de werkvoorbereiders bleek 
dat persoonsafhankelijk kan zijn. De verschillen in inschatting worden verklaard door de mate van 
inzicht in het werk en de mate van ervaring van de werkvoorbereider. Er bestaat behoefte aan een 
systeem of systematiek waarbij historische data eenvoudig toegankelijk is. Een aantal 
gestandaardiseerde (fictieve) referentieproducten kan het offerte traject ook sterk vereenvoudigen. 

• Er worden risico-inventarisaties gemaakt. Er bestaat momenteel geen standaardisatie ten aanzien 
van deze risico’s. In principe wordt telkens een nieuwe inventarisatie gemaakt. Het lijkt erop dat 
bepaalde risico’s altijd gelden toch bestaat er geen basisset waarvan uitgegaan wordt. De risico 
inventarisatie is dus afhankelijk van de personen die deze uitvoeren. 

• Door werkvoorbereiders wordt opgemerkt dat kwantitatieve grootheden niet altijd aanwezig zijn. Er 
is niet altijd voldoende tijd voorhanden om externe offertes aan te vragen voor uitbestedingen. 
Ervaringscijfers zijn op het bedrijf voorhanden maar niet altijd toegankelijk. Vanwege tijdsdruk 
worden daarom regelmatig inschattingen gemaakt worden ten behoeve van de prijsbepaling. 
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7 Case 2: Klantproject 
Ten tijde van dit onderzoek liepen er een aantal klantprojecten binnen DutchAero. Dit onderzoek heeft 
zich gefocust op een klantproject dat betrekking heeft op de SDD productie van 
airframedelen/structuurdelen. De onderzoeker was gelijktijdig projectleider van dit klantproject. Dit 
klantproject had betrekking op een 15 tal verschillende producten die voor de klant Lockheed Martin 
Aeronautics geproduceerd werden. Tijdens deze SDD productie werd van ieder producttype een 
zevental prototypen geproduceerd. Hierbij lag de ontwerpverantwoordelijkheid volledig bij Lockheed 
Martin. DutchAero opereerde hierbij als BTP (Build to Print) fabrikant. DutchAero gaat ervan uit dat 
deze aanloopproductie over zal geen in serieproductie als de SDD fase (prototype fase) overgaat in 
LRIP (initiële productieserie) en later in serieproductie. DutchAero is druk doende de fabricage uit te 
bouwen waardoor er al een aantal jaren regelmatig klantprojecten aanlopen. Dit verschillende klanten, 
producten en productprogramma’s. Omdat dit al meerdere jaren gedaan wordt is er een standaard 
werkmethodiek tot stand gekomen. Ook deze methodiek is geformaliseerd in het kwaliteitssysteem 
van DutchAero en wordt beschreven in het onderstaande schema. Bij dit onderzoek is het 
klantenproject nader bestudeerd en is geanalyseerd hoe het in praktijk ingevuld wordt ten aanzien van 
deze specifieke klant. Productie van airframes is een gebied waarin DutchAero al meer dan 10 jaren 
actief is. Het wordt dan ook gezien als een relatief bekend terrein waarbij men redelijk veel kennis 
ontwikkeld heeft en waarbij het gevoel bestaat dat de verspaningstechnische ontwikkelingen al ver 
gevorderd zijn. 

7.1 Algemeen 
Zoals bij alle klantenprojecten worden bepaalde werkmethodes gevolgd om tot een levering te komen. 
Deze werkmethodes zijn vastgelegd in procedures die geborgd worden in het kwaliteitssysteem van 
DutchAero. Een order wordt ontvangen door de afdeling Sales. Na de orderevaluatie gaat deze naar 
de afdeling werkvoorbereiding aan de slag om de fabricagestrategie te bepalen en een fabricageplan 
op te stellen. Daarna start de TTO fase waarbij de processen uitgedetailleerd worden en zonodig 
testen uitgevoerd worden. Zodra de processen bevroren zijn wordt een FAI fase ingegaan waarbij het 
eerste product geproduceerd wordt en de processen vrijgegeven worden voor serieproductie en 
bijbehorende controles. Daarna vindt levering aan de klant plaats.  De globale routing van een order 
verloopt zoals aangegeven in figuur 10 par.6.1 referentie ETAV-80-QP00-903 Orderfulfillment 
Afdeling verkoop (Sales) ontvangt een offerteaanvraag, er wordt een i.s.m. productie engineering een 
offerte uitgemaakt (Quotation) waarop hopelijk een order volgt. De order wordt daarna via productie 
engineering voorbereid voor de productie (Manufacturing) waarbij inspectie (Inspection) telkens 
controleert of de producten voldoen aan de klanteneisen. Als de producten uiteindelijk goedgekeurd 
zijn, worden deze via expeditie (Expedition) uitgeleverd. 

7.2 Productievoorbereiding (Production Engineering) 
[M: kennis t.a.v. interne procedure orderfulfillment] 
Enige tijd na indienen van de offerte (RFQ) krijgt DA bericht of dat bepaalde producten toegekend zijn. 
De calculatie van de toegekende producten wordt nogmaals tegen het licht gehouden op basis van de 
actuele productinformatie, calculatieopzet en commerciële prijs [KG: kennis t.a.v. aannames in de 
offerte, calculatie en orderdata in Exostar zoals o.a. prijzen, levertijden, aantallen]. Als er geen 
wijzigingen zijn wordt de order geaccepteerd. Indien de productinformatie [CS: kennis t.a.v. TDP e.a. 
productinformatie] gewijzigd is en de kostprijs negatief beïnvloed wordt, dan wordt een toekenning 
geweigerd en wordt een discussie gestart met de klant met als doel een betere prijs [PO: kennis om 
afwegingen te maken t.a.v. contracten, productconfiguratie v.s. machinepark, planning v.s. 
fabrieksbelading, eisen v.s. randvoorwaarden, impact van wijzigingen]. 
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Figuur 13: Productieaanloop volgens DutchAero kwaliteitsysteem 

 
Betrokken functies bij productieaanloop: Projectleider, Werkvoorbereider, SG constructeur, NC-
programmeur, CMM programmeur (meettechnicus), processpecialist, fabricagemedewerker, 
productgroepleider (celleider), QAO, controleur & Klant. 
 

Vrijgeven van order via ordermanagement 
[M:Kennis van interne procedures t.a.v. orderfulfillment en orderevaluatie] 
De productieorder van de klant wordt ter beschikking gesteld via een internetgebaseerd systeem 
genaamd Exostar [M:kennis van procedures t.a.v. Exostargebruik]. De klant maakt een digitaal 
document aan dat alle relevante data bevat zoals: productnummer en omschrijving, aantal gewenste 
producten, gewenste leverdata, geldende bijzondere voorwaarden en verwijzingen naar de algemene 
voorwaarden die beschreven worden in een aantal lijvige documenten [KG:Kennis t.a.v. 
kwantitatieve grootheden die ten grondslag liggen een de offerte, CS:Kennis m.b.t. de 
productspecificaties in de TDP]. DutchAero kan via dit systeem een order accepteren, accepteren 
onder bepaalde voorwaarden of weigeren. Voordat DA een reactie geeft op een order, dient er eerst 
bij DA intern een orderevaluatie plaats te vinden. De accountmanager download de order vanuit het 
Exostar systeem en geeft deze door aan de configuratiemanager ten behoeve van de orderevaluatie 
(order review) [M:kennis t.a.v. het interne orderevaluatieproces]. De configuratiemanager stuurt de 
order toe aan een aantal betrokkenen binnen de organisatie ter evaluatie. Deze personen kijken of de 
betreffende order in behandeling genomen kan worden [PO:kennis t.a.v. Productconfiguratie v.s. 
machinepark, Planning v.s. belading fabricage, Eisen v.s. beschikbare randvoorwaarden, 
impact van wijzigingen]. Hierbij wordt onderzocht of er wijzigingen zijn opgetreden sinds de offerte-
indiening of dat er door voorschrijdend inzicht zaken veranderd zijn die invloed hebben op prijs of 
levertijd. Zaken waar o.a. naar gekeken worden zijn productconfiguratie, levertijden, capaciteiten en 
randvoorwaarden. Hierbij wordt een bepaalde mate van technisch inzicht benodigd. De praktijk heeft 
inmiddels uitgewezen dat de eisen en specificaties sterk kunnen wijzigen tussen offerteaanvraag en 
orderplaatsing [CS: kennis t.a.v. TDP die ten grondslag lag aan de offerte]. Mogelijke oorzaken: 
fouten in productnummering of wijzigingen in het ontwerp. Daarom is het nodig om de 
productspecificaties te controleren en te vergelijken met de gegevens die gebruikt zijn bij het 
uitbrengen van de offerte. 
Tevens dient de capaciteitsbelading van de organisatie geschat te worden. De oorspronkelijke offerte-
informatie dient beschikbaar te zijn zodat de betrokken personen afwegingen kunnen maken t.a.v. de 
praktische orderinvulling [KG: kennis t.a.v. Aannames t.a.v. offerte, Calculatie en prijsstelling, 
Prijzen, Levertijden, Aantallen]. Tevens dienen de contracten inhoudelijk gecontroleerd te worden. 
Bij deze evaluatie komt een bepaalde mate van inzicht om de hoek kijken [PO:kennis en ervaring 
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t.a.v. opzet van contracten]. Tijdens de order review bespreking worden de ontvangen orders en 
eventuele aandachtspunten besproken. Als de orderevaluatie uitwijst dat de uitgangspunten nog gelijk 
zijn en dat kosten en levertijd haalbaar zijn, dan kan de order geaccepteerd worden. 
Indien er onduidelijkheden of problemen geconstateerd worden, dan zal de accountmanager proberen 
deze op te lossen met de klant. De definitieve orderbevestiging vindt uiteindelijk plaats via het Exostar 
ordersysteem [M: kennis van gebruik van Exostar]. 

7.3 Ontwikkelen en vrijgeven van een fabricageproces 
Binnen DutchAero wordt tijdens de productieaanloop een standaardmethodiek gevolgd bij de 
ontwikkeling en vrijgave van bewerkingsprocessen [M: Kennis t.a.v. de standaard methodieken’ 
ontwikkeling en vrijgave van bewerkingsprocessen]. Hiervoor wordt een zogenaamd een 
klantenproject opgestart. De werkmethodiek en projectaanpak van klantenprojecten is sinds kort 
geformaliseerd en geborgd in het kwaliteitssysteem. 
 
De productieaanloop kan opgedeeld worden in drie hoofdstappen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: Productieaanloop volgens DutchAero 
projectbenadering 
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7.4 Strategiebepalingfase en vaststellen Technisch Plan 
De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het opstellen van het Technisch Plan. Het technische 
plan wordt volgens een standaard fabricagemethodiek opgesteld die is geformaliseerd in het QA 
systeem. Aan de hand van dit plan worden de producten geproduceerd [M:Kennis van  methodes 
voor het opstellen van een Technische Plan].  
 
Tijdens deze fase wordt een technische (deel)projectteam aangesteld. Bij een verspaningstechnische 
ontwikkeling bestaat het technische projectteam uit de volgende teamleden: projectleider, 
werkvoorbereider, technisch assistent, NC-programmeur, HSM technoloog en eventueel een vakman. 

• Hierbij is de projectleider verantwoordelijk voor: Budget, Kwaliteit, Organisatie&communicatie, 
Informatie & Risico’s. [M: kennis t.a.v. projectprocedures en Methodieken, KG: kennis en 
beheer van KG voor projectparameters, PO: kennis en ervaring t.a.v. projecten leiden]  

• De  werkvoorbereider is de technische eigenaar van het product en kennisdrager t.a.v. 
voortbrengingsstrategie en productspecificaties. [CS: Kennis t.a.v. criteria en specificaties 
t.a.v. producten, FFK: Basiskennis t.a.v. alle beschikbare bewerkingstechnologieën en 
(speciale)processen ,M: Kennis t.a.v. werkmethodes in werkplaats en processen] 

• De Technisch assistent is de coördinator t.a.v. fabricage in de werkplaats, kennisdrager t.a.v. 
gereedschappen en kennisdrager t.a.v. de machines. [FFK: kennis t.a.v. 
verspaningsprocessen, KG: kennis t.a.v. verspaningparameters en condities, 
gereedschappen, CS: kennis t.a.v. machinespecificaties, PO: kennis t.a.v. mogelijkheden 
en beperkingen van beschikbare bewerkingen, machines, spanmiddelen en 
gereedschappen]  

• De NC-programmeur is de kennisdrager t.a.v. NC-programmering. [FFK: basiskennis t.a.v. 
verspaningsprocessen,CS: kennis t.a.v. TDP,TH:kennis t.a.v. CAD/CAM systemen, 
M:kennis t.a.v. NC bewerkingsmethodes & programmeermethoden] 

• De HSM technoloog is kennisdrager en ontwikkelaar t.a.v. verspaningscondities. [FFK: 
basiskennis t.a.v. verspaningsprocessen,KG: kennis t.a.v. verspaningscondities,TH: kennis 
t.a.v. datalogging en HSM ontwikkelsoftware, M: kennis t.a.v. HSM verspaningmethoden en 
HSM analysetechnieken]  

• De vakman is de uitvoerder t.a.v. testen en brengt kennis in t.a.v. de machine.[FFK: basiskennis 
t.a.v. verspaningsprocessen, PO: kennis t.a.v. afwegingen om machines optimaal te 
gebruiken] 

 
Het projectteam bespreekt mogelijke strategieën om een product te produceren. Hoofdzaken die 
hierbij standaard aan de orde komen zijn: 

• NC programmering: ontwikkeling van benodigde NC programma's voor de aansturing van de 
bewerkingmachines [M: Kennis van NC bewerking- en programmeringmethodes en 
simulaties ] 

• Opspanmiddelen: bepaling, ontwikkeling en aanmaak van benodigde middelen om producten 
stabiel op te spannen. Tevens worden speciale hulpmiddelen zoals boormallen ontworpen een 
aangemaakt. [FFK: basiskennis t.a.v. verspaningsprocessen,M: kennis van 
opspanmethodieken en instructies] 

• Gereedschappen: Er wordt een inventarisatie gemaakt van de benodigde gereedschappen en 
tevens wordt eventueel benodigde speciale gereedschappen ontworpen en aangemaakt. [KG: 
kennis t.a.v. gereedschapafmetingen en samenstellingen,M: kennis t.a.v. 
gereedschapbeheer] 

• Materiaal inkoop: De basismaterialen waaruit de producten geproduceerd dienen te worden, 
worden bepaald en eventueel ontworpen. Hierbij kan gedacht worden aan voorgezaagde blokken, 
smeedstukken of gietstukken. Meestal wordt dit door de klant voorgeschreven.[CS: kennis t.a.v. 
TDP & klanteneisen] 

• Uitbestedingen: Zaken die niet intern kunnen worden gemaakt, worden bij gespecialiseerde 
bedrijven volgens eigen specificaties besteld. Daarnaast worden speciale processen die niet 
intern voorhanden zijn uitbesteedt. Dat betreft processen zoals etsen, penetrantinspectie, 
anodiseren, coaten, verven, harden, ontlaten enzovoorts. Er worden inkoopspecificaties opgesteld 
waarin de benodigde processen, eisen en specificaties worden beschreven. [CS: kennis t.a.v. 
TDP & klanteneisen] 
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• TPD opstellen: de werkvoorbereider stelt de TPD op. [M: kennis t.a.v. standaard wvb 
methodes] 

• IMS opstellen: de werkvoorbereider stelt de IMS (Inspection Methode Sheet) op. Dit document 
bevat alle volgens te controleren data. Deze worden afgeleid van product, processpecificaties en 
aanvullende interne controles. [M: kennis t.a.v. opstellen en gebruik van IMS,CS: kennis t.a.v. 
TDP,KG:Kennis t.a.v. product en procesvariabelen in CS] 

• Procesvoorschriften opstellen: per bewerkingsproces worden procesvoorschriften opgesteld. [CS: 
Kennis t.a.v. TDP, PO: kennis t.a.v. praktische proceskennis, M: Kennis t.a.v. 
procesvoorschriften] 

• Overig onderzoek 
 

Criteria & Specificaties (TDP: Technical Data Package) 
Het TDP (Technical Data Package) wordt door de klant ter beschikking gesteld en bevat alle relevante 
criteria en specificaties die de definitie vormen van het product. [CS: kennis t.a.v. TDP] De 
producteisen staan beschreven in 3D-cad, 2D tekeningen & partslists. Met deze informatie wordt door 
de klant beschreven aan welke technische criteria de producten dienen te voldoen. 
 

Specificaties 
Bij ordertoekenning wordt de actuele TDP [CS:kennis t.a.v. TDP] gedownload via een VPN 
verbinding met het PDM systeem (Product Data Management). DA heeft direct toegang tot het PDM 
systeem. Dit collaboratieve productontwikkelsysteem wordt wereldwijd gebruikt voor de uitwisseling 
van technische productinformatie tussen de betrokken partners. Alle ontwerpdata worden realtime 
beheerd. Daarmee is de meest actuele productspecificatie altijd beschikbaar.[TH: kennis t.a.v. PDM,  
M: Kennis t.a.v. databeheer] 

• 3D cadmodellen bevatten de ruimtelijke geometrische definitie van de producten 

• 2D (platte)tekeningen bevatten aanvullende informatie zoals toleranties, speciale eisen aan 
vlakken, controle grootheden, montage-instructies en opmerkingen. 

• De partslists bevatten informatie zoals: hoofdcomponenten, onderdelen, materialen (soort, 
afmetingen & condities), speciale behandelingen/processen & afwerkingen (verflaag). De 
informatie wordt niet als een volledig pakket aangeleverd door de klant, maar de informatie dient 
door DutchAero via diverse wegen gedownload te worden. Afhankelijk van de soort informatie 
staat daarvoor een systeem ter beschikking. 

 

Criteria 
Naast deze (vorm)technische eisen zijn bestaan er ook nog een aantal andere zaken die relevant zijn 
bij de productie van een onderdeel. Dit betreft zaken zoals processpecificaties, werkmethodes en 
normen. [CS: kennis t.a.v. TDP] Deze worden deze verder toegelicht aan de hand van de gebruikte 
informatiesystemen. [TH: Kennis t.a.v. betreffende internetapplicaties] 

• Joint Data Library (JDL): Via een andere internet gebaseerd systeem genaamd JDL wordt 
andere project gerelateerde informatie gedownload. Dit betreft eveneens een wereldwijd 
beschikbaar data uitwisselingssysteem. Dit systeem wordt gebruikt om zowel technische als niet 
technische data te beheren. In het geval van DA worden de actueel geldende 
bewerkingsvoorschriften en processpecificaties gedownload. Dit betreft klantspecifieke 
voorschriften en werkmethodes die door de klant verplicht gesteld worden om processen uit te 
voeren. Naast de klantspecifieke voorschriften bestaan er ook nog branchespecifieke 
voorschriften en normen. Voor deze documenten dienen abonnementen afgesloten te worden bij 
overkoepelende organisaties. [CS: kennis t.a.v. TDP,TH: kennis t.a.v. betreffende 
internetapplicatie, M:kennis t.a.v. werkmethodes betreffende de internetapplicatie] 

• Material Management website: Daarnaast wordt er nog gebruik gemaakt van een website 
waarop allerlei algemeen geldende kwaliteitsgerelateerde documentatie beschikbaar wordt 
gesteld. Dit betreft m.n. werkmethodes en voorschiften die betrekking hebben op kwaliteitsborging 
en eenduidigheid van werkmethodes voor toeleveranciers. Hierbij dient gedacht te worden aan 
voorschriften en werkmethodes die door LMA voorgeschreven worden zoals: hoe zaken gedaan 
worden, hoe bepaalde informatie aangeleverd dient te worden, hoe de contracten afgehandeld 
worden, hoe producten verpakt dienen te worden enz.. Tevens bevat deze site links naar andere 
sites zoals: LM Aero Supplier Quality Management System. [CS: kennis t.a.v. TDP,TH: kennis 
t.a.v. betreffende internetapplicatie, M:kennis t.a.v. werkmethodes betreffende de 
internetapplicatie, kennis t.a.v. LMA werkmethodes] 
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• LM Aero Supplier Quality Management systeem (QCS-001): Om te kunnen opereren in de 
Aerospace branche dient het bedrijf aan te tonen dat het aan een bepaalde minimale 
kwaliteitsborging voldoet. Hiervoor dient aangetoond te worden dat de bedrijfsprocessen en de 
hiermee tot stand gebrachte producten van een betrouwbaar kwalitatief niveau zijn. De 
voortbrengingsprocessen dienen onder controle en geborgd te zijn. De bedrijven dienen minimaal 
aan een set van algemene normen  (b.v. : ISO, NADCAP) te voldoen [M: kennis t.a.v. van 
toepassing zijnde kwaliteitssystemen]. Daarnaast stellen de afzonderlijke klanten nog 
aanvullende specifieke eisen aan de kwaliteitssystemen. Het gevolg is dat er een bedrijf als 
DutchAero een basiskwaliteitsysteem heeft en parallel daaraan aantal klantspecifieke 
werkmethodes en procedures. [CS: kennis t.a.v. klantspecifieke criteria en 
kwaliteitsvoorschriften, M:kennis t.a.v. klantspecifieke werkmethodes en 
kwaliteitsvoorschriften] Deze website bevat kwaliteitsgerelateerde data waaronder 
prestatiebeoordeling op gebied van kwaliteit.  [KG: kennis t.a.v. PI] Deze website bevat 
overzichten welke leveranciers vrijgegeven zijn om bepaalde specifieke processen uit te voeren. 
Om bepaalde (genormeerde) processen uit te mogen voeren dienen bedrijven die speciale 
processen uit voeren gekwalificeerd te worden. Leveranciers dienen aan allerlei eisen toe voldoen 
om zicht hiervoor te kwalificeren. Dit wordt gedaan om een bepaald kwaliteitsniveau te 
waarborgen. Afhankelijk van de vereiste normen dienen deze kwalificaties door een 
onafhankelijke organisatie of door een door de klant aangewezen organisatie uitgevoerd te 
worden. De kwaliteit van de speciale processen wordt hierdoor geborgd. [M:kennis t.a.v. 
klantspecifieke werkmethodes en kwaliteitsvoorschriften]Via deze webtoepassing dient 
tevens ieder kwartaal gerapporteerd te worden welke toegepast zijn en welke toeleveranciers 
deze processen hebben uitgevoerd. [CS: kennis t.a.v. TDP,TH: kennis t.a.v. betreffende 
internetapplicatie,KG: kennis t.a.v. te rapporten PI,  M:kennis t.a.v. werkmethodes 
betreffende de internetapplicatie] 

• Supplier Problem And Resolution (SPAR): Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om 
technische vragen te stellen aangaande producten en processen. Hierbij kunnen onduidelijkheden 
t.a.v. de interpretatie van technische gegevens of specificaties opgehelderd worden. Tevens 
kunnen onjuistheden in de productdefinitie aangemeld worden. Het betreffen voornamelijk zaken 
die te maken hebben met praktische problemen en afwegingen (knowhow). Hierbij worden 
discussies opgestart en in goede banen geleid met product- en procesontwikkelaars en 
toeleveranciers. Alle meldingen, oplossingen en antwoorden worden formeel afgehandeld en 
vastgelegd in het systeem. [CS: kennis t.a.v. TDP,TH: kennis t.a.v. betreffende 
internetapplicatie, M:kennis t.a.v. werkmethodes betreffende de 
internetapplicatie,PO:kennis t.a.v. keuzes voor fabricagemethoden en voorschriften ] 

• Supplier Quality Assurance Record (SQAR): Via dit systeem kunnen goedkeuringen of 
vrijgaven worden aangevraagd voor producten met een afwijking. Dit wordt gebruikt als er tijdens 
de productie iets mis is gegaan en er afwijkingen ten opzichte van de specificaties ontstaan. 
Hierbij dient echter wel een vermoeden te bestaan dat de afwijkingen niet van invloed zijn op het 
functioneren van het product. Er zal dan door ontwikkelaars van de klant onderzocht worden of de 
producten alsnog bruikbaar zijn. Hierbij wordt op basis van kwantitatieve data, praktische 
afwegingen gemaakt of producten nog bruikbaar zijn. [CS: kennis t.a.v. TDP, TH: kennis t.a.v. 
betreffende internetapplicatie, M:kennis t.a.v. werkmethodes betreffende de 
internetapplicatie, PO:kennis t.a.v. productbeoordeling] 

• Engineering Materials & Approved products (EMAP): In de productdefinitie en bij behorende 
documenten wordt het gebruik van bepaalde type middelen en producten voorschreven. Dit 
betreffen materialen en producten die in praktijk blijken te voldoen aan de gesteld eisen en 
waarvan men zeker is dat deze goed zijn. Vrijwel alle materialen die bij de productie in aanraking 
met het product komen, komen in deze lijst voor. Dit loopt uiteen van materialen, onderdelen, 
boutjes, verven, chemicaliën tot aan markeerstiften. Voor al deze materialen worden tevens de 
goedgekeurde leveranciers vermeld die voldoen aan de gestelde kwaliteitsvoorschriften. [CS: 
kennis t.a.v. TDP,TH: kennis t.a.v. betreffende internetapplicatie, M:kennis t.a.v. 
werkmethodes betreffende de internetapplicatie] 

 
 

Technische Product Documentatie (TPD: technisch voorschrift) 
Op basis van het van de door de klant beschikbaar gestelde informatie gaat werkvoorbereiding van 
DA aan de slag om een technisch plan oftewel de  Technische Product Documentatie TPD) op te 
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stellen. [M: kennis t.a.v. opstellen van TPD, CS:kennis t.a.v. TDP] De TPD bevat alle ingrediënten 
die nodig zijn voor het recept volgens welke de producten door DA geproduceerd gaan worden. De 
TPD bevat o.a. alle logistieke en technische documentatie of verwijzingen hiernaar die nodig zijn om 
het product te produceren. Tevens bevat het de productierouting met fabricage-instructies voor alle 
bewerkingen en processen. [M: kennis t.a.v. opstellen technisch plan] Ten behoeve van alle 
uitbestedingen en inkoopdelen worden tevens inkoopspecificaties opgesteld. [M: kennis t.a.v. 
opstellen van inkoopspecificaties, CS: kennis t.a.v. TPD gegevens in inkoopspecificaties] Ten 
behoeve van de procescontrole bevinden zich tevens procescontrole en meetdocumenten in het 
pakket. [M: kennis t.a.v. IMS, KG: kennis t.a.v. relevante gegevens in CS] Zie het volgende 
overzicht van alle relevante data en informatie in het pakket: 
 
Logistieke informatie 

• Routing [M: kennis t.a.v. EPR router en technisch plan] 

• Bewerkingstijden [KG: kennis t.a.v. bewerkingstijden] 

• Uitbestedingadressen [KG: kennis t.a.v. voorgeschreven uitbestedingen] 
 
Technische informatie & instructies 

• TDP met o.a. Cad modellen ,technische tekeningen & partslists [CS: kennis t.a.v. TDP] 

• Bewerkings- & opspaninstructies [M: kennis t.a.v. TPD en technisch plan] 

• Benodigde NC files [M: kennis t.a.v. databeheer] 

• Gereedschaplijsten [KG: kennis t.a.v. gereedschapparameters,M: kennis t.a.v. 
gereedschapbeheer] 

• Benodigde CMM files [M: kennis t.a.v. databeheer] 
 
Formulieren t.b.v. proces- en productcontrole 

• ERP router [M: kennis t.a.v. ERP en fabricageplan] 

• IMS [M: kennis t.a.v. IMS gebruik, KG: kennis t.a.v. relevante data uit TPD] 

• SPC, EPK & controlebladen [M: kennis t.a.v. procescontrole, KG: kennis t.a.v. PI] 
 
 

Productiemap 
Op basis van deze TDP wordt een productiemap opgezet. Alle technische informatie die tijdens de 
productie benodigd wordt bevindt zich in deze map. [CS: kennis t.a.v. technisch plan en TPD] Deze 
productiemap is een soort paspoort dat gedurende de hele productiecyclus bij de producten blijft. 
Deze productiemap volgt de producten bij naar elke productiestap. [M: kennis t.a.v. technisch plan] 
 
De productiemap bevat o.a.: 

• Documentoverzicht met een gestandaardiseerd overzicht van de revisiestanden van alle 
toepassing zijnde documenten, NC programma’s & CMM programma’s. Voorafgaande aan het 
opstarten van een productiemap wordt de actuele revisiestanden gecontroleerd. Als er een 
revisiewijziging is in een van de documenten dan worden eventuele wijzigingen voor vrijgave van 
de map verwerkt. Iedereen die met de productiemap werkt dient aan de hand van het 
documentoverzicht na te gaan of men over documentatie van de juiste revisie beschikt. [M: 
kennis t.a.v. technisch plan] 

• Gereedschaplijsten voor de betreffende bewerkingsstap. Dit is gekoppeld aan een NC-
programma. Elk revisie van een NC-programma is uniek. Het is belangrijk dat de juiste 
gereedschappen gebruikt worden omdat dit de productvorm bepaalt. [M: kennis t.a.v. technisch 
plan, KG: kennis t.a.v. gereedschapdata ] 

• Opspaninstructies inclusief schetsen hoe de producten opgespannen dienen te worden op de 
machines bij een bewerkingsstap. Dit is gekoppeld aan een NC-programma. Hiervoor geldt ook 
dat hier de juiste werkmethodes gevolgd worden omdat er anders zware schade kan ontstaan in 
de machine. [M: kennis t.a.v. technisch plan, kennis t.a.v. werkplaatsmethodieken] 

• De router, uitdraai van alle processtappen in productievolgorde uit het ERP systeem inclusief 
barcodes voor het af en aanmelden van de betreffende productiestap. Dit is een automatische 
uitdraai vanuit het ERP systeem. [M: kennis t.a.v. technisch plan, TH:kennis t.a.v. ERP-
systeem] 

• Fabricagevoorschriften met instructies voor elke fabricagestap inclusief 
procesbeheersingdocumenten en productkeuringen. Het fabricagevoorschrift dient tevens als 
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keuringsvoorschrift. Per fabricagestap wordt beschreven wat er gedaan moet worden. Tevens 
bevat het fabricagevoorschrift controlelijsten die door de procesoperators ingevuld dienen te 
worden. Deze controlelijsten bevatten punten die betrekking hebben op procesbeheersing en 
productkeuring. Hiervoor is het van belang dat de werkvoorbereiding over inzicht beschikt welke 
activiteiten in die fabricagestap plaatsvinden. [M: kennis t.a.v. technisch plan, KG: kennis t.a.v. 
CS, kennis t.a.v. werkplaatsmethodieken of procesvoorschriften] 

• Inspection Method Sheet (IMS) is een lijst waarop allerlei eindcontrolepunten staan waaraan het 
product dient te voldoen. Deze controlepunten volgen uit de productspecificaties. De 
werkvoorbereider dient de productspecificaties, klanteisen, tekeningen en modellen tot in detail te 
bestuderen en begrijpen om deze af te kunnen leiden. Deze eisen bepalen vaak de eisen dien 
gesteld worden aan de bewerkingen. De eindmaten kunnen bepalen hoe welke bewerkingen 
benodigd worden en hoe deze uitgevoerd dienen te worden. Dit kan bijvoorbeeld bepalen of 
eindmaten gefreesd of geslepen dienen te worden. Het kunnen interpreteren van deze technische 
eisen vereist een gedegen inzicht van de werkvoorbereider in de mogelijkheden maar ook de en 
beperkingen van beschikbare bewerkingen en technologieën. [M: kennis t.a.v. technisch plan, 
KG: kennis van CS in TPD, kennis t.a.v. werkplaatsmethodieken of procesvoorschriften ] 

• CMM zijn de aansturingprogramma’s van de 3D meermachines. Deze worden afgeleid van het 3D 
cadmodel en geometrische eisen in het IMS. [M: kennis t.a.v. technisch plan, KG: kennis van 
CS in TPD en TDP, M: kennis t.a.v. CMM programmeer methodieken] 

• Keuringsoverzicht: Het keuringsoverzicht is een hulpdocument voor de werkvoorbereider. 
Hiermee wordt zeker gesteld dat alle vereiste keuringen van producteisen, in het 
fabricagevoorschrift zijn opgenomen. Het keuringsoverzicht geeft o.a.:  
a alle productkenmerken [CS: kennis van CS in TPD en TDP] 
b bewerkingen waarbij productkenmerken worden gekeurd [M: kennis t.a.v. technisch plan] 
c type procesbeheersing en productkeuring per productkenmerk [M: kennis van PI en IMS] 

• Productgeleidekaart die dient voor het vastleggen per bewerking van o.a.: 
a het bewijs van uitvoering van de bewerking [KG: kennis t.a.v. technisch plan] 
b de datum waarop de bewerking is uitgevoerd [KG: kennis t.a.v. datum] 
c het resultaat van productkeuringen [KG: kennis van IMS] 

• Producttekeningen worden bijgevoegd als referentie voor het productiepersoneel.[CS:kennis van 
TDP] 

 

Beheer van technische data 
Er zijn binnen DutchAero een aantal werkmethodes afgesproken om de relevante productdata te 
beheren. 

• De TPD wordt door de werkvoorbereiding beheerd. De informatie wordt deels op papier en deels 
digitaal beheerd. Er zijn geen geformaliseerde afspraken actief. Er worden echter wel enkele 
standaardplaatsen gebruikt op de gezamenlijke directory [CS: kennis van TPD, TH: kennis van 
digitale opslag,  M: kennis t.a.v. beheer van technische data] 

• Technische CAD data worden door de CADCAM afdeling beheerd in een CADCAM 
configuratiesysteem. [CS: kennis t.a.v. TDP, M: kennis t.a.v. beheer van technische data, TH: 
kennis van DDM] 

Orderinformatie, productinformatie, normen en specificaties worden door de configuratiemanager 
beheerd in het configuratiesysteem van DutchAero. [CS: kennis van TDP, TH: kennis van DDM,  M: 
kennis t.a.v. beheer van technische data] 

• Procesvoorschriften worden door de Level-3 beheerd [CS: kennis van TDP, TH: kennis van 
DDM,  M: kennis t.a.v. beheer van technische data] 

• Kwaliteitsinformatie en kwaliteitsnormen worden door de kwaliteitsmanager beheerd in het 
kwaliteitssysteem van DA [CS: kennis van TDP, TH: kennis van DDM,  M: kennis t.a.v. beheer 
van technische data] 

 

7.5 Tool Try Out fase 
Als de TPD klaar is wordt een speciale productiemap voorbereid en opgestart ten behoeve van de  
Tool Try Out fase (TTO). De complexiteit van de bewerkingsstappen bepaalt hoe de TTO  doorlopen 
wordt. [M: kennis van TTO & FAI werkmethode, PO: kennis t.a.v. risico t.a.v. processen]  
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Ontwikkelen van een bewerkingsmethode 
Op basis van de productgegevens gaat de werkvoorbereider bepalen welke bewerkingsmethodes er 
benodigd worden om een product voort te brengen. [CS: kennis t.a.v. TPD en TDP , M: kennis t.a.v. 
technisch plan] Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verspanende werkzaamheden intern plaats 
vinden. Dat houdt in dat er eerst gekeken wordt of het product met de beschikbare machines 
geproduceerd kan worden. [FFK: kennis t.a.v. beschikbare bewerkingsmethoden, PO: kennis 
t.a.v.  inzetbaarheid van beschikbare processen] 
Hierbij wordt via een risico-inventarisatie bepaald of er onzekerheden bestaan ten aanzien van de 
bewerking van het product. [M: kennis t.a.v. risicoinventarisatie ,PO: kennis t.a.v. 
risicoinschatting t.a.v. beschikbare processen] Als blijkt dat er een projectteamlid een risico 
verwacht t.a.v. een deelbewerking dan kan dit aanleiding geven tot een specifiek TTO punt. Bij 
risicovolle bewerkingen wordt in teamverband mogelijke problemen bepaald en wordt een alternatieve 
strategie bepaald. Hierbij wordt vaak een keuze gemaakt op basis van inzicht. Op basis van inzicht en 
ervaring kan de werkvoorbereider dit in de meeste gevallen goed schatten.  

• Standaard bewerkingen: DutchAero heeft in het verleden veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
High Speed Machining (HSM) en optimalisatie van aluminiumverspaning. Er is in deze periode 
veel kennis en ervaring opgebouwd die nog dagelijks toegepast wordt. Momenteel geen nieuwe 
ontwikkelingen plaats op het gebied van airframeproductie. DutchAero heeft namelijk gekozen om 
strategisch te investeren t.b.v. de productie van turbineonderdelen. Airframeproductie wordt 
gezien als een nevenactiviteit. Er wordt vooral gewerkt met bekende verspaningparameters en 
bekende gereedschappen. De betrokken mensen opereren momenteel vooral op basis van 
bekende verspaningmethodieken, gereedschappen en ervaring. [KG: kennis t.a.v. 
gestandaardiseerde verspaningparameters, M: kennis t.a.v. HSM methodieken, PO: kennis 
en ervaring t.a.v. HSM bewerkingen] 

• Risicovolle bewerkingen: In een aantal gevallen komt het voor dat er een technische hindernis 
ontstaat waarbij de werkvoorbereider niet zondermeer een uitspraak kan doen of een bewerking 
mogelijk is. Dit is vooral het geval bij zaken als; complexe geometrie, dunne wanden, diepe 
pockets, nauwkeurige gatbewerkingen en nauwkeurige uitlijningen. Als er echter twijfel bestaat 
wordt er overleg gepleegd met de werkplaats technoloog (werkplaats assistent) en de NC-
programmeur. Daarbij wordt de geometrische eisen van de producten bestudeerd en men bepaalt 
op basis van inzicht of een bewerking al dan niet geschikt is. [CS: kennis t.a.v. TPD en DTP ] Er 
wordt dan er vaak gekozen om een praktisch experiment (TTO) uit te voeren waarbij de bewerking 
getest wordt. [M: kennis t.a.v. TTO procedure, PO:kennis t.a.v. processen] Hierbij worden dan 
een aantal testen uitgevoerd met verschillende procesinstellingen. [M: kennis t.a.v. 
procesoptimalisatie, KG: kennis t.a.v. procesparameters] Eventueel worden er metingen en 
analyses uitgevoerd door de HSM technoloog. [KG: kennis t.a.v. datacollectie, M: kennis t.a.v. 
HSM ontwikkelmethoden, TH: kennis t.a.v. HSM analyse systeem] 

• Bewerking niet mogelijk: Het kan ooit voorkomen dat voor bepaalde bewerkingen speciale 
apparatuur nodig is die niet binnen DutchAero voorhanden is. Dan wordt er meestal voor gekozen 
om de (deel)bewerking uit te besteden naar een gespecialiseerd bedrijf. Dit gaat dan in overleg 
met de inkoopafdeling. [PO: kennis t.a.v. beschikbare processen] 

 
Voorafgaande aan de officiële productie kunnen fabricagetesten worden uitgevoerd om de 
procesinstellingen  en -parameters te bepalen. Hierbij dient gedacht te worden aan onder andere 
gereedschaptesten, verspaningtesten, machine-instellingen ter bepaling van procesparameters. Er 
wordt productiedata verzameld, geanalyseerd en verwerkt in de bewerkingsparameters en instructies. 
[KG: kennis t.a.v. proces- en productdata, TH: kennis t.a.v. analysesystemen, M: fabricage en 
bewerkingsvoorschriften] In feite wordt de optimale bewerkingsmethode bepaald. De TTO fase is 
een belangrijke fase. Er wordt namelijk gegenereerd wordt voorafgaande aan de vrijgave van 
productie. Deze TTO wordt eigenlijk gebruikt om risico’s tijdens de productieaanloop te beperken. Een 
ander doel van de TTO is het ontwikkelen en vastleggen van een betrouwbare fabricagemethode. 
Voor elke productiestap kan een (deel) TTO uitgevoerd worden. Tijdens deze deel TTO’s wordt kennis 
en ervaring opgebouwd t.a.v. de betreffende processtap. De waarde van een TTO is sterk 
productafhankelijk. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de TTO fase geheel overgeslagen 
wordt omdat er voldoende kennis voorhanden is om op basis van de beschikbare kennis een proces 
vrij te geven. In de meeste gevallen dienen echter  deel TTO’s uitgevoerd te worden. Bepaalde 
facetten kunnen op basis van inzicht en ervaring direct vrijgegeven worden. [PO: kennis t.a.v. 
mogelijkheden en beperkingen van processen, M:kennis t.a.v. fabricage en 
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bewerkingsmethoden] Andere bevatten nog risico’s die afgedenkt dienen te worden. In die gevallen 
worden nog deel doorlopen om een stabiel proces te bepalen. In andere gevallen zijn er zoveel 
facetten onduidelijk dan men geen risico neemt en dat het proces als geheel een TTO doorloopt.  
Producten die voortgebracht worden met bekende technologieën leveren relatief minder nieuwe 
kennis op dan producten die voortgebracht worden met behulp van voor DA nieuwe technologieën. Bij 
bekende technologieën wordt m.n. kennis hergebruikt. [FFK: kennis t.a.v. 
bewerkingstechnologieën, KG: kennis t.a.v. proces en productdata, M: kennis t.a.v. fabricage 
en bewerkingsmethoden] 
 
Tijdens het Lockheed Project is besloten om het eerste product van een typenummer een volledige 
TTO te laten doorlopen waarbij het volledige product gefreesd wordt. Omdat de aluminium producten 
vaak relatief korte verspaningstijden kennen en er relatief weinig waarde toegevoegd wordt is binnen 
het Airframe project gekozen om bij elk product een TTO uit te voeren. [PO: kennis t.a.v. technisch 
plan] 
Hierbij wordt een bepaalde opspanning in zijn geheel afgewerkt. Tijdens de TTO fase blijkt snel of de 
gekozen strategie tot een goed product leidt. De programmeur begeleidt tijdens het TTO 
verspaningsproces de machineoperator en krijgt hierdoor direct terugkoppeling als een proces niet 
goed loopt. Het blijkt in praktijk namelijk dat de vrijgegeven programma’s op detail vaak alsnog 
aangepast dienen te worden. Hierdoor kan hij direct de NC programmatuur optimaliseren. [KG: 
kennis t.a.v. procesparameters, PO: kennis t.a.v. processtabiliteit, M: kennis t.a.v. 
bewerkingsmethode] 
Tevens vragen machinevariabelen ook vaak nog specifieke aandacht qua instellingen. De TTO biedt 
de mogelijkheid om met de machine-instellingen te experimenteren en eventuele fine tuning aan de 
NC door te voeren. Het blijkt in de praktijk dat het vrijwel altijd nodig is om een  verspaningsproces te 
optimaliseren voordat de FAI plaatsvindt en het proces bevroren wordt. [PO: kennis t.a.v. 
procesinstellingen, M: kennis t.a.v. TTO traject] 
 

Interne ontwikkeling van een bewerking of proces. 
Indien de uitbesteding moeilijk is i.v.m. specifieke eisen of dat de kosten zeer hoog zijn kan de 
overweging gemaakt worden of het betreffende proces intern opgezet dient te worden. [FFK: kennis 
t.a.v. beschikbare bewerkingstechnologieën en processen, KG: kennis t.a.v. kostenopbouw, 
PO: kennis t.a.v. inzetgebieden van processen en bewerkingen] 
Bij verspaningstechnische ontwikkeling wordt er een (deel)project opgestart met technische 
teamleden. In dit geval worden investeringen in nieuwe technologieën buiten beschouwing gelaten. Bij 
verspaningstechnische ontwikkeling heeft een dergelijk technisch projectteam de volgende teamleden: 
projectleider, werkvoorbereider, technisch assistent, NC-programmeur, HSM technoloog en eventueel 
een vakman. 

• Hierbij is de projectleider verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en voortgang.[M: kennis 
t.a.v. projectmethoden] 

• De werkvoorbereider is de technisch eigenaar van het product en kennisdrager t.a.v. 
voortbrengingsstrategie en productspecificaties. [M: Kennis t.a.v. TPD en technisch plan] 

• De Technisch assistent is de coördinator in de werkplaats, kennisdrager t.a.v. gereedschappen en 
kennisdrager t.a.v. de machines. [FFK: kennis t.a.v. beschikbare bewerkingstechnologieën en 
processen, KG: kennis t.a.v. gereedschappen, M: kennis t.a.v. technisch plan en 
inzetbaarheid van beschikbare processen] 

• De NC-programmeur is de kennisdrager t.a.v. NC-programmering. [M: kennis t.a.v. 
werkmethodes van NC-programmering en simulatie] 

• De HSM technoloog is kennisdrager en ontwikkelaar t.a.v. verspaningscondities. [FFK: kennis 
t.a.v. HSM, KG: kennis t.a.v. procesparameters, TH: Kennis t.a.v. HSM analysesystemen, M: 
kennis t.a.v. HSM ontwikkeling] 

• De vakman is de uitvoerder t.a.v. testen en brengt kennis in t.a.v. de machine.[FFK: kennis t.a.v. 
beschikbaar proces, PO: kennis t.a.v. procesinstellingen] 

 
 
Methodieken 
Binnen DutchAero is afgesproken om bij procesontwikkeling gebruik te maken van een aantal 6-sigma 
methodieken. Deze worden toegepast rond een basis die gevormd wordt door de DMAIC 
verbetercyclus. [M: kennis t.a.v. 6-sigma methodieken] 
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Figuur 15: DAIMC verbetercyclus  volgens 6-sigma methodiek 

 
DAIMC staat voor Definieer , Meet, Analyseer, Verbeter (Improve) en Beheers (Control). 
Het is een cyclische projectmanagementmethodiek die gebruikt wordt om fabricageprocessen op te 
zetten en te optimaliseren. Tijdens de DAIMC cyclus wordt gestart met het karakteriseren van het 
bewerkingsproces. Daarna worden de te sturen procesparameters bepaald, de proceskarakteristieken 
worden geverifieerd, daarna worden de stuurparameters en procesgrenzen vastgelegd en als laatste 
wordt de stabiliteit van het proces gevalideerd. Indien er verdere optimalisatie nodig is wordt de cyclus 
herhaald. 
 
De DAIMC fases: 

• In de Definitiefase (Define) wordt vastgelegd wat het proces dient te genereren of worden de 
verbeterdoelen bepaald. [FFK: kennis t.a.v. beschikbare bewerkingstechnologieën en 
processen, CS: Kennis t.a.v. proces- en productparameters] 

• In de meetfase (Measure) wordt bepaald hoe gemeten gaat worden.[KG: kennis t.a.v. proces- 
en productparameters, M: kennis t.a.v. methoden van datacollectie] 

• In de analysefase (Analyse) wordt onderzocht wat afwijkingen zijn en wat mogelijke 
verbetermogelijkheden zijn. [KG: kennis t.a.v. proces- en productparameters, TH: kennis 
t.a.v. statistische systemen, PO: kennis t.a.v. processen om analyses te interpreteren, M: 
kennis t.a.v. analysemethodieken] 

• In de Verbeterfase (Improve) worden de verbetermogelijkheden gekozen en uitgevoerd. 
[PO:kennis t.a.v. processen om verbetermogelijkheden in te kunnen schatten, M: Kennis 
t.a.v. procesoptimalisatie] 

• Tijdens de beheersfase (Control)  worden de benodigde procesbeheersingmiddelen toegepast. 
[M: kennis t.a.v. procesbeheersing en -sturing, CS: kennis t.a.v. TPD, KG: kennis t.a.v. 
proces- en productparameters] 

 
Aansluitend op deze DAIMC cyclus is er binnen DA afgesproken dat procesopzetten en -
verbeteringen volgens een gestandaardiseerde 6-sigma methodiek aan te pakken. [M: kennis t.a.v. 
6-sigma en DA kwaliteitsysteem]  
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In de basis biedt 6-sigma de vinger op de kritische punten in de bedrijfsprocessen. Het biedt echter 
niet automatische standaardgereedschappen om tot oplossingen te komen. Hiervoor kan uit 
honderden verschillende analysemethodes en technieken gekozen worden. Tijdens een 
verbeterproject met het adviesbureau Maruna is er echter voor de situatie van DutchAero een 
gereedschapset bepaald die gebruikt kan worden bij de opzet van nieuwe processen en verbetering 
van bestaande productieprocessen. Hieruit is een interne werkprocedure opgesteld die gebaseerd is 
op de DAIMC cirkel en een aantal 6-sigma technieken. [M: Kennis van de DA 6-sigma 
methodieken] Deze procedure is opgenomen in het kwaliteitssysteem van als procedure: ETAV-80-
QP00-021. 
 

 
Figuur 16: basisstructuur van de DutchAero 6-sigma methodiek 

 
Per implementatie- of verbeteringsstap zijn een aantal geschikte technieken gedefinieerd die 
toegepast kunnen worden. Hierbij staan een aantal werkmethodes ter beschikking, er zijn een aantal 
statistische methodieken voorhanden en wordt gebruik gemaakt van statistische analyse software. 
[KG: kennis van proces- en productparameters, TH: kennis t.a.v. analysesystemen] Er zijn een 
aantal personen binnen de organisatie opgeleid in het toepassen van deze technieken en hebben hier 
een blackbelt of greenbelt opleiding voor gevolgd. [FFK: kennis t.a.v. beschikbare 
bewerkingstechnologieën en -processen, M: kennis t.a.v. 6-sigma methodieken, TH: kennis 
t.a.v. analyse systemen] 
In de praktijk blijkt vaak dat de 6-sigma methodieken ondanks de gestandaardiseerde technieken, 
hulpmiddelen en opleidingen vaak niet juist toegepast worden. Bij de aanloop van producten kan de 
DAIMC cyclus herkend worden in de projectaanpak. Echter worden de technieken in de praktijk 
regelmatig gebrekkig toegepast of slechts gedeeltelijk doorlopen. De processen worden vaak wel 
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opgestart maar niet afgerond. Onder tijdsdruk en persoonlijke voorkeuren worden regelmatig 
beslissingen genomen t.a.v. technische richtingen op basis van persoonlijk inzicht en voorkeuren. 
Hierbij wordt vaak direct na definitie van een probleem een oplossingsrichting gekozen zonder dat 
daar een uitgebreide analyse aan ten grondslag ligt. Hierbij wordt op basis van de expertise van een 
specialist direct een oplossing geïmplementeerd omdat verwacht wordt dat dit gaat werken. In een 
aantal gevallen blijkt dit te functioneren. [PO: kennis en ervaring t.a.v. mogelijkheden en 
beperkingen van de processen] Sommige aanloopproblemen blijken echter zo complex dat dit tot 
onverwachte resultaten leidt. Tijdens de aanloop van de airframeproductie voor de JSF zijn 
dusdoende een aantal onverwachte problemen ontstaan. Deze kwamen voort uit het onderschatten 
van technische implicaties. Daarbij werden direct technische oplossingen gekozen zonder eerst de 
risico’s of invloedsfactoren in kaart te brengen, te analyseren en de uitkomsten te verifiëren. Men is 
zich bewust van het feit dat er regelmatig technische keuzes gemaakt worden terwijl een gedegen 
theoretische onderbouwing of (meet)data ontbreekt. Een veel gehoord argument waarom de 6-sigma 
methodieken niet juist toegepast worden blijkt het gebrek aan tijd en beschikbaarheid van mensen om 
testen voor te bereiden en te begeleiden in de werkplaats. [PO: afweging t.a.v. het volgen van 6-
sigma methodieken] 
 

Speciaal gereedschap 
Het ontwikkelen van speciaal gereedschap is de taak van de SG-constructeur. In praktijk is dit echter 
vaak een resultante van een teamoverleg waarbij vanuit verschillende disciplines zoals 
werkvoorbereiding, fabricage, constructeur & inspecteur. Hierbij wordt aan de hand van brainstormen 
bepaald waaraan een speciaal gereedschap dient te voldoen. Tevens worden hierbij praktische 
punten ingebracht t.a.v. werking en gebruik. [FFK: kennis t.a.v. spanmethoden en middelen, CS: 
kennis t.a.v. eisen aan betreffende gereedschappen en spanmiddelen, PO: kennis t.a.v. 
inzetbaarheid van spanmiddelen en gereedschappen] De constructeur gaat aan de hand van de 
eisen, wensen en praktische input aan de gang om het ontwerp uit te werken. Je ziet aan de 
ontwerpen die momenteel bij DutchAero in gebruik zijn dat er bepaalde kenmerken die volgend 
uitwerkmethodieken gestandaardiseerd worden zoals o.a. de methode van uitrichting, opspanning en 
fixatie. [M: kennis t.a.v. veel gebruikte opspanmethodes] Als het ontwerp klaar is wordt in overleg 
met de werkvoorbereider en de werkplaats bepaald of het intern geproduceerd wordt of dat de 
aanmaak uitbesteed wordt. Dit kan afhangen van technische beperkingen of vanwege logistieke 
redenen. [PO: kennis t.a.v. bewerkingsmogelijkheden binnen DA en productieplanning] 
 
 

Ontwikkelen & vrijgeven van speciale processen 
Het opzetten en inrichten van de speciale processen is de taak van de processpecialist. 
Er zijn drie niveaus van processpecialisten bij DutchAero.[FFK: kennis t.a.v. processen, M: kennis 
t.a.v. procesvoorschriften en werkmethoden] 

• Level-1 is de processpecialist op het laagste niveau. Deze persoon heeft uitvoerende taken die 
vaak voorbereidend zijn voor level-2 activiteiten. Deze mensen zijn praktische opgeleid om een 
aantal gestandaardiseerde handelingen te verrichten. 

• Level-2 is de processpecialist die routinematige controles mag uitvoeren. Deze personen 
beschikken over een theoretische basiskennis en een opleiding die specifiek is voor het 
betreffende productengamma. 

• Level-3 is de hoogste graad van specialisatie en is tevens de proceseigenaar. Deze persoon kent 
het betreffende proces in detail zowel de theoretische achtergrond als de praktische uitvoering. 
Daardoor is hij bevoegd om eindbeslissingen te nemen aangaande processen en producten. Deze 
persoon is eindverantwoordelijk voor de processen en verzorgt de opleiding van de andere 
specialisten. 

 
Deze levels kennen ieder een specifieke opleiding en instructie. .[FFK: kennis t.a.v. processen, M: 
kennis t.a.v. procesvoorschriften en werkmethoden] Daarnaast dient aangetoond te worden dat 
deze personen over praktische ervaring aangaande de taken die ze uitvoeren. [PO: praktische 
ervaring] Van de  theoretische opleiding en praktische ervaring worden registraties bijgehouden om 
aan te kunnen tonen dat het niveau geborgd is. [KG: kennis t.a.v. registraties] De hogere levels 
hebben eerst ervaring opgedaan in een lagere level. [M: kennis t.a.v. opleidingsmethodieken] 
De eisen aan de speciale processen worden door de klant vastgelegd in processpecificaties of 
normen (voor het gemak noemen we deze specs.). Dit kunnen klantspecifieke of branche specs. 
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Hierin staat in detail beschreven hoe de processen uitgevoerd dienen te worden.[CS: kennis t.a.v. 
vereiste processen en behandelingen, M: kennis t.a.v. procesvoorschriften] Tevens staan de 
toegestane stoffen zoals chemicaliën en verven voorgeschreven. Deze stoffen dienen tevens voor te 
komen in speciale vrijgavelijsten die de klanten publiceren. Een stof wordt op een lijst opgenomen als 
aangetoond is dat deze aan alle eisen die maar gesteld kunnen worden voldoen. Deze lijsten worden 
door de klant beheerd. [KG: kennis t.a.v. lijsten met voorgeschreven middelen en stoffen] Aan de 
speciale processen die invloed kunnen hebben op de structurele eigenschappen van de producten 
worden extra eisen gesteld. Deze processen dienen door de klant vrijgegeven te worden. Hierbij dient 
voorafgaande aan de vrijgave aangetoond te worden dat deze processen voldoen aan alle door de 
klant gestelde eisen en dat deze processen geborgd zijn. [CS: kennis t.a.v. klanteneisen m.b.t. 
speciale processen, M: kennis van voorgeschreven werkmethoden]  Hierbij dienen demonstraties 
gegeven te worden en er kunnen zelfs examens van de procesoperators geëist worden. [M: kennis 
t.a.v. approval methoden]  Voorbeelden van dit soort processen: Beitsen, penetrant inspectie, 
anodiseren, primen, coaten 
 

Ontwikkelen & vrijgeven van NC 
Het ontwikkelen van de NC waarmee de freesmachines aangestuurd worden is de taak van de NC-
programmeur. [M: Kennis t.a.v. werkmethodes van NC-programmering en simulatie] Op basis 
van de 3D cad files van de producten gaat de NC-programmeur aan de slag om NC bestanden te 
genereren voor de aansturing van de frees- en draaimachines. Ten eerste worden de 3D CAD 
modellen die aangeleverd worden in CATIA formaat omgezet naar Unigraphics formaat. [CS: CAD]  
Hierbij wordt gebruik gemaakt van CAD software van CATIA-5. De vertaalde 3D modellen worden 
geïmporteerd in de CAM module van Unigraphics-NX5 (UG). [TH: kennis t.a.v. CAD/CAM 
systemen] Met behulp van de CAM software worden de benodigde specifieke bewerkingsstappen 
vertaald naar machineaansturing. Dit is een creatief proces waarbij de knowhow van de programmeur 
in combinatie met intern afgesproken programmeermethodes en bewerkingsroutines van 
doorslaggevende invloed is. [CS: kennis t.a.v. TDP en TPD, FFK: kennis t.a.v. NC 
bewerkingsmogelijkheden, CADCAM en verspaning, M: Kennis t.a.v. werkmethodes CADCAM, 
PO: inzicht en ervaring t.a.v. NC bewerkingen] Hierbij worden de hoofdbewerkingen bepaald. Deze 
hoofdbewerkingen worden daarna in detail uitgewerkt. Het ideale bewerkingsproces bestaat niet. Het 
is altijd een afweging van beschikbare middelen en praktische beperkingen (o.a. technisch, financieel, 
tijd, informatie, materiaal, mens).[PO: kennis t.a.v. mogelijkheden en beperkingen van 
beschikbare bewerkingsprocessen] Er wordt echter getracht om hierbij zoveel mogelijk met 
standaard methodes te werken.[M: kennis t.a.v. werkmethodes van NC-programmering en 
fabricage en bewerkingsmethoden] Hierbij zijn diverse zaken van belang zoals: 

• Keuze van de benodigde specifieke bewerkingsmethode 

• Keuze van de geschikte machine 

• Bepaling van geschikte bewerkingsroutines 

• Keuze van gereedschappen 

• Manier van product opspannen 

• Verspaningsmethodiek 

• Machinekennis (bewerkingsbereik, technische mogelijkheden, gedrag, enz.) 

• Gereedschapkennis (materiaalafname, gedrag, afmetingen, coatings, enz.) 

• Materiaalkennis (eigenschappen en gedrag tijdens bewerking) 

• Enz. 
De gebruikte gereedschappen worden in een Tool Database (Wintool) beheerd waarbij men streeft 
naar standaardisatie.[M: kennis t.a.v. gereedschapbeheer, KG: kennis t.a.v. gereedschapdata] 
Tevens is het mogelijk om aan deze gereedschappen verspaningscondities te koppelen die in praktijk 
blijken te werken. [KG: kennis t.a.v. verspaningparameters] Door deze standaardisatie van 
gereedschappen en werkmethodes wordt getracht ervaringskennis te borgen en te hergebruiken. [M: 
kennis t.a.v. gereedschapbeheer] Nadat de bewerkingsafloop in de CAM software bepaald is wordt 
het bewerkingsproces virtueel gesimuleerd met behulp van speciale Vericut software. Deze software 
bevat een dynamisch model van de bewerkingsmachine. [TH: kennis t.a.v. van simulatiesysteem 
Vericut, M: werkmethodes bij gebruik van Vericut] Het gehele bewerkingsproces wordt in een 3D 
weergave gevisualiseerd en gesimuleerd. Het doel hiervan is om fouten op te sporen in de 
gegenereerde machineaansturing. Hiermee probeert men problemen met producten en verstoringen 
in de werkplaats te voorkomen. Zodoende kunnen bepaalde productietechnische problemen zoals 
botsingen en onverwachte machinebewegingen in de werkplaats voorkomen worden. [PO: kennis 
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t.a.v. evaluatie van simulatieresultaten, risicoinschatting] Pas als de simulaties succesvol zijn 
verlopen wordt de NC data omgezet in machinespecifieke NC en vrijgegeven voor productie. [M: 
Kennis t.a.v. werkmethodes van NC-programmering en simulatie] 
 
De NC-programmeur levert de volgende zaken voor de TPD: 

• NC waarvan via simulatie is aangetoond dat deze veilig zijn [M:kennis van bewerkingsmethode] 

• Gereedschaplijsten: Voor elk NC worden gereedschaplijsten gegenereerd. Hierbij dient de Wintool 
gereedschapdatabase als gegevensbron. Er wordt voor alle NC overzichten gegenereerd met alle 
benodigde gereedschaponderdelen en de samenstellingen hiervan. Aan de hand van deze lijsten 
kunnen de machineoperators alle benodigde onderdelen verzamelen en samenstellen tot een 
vereist gereedschap. [M: kennis t.a.v. gereedschaplijsten en opspaninstructies, KG: kennis 
t.a.v. gereedschapdata] 

• Opspaninstructies: voor alle opspanningen worden opspaninstructies gegenereerd. Dit zijn 
schetsen en instructies hoe de producten met behulp van opspanmiddelen op de machine dienen 
te worden opgespannen. Het betreft werkinstructies voor de machinebedieners. [M: kennis t.a.v. 
opspaninstructies, KG: kennis t.a.v. gereedschapdata] 

• Indien nodig worden specificaties en ontwerpen gemaakt voor speciale opspanmiddelen zodat 
deze daarna aangemaakt kunnen worden. [CS: kennis t.a.v. gereedschapdata ,KG: kennis 
t.a.v. gereedschapdata, afmetingen & materialen] 

 
DA heeft een historie opgebouwd op het gebied van HSM ontwikkeling. HSM staat voor  High Speed 
Milling oftewel hoge snelheidsfrezen. Onder de Philips vlag is er veel onderzoek verricht om het 
verspanen van aluminium airframes te ontwikkelen. [FFK: kennis t.a.v. HSM 
bewerkingstechnologieën, M: kennis t.a.v. HSM methodes] De huidige programmeurs zijn destijds 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de HSM processen en werkmethoden en hebben hiermee 
veel ervaring opgebouwd. [M: kennis t.a.v. HSM methodes, PO: kennis en ervaring t.a.v. HSM 
bewerkingen] De ontwikkeling heeft ten tijde van de verzelfstandiging geen voortgang meer gehad. 
De opgedane kennis is echter redelijk geborgd in de hoofden van deze personen en er zijn 
verspaningsgegevens voorhanden van diverse producten voorhanden die als referentie kunnen 
dienen. Tevens zijn er naar aanleiding van de onderzoeken een aantal werkmethodes 
gestandaardiseerd die momenteel nog gehanteerd worden. [M: Kennis t.a.v. HSM 
werkmethodieken, KG: gestandaardiseerde HSM verspaningparameters, PO: Kennis en 
ervaring t.a.v. HSM bewerkingen] 
 

CMM programmering 
Producten worden tijdens en na productie gemeten met behulp van 3D meetmachines (CMM). [CS: 
Kennis t.a.v. TPD &TDP, KG: Kennis t.a.v. IMS, M: kennis t.a.v. CMM werkmethodieken] Dit zijn 
in wezen computergestuurde meetmachines die doormiddel van CMM aangestuurd worden. Deze 
CMM programma’s worden met behulp van speciale software gegenereerd. [M: Kennis t.a.v. CMM 
programmering, TH: Kennis t.a.v. CMM programmeersystemen, KG: Kennis t.a.v. gemeten 
data] De CMM programmeur levert de volgende zaken voor de TPD: 

• CMM [M: kennis t.a.v. databeheer] 

• Meetinstructies inclusief opspantekeningen [M: kennis t.a.v. CMM meetmethodes, CS: kennis 
t.a.v. TPD&TDP] 

 
Met behulp van de CMM programma’s worden de CMM machines aangestuurd. Deze CMM machines 
tasten de contouren van de producten met behulp van verschillende soorten tasters af. De 
testresultaten [KG: kennis t.a.v. meetresultaten] worden door de CMM machinebesturingen 
verrekend met de eisen [CS: kennis t.a.v. IMS, TPD & TDP] en omgezet in meetlijsten [KG: kennis 
t.a.v. IMS & meetlijsten]. De in de meetlijsten verwerkte meetresultaten geven uitsluitsel of de 
producten voldoen aan de eisen die op de ontwerptekeningen staan. Deels geven de resultaten in de 
meetlijsten direct uitsluitsel of de maten voldoen, deels dient de meetdata nog geïnterpreteerd te 
worden door de meettechnicus. Interpretatie van tekeningeisen is niet altijd eenduidig en kunnen nog 
wel eens tot discussies leiden tussen klant en producent.[CS: kennis t.a.v. TPD& TDP, KG: kennis 
t.a.v. meetresultaten, PO: kennis en ervaring om resultaten te kunnen interpreteren] 
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7.6 FAI fase 
Zodra men op basis van de TTO verwacht dat het proces stabiel is wordt de betreffende 
bewerkingsinstructie bevroren en wordt de FAI gestart. [M: kennis t.a.v. TTO & FAI traject zoals 
beschreven in kwaliteitssysteem] Dit is het eerste product dat geproduceerd wordt volgens een 
bevroren bewerkingsinstructie. Dit is in feite de vrijgave voor de serieproductie. Omdat het proces 
vanaf de FAI bevroren is wordt een bepaalde mate van procesborging bereikt.  

 
Vrijgeven van fabricageproces (FAI) 
Als men op basis van meetgegevens zeker is dat het verspaningsproces stabiel is en dat de 
producten geometrisch aan alle eisen voldoen is het tijd om het fabricageproces te bevriezen. [KG: 
Kennis t.a.v. procesparameters, M: kennis t.a.v. technisch plan] Dat is in praktijk het tweede of 
derde product van een nieuwe serie. Een FAI is de eerste van de seriefabricage waarbij de 
procesparameters geborgd zijn. Doormiddel van het FAI proces wordt bewezen dat het fabricage 
proces geschikt is om het product seriematig volgens klanteneisen te produceren. Alle producten 
vanaf de FAI worden met identieke parameters geproduceerd en worden verwacht identiek te zijn. 
Er worden tijdens de FAI diverse zaken nauwgezet geregistreerd. Relevante gegevens t.a.v. de 
verspaningsprocessen en speciale processen worden geregistreerd en geborgd. Er worden als bewijs 
allerlei meetgegevens uit het proces en van het product verzameld. 
Zo wordt vastgelegd welke machines gebruikt worden, welke gereedschappen, welke NC, welke 
materialen, welke instellingen enz., enz.. [M:kennis van technisch plan, bewerkingsvoorschriften] 
Er dient geregistreerd te worden hoe de producten gevormd en behandeld worden. Dit dient tevens 
gerapporteerd te worden aan de klant doormiddel van een aantal gestandaardiseerde controlebladen 
en lijsten. Tevens worden de  werkmethodes geformaliseerd. [M: kennis van technisch plan, 
fabricage en bewerkingsvoorschriften, procesvoorschriften] 
De klant dient de resultaten van een FAI goed te keuren voordat de vervolgserie opgestart mag 
worden. Zodra een FAI goedgekeurd is mag er alleen met toestemming van de klant nog een 
relevante wijziging doorgevoerd worden in de processen. 
Na bewijs wordt het product door de klant afgenomen en zijn de processen officieel vrijgegeven. [KG: 
kennis t.a.v. relevante procesvariabelen, M: kennis t.a.v. van fabricage en procesvoorschriften] 
Dat houdt echter ook in dat er zonder toestemming van de klant geen proceswijzigingen meer 
doorgevoerd mogen worden. Een wijziging dient altijd weer gepaard te gaan met een deel FAI. [M: 
kennis t.a.v. FAI methoden] 

7.7 Categorisering 
Ook bij deze case is de casetekst uitgeschreven en zijn de verschillende kennisaspecten geoormerkt. 
Hierbij werden eveneens de geoormerkte kennisaspecten gecategoriseerd volgens de 
Vincentiklassen. Op basis van de analyse van de case kunnen de volgende kennisaspecten 
gekoppeld worden aan de kennissoorten in de Vincenticlassificatie. 
 
Tabel 6: Categorisering van kennis uit case-2 

1 2 3 4 5 6 

Fundamentele 
fabricage 
Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Kennis t.a.v.: 
Beschikbare 
bewerkingstechnologieën 
en processen 
Verspaningsprocessen: 
opspantechnieken, 
gereedschappen, 
materialen, machines, 
snijdplaten, machines 
Verspaningskennis en 
HSM (High Speed 
Machining) 
Mogelijkheden van 
technologieën die 
uitbesteed worden 
Proceskennis t.a.v. 
speciale processen: etsen, 
penetranten, mpi, 
anodiseren, prime, paint 
Proceskennis algemeen 
6-sigma: DIAMC, proces 
verbetermogelijkheden 

Kennis t.a.v.: 
TDP (Technical Data 
Package) 
productspecificaties vanuit 
de klant aangeleverd: 3D-
cad, 2D-cad & partslist 
TPD (Technische Product 
Documentatie) door DA 
opgesteld 
Productcriteria 
Procescriteria 
Geometrische eisen en 
toleranties, producteisen 
Uitgangsmaterialen 
Planning (logistieke eisen) 
Inkoopspecificaties 
inclusief CS 
Keuringsoverzicht en 
geometrische toleranties 
t.b.v. IMS en CMM 
Kwaliteitsvoorschriften DA 
Specifieke 

Kennis t.a.v.: 
Planning in ERP systeem 
CAD/CAM systemen: 
CAD-CAM 
programmeersystemen 
(UG, Catia), 
Simulatiesystemen 
(Vericut), 
Gereedschapdatabase 
(Wintool) 
Bepaling 
verspaningscondities 
Internetapplicaties t.b.v. 
data-uitwisseling zoals: 
PDM, JDL,Material 
Management website, LM-
Aero Supplier Quality 
System (QCS-001), 
SPAR,SQAR,EMAP 
Digital Data Management: 
centrale opslagmedia, 
persoonlijke opslagmedia 

Kennis t.a.v.: 
Aannames t.a.v. offerte 
Calculatie en prijsstelling 
Gegevens in exostar, 
Orderdata van klant: o.a. 
prijzen, levertijden & 
Aantallen 
Projectparameters: 
tijd,kwaliteit, organisatie, 
communicatie, informatie & 
risico’s 
Standaard 
verspaningparameters/-
condities 
Gereedschapdata: 
afmetingen, opbouw en 
samenstelling 
Product, productie- en 
procesvariabelen in CS 
PI: QA prestatiebeoording 
door LMA 
PI: Prestatie (performance) 

Kennis t.a.v.: 
Projectleiding 
Productconfiguratie v.s. 
machinepark 
Planning v.s. belading 
fabricage 
Eisen v.s. beschikbare 
randvoorwaarden 
Afweging impact 
wijzigingen 
Afwegingen t.a.v. 
contracten 
Risico inventarisatie 
Risico afweging t.a.v. 
processen 
Praktische kennis t.a.v. 
beschikbare 
bewerkingstechnologieën 
T.a.v. mogelijkheden en 
beperkingen van 
beschikbare bewerkingen 
T.a.v. gereedschappen en 

Kennis t.a.v.: 
Interne procedures t.a.v. 
orderfulfillment 
Interne procedure 
orderevaluatie (order 
review) 
Procedures t.a.v. Exostar 
Standaardmethodiek 
‘ontwikkeling en vrijgave 
van bewerkingsprocessen’ 
Opstellen, gebruik en 
beheer van het Technisch 
Plan 
Projectprocedures en 
methodieken 
Brainstormtechnieken 
Werkmethodes in 
werkplaats en processen 
HSM 
verspaningsmethoden 
Standaard NC-
bewerkingsmethoden en 
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Spanmethoden en 
middelen 
Alle fabricagestappen 
 
 

kwaliteitsvoorschriften 
klant 
Specificaties van machines 
en apparatuur 
Verbeterdoelen 
procesgrenzen, 
regelgrenzen 
procesvoorschriften, 
behandelingsvoorschriften, 
vereiste 
processen/behandelingen 
Voorgeschreven stoffen en 
chemicaliën bij speciale 
processen 
Procesborging 
Technische data t.b.v. 
aanmaak van 
gereedschappen en 
spanmiddelen 
Voorgeschreven 
processen 
 

configuratiesysteem 
HSM-ontwikkelsoftware: 
Software voor datalogging 
en HSM-analyse 
Statistische 
analysesoftware 
Analyse systemen voor 
procesparameters en 
productparameters 
Machinegedrag 
CMM 
programmeersoftware 
 

Indicatoren 
Rapportage van QCS-001 
gebruik 
Beoordeling van 
goedgekeurde leveranciers 
en producten 
Productdata zoals 
geometrische meetdata van 
product 
Procesdata, 
procesvariabelen 
Uitbesteedadressen 
Gereedschaplijsten/insteldata 
Router 
Kostenopbouw 
Data op IMS: o.a. SPC-data, 
EPK-data & controle data 
Aftekenen van activiteiten en 
bewerkingen 
Testresultaten: 
verspaningparameters, 
procesinstellingen, 
geometrische data enz. 
Bewerkingsparameters o.a. 
tijden, snijdparameters, 
instellingen 
Productgeometrie, 
oppervlaktegesteldheid 
KG m.b.t. uitbestedingen 
Gereedschapdata 
Machinedata 
Productdata 
Afwijkingen 
Logboeken t.a.v. inzet van 
speciale processen en inzet 
van personeel bij speciale 
processen 
Logboeken met 
procesvariabelen tijdens 
inzet van speciale processen 
Procesdata en 
productmeetdata 
Gebruik en verbruik van 
speciale middelen 
Gereedschapdata: 
geometrisch, 
verspaningstechnische, 
materiaal, 
verspaningparameters, 
inzetgebied, 
samenstellingen, snijkanten 
enz. 
Standtijden, snijdwaardes 
Meetresultaten CMM 
controle, meetlijsten 
 

spanmiddelen 
Machines 
Optimale inzet van 
machines en processen 
Afwerking van SPARs via 
LMA-systeem 
Afwerking van SQARs via 
LMA-systeem 
Beoordeling van 
bruikbaarheid van 
afwijkende producten 
Keuzes voor 
fabricagemethoden en 
voorschriften 
Inschatting van noodzaak 
voor TTO 
Inzetbaarheid en 
beperkingen t.a.v. 
beschikbare machinepark 
Beoordeling of en hoe 
uitbesteding mogelijk is 
Risico inventarisatie 
Probleeminschatting 
Inzetgebieden van 
processen en bewerkingen 
Evaluatie van testen 
Mogelijkheden en 
beperkingen t.a.v. 
bewerkingsmethodes 
Keuze voor benadering 
van TTO’s 
Schatten van effecten van 
NC wijzigingen 
Afwegingen t.a.v. 
uitbesteden of zelf maken 
Afwegingen en bijsturing 
tijdens inzet van machines 
en processen 
(proceskennis, 
bedieningskennis) 
Afwegingen t.a.v. 
procesafwijkingen 
Afwegingen t.a.v. 
productafwijkingen 
Schatten 
verbetermogelijkheden 
Keuze van te gebruiken 6-
sigma methodieken 
Afwegingen t.a.v. volgen 
van 6-sigma methodes 
Keuze van spanmethodes 
Specifiek inzicht en 
ervaring t.a.v. speciale 
processen 
Inzicht en ervaring met 
behandelen van producten 
m.b.v. speciale processen 
Inzicht t.a.v. en ervaring 
met NC-programmering, 
verspaningparameters, 
gereedschappen, 
spanmiddelen en 
machines 
Inzetbaarheid van 
middelen en 
gereedschappen 
Inzicht in standaard 
verspaningparameters en 
HSM parameters 
Interpretatie van 
meetresultaten 
Meetdata t.b.v. FAI 
(productafhankelijk) 
product evaluatie data, 
procesdata en 
bewijsvorming dat 
processen bevroren zijn. 
Processtabiliteit 
 

programmeermethoden 
Opspanmethodieken en 
instructies 
Beschrijving van CS in 
inkoopspecificaties 
Opstellen, beheer en 
gebruik van 
procesvoorschriften 
Gebruik van internet 
applicaties PDM, 
JDL,Material Management 
website, LM-Aero Supplier 
Quality System (QCS-
001), SPAR,SQAR,EMAP 
Opstellen van TPD 
(Technische Product 
Documentatie) 
Fabricage instructies, 
bewerkingsinstructies 
Opstellen en gebruik van 
IMS: Procescontrole en 
productcontrole 
documenten 
Routing 
NC 
Gereedschapbeheer 
Genereren en gebruik van 
gereedschaplijsten 
Genereren CMM files en 
instructies 
ERP 
Documenten revisie 
Beheer van technische 
data, CAD data, 
specificaties & criteria 
Configuratiebeheer 
kwaliteitsvoorschriften 
Fabricage- en 
bewerkingsmethoden 
Methodes voor risico-
inventarisaties 
Opzetten en uitvoeren van 
testen 
Opzet HSM-testen 
Proces-, opspan-, opstel-, 
instel- en 
bewerkingsinstructies 
Standaard 
bewerkingsmethodes 
Verwerking van NC-
aanpassingen 
TTO-methodiek 
FAI-methodiek 
Teamwork 
Projectmethodieken 
Gereedschappen, 
machines en 
opspanmiddelen 
Opzet van NC 
HSM ontwikkelmethoden 
Methodieken voor 
datacollectie 
Methodieken voor 
procesoptimalisatie 
Methodieken voor 
procesbeheersing en –
sturing 
DAIMC-methode 
6-sigma methodieken 
Gereedschapset 6-sigma 
methodieken 
Gebruik van statistische 
analyes 
Procesvoorschriften 
speciale processen: etsen, 
penetranten, anodiseren, 
mpi, prime&paint 
Voorschreven 
behandelingsmethoden 
m.b.v. speciale processen 
Uitvoeringsmethoden van 
speciale processen 
Toepassing van 
voorgeschreven stoffen 
Vrijgave van speciale 
processen, methoden en 
middelen 
(Gestandaardiseerde) 
werkmethodes 
Werkmethodes t.b.v. NC-
programmering en 
simulatie 
Werkmethodes t.a.v. 
gereedschapbeheer in 
Wintool 
Genereren en gebruik van 
gereedschaplijsten 
Genereren en gebruik van 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  50 
  

opspaninstructies 
Inzet en gebruik van 
gereedschapcombinaties 
CMM 
programmeermethoden 
Gebruik van CMM 
machines 
CMM files en 
meetinstructies inclusief 
meetopspanningen 
Formeel Bevroren 
fabricage- en 
bewerkingsmethoden 
Databeheer 
Werkmethoden van de 
klant 
Kwaliteitssystemen 
Klantspecifieke methodes 
en kwaliteitsvoorschriften 
Procescontrole 
Levelspecifieke 
opleidingsmethoden 
 

 

7.8 Conclusies 
Bij de analyse van het klantproject bleken alle kennisklassen van Vincenti vertegenwoordigd. 

• Fundamentele fabricage kennis is aanwezig zowel op gebied van fabricagetechnologie, kennis ten 
aanzien van speciale processen is tot op bepaalde hoogte aanwezig. Er blijkt ook op gebied van 
procesmatige beheersing en verbeteringen kennis te zijn geïdentificeerd.  

• Criteria en specificaties zijn in ruime duidelijk geïdentificeerd maar het configuratiebeheer hiervan 
kan veel beter. Hier is een indeling op proces, product en gereedschap herkenbaar. 

• Er worden veel losstaande systemen gebruikt die onafhankelijk van elkaar ingezet worden. Door 
koppeling van deze systemen kan veel efficiënter gewerkt worden 

• De categorie kwantitatieve grootheden is goed gevuld met verschillende kennis.  Ook hier kunnen 
deze ingedeeld worden product, proces en hulpmiddelen. Er zijn veel soorten kennis voorhanden 
zijn in ruime mate voorhanden. Er is geen systematiek aanwezig om gestructureerd data te 
verwerken, beheren en toegankelijk te  maken. 

• Bij fabricage spelen praktische overwegingen een grote rol. Er blijken zeer veel aspecten 
geïdentificeerd. Knowhow is persoonsafhankelijk en vormt hierdoor een risicofactor. 

• Er wordt veel geborgd in de vorm van werkmethoden deze lopen sterk uiteen van persoonlijke 
werkwijzen tot officieel geformaliseerde procedures. Bewustzijn en inzicht t.a.v. de werkmethodes 
kan veel beter. 

7.9 Opmerkingen naar aanleiding van categorieën 
De analyse is uitgevoerd op basis van gesprekken met projectleden, op basis van observaties en  
ervaring tijdens de participatie in deze cases. 

• Uit de interviews blijkt dat technische personen beschikken over fundamentele fabricage kennis 
gevormd tijdens opleiding en praktische ervaring. Er wordt door het teamleden zelf echter 
aangetekend dat het gewenste niveau niet altijd aansluit op het genodigde niveau. Er lopen veel 
nieuwe projecten aan waarvoor de juiste kennis niet altijd op het juiste niveau aanwezig is. Uit 
observaties en gesprekken met andere projectleiders en technische specialisten blijkt dat er veel 
praktisch verspaningkennis aanwezig is maar van een gestructureerde procesmatige benadering 
is niet altijd sprake. Er wordt opgemerkt dat procesmatige kennis van onvoldoende niveau is. Er 
vindt de laatste jaren weinig technische opleidingen plaats en er wordt aangegeven dat 
(technische) bijscholing hard nodig is op verschillende vlakken. 

• Uit praktische ervaring en observatie blijkt dat door de klant ter beschikking gestelde criteria en 
specificaties wel volledig zijn maar deze worden versnipperd ter beschikking gesteld. Er zijn 
diverse systemen benodigd om alle informatie te vergaren aangaande een product, dit gaat ten 
koste van het overzicht. De toegankelijkheid van informatie is niet altijd even duidelijk. Omdat het 
nieuwe klanten betreft dienen een aantal interne specificaties nog vorm te krijgen. Er wordt door 
werkvoorbereiders en projectleiders geklaagd over het interne configuratiebeheer. Over slechts 
een deel van de specificaties wordt formeel beheer gepleegd. Dat resulteert in risico’s.  

• Uit gesprekken met de teamleden blijkt dat er diverse theoretische hulpmiddelen en systemen 
worden gebruikt. Dit zijn veelal geïsoleerde systemen die niet gekoppeld zijn. Hierdoor wordt veel 
informatie op meerdere plekken onafhankelijk van elkaar beheerd. Daardoor is deze informatie 
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slechts beperkt beschikbaar en bruikbaar. Er is behoefte aan koppeling van technische informatie 
zodat kans op verschillen kleiner wordt. 

• Men geeft aan dat er door vrijwel alle partijen veel kwantitatieve grootheden verzameld wordt en al 
dan niet onafhankelijk van elkaar beheerd. Zoals logboeken, lijstjes met verspaningdata, 
berekeningen, meetwaarden, procesparameters enzovoorts. Men verzint zelf allerlei manieren om 
deze data te bewaren zoals op de computer, schrijfblokken, logboeken, lijstjes enzovoorts. 
Centrale coördinatie van informatiebeheer ontbreekt waardoor borging, uitwisseling en hergebruik 
slechts in enkele gevallen gestructureerd plaatsvindt.  

• Vanuit observaties komt het volgende naar voren. Het fabricagetraject is op hoofdlijnen sterk 
gestructureerd en vastgelegd in methoden. In praktijk leunt het sterk op praktische overwegingen 
wat persoonsafhankelijkheid en risico’s met zich meebrengt. Er wordt door projectleden 
aangegeven dat het technische knowhow niveau t.a.v. opstarten van nieuwe projecten op een 
aantal fronten te laag is. Vaak worden op werkmethodes op technisch detail geborgd zodra de 
klant dit eist of als er een incident heeft plaatsgevonden. 

• Er vanwege luchtvaartregels veel gestructureerd en vastgelegd in Methoden. Deze zijn vooral 
kwaliteit- en handelingsgericht. Uit gesprekken en observaties blijkt dat bewustzijn ten aanzien 
van het bestaan en de exacte inhoud van deze methoden ontbreekt in een aantal gevallen. Er is 
geconstateerd dat voorgeschreven methodes in productiemappen vaak niet gevolgd worden 
waardoor productafwijkingen ontstaan. Hierover wordt door de werkvoorbereiders veel geklaagd. 
Dit is in het bijzonder een probleem bij wijzigingen. Als er in de productie iets technisch fout gaat 
wordt er vaak direct voor gekozen om de juiste gang van zaken vast te leggen in een 
voorgeschreven werkmethode. Wellicht kan de oorzaak van de fout echter voorkomen worden 
door andere kennisaspecten te verbeteren zoals fundamentele fabricage kennis of knowhow. 
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8 Case 3: Verbeter- en investeringproject 
Tijdens de eerste fase van dit onderzoek werkte de onderzoeker als technisch manager bij het 
bedrijfsonderdeel CRT Glass Tools dat gevestigd was in gebouw RAS. Deze afdeling maakte toen 
deel uit van de Philips Aerospace dat later afgescheiden is van Philips en verderging onder de naam 
DutchAero. Een deel van de afdeling Machining van DutchAero is tevens gevestigd geweest in 
gebouw RAS. Bij de afscheiding van Philips zijn de activiteiten van de afdeling CRT Glass Tools bij 
Philips gebleven. Hierbij zijn een aantal medewerkers overgegaan naar de afdeling Machining van 
DutchAero in gebouw TX. De activiteiten van CRT Glass Tools zijn kort hierna door Philips gestaakt. 
Bij de start van het onderzoek maakte deze afdeling deel uit van DutchAero, werkwijzen en 
benadering van de problemen in de case zijn representatief voor de gang van zaken bij DutchAero. 

8.1 Producten 
Een onderdeel van Philips Aerospace was de afdeling GMM. Deze afdeling is voortgekomen uit de 
matrijzenproductie van Philips ETG. De belangrijkste technologie en specialisatie van deze afdeling 
bestond uit het 5-assige simultaan frezen. Deze speciale freestechniek bleek zeer geschikt om blisks 
te produceren. Vanwege de technologietransfer en ontwikkeling van bliskbewerking is deze afdeling 
bij Philips Aerospace gevoegd. De eerste blisk producten zijn geproduceerd met behulp van de 
machines bij GMM. [FFK: kennis t.a.v. bewerkingstechnologie, PO: inzicht om afwegingen te 
maken t.a.v. inzet van technologie] 
 
GMM produceert 3 hoofdgroepen van producten:  

1. Schermstempels 
2. Schermringen 
3. Schermvormen 

Dit zijn matrijsdelen die gebruikt worden voor het persen van glas voor de voorzijde van CRT TV 
schermen. Tijdens de glasproductie valt een glasdruppel in de schermvorm. Vervolgens komt een 
schermring naar beneden die de rand van het glas gaat vormen. Tenslotte zakt de schermstempel 
naar beneden die de glasdruppel in de juiste vorm perst. Als de schermstempel en schermring 
verwijderd worden dan heeft de glasdruppel de eindvorm aangenomen. Tijdens het afkoelen zal het 
glas nog enigszins krimpen en gaan zetten. [FFK: kennis t.a.v. glaspersproces] Deze krimp is 
voorspelbaar zodat de er aan de matrijzen al een correctiefactor verwerkt is die rekening houdt met 
deze krimp. Deze correctiefactor resulteert in een geometrisch complexe contour van de schermrand 
die m.n. bij de productie van de schermring van belang is. De correctie wordt namelijk verwerkt in de 
groef van de schermring. [PO: inzicht t.a.v. correctiefactoren, KG: kennis t.a.v. 
correctiegrootheden, M:kennis t.a.v. correctiemethoden] 
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Figuur 17: Schematische weergave van schermpersgereedschappen: schermstempel, schermring & schermvorm 

 
De klant levert productinformatie aan in de vorm van een 3D model, technische tekeningen en 
beschrijvingen aan de hand waarvan GMM vormen produceert [SC: kennis in de vorm van en TDP]. 
GMM is een BTP (Build To Print) leverancier die een logistieke service en bewerkingstechnologie ter 
beschikking stelt om een product te produceren. Dat houdt in dat de ontwerpverantwoordelijkheid 
geheel bij de klant ligt. 

8.2 Ontwikkeling van EDM 
 
Probleem bij klant 
Technische procestechnologen en 
stempelspecialisten bij de klant melden dat er 
tijdens de glaspersproductie in de Philips CRT 
glasfabriek in Aken glassprong ontstond als 
bepaalde schermringen werden gebruikt. Er was 
een toename in meldingen van lassprong aan 
de plakranden van schermen in de 
schermenproductielijn. Tevens werd gemeld dat 
als er in een aantal gevallen sprake was van 
ruwe oppervlakten in de plakrand. [KG: kennis 
t.a.v. product- en procesdata, SC: kennis in 
de vorm van TDP] Dit resulteerde in 

ongewenste langere polijstwerkzaamheden aan 
de glasdelen. [FFK: kennis t.a.v. 
bewerkingsprocessen, PO: inzicht om afwegingen te maken t.a.v. bewerkingsprocessen] 
De plakrand vormt een kritisch onderdeel van de schermdelen omdat dit het oppervlak is waarmee 
schermvoorzijde (scherm) en achterzijde (conus) aan elkaar gelijmd worden. Aan dit oppervlak 
worden hoge eisen gesteld om een goede verlijming te garanderen. [SC: kennis t.a.v. TDP van 
glasproducten en matrijzen, PO: kennis t.a.v. procesinstellingen, KG: kennis t.a.v. 
procsevariabelen] 
Er traden oncontroleerbare krimpspanningen op in de plakrand van het glas waarbij stukjes glas 
uitbraken. De glasbreuk werd veroorzaakt door kleine ribbeltjes in het glas die anders afkoelen dan de 
glasmassa. [door FFK ten aanzien van het glaspersproces konden de glastechnologen 
herleiden dat de ribbels de oorzaak waren van deze glassprong] 
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Figuur 18: Glasproducten die door de klant geproduceerd 
worden met de matrijzen van GMM 
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Analyse van problemen 
De glastechnologen van de klant hebben de problemen nader onderzocht.  
[Glastechnologen hebben op basis van de procesparameters en meetgegevens t.a.v. de 
glasdelen het proces geanalyseerd KG, CS, PO & FFK] 
De ribbeltjes in het glas bleken overeen te komen met aftekeningen die ook gevonden werden in 
bepaalde glasmatrijzen die geproduceerd werden door GMM. Hierop is contact opgenomen met de 
vertegenwoordiging van GMM. In eerste instantie heeft de technische Sales Manager (SM)  de situatie 
met de klant besproken. Deze persoon heeft een technische achtergrond op werkvoorbereiding en 
productie bij GMM en is hierdoor goed in staat technische aspecten te beoordelen. Na deze 
gesprekken is de defecte schermring, foto’s en probleembeschrijving meegnomen. [Er heeft een 
overleg plaatsgevonden tussen technische personen van de klant en de SM van GMM in een 
Multidisciplinair Team (MT) om de problemen te bespreken en om overeenstemming te 
bereiken t.a.v. het probleem. Hierbij werden de SC van de glasdelen, de SC van de matrijzen en 
de glaspersresultaten besproken. Ondanks dat de matrijzen aan de SC leken te voldoen bleken 
de SC van de glasdelen niet haalbaar. De verzamelde KG zijn op tafel gelegd. Op basis van  PO 
uit de glas productie en FC t.a.v. de fabricage technieken van de matrijzen leek de oorzaak te 
duiden op problemen t.a.v. de matrijzen] 
 
Terug bij GMM werd er is een team gevormd met de technische vertegenwoordiger, technisch 
manager, werkvoorbereider en NC-programmeur om de problemen op te lossen. De NC programmeur 
en werkvoorbereiding van GMM hebben in overleg met gereedschaptechnologen van de klant verder 
onderzoek verricht naar de glasmatrijzen waarbij glassprong optrad.  [Multidisciplinair Team] Uit de 
KG van de glasproductie bleek dat de problemen optraden bij stalen schermringen van de grotere 
typen schermen. Het fabricageproces van de 32” stalen schermringen werd naar aanleiding hiervan 
geanalyseerd. Hierbij werd gestructureerd vanaf de laatste processtap teruggewerkt naar de eerste 
processtap.  De reden hiervoor was dat in de laatste bewerkingen de oppervlakte gesteldheid van de  
matrijzen wordt bepaald.  Er werd geredeneerd dat de glassprong optrad door de interactie tussen 
glas en matrijs oftewel een probleem aan het glasrakende oppervlak in de matrijzen. Dit oppervlak 
wordt aan het einde van de matrijzen productie bepaald. [FFK bepalen in belangrijke mate het 
inzicht in het fabricageproces oftewel de productie Methode [M] van de matrijzen en  PO 
resulteren welk deel van het fabricageproces nader bekeken dient te worden.] 
Productiestappen van schermringen. 

1. Inkoop van gietstuk 
2. Vlakken van gietstuk 
3. 3-assig voorfrezen en  boren 
4. Voorfrezen in de Makino1516-5XA bewerkingscel 
5. 5-assig bewerken van glasrakende delen in de Makino1516-5XA bewerkingscel 
6. Polijsten van glasrakende delen 
7. Montage van geleideblokken 
8. Visuele en 3D geometrische controle 
9. Transport naar de klant 

[fabricage Methode] 
 

Onderzoek 
Op basis van de vorm van de beschadigingen werd door de werkvoorbereiding al direct herkend dat 
deze ingebracht waren tijdens het frezen. Praktische overwegingen oftewel knowhow gecombineerd 
met ervaring resulteerden erin dat freesspecialisten aan het freesbeeld aan de oppervlakte direct de 
oorzaken dachten te kunnen herleiden. Elke metaalbewerking resulteert in een bepaalde 
oppervlaktegesteldheid die door specialisten herkend kan worden.  Analyse van glassamples en 
afgietsels verstekten dit idee. [FFK: kennis t.a.v. bewerkingsporen, KG:meet- en 
analysegegevens van matrijzen en glasproducten, PO:inschatten van effecten op producten] 
Om echter alle opties open te laten werden de opvolgende processen ook geanalyseerd. Om de 
slagingskans van de verbeteringen te vergroten werd gekozen om ondanks de sterke vermoedens het 
proces gestructureerd aan te pakken. Men wilde zeker zijn dat men niets over het hoofd zag en men 
koos voor een gestructureerde aanpak van het probleem. [M: kennis t.a.v. gestructureerde 
analysemethoden (DAIMC)] 
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Het fabricage proces van achter naar voren: 
Transport 
De schermringen werden tijdens het transport dusdanig verpakt dat er geen beschadigingen 
ontstonden aan het glasrakende gedeelte van de matrijzen. Dit werd geconcludeerd na een 
demonstratie door de personen die de schermringen gereed maakten voor transport. Op basis van 
deze visuele controles op lopende orders is geanalyseerd of de verpakkingsmethodiek correct  was. 
Het glasrakende gedeelte was dusdanig beschermd tijdens het  transport dat de groeven niet 
beschadigd konden worden. [KG: kennis t.a.v. visuele controles, CS: kennis t.a.v. TDP klant, M: 
kennis t.a.v. verpakkingsmethodes] 
 
Visuele en 3D geometrische controle 
Tijdens de Visuele en 3D geometrische controle die dienen te voorkomen dat incorrecte producten 
naar de klant gaan waren de aftekeningen in de groef niet eerder opgevallen. Met behulp van o.a. 3D 
CMM machines en worden geometrische data verzameld en vergeleken met de specificaties. Hierbij 
worden tevens allerlei berekeningen gemaakt met de CMM software TH om de gegevens te 
analyseren.[KG: kennis t.a.v. geometrische meetdata, TH: kennis t.a.v. CMM software] 
Geometrisch voldeden de matrijzen aan de tekeningeisen en de aftekeningen in de groef waren bij net 
bewerkte producten moeilijk te zien. Tevens bleek er geen specificatie te bestaan waarin de visuele 
criteria hard beschreven staan. De visuele controle bleek bovendien persoonsafhankelijk. De mate 
van ervaring en inzicht  bepaalt in belangrijke mate de interpretatie tijdens visuele controles. De zaken 
waarop geled werd tijdens deze controle bleken m.n. ingebracht door klanteneisen die niet 
gespecificeerd waren. Deze praktische visuele controle was door de tijd heen ontstaan op basis van 
directe contacten met de glastechnologen van de klant. Deze glastechnologen hadden allerlei 
praktische puntjes die tot verbetering in de glasproductie leidden. Deze praktische wensen waren 
achter niet beschreven in het TDP. M.n. ervaren controleurs bleken kritischer en beter op de hoogte 
van deze specifieke onbeschreven klantenwensen. De formeel beschreven productspecificaties van 
de klant bleken niet alle praktische wensen te dekken die men in glasproductie wenste. Er was vrijwel 
dagelijks direct contact tussen de glastechnologen en de specialisten bij GMM. Daarbij werden allerlei 
specifieke eisen informeel gecommuniceerd tussen glastechnologen en technologen bij GMM. Deze 
onbeschreven technische inzichten kan men opvatten als knowhow. De klant had als belangrijkste 
wens een zo glas mogelijke finish van de glasrakende delen. [CS:kennis t.a.v. TDP, PO: inzicht 
t.a.v. niet beschreven klantenwensen en beoordeling, interpretatie van eisen, knowhow] 
Daarom werden de glasrakende vlakken gepolijst. Kleine aftekeningen bleek echter in het verleden 
niet tot klantenklachten te hebben geleid. Formeel voldeden de producten aan de technische eisen 
van de klant. Er was dus geen reden om deze ringen niet te leveren. [CS:kennis t.a.v. TDP] 
 
Montage van geleideblokken 
De montage van de geleideblokken vond plaats door dezelfde personen die ook de controle hadden 
uitgevoerd. De montage vond plaats aan niet glasrakende delen. Tijdens de analyse bleek geen 
beschadiging plaats van de groef. Men heeft de handelingen tijdens de montage geanalyseerd en 
geregistreerd. [M: kennis t.a.v. werkmethoden, KG: kennis in de vorm van geregistreerde data] 
 
Polijsten/opwerken van glasrakende delen 

Tijdens het polijsten bleken aftekeningen in 
het oppervlakte reeds aanwezig. Deze 
konden tijdens het polijsten niet verwijderd 
worden. Praktisch gezien bleek het niet 
mogelijk deze te verwijderen. Het bleek dat 
de handmatige schuurbewerking moest 
plaatsvinden in een zeer diepe groef. Deze 

groef was vormtechnisch dusdanig 
gedimensioneerd en getolereerd in de SC 

dat handmatige opwerking slechts minimaal kon plaatsvinden. Verwijdering van materiaal beïnvloedt 
de vorm van de groef en was ongewenst. Hiervoor is een polijstbewerking niet geschikt. Het blijkt dat 
het in praktijk zeer moeilijk is om groefjes te verwijderen omdat hiervoor relatief veel materiaal voor 
verwijderd dient te worden. Dat hield dus in dat de freestechnische bewerkingen een dusdanige 
kwaliteit zouden dienen te hebben dat handmatig schuren van de groef tot een minimum zou worden 
teruggebracht. Een freesbewerking is in dit geval efficiënter voor materiaalverwijdering van polijsten, 
polijsten is geen optie.[FFK: kennis t.a.v. effecten van bewerkingen, PO: kennis t.a.v. efficiëntie 

Te verwijderen 
materiaal 

Figuur 19: Groefjes in oppervlak 
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van bewerkingen] Tijdens de besprekingen met de operators van de afdeling bleek het gereedschap 
dat gebruikt werd om de schermringen op te werken niet optimaal was. Zwaarder schuren zou met de 
beschikbare middelen resulteren in beschadiging van andere kritische delen van het product. Daarom 
is in overleg besloten om kleinere handschuurmiddelen aan te schaffen zoals schuurblokken en ander 
schuurlint. De productieleiding had ervaring met ander soort polijstmiddelen in een andere fabriek. Via 
de bestaande contacten is de voorman van de polijstafdeling bij de andere fabriek enig dagen op 
stage gegaan. Daarbij is bekeken welke soort polijstmiddelen daar gebruikt werden. Naar aanleiding 
hiervan zijn enkele door middel van lucht aangedreven handslijpmachinetjes aangeschaft waarmee 
beter afgebraamd kon worden. [PO: inzicht m.b.t. beoordeling van  efficiëntie van gereedschap] 
Dit resulteerde niet in oplossing van de problemen maar er werd mee bereikt dat het opwerken van de 
groef beter gedoseerd kon plaatsvinden zodat gevaar van overige beschadigingen tijdens het 
schuurproces voorkomen werden. In teamverband werd geconcludeerd dat het gereedschap niet 
optimaal was. Na uitwisseling van praktijkgegevens en kennis heeft men  ander gereedschap 
gekozen. 
 
Door middel van polijsten ontstond een bepaalde oppervlaktestructuur (klein polijstkrasjes). In dit 
bewust gecreëerde oppervlakte vielen kleine beschadigingen niet meer op. Dit verklaarde voor een 
deel dat de beschadigingen tijdens de visuele controles niet waren opgevallen. De gepolijste 
oppervlakken werden na levering overigens standaard door de klant nog gestraald om ze een 
specifieke ruwheid te geven. Door deze ruwheid lost het glas beter tijdens het persen. Deze standaard 
werkmethode is ingevoerd omdat het bleek dat op een gelijkmatig geruwd oppervlak glas beter lost. 
Dit opruwen door middel van stralen van het glasrakende oppervlak is ontstaan vanuit een praktische 
overweging. [PO: kennis t.a.v. invloed van verwerkingsprocessen, M: kennis t.a.v. 
bewerkingsmethoden] 
 
5-assig bewerken van glasrakende delen in de Makino1516-5XA bewerkingscel 
De eerste analyse heeft plaatsgevonden door de NC-programmeur. Hierbij zijn de bewerkingen eerst 
m.b.v. Vericut theoretisch gesimuleerd. Hierbij werden 
materiaalafname, machinebewegingen en gereedschapbewegingen 
geanalyseerd. Met behulp van simulatiesoftware zijn de freesprocessen 
in detail geanalyseerd. Hierbij zijn een aantal praktische overwegingen 
gemaakt op basis van inzicht in het freesproces en 
gereedschapbewegingen. [TH: kennis van simulatiesoftware, KG: 
resultaten van simulatie, PO: inzicht in afwegingen op basis van 
simulaties, FFK: kennis t.a.v. verspaning] Tevens is er een 
werkgroep opgezet met vakmensen, werkvoorbereiding en NC-
programmeur. Deze werkgroep heeft het freesproces geanalyseerd. Er 
werd geconcludeerd dat dit aftekeningen waren die veroorzaakt werden 
tijdens het 5-assig freesproces van de glasrakende delen in de Makino 
MC1516-5XA bewerkingscel. Hiervoor is het freesproces op alle 
bewerkingsstappen ontleed. Het freesproces is op basis van de 
procesparameters geanalyseerd en op basis van praktische kennis 
t.a.v. het proces en basisinzicht t.a.v. freesbewerkingen zijn conclusies getrokken. Hierbij zijn de 
kennis en ervaring t.a.v. machinegedrag, opspannen van producten, opspannen van gereedschappen, 
verspaningsgedrag en procesgrenzen enkele zaken die van belang zijn. [KG: kennis t.a.v. 
verspaningparameters, PO: inzicht om op basis van procesparameters conclusies te trekken] 
Deze groefjes en randjes ontstaan tijdens het frezen van de matrijs. Op basis van Procesgegevens uit 
de glasfabriek, bekrachtigd door kennis en inzicht t.a.v. freesprocessen werd geconcludeerd dat: het 
freesgereedschap zeer kleine aftekeningen maakt in het metaal wat weer resulteert in kleine 
aftekeningen en randjes in het glas. [KG: kennis t.a.v. procesmetingen in glasproductie, FFK: 
kennis t.a.v. effecten van bewerkingen op oppervlaktegesteldheid, PO: inzicht in effecten van 
bewerkingen op matrijzen] Ondanks dat de producten op het glasrakende gedeelte nog handmatig 
werden geschuurd bleken deze aftekeningen dusdanig ernstig dat ze glassprong konden veroorzaken. 
[PO: inzicht van glastechnologen t.a.v. interactie tussen matrijzen en glas] De laatste jaren 
namen door de introductie van  breedbeeld televisie de afmetingen van de beeldschermen toe terwijl 
de diepte van de achterzijde slechts beperkt mocht groeien. Dit vereiste steeds nauwkeurig ontworpen 
beeldschermonderdelen. Hierdoor namen de nauwkeurigheidseisen steeds meer toe. [CS: kennis 
t.a.v. TDP] Hierbij werd het ontwerp van de glasdelen steeds kritischer waarbij ook de 
nauwkeurigheidseisen aan de matrijzen ook hoger werden. De glasfabrieken stonden onder hoge druk 

Figuur 20: Schermweergave 
tijdens Vericut simulatie 
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om kosten te beperken daarom werd overgegaan van gietijzer schermringen naar stalen 
schermringen. Men koos voor materiaal met een hogere standtijd zodat de ringen minder vaak 
vervangen dienden te worden. De hardere en taaiere stalen schermringen waren moeilijker te 
bewerken dan relatief zachtere gietijzer varianten. [PO: kennis t.a.v. materiaaleigenschappen en 
slijtage door glaspersen] Iedere metaalbewerker weet dat staal moeilijker te bewerken is dan 
gietijzer. [FCC: kennis t.a.v. materiaalbewerking, PO: inzicht in zwaarte van bewerkingen] 
Hierdoor waren de ringen duurder maar de standtijd was in praktijk veel beter omdat deze 
schermringen veel beter tegen slijtage van het agressieve glas bestand waren. Er werd vanwege 
economische redenen gekozen werd voor staal. [PO: kennis t.a.v. economische effecten, KG: 
kennis in de vorm van kosten] Door de toegenomen nauwkeurigheidseisen en overstap naar staal 
werd de bewerking van schermringen met de conventionele freesmethoden steeds moeilijker. Hierbij 
werd het aandeel van het complexe 5-assig simultaan bewerken steeds groter. Tevens diende gebruik 
gemaakt te worden van andere freesstrategieën met o.a. andere freesgereedschappen en andere 
freescondities. [FFK: fundamentele bewerkingskennis, M: kennis t.a.v. bewerkingsmethoden, 
PO: inzicht om keuzes te kunnen maken t.a.v. bewerkingsprocessen] 
 

Oorzaken van problemen  
Deze aftekeningen in de matrijs konden ingedeeld worden in twee hoofdgroepen:  
 
1) freesgroeven  
Er zijn verschillende manieren om de schermgroeven te frezen. [M: kennis t.a.v. 
bewerkingsmethode, FFK: basiskennis t.a.v. verspaning en gereedschap] 
1) met universele frezen: Deze methode werd door GMM niet toegepast omdat dit niet optimaal bleek 
voor de complexere typen schermringen die er geproduceerd worden. [PO: inzicht om afwegingen 
te kunnen maken t.a.v. gereedschappen, M: kennis t.a.v. fabricagemethode] 
2) Met speciaal geslepen frezen. Dit is de meest gebruikte techniek voor eenvoudiger gevormde 
groeven in gietijzeren ringen. Als de geometrie van de groefboden echter veel golft en 
hoogteverschillen of kantelingen bevat dan krijgt men last van nasnijden wat aftekeningen 
veroorzaakt. Tevens ontstaan op de kantelpunten ook weer aftekeningen vanwege de assenomkering. 
[FFK: basiskennis t.a.v. verspaning en gereedschappen, PO: inzicht in de details van de 
bewerkingsprocessen en inzicht om afwegingen te kunnen maken t.a.v. gereedschappen, M: 
kennis t.a.v. fabricagemethode] Bij eenvoudiger gietijzer ringen bleek dit geen probleem omdat de 
eisen aan de groef daar niet zo nauwkeurig waren. Tevens bleek de geometrie ook eenvoudiger zodat 
er ook relatief weinig aftekeningen optraden. Bovendien bleken deze afwijkingen ook nog eens 
eenvoudiger verwijderbaar tijdens het polijsten. [PO: ervaring t.a.v. bewerkingen] Doordat er een 
overgang heeft plaatsgevonden naar stalen ringen bleek in de praktijk tevens dat de frezen zeer snel 
sleten en afbraken. [KG: kennis in de vorm van gereedschapslijtage/procesdata] Deze manier van 
frezen is bij de overgang naar staal dus gestopt. Deze methode werd inmiddels bij de complexere 
ringen niet meer gebruikt.[PO: inzicht om op basis van procesdata Methode te veranderen, M: 
kennis in de vorm van bewerkingsmethoden] 
3) De laatste techniek bestond uit het met kleine bolfrezen afpendelen van de groef. Hierbij wordt een 
contour met behulp van een kleine bolfrees in kleine stapjes geproduceerd.  
Dit is een zeer geschikte techniek om complexe vormen te creëren. Gezien de smalle diepen groef die 
bovendien kleine radii bevat was het in dit geval noodzakelijk om erg kleine freesjes toe te passen. 
[FFK: kennis t.a.v. bewerkingsmethode, PO: kennis om keuzes te maken t.a.v. verspaning] Dit 
resulteerde in zeer lange verspaningstijden tot ca. 8 uur per groef t.o.v. de eerder genoemde 
methoden scheelt dit ca. een factor 4. Omdat de uurprijs van de bewerkingscel hoog is resulteert dit 
dus in een zeer duur product. [KG: kennis t.a.v. verspaningstijden en kosten] 

 

   
Figuur 21: Voorbeelden van freesbewegingen tijdens inwendig (L) en uitwendig (R)  afpendelen 
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Tijdens de Vericut simulaties werden vermoedens van de meest ervaren  NC-programmeur bevestigd. 
[TH: kennis t.a.v. simulatiesysteem, KG: kennis in de vorm van testresultaten, PO: inzicht t.a.v. 
het verspaningsproces] Op basis van ervaring en inzicht in machinegedrag bestond reeds een 
vermoeden dat het machinegedrag van invloed kon zijn. Frezen volgen de voorgeprogrammeerd 
paden die vastliggen in het NC programma. [TH: kennis gevangen in het CADCAM systeem, M: 
kennis in de bewerkingsmethode volgens NC-programma]  

Deze paden zijn altijd gerelateerd aan de productcontour. De machinebesturing bepaalt zelf welke 
bewegingen deze uit dient te voeren om het geprogrammeerde pad te volgen. Dit kan bij 5-assige 
freescontouren tot zeer wilde machinebewegingen voeren waarbij alle assen simultaan in beweging 
zijn met uiteenlopende snelheden. [PO: inzicht t.a.v. machinegedrag]  

 

 

 

 

 

 

Freesgroeven ontstaan doordat een freesgereedschap 
tijdens deze bewegingen enkele ogenblikken relatief ten 
opzichte van het te bewerken oppervlakte “stilstaat” door 
kanteling van het gereedschap ten opzichte van het 
product. Hierdoor ontstaan veelal circulaire aftekeningen 
in het metaal. [FFK: kennis t.a.v. machinegedrag 
tijdens verspaning, KG: kennis in de vorm van 
visuele meetdata]Freesgroeven ontstaan doordat het 
gereedschap relatief stilstaat ten opzichte van het 
product tijdens de bewerking. Hierbij treedt een as 
verdraaiing op van het gereedschap t.o.v. het product 
terwijl de positie t.o.v. het product niet wijzigt. Deze 
kanteling wordt veroorzaakt door bewegingen die de 
machine uitvoert. Hierdoor wordt het oppervlakte ter 
plaatse van de kanteling beschadigd. [FFK: 
basiskennis t.a.v. verspaning en machinegedrag, PO: inzicht om aftekeningen te herkennen] 

 

 

 

 

 

Matrijzen zijn geometrisch complex omdat deze meerzijdig gekromde oppervlakken bevat.  Deze 3D 
gevormde oppervlakken zijn zeer complex om te produceren. [FFK: kennis t.a.v. CADCAM en NC] 
De aftekeningen ontstaan op punten waarbij op de machine een kantelmoment plaatsvindt. Een 
kantelmoment is een moment waarop een van de bewegende assen overgaat naar een tegengestelde 
beweging. Daarbij ontstaat een zeer kort moment waarbij de as beweging omkeert en dus snelheid nul 

Boven- 

aanzicht 

doorsnede 

Figuur 23: freesbewegingen tijdens inwendig bewerken Figuur 22: bewegingsassen van 
freesmachine 

Figuur 24: Voorbeeld van stand van gereedschap 
assen t.o.v. product 

Figuur 25: Voorbeeld van aftekeningen in een bodemvlak 
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heeft. Op dat moment staat de frees een fractie van een seconde stil ten opzichte van het te bewerken 
oppervlak hierbij veert de frees uit en wordt het bewerkte oppervlak enkele malen hersneden. Hierbij 
ontstaan klein aftekeningen in het metaal. [KG: kennis in de vorm van observaties, PO: inzicht in 
gedrag van machines en gereedschap tijdens verspaning] 

b) Aansluitingen 
Aansluitingen zijn overgangen die ontstaan bij aansluitende bewerkingsvlakken. Dit is een algemeen 
bekend verschijnsel in metaalbewerking. Elke metaalbewerker herkend dit verschijnsel omdat dit in 
praktijk veel voorkomt. [PO: inzicht in beoordeling van effecten van verspaning] De kunst van 
metaalbewerken bestaat er onder andere uit om deze 
aansluitingen te minimaliseren. Een product wordt met diverse 
soorten en vormen frezen geproduceerd. Elk gereedschap voert 
een andere bewerking of een bewerking aan een ander vlak uit. 
Op de plaatsen waar deze bewerkingsgebieden aan elkaar 
aansluiten ontstaan kleine overgangsgebieden die men 
“aansluitingen” noemt. Aansluitingen kenmerken zich doordat er 
een ribbel of diepte overgang zichtbaar is. Een basisvoorwaarde 
voor nauwkeurig bewerken is dat het gereedschap, de machine en 
de spanmiddelen optimaal op elkaar afgestemd worden ingericht. 
[PO: inzicht om het bewerkingsproces bij te sturen op basis 
van procesvariabelen] 
 
Gereedschap afwijkingen 
Bovendien heeft ieder gereedschap heeft een specifieke geometrische vorm. De machine maakt 
bewegingen die gebaseerd zijn op de theoretische vorm die de frezen zou moeten bezitten. [CS: 
kennis t.a.v. gereedschapspecificaties, TH: kennis t.a.v. NC machineaansturing, KG: kennis 
t.a.v. gereedschap meetdata] De NC-code wordt gegenereerd op basis van deze geometrische 
basisvorm waarmee iedere gereedschap is gedefinieerd. [M: kennis t.a.v. CAM methodiek] In de 
praktijk blijkt echter dat elke afzonderlijk gereedschap een minieme afwijking vertoond ten opzichte 
van het theoretische model. [KG: kennis t.a.v. gereedschapdimensies, PO: inzicht in spreiding 
van gereedschapdimensies, M: kennis t.a.v. 
gereedschapinstellen] 
Om deze afwijking te minimaliseren wordt elk gereedschap voor 
gebruik gemeten met behulp van een geavanceerd 
gereedschapmeetapparaat. [KG: kennis t.a.v. meetdata van 
gereedschappen] De bepaalde correctiewaarde aan de machine 
meegegeven aan de hand waarvan de machinebeweging 
gecompenseerd wordt. Deze correctiewaarden zijn over het algemeen 
zeer klein en liggen in µm bereik. [TH: kennis t.a.v. 
gereedschapcompensaties in machinebesturing, PO: inzicht in 
effect van gereedschapafwijkingen] Ondanks deze correctie kunnen 
echter nog steeds zeer kleine afwijkingen voorkomen die tot uiting 
kunnen komen bij geometrisch complexe producten. De producten 
wijken namelijk enigszins af van het theoretisch bepaalde model. [SC: 
kennis t.a.v. TDP, KG: kennis t.a.v. afwijkingen] Tijdens de 
gesprekken met de machinebedieners bleek dat men de laatste tijd 
een toename van onverklaarbare variaties had ontdekt in ogenschijnlijk 
goed ingestelde gereedschappen.[KG: kennis t.a.v. afwijkingen] Dit trok de aandacht van de 
technisch manager omdat hij tijdens zijn loopbaan eerder had opgemerkt dat dergelijke fluctuaties wel 
vaker voorkomen bij nauwkeurige meetapparatuur. [PO: praktische kennis t.a.v. meetapparatuur] 
Bij 6-sigma procesbeheersing is het eerste vereiste dat de apparatuur betrouwbaar is. Daarop is 
nagegaan wanneer het gereedschapmeetapparaat de laatste keer geijkt was. Dat bleek al zeer 
geruime tijd niet gedaan. [M: kennis t.a.v. 6-sigma procesbeheersingmethodieken] Tevens bleek 
aan de apparatuur al geruime tijd geen onderhoud meer te zijn uitgevoerd. Daarop is direct onderhoud 
gepland dat uitgevoerd is door een externe deskundige die concludeerde dat de cameraopstelling 
door het intensieve gebruik inmiddels versleten was. Dit was een verklaring voor de onbetrouwbare 
meetresultaten. Hierop is de cameramodule vervangen en zijn reguliere onderhoudsafspraken 
gemaakt. [KG: kennis t.a.v. intervallen onderhoud, meetspreiding, CS: kennis t.a.v. specificatie 
van apparatuur en toegestane meetspreiding] 

Figuur 27: Zoller 

gereeschapmeetapparaat 

Figuur 26: Voorbeeld van 
aansluitingen 
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Gereedschapuitbuiging 
Aftekeningen kunnen ook ontstaan door het verbuigen van een gereedschap. Hoe moeilijker te 
verspanen het materiaal is hoe meer kans bestaat dat het gereedschap weggeduwd wordt tijdens het 
bewerken. Naarmate gereedschappen slijten en botter worden tijdens het verspanen neemt de kans 
op uitbuiging toe. [FFK: basiskennis t.a.v. verspaningsprocessen, PO: inzicht in 
gereedschapgedrag] Zeker bij de dunne gereedschappen die gebruikt worden bij het bewerken van 
de groef. Doordat de nieuwe schermringen van staal gemaakt zijn is de kans hierop groter dan bij het 
eenvoudig te verspanen gietijzer. Er was tijdens de ontwikkeling van de processen op basis van  
verspaningsgegevens al bepaald dat de groeffrezen slechts een bepaalde bewerkingstijd ingezet 
mogen worden.  Deze standtijd is bepaald aan de hand van observaties van de vakmensen. Dit is een 
kwestie van ervaring van de vakmensen. [KG: kennis t.a.v. standtijden, PO: inzicht in 
gereedschapslijtage] Door analyse van de snijdkanten van de frezen en het freesbeeld was deze 
invloed al uitgesloten. Er was al een keuze gemaakt om de stalen ringen telkens met nieuwe frezen te 
bewerken. [PO: inzicht in processen om afwegingen te maken, M: kennis t.a.v. methoden van 
gestandaardiseerde standtijden] 
 
Machineafwijkingen 
Alle machines vertonen bepaalde mechanische afwijkingen, hoe miniem ook. Om assen te kunnen 
bewegen dienen de hoofdcomponenten van machines een bepaalde minieme speling te bevatten. Als 
dit niet het geval was dan zouden machines muurvast zitten en niet kunnen bewegen. [FFK: 
basiskennis t.a.v. functioneren van bewerkingsmachines] Deze spelingen zijn zeer klein en 
worden onder andere door de besturingssoftware tot bepaalde hoogte gecompenseerd. [M: kennis 
t.a.v. compensatiemethoden] Bij meerassige bewegingen op zeer precieze bewerkingen kunnen 
deze echter nog tot uiting komen in de vorm van overgangen. [PO: kennis t.a.v. machinespecifiek 
dynamisch gedrag] 
 
Statische optimalisatie 
De geometrie van de machine bepaalt de positionering en bewegingen van de machine. Zo is de 
statische geometrie van de machine verbeterd door narichten van alle assen. Hiervoor worden door 
de machinefabrikant speciale meetprotocollen ontwikkeld die machinespecifiek zijn. Deze 
meetprotocollen gaan uit van standaardtoepassingen van de machines. [FFK: kennis t.a.v. 
machines, M: kennis t.a.v. meetprotocollen, KG: kennis t.a.v. meetresultaten] Tijdens het gebruik 
van de machines is echter gebleken dat de machine door GMM in een andere positie gebruikt werd 
dan werd aangenomen door de machinebouwer. Hierdoor bleken afwijkingen niet optimaal te worden 
gecorrigeerd. [PO: kennis t.a.v. specifiek machinegedrag, kennis t.a.v. machineinstellingen M: 
kennis t.a.v. gebruikte fabricagemethoden] Binnen GMM hebben de NC-programmeur en 
technische manager zeer veel onderzoekstijd besteed aan de geometrie en dynamisch gedrag van de 
machines. Tijdens deze onderzoeken bleek de machine in het binnen GMM gebruikelijke 
toepassingsgebied enige vervelende afwijkingen te vertonen. Op basis hiervan is besloten het meet- 
en eikprotocol van de machinebouwer dusdanig aan te passen dat het beter aansloot op de 
bewerkingsstrategie van GMM. [PO: inzicht om machineinstelling af te stemmen op specifiek 
gebruik, M: fabricagemethoden, TH: instelprotocollen] Om de machine optimaal te krijgen zijn de 
assen van de machines optimaal op elkaar afgesteld in de bewerkingspositie waarin de machine de 
nauwkeurigste bewerkingen uitvoert. Het volgens aangepast protocol meten en afstellen is uitbesteedt 
naar een onderhoudsfirma. 
 
Nulpuntcorrectie 
Tijdens het gebruik kunnen minieme vervormingen van de machine ontstaan. Deze kunnen onder 
andere veroorzaakt worden door de omgeving zoals temperatuurschommelingen in de werkplaats en 
invloeden van andere machines zoals trillingen. Ter correctie is het mogelijk om 
nulpuntverschuivingen uit te voeren en nauwkeurige fijnafstelling te doen. Dit is enkele malen 
uitgevoerd. [FFK: Kennis t.a.v. machinegedrag, KG: kennis t.a.v. gedetecteerde afwijkingen, PO: 
inzicht in machinegedrag en compensaties] Hiervoor zijn in eigen beheer enkele standaard 
testproducten ontwikkeld door de technische manager en de NC-programmeur. Deze testproducten 
werden periodiek gefreesd en daarna gemeten op de 3D meetmachine. Als daarbij een afwijking werd 
geconstateerd werd een kleine correctie uitgevoerd om de machine te optimaliseren . [M: kennis 
t.a.v. testprotocollen, KG: kennis t.a.v. meetresultaten, PO: inzicht m.b.t. beoordeling van 
meetresultaten, M: kennis van methoden voor machinecorrectie] 
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Dynamische optimalisatie 
Er zijn diverse maatregelen getroffen om de dynamiek van de machine zo optimaal mogelijk te maken. 
De positionering van de assen is in het bewerkingsgebied zo optimaal mogelijk afgesteld op het 
bewerkingsgebied. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van testproducten. Daarnaast heeft het 
dynamische gedrag van de machine verbeterd doormiddel van servotuning. Deze servotuning is een 
techniek waarbij de asbewegingen van de machines aangepast worden aan de 
bewerkingstechnologie die toegepast wordt. Dit is een vrij complexe materie die door de 
machinebouwer is uitgevoerd in nauw overleg met de gebruikers. [PO: kennis t.a.v. machinegebruik 
en optimalisatie, FFK: inzicht in bewerkingstechnologie M: kennis t.a.v. machinecorrecties, KG: 
kennis in de vorm van meetresultaten,  FFK: kennis van machinegedrag] 
 

2 EDM onderzoek 
 
Technologische grens 
Nadat al deze optimalisatie uitgevoerd waren bleek de situatie sterk verbeterd. [KG: kennis in de 
vorm van meetresultaten en klantenfeedback] Toch kwam het enkele malen voor dat er nog 
klachten kwamen over de groefkwaliteit. Op een bepaald moment is geconcludeerd dat nauwkeuriger 
produceren m.b.v. de voorhanden technologieën niet mogelijk was. De machines waren tot het 
uiterste geoptimaliseerd en diverse freesstrategieën konden niet meer tot een nog beter resultaat 
leiden. [PO: kennis t.a.v. mogelijkheden en grenzen van de bewerkingstechnologie] Er was een 
technologische doorbraak nodig om schermringen volgens toenemende klantenwensen te 
produceren. [FFK: kennis t.a.v. technologie ontwikkeling] 

 
Technische doorbraak 
Tijdens een bezoek aan de Philips glasfabrieken en werkplaats in Brazilië viel het de technische 
verkoper op dat diverse kleinere typen beeldschermen d.m.v. EDM werden bewerkt. Tevens zijn via 
andere klantencontacten signalen ontvangen dat EDM ook daar voor enkele bewerkingen werd 
toegepast. Het werd echter voornamelijk toegepast bij kleinere schermvormen voor 
computerschermen en kleine TV’s. Deze techniek maakte een eenvoudige beheerste “onbemande” 
productie mogelijk. [FFK: kennis t.a.v. bewerkingstechnologieën, PO: Kennis om conclusie te 
trekken op basis van signalen uit de markt] 
 
EDM staat voor Electric Discharge Machining. Het wordt ook wel zinkvonken genoemd omdat een 
elektrode in het product zinkt. Dit is een technologie die in de fijnmechanische industrie gebruikt wordt 
om harde conductieve materialen zoals 
metalen,legeringen, grafiet, keramiek e.d. te bewerken. Dit 
vindt plaats in een vloeistofbad. De elektrode wordt 
opgeladen waardoor tussen product en elektrode wordt 
een elektrisch veld wordt opgebouwd. Op enig moment 
vindt overslag plaats waarbij ter plaatse een plasmaboogje 
wordt gevormd. Hierbij verdampt vloeistof en 
productmateriaal waarbij een gasbelletje gevormd. Als de 
spanning wegvalt implodeert de gasbel en wordt materiaal 
weggeslagen. Hierbij ontstaat gruis dat bestaat uit 
restmateriaal.  De vonken kunnen door de machine 
dusdanig gereguleerd worden dat er een beheerst proces 
ontstaat waarbij met hoge frequentie gevonkt wordt. [FFK: 
kennis t.a.v. bewerkingstechnologie] 
 
GMM maakte oorspronkelijk deel uit van de GMM stempels en matrijzenfabriek van Philips ETG. Deze 
afdeling had als specialisme het m.b.v. draadvonken en zinkvonken produceren van nauwkeurige 
stempel en matrijsdelen. Er is contact gezocht met de procestechnologen van GMM om de mogelijk- 
en onmogelijkheden van EDM te bespreken. 
 
 
Tijdens deze oriënterende gesprekken bleken er een aantal voordelen aan deze techniek: 

Figuur 28: Schematische weergave van edm-
proces 
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• EDM is een volwassen technologie zodat er veel kennis aanwezig is bij gebruikers en 
machinebouwers  

• Een buitencontour is verspaningstechnische eenvoudiger te bewerken omdat er van kortere 
gereedschappen gebruik gemaakt kan worden 

• Een ingericht EDM proces is stabiel en repeterend 

• Het is ten opzichte van complex frezen een goedkope technologie omdat de machines relatief 
goedkoop zijn en de machines kunnen ook onbemand werken 

• Het vonken van schermen zou gepaard gaan met erg grote elektrodes 
 

[FFK: kennis t.a.v. bewerkingstechnologie, PO: kennis om mogelijkheden van een technologie 
in te schatten] Tevens bleken de relatief zachte koperen vonkdoorns eenvoudiger te produceren dan 
de harde stalen matrijsdelen. Voor het 
nabewerken van meerdere matrijzen kon 
volstaan worden met één vonkdoorn. Tevens 
bleek het eenvoudiger om een vonkdoorn 
uitwendig te bewerken dan een vorm inwendig. 
Dat komt door het feit dat er kortere 
gereedschappen gebruikt konden worden. 
Hierdoor was een stabieler freesproces mogelijk 
met hogere verspaningssnelheden. Dit kon 
natuurlijk een interessante ontwikkeling zijn voor 
GMM omdat daar ook schermvormen 
geproduceerd werden. Dit waren dan wel erg 
grote schermen maar het principe blijft gelijk 
klein of groot. [FFK: algemene technologische 
kennis, PO: Kennis om mogelijkheden van 
verschillende technologieën te vergelijken] 
 

8.3 EDM een optie? 
Deze conclusies leidde ertoe dat enkele mensen binnen GMM ervan overtuigd werden dat het 
EDM'en  van een schermring ook mogelijk zou moeten zijn. [FFK: algemene technologische 
kennis, PO: Kennis om voordelen van een technologie te beoordelen] Wel bleek dat de 32” 
schermringen erg groot waren en dat GMM gespecialiseerd was in het produceren van kleine 
onderdelen. Er bleek in de regio Eindhoven veer ervaring op gebied van edm omdat er veel 
matrijzenmakers zijn. Deze hebben echter voornamelijk ervaring op het gebied van kleine producten in 
harde zuivere materialen. [PO: inzicht in de bewerkingsmarkt] De producten van GMM bleken 
echter groot, zacht en van relatief “vuil”gietijzer. Het bleek bij GMM niet mogelijk om grote producten 
te produceren. Men bood echter wel de mogelijkheid aan dat een technoloog mee zou kunnen helpen 
met het ontwerpen van een vonkelektrode. Er zijn in principe twee soorten basismateriaal waarvan 
een elektrode geproduceerd zou kunnen worden: grafiet en koper. Na gesprekken met leveranciers 
van deze materialen en de technoloog van GMM is gekozen om de elektrodes te ontwerpen uit koper. 
[FFK: basiskennis t.a.v. EDM technologie, PO: kennis t.a.v. elektrodeontwerp] Dit werd m.n. 
ingegeven door het feit dat voor grafiet bewerking een speciale freesmachine nodig is. De Makino 
machines die GMM wilde blijven inzetten bleken niet geschikt voor grafiet bewerking. Koperbewerking 
was echter wel goed mogelijk. [PO: kennis t.a.v. beschikbare technologie] 
 

Proef 
Nu het elektrode ontwerp leek te gaan lukken was er echter nog geen edm machine die gebruikt zou 
kunnen worden om de testen uit te voeren. De machine zou groot genoeg moeten zijn om een 32” 
schermring te kunnen bevatten en de kop zou zwaar genoeg moeten zijn uitgevoerd om de elektrode 
te kunnen dragen. Op basis van deze gegevens is op zoek gegaan naar een bedrijf dat over een 
dergelijke machine beschikte. [M: kennis t.a.v. productiemethoden van grote producten, KG: 
kennis t.a.v. productafmetingen, CS: product- en machinespecificaties] Dat bleek een groter 
probleem dan verwacht. Tijdens de zoektocht bleek namelijk dat de meeste toeleveranciers actief zijn 
op het gebied van kleinere onderdelen. Uiteindelijk is via een zoektocht op internet 
“Gereedschapmakerij van Wijnen”in Gameren gevonden die er wel oren naar had om mee te werken 

 

Figuur 29: een buitencontour is eenvoudiger te bewerken 
dan een binnen contour 
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aan de proef. [TH: kennis van internet] Hierbij werd afgesproken dat er bij het slagen van de test een 
aantal sets schermringen door van Wijnen geproduceerd zouden worden.  

 

 

 
 

 
Figuur 30: Agie vonkmachine & schets van eerst elektrode zoals ingezet bij de eerste testen 

 
[PO: inzicht om afspraken te maken] Er werd in samenwerking tot een basiselektrode ontwerp 
gekomen die opgebouwd was uit een aluminium basisplaat met koperplaat waarin de  geometrie van 
de groefelektrode gefreesd werd. Op basis van het schermring CAD model werd een negatief CAD 
model afgeleid met een aantal correctieconstanten, die GMM uit de praktijk had afgeleid. Uit dit 
negatieve model werd de schermgroef geïsoleerd en op een elektrodemodel geplakt. Hiermee 
ontstond het cadmodel van de elektrode. Op basis van dit cadmodel zijn de onderdelen van de 
elektrode gefabriceerd en is uiteindelijk de NC-code gegenereerd om de elektrode te frezen. GMM 
heeft de elektrode in samenspraak met dhr. Van Wijnen en procestechnoloog van GMM ontworpen.  
Daarna is de elektrode op GMM geproduceerd. [TH: kennis van CADCAM, Kennis van 
elektrodeontwerp, PO: elektrodeontwerp op basis van beschikbare technologie, SC: kennis 
m.b.t. specifaties van elektrode, KG: kennis in de vorm van basisafmetingen] 
Door van Wijnen werd een koppelstuk ontworpen waarmee de elektrode aan de machine bevestigd 
werd. Dit koppelstuk bevatte en fijnstelmechanisme om de elektrode tijdens bewerking t.o.v. het 
product uit te richten. Deze keuze is gemaakt omdat men in het verleden de ervaring had dat een 
nauwkeurige uitlijning op de machine tussen product en elektrode een grote invloed heeft op het 
vonkproces. De vonkspecialist stelde de uitlijning in praktijk vaak na op basis van de eerste indrukken 
tijdens het vonken. [PO: ontwerpeisen op basis van praktische gebruik] 

 
Resultaten van de eerst proef: 
Na een eerste vonkproef bleek de vonktijd erg lang. Tevens bleken er op bepaalde plaatsen 
inbrandingen te ontstaan op het gevonkte oppervlak. Daarnaast bleek bij de overgang van de 
koperplaat naar de aluminium basisplaat rondom een kleine aftekening waarneembaar op de 
binnenzijde van de schermring. [KG: kennis in de vorm van meetresultaten en visuele indrukken] 
Volgens de procestechnologen werden de inbrandingen naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door 
vervuiling die ontstaat tijdens het vonkproces. Deze vervuiling bestaat uit gruis van weggeslagen en 
gesmolten materiaal dat kortsluiting veroorzaakt tijdens het vonken. Volgens de procestechnologen is 
een ervaringsgegeven dat op kan treden tijdens het vonkproces. Het was dus noodzaak om de 
vervuiling weg te spoelen om het vonkoppervlak schoon te houden en het vonken te verbeteren. [PO: 
inzicht om op basis van meetresultaten het proces aan te passen] 
 
Hiervoor werd de programmering van de EDM machine aangepast. Na 
een bepaalde tijdperiode werd het vonkproces onderbroken en de 
elektrode wegbewogen. Hierdoor ontstond vloeistofbeweging in de 
procesruimte die de vervuiling weg zou moeten spoelen. Tevens werden 
in de omtrek van de elektrode spoelkanalen aangebracht waardoor 
tijdens het vonkproces vloeistof werd geperst. Deze vloeistofstroom zou 
extra beweging opwekken om gruis weg te spoelen. Dit bleek in praktijk 
inderdaad te leiden tot een beter vonkbeeld en een sterke vermindering 
is vonktijd. [PO: procesoptimalisatie, M:Kennis t.a.v. vonkmethodes, 
KG: kennis t.a.v. procesparameters en resultaten] 
 

Figuur 31: principeschets van 
extra spoeling 
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Vooral de groef bleek zeer goed van kwaliteit. Nabewerking doormiddel van schuren bleek onnodig. 
De aftekening bij de overgang van de koper plaat naar de aluminium basisplaat dusdanig dat het 
product nog aan de kwaliteitseisen voldeed. Het vonken resulteerde in de groef in een egaal 
oppervlak met een geruwd oppervlak. De technologen van de klant zagen dit als een gunstig 
oppervlakte beeld omdat dit het lossen van het glas tijdens het persen theoretisch ten goede zou 
kunnen komen. [PO: inzicht om kwaliteit te kunnen beoordelen, FFK: kennis t.a.v. 
glaspersgedrag] Na overleg met de klant  is besloten om deze ring als test in te zetten in de glaspers 
in de fabriek in Aken. Daarbij bleken de persresultaten zeer goed. Er trad totaal geen glassprong op 
en men was erg enthousiast over deze resultaten. [KG: meetresultaten uit glaspersproductie] 
 

Klantenreactie 
De officiële reactie van de ringinkoper was dat voortaan alle schermringen van een gevonkt groef 
voorzien moesten worden. Tevens wenste men dat de gehele binnencontour voortaan gevonkt zou 
moeten worden. [M: kennis t.a.v. fabricagemethode] Naar aanleiding van deze vraag is theoretisch 
onderzocht wat voor soort machine benodigd zou zijn om de gehele binnencontour te edm'en. Helaas 
bleek dat de generator dusdanig groot en geavanceerd zou zijn dat dit een speciaal ontwerp zou 
moeten worden. De huidige methode bleek al plaats te vinden op een van de grootst leverbare 
standaard modellen. [FFK: kennis t.a.v. bewerkingstechnologie, SC: kennis t.a.v. product- en 
machinespecificaties, KG: kennis t.a.v. product en machineafmetingen] Als deze weg ingeslagen 
zou worden dan zou dit hoge risico’s en zeer hoge met zich meebrengen. Aangezien de CRT markt 
zich in de eindfase bevond was dit strategisch een niet haalbare kaart. Daarom is gekozen om de 
ingeslagen weg te blijven vervolgen. Dat houdt dus in de gehele binnencontour van een schermring 
frezen en de groef nabewerken door middel van EDM. [PO: inzicht om een technologie strategisch 
af te wegen, marktkennis] De firma van Wijnen heeft op basis van de uitgewerkte strategie nog 
enkele sets met schermringen geleverd. 
 

Theoretische inschatting van resultaten 
Op basis van beschikbare informatie en ervaringen werd een schatting gemaakt van de situatie als er 
overgegaan zou worden op EDM. [PO: inzicht in fabricageproces, M:kennis t.a.v. 
fabricagemethodes, basiskennis t.a.v. technologieën] Dat zou inhouden dat de productierouting 
anders zou worden: 
 
Tabel 7: Effecten van edm op productierouting 

Oude routing  
alle schermringen geheel frezen 

Nieuwe routing  
schermringen alleen voorfrezen en navonken 

SET van 32 stk SET van 32 stk Set van 1 stk 

Inkoop van gietstuk Inkoop van gietstuk Hergebruik van vonkdoorn 

Vlakken van gietstuk Vlakken van gietstuk 5-assig bewerken vonkdoorn 

3-assig voorfrezen en  boren  3-assig voorfrezen en  boren  

Voorfrezen  m.b.v. bewerkingscel Voorfrezen m.b.v. bewerkingscel  

5-assig nabewerken van glasrakende delen Navonken van binnencontour  

Polijsten van alle glasrakende delen Polijsten van enkele glasrakende delen  

Montage van geleideblokken Montage van geleideblokken  

Visuele en 3D controle Visuele en 3D controle  

Transport naar de klant Transport naar de klant  

Stralen door klant 
 

Stralen door klant 
 

 

 
Ingeschatte voordelen van deze routing: 

• De dure 5-assige bewerking zou vervallen 

• Het kwaliteitsprobleem t.a.v. het frezen zou verholpen zijn 

• De doorlooptijd zou niet toenemen 
 

Werkelijkheid 
De dure vijf-assige freesbewerking van 32 ringen per order verviel en werd vervangen door een 
goedkopere onbemande bewerking vonken. [M:kennis t.a.v. bewerkingsmethodiek] De doorlooptijd 
werd hierbij ook nog eens gehalveerd van 8uur naar 4 uur. Dat hield dus in dat de doorlooptijd om een 
set te maken met ca. 128 uur verlaagd werd. Hier stond echter tegenover dat er ca. 8 uur nodig was 
om een vonkdoorn te maken. Tevens bleek de gevonkte contour niet meer gepolijst te hoeven worden 
en de klant kon de straalbewerking laten vervallen omdat vonken in een gelijksoortig oppervlakte 
resulteerde. [PO: inzicht om invloed op fabricageproces in te schatten] Na enige tijd ontstond bij 
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GMM het gevoel dat de vonktijden die door van Wijnen gehanteerd werden nog aan de vrij hoge kant 
waren en dat het proces nog verder geoptimaliseerd zou kunnen worden. Tevens bleek de vonktijd 
per ring te variëren. [PO: inzicht in technologie] Dit kon in 1 set wel 50% in tijd per ring te kunnen 
fluctueren. [KG: kennis t.a.v. bewerkingstijden] 
 

Herontwerp elektrode 
Intussen was het elektrode ontwerp weer door de technische mensen van GMM herzien. Mede door 
de gesprekken met diverse EDM technologen van onder andere machinebouwers bleek het gunstiger 
om van een koperen plaat over te stappen op een massievere elektrode met meer massa. Een 
belangrijk voordeel hiervan was dat deze elektrode diverse keren kon worden hergebruikt door de 
vorm na te frezen. [PO: inzicht om ontwerp te kunnen aanpassen] Een ring frezen uit een grote 
koperblok of dikke plaat bleek ongunstig omdat dit bewerkelijk was en erg duur. [M: kennis t.a.v. 
fabricagemethode] Bovendien bleken blokken of platen in het gewenste formaat een kwaliteit zeer 
moeilijk leverbaar. Daarom is besloten om de elektrode uit segmenten op te bouwen uit standaard 
leverbare koperstrips.  Deze werden gemonteerd op een aluminium basisplaat. [PO: kennis om 
vanwege praktische problemen een ontwerp te herzien] 

 

Principeschets van de verbeterde elektrode  

Vooraanzicht                       zijaanzicht 

 
Figuur 32:  Electrode herontwerp 

 
Tijdens de eerste EDM test bleken ter hoogte van de montagevlakken kleine aftekeningen te ontstaan 
in de gevonkte schermring. Dit bleek na analyse het gevolg van een kleine spleet tussen de 
segmenten. [KG: kennis in de vorm van meetresultaten] Daarop zijn de eisen aan de 
oppervlaktegesteldheid en haaksheid van het segmenten aangepast. [CS: kennis t.a.v. ontwerp] 
Tevens zijn instructies gegeven aan de monteurs hoe de elektrode opgebouwd diende te worden 
zodat de vlakken goed aansloten. [M: kennis van assemblagemethode] Na deze aanpassingen 
bleken de problemen opgelost. 

8.4 Opties voor investering 
Op basis van de ontvangen machinegegevens is een economische investeringsanalyse gemaakt 
waarbij bleek dat een investering binnen 1,5 jaar terugverdiend zou zijn. [KG: kennis t.a.v. resultaten 
van investeringsanalyse, M: kennis t.a.v. opzet van investeringsanalyses] Dit zijn 
rentabiliteitsrekeningen waarvan elke manager droomt. Op basis hiervan is een budgetmotivering 
opgesteld die werd goedgekeurd door het Management Team. [PO: kennis m.b.t. beoordeling van 
budgetmotiveringen] 

 
Oriëntatie EDM markt 
Inmiddels had de technisch manager van GMM zich op de EDM markt georiënteerd door EDM 
technologen en machinedeskundigen binnen Philips te vragen naar hun ervaringen met diverse 
merken vonkmachines. Tevens gaven enkele deskundigen aan dat het proces vrij stabiel zou moeten 
zijn en dat de fluctuaties wel eens typisch konden zijn voor de eigenschappen van de gebruikte 
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machine. Het generatortype van de gebruikte machine bleek wellicht de oorzaak te kunnen zijn. [PO: 
inzicht in EDM machines en gebruik, SC: kennis op gebied van machinespecificaties] Naar 
aanleiding hiervan is een voorselectie gemaakt van machinebouwers die een standaardmachine in 
hun assortiment hadden die potentieel geschikt was voor deze maat producten. [SC: kennis t.a.v. 
product- en machinespecificaties, KG: kennis t.a.v. product en machineafmetingen, PO: kennis 
t.a.v. matchen van machine en product, machinemarktkennis] Naar aanleiding hiervan bleven drie 
machineleveranciers over die theoretisch over een geschikte machine beschikten. Dat waren: Agie 
waarop de testen zijn uitgevoerd, Charmilles waarbij binnen Philips goede ervaringen waren 
opgedaan en Ingersoll die machines hadden geplaats bij een concurrent de firma Schott. Deze 
leveranciers zijn benaderd om te komen spreken over de mogelijkheden die zij konden bieden om de 
groeven te vonken. Allen bleken ze inderdaad een machine in het assortiment te hebben die aansloot. 
De eis was dat het een turn key project zou worden. Op basis hiervan hebben de firma’s een offerte 
uitgebracht. Hierbij reageerde de firma Agie het minst enthousiast en kwam pas na herhaaldelijk 
aandringen met een offerte. 
 

Competitie 
Daarop is besloten om tussen de firma’s Charmilles en Ingersoll een competitie te organiseren. [PO: 
kennis om op basis van SC en gedrag een selectie te maken] Diegene die binnen een bepaald 
tijdspad de kortste EDM bewerkingstijd realiseerde zou de order krijgen. Hierbij was duidelijk 
gespecificeerd aan welke kwaliteitseisen de schermringen geproduceerd zouden moeten worden. 
[SC: kennis t.a.v. productspecificaties, KG: kennis t.a.v. bewerkingstijden] Hierbij is naar beide 
partijen open kaart gespeeld. Men was op de hoogte tegen wie men concurreerde. Beide fabrikanten 
kregen een elektrode en een aantal schermringen ter beschikking waarmee met testen kon uitvoeren. 
Na een bepaalde periode kreeg men een eenmalige kans om te demonstreren dat men een stabiel 
EDM proces had opgezet waarmee een goede ring geproduceerd kon worden. 
 
Charmilles 
In de fabriek in Geneve Zwitserland beschikte men over een laboratorium waarin allerlei onderzoeken 
werden uitgevoerd t.b.v. van machineontwikkeling en t.b.v. edm processen. Tevens staan hier nieuwe 
machines opgesteld ter demonstratie aan klanten en opleiding van bedieningsvakmensen. In dit 
laboratorium wordt tevens op klantvraag onderzoek verricht naar procesinrichting en 
procesoptimalisatie. Voorafgaande aan het bezoek had men al diverse procesparameters bepaald en 
men had veel vertrouwen in de uitkomst. [KG: kennis t.a.v. procesparameters, PO:inzicht in 
proces] Tijdens de demonstraties bleek dat Charmilles het proces zeer gestructureerd aangepakt had 
en tevens beschikte over een enthousiast, bekwaam en gestructureerd werkend projectteam. Dit team 
bestaande uit een aantal technologen en  machineontwikkelaars heeft toegang tot alle machine-
informatie en heeft een ruime ervaring in procesoptimalisatie en machineontwikkeling. [TH: 
theoretisch kennis, M:gestructureerde werkmethodiek, FFK: basiskennis t.a.v. vonkenproces, 
PO: inzicht en ervaring op gebied van EDM]  De resultaten van de proeven die voor GMM 
uitgevoerd werden bleken boven verwachting, de productkwaliteit was beter dan geëist en de vonktijd 
was aanzienlijk korter dan vooraf geraamd. [CS: kennis op gebied van productspecificaties, KG: 
kennis t.a.v. vonkparameters en tijden] 
 
Ingersoll 
Ook ingersoll beschikte over een demoruimte waarin allerlei nieuwe machines stonden opgesteld. Het 
team leek echter eenvoudiger van opzet. Men wekte de indruk dat er slechts theoretische 
voorbereidingen waren getroffen. [FFK: kennis t.a.v. edm technologie] Tijdens de demonstratie bij 
Ingersoll bleek het EDM proces niet onder controle en bleek er veel last te zijn van vervuiling tijdens 
het vonken waardoor kortsluitingen ontstonden. Deze problemen konden tijdens de demodag niet 
opgelost worden. Tevens gaven de technologen van de machinebouwer aan dat men  nog niet 
precies wist hoe deze problemen opgelost dienden te worden en dat de vonktijd waarschijnlijk boven 
de doelstelling zou blijven.  
 
Resultaat competitie 
De testresultaten gaven aanleiding om met Charmilles in zee te gaan en daar een machine te kopen 
met een snelspansysteem t.b.v. de elektrodes. [PO: op basis van resultaten een keuze voor een 
machine te maken] 
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Verbeterstap 
Tijdens oriëntatiefase bij de machinebouwers bleek men bij kleinere machines gebruik te maken van 
snelspansystemen om producten en elektrodes op te spannen in de machines. Dit bleek voor grotere 
elektrodes echter niet gebruikelijk. Bij de grotere machines werden elektroden en producten vaak 
handmatig uitgericht. Dit werd mede 
veroorzaakt doordat de grotere producten 
vaak in kleine series geproduceerd werden 
met relatief lange vonktijden. Daarbij waren de 
inrichttijden van ondergeschikt belang. Bij 
GMM was echter spraken van gelijksoortige 
producten die regelmatig terugkwamen en 
relatief korte bewerkingstijden. Tevens ontbrak 
het vakmanschap om telkens alles uit te 
richten. Het doel was een repeterend proces 
met minimale variabelen. Daarom werd door 
de technisch manager van GMM voorgesteld 
om zowel de producten als de elektroden van 
nulpuntsnelspansystemen te voorzien. [FFK: 
kennis t.a.v. gereedschap en 
productspannen, M: kennis t.a.v. 
spanmethodes, PO: inzicht om voordelen 
van snelspannen in te schatten] 
Dit stelde echter wel hogere eisen aan de bewerkingsreferenties van zowel elektroden als producten. 
Er werd uiteindelijk gekozen om een speciaal snelspansysteem op de elektrodehouder te zetten. 
Doormiddel van een Erowa Powerchuck was het hierdoor mogelijk om de elektrode zeer precies te 
positioneren. [CS: kennis t.a.v. specificaties, KG:kennis t.a.v. nauwkeurigheden] Er is gekozen 
voor een Erowa Powerchuck omdat de firma Erowa een goede naam heeft opgebouwd in de EDM 
wereld. Daarnaast werd de machine spantafel voorzien van een in eigen beheer ontworpen 
productspaarsysteem om de schermringen te positioneren. [PO: inzicht om een ontwerp te maken 
en voordelen van een systeem in te schatten] Hierbij werd voor de productuitrichting gekozen voor 
een systeem dat afgeleid is van de uitrichting zoals de klant ook gebruikte op de glaspers. Dit hield 
dus in dat zowel tijdens productie van het persgereedschap als bij gebruik van het persgereedschap 
van dezelfde referenties uitgegaan werd. Dit had als bijkomend voordeel dat de klant minder uit 
hoefde te richten op de glaspers. Men had in het verleden al onderzocht of dit tot de mogelijkheden 
behoorde maar dat was destijds moeilijk invulbaar. De introductie van dit nieuwe proces maakte het 
echter wel mogelijk. [PO: inzicht om fabricage en gebruik op elkaar af te stemmen, M: kennis 
t.a.v. fabricage- en gebruikmethode] Tevens werden de freesmachines en meetmachines op GMM 
voorzien van dezelfde systemen zodat in het gehele productieproces gebruik gemaakt werd van 
dezelfde uitrichtingsmethodieken. 

 

Powerchuck, bron: www.erowa.com 

Figuur 33: Erowa Powerchuck spantafel 
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8.5 Categorisering 
Bij de analyse van deze case is dezelfde benadering gekozen als de voorgaande cases. De casetekst 
is hiervoor uitgeschreven en de verschillende kennisaspecten zijn daarna geoormerkt. Daarna zijn ook 
hier de geoormerkte kennisaspecten gecategoriseerd in de Vincentiklassen. Dit resulteerde in de 
volgende tabel waarin de kennisaspecten gekoppeld zijn aan de kennisklassen van Vincenti. 
 
Tabel 8: Categorisering van kennis uit case-3 

1 2 3 4 5 6 

Fundamentele 
fabricage Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Kennis t.a.v.: 
Meetprocessen en 
meetmiddelen 
Bewerkingstechnologie 
(mogelijkheden en 
beperkingen) 
Kennis t.a.v. 
metaalbewerking(machines, 
gereedschappen, 
opspanningen en 
verspaning) 
Kennis t.a.v. gebruik van de 
matrijzen en 
glaspersproces 
Kennis t.a.v. geometrische 
meetdata en 
bematingskennis 
gereedschappen en 
matrijzen 
gedrag van glas tijdens het 
persen 
Efficiëntie van 
bewerkingsmethodieken 
Kennis t.a.v. materialen 
Kennis t.a.v. hulpmiddelen: 
machines, 
gereedschappen, 
opspanningen 
Kennis t.a.v. 
verspaningparameters: 
snijdparameters, 
voedingen, snijsnelheden 
Wiskundig inzicht (3D) 
Meetapparatuur en 
meetprocessen 
 
 
 

Kennis t.a.v.: 
TDP (Technisch Data 
Pakket – 
productspecificaties) 
Geometrische grootheden 
m.b.t. de glasdelen 
Geometrische grootheden 
m.b.t. de matrijzen zoals 
beschreven in TPD 
Machinespecificaties 
Nauwkeurigheden 
Eisen aan producten, 
gereedschappen en 
machines 
 

Kennis t.a.v.: 
Rekenhulpmiddelen voor 
geometrische analyse 
CMM-programmeer- en 
analysesoftware 
CADCAM-systemen: NC-
programmeersoftware, 
Simulatiesoftware 
Simulatie en NC-
programmering van EDM 
CAD-EDM electrode adhv 
correctiedata 
 

Kennis t.a.v.: 
Meetdata 
CAD-files 
CMM 
Uitvalgegeven, afwijkingen 
geometrische 
meetgegeven en analyses 
t.a.v. de glasproducten 
procesinstellingen 
polijsttijden 
Correctiedata van 
gereedschappen 
Standaard snijdparameters 
Standtijden van 
gereedschappen 
(levensduur) 
Geometrische staat van 
machines (afwijkingen van 
machine SC) 
Meetgegevens van 
dynamische testen 
(afwijkingen van machine 
SC) 
Ijk-protocol (machine 
parameter-instellingen) 
Geometrische meetdata 
van producten 
Geometrische meetdata 
van electrodes 
Oppervlaktegesteldheid: 
ruwheden 
Visuele constateringen 
Slijtagegegevens van 
electroden 
Inzichten in 
productiekosten 

Kennis t.a.v.: 
Afwegingen in hoeverre 
slijpbewerkingen benodigd 
zijn 
Inschattingen t.a.v. 
toelaatbare ruwheden 
Inschatten van invloed van 
procesinstellingen op het 
glasproduct 
Inschatting van invloed van 
matrijzen op glasproduct 
Betrekken van 
matrijsleverancier bij 
procesproblemen 
Herkennen dat overgangen 
(ribbels) glassprong 
kunnen veroorzaken 
Interpretatie van meetdata 
Beoordeling van meetdata 
t.o.v. de CS 
Interpretatie van 
oppervlaktegesteldheid en 
aftekeningen 
Interpretatie geometrische 
data 
Visuele interpretatie van 
productkwaliteit 
Inzicht in klantwensen 
t.a.v. 
oppervlaktegesteldheid 
(ruwheden, 
aansluitingen/scherpe 
overgangen) 
Inzichten hoe een klant 
een matrijs in praktijk 
gebruikt 
Beperkingen en praktische 
grenzen van bepaalde 
bewerkingsprocessen  
Proceskennis: optimale 
instellingen onder 
bepaalde condities 
Gereedschapgedrag 
tijdens bewerkingen 
Dynamisch machinegedrag 
(tijdens bewerkingen) 
Afwegingen van 
bewerkingskosten v.s. 
kwaliteit: inzicht in kosten 
van processen 
Toepasbaarheid en 
efficiëntie van bepaalde 
typen frezen 
‘5 assige’ 
simultaanfreestechnieken 
3D inzicht, visualisatie, 3D 
denken 
Gereedschapgedrag 
(uitvering, stabiliteit, 
flexbiliteit) 
Interpretatie van 
gereedschapslijtage 
Interpretatie van 
oppervlaktegesteldheid van 
producten 
Interpretatie van 
machinegedrag 
Machine 
parameterinstellingen t.b.v. 
productie 
Hoe voeren concollegas 
bepaalde bewerkingen uit 
Procesgrenzen van frezen 
Procesgrenzen van EDM 
Productkwaliteit 
Procesinstellingen en 
ervaringsgegevens met 
instellingen. Wat werkt in 

Kennis t.a.v.: 
Bewerkingsstappen van 
glasproductie 
Keuze om te langer te 
slijpen als een rand te ruw 
is 
Bewerkingstappen van 
fabricage van de matrijzen 
Geometrische 
analysemethodes van de 
matrijzen 
Probleem analyse 
oplossingen 
6-sigma 
procesbeheersmethodieken 
Procesanalyse technieken 
DAIMC 
Verpakkingsmethodes 
Gestandaardiseerde 
meetmethoden 
Gestandaardiseerde 
montage methoden en 
voorschriften 
Verpakkingsvoorschriften 
Bewerkingsmethoden 
Routing en TPD en 
bewerkingsvoorschriften 
Bewerkingsstrategieen 
(snedeopdeling, standaard 
frezen, speciaal geslepen 
vormfrezen, pendelen met 
bolfrezen) 
Gestandaardiseerde 
meetmethodes van 
gereedschapcorrecties 
Onderhoudsysteem 
(meetsystemen, machines, 
gereedschappen, 
spanmiddelen) 
Alternatieven 
bewerkingmethoden 
Standaard EDM 
procesparameters 
Routing van bestaand 
proces 
Routing van alternatief 
proces 
Opzet van een 
gestandaarddiseerd edm 
proces 
Projectaanpak: Beheersing 
van een 
samenwerkingsproces – 
teamwork 
ontwikkelprojecten 
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praktijk. 
Inzicht in 
productmaterialen, 
gereedschapmaterialen, 
gereedschapgeometrieen, 
en  machines 
Inzicht in fabricagekosten 
van verschillende 
technieken 
Correctiedata van 
electrode v.s. 
productgeometrie 
Interpretatie van EDM-
beeld 
Inzicht in 
procesparameters en 
bijsturing: ervaringskennis. 
Instellingen op gebied van 
vermogens, spoeling, 
verspaningssnelheid, 
inbranding enz.. . 
Afwegingen t.a.v. 
benodigde soort machine 
en te kiezen proces. 
Afwegingen om tot SC van 
een machine te komen. 
Productwensen, 
machinewensen, 
budgettering. 
Afwegen van mogelijke 
kostenbesparingen 
(inschatten) 
Marktkennis 
 

8.6 Conclusies 
Bij de analyse van het klantproject bleken alle kennisklassen van Vincenti vertegenwoordigd. 

• Fundamentele fabricage kennis vormt de basis voor het technische personeel 

• Criteria en specificaties zijn in ruime mate aanwezig maar het beheer kan beter. Niet alle 
klanteisen kunnen gevangen worden in criteria of specificaties. 

• Er worden veel systemen gebruikt die onafhankelijk van elkaar ingezet worden. Door koppeling 
van deze systemen kan veel efficiënter gewerkt worden 

• Kwantitatieve grootheden zijn in ruime mate voorhanden maar niet altijd toegankelijk. 

• Tijdens fabricage en investeringsbeslissingen spelen praktische overwegingen een zeer grote rol. 
Dat is ondermeer herleidbaar uit de zeer veel geïdentificeerde kennisaspecten. 

• Er worden veel werkmethodes gebruikt om processen te borgen. Ook hier lopen deze uiteen van 
eenvoudige werkmethodes tot officieel geformaliseerde procedures. Methodes kunnen ook 
gebruikt worden voor standaardiseren van handelingen, procesbeheersing en om processen te 
optimaliseren. 

8.7 Opmerkingen naar aanleiding van categorieën 
De analyse is uitgevoerd op basis van gesprekken met projectleden, op basis van observaties en  
ervaring tijdens de participatie in deze cases. 

• Tijdens de gesprekken met projectleden en uit interviews bleek dat betrokken technische 
personen beschikken over fundamentele fabricage kennis gevormd tijdens opleiding en praktische 
ervaring. Fundamentele basiskennis ten aanzien van EDM is deels ingehuurd in deze case. 

• Personeel geeft aan dat door de klant ter beschikking gestelde Criteria en specificaties volledig 
lijken. Het blijkt echter in de praktijk dat niet alle klantenwensen in criteria en specificaties te 
vangen zijn. Configuratiebeheer vormt ook hier de basis. Criteria & specificaties ten aanzien van 
machines worden anders beheerd dan van producten. 

• Er worden diverse theoretische hulpmiddelen en systemen gebruikt deze worden vooral gebruikt 
bij de CAM activiteiten en CMM activiteiten. 

• Er worden veel kwantitatieve grootheden verzameld. Het beheer daarvan is deels gestructureerd. 
Rapportages aan de klant worden gebaseerd op CMM data. 

• Er komt worden in de praktijk veel keuzes gemaakt op basis van praktische overwegingen. Dit 
geldt zowel ten aanzien van productie als investeringen. Het blijkt dat inzicht t.a.v. het gebruik van 
het product resulteert in beter inzicht t.a.v. niet beschreven criteria en vergroting van de fabricage 
knowhow. Er is bij de beoordeling van productkwaliteit veel ruimte voor verschillende interpretatie 
van specificaties. Correctie aan de hand van proces- en machinegedrag vereist ervaring en 
inzicht. 
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• Er wordt veel gewerkt aan de hand van gestructureerde werkmethodes voor procesbewaking om 
problemen te voorkomen. Specifieke werkmethodes kunnen ook helpen bij het gestructureerd 
oplossen van problemen. 
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9 Interviews 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal personen geïnterviewd die betrokken zijn bij verschillende 
projecten binnen DutchAero. Enkele van deze personen participeerden ook in de voorgenoemde 
casussen. Het bedrijf DutchAero en als gevolg de afdeling T&NPE zijn niet erg groot zodat de groep 
geïnterviewden beperkt is. Hierbij waren de technische basisdisciplines vertegenwoordigd. Deze 
personen zijn geïnterviewd aan de hand van een open interviewvorm. Hierbij zijn personen 
geïnterviewd die deels een loopbaan hebben doorlopen binnen deze organisatie maar er zijn ook 
personen gesproken die sinds kort in dienst zijn. Hierbij zijn kennisaspecten van de volgende functies 
aan de orde gekomen: Vakmensen, processpecialisten, NC-programmeurs, CMM-programmeurs, 
werkplaatsleiding, controleurs, werkvoorbereiders en projectleiders. 
 
Voordelen van open interviews 

• Open vragen geven de geïnterviewde meer ruimte om in eigen bewoordingen te antwoorden wat 
vaak meer en extra informatie oplevert. De respondenten kunnen onderwerpen uitgebreider 
belichten waardoor meer achtergrondinformatie verzameld kon worden. Hierbij  worden 
dwarsverbanden beter zichtbaar die bij gesloten vragen moeilijker naar boven zouden komen. 

• Doordat de onderzoeksgroep klein is kunnen tijdens de dataverwerking verbanden overzien 
worden. 

 
Nadelen van open interviews 

• Interviews kunnen lang duren. In enkele gevallen is ervoor gekozen om deze daarom op een later 
stadium te vervolgen. Hierdoor hebben deze in delen hebben plaatsgevonden. 

• De onderzoekspopulatie is erg klein zodat statistische analyse van de resultaten niet mogelijk is. 
 
Ondanks de nadelen is toch gekozen voor de open interviewvorm, mede omdat de 
onderzoekspopulatie vrij klein is. Tevens was statistische onderbouwing vanwege het type onderzoek 
niet van doorslaggevend belang. De hoeveelheid werk die gepaard gaat met het afnemen, uitwerking 
en analyse van de van de interviews was vanwege de kleine populatie te overzien. Tevens bood het 
open interview potentieel de mogelijkheid om onverwacht additionele informatie te vinden. 

9.1 Vraagstelling 
Tijdens de interviews was de vraagstelling erop gericht om antwoord op de onderzoeksvraag te 
vinden.  
“Welke soorten van kennis zijn te onderscheiden in de productieomgeving van DutchAero, en hoe 
kunnen die worden geclassificeerd? “ 
 
Voordat een classificatie kon plaatsvinden was het van belang om eerst de tweede deelvraag te 
beantwoorden:  “Welke soorten kennis worden bij DutchAero geïdentificeerd?” te beantwoorden. 
 
Om dit doel te bereiken zijn een aantal interviewvragen opgesteld. Hierbij is getracht om de vragen 
dusdanig te kiezen dat alle Vincenti Categorieën zouden kunnen worden gedekt worden. Zie bijlage 2  
voor de gebruikte interviewvragen en bijlage 3 voor de uitgewerkte interviews. 
 

9.2 Categorisering 
De analyse van de interviews heeft op eenzelfde wijze plaatsgevonden als de analyse van de cases. 
De teksten van de uitgeschreven interviews zijn nauwgezet doorlopen waarbij de verwijzingen naar 
kennissoorten geoormerkt zijn. Deze geoormerkte kennis is daarna gesorteerd en ingedeeld naar 
kennisklasse.  In de onderstaande tabel zijn de kennis aspecten gecategoriseerd terug te vinden. 
 
Tabel 9: Categorisering van kennis volgend uit interviews 

1 2 3 4 5 6 

Fundamentele 
fabricage 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 
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Kennis 

Kennis t.a.v.: 
Algemene en technische 
vorming 
basis metaalbewerking 
basiskennis mechanica, 
basiskennis  
basiskennis combineren 
met praktisch inzicht, 
basiskennis 
functiespecifiek, 
basiskennis t.a.v. 
verspaningparameters 
basiskennis 
werktuigbouwkunde, 
metaalbewerking, 
mechanica 
basisregels 
aanwezige informatie en 
kennis 
bewerkingskennis 
opgedaan tijdens 
cursussen en opleidingen 
bewerkingsmethodieken 
bewerkingsprincipes 
Bewerkingsprocessen 
bewerkingsstrategieen 
bewerkingstechnieken 
bewerkingstechnologie 
bewerkingstrategieen 
bewerkingsprocessen, 
calculatiebladen 
constructies 
fabricageprocessen 
fabrieksopzet 
functiespecifieke 
verantwoordelijkheid 
Fundamentele 
verspaningskennis 
generalisme 
geometrie   
gereedschap ontwikkeling 
gereedschappen 
gespecialiseerde 
proceskennis 
HSM 
ICT 
interpretatie van 
technische informatie 
kennis op vakgebied 
machinerevisie 
machinreparatie 
management 
metaalbewerking 
mechanica 
NC- programmeren 
ontwerpconcepten 
opleidingsniveau 
organisatie materialen 
processen 
productie 
spanmethodes 
spantechnieken 
specialisme  
specialistische kennis  
TDP 
technische basis 
technische documentatie 
technologieën 
technologische 
ontwikkelingen 
verspaning 
verspaningsproces 
verspaningstechnologie 
 
 

Kennis t.a.v.: 
TDP (Technisch Data 
Pakket, 
productspecificatie van 
klant) 
TPD (Technische Product 
Documentatie, intern 
overzicht binnen 
DutchAero) 
BOM (Bill Of Material) 
analyse-eisen 
Fabricageplan 
gereedschappen 
klantspecificaties,  
productconfiguratie 
specifieke eisen 
specifieke klanteisen 
 

Kennis t.a.v.: 
aanloopcycly, 
analysesoftware 
analytische tools 
CAD-systemen 
CAM-systemen 
CADCAM-systemen 
calculatie baseline, 
calculatiebladen/-sheets 
calculatietools 
configuratiesysteem 
database met 
verspaningparameters 
databeheer 
databeheersysteem, 
documentatie,  
documentatie 
documentatie in 
fabricageplan, 
ERP-systeem en 
rekenvellen, 
GD&T documentatie, 
geometrische wiskunde 
Gevangen in NC-code 
Inzetbaarheidsmatrix 
kennis in de vorm van 
documentatie 
kennis vanuit vakbladen 
kwaliteitsysteem,  
machinesimulatie 
Meetrapporten 
meetrapporten en 
statistische software, 
productdocumentatie 
rankingslijsten 
Rekenmiddelen voor 
maatcontrole 
rekenmiddelen voor 
verspaningscondities te 
berekenen.  
rekenvellen 
routers en bestelspecs 
scraplijsten 
Simulatiesysteem Vericut 
standaard 
werkmethodieken, 
statistische analyses en 
systemen 
systemen 
systemen en 
rekenhulpmiddelen, 
taakgerelateerde 
softwarepakketten en 
calculatiemethoden 
theoretische 
onderbouwing 
veranderprocessen 
verspaningscondities van 
leveranciers in lijsten 
 

Kennis t.a.v.: 
Beschreven kennis 
data in meetrapporten, 
grootheden bij 
veranderprocessen 
kennis van 
procesvariabelen 
kentallen en 
procesvariabelen 
meet- en procesgegevens, 
parameters en resultaten, 
parameters in 
calculatiebladen 
parameters t.b.v. 
calculatiebladen 
proces bij de klant 
procesgerelateerde data 
procesinstellingen 
procesmeetwaardes 
procesparameters 
procesvariabelen/ -data 
productgeometrie 
productmeetresultaten 
testresultaten 
variabelen op gebied van 
kennis 
variabelen uit analyses 
VC en NC-waardes, 
verspaningparameters 
visuele inspectie product 
 

Kennis t.a.v.: 
beslissingen op basis van 
ervaring 
bewerkingen 
bewerkingsmethodes en 
bewerkingstechnologie 
constructiebankwerken 
enkelstuksfabricage 
ervaring en inzicht in 
CADCAM systemen 
ervaring en inzicht leiden 
vrijwel automatisch tot een 
keuze 
ervaring werkvoorbereiding 
gebruikstoepassing 
gereedschappen 
geschiktheid van 
werkmethodes 
haalbaarheid 
HSM ervaring op basis van 
producten 
improvisatie 
inschattingen 
inschattingen van 
resulaten van 
veranderprocessen 
internet 
invloed van 
gereedschappen op het 
product 
Invloed van personen 
inzicht door ervaring 
inzicht en  optimalisatie 
van processen. 
inzicht en  rekenregels in 
calculatiesheets 
inzicht en ervaring t.a.v. 
processen 
inzicht en knowhow t.a.v. 
bewerkingen en 
verspaning 
inzicht in aannames, 
inzicht in aanwezige kennis 
inzicht in CADCAM 
systemen 
inzicht in de organisatie  
inzicht in kennis binnen 
bedrijf 
inzicht in kennisniveaus 
inzicht in praktische 
aanloop van productie, 
inzicht in processen  
inzicht in 
verspaningsprocessen 
inzicht om creatief te zijn 
(out of the box) 
inzicht op gebied van 
machine 
inzicht t.a.v. bewerkingen 
en werkplaats 
inzicht t.a.v. 
bewerkingsprocessen, 
inzicht t.a.v. processen 
inzicht voor verhoudingen 
en rollen 
inzichten 
kennis en ervaring om 
nieuwe dingen te 
ontwikkelen/combineren 
kennis en ervaring t.a.v. 
bewerkingen en 
werkvoorbereiding, 
kennis en inzicht in 
rolverdeling en taken 
kennis en inzicht in 
processen om zaken te 
combineren improvisatie 
kennis en inzicht t.a.v. 
werkvoorbereiding en 
bewerkingsprocessen 
kennis in hoofden van 
mensen 
kennis om 
dwarsverbanden te zien 
kennis van aannames voor 
calculaties 
kennis van goede 
voorbereidingen 
Kennis van optimalisatie 
van  calculatiebladen, 
Kennis vanuit een 
technische netwerk 
kennisdeling 
keuze vanuit analyse 

Kennis t.a.v.: 
aangeleerde werkmethodes 
aanpak van projectmethodes 
werkverdeling 
Aerospace regels 
AMDEC/FMEA methoden van 
procesoptimalisatie 
analysemethoden 
analysemethodiek 
bematingsregels 
berekeningsmethodes 
bevroren in een werkmethode 
bevroren NC-code 
bewerkingsmethoden 
bewerkingsstrategieen 
bewijsmethoden 
calculatiemethoden 
coaching 
coördinatie,  werkmethodes 
cultuur 
databeheer 
databeheermethode 
effectieve multidisciplinaire 
samenwerking 
empowerment 
fabricagemethodes 
fabricagemethodes zoals 
vermeld in fabricageplan,  
werkmethodes van wvb 
FAI methodes 
functiegerelateerde 
werkmethodes 
GD&D methodes  
geaccepteerde  
werkmethodes 
gebruikte productiemethoden 
geometrische afspraken en 
methodes, 
geometrische conventies. 
geometrische vraagstukken 
gestandaardiseerde 
bewerkingsmethoden 
Gestandaardiseerde 
methoden 
informatieoverdracht 
Instelmethodes van 
gereedschappen 
kennis geborgd in NC-code, , 
kennis nieuwe t.a.v. 
bewerkingsmethoden 
kennis op basis van ervaring 
kennis op gebied van 
beslissingen 
kennis op gebied van 
gestructureerde 
productieaanpak 
kennis tab testmethodes 
Kennis van meetprincipes 
kennis van regels, procedures 
en werkmethodes 
kennis van 
verbetermethoden, 
kennis van werkmethodes 
kennisdeling 
kennisdragers en invloed 
kennismanagement 
kennisoverdracht 
klantenregels en procedures 
kwaliteitsregels,registraties,  
meetmethoden 
metaalbewerkingsmethodes 
methoden van empowerment 
methoden van kennisborging 
methoden van 
probleemoplossing 
methoden van voor- en 
nacalculatie 
methoden 
methodes en instructies 
methodes en procedures 
methodes van dataopslag 
methodes van 
probleemoplossing 
methodieken 
multidisciplinaire projecten 
multidisciplinaire teams 
werkmethodes 
ontwikkeling van personeel  
opdeling van processen, 
Opspanmethodes voor 
producten 
organisatie en 
invloedstructuur 
plan van aanpak of 
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keuzes op basis van 
ervaring en inzicht 
kosten 
Kunnen inbeelden wat er in 
het proces gebeurt 
machinegedrag 
Machines monitoren 
machtsverdeling en 
verhoudingen 
management 
materiaal 
metaalbewerking 
methodes 
netwerk 
ontwikkeling 
opgedaan door praktische 
ervaring 
opgedaan tijdens 
probleemoplossing 
opspannen van producten 
optimalisatie van design 
opzetten van testen 
overwegingen 
praktijk in de werkplaats en 
methodes 
praktisch bepalen van 
verspaningparameters 
praktische  
gereedschappen 
praktische ervaring en 
inzicht 
praktische ervaringen 
praktische inzicht in 
bewerkingsprocessen 
praktische kennis t.a.v. 
producten en processen 
praktische overwegingen 
praktische 
probleemoplossing 
problemen en 
prioriteitenstelling 
procesbijsturing 
procescontrole 
processen 
processen te optimaliseren 
Processen monitoren 
Processen opstarten 
producten 
Producten monitoren 
puzzelen op basis van 
procesinformatie 
relaties tussen variabelen 
remmende voorsprong 
Risico-inschatting op 
kennis en ervaring 
snelle 
probleemoplossingen 
sociale vaardigheden 
specialisatie en ervaring 
specialisatie op 
deelgebieden 
toegepast kennis in de 
vorm van nieuwe 
bewerkingstechnologieën 
verantwoordelijkheden  
verspaning 
verwerking van praktische 
kennis 
vuistregels en knowhow 
wat er aan de snijdpunt 
gebeurt 
werken op basis van 
ervaring met andere 
werkmethoden 
werkmethoden en 
processen 
zelfstudie 
 

voorbereidingen 
prioriteitenstelling 
probleemgericht werken 
probleemoplossingsmethoden 
Procedures 
procesanalyse 
procesbijsturing 
procesmetingen 
Processpecificaties 
productieopzet/-organisatie 
projectmanagement 
projectmethoden 
rapportagemethode 
Risico-analyse 
rolverdeling en taken 
spanmethodieken 
specialisaties 
specifieke 
bewerkingsmethodieken 
standaard werkmethoden 
statistische 6-sigma 
methodieken 
statistische analysemethoden 
teamwork 
teamwork en motivatie 
technische gebruiken 
TPD en datasystemen, 
van procesbeheersing 
verspaning 
verspaningsmethoden 
vertrouwde werkmethodes 
voorbereidingsmethoden 
voorgeschreven 
werkmethodieken 
werkmethoden 
werkvoorschriften 
 

 

9.3 Conclusies 
Bij de analyse van het bleken alle kennisklassen van Vincenti vertegenwoordigd. 

• Fundamentele fabricage kennis en enige productkennis vormen de basis 

• Criteria en specificaties zijn in ruime mate aanwezig maar het beheer kan beter. Niet alle 
klanteisen kunnen gevangen worden in criteria of specificaties. 

• Er worden diverse verschillende systemen onafhankelijk van elkaar als theoretisch hulpmiddel 
ingezet. Door koppeling van deze systemen kan de efficiëntie verbeterd worden. 

• Kwantitatieve grootheden zijn in ruime mate voorhanden maar toegankelijkheid en dus hergebruik 
vormen een probleem. 
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• Tijdens fabricage en investeringsbeslissingen spelen praktische overwegingen een grote rol. 

• Op verschillende niveaus worden al dan niet geformaliseerde werkmethodes veelvuldig toegepast 
 

9.4 Opmerkingen naar aanleiding van categorieën 
De analyse is uitgevoerd op basis van gesprekken met geïnterviewden, projectleden, op basis van 
observaties en ervaring bij DutchAero. 

• Uit de interviews blijkt dat het technische personeel een gelijksoortige achtergrond heeft waarbij 
de Fundamentele fabricagekennis opgepikt is. De basis wordt gevormd door een technische 
basisopleiding gevolgd door een praktische opleiding gericht op metaalbewerking. Daarna zijn er 
functiespecifieke opleidingen gevolgd. Hierbij lag de nadruk op het combineren van theorie met 
praktische ervaring. 

• De criteria en specificaties kunnen opgedeeld worden in product-,processpecificaties  en 
specificaties t.a.v. hulpmiddelen. Er wordt diverse keren genoemd dat configuratiebeheer ten 
aanzien van product en klantspecificaties niet voldoet aan de wensen. Het is niet duidelijk hoe het 
beheer van bepaalde gegevens zoals CAD data formeel geregeld is. Tevens is koppeling tussen 
technische en logistieke dat niet geborgd. 

• Er worden diverse systemen gebruik die allemaal stand alone werken. Uitwisseling van data is 
niet gestructureerd zodat er veel informatie dubbel verwerkt wordt of niet overeenstemt. Doordat 
de systemen vooral functiegericht gebruikt worden is toegankelijkheid door anderen personen tot 
deze informatie niet mogelijk. Kennisdeling kan een stuk beter door koppeling van verschillende 
systemen. 

• Er wordt ook veel data gebruikt en gegenereerd tijdens de verschillende processtappen. Deze 
data wordt echter vaak voor specifieke doelen verzameld bijvoorbeeld omdat bijvoorbeeld de klant 
vraagt naar meetdata of slechts tijdelijk verzameld om een deelproces te optimaliseren. Daarnaast 
wordt  regulier verzamelde data op verschillende plaatsen in allerlei verschillende al dan niet 
persoonlijke databases opgeslagen. Er wordt echter geen gestructureerd beheer gepleegd ten 
aanzien van al deze procesdata. Mede hierdoor vormt de is de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van al deze data een probleem.  

• Zeer veel beslissingen ten aanzien van processen en inzet van middelen worden genomen op 
basis van praktische overwegingen. Wederom blijkt dat dit gebaseerd is op knowhow en zeer 
persoonsafhankelijk is en risico’s met zich meebrengt.  

• Er wordt veel gewerkt aan de hand van al dan niet geformaliseerde werkmethodes. 
Werkmethodes liggen voor een groot deel vast maar wijzigingen hierin worden niet altijd 
opgemerkt omdat deze niet goed gelezen worden. Er zijn verschillende niveaus te onderscheiden: 
kwaliteitsprocedures, werkmethodes ten aanzien van processen, werkmethodes ten aanzien van 
middelen. 
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10 Anlsyes van algemene resultaten 
De analyse van de cases en de interviews leveren een bron van informatie die verder gaat dan alleen 
de kennissoorten die gecategoriseerd kunnen worden. Het levert ook veel informatie op hoe met 
kennisbeheer omgegaan wordt. 

10.1 Kennisbeheer 
Tijdens de interviews bleek dat er behoefte is aan kennis- en informatiebeheer. Het bleek dat er vrij 
weinig kennis voorhanden is hoe kennis efficiënt beheerd kan worden. Men worstelt met het probleem 
hoe tijdens projecten gegenereerde kennis efficiënt geborgd en hergebruikt kan worden.  
Er wordt door diverse personen aangegeven dat middelen voor kennisdeling ontbreken. Er zijn weinig 
mogelijkheden en aandacht vanuit de organisatie om een structuur te bieden waarin kennis geborgd 
en beheerd wordt. Geïnterviewden geven aan dat informatiebeheer niet duidelijk gestructureerd 
plaatsvindt. Men plaatst grote vraagtekens bij configuratiemanagement zoals dat momenteel ingevuld 
wordt. Medewerkers verzamelen veel informatie die ongestructureerd opgeslagen wordt waardoor 
deze voor andere medewerkers ontoegankelijk blijkt. Op bepaalde vakgebieden zijn door de 
reorganisaties gaten ontstaan t.a.v. diepgaande kennis. Er wordt onder meer aangegeven dat er geen 
gestructureerde opleidingsplannen gevolgd worden. 

10.2 Kennis versus kunde 
De categorie ‘Praktische Overwegingen’ is een moeilijke tastbare categorie. Het lijkt een beetje een 
verzamelcategorie waarin kennissoorten terecht komen die niet helemaal tastbaar zijn of waar men 
geen goede vat op krijgt. In alle analyses komt naar voren dat deze categorie erg veel verschillende 
variabelen bevat. Inzicht en ervaring zijn begrippen die over het algemeen betrekking hebben op het 
verantwoord keuzes kunnen maken binnen een gevarieerde set van mogelijkheden. Het kan erg 
persoonlijk van aard zijn hoe praktische overwegingen ingevuld worden. Er zijn vaak namelijk 
meerdere mogelijkheden om tot een acceptabel resultaat te komen. Enkele geïnterviewden zien een 
sterk verschil tussen kennis en kunde. Kennis ziet men als een theoretische basis die personen 
verkrijgen tijdens hun opleiding en cursussen. Kunde wordt gezien als het efficiënt kunnen 
combineren van deze kennis met praktische ervaring. Kunde blijkt in de praktijk uit het verantwoord 
kunnen maken van keuzes. Personen met eenzelfde soort achtergrond blijken in praktijk toch op een 
verschillend niveau te presteren. Zo blijkt er op elke afdeling wel een topper aanwezig die bekend 
staat als zijnde de specialist. Vaak hebben meerdere mensen op de afdeling een soortgelijke 
opleidingsachtergrond en een vergelijkbaar aantal dienstjaren. Toch blijken deze specialisten op een 
hoger kennisniveau te acteren. Als beter naar deze personen gekeken wordt blijken ze een soort 
‘drive’ of ‘bezieling’ te hebben die het er toe drijft of zichzelf te blijven ontwikkelen op hun vakgebied. 
Hierbij ontwikkelen zij een grote mate van kunde of knowhow . Deze personen blijken erg goed in het 
combineren van kennis die vakgebiedoverschrijdend is. Ze lijken wel geprikkeld te worden door 
problemen waarvoor oplossingen gezocht dienen te worden en bijten zich daarin vast tot er een 
oplossing is. 
 

10.3 Sociale aspecten 
Projecten zijn groepswerk. Om een efficiënte bijdrage te kunnen leveren aan een project dienen de 
projectleden samen te werken en kennis te delen. Tijdens de gesprekken bleek dat er binnen een 
lopend project goed kennis uitgewisseld wordt. Dit blijkt vaak impliciete kennis te zijn die mondeling of 
visueel uitgewisseld wordt zonder dat deze gecodeerd of vastgelegd wordt. Technische kennis deling 
over projecten heen wordt moeilijker. Tevens blijkt bij beëindiging van een project dat veel technische 
kennis verdwijnt of moeilijker toegankelijk wordt. Zo wordt door verschillende geïnterviewden verteld 
dat men regelmatig tegen het feit aanloopt dat er technische informatie of kennis onvindbaar is terwijl 
men zeker is dat dit bij een ander project deze kennis gegenereerd en beschikbaar was. 

10.4 Kennis t.a.v. invloed (cultuur & structuur) 
Groepswerk gaat gepaard met groepsbeslissingen. Interne politieke en verhoudingen blijken ook van 
invloed op technische beslissingen die als projectgroep genomen worden. Zo kan het voorkomen dat 
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de status die iemand in een groep bekleed van grote invloed is op inbreng van anderen of keuzes die 
gemaakt worden. Tevens kan een lobby het draagvlak voor een gekozen weg beïnvloeden. Enkele 
geïnterviewden geven aan dat bij bepaalde overleggen uitspraken van bepaalde personen op basis 
van autoriteit zondermeer geaccepteerd worden terwijl uitspraken van andere personen in twijfel 
getrokken worden terwijl de technische onderbouwing meer gefundeerd beter is. 
 
Cultuur: De bedrijfscultuur is van invloed op de manier hoe met kennis en informatie omgegaan 
wordt. DutchAero is voortgekomen uit Philips Machinefabrieken. Zo is DutchAero is een technisch 
mannenbedrijf. Veel van de technische medewerkers hebben een loopbaan die gestart is bij die firma. 
De technische mensen zijn veelal ambachtelijk geschoold in een meester gezel omgeving. Men is na 
een technische interne basisopleiding geplaatst in een werkplaats, van daaruit heeft men vaak onder 
begeleiding van een vakman ervaring opgedaan. Na enkele jaren is men doorgegroeid. Men hecht 
zeer veel waarde aan ervaring met verspanende bewerkingen. Vakmanschap en werkplaatservaring 
staan hierbij in een hoog vaandel. Binnen DutchAero zijn een aantal personen werkzaam die gezien 
worden als de technisch specialisten op een bepaald gebied. Tijdens de interviews werd door enkele 
respondenten duidelijk aangegeven dat zij verschil zien tussen kennis (weten) en kunde (knowhow). 
Aan kunde wordt erg grote waarde gehecht. Senioriteit en aanzien wordt mede bepaald door de mate 
van technische kennis waarover men beschikt. Technisch personeel dat van andere firma’s afkomstig 
is, is dun gezaaid. Dit in tegenstelling tot managers die vrijwel allemaal van andere firma’s afkomstig 
zijn. De laatste tijd ziet men dat er meer technisch personeel van andere firma’s aangenomen wordt. 
Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat er geen aanwas of opleiding meer plaatsvindt van 
technisch personeel. 
 
Projecten: Projectleden behoren tot een bepaalde lijnafdeling waarin ze een bepaalde taak vervullen. 
Daarnaast participeren naast hun dagelijkse werkzaamheden in diverse projecten. In praktijk blijkt het 
voor de projectleden moeilijk om te schakelen en prioriteiten te bepalen tussen de dagelijkse 
werkzaamheden en de projecten. Er zijn in het verleden diverse initiatieven ontplooid voor het 
optimaliseren van de technische organisatie. Zo zijn diverse mensen binnen de organisatie geschoold 
in 6-sigma methodieken en Lean Manufacturing principes. Deze initiatieven lijken echter te stranden. 
Men lijkt geen tijd te nemen om projecten en procesgerelateerde zaken gestructureerd af te handelen. 
Er wordt enerzijds tot bepaalde hoogte gewerkt volgens bepaalde strategieën,methodes en 
projectprincipes en anderzijds wordt men geleefd door de waan van de dag.  
 
Kennisinfrastructuur en netwerk: Geïnterviewden geven aan dat de laatste jaren kennisnetwerken 
sterk afgebrokkeld zijn en dat men moeite heeft om ingangen tot bepaalde soorten technologische 
kennis te vinden. Toen men nog deel uitmaakte van Philips Machinefabrieken maakte men deel uit 
van een zeer grote organisatie met een zeer uitgebreid en gevarieerd netwerk van metaalbewerkende 
bedrijven, toeleveranciers en klanten. Deze organisatie is het afgelopen decennium uiteengevallen en 
daarbij versnipperd geraakt en deels opgeheven. Een aantal gecentraliseerde diensten fungeerden 
als op hoog kennisniveau opererende kennisbronnen op gebieden zoals ICT, machines, 
gereedschappen, opleidingen, HRM, technologieontwikkeling, gebouwbeheer.  
Toen deze diensten wegvielen zijn een aantal taken in de organisatie ondergebracht bij minder 
gespecialiseerd personeel, een aantal zaken worden uitbesteed naar externe bedrijven en een aantal 
zaken zijn niet opgepikt. In de afgelopen zijn zaken zoals de technische bedrijfsopleiding opgeheven 
en zijn gestructureerde opleidingsplannen verdwenen. Tevens hebben in de aanloop naar de verkoop 
van DutchAero diverse reorganisaties plaatsgevonden waarbij enerzijds jong en anderzijds ouder zeer 
ervaren technisch personeel is weggevallen. Hierbij zijn taken slechts deels overgedragen en 
kennisoverdracht heeft bijna geen aandacht gekregen. Op allerlei vlakken is het technische kennis 
niveau afgenomen.  
 
 
Diverse personen binnen DutchAero spreken hun zorg uit over het technologische niveau waarop 
DutchAero momenteel opereert. Er heerst een gevoel dat het bedrijf op het valk van technologische 
kennis stil is blijven staan en dat het zelfs op een aantal fronten achteruit is gegaan. Hierbij wordt met 
name gesproken over zaken die te maken hebben met technische kennis zoals opleidingen, 
hogesnelheidverspaning, procestechnieken, meettechniek, werkplaatsautomatisering, 
machinebediening, gereedschapkennis enzovoorts. 
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11 Analyse onderzoek 
 
Uit de analyses van de cases en interviews zijn een aantal zeer grote tabellen voortgekomen. Deze 
tabellen zijn samengevoegd tot één geheel en zijn vervolgens nader bestudeerd.  
 

11.1 Structuur 
Er kan een structuur aangebracht worden in de kennistabel. Dit is ontstaan naar aanleiding van 
gesprekken met personeel en op basis van eigen ervaring tijdens diverse projecten waarin 
geparticipeerd is. Er ligt tijdens de fabricage de nadruk op een drietal hoofdaspecten. Dat zijn 
achtereenvolgens Producten, Processen en (Hulp)Middelen. De productkennis resulteert in keuze en 
inzet van bepaalde fabricage processen. Bij de inzet van deze fabricageprocessen wordt gebruik 
gemaakt van allerlei hulpmiddelen. Op basis van deze constatering kan een opdeling gemaakt worden 
in hoofdgroepen waarop kennis van toepassing is. De kennissoorten die in de cases aan de orde 
komen kunnen gesorteerd worden naar deze hoofdgroepen: 

• Kennis ten aanzien van het product: Deze kennis heeft betrekking op het product dat 
geproduceerd wordt. Hierbij dient gedacht te worden aan alle kennisaspecten t.a.v. het product. 
Dat zijn zaken variërend van productconfiguratie, materiaal, gebruik, beheer en handeling van 
productdata, kennis t.a.v. niet beschreven eisen,  

• Kennis ten aanzien van het proces: Deze kennis heeft vooral betrekking de van toepassing 
zijnde fabricageprocessen. De fabricage processen vormen de basis om de producten te kunnen 
produceren. Het spreekt voor zich dat DA allerlei soorten van kennis in huis heeft om deze 
processen te kunnen toepassen, beheren en optimaliseren. 

• Kennis ten aanzien van (hulp)middelen: deze kennis heeft voornamelijk betrekking op de 
hulpmiddelen die gebruikt worden. Hulpmiddelen worden gebruikt tijdens de fabricageprocessen 
en productenbeheer. Dit zijn zaken zoals machines, gereedschappen, spanmiddelen, chemicaliën 
maar ook ICT systemen vallen hieronder. Van al deze hulpmiddelen zijn kennisaspecten van 
toepassing. 

 
Deze hoofdgroepen kunnen in de Vincenti classificatie ondergebracht worden.  
 
Tabel 10: Classificatie opgesplitst naar proces, product en (hulp)middelen 

 Product Proces Middelen 

Fundamentele 
Fabricage Kennis 

Gebruikerskennis 
ontwerpkennis 
materiaalkennis 

Bewerkingstechnologieën 
metaalbewerkingskennis 
kennis t.a.v. speciale processen 
procesbeheersing 

Kennis t.a.v. 
metaalbewerking(machines, 
gereedschappen, opspanningen en 
verspaning) 
Kennis t.a.v. gereedschappen 
Kennis t.a.v. spanmiddelen 
Spanmethoden en middelen 

Criteria en 
Specificaties 

TDP (Technisch Data Pakket – 
productspecificaties) 
3D cad 
2D cad 
Partslist 

Externe processpecificaties 
Interne processpecificaties 
Inkoop specificaties 

Machinespecificaties 
gereedschapspecificaties 
spanmiddel specificaties 
specificaties van alle middelen 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

CAD-software 
Visualisatie software voor 3D modellen 
en digitale tekeningen 
 

CAM-systemen t.b.v. genereren van 
NC 
Simulatiesoftware 
CMM-programmeersoftware 
 
Calculatiebladen: productiekosten, 
financiële berekeningen, commerciële 
berekeningen, kostenstructuur DA, 
bedrijfsstrategie enz. 
Bepaling verspaningscondities 
Basisregels t.a.v. winst en 
verliesrekeningen voor business case 
HSM-ontwikkelsoftware: Software voor 
datalogging en HSM-analyse 
Statistische analysesoftware 
Planning in ERP systeem 
Configuratiesysteem 

CAD-systemen t.b.v. definitie van 
spanmiddelen 
CAD-systemen t.b.v. definitie van 
gereedschappen 
Internetapplicaties t.b.v. data-
uitwisseling zoals: PDM, JDL,Material 
Management website, LM-Aero 
Supplier Quality System (QCS-001), 
SPAR,SQAR,EMAP 
CMM programmeersoftware 
CAM systemen: CAM 
programmeersystemen (UG, Catia), 
Simulatiesystemen (Vericut), 
Gereedschapdatabase (Wintool) 
Digital Data Management systemen: 
centrale opslagmedia, persoonlijke 
opslagmedia 

Kwantitatieve 
grootheden 

Productbemating 
CAD-data 
Toleranties 
Materiaalafmetingen (stock materials) 
Kosten vanuit offertes (materiaal & 
processen) 
Productgeometrie, 
oppervlaktegesteldheid 

Procesdata 
producttechnische meetdata (IMS) 
Uitvalgegeven, afwijkingen 
Correctiedata van gereedschappen 
bewerkingsparameters o.a. tijden, 
snijdparameters, 
verspaningparameters, instellingen 
productiekosten 
CMM-data 
gereedschapdata 
planningsdata 

kwantitatieve data 
kwalitatieve data 
gebruiksdata 
 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  80 
  

QA-data 
PI: Prestatie (performance) Indicatoren 

Praktische 
Overwegingen 

afwegingen t.a.v. invloed van 
bewerkingen 
afwegingen t.a.v. gebruikerseisen 
interpretatie van productstaat 
Risico afweging t.a.v. processen op 
product 

knowhow t.a.v. 
bewerkingstechnologieën 
knowhow t.a.v. procesbeheersing en 
optimalisatie 

knowhow t.a.v. hulpmiddelen 

Methoden 
 

Bewerkingsstappen bij klant t.a.v. 
product 
Geometrische analysemethodes van 
de matrijzen 
Productspecifieke methodes 
GD&T (bematingsmethodieken) 
Probleem analyse oplossingen 
6-sigma procesbeheersmethodieken 
Procesanalyse technieken 

Routing en TPD en 
bewerkingsvoorschriften 
Bewerkingsstrategieen 
(snedeopdeling, standaard frezen, 
speciaal geslepen vormfrezen, 
pendelen met bolfrezen) 
Gestandaardiseerde meetmethodes 
van gereedschapcorrecties 
Onderhoudsysteem (meetsystemen, 
machines, gereedschappen, 
spanmiddelen) 
Alternatieven bewerkingmethoden 
Standaard EDM procesparameters 
Routing van bestaand proces 
Routing van alternatief proces 
Opzet van een gestandaarddiseerd 
edm proces 
Projectaanpak: Beheersing van een 
samenwerkingsproces – teamwork 
DAIMC 
Verpakkingsmethodes 
Verpakkingsvoorschriften 
Bewerkingstappen van fabricage van 
de matrijzen 
Methodes die voorgeschreven worden 
door de klant 
Methodes die van toepassing zijn op 
een proces 
Methodes die voorgeschreven worden 
door het kwaliteitssysteem van DA 
Methodes die voorgeschreven worden 
door de branche/markt 
Algemeen geldende methodes 
Procesgerichte methodes 
Bewerkingsmethoden 
Gestandaardiseerde meetmethoden 
Gestandaardiseerde montage 
methoden en voorschriften 
ontwikkelprojecten 
Offertetraject 
PO Formulieren LMA 
Offerteoverleg 
Offerte traject binnen DA 
Offerte indiening via LMA 
 
 
Risicoanalyses – Brainstormen 
Methoden van businesscase 
Interne procedures t.a.v. 
orderfulfillment 
Interne procedure orderevaluatie 
(order review) 
Procedures t.a.v. Exostar 
Standaardmethodiek ‘ontwikkeling en 
vrijgave van bewerkingsprocessen’ 
Opstellen, gebruik en beheer van het 
Technisch Plan 
Projectprocedures en methodieken 
Brainstormtechnieken 
Werkmethodes in werkplaats en 
processen 
HSM verspaningsmethoden 
Standaard NC-bewerkingsmethoden 
en programmeermethoden 
Opspanmethodieken en instructies 
Opstellen van TPD (Technische 
Product Documentatie) 
Fabricage instructies, 
bewerkingsinstructies 
Opstellen en gebruik van IMS: 
Procescontrole en productcontrole 
documenten 
Routing 
NC 
Gereedschapbeheer 
Genereren en gebruik van 
gereedschaplijsten 
Genereren CMM files en instructies 
ERP 
Documenten revisie 
Beheer van technische data, CAD 
data, specificaties & criteria 
Configuratiebeheer 
kwaliteitsvoorschriften 
Fabricage- en bewerkingsmethoden 
Methodes voor risico-inventarisaties 
Opzetten en uitvoeren van testen 
Opzet HSM-testen 
Proces-, opspan-, opstel-, instel- en 
bewerkingsinstructies 

Kostentoerekening en opzet van 
calculatiebladen 
Verrekening van learning curve 
Toerekenmethoden tijden en kosten 
Logboeken met procesvariabelen 
tijdens inzet van speciale processen 
Logboeken t.a.v. inzet van speciale 
processen en inzet van personeel bij 
speciale processen 
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Standaard bewerkingsmethodes 
Verwerking van NC-aanpassingen 
TTO-methodiek 
FAI-methodiek 
Gebruik van internet applicaties PDM, 
JDL,Material Management website, 
LM-Aero Supplier Quality System 
(QCS-001), SPAR,SQAR,EMAP 
Teamwork 
Projectmethodieken 
Gereedschappen, machines en 
opspanmiddelen 
Opzet van NC 
HSM ontwikkelmethoden 
Methodieken voor datacollectie 
Methodieken voor procesoptimalisatie 
Methodieken voor procesbeheersing 
en –sturing 
DAIMC-methode 
6-sigma methodieken 
Gereedschapset 6-sigma methodieken 
Gebruik van statistische analyes 
Procesvoorschriften speciale 
processen: etsen, penetranten, 
anodiseren, mpi, prime&paint 
Voorschreven behandelingsmethoden 
m.b.v. speciale processen 
Uitvoeringsmethoden van speciale 
processen 
Toepassing van voorgeschreven 
stoffen 
Vrijgave van speciale processen, 
methoden en middelen 
(Gestandaardiseerde) werkmethodes 
Werkmethodes t.b.v. NC-
programmering en simulatie 
Werkmethodes t.a.v. 
gereedschapbeheer in Wintool 
Genereren en gebruik van 
gereedschaplijsten 
Genereren en gebruik van 
opspaninstructies 
Inzet en gebruik van 
gereedschapcombinaties 
CMM programmeermethoden 
Gebruik van CMM machines 
CMM files en meetinstructies inclusief 
meetopspanningen 
Formeel Bevroren fabricage- en 
bewerkingsmethoden 
Databeheer 
Werkmethoden van de klant 
Kwaliteitssystemen 
Klantspecifieke methodes en 
kwaliteitsvoorschriften 
Procescontrole 
Levelspecifieke opleidingsmethoden 
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11.2 Vereenvoudiging 
In een poging om op basis van deze gegevens tot een vereenvoudiging te komen is de volgende tabel 
tot stand gekomen. Hierbij is getracht alle kennisaspecten te groeperen onder aan algemene titel. 
Deze titels vormen een benadering van de genoemde soorten kennis. Gebruik van beide tabellen blijft 
noodzakelijk om een volledig beeld te kunnen vormen. 
 

Tabel 11: Vereenvoudigde kennistabel 

 Product Proces Middelen 

Fundamentele Fabricage 
Kennis 

Algemene productkennis Algemene proceskennis om 
product te produceren 

Algemene kennis t.a.v. de 
middelen die gebruikt 
worden bij fabricage 

Criteria en Specificaties Technische beschrijving van 
het product 

Technische beschrijving van 
de fabricage processen 

Technische beschrijving van 
alle benodigde middelen 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen om product te 
handelen 

Hulpmiddelen om procesdata 
te handelen 

Hulpmiddelen om data t.a.v. 
de middelen te handelen 

Kwantitatieve grootheden Data t.a.v. het product 
 

Procesdata Data t.a.v. de hulpmiddelen 

Praktische Overwegingen Know how t.a.v. het product Knowhow t.a.v. de gebruikte 
processen 

Knowhow t.a.v. de 
benodigde middelen 

Methoden 
 

Werkmethoden rondom 
productbeheer 

Werkmethoden t.a.v. de van 
toepassing zijnde  
fabricageprocessen 

Werkmethoden t.a.v. het 
beheer van benodigde 
hulpmiddelen 
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12 Conclusies 
Op basis van de analyses kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord worden. 
 
Hoofdvraag: 
“Welke soorten van kennis zijn te onderscheiden in de productieomgeving van DutchAero, en hoe 
kunnen die worden geclassificeerd? “ 
 
Antwoord op de hoofdvraag: 
Er blijken zeer veel verschillende kennissoorten bij DutchAero voor te komen die allen ondergebracht 
kunnen worden in de kennisklassen van Vincenti. Het blijkt dat alle kenniscategorieën van de Vincenti 
indeling onderscheiden kunnen worden bij DutchAero. De classificatie die Vincenti opgezet heeft voor 
ontwerpomgevingen lijkt hierdoor overdraagbaar naar deze fabricageomgeving. Het bleek mogelijk om 
een verdere onderverdeling aan te brengen in de soorten kennis bij DutchAero. Hiervoor is binnen de 
classificaties onderscheid aangebracht in de volgende hoofdgroepen: product, proces en middelen. 
Dit resulteerde na een vereenvoudiging in onderstaande tabel. 
 
Tabel 12: Vereenvoudigde fabricagekennis tabel 

 Product Proces Middelen 

Fundamentele Fabricage 
Kennis 

Algemene productkennis Algemene proceskennis om 
product te produceren 

Algemene kennis t.a.v. de 
middelen die gebruikt 
worden bij fabricage 

Criteria en Specificaties Technische beschrijving van 
het product 

Technische beschrijving van 
de fabricage processen 

Technische beschrijving van 
alle benodigde middelen 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen om product te 
handelen 

Hulpmiddelen om procesdata 
te handelen 

Hulpmiddelen om data t.a.v. 
de middelen te handelen 

Kwantitatieve grootheden Data t.a.v. het product 
 

Procesdata Data t.a.v. de hulpmiddelen 

Praktische Overwegingen Know how t.a.v. het product Knowhow t.a.v. de gebruikte 
processen 

Knowhow t.a.v. de 
benodigde middelen 

Methoden 
 

Werkmethoden rondom 
productbeheer 

Werkmethoden t.a.v. de van 
toepassing zijnde  
fabricageprocessen 

Werkmethoden t.a.v. het 
beheer van benodigde 
hulpmiddelen 

 

12.1 Scheiding tussen categorieën 
De scheidslijnen tussen de verschillende categorieën zijn niet altijd hard te trekken. Zo bestaat er een 
grijs gebied tussen kennis (weten; fundamentele fabricagekennis) en kunde (knowhow; praktische 
overwegingen). Deze hangen samen omdat kennen een wisselwerking heeft met kunnen. Daarnaast 
blijkt kennis te evolueren, fundamentele fabricagekennis komt vaak voort uit praktische overwegingen 
die geformaliseerd zijn in methoden aan de hand van procesanalyses op basis van kwantitatieve 
overwegingen en theoretische hulpmiddelen.  

12.2 Beperkingen t.a.v. Vincenti classificatie 
De classificatie van Vincenti lijkt uit te gaan van kennis gekoppeld aan een individu. Evenals bij 
andere onderzoeken lijkt ook bij DutchAero dat kennis gekoppels aan een collectief meer omvat dan 
wanneer kennis gekoppels wordt aan een individu. Dat blijkt ook uit het feit dat projecten in 
multifunctioneel teamverband worden uitgevoerd. Hierbij vertegenwoordigen alle projectleden 
verschillende kennisgebieden en brengen zij hun eigen specialisme in. Daarbij blijken zaken zoals 
interne politiek, bedrijfscultuur, Sociale aspecten en persoonlijke drive van grote invloed op de 
collectieve kennis. 
De afbakening van de Vincenti klassen is niet altijd even hard en duidelijk. Kennisklassen die Ropohl 
en Bayazit definiëren  zoals ‘socio technical understanding’ en ‘collaborative Knowledge’ lijken in 
eerste instantie buiten het Vincenti bereik lijken te vallen. Als men echter de Vincenti klasse 
‘praktische overwegingen’ ruim opvat, dan kan ‘socio technical understanding’ hierin ondergebracht 
worden. Tevens blijkt ‘collaborative Knowledge’ te passen in de werkmethodes zoals multidisciplinaire 
teams. De Vincenti classificatie lijkt dus te voldoen om alle geïdentificeerde kennissoorten in onder te 
brengen. 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  84 
  



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  85 
  

13 Aanbevelingen 
De kennissoorten zijn volgens de Vincenti classificatie in kaart gebracht. Voor DutchAero is dit slechts 
een basis waarmee het inzicht ten aaanzien van de aanwezige kennissoorten vergroot is.  

13.1 Cultuur 
De mens is de centrale kennisdrager in het fabricage proces. Slechts een deel van de kennis kan 
opgeslagen worden in systemen.  Kennis delen is meer dan het ontwikkelen van voorgeschreven 
werkmethodes. Voorwaarde voor kennisdeling is dan men kennis wil delen en de meerwaarde van 
kennisdeling ervaart. Dat houdt dus in dat kennisdeling wordt gezien als een kritische succesfactor en 
dat er geen kennis is macht cultuur heerst. Daarom dient kennismanagement zich zowel op de cultuur 
als de structuur te richten. 
Het delen van voorhanden (on)gestructureerde van informatie is slechts een relatief eenvoudig 
probleem. Hierbij ligt de nadruk op het toegankelijk maken van beschikbare informatie door de juiste 
structuur in te richten. Impliciete kennis delen is echter veel moeilijker. Hierbij ligt de nadruk op de 
organisatiecultuur en het persoonlijke contact. De ontwikkeling van impliciete kennis gaat gepaard met 
het samenbrengen van kennisdragers en het stimuleren om hun kennis en vaardigheden over te 
dragen  (expliciteren). Daarnaast dient hierbij aandacht besteedt te worden aan het combinereen tot 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met als doel te komen tot het vastleggen van deze kennis in 
documenten, afspraken en procedures (internaliseren). 
 
Door de reorganisaties die gepaard gingen met de verzelfstandiging van DutchAero is er een gat 
ontstaan in de aanwezige kennis doordat kennis en kennisbronnen verdwenen zijn door afvloeiing van 
ervaren mensen op verschillende expertisegebieden. 
 
Tabel 13: kennisdeling 

 Naar impliciete kennis Naar expliciete kennis 

Van impliciete kennis Socialiseren Externaliseren 

Van expliciete kennis Internaliseren Combineren 

 
Belangrijk is een omgeving te creëren waar ook ruimte is voor informele vormen van kennisdeling. Alle 
vormen van communicatie kunnen kennisdeling bevorderen. Het toepassen van door anderen 
aangeleverde informatie leidt echter niet automatische tot gebruik daarvan. Het toepassen van (vaak 
door anderen aangeleverde) informatie is, als de motivatie daarvoor aanwezig is, vaak niet eenvoudig.  
Toepassing vraagt vaak coachen of demonstratie voordat zelfstandig wordt overgegaan tot het 
toepassen van kennis. 
 
Kennis wordt door Weggeman gedefinieerd als het vermogen van iemand om een bepaalde taak uit te 
oefenen. Kennis bestaat uit een aantal componenten en is een dynamisch begrip. Kennis ontwikkeld 
zich. Hierbij gaat Weggeman (2003) uit van het ’T model’. Hierin ontwikkelt iedereen expertise op één 
specialisme en kennis op associatieniveau op twee andere gebieden. Juist als je mensen op deze 
wijze kan gaan linken ontstaan door samenwerking tussen verschillende kennisgebieden mooie 
nieuwe ontwikkelingen. Het is hierbij van belang dat de mensen van de werkvloer gezien worden als 
kenniswerkers. Door de complexiteit van interacties en snelheid van ontwikkeling aangaande de 
processen is de kennisopbouw enorm. De ontwikkelde kennis komt direct beschikbaar aan de 
werkvloer (cyclisch proces). Hierbij is ontwikkeling en de borging van kennis een uitdaging. 
 
Tijdens de workshop Kennis Management op de TUe in 2001 komt Weggeman met een uitspraak die 
hem na aan het hart ligt: “I rather invest in training people who might leave than not to invest in people 
who might stay” . 
 
Weggeman (2003) geeft een relatie tussen kennismanagement en loopbaanontwikkeling. 
 
 
 
 
 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  86 
  

Tijdens onderzoek naar loopbaanontwikkeling blijkt dat ongeveer 80% zal een ontwikkeling 
doormaken van leerling naar gezel naar 
meester en weer terug (de R-profs). 
Sommigen personen blijken echter een 
ander patroon te vertonen. Deze 
zogenaamde I-profs worden 
gekarakteriseerd als dominant 
improviserende professional. Zij zijn vooral 
gedreven door wat zij als horizon zien 
(knowledge pull). Hun ontwikkeling is 
cyclisch en reageren snel op alles wat ze 
doen en zien. Ze linken veel en vaak tussen 
vakgebieden. Zij zijn vaak “onbewust 
bekwaam” en kunnen niet zelf verklaren 
waarom zij goed zijn in iets.  
Er zal door DutchAero een weg gevonden 
dienen te worden om een optimale cultuur te 
creëren waarbinnen kennisdeling bevorderd wordt. 
Personeel dient hierin begeleid en getraind te 
worden. 
 

13.2 Structuur 
Kennis kan pas efficiënt gebruikt worden als deze via een infrastructuur benaderd kan worden. Dat 
houdt in dat er bruggen voorhanden zijn die eilanden van kennis met elkaar kunnen verbinden. 
Specialisten weten veel van bepaalde facetten van de fabricage waardoor gevaar van 
suboptimalisatie ontstaat. Het gevolg kan zijn dat suboptimalisatie van een deelfacet averechts werkt 
omdat het bij een andere productiestap belemmert. Het blijkt dat er pas efficiënt tot een eindproduct 
gekomen kan worden als alle facetten optimaal op elkaar afgestemd worden. De goede 
kennisinfrastructuur waarbij afstemming plaats kan vinden is dus van wezenlijk belang voor een 
efficiënte fabricage. 
 

13.3 Kennismanagement 
Voor DutchAero is het vooral interessant hoe op basis van dit inzicht deze technische kennis in 
praktijk ontwikkeld, geborgd en beheerd kan worden. Het belang van de factor Kennis wordt door 
Zeleny (1989) gegeven: ‘Kennis is de belangrijkste productiefactor. Meer dan afhankelijkheid van land, 
arbeid en kapitaal is de voorraad kennis een belangrijke bron van welvaart’. 
 
Syntens heeft in het kader van het project Kennismanagement veel ondernemers gesproken, scans 
uitgevoerd, problemen geïdentificeerd en adviezen uitgebracht. Het bleek dat kennis per bedrijf een 
uniek karakter heeft. Ze wordt gevormd, overgedragen en aangewend door de medewerkers. Tevens 
wordt ze beïnvloedt door de bedrijfscultuur en organisatiestructuur. Volgens Audee (2001)  zijn een 
aantal problemen te herkennen bij ten aanzien van kennis die binnen veel bedrijven actueel zijn. 

• Opgeslagen kennis is slecht toegankelijk 

• Er wordt veel adhoc gewerkt, de structuur is onduidelijk 

• Interne kennisuitwisseling verloopt stroef 

• Aanwezige kennis en vaardigheden zijn ontoereikend 

• Organisatie van competentieontwikkeling voldoet niet 

• Er wordt onvoldoende prioriteit gegeven aan delen van kennis 

• Ervaringen worden onvoldoende geëvalueerd 

• Strategie is onvoldoende bekend binnen het bedrijf 

• De kennis is teveel bij enkelen geconcentreerd 

• Imago van organisatie is niet helder 

• Er ontbreekt een duidelijke visie en strategie 

• Er wordt te weinig op toegevoegde waarde gestuurd. 

Figuur 34: Kennisontwikkeling volgens Weggeman 

(2003) 
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Een aantal van deze problemen kunnen ook bij DutchAero worden herkend. 
 
Kennismanagement is een gebied dat momenteel volop in belangstelling staat en is volop in 
ontwikkeling. Een belangrijke vraag voor DutchAero is dan ook hoe kennismanagement ingevuld dient 
te worden. Daarom is het KBBM project tenslotte opgestart. De focus ligt hierbij op het efficiënt 
(her)gebruik van fabricagekennis. Dit met als belangrijke doelenstellingen de fabricage te 
optimaliseren en aanloopproblemen van nieuwe projecten te minimaliseren.  
 
Boersma (1995) onderscheid in zijn model een viertal soorten van kennis die binnen 
kennismanagement aan de orde komen.  

• Menselijke kennis is de kennis waarover medewerkers 
in organisatie beschikken. Deze kennis wordt eigen 
gemaakt tijdens opvoeding, opleiding, ervaring en 
waarnemingen. Hierbij gaat het om kennis ten aanzien 
van primaire processen, strategische kennis, 
marktkennis, technologische kennis, organisatiekennis 
en managementkennis. 

• Gedocumenteerde kennis is kennis die opgeslagen is 
in bijvoorbeeld archieven, documenten, boekhouding 
en tekeningen. 

• Onder gemechaniseerde kennis wordt kennis verstaan 

die is vastgelegd in machines en embedded software. 

• Onder geautomatiseerde kennis wordt kennis 
verstaan die is opgeslagen in computers zoals bijvoorbeeld in kennissystemen. 

 
Kennismanagement wordt door Boersma (2002) gedefinieerd als:  
‘Gecoördineerde bijsturing van de vier kennisvormen in organisaties met menselijke kennis als 
centrale bron’ 
 
Hierbij geeft hij aan dat voor efficiënt kennismanagement de volgende zaken van belang zijn: 
Aanwezige kennis, opbouwen van kennis, verspreiding van kennis, beveiliging van kennis tegen 
diefstal en borging van kennis tegen verlies.  
In de volgende tabel worden de vier kennisvormen die Boersma definieert afgezet tegen de 
kennisklassen van Vincenti. Hiermee wordt getracht een eerste stap te maken richting kennisbeheer 
passend bij de kennisclassificatie van Vincenti. 
 
Tabel 14: Kennissoorten van Vincenti v.s. Boersma 

Fundamentele 
fabricage Kennis 

Criteria & 
Specificaties 

Theoretische 
hulpmiddelen 

Kwantitatieve 
grootheden 

Praktische 
overwegingen 

Methoden 

Menselijke kennis 
 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 

Gedocumenteerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 

Menselijke kennis 
 

Menselijke kennis 
Gedocumenteerde kennis 
Gemechaniseerde kennis 
Geautomatiseerde kennis 

 
Tijdens de looptijd van dit project heeft de auteur ook geparticipeerd in een aantal projecten op het 
gebied van kennisbeheer zoals: het KBBM project waarbij specifiek onderzoek verricht is naar digitale 
data management, NC programmeerkennis, fabricage verbetering, verspaningkennis, 
meettechnologie, beheer van gereedschapdata, datacollectie, data-analyse en simulatiesoftware 
(Drouen 2006) daarnaast was hij betrokken bij de tot standkoming van afstudeeropdrachten op het 
gebied van datamanagement (Van OS 2006) en hergebruik van kennis bij DutchAero BV 
(Achahboune 2007). Daarnaast zijn er in deze periode ook enkele kennisuitwisselingsystemen die 
door de klant Lockheed Martin gebruikt worden geïmplementeerd. Dit waren projecten die met name 
betrekking hadden op het beheren en borgen van kennis en data. In de volgende tabel wordt een 
aanzet gegeven om de geïdentificeerde kennissoorten bij DutchAero systematisch te gaan beheren. 
Hierbij wordt gekeken waar de basiskennis vandaan komt, hoe deze verdiept kan worden en hoe deze 
geborgd en hergebruikt kan worden. Hierbij wordt uitgegaan van de zaken die van belang zijn volgens 
Boersma (1995) bij kennismanagement van belang zijn: Aanwezige kennis, opbouwen van kennis, 
verspreiding van kennis, beveiliging van kennis tegen diefstal en borging van kennis tegen verlies.  

Figuur 35:Samenhang tussen de vier 
kennisvormen (Bron: Blauw 2005) 
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Hierbij is uitgegaan van de bij de auteur bekende systemen en methoden. Deze tabel betreft slechts 
een oriëntatie en dient gezien te worden als een eerste aanzet tot een vervolgonderzoek.  
 
Tabel 15: Aanzet tot mogelijke beheersvormen van technische kennis bij DutchAero 

 Product Proces Middelen 

Fundamentele 
Fabricage 
Kennis 

Algemene productkennis: 
 
Aanwezig 
Deze vorm van kennis kan vergaard 
worden door nauwe contacten met 
klanten en gebruikers van de 
producten. 
Opbouw/verspreiding 
Contacten met technische mensen van 
de klant, gebruikerservaring 
Dit is mogelijk met nauwe contacten 
met de klanten (ontwerp/gebruik) of 
door aantrekken van personeel met 
een specifieke  
toepassingsachtergrond 
Borging 
product /kennis matrix 
 
 

Algemene proceskennis om product te 
produceren: 
 
Aanwezig 
De basis wordt gevormd doormiddel van 
de technische basisopleiding.  
Opbouw/verspreiding 
Functiespecifieke opleidingen, begeleiding 
Borging 
Opleidingsmatrix, Opleidingsplan 
 

Algemene kennis van middelen die 
gebruikt worden bij fabricage: 
 
Aanwezig 
De basis wordt gevormd doormiddel 
van de technische basisopleiding  
 
Opbouw/verspreiding 
Gebruikersopleidingen/instructies, 
Functiespecifieke opleiding, Specifieke 
ervaring met de middelen 
 
Borging 
Gereedschapdatabase, 
Spanmiddelendatabase, 
Stoffendatabase/veiligheidsbladen 
 

Criteria en 
Specificaties 

Technische beschrijving van het 
product: 
Aanwezig 
Deze kennis ligt vast in het Technische 
Data Pakket dat door de klant ter 
beschikking wordt gesteld 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Configuratiemanagement 

Technische beschrijving van de fabricage 
processen: 
 
Aanwezig 
Processpecificaties liggen vast in 
specificaties van de klant 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
TPD, Instructies 
 

Technische beschrijving van alle 
benodigde middelen 
Aanwezig 
Deze liggen vast in specificaties van de 
klant of in interne specificaties 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Machinedatabase, 
Gereedschapdatabase, 
Middelendatabase 
 

Theoretische 
Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen om product te handelen: 
 
Aanwezig 
CAD-systemen 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
PDM-systemen, Configuratiesysteem, 
Geïntegreerd systeem zoals 
bijvoorbeeld teamcenter (UG) 
 
 

Hulpmiddelen om procesdata te handelen: 
 
Aanwezig 
CAM, Vericut, Calculatiesystemen 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Geïntegreerd systeem zoals bijvoorbeeld 
teamcenter (UG), WVB software, PLM-
software, Teamcenter 
 

Hulpmiddelen om data t.a.v. middelen 
te handelen 
 
Aanwezig 
Gereedschapdatabase, 
spanmiddelbeheersysteem 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
Wintool voor zowel gereedschappen 
als spanmiddelen gebruiken, 
Geïntegreerd systeem zoals 
bijvoorbeeld teamcenter (UG) 

Kwantitatieve 
grootheden 

Data t.a.v. het product: van de 
specificaties worden allerlei 
productvariabelen herleid die 
beschreven worden in de TPD en IMS. 
Aanwezig 
Bemating, IMS, Meetresultaten 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES 
 
 
 
 
 

Procesdata 
Tijdens de fabricage worden allerlei 
procesdata verzameld om de processen te 
bewaken. 
 
Aanwezig 
Verspaningdata, ERP, SPC, Logboekdata, 
Geometrische data 
 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES 
 
 

Data t.a.v. de hulpmiddelen 
Voor het beheer van de 
fabricagemiddelen worden allerlei data 
verzameld. 
 
 
Aanwezig 
SPC, Meetresultaten, Dimensies, 
Geometrie machines 
 
 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
SPC, Scada, MES, Beheerssysteem 
voor  middelen 

Praktische 
Overwegingen 

Know how t.a.v. het product: 
Aanwezig 
Kennis en ervaring t.a.v. producten 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-gezel 
systeem 
 

Knowhow t.a.v. de gebruikte processen: 
 
Aanwezig 
Kennis en ervaring t.a.v. 
fabricageprocessen, interne speciale 
processen, Externe special processen 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-gezel 
systeem 

Knowhow t.a.v. de benodigde 
middelen: 
 
 
Aanwezig 
Kennis en ervaring aangaande 
Machines, Gereedschappen, 
Spanmiddelen, Speciale processen 
Opbouw/verspreiding 
/borging 
Competentiematrix, meester-gezel 
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systeem 

Methoden 
 

Werkmethoden rondom productbeheer: 
 
Aanwezig 
QA-systeem, Kwaliteitsprocedures, 
klantspecifieke procedures 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren 
werkmethodes  
 
 
 

Werkmethoden t.a.v. de van toepassing 
zijnde   
fabricageprocessen: 
 
Aanwezig 
QA-systeem, Procesbeschrijvingen, 
interne procesprocedures, klantspecifieke 
processpecs, externe procesprocedures 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren werkmethodes 

Werkmethoden t.a.v. het beheer van 
benodigde hulpmiddelen: 
-methodes t.a.v. gebruik van middelen 
 
Aanwezig 
QA-systeem 
Opbouw/verspreiding 
/borging/beveiliging 
QA-systeem, Formaliseren 
werkmethodes 

13.4 Tot slot 
In dit hoofdstuk werden aanbevelingen gegeven waarmee uitgaande van de Vincenti classificatie het 
technische kennis beheer binnen DutchAero verbeterd kan worden. De Vincenti classificatie lijkt een 
goede basis te bieden om het kennisbeheer gestructureerd vorm te geven. De uitgebreide 
kennisklassen geven een goed detailinzicht ten aanzien van de in praktijk gebruikte soorten 
technische kennis. De vereenvoudigde kennistabel geeft een goed overzicht van de 
hoofdgroeperingen met betrekking tot product, proces en hulpmiddelen. Op basis van deze informatie 
moet het mogelijk zijn om gericht tot systematieken te komen die leiden tot een verbeterd 
kennisbeheer. Eventuele selectie en implementatie van systemen en systematieken zullen 
bedrijfsbreed nog de nodige inspanningen vergen. Als hierbij echter van dezelfde basis, de Vincenti 
classificatie uitgegaan wordt dan kan dit naar de mening van de auteur de bestaande situatie sterk 
verbeteren. 
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14 Bijlagen 

14.1 Bijlage 1: Organogram DutchAero 
 

 
 
 

Managing Director 
CEO Chief Executive Officer 

René van Doorn 

 
SALES 

 

Human Resources Management 
Human Resource Manager 
Hilde Engelen-de Kock 

Finance & Accounting 
CFO Chief Financial Officer 

Dennis Huisman 

Quality & Assurance 
Quality Assurance Manager 

Huub de Grefte 

Business Process Redesign 
Project Manager 
Aubrey Tuck 

Technology & New Product  
Engineering 

 
Grignon van Bakel 

Machining 
 

Sander Coomans 

Sheet Metal Components 
 

Eric Agten 

Thermal Spray 
 

Huub Ulrich 

Production Planning 
 

MRP/MPS 
Marcello Hompes 

Supply Chain Management 
 

Oscar van Gerwen 

New Business  
Development 
Rob de Wit 

Account Management 

Bé Noordman 
Ruud van der Zanden 
Renade Hesels (i) 
Laurie Goossens 
Ramon Peters 

Internal Sales 
Order Management 
Configuratie Beheer 
Jan den Otter 
Ad van Zon a.i. 
Jan vd Putten 
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14.2 Bijlage 2: Interview vragen 
 
De interviews waren vooral gericht op het beaantwoorden van de deelvraag:  
“Welke soorten kennis worden bij DutchAero geïdentificeerd?” 
 
Hiervoor zijn de volgende interviewvragen gebruikt als de rode draad tijdens de interviews 
 

1. Welke functie wordt vervuld? 
 
 
2. Wat is de opleidingsachtergrond, hoe is basiskennis vergaard voor en tijdens de loopbaan? 

 
 

3. Over welke ervaring beschikt de persoon? 
 
 

4. Wat zijn de gebruikte werkmethodes en de huidige en eventuele voorgaande functies? 
 
 

5. Wat voor soorten kennis vanuit de en cursussen wordt in de functie gebruikt? 
 
 

6. Welke soorten van kennis worden gebruikt bij de dagelijkse werkzaamheden? 
 
 

7. Welke systemen of methodes worden gebruikt om kennis op te slaan en te delen? 
 
 

8. Hoe wordt er in de verschillende functies, werkzaamheden, projecten en teams met kennis 
omgegaan? 

 
 

9. Uitdiepen van Fundamentele fabricage kennis, Hulpmiddelen, Criteria & specificaties, 
kwantitatieve grootheden, praktische overwegingen, methoden als deze herkend worden 
tijdens het interview. 
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14.3 Bijlage 3: Uitgewerkte interviews 
 
 

Interview I001 
 
Veel kennis en ervaring bevindt zich momenteel in de hoofden van enkele personen. 
Senior NC-programmeur 

• IT systemen ondersteunend aan CADCAM [TH: KENNIS TAV CADCAM-systemen] 

• Gebruikers kennis [M: KENNIS TAV werkmethoden, PO: KENNIS TAV ervaring en inzicht in 
CADCAM systemen] 

• IT kennis [FFC: KENNIS TAV ICT,M: KENNIS TAV werkmethoden, PO: KENNIS TAV inzicht in 
CADCAM systemen] 

• Fabricage strategie o.a.: HSM, verspaning, opspanningen en gereedschappen [FFC: KENNIS 
TAV bewerkingsstrategieen, M: KENNIS TAV bewerkingsmethoden, TH: KENNIS TAV 
machinesimulatie, KG: KENNIS TAV verspaningsparameters, PO: KENNIS TAV inzicht in 
verspaningsprocessen en machinegedrag] 

Senior personen: Er bevind zich binnen dit bedrijf een kloof tussen deze senior personen en hoger 
opgeleiden. De hoger opgeleiden proberen meer analytisch tot oplossingen te komen. Men acteert 
vaak adhoc op basis onderbuik gevoel, beredeneringen of ervaring. [FFC: KENNIS TAV 
bewerkingsprocessen, PO: KENNIS TAV ervaring en inzicht leiden vrijwel automatisch tot een 
keuze, M: KENNIS TAV aangeleerde werkmethodes] 
Hoger opgeleiden: Deze zijn gewend om doormiddel onderzoek, analyse en bewijsvoering tot een 
optimale oplossing te komen. Hierbij wordt gewerkt volgens bepaalde aangeleerde gestructureerde 
werkwijzen en gestructureerde probleembenadering. Hierbij probeert men tot wetmatigheden te 
komen doormiddel van uitwerking van cases en bewijsvoering. Conclusies zijn gebaseerd op feiten en 
gestaafd met bewijsvoering. Dit neigt naar wetenschappelijke onderbouwingen. [KG: KENNIS TAV 
procesparameters, TH: KENNIS TAV analytische tools, M: KENNIS TAV analysemethoden, PO: 
KENNIS TAV keuze vanuit analyse] 
Diverse personen zijn geschoold in grondbegindselen van onderzoek en analyse en er is veel 
statistische kennis aanwezig. Het wordt echter vrijwel niet gebruikt. [M: KENNIS TAV statistische 6-
sigma methodieken] De meeste personen hebben een MBO achtergrond en hebben 
werkgerelateerde cursussen gevolgd. De opleiding is gestoeld op een ambachtelijke opleiding waarin 
ervaring erg belangrijk is. [FFC: KENNIS TAV technische basis, M: KENNIS TAV 
functiegerelateerde werkmethodes, PO: KENNIS TAV keuzes op basis van ervaring en inzicht] 
 
Als er in teamverband wordt gewerkt is de mening van een Senior persoon vaak doorslaggevend. 
Informatievergaring en analyse wordt als tijdrovend en intensief gezien. [PO: KENNIS TAV 
beslissingen op basis van ervaring, KG: KENNIS TAV procesdata, M: KENNIS TAV 
analysemethoden]Overtuiging en motivatie op basis van analyse lukt veelal niet. Men is staat niet 
open voor ideeen van buiten al zijn deze onderbouwd door analyse. Er heerst een cultuur waarin de 
Senior persoon de doorslag geeft al is dit niet onderbouwd. [M: KENNIS TAV geaccepteerde  
werkmethodes, PO: KENNIS TAV invloed] Het management heeft een taak om het teamwerk te 
verbeteren en optimalisatieprojecten prioriteit te geven. Men dient hierbij voorwaarden te scheppen: 
Beperkt aantal projecten, goede ondersteuning, doorzetten, ruimte voor vertraging, problemen op te 
laten lossen. Bij de start van een project dienen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
duidelijk te zijn. [M: KENNIS TAV aanpak van projectmethodes, werkverdeling] Tijdens projecten, 
optimalisatietrajecten en dagelijkse werkzaamheden wordt zeer veel productie en procesgerelateerde 
data verzameld. [KG: KENNIS TAV procesgerelateerde data] Er is echter geen structuur voor 
handen om deze data te borgen. Data is in praktijk ontoegankelijk, spoorloos, versnipperd, 
opgeslagen op persoonlijke schijven, in hoofden, in verschillende logboeken, verdwenen 
enz…Oftewel vaak niet bruikbaar. [M: KENNIS TAV methodes van dataopslag] 
NC-bewerkingen: DutchAero heeft een historie in productie van aluminium verspaning van airframes. 
De kennis t.a.v. verspaning van motoronderdelen bestaande uit titaan en inconel is nieuw en 
voortgekomen uit de recente blisk en casing projecten. [FFC: KENNIS TAV HSM, M: KENNIS TAV 
bewerkingsmethoden van verschillende materialen, PO: KENNIS TAV HSM ervaring op basis 
van producten] r was weinig ervaring en meestal afgeleid vanuit de aluminium ervaringskennis. Dit is 
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te herkennen innitiele opzet van werkmethodieken die vaak direct afgeleid lijken uit de 
werkmethodieken vanuit aluminium verspaning. [M: KENNIS TAV verspaningsmethoden] Er wordt 
dus gekeken naar wat men al gewend was. [M: KENNIS TAV vertrouwde werkmethodes, PO: 
KENNIS TAV werken op basis van ervaring met andere werkmethoden] 
Er is een snijdwaarde database maar deze is nog vrij leeg. [TH: KENNIS TAV database met 
verspaningsparameters] De informatie die men via leveranciers van gereedschappen achterhaald is 
beperkt en vrij algemeen. Men is vanwege de exotische materialen in het bewerkingsproces op 
nieuwe producten vaak aan het pionieren. Dit gebeurt echter niet gestructureerd of wetenschappelijk. 
[FFC: KENNIS TAV basiskennis tav verspaningsparameters, PO: KENNIS TAV praktisch 
bepalen van verspaningsparameters] 
Een klant als Snecma hanteert vaak een werkmethodiek als AMDEC (lijkt op FMEA) inclusief een 
risico-analyse. Hierbij worden de meest critische operaties gedefinieerd en op detail geanalyseerd en 
probeert problemen op voorhand te voorkomen. Daar heerst meer een cultuur en attitude waarbij 
deskundigen in een bepaalde structuur hun ervaringen kunnen inbrengen. [M: KENNIS TAV 
AMDEC/FMEA methoden van procesoptimalisatie,  Risico-analyse, PO: KENNIS TAV 
verwerking van praktische kennis, KG: KENNIS TAV procesparameters] 
De geinterviewdeziet graag een vorm waarbij een vorm van sturing of visie aanwezig is die door 
iedereen gedragen wordt en waarbij gezamenlijk tot conclusies gekomen wordt die gedragen worden.  
[M: KENNIS TAV teamwork] Dit in tegenstelling met de huidige situatie waarin enkele personen een 
dusdanige invloed hebben dat de richting hierdoor bepaald wordt. Momenteel worden conclusies 
onderbouwd met onafhankelijke bewijsvorming genegeerd. Blijkbaar vormen eerdere ervaringen 
blokkades waardoor men niet open staat voor alternatieve visies. [KG: KENNIS TAV 
procesparameters, M: KENNIS TAV standaard werkmethoden, PO: KENNIS TAV inzichten] 
Tijdens de laatste reorganisaties zijn veel ervaren (oudere) mensen verdwenen. Er wordt onderschat 
hoeveel ervaring en kennis verdwenen is omdat dit alleen aanwezig was in de hoofden van die 
mensen en opgeschoonde schijven (gegevensdragers). Dit is destijds vrijwel niet overgedragen omdat 
daar de tijd en opvolging ontbrak. (DANK U Philips). [PO: KENNIS TAV inzicht in aanwezige kennis, 
M: KENNIS TAV kennisoverdracht, TH: KENNIS TAV databeheer] 
 
Momenteel ontbreekt er duidelijke visie binnen het bedrijf. Waar gaan we met z’n allen heen? 
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Interview I002 
 
Opleiding 

• MTS 

• 1 jaar PBO [FFK: Kennis tav bewerkingstechnologie, PO: kennis tav verspaning] 

• TOM1,2,3: vervolgopleiding voor MTS-ers met als inhoud o.a. verkenning van de organisatie, 
materialen kennis, verspaningstechnologie, tekening lezen, [FFK: kennis tav organisatie, 
materialen, verspaningstechnologie, TDP] 

• Kadercursus wat m.n. gericht was op verbeteren van sociale vaardigheden [PO: kennis tav 
sociale vaardigheden] 

• Microcentrum: opleiding constructeur [FFK: kennis tav constructies] 

• USM: hoger management (2 a 3 avonden/week) [FFK: kennis tav management] 
 
Ervaring 

• 5 jaar praktijkervaring op verschillende machines waaronder draaien, slijpen, frezen, kotteren. NC-
machines waren net in opkomst. [PO: kennis tav bewerkingsmethodes en bewerkingstechnologie] 

• Werkvoorbereider [PO: Kennis tav ervaring werkvoorbereiding] 

• Baas werkplaats (RAS,SEU,RAS): aansturen van operators meer kennis en technologie  

• Aansturing werkvoorbereiding 

• Commercieel manager[PO: kennis tav management] 
 
Managers en aansturende mensen groeiden door vanuit de organisatie. Vaklieden werden uit de PBO 
betrokken. Men leerde van oudere ervaren vaklieden, men kreeg de kans zaken eigen te maken en 
leren tijdens het werken. [PO: kennis tav praktijk in de werkplaats en methodes] Een voorwaarde 
is echter wel dat men aanleg heeft voor het technische vak. Daarnaast is een stimulerende omgeving 
belangrijk voor de ontwikkeling.  
Er zijn verschillende soorten vaklieden, technici: Mensen die goed zijn in seriematige productie wat 
gekenmerkt wordt door standaardisatie. [M: kennis tav bewerkingsmethodes] Mensen die goed zijn 
in complex wisselend werk. Hierbij is logische kunnen nadenken een vereiste. Geconcentreerd 
kunnen werken. Ervaringen kunnen opslaan, relaties kunnen leggen en kennis kunnen oproepen. Erg 
belangrijk is een interne drive om te willen blijven verbeteren. [PO: kennis en inzicht om zaken te 
combineren, improvisatie] 
 
Bij groepswerk zijn de volgende zaken belangrijk 

• Overwicht om veranderingen door te voeren 

• Lef 

• Fantasie / inzicht 

• Creativiteit 

• Verschillende oplossingen 

• Voor technologische doorbraken is het belangrijk dat er ‘out of the box’ gedacht kan worden. 
[M: kennis tav multidisciplinaire teams, werkmethodes, PO: inzicht om creatief te zijn (out of the box)] 
 
Bij eenling werk 

• Vakmanschap is belangrijk 
[FFK: kennis tav bewerkingsprocessen, PO: praktische inzicht in bewerkingsprocessen] 
 
Operators vs Vakmannen 

• Operators: Richten zich m.n. op fine-tunen van processen [KG: kennis tav procesparameters, 
PO: kennis tav proces, M: kennis tav methodes] 

• Vakmensen: richten zich m.n. op het scheppend bezig zijn [PO: kennis en ervaring om nieuwe 
dingen te ontwikkelen/combineren] 

 
Werkvoorbereider operators vs Creatievelingen 

• WVB-Operators: Bewandelen gebaande wegen en richten zich op vrij standaard 
werkmethodieken [M: gestandaardiseerde bewerkingsmethoden] 

• Creatievelingen (dit ben je of ben je niet): Zoeken naar alternatieve wegen om een doel te 
bereiken. Deze mensen beschikken over een bepaalde mate van nieuwsgierigheid of brede 
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interesse. Men is in staat allerlei dwarsverbanden te leggen die vaak vakgebiedoverschreidend 
zijn. [PO: kennis om dwarsverbanden te zien] 

 
Werkvoorbereider: Een werkvoorbereider bouwt een eigen informatiebestand op dat bestaat uit: 

• Bestaande informatie of kennis [FFK: bestaande informatie en kennis] 

• Deels zelf opgebouwde kennis [PO: praktische ervaringen] 

• Controle en resultaten uit de praktijk [KG: resultaten, PO: vuistregels en knowhow] 

• Gestandaardiseerde zaken [M: Gestandaardiseerde methoden] 
 
Aanpak van productieproblemen: Het lukt niet: Vaak blijkt het niet naleven van werkmethodes en 
technische basisregels de kern van technische of procestechnische problemen. [M: kennis tav 
werkmethodes, FFK: kennis tav basisregels] 
Problemen dienen vanuit verschillende optieken benaderd te worden. Er dienen opties bepaald te 
worden zodat hieruit gekozen kan worden om problemen gericht aan te pakken.  
Hiervoor is het nodig om in groepsverand te werkt te gaan. Fabricageprocessen blijken in praktijk 
namelijk niet vanuit één persoon te overzien. [M: methodes van probleemoplossing, M: Kennis tav 
teamwork, PO: Kennis tav werkmethoden en processen] Het ‘Not invented here syndrome’ is altijd 
sterk aanwezig. Dat houdt in praktijk in dat aangedragen oplossingen niet gedragen worden omdat 
men niet betrokken is geweest bij het bepalen van de mogelijkheden. [M: Kennis tav teamwork en 
motivatie] Operators willen vaak volledig uitgewerkte instructies. [M:kennis tav methodes en 
instructies] Vakmensen willen betrokken worden bij probleemoplossingen. Als men het zelf 
uitgevonden heeft wordt de oplossing pas gedragen. [M: kennis tav empowerment] Bij het oplossen 
van problemen worden ook specialisten van buiten de organisatie betrokken zoals bijvoorbeeld: EDM: 
technische specialisten inhuren van andere vestigingen en processpecialisten van 
machineleverenaciers. [FFK: kennis tav( bewerkings)technologieen] Draaien/frezen: 
Gereedschapleveranciers en gereedschapslijperijen denken vaak mee om verspaningstechnische 
problemen op te lossen.  Probleem t.a.v. vakmensen: Waar haalt men deze tegenwoordig vandaan? 
NC-programmeurs krijgen een steeds grotere rol bij het opzetten van verspaningsprocessen. Zijn 
beheren alle procesparameters zoals procesopzet en bewerkingsmethodieken. [M: kennis tav 
bewerkingsmethoden] De functie van werkvoorbereider aangaande procesopzet groeit steeds meer 
naar de NC-programmeur. De optimalisatie door de vakmensen komt ook steeds meer in handen van 
de NC-programmeur. [PO: kennis en inzicht in rolverdeling en taken] De werkvoorbereider krijgt 
steeds meer een administratieve rol omdat de techniek steeds meer in handen komt van de NC-
programmeur. Hierdoor krijgt de technische rol van de NC-programmeur steeds meer gewicht. [M: 
kennis tav voorbereidingsmethoden] 
 
Dit vraagt van de NC-programmeur steeds meer: 

• Vrijheid om de processen in te richten 

• Creativiteit (dit is helaas niet altijd efficiënt) 

• De Nederlandse cultuur leidt er vaak toe dat ook de individualiteit hier resulteerd in eigenwijsheid 
en onverschilligheid. 
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Interview I003 
 
Opleiding 

• HTS-wtb 

• KMA  
 
Ervaring 

• Luchtmacht: Cursussen o.a. Autocad 

• Philips ETG-Aerospace als HSM technoloog ondersteuning 
[FFK: kennis tav metaalbewerking, HSM, TH: kennis tav CAD] 
 
Projectleider  BAE AS carrier (missile rack): Project is gestrand door: Onvolledige informatie: er werd 
vanuit BAE geen informatie verstrekt t.a.v. uitgangsmaterialen. Tegenstrijdige tekeningseisen. 
Klantenwensen wijzigden telkens. Er waren geen duidelijke contactpersonen en afspraken t.a.v. 
projectcommunicatie. Er werden verboden c.q. gevaarlijke materialen toegepast. Er werd meer 
gevraagd dan aangeboden zoals elektrische bekabeling. Gestopt vanuit BAE. Kosten zijn betaald 
(schuld vs kosten = deal gemaakt). [PO: kennis tav haalbaarheid, M: kennis tav 
projectmanagement, CS: kennis tav productconfiguratie TDP] 
 
High Speed Machining (HSM): Pierre was de HSM-technoloog. Een HSM-cursus heeft Geïnterviewde 
niet gevolgd vanwege besparing op de kosten. [FFK: kennis tav HSM, PO: kennis tav kosten] Via 
PvdH heeft een soort van opleiding plaatsgevonden in een soort meester-gezel constructie. Hierbij 
werden praktische proeven uitgevoerd als oefening. Daarnaast heeft Geïnterviewde veel tijd gestoken 
in zelfstudie in de cursusboeken die Pierre nog had liggen. [TH: kennis in de vorm van 
documentatie, PO: kennis eigengemaakt door zelfstudie] Daarnaast heeft hij veel technische 
artikelen op dit gebied verzameld en gelezen. Binnen Nederland zijn er weinig contacten en is 
uitwisseling beperkt doordat HSM door bedrijven gezien wordt als geheime kennis die men niet wil 
delen.  Belangrijke stappen in HSM ontwikkelingen worden in de praktijk gezet tijdens de aanloop van 
de eerste blisks. [PO: kennis opgedaan bij probleemoplossing] Hierbij dienden te 
verspaningstechnische problemen opgelost te worden. Hierbij zijn een aantal belangrijke stappen 
gezet. I.o.m. de leverancier is de analyse software op maat geoptimaliseerd. [CS: kennis tav 
analyseeisen, TH: kennis tav analysesoftware, M: kennis tav analysemethodiek] 
Bij productietechnische problemen worden meestal de volgende stappen gezet: 
1) verifieren of de voorgeschreven methodieken gevolgd zijn. Dit blijkt namelijk in de meeste 

gevallen de bron van de problemen 
2) Hernieuwde procesmetingen.  
[M: kennis tav methoden van probleemoplossing, voorgecshreven werkmethodieken, KG: 
kennis tav procesparameters] 
 
Nieuw werk: Er wordt vaak probleemgericht gewerkt. [M: kennis tav probleemgericht werken] Er 
worden vaak calculaties gemaakt op basis van onvolledige informatie. [PO: kennis van aannames 
voor calcualties, CS: Kennis tav specificaties, TH: calculatiesheets, M: kennis tav 
calculatiemethoden] Tijdens de productie blijken uitgangspunten niet goed gekozen of af te wijken 
en dan ontstaan de problemen. Er wordt vooraf namelijk geen goed plan van aanpak opgesteld. Er 
wordt dan onvoldoende tijd genomen om het proces te analyseren voor aanvang. [M: kennis tav plan 
van aanpak of voorbereidingen, PO: kennis van goede voorbereidingen KG: kennis tav 
procesparameters, M: kennis tav procesanalyse] 
Er wordt bij DutchAero op een praktische conventionele manier gewerkt die m.n. ingebracht is door 
ervaring van een aantal centrale ervaren invloedrijke personen. [PO: inzicht door ervaring, M: 
kennis op basis van ervaring, M: kennis op gebied van beslissingen] Een klant als SNECMA 
gebruikt bijvoorbeeld de AMDEK methodiek. Hierbij wordt voorafgaande aan de productie een flow 
opgesteld hoe men de productie gestructureerd aan gaat pakken. [M: kennis op gebied van 
gestructureerde productieaanpak] 
 
 
 
Kennisbeheer (up-to-date-houden van HSM-kennis): Momenteel lopen er geen acties. Er wordt 
onvoldoende tijd genomen voor bijscholing op het vakgebied. De prioriteiten liggen op andere vlakken 



  
Classificatie van fabricagekennis bij DutchAero BV 

   

 
 

  
Afstudeerrapportage DutchAero BV  104 
  

en op de problemen van de dag. Onder werktijd bezoekt Geïnterviewde regelmatig een aantal 
websites waarop technische HSM kennis gepubliceerd wordt zoals Manufacturing Talk & MMS online. 
Daarnaast bezoekt hij beurzen waarbij de diepgang van de informatie veelal beperkt blijft. 
[FFK: kennis op vakgebied, PO: kennis tav problemen en prioriteitenstelling, M: kennis tav 
prioriteitenstelling, TH: kennis vanuit vakbladen,  internet en beurzen] 
 
Testen: In praktijk blijkt het moeilijk om testen uit te voeren. Het vraagt veel inspanning en tijd om 
testen op te zetten en te analyseren. [KG: kennis tav procesparameters, M: kennis tab 
testmethodes, PO: kennis tav opzetten van testen]  Daarna blijkt het ook erg moeilijk om 
ingeburgerde technische gebruiken te wijzigen. Nieuwe kennis wordt pas erkend en gedragen als er 
bepaalde authoriteiten binnen de productieorganisatie dit uitdragen. [M: kennis tav technische 
gebruiken, Kennis tav kennisdragers en invloed] 
Er is veel weerstand tegen verandering. Het lijkt of dat men leidt aan het Not-Invented-Here-
Syndrome. Wij weten het beter op basis van onderbuikgevoel (ervaring). Andere werkwijzen of 
inzichten worden bij voorbaat afgeschoten. [PO: kennis op basis van ervaring] Als er tijdens 
implementatie van een nieuwe werkwijze ook maar iets niet helemaal optimaal verloopt, dan is het 
gedoemd te mislukken. Bij de minste weerstand wordt bewezen dat een nieuwe methodiek niet kan 
werken. [M: kennis tav gebruikte productiemethoden] 
Enkele personen (kennis-dragers) hebben een bepaalde weerstand tegen ideeen die niet van hen 
komen. Dit wordt echter vanwege hun authoriteit gevolgd door personen die minder technische 
onderlegd zijn of die over onvolledige informatie beschikken. [FFK: kennis tav processen, M: kennis 
tav organisatie en invloedstructuur, PO: kennis tav machtsverdeling en verhoudingen] Deze 
personen hoeven slechts iets te beweren zonder enige onderbouwing en dat wordt dan als waarheid 
aangenomen. Zelfs als het tegendeel analytische bewezen is. (aanvaarde authoriteit). [TH: kennis op 
gebied van theoretische onderbouwing, KG: kennis tav procesparameters, M: kennis tav 
bewijsmethoden]  Kennis is macht wordt door sommigen gezien als beschermmiddel in de onzekere 
tijd waarin DutchAero verkeerd. Als men op hun kennisgebied komt dan ontstaat er een bepaalde 
vorm van weerstand. Niet iedereen gaat hier hetzelfde mee om. Kennis van buiten (niet bedrijgend 
voor eigen positie) de organisatie wordt wel meer geaccepteerd omdat de kennisdragers hiermee 
kunnen “scoren”. [PO: kennis tav invloed] Teamwork waarbij echter afspraken gemaakt worden is 
niet altijd eenvoudig. [M: kennis tav teamwerk] 
Voorbeeld: Philips was vroeger vooruitstrevend bezig op het gebied van verspaning. De laatste jaren 
heeft keramiek sterke ontwikkeling doorgemaakt door allerlei nieuwe legeringen. Door kennisdragers 
wordt echter nog steeds gerefereerd aan tegenvallende resultaten met keramiek van 20 jaar geleden. 
[PO: kennis tav remmende voorsprong, M:kennis tav verspaning, KG: kennis tav testresultaten, 
FFK: kennis tav gereedschap ontwikkeling, kennis tav technologische ontwikkelingen] Deze 
negatieve geluiden remmen de toepassing van nieuwe keramische middelen. Deze worden bij 
voorbaat als kansloos gezien. 
“wet van remmende voorsprong” 
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Interview I004 
 
Zijn opleidingen zijn achtereenvolgens: 

• Mavo 

• MTS 

• Philips bedrijfsschool (goede basis) 
Dit biedt een goede technisch basis die benodigd is bij interpretatie van tekeningen, 
opspanmethodieken en herkenning van bewerkingsstrategie. [FFC: kennis tav spanmethodes, 
bewerkingstrategieen, technische documentatie, CS: kennis tav TPD, M: kennis tav 
spanmethodieken, bewerkingsstrategieen] 
 
Ervaring:  

• Constructiebedrijf ca.1,5 jaar 
Huub is begonnen als constructiebankwerker bij een klein (3-mans) bedrijf waarbij hij ervaring 
heeft opgedaan met: lassen, ponsen, zetten, mallen maken voor o.a. automotive toepassingen 
(m.n. DAF). Veel ervaring opgedaan tav praktische probleemoplossing. [PO: kennis tav 
constructiebankwerken, praktische probleemoplossing] 

• Philips CMGD 1,25 jaar onderdelen productie 
Bij CMGD (Machinedienst: onderhoud en revisie binnen Philips Machinefabrieken) heeft Huub 
ervaring opgedaan met m.n. enkelstuks onderdelen productie t.b.v. revisie en reparatie van 
machines. Hierbij was improvisatie en technische oplossingen bedenken erg belangrijk. Zijn 
intentie was om door te groeien binnen Philips omdat dat meer carrièrekansen biedt. [PO: kennis 
tav enkelstuksfabricage, improvisatie, FFC: kennis tav productie, revisie & reparatie] 

• Philips CMGD 0,5 jaar PBO.  
Dit was zo kort vanwege zijn praktische ervaring. [FFC: kennis tav metaalbewerking] 

• Philips CMGD 4 jaar Gereedschapslijperij 
Hierbij heeft Huub als werkvoorbereider gewerkt daarnaast heeft hij tijdens vakantieperiodes  
meegewerkt als monteur (ivm ervaring). Daarna heeft hij enige tijd gewerkt als groepsleider (soort 
bedrijfsleidertje zoals hij dat zelf noemt). Deze functie was erg interessant en gaf veel voldoening 
vanwege de volgende aspecten: Nieuwe ontwikkelingen, klanten contacten, speciale 
gereedschappen, lidmaatschap van HSM platform (High Speed Machining overleggroep die 
kennis deelde over meerdere fabrieken). [FFC: kennis tav HSM, PO: kennis tav kennisdeling, 
M: kennis tav bewerkingsmethoden] 

• Philips Aerospace (DutchAero) 
Huub is overgestapt naar DutchAero en is gestart als werkvoorbereider dit leek aantrekkelijk 
vanwege de HSM-freesactiviteiten en een nieuwe aanlopend productiepakket aluminium delen 
(NIMROD project) 

 
Praktijkervaring is essentieel om de functie van werkvoorbereider uit te kunnen oefenen. [PO: kennis 
tav bewerkingsmethoden] Tijdens zijn tijd in de gereedschapslijperij heeft hij veel gebruik gemaakt 
van theoretische geometrische wiskunde wat zijn kennisbasis verbreed heeft. [TH: kennis tav 
geometrische wiskunde] In zijn functie bij DutchAero komt wordt de geometrische kennis m.n. 
gebruikt bij analyse van positioneringvraagstukken tijdens bewerken van gaten en analyse van 
productietechnische analyse. [M: kennis tav analyse, geometrische vraagstukken,FFC: kennis tav 
geometrie ] Tijdens zijn werkzaamheden maakt Huub geen gebruik meer van zijn voormalige 
opleidingsdocumentatie. Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van boeken en technische 
opleidingsdocumentatie tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Er is geen bibliotheek voorhanden bij 
DutchAero en men is geen lid van een technische bibliotheek. Het is niet duidelijk welke technische 
documentatie voorhanden is en eventuele voorhanden informatie is ontoegankelijk. Het is niet 
duidelijk wat er is en waar dat eventueel ligt. [TH: kennis tav documentatie] 
 
Cursussen: BWF-cursus: Werktuigbouwkundige functie & kennis. Men moet calculatiebladen kunnen 
doorgronden en opstellen. Men krijgt inzicht spantechnieken, bewerkingstechnieken. [FFC: kennis 
tav calculatiebladen, spantechnieken, bewerkingstechnieken, PO: kennis tav metaalbewerking, 
TH: kennis tav calculatiebladen]  
Kaderopleiding: Deze kregen MF werkvoorbereiders in het verleden standaard in het 
opleidingsprogramma. Dit was een brede opleiding waaraan werkvoorbereiders van allerlei 
werkplaatsen deelnamen. Hierdoor werd een breed sociaal zakelijk netwerk opgebouwd in de vorm 
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van contacten bestaande uit allerlei technisch specialisten waarop later teruggevallen kon worden met 
technische vragen of uitbesteding van specifieke specialistische bewerkingen. [PO: kennis tav 
netwerk] Tijdens zijn functie binnen de gereedschapslijperij is dat netwerk nog sterk uitgebreid naar 
o.a. buitenfirmas zoals klanten en leveranciers van allerlei pluimage. Hierdoor vergaarde hij veel 
informatie en kennis t.a.v. gereedschapgerelateerde zaken zoals coatings, gereedschappen, 
geometrieen, herslijping, verspaning en bewerkingsmethodieken. [FFC: kennis tav gereedschappen, 
verspaning en bewerkingsmethodieken, PO: praktische kennis tav gereedschappen, 
verspaning en bewerkingsmethodieken] 
Er werd tevens samengewerkt met concollegas maar dit had meestal betrekking op standaard 
gereedschappen omdat specifieke kennis vaak afgeschermd werd. Speciale gereedschappen 
bevatten kenmerken die gepaard gaan met een bepaalde historisch gegroeide aanpak en 
methodieken. [M: kennis tav specifieke bewerkingsmethodieken, specialisaties] Binnen MF was 
er een streven om technische vooruit te lopen op het gebied van verspaningstechnologie. Dit was ook 
mogelijk omdat er verschillende disciplines samenwerkten in projecten. [M: kennis tav 
multidisciplinaire projecten] Bij nieuwe machineaankopen was men als gereedschapleverancier 
vaak betrokken omdat er dan specifieke problemen opgelost dienden te worden. Deze kennis kon 
daarna weer gebruikt worden bij andere projecten. [PO: kennis tav methodes] 
 
Momenteel zwakt de kennisontwikkeling t.a.v. HSM bij DA af. Men is geen koploper meer. De laatse 
jaren is men sterk achtergebleven t.a.v. ontwikkeling. Voornaamste oorzaken: 

• wegvallen van technische netwerk (door opsplitsen van Machinefabrieken is kruisbestuiving 
verdwenen) [PO: Kennis vanuit een technische netwerk] 

• Philips heeft veel afgebroken 

• Achterblijvende investeringen in nieuwe HSM machines [PO: toegepast kennis in de vorm van 
nieuwe bewerkingstechnologieen, M: kennis tav bewerkingsmethoden] 

• Geen nieuwe uitdagende producten (alleen lopende productie)  

• Weggevallen opleidingen [FFC: bewerkingskennis opgedaan tijdens cursussen en 
opleidingen] 

• Geen nieuwe technische ontwikkelingen meer [M: kennis nieuwe tav bewerkingsmethoden] 

• Geen ondernemerschap [PO: kennis tav ontwikkeling] 

• Reorganisaties waarbij kennisdragers weg zijn gevallen [PO: kennis tav praktische ervaring en 
inzicht] 

 
Dagelijkse werkzaamheden t.a.v. problemen in het productieproces. Signalering van problemen 
dienen via de groepleider aangedragen te worden. Technische vraagstukken worden meestal in 
groepsverband besproken tussen functies: vakman, technische assistent, werkvoorbereider en NC-
programmeur waarbij deze hun eigen specilistische kennis inbrengen. [M: kennis tav effectieve 
multidisciplinaire samenwerking] De werkvoorbereider is producteigenaar en probeert dit te 
structureren. [M: kennis tav rolverdeling en taken] Vaak zijn er een aantal factoren of oorzaken die 
leiden tot technische vraagstukken. Er wordt getracht de verschillende opties in kaart te brengen. 
Vaak wordt geprobeert de kortst weg te zoeken en word vaak gekozen voor de snleste oplossing 
gekozen. Dit hoeft niet altijd de technisch beste of meest ideale oplossing te zijn.[M: Kennis tav 
probleemoplossingsmethoden, PO: kennis tav snelle probleemoplossingen, overwegingen] 
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Interview I005 
 
Opleiding:  

• LTS-P&T (Praktisch & Theoretisch)     

• MTS dagopleiding WTB     

• Philips Bedrijfsschool (Philips Machinefabrieken)  
[FFC: basiskennis werktuigbouwkunde, metaalbewerking, mechanica] 
 
Cursussen: TOM (1,2,3) 3 jaar, Kaderopleiding, WVB-opleiding, Programmeercursus, Engels 
Basis Engels [FFC: basiskennis functiespecifiek, M: kennis tav werkmethodes, TH:kennis tav 
systemen] 
 
Ervaring: 
1981  Begonnen als aankomend gereedschapmaker (Matrijzen groot op SEU) 
1985 Orderbureau extern Configuratiemanager 
1988 Mechanisch Werkvoorbereider plaatdelen en configuratiemanager 
1991 Werkvoorbereider Machining (airframestructures later turbine parts) 
 
Essentie van configuratiemanagement: Aantoonbaar kunnen maken in welke status een product 
verkeerd. Dat houdt o.a. in wijzigingsbeheer en orderbeheer. [CS: kennis tav TDP, M:kennis van 
databeheermethodes] 
 
Verleden: Bill of Materials werd door de klant op microfilm aangeleverd. Momenteel wordt de 
informatie m.n. digitaal ter beschikking gesteld. Standaard formulieren werden gebruikt t.b.v. review 
van de documentatie en consequenties voor de orders konden hiermee worden aangegeven. [CS: 
kennis tav bill of material, DTP, TH: kennis tav databeheersysteem, documentatie, M:kennis tav 
databeheermethodes] Deze werden indien nodig doorgegeven aan de klant. In 1985 is met 
medewerking van een stagiair en database opgezet m.b.v. DBASE t.b.v. het configuratiebeheer. Met 
opkomst van PC’s zijn calculatiesheets opgezet . Voorheen werd veel gewerkt met verkorte 
calculatiebladen m.n. werden veel bewerkingstijdcalculaties gemaakt. Dit leerde men bij de 
werkvoorbereiders opleiding.  [TH: kennis tav calculatiebladen, M: kennis tav calculatiemethoden, 
FFC: kennis tav bewerkinsgprocessen, KG: kennis tav parameters in calculatiebladen ] Door de 
jaren heen zijn er een aantal standaard calculatiebladen ontstaan. Deze zijn procespecifiek opgezet. 
Calculatiebladen opzetten is geen wetenschap maar het betreft naast pure calculatie ook een deel 
ervaring en gevoel. De bladen worden verfijnd op basis van ervaring en machinemetingen. [PO: 
Kennis van optimalisatie van  calculatiebladen, KG: parameters tbv calculatiebladen] 
Bij het teamwerk aangaande de aanloop van een nieuw product zijn verschillende specialisten 
betrokken zoals HSM-technoloog, NC-programmeur en werkvoorbereider. Speciale bewerkingen 
worden vaak beheerd door een gespecialiseerde kennisdrager of een processpecialist. [FFC: kennis 
tav bewerkingsprocessen, PO: kennis en inzicht tav processen] 
De huidige calcualtiebladen bevatten nog te weinig informatie aangaande de speciale processen 
omdat deze ervaring van de specialisten hierin nog niet verwerkt is. [PO: inzicht en kennis tav 
rekenregels in calcuatiesheets] 
 
Calculatie speciale processen: 

• Thermal Spraying wordt gezien als een uitbesteding 

• Penetrant onderzoek wordt momenteel als een vast standaardbedrag gecalculeerd 

• Shotpeening wordt gecalculeerd op basis van een offerte die opgevraagd word bij een 
leverancier 

• Finishing (Anodiseren&paint) wordt bepaald a.d.h.v. offertes uit het verleden. 
[PO: inzicht in aannames, M:kennis tav berekeningsmethodes] 
 
De projectwerkvoorbereider is de beheerder van de technische informatie aangaande een product. 
Projecten dienen uit kleinere teams te bestaan. Hierbij wordt knowhow bijeengebracht. Ideeen 
genereren op basis van informatie die vanuit diverse partijen bijeengebracht worden. Op basis hiervan 
worden beslissingen genomen. Hiervoor is echter vaak wel een roerganger nodig. [M: kennis van 
werkmethodes, PO: inzicht voor verhoudingen en rollen] 
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Hoe wordt informatie (kennis) vergaard: 

• Veel praten over ervaringen met diverse partijen 

• Teamwork (o.a. specialisten) 

• Passie en interesse 

• Internet 

• Lezen 

• Bij klanten en concollegas kijken 

• Informatie t.a.v. eindproducten vanuit de klant is crusiaal 
 

Kleinserieproductie: 
Veel kennistools die beschikbaar zijn zijn ontstaan uit massafabricage en blijken vaak niet goed 
toepasbaar. [TH: kennis tav standaard werkmethodieken, PO: kennis tav geschiktheid van 
werkmethodes] 
Specifieke (product)kennis: Men probeert producten zo optimaal mogelijk te produceren. Hierbij wordt 
een learning-curve doorlopen. Tijdens deze curve wordt specifieke ervaring opgedaan en worden de 
processen geoptimaliseerd op het gebied van o.a. materiaal, HSM, seriematige opzet enz. Momenteel 
bevinden zich veel producten nog in een aanloopfase waardoor deze nog niet optimaal bewerkt 
worden. [FFC: kennis tav bewerkingsprocessen, TH: kennis tav aanloopcycly, PO: inzicht in 
praktische aanloop van productie, M:kennis van fabricagemethoden] 
Problemen t.a.v. kennis.: 
De beschikbaarheid van informatie is een probleem. Iedereen heeft kennis en informatie verzameld en 
opgedaan. Deze is echter niet goed toegankelijk. Er is bijvoorbeeld geen bibliotheek met oude 
documenten, oude projectinformatie, technische informatie enz. 
 
Configuratiemanagement is momenteel m.n. een archiverende bezigheid. 
Het moet echter het volgende meer behelsen: 

• Chaserend & sturend 

• Controlerend 

• Archieven actief beheren ook in werkplaats 

• Controle over volledigheid van TPD’s 

• Veranderingsbeheer van systemen 

• Beheer van samenstellingen 

• Wijzigingen en klassen 
[M: kennis tav data-beheermethoden] 
 
Meetgegevens: Er wordt momenteel veel gemeten maat weinig gestuurd 

• meetgegevens worden opgeslagen maar niet echter beheerd 

• de opgeslagen informatie wordt bijvoorbeeld te weinig verwerkt om processen te optimaliseren. 
Denk hierbij o.a. SPC en statistische analyses of automatisch gegenereerde analyses 

[KG: kennis tav meet- en procesgegevens, M:kennis tav methodes, TH:kennis tav statistische 
analyses en systemen] 
 
Achtergrond van een werkvoorbereider (idealiter): 

• Opleiding MTS op hoog niveau [FFK] 

• Philips bedrijfsschool[FFK: basiskennis combineren met praktisch inzicht, PO: kennis tav 
praktijk, M: kennis tav metaalbewerkingsmethodes] 

• Verspanende praktijk opleiding om gevoel te krijgen [ PO: inzicht in verspaning] 

• Ervaring in werkplaats [ PO: inzicht tav bewerkingen en werkplaats] 
o Druk gevoeld hebben 
o Praktische problemen ervaren hebben 
o Gevolgen van wvb kennen 
o Effecten en gevolgen van ploegenwerk ervaren 

• Kennis van productietechnieken en met name verspaning omdat dit de belangrijkste bewerkingen 
betreft. [FFC: kennis tav bewerkingstechnieken en verspaning] 

• Processen kunnen visualiseren i.v.m. inzicht en het leggen van linken. [PO: inzicht en knowhow 
tav bewerkingen en verspaning] 

• Passie, interesse en plezier in het vak 
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Management dat fasciliterend en stimulerend werkt. Stimulerend, ontwikkelmogelijkheden,vrijheid, 
meningen kunnen geven, luisterend oor. 
Kennis is gekoppeld aan affiniteit met het vakgebied. Voorwaarden om je kennis te ontwikkelen zijn in 
te delen in twee hoofdvoorwaarden 
1)Persoonsgebonden: passie, interesse, nieuwsgierigheid en creativiteit 
2)Omgeving: begeleiding door een mentor in de vorm van bijvoorbeeld een senior 
Wat voor achtergrond dient een werkvoorbereider te hebben 
 
Basiskennis: mts wtb, bedrijfsschool (praktische inzichten vergroten) Praktijkervaring in de vorm van 
ca. 5 jaar praktische ervaring met diverse bewerkingssoorten. [FFC: basiskennis tav 
metaalbewerking: PO: inzicht tav bewerkingsprocessen,M:kennis tav bewerkingsmethoden] 
Een top vakman is op een eng vakgebied gespecialiseerd een is minder geschikt voor een algemene 
rol als werkvoorbereider. Deze personen lijken beter op hun plek als deze zich ontwikkelen richting 
procestechnologen. 
 
Cursussen 

• Kadercursus: hoe gaat je om met de werkplaats, presentaties, groepswerk. M.n. gericht op 
sociale en communicatieve aspecten 

• WVB-opleiding: zaken zoals calculaties, verbeteringen, procesanalyse 

• TOM-cursus: brede technische opleiding 

• Vorm-& plaatstoleranties 

• Logistieke cusussen 
[M: kennis tav werkmethoden, TH: kennis tav systemen] 
 
Kenmerken van een mentor: Het moet een open persoon zijn die graag dingen wegleerd of uitlegd en 
die tevens een vorm van natuurlijk leiderschap bezit. Mensen vormen het fundament van een 
(technisch) bedrijf. Deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van hun kennis. Men 
dient hierbij een eigen weg te zoeken. Kennisontwikkeling wordt gestimuleerd door waardering door 
de collegas. Een flexmatrix kan helpen om richting te geven welke soorten kennis nodig zijn en 
ontwikkeld dienen te worden. 
Systemen die door werkvoorbereiding gebruikt worden zijn o.a.: MS-applicaties zoals: Excel, Word, 
MS-projects, ERP (BAAN-SSA) [TH: Kennis tav systemen en rekenhulpmiddelen, M:kennis tav 
werkmethodes] Veel geautomatiseerde rekenvellen, databases, documenten en systemen zijn door 
de jaren heen in eigen beheer ontstaan. Deze systemen zijn niet het resultaat van een algemeen plan 
maar zijn ontstaan uit persoonlijke initiatieven van individuele werknemers. Tijdens de MF tijd zijn er 
een aantal calculatiesystemen opgezet voor o.a. frezen, draaien, penetranten, controle. Deze zijn 
echter door de afscheiding van Aerospace in onbruik geraakt. Voor de offertecalculaties zijn enkele 
rekenvellen opgezet. Er is een bepaalde base-line opgezet die voor alle offertecalculaties gebruikt 
wordt. [TH: kennis tav calculatie baseline, M: kennis tav calculatiemethoden] 
 
In SSA worden de logistieke routingen ingelegd. Tevens wordt SSA gebruikt om VC/NC gegevens te 
achterhalen. Hiervoor dient de beschikbare informatie handmatig geëxporteerd te worden naar een 
extern pakket zoals Excel. Pas dan in analyse mogelijk. [TH: kennis tav ERP-systeem en 
rekenvellen, KG: kennis tav VC en NC-waardes, M: Kennis tav methoden van voor- en 
nacalculatie] Door een programmeur op de CAM afdeling is een configuratiesysteem opgezet. Dit 
heeft hij zelf ontwikkeld op basis van MS-Access. [TH: kennis tav configuratiesysteem] 
 
Technische product documentatie (TPD): De werkvoorbereider is de beheerder van de TPD. In het 
kwaliteitssysteem staat beschreven welke informatie de productiemap dient te bevatten. Dit vormt de 
kern van de TPD. De TPD wordt echter door elke werkvoorbereider zelf vormgegeven. Deze data 
wordt individueel beheerd en wordt niet gelinkt. [M: kennis tav TPD en datasystemen, CS: Kennis 
tav TDP] 
 
CMM-meetrapporten worden gebruikt voor o.a. statistische analyse. [TH: kennis tav meetrapporten 
en statistische software, KG: kennis tav data in meetrapporten, M: kennis tav statistische 
analysemethoden] 
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Teamwork: Bij de aanloop van een nieuw producten wordt in de regel een projectteam opgezet. Bij 
projecten ligt de nadruk op logistiek, klant en is kosten georiënteerd. Een werkvoorbereider wordt aan 
een project toegewezen. De werkvoorbereider is hierbij de technische spin in het web. [M: kennis tav 
projectmethoden] 
 
Centrale overlegstructuren: 

• Projectbesprekingen 

• Follow-ups 

• Planningen 

• Bewerkingsstrategie/wijzigingen overleg 

• Projecten overleg 

• Klanten overleg (design/productie) 

• Ad hoc overleggen 
 
Werkvoorbereiders: Minder ervaren of minder ontwikkelde werkvoorbereiders doen m.n. het basiswerk 
en standaard werkvoorbereidingen. De meer doorgegroeide werkvoorbereiders en toppers worden 
projectvoorbereider. Het is erg belangrijk dat de werkvoorbereider overzicht blijft houden, afwegingen 
kan maken  en gevolgen kan inschatten. [PO: kennis en inzicht tav werkvoorbereiding en 
bewerkingsprocessen] 
Het is belangrijk dat de wil tot kennisdeling aanwezig is. Er dienen binnen de organisatie overzichten 
voorhanden te zijn van de aanwezige kennis. Er is dringend behoefte aan het gestructureerd 
verzamelen en vastleggen van gegevens, informatie en kennis. Er is veel technische informatie 
voorhanden binnen het bedrijf. Er bestaan diverse databases, overzichten van gereedschappen, 
meetmiddelen. Er zijn in het verleden diverse rapporten opgesteld. Deze zijn echter niet toegankelijk. 
[M: kennis tav databeheer] 
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Interview I006 
 
Opleidingen: 

• LTS Metaal & kopklas C/D niveau 

• 2 jaar PBO (Algemeen Philips) in MF-Acht 

• PBO-mechanische op RAS 

• Daarna Mechanische bankwerker in de ploeg op RAS 

• MTS deeltijd omdat hij werkvoorbereider wilde worden vanwege de persoonlijke ontwikkeling 
en carriere perspectief. Het werd tevens gesponsord door de werkgever. 

• Diverse taakgerelateerd cursussen gevolgd. 

• Kaderopleiding wat standaard is voor werkvoorbereiders. Algemene opleiding waarbij m.n. 
sociale aspecten en communicatieve aspecten werden benadrukt zoals omgang met mensen 
in het bedrijf, communicatie met verschillende afdelingen en uitbreiding van netwerk t.b.v. 
kennisdeling. 

• Klantspecifieke cursussen zoals o.a. van Lockheed in de USA: GD&T cursus t.a.v. 
geometrische conventies. 

[FFC: basiskennis tav metaalbewerking en mechanica, M: kennis tav geometrische afspraken 
en methodes, TH: taakgerelateerde softwarepakketten en calculatiemethoden] 
Na de opleidingen heeft geïnterviewde de opleidingsdocumentatie nooit meer ingezien. De GD&T 
documentatie werd bij aanloop van het Lockheed project nog wel eens nageslagen. [TH: GD&T 
documentatie, M:Kennis tav GD&D methodes] Tevens werden specifieke zaken besproken met 
een medecursist. Werkvoorbereiding binnen Aerospace is anders dan binnen een algemene 
machinefabriek. Vanwege de veiligheidsaspecten en criteria ligt heel veel vast in regels en procedures 
die o.a. door de klanten worden opgelegd. [M: klantenregels en procedures,Aerospace regels, 
kwaliteitsregels ] 
Wat de vrijheid erg beperkt t.a.v. het zelf invulling geven van technologisch oplossingen. Het gaat 
gepaard met erg veel administratieve handelingen. [M: kennis tav administratieve registraties, KG: 
kennis tav kentallen en procesvariabelen] Technische taken zijn gesegmenteerd en liggen meer bij 
specialisten [M: kennis tav opdeling van processen, FFC: kennis tav fabricageprocessen] 

• Binnen Aerospace ligt veel proceskennis bij de NC-programmeurs die de verspaningsprocessen 
opzetten, optimaliseren en vastleggen in NC-code. [FFC: kennis tav processen, M: kennis 
geborgd in NC-code, TH: CAM-software, PO: inzicht en kennis tav optimalisatie van 
processen]. 

• Calculaties liggen grotendeels vast in de beschikbare tools en rekenvellen. [TH: rekenvellen, 
Calculatietools, KG: kennis tav parameters en resultaten, M: kennis tav methodieken] 

• Weinig vrijheden in de processen. Speciale processen worden door klanten opgelegd en dienen 
helemaal volgens vastgelegde procedures uitgevoerd te worden. Deze processen worden 
beheerd door gekwalificeerde processpecialisten. [M: kennis tav methodes en procedures] 

• Kwaliteitszaken worden bewaakt in het kwaliteitssyteem door gespecialiseerde deskundigen 
[TH:kennis tav kwaliteitsysteem, M: kennis tav Procedures] 

• De werkvoorbereider is de spin in het web die de productgegevens centraal beheerd en het 
overzicht behoud. De specialisten lossen de technische details op en de werkvoorbereider 
coordineerd de activiteiten. [M: kennis tav coördinatie, Kennis tav werkmethodes] Hij beheerd 
de router, maakt bestelspecs, stuurt configuratiemanagement rond het product, beheert de interne 
TPD, fabricageplan [CS: Kennis tav TPD, TH: kennis tav routers en bestelspecs, 
documentatie in fabricageplan, M: kennis tav fabricagemethodes zoals vermeld in 
fabricageplan, kennis tav werkmethodes van wvb] 

 
De werkvoorbereider dient inzicht te hebben op het gebied van: 

• projectmatig werken [M: kennis tav projectmethoden] 

• aanpak van procesverbeteringen [PO: kennis tav processen, M: kennis van verbetermethoden, 
FFC: kennis van de bewerkingsprocessen, KG: kennis tav procesveriabelen] 

• behandeling en correct gebruik van klantspecificaties [CS: kennis tav klantspecificaties, M: kennis 
van werkmethodes mbt CS] 

• puzzelen [PO: praktische overwegingen] 

• kwaliteitsystemen [M: kennis van regels, procedures en werkmethodes] 
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Door de spin in het web functie zijn de communicatieve en sociale aspecten van groot belang. De 
nadruk ligt op de interne organisatie. Er zijn enkele contacten met andere bedrijven. De belangrijkste 
externe contacten betreffen klantcontacten met kwaliteitsmensen van klant die in Belgie gestationeerd 
zijn. Deze vormen een bron van informatie omdat zij optreden als intermediair tussen DA en de klant 
tav van alle mogelijke kwaliteits- en technische aspecten. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van internet bij het zoeken van externe technische informatie. De 
afstand tot de technische processen neemt toe doordat de processen steeds meer in handen van 
specialisten liggen. De nadruk ligt steeds meer op het administratief beheren van de 
productdocumentatie en coördinatie van de activiteiten. [M: kennis tav werkmethodes, TH: 
productdocumentatie, CS: kennis tav DTP en TPD] 
In praktijk blijkt vaak dat er bij de verschillende afdelingen met meerdere specialisten een voorkeur 
ontstaat voor een bepaalde persoon. Dit blijkt vaak de persoon met de meeste kennis. Dit blijkt vaak 
ook diegene die enthousiast is om kennis te delen en graag medewerking verleend om problemen op 
te lossen. [FFC: gespecialiseerde proceskennis, PO: inzicht en ervaring tav processen] 
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Interview I007 
 
10-15 jaar is kennismanagement actueel/kwaliteit van arbeid & organisatie. Ervaring hiermee Bij 
extern bedijf. [M: kennismanagement] Het betreft de omslag van de “conventionele” naar de 
“moderne fabriek”. [FFC: fabrieksopzet] Met minder gespecialiseerd personeel meer doen, efficienter 
werken. Ongeschoold betekend niet automatisch weinig kennis 
[FFC: opleidingsniveau] 
 
Stelling: Buiten het werk kan het personeel een gezin draaiend houden, regelen in verenigingsleven, 
op allerlei vlakken actief zijn  terwijl ze op hun werk zeer beperkt worden. [M: werkmethoden, PO: 
verantwoordelijkheden] 
Benodigd => cultuuromslag => empowerment (de grens wordt meestal gevormd door de innitiators 
(managers) die het proces gestart hebben omdat hun eigen functies bedreigd worden. [M: cultuur, 
methoden van empowerment] 
Er zijn een paar karrentrekkers nodig die enthousiaste medestanders hebben (coaching). 
Nieuwe productieopzet = > productiecellen [PO: verantwoordelijkheden, M: productieopzet/-
organisatie, coaching] 
Diverse rollen/samenwerking waarbij normaal gesproken een informele leider opstaat. 
Binnen een cel heb je normaal gesproken 30% die vooruit wil, 50-60% zijn meelopers. 
[TH:  veranderprocessen, KG: grootheden bij veranderprocessen, PO: inschattingen van 
resulaten van veranderprocessen] 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een inzetbaarheidsmatrix. Wat kan iemand in theorie… 
Gecombineer met Scraplijsten blijkt vaak pas een reeel beeld te ontstaan. Wat kan iemand echt. [TH 
inzetbaarheidsmatrix, scraplijsten, KG: variabelen uit analyses, PO: inzicht in kennis binnen 
bedrijf] Een goede technische basis opleiding is vereist maar de praktijk bepaalt pas de echter 
ontwikkeling tot eenvakman. Men moet door vallen en opstaan en ervaren gevoel krijgen voor de 
processen. [FFC: basiskennis, PO: mate van inzicht in processen] Specialiseren en daarna 
verbreden. Verspaning is verspaning. [FFC: specialisme, generalisme, M: ontwikkeling van 
personeel] Kennis & kunde: vak is beginnen onder aan de ladder. Men dient gevoel te krijgen voor 
het bewerken en controleren. De bagage vormt men door combineren van: communiceren, 
basiskennis, mentaliteit, motivatie. Het is erg belangrijk om een introductieprogramma opgesteld wordt 
om : De weg in het bedrijf te leren kennen, personeel te leren kennen, werk processen te leren 
kennen, inzicht te krijgen in andere functie waarmee samengewerkt wordt. Wat houdt produceren voor 
deze markt in? [FFC: basiskennis, specialistische kennis, PO: inzicht in de organisatie PO: inzicht in 
processen, M: werkmethodes] 
 
Taak management: Wat is status van kennis, wat zijn sterke en zwakke punten? [KG: variabelen op 
gebied van kennis, PO: inzicht in kennisniveaus] Doormiddel van rankingslijsten worden mensen 
beoordeeld op hun kunnen en kan afgeleid worden hoe kennis geborgd dient te worden. [TH: 
rankingslijsten, M methoden van kennisborging] 
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Interview I008 
 
Opleiding [FFC: kennis tav bewerkingsprocessen , algemene en technische vorming] 
LTS    electro-mechanica 
Philips bedrijfsschool  1jaar 
PBO in MF-Acht 1 jaar 
VBO    2jaar 
MTS deeltijd 2 dagen/week 
Geïnterviewde wilde niet tot pensioen in de werkplaats blijven werken omdat hij bang was om vast te 
roesten. Tevens was hij bang dat hij na een aantal jaren aan zijn top (ontwikkeling en financieel) zou 
zitten als hij in de werkplaats zou blijven. Extra scholing vergroot de kansen binnen het bedrijf t.a.v. 
interessante functies. 
 
Ervaring: [PO: praktische kennis en inzicht kennis tav bewerkingen] 

• Op SEU en RAS op afdeling G2 

• Ca. 2jaar: slijpen op de Oerlikon slijpbank, R1 boren, Conventioneel draaien, Maho-600 
conventioneel frezen 

• CA. 2jaar:Maho-700 NC frezen, Korea NC frezen (groot). 

• 5-6 jaar Afdeling controle: meetmachine, handmetingen 

• Controleurscursus & kwaliteitsassistent 

• 6-7 jaar Wvb & NC programmeur 
 
Geïnterviewde vindt het leuk om telkens iets anders te doen vanwege de persoonlijke ontwikkeling, 
nieuwe uitdaging, afwisseling. Het gras is groener aan de andere kant (buren) zoals hij zelf zegt. In de 
meetkamer had hij veel contact met verschillende klanten die zelfs concurrenten van elkaar waren 
zoals Schott, NEG, Philips. Technische problemen worden vaak op locatie bij de klanten bekeken. 
[KG: kennis tav process bij de klant, visuele inspectie product, PO: kennis tav 
gebruikstoepassing, inzicht tav processen] Door deze klantspecifieke eisen [CS: kennis tav 
specifieke klanteisen, PO: vuistregels]  vond kruisbestuiving plaats. Er ontstaat hierbij steeds meer 
inzicht hoe bepaalde technologieën, technieken eisen aan producten of processen gerelateerd zijn. 
[FFC: kennis tav technologieën, PO: kennis tav relaties tussen variabelen] 
 
Directe contacten met de technologen van de klant vergroten de kennis t.a.v. de processen bij de 
klant en de specifieke eisen die gesteld worden aan de producten. [PO: praktische kennis tav 
producten en processen] Ogenschijnlijk identieke producten kunnen tijdens het glaspersen toch 
verschillend gedrag vertonen en zelfs resulteren in een instabiel persproces. Tijdens analyses bleek 
bijvoorbeeld dat glasvormen die gefreesd werden met een “botte” gebruikte frees geen glassprong 
vertoonden dan glasvormen die gefreesd waren met een scherpe frees. De oorzaak lag in het feit dat 
de botte frees afgeronde overgangen creeerde en de scherpe frees scherpe overgangen. Beide 
producten voldeden echter wel aan de TDP. 
[CS: kennis tav TDP, Kennis tav gereedschappen, FFC: kennis tav bewerkingen, KG: kennis in 
de vorm van procesvariabelen (glassprong), PO: inzicht in invloed van gereedschappen op het 
product] 
 
Alleen technische productinformatie is in praktijk verre van voldoende om een specifiek kritisch 
product te produceren. Je hebt kennis en informatie van gebruikers nodig om specifieke 
eigenschappen aan een product mee te kunnen geven. Dit is een kwestie van veel in praktijk zien en 
communiceren met de klanten en productie. [PO: kennis tav producten, CS: kennis van TDP] Dit is 
ervaring die door de jaren groeit. Als specifieke eisen duidelijk en tastbaar zijn kan daarna getracht 
worden om specifieke eisen te vangen in het design en productdocumentatie. Ook als dit in het design 
niet mogelijk is worden specifieke eisen verwerkt in de werkvoorbereiding. Het gevaar hierbij is echter 
dat de kennisborging dan afhankelijk is van bepaalde personen die de achtergrond hiervan kennen. 
[M: kennis van specifieke bewerkingsmethoden, KG: kennis in hoofden van mensen] 
 
Tijdens de productie wordt tijdens de aanloop een EPK (eerste product controle) gedaan. Hiermee 
wordt gemeten of het proces dusdanig ingesteld is dat er een product gegenereerd wordt dat aan de 
gesteld eisen voldoet. Op basis hiervan wordt het proces bijgesteld en loopt het aan. [KG: kennis tav 
productgeometrie, kennis van procesvariabelen, PO: kennis tav procesbijsturing, M: kennis 
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van procesbeheersing] Daarna worden er afhankelijk van de moeilijkheidsgraad,complexiteit of 
stabiliteit extra tussentijdse (proces)metingen verricht. Tevens wordt bij alle producten een uitgebreid 
meetrapport  met o.a. ultrosoon, dikte en geometrische eindmetingen geleverd. [KG: kennis van 
procesmetingen, KG:kennis van productmetingen, TH: kennis in meetrapport, M: kennis van 
meetmethoden en rapportagemethoden] 
Op basis van de tussentijdse en eindmetingen worden procesparameters en instellingen regelmatig 
bijgesteld. [M:kennis tav procesbijsturing] Tevens word het productdesign door de klant 
geoptimaliseerd op basis van de eindmetingen en glaspersprocesparameters.[KG: kennis in vorm 
van productmeetresultaten en procesmeetwaardes, PO: optimalisatie van van design] 
 
Op het gebied van NC-programmeren heeft Geïnterviewde contacten met ETG-Acht, Aerospace, 
ETG-Supportgroep, klanten, STODT, gereedschapleveranciers en contacten op Technishow en 
Koningshof. Het CAD/CAM systeem van Unigraphics is erg complex en zo groot dat het niet door een 
persoon te bevatten is. [TH: kennis op gebied van CADCAM systeem] Je ziet dus dat er 
specialisten zijn op deelgebieden. [PO: specialisatie op deelgebieden] Het blijkt dat de opleidingen 
die verzorgd worden door de leverancier m.n. gestoeld zijn op het CAD vlak.  Op het gebied van CAM 
blijken geen cursussen voorhanden die de verdieping bieden die op het gebied van 5-assig frezen 
meer verdieping bieden. De NC-programmeurs blijken vaak zeer specifieke behoeften te hebben die 
een generieke cursus niet kan bieden. Dan blijkt dat men beter van elkaar kan leren. Hierbij kan echter 
nooit alles wegleren omdat er een bepaalde leercurve met ervaring doorlopen dient te worden om 
zaken te begrijpen. [PO: specialisatie op deelgebieden] Tevens zijn niet alle personen geneigd om 
kennis te delen. Het blijkt dat men door zelfstudie en experimenteren het meeste diepgang krijgt in het 
pakket. Hiervoor wordt echter wel een bepaalde mate van nieuwsgierigheid, tijdinvestering, inzicht, 
niveau en doorzettingsvermogen geeist. [PO: inzicht in processen, FFC: kennis tav NC- 
programmeren] Dit bezitten niet alle programmeurs en zo ontstaan er niveauverschillen tussen de 
programmeurs. 
 
In de werkplaats heeft met te maken met een bepaald spanningsveld waarbij bij productietechnische 
problemen op procestechnische problemen al vrij snel geroepen wordt dat de NC-code niet goed was 
en dat de NC-programmeur het ontstane probleem dient op te lossen. Deze conclusies worden vaak 
genomen met incomplete informatie. Door de complexiteit van de processen is vaak een uitgebreide 
analyse van het probleem nodig voordat men de oorzaak van productafwijkingen kan achterhalen. 
[PO: kennis op basis van inschattingen] Hierbij dienen vaak meerdere opties onderzocht te worden 
waarbij diverse technische disciplines benodigd worden zoals: werkvoorbereider, machineoperator, 
controleur en NC-programmeur. [FFC: kennis op deelgebieden, PO: kennis op basis van 
specialisatie en ervaring] Hierbij is de NC-programmeur diegene die de procesparameters t.a.v. de 
verspaningscondities vangt in de NC-code. [KG: kennis tav procesparameters, TH: kennis in de 
vorm van NC-code, M: kennis als NC-code] De basis verspaningscondities worden bepaald aan de 
hand van informatie van gereedschapleveranciers. [TH: verspaningscondities van leveranciers in 
lijsten, KG: kennis in de vorm van procesinstellingen] Deze condities worden op basis van 
proceservaring geoptimaliseerd en vastgelegd. [PO: inzicht om processen af te optimaliseren, M: 
kennis bevroren in een werkmethode] Opspanningen worden in samenspraak tussen NC-
programmeur en werkvoorbereider ontworpen. Hierbij speelt ervaring een belangrijke rol. Er is kennis 
en ervaring nodig om te beoordelen of producten stabiel verspaand kunnen worden met een bepaalde 
opspanning. [PO: inzicht tav opspannen van producten]. 
Met behulp van controle software (Vericut) worden verspaningsprocessen en machinebewegingen in 
de complete opbouw gesimuleerd. [TH: kennis tav Simulatiesysteem] Veel procesoptimalisatie is 
m.n. kostengedreven. Hoe kan een product goedkoper geproduceerd worden.  
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Interview I009 
 
Deze tekst is reeds omgezet naar een gerangschikte vorm. 

1. Fundamentele verspaningskennis (ontwerpconcepten) 
Begrijpen van bewerkingsprincipes: alle verspanende bewerkingen zijn in de basis identiek. Een 
snijkant snijd op een of andere manier materiaal weg. 

2. Criteria en specificaties 
Kennis van bematingsregels 
Kennis van meetprincipes 

3. Theoretische hulpmiddelen 
Er worden diverse rekenmethodes gebruikt om maten te controleren en verspaningscondities te 
berekenen. Een belangrijk facet van het werk betreft het lezen en begrijpen van informatie die in de 
vorm van TPD (Technische Product Informatie) beschreven staat. 

4. Kwantitatieve gegevens 
Beschreven kennis 
Snijdparameters kunnen uit verspaningstabellen herleid worden. Verspaningsgegevens zoals speeds 
en feeds. In de TPD staat beschreven hoe een product geproduceerd dienen te worden. Er staat 
beschreven hoe producten opgespannen dienen te worden en hoe gereedschappen ingesteld dienen 
te worden.  
Normatieve kennis 
Binnen de productie van aerospace componenten ligt het proces na de FAI (vrijgave) helemaal vast. 
Dit betekend dat het proces grotendeels gevangen is in specificaties en werkvoorschriften 

5. Praktische overwegingen 
Gebaseerd op kennis en ervaring dient een operator risico’s te kunnen inschatten. 
Machines zijn complexe apparaten. Kennis en inzicht op gebied van machine, materiaal, product, 
proces en gereedschappen zijn van invloed op mate waarop de operator het proces onder controle 
kan houden. 
M.b.v. de praktische overwegingen kunnen de vakmensen Processen opstarten, Processen 
monitoren, Producten monitoren & Machines monitoren 

6. Ontwerphulpmiddelen 
Manier van denken is belangrijk. Een vakman dient zich in te kunnen beelden wat er aan de snijdpunt 
gebeurt als er parameters gewijzigd worden. Hiervoor dient visueel gedacht te kunnen worden. Dit 
verlangt een grote mate van inzicht. Hiervoor dient het proces opgesplitst te worden in 
machinegedrag, verspaningscondities, opspanning. Er wordt een bepaald werk en denkniveau 
verwacht van een vakman. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door interesse, ervaring en inzicht. 
 
Diverse: Mate van kennis die een vakman maken wordt voor belangrijke mate bepaald door de 
persoonlijke nieuwsgierigheid/interesse en de mate waarin allerlei uiteenlopende zaken al puzzelend 
gecombineerd worden. 
 
Sociale aspecten: Informatieoverdracht vereist bepaalde communicatieve vaardigheden. Het blijkt dat 
goede vakmensen efficiente manieren van communicatie rondom technische zaken beheersen. 
Hierdoor zijn ze effecient in het opnemen van allerlei soorten aangeboden technische informatie. Het 
blijkt dat er vrij veel vaktaal gebruikt wordt die locatiespecifiek kan zijn. De culturele basis kan van 
sterke invloed zijn op kennisdeling.  Stratus wordt vaak herleid van het mate van vakmanschap. 
Kennisdeling kan als bedreiging gezien worden omdat statusverschillen hierdoor kunnen vervagen. 
M.n. “bewust bekwame” vakmensen zijn hier bang voor. Zij proberen richting te geven aan 
kennisdeling waarbij slechts kennis gedeeld wordt die hen niet in hun status bedreigd. “onbewust 
bekwame” vaklieden zijn niet meer bang voor hun positie omdat kennisdeling bij deze mensen een 
tweede natuur is geworden. Ze kunnen kennis op waarde schatten. Ze delen graag kennis en staan 
open voor nieuwe inzichten. 
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