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VOORWOORD

Het proces van promoveren vertoont een aantal overeenkomsten met het beoefenen van

sport op hoog niveau. Een topsporter stelt zich een duidelijk doel, dat binnen een bepaalde

tijd bereikt moet worden. Het willen verleggen van de grenzen van het eigen kunnen vormt

de motor voor het realiseren van de gewenste prestatie. Onzeker is echter of het doel ooit

bereikt zal worden. Het nastreven ervan gaat gepaard met obstakels en versnellingen, het

pad is onvoorspelbaar. Buitenstaanders merken daar weinig van. Zij zien - in geval van

succes - slechts het resultaat, de geleverde prestatie. De daarvoor benodigde inspanning is

aan hun ogen onttrokken.

Bij het verrichten van een promotie-onderzoek bevindt de uitdaging zich in het bereiken

van een expliciet doel, het voltooien van een grootschalig zelfstandig wetenschappelijk

onderzoek met een proefschrift. Dit is een grillig verlopend proces, waarvan eveneens

onduidelijk is of de gevergde inspanning het gewenste resultaat zal opleveren.

In beide gevallen zal duidelijk zijn dat, hoewel het desbetreffende individu met de meeste

eer gaat strijken, dit resultaat slechts totstandgekomen kan zijn met de hulp van velen

achter de schermen.

Mijn dank gaat dan ook uit naar de betrokkenen bij de realisatie van dit proefschrift. Frans

van Eijnatten en Herman Kuipers zaten het dichtst bij het vuur, zij hebben me aardig op

koers weten te houden. De overige leden van de promotie-commissie, Hans van Beinum,
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en Jose Loeffen.
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1 INLEIDING

1.1 Onderwerp en doel van de studie

Deze studie richt zich op het ontwerpen van organisaties. Centraal daarin staat de vraag op

welke wijze de structuur van het primaire proces vormgegeven kan worden, zodat een

organisatie slagvaardig kan reageren op de continu veranderende eisen die vanuit de

omgeving aan haar gesteld worden.

Doel van de studie is het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het analyseren en

vormgeven van de produktiestructuur, dat geschikt is voor opname in de sociotechnische

ontwerp-aanpak. De mogelijkheden van het instrument, Semi-Parallelle Stromen-techniek

(SPS) genaamd, zuBen nader worden bestudeerd en in de praktijk worden uitgeprobeerd

in vier verschillende produktie-organisaties uit de Continue Stroom Produktie. Deze studie

moet een eerste inzicht verschaffen in de toepassingsmogelijkheden van het instrument

binnen de procesindustrie en haar randgebieden. De bruikbaarheid voor de praktijk zal

daarbij met name worden geevalueerd.

1.2 Achtergrond van het onderzoek

In het begin van de jaren tachtig werd gestart met het geschikt maken van bedrijfskundige
technieken voor gebruik in een sociotechnische ontwerp-aanpak. Terugblikkend op die

periode valt op dat bij deze projecten het accent heeft gelegen op het ontwikkelen van de

instrumenten 'an sieh' en op het toepassen ervan in de discrete tak van de industne. In
deze studie worden andere accenten gelegd. Enerzijds ligt de nadruk op het verfijnen en

documenteren van een bestaand instrument uit de Groepentechnologie zodanig dat zij

geschikt wordt voor opname in een participatief ontwerptraject Anderzijds concentreert

het onderzoek zich op de toepassingsmogelijkheden van SPS in de procesindustrie en haar

randgebieden.

1.3 Te verwachten uitkomsten van de studie

Het belang van dit onderzoek is vooral gelegen in daadwerkelijke instrurnentontwikkeling

ter ondersteuning van de praktijk. De ontwikkeling van een instrument voor het

vormgeven van de primaire processen in een organisatie staat centraal. De hoofdopbrengst

van de studie vormt een verfijnd en beproefd instrument, waarvan de effectiviteit in enkele

praktijksituaties gedetaiBeerd is onderzocht. Een afgeleid resultaat van deze studie vormt

een eerste inzicht in de voorwaarden waaronder toepassing van het instrument zinvol kan

zijn. Door onderlinge vergelijking van gevalstudies kan hierover een uitspraak worden

gedaan. Tevens wordt het hierdoor mogelijk opname van het instrument in een

sociotechnische organisatie-ontwerp-aanpak kritisch te overwegen. Een tweede

nevenopbrengst van deze studie is het verbeterde theoretische inzicht inzake het begrip

beheersbaarheid. Naar aanleiding van de behaalde resultaten kan een voorlopig model
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verder worden verfijnd. Op basis hiervan kunnen specifieke hypotheses worden

geformuleerd, die toekomstig onderzoek kunnen leiden. De toegevoegde waarde van dit

proefschrift vormt het daadwerkelijk combineren c.q. integreren van ontwerp-expertise uit
de technische en sociale wetenschappen.

1.4 Gemaakte keuzes bij de opzet van het onderzoek

Bij het opzetten van het onderzoek zijn een drietal basiskeuzes gemaakt.

Een eerste keuze omvat het onderwerp van studie. Het verder ontwikkelen en uittesten van

een instrument voor het structureren van de primaire processen vormt de empirische kern

van dit proefschrift. Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden staat hierbij

centraal. Bekeken wordt of het ontwerpinstrument in de geselecteerde organisaties op
doeltreffende, doelmatige en gebruikersvriendelijke manier gehanteerd kan worden. Op

deze wijze kan een daadwerkelijke bijdrage geleverd worden aan instrument-ontwikkeling

voor de praktijk.

De tweede keuze betreft het soort onderzoek. De studie vah te typeren als ontwerpgericht

onderzoek. Getracht wordt de organisatie van de primaire processen daadwerkelijk in de

praktijk te veranderen met behulp van het ontwerpinstrument.

De derde beslissing concentreert zich op het onderzoeksgebied. Aangezien eerder

sociotechnisch onderzoek met soortgelijke instrumenten heeft plaatsgevonden binnen de

discrete produktie-sector (assemblage- en machine-fabrieken), is dit onderzoek toegespitst

op een andere sector, namelijk de procesindustrie en haar randgebieden. Aldus kan deze

studie inzicht verschaffen in de mogelijkheden van het instrument in deze setting.

Door deze keuzes met betrekking tot de opzet van het onderzoek kan enerzijds bekeken

worden wat de ontwerpmogelijkheden van het instrument zijn in de geselecteerde

organisaties, anderzijds kunnen mogelijke verschillen van de toepassing in verschillende

bedrijven geanalyseerd worden.

Twee veel gestelde vragen zijn of dit onderzoek nog weI onder de noemer van de

Sociotechniek te scharen is, en wat er vanuit de Bedrijfskunde zo bijzonder aan dit

onderzoek is. Voor veel sociaal-wetenschappelijk onderzoekers valt dit onderzoek

gevoelsmatig buiten de Sociotechniek, omdat het afwijkt van de activiteiten die traditioneel

door sociotechnici werden verricht. Het herontwerpen van het primaire proces in de

organisatie kwam in dat pakket zelden voor. Vanuit de bedrijfskundige hoek wordt gesteid

dat afzonderlijke disciplines binnen haar domein al geruime tijd bezig zijn met de

vormgeving van deze structuur. Wat is dan zo nieuw aan deze ontwerpgerichte studie?

Ais antwoord op de eerste vraag kan gesteld worden, dat dit onderzoek zeker als passend

in de sociotechnische traditie moet worden opgevat. Met behulp van dit instrument kan

men immers de structuur van het primaire proces in de organisatie analyseren en

herontwerpen, waarbij de integratie van mens en techniek een centrale plaats inneemt. Het

antwoord op de tweede vraag luidt, dat in dit onderzoek een ontwerptechniek uit de ene
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bedrijfskundige discipline wordt gebruikt ter ondersteuning van de andere. Dat is het
vernieuwende: de synergie die wordt bereikt door het koppelen van aspecten. Mogelijk
kan de holistische benaderingswijze die de Sociotechniek hanteert, het integreren van
verschillende bedrijfskundige disciplines naderbij brengen.

15 Opbouw van dit proefschrift

In deze paragraaf wordt de opzet van dit boek toegelicht. Een schematisch overzicht is
weergegeven in figuur 1.1. Zoals in deze figuur wordt gei1lustreerd, bevat dit proefschrift
een empirische kern, met daaromheen een 'theoretische omhulling'. De kern van dit

proefschrift omvat de vraagstelling, de rapportage van het uitgevoerde empirische

onderzoek en de conclusies c.q. beantwoording van de vraagstelling. Het theoretische deel
omvat een beknopte uiteenzetting van voor deze studie relevante ontwikkelingen op het
gebied van de Sociotechniek en een bespreking van de behaalde onderzoeksresultaten in

het licht van deze ontwerp-aanpak.

In!eiding

2 Ontwerpen van produktiestructuren
in sociotec~isch perspectief

theoretisch
deel

"7 Nadere beschouwing
van de onderzoeksresultaten

"8 RoJ en functie van SPS bij
het vemieuwen van organisaties

"

Figuur 1.1: De opbouw van dit proefschrift, overzicht van de inhoud en onderverdeling naar hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal theoretische begrippen en beginselen uit de

systeembenadering en de Sociotechniek toegelicht. Hierna voIgt een inhoudelijke
bespreking van een Nederlandse variant binnen deze stroming. Van dit model worden het
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theoretisch kader, de functie-eisen en de faseringsmethode bij het ontwerpen van

organisaties besproken. Vervolgens wordt toegespitst op het onderwerp van deze studie.
Beschreven worden de produktiestructuur en het bijbehorende ontwerpinstrumentarium.
Het tweede hoofdstuk wordt besloten met een afbakening van het onderzoek.

Hoofdstuk 3 tot en met 6 vormen de empirische kern van dit proefschrift. Hierin staat de
vraagstelling en de beantwoording ervan centraal. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de

aanleiding tot het onderzoek. Na een presentatie van de vraagstelling wordt het
onderzoeksdesign beschreven. De gehanteerde methoden worden toegelicht. Met name het
gehanteerde instrument, de Semi-Parallelle Stromen-techniek (SPS), wordt aan een

uitvoerige beschouwing onderworpen. Aangegeven wordt welke aanpassingen ten
behoeve van dit onderzoek zijn gemaakt. Het hoofdstuk wordt besloten met enige

methodologische opmerkingen. Het vierde hoofdstuk bevat per bestudeerde situatie een
korte beschrijving van organisatie en omgeving, en een gedetailleerde beschrijving van de
produktiestructuur, zowel kwalititatief als kwantitatief. In hoofdstuk 5 wordt het

ontwikkelde instrument in vier verschillende praktijksituaties toegepast. Per bedrijf wordt

over de herontworpen structuur en de bijbehorende kwantificering gerapporteerd. In
hoofdstuk 6 vindt vervolgens de beantwoording van de onderzoeksvraagstelling plaats.
Hiertoe worden achtereenvolgens de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de
gebruikersvriendelijkheid van het instrument beschouwd. Oak wordt het gebruik ervan in
de bestudeerde bedrijfssector nader belicht. Het empirische deel van deze studie wordt
besloten met een aantal conclusies betreffende de toepassingsmogelijkheden van SPS.

In hoofdstuk 7 worden de met behulp van SPS gemaakte herontwerpen per bedrijf op

praktische bruikbaarheid geevalueerd. Hiervoor is zowel gebruik gemaakt van de
individuele mening over haalbaarheid van diverse medewerkers uit de desbetreffende

organisatie alsook van het theoretisch geYnspireerde oordeel van de onderzoeker. Beide
meningen zijn met elkaar geconfronteerd in een gezamelijke einddiscussie over het
herontwerpresultaat. Ook is aandacht besteed aan onderzoek en analyse van de samenhang
tussen de positie van de organisatie in de bestudeerde industriele sector en de praktische
bruikbaarheid van het herontwerp.

Hoofdstuk 8 blikt kort temg op de uitgevoerde studie en tracht de resultaten in verband te

brengen met een in hoofdstuk 2 gepresenteerd theoretisch model. Om de behaalde

resultaten in theoretische termen beter te kunnen begrijpen, wordt dit model aansluitend

verder verfijnd. Daamaast wordt de mogelijkheid om het instrument op te nemen in de
sociotechnische ontwerp-aanpak nader bekeken. In dit kader worden een aantal potentiele

valkuil.en bij het gebruik van SPS binnen deze aanpak geYdentificeerd, waarbij tevens
wordt aangegeven hoe deze kunnen worden vermeden. Het hoofdstuk wordt besloten met
een blik op de toekomst. Gesteld wordt, dat continue verandering steeds meer als gegeven
dient te worden beschouwd, waardoor organisaties gedwongen zuBen zijn zich
voortdurend te bezinnen op de door hen gekozen structuur. Het ontwikkelde en uitgeteste
ontwerpinstrument SPS kan hierbij van dienst zijn.



2 ONTWERPEN VAN PRODUKTIESTRUCTUREN

IN SOCIOTECHNISCH PERSPECTIEF

2.11nleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op veranderingen die in onze samenleving plaatsvinden

en de consequenties die dit met zich meebrengt voor organisaties en hun structuur. Deze
situatie wordt vanuit sociotechnisch perspectief nader beschouwd. In het verlengde
hiervan wordt de opstap naar deze studie gemaakt: het onderzoeken van de
toepassingsmogelijkheden van een instrument waarmee de produktiestructuur

herontworpen kan worden, om zodoende de omgevingscomplexiteit te beteugelen.

2.1.1 Organisaties in een veranderende omgeving
In onze samenleving vinden continu veranderingen plaats. Voor produktie-organisaties
betreft dit met name veranderingen in de wensen van klanten, in de eisen die werknemers

steHen aan aangeboden werk en in de mogelijkheden die de technologische vooruitgang
aanreikt. Deze ontwikkelingen kunnen naar analogie met de indeling van de Groep
Sociotechniek (1987) in drie groepen worden verdeeld: ontwikkelingen op de afzetmarkt,
de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen. Zij zuHen hieronder ieder afzonderlijk
besproken worden, beseffende dat ontwikkelingen in de ene groep ook invloed hebben op
de uitwerking van factoren in de andere groepen.

- Ontwikkelingen op de afzetmarkt betreffen eisen die aan produkten en diensten van de
organisatie gesteld worden. Door politieke en economische instabiliteit, toenemende
concurrentie, wisselende grondstofprijzen en technologische innovatie raken de
afzetmarkten gedifferentieerd en veeleisend. Dit leidt tot een uitbreiding en verscherping

van de eisen aan produktvarianten, levertijden en kwaliteit. Hierdoor worden organisaties

gedwongen kleinere series van verschillende produkten te gaan maken en krijgt innovatie
een belangrijker rol toebedeeld. Bolwijn & Kumpe (1989) schetsten de veranderingen op
dit vlak in een fasenmodel waarbij produkten aan steeds me& eisen moeten voldoen. De
eerste markteis 'prijs', die in de zestiger jaren domineerde, werd in de jaren zeventig

vergezeld door 'kwaliteit', waarna in de tachtiger jaren 'keuze' en 'levertijd' daar nog

bovenop kwamen. Voor ondernemingen betekende dit dat men naast efficiency ook aan
prestatie-criteria als kwaliteit en flexibiliteit moest gaan voldoen. Voor een toekomstige

fase in de negentiger jaren wordt door de auteurs als nieuwe markteis 'uniekheid'

voorspeld, waardoor innovativiteit een belangrijk extra criterium zal worden.
- Een tweede bron van verandering vormen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij
vah te denken aan arbeidsduurverkorting, de opkomst van het aantal deehijders,

vervroegde uittredingsregelingen, langdurig werklozen, 'misfits' tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt, de stijging van het (Nederlandse) opleidingsniveau en het aantal

werkende vrouwen. De Sitter (1981) wees al in een vroeg stadium op aanwezige en
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aankomende veranderingen. Meer recente cijfers kunnen deze veranderingen nader
illustreren. Was het aantal deeltijders tot begin jaren tachtig ongeveer 600.000 personen, in
1986 is het aantal mensen dat in deeltijd werkt, toegenomen tot 1.149.100 (CBS, 1988).
Ret aantal geregistreerde langdurig werklozen groeide van 1975 tot 1987 van 194.656 tot

685.473, terwijl het aandeel hiervan dat 12 maanden of langer werkloos is, toenam van
11,6% tot 53,2%. In absolute zin is het aantal werklozen uit deze categorie uit 1987 bijna
tweemaal zo groat als dit aantal in 1975. Ret aantal moeilijk vervulbare vacatures steeg
van 1980 tot 1987 van 27.400 tot 33.600. De veranderingen in het opleidingsniveau van

de Nederlandse bevolking komen tot uiting in tabeI2.1.

Tabel 2.1: Aantal leerlingen / studenten per soort onderwijs, in absolute aantallen (abs) en als
percentage (%) van de bevolking van 18 tim 25 jaar van Nederland, 1960 en 1986. Bron:
CBS, 1988. (voltijds en deeltijds onderwijs samen).

wetenschappelijk
onderwijs
abs %

40.700 3.1
169.500 8.4

hoger
beroepsonderwijs

abs %
65.500 5.0

215.700 10.7

Soort onderwijs
middelbaar

beroepsonderwijs
abs %

63.200 4.8
465.300 23.1

lager
beroepsonderwijs

abs %
516.400 39.3
366.700 18.2

Jaar
1960
1986

Ret algemene beeld dat zichtbaar wordt is, dat meer opgroeiende mensen voor een hogere

opleiding kiezen. In percentages van de desbetreffende leeftijdsgroep wordt duidelijk dat
het lager beroepsonderwijs in 1986 in aantrekkingskracht heeft verloren, terwijl het

middelbaar beroepsonderwijs een enorme groei heeft doorgemaakt.
- Daar waar afzet- en arbeidsmarkt steeds meer aandacht vergen door toename van de

omvang van en variatie in eisen die aan organisaties gesteld worden, biedt de
technologische vooruitgang ondememingen meer mogelijkheden om aan deze eisen
tegemoet te komen (vergelijk Groep Sociotechniek, 1987, p. 11-12). Vooruitgang lijkt in

het afgelopen decennium vooral te zijn geboekt in de informatie

voorzieningsmogelijkheden. Rierbij valt te denken aan de opkomst van de personal
computer, de kleine netwerken, EDI en de facsimile. Daamaast hebben supervezels, de
glasvezelkabel, keramische materialen en steeds kleiner worden electronische

componenten, zoals chips, een snelle doorbraak gekend. Op het gebied van
produktietechnologie werd meer mogelijk dankzij de toegenomen mogelijkheden van
afstandsbesturing en automatisering.

De snelle technologische vooruitgang heeft er toe geleid, dat de eisen aan produkten en
diensten steeds verder worden aanscherpt. Voor organisaties leidt dit proces tot een
toenemende onvoorspelbaarheid. Allerlei factoren veranderen op een manier die zij niet
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ze1f in de hand hebben en waarvan zij de consequenties niet kunnen overzien. Deze

onvoorspelbaarheid tekent zich bijvoorbee1d af op de momenten waarop nieuwe

techno10gie als de CD-rom en de fax doorbreken. Bovendien zijn daar de ontwikke1ingen
in de afge10pen jaren met betrekking tot de dollarkoers, de beursnoteringen, rente-tarieven

en prijzen van ruwe olie. De omwentelingen in Oost-Europa, het creeren van een Europese

markt en de crisis in de Ambische were1d illustreren eveneens de onzekerheden die kunnen

optreden. Zo zag aan het eind van 1989 de internationa1e toekomst er rooskleurig uit.

Mede ten gevo1ge van de omwente1ingen in Oost-Europa en de komende Duitse

eenwording stegen de koersindexen over de gehe1e were1d. Naar aan1eiding van de

onverwachte inva1 van Irak in Koeweit ke1deren zij evenweI binnen een paar dagen naar

een ongekend dieptepunt (de Vo1kskrant, 31-12-1990).

2.1.2 Een systeemmodel van organisatie en omgeving
Het begrip omgeving staat ook in de be1angstelling van de wetenschappelijke

mode1vonning. In de 1iteratuur wordt de typologie van Emery & Trist (1965) vee1vu1dig

gehanteerd bij het karakteriseren van systeem en omgeving. Een organisatie wordt daarbij

als een open systeem beschouwd. Het open karakter imp1iceert dat veranderingen in de

omgeving van het systeem inv10ed hebben op de organisatie en andersom. De organisatie

krijgt vorm door de uitwisselingsre1atie met de omgeving. De hoedanigheid van systeem
en omgeving zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. Voortbouwend op het werk van Von

Bertalanffy (1950), Sommerhoff (1950) en Emery (1959) definieert De Sitter (1973) een

open systeem als: '... a system in which variation in its external structure is always related

to variation in its internal structure' (p. 114). Een van de karakteristieken van open

systemen is, dat zij, teneinde te kunnen overleven, trachten entropie te voorkomen door

een situatie van 'steady state' na te streven, een fmgiele en continu veranderende toestand

onder dynamische omstandigheden. Bij elke verstoring vanuit de omgeving zal een

gezonde organisatie pogingen ondernemen om haar 'steady state' te heroveren. De

organisatie in relatie tot de omgeving wordt voorgesteld aan de hand van een aantal relaties

(Emery & Emery, 1978). In figuur 2.1 wordt het gehanteerde model getoond.

e
L2! L22

Lll L12

Figuur 2.1: Een model van het systeem en haar omgeving (naar Emery & Emery, 1978, p. 258).
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Het symbool 'L' duidt op de aanwezigheid van een relatie, het cijfer 1 symboliseert het
systeem en het cijfer 2 de omgeving. Lll refereert aan afhankelijkheden binnen het
systeem, L12 wijst op invloeden vanuit het systeem naar de omgeving toe (output), ~l
betreft de kansen en bedreigingen die vanuit de omgeving op het systeem atkomen (input)
en ~2 omvat de 'causal texture', de oorzakelijke samenhang tussen de delen in de
omgeving zelf. In de typologie wordt een onderscheid gemaakt naar niveaus van
complexiteit en onzekerheid in de omgeving van het systeem. De onderscheiden vier typen
omgevingen (Emery & Trist, 1965) kunnen aan de hand van deze vier relaties worden
gei1lustreerd. Type 1, de 'placid random environment' wordt gekenmerkt door een
willekeurige verdeling van kansen en bedreigingen in de omgeving. Leren vindt plaats
door 'trial and error'. AIleen grip op het eigen systeem - L ll - is van belang voor
overleving. Hierbij past een organisatievorm gekenmerkt door kleinschaligheid en
zelfstandigheid. Het tweede type, de 'clustered placid environment' verschilt van het
eerste, in die zin dat de kansen en bedreigingen geclusterd zijn. Voor overleving wordt het
doen van de juiste keuzes belangrijk, er is immers maar een optimale locatie. 'Meaningful
learning' vormt de leerstrategie. Naast het beheersen van L11 wordt overleving ook
bepaald door de potentie van het systeem om gevaren te verrnijden en van de omgeving
gebruik te maken voor haar behoeften (L12). In een dergelijke omgeving zullen
organisaties gaan groeien en zich opsplitsen, waarna centrale coOrdinatie- en controle
mechanismen zuBen ontstaan. De 'disturbed reactive environment'vormt het derde type in
de hierarchie. Hierbij is sprake van een nieuw element in de vorm van concurrentie. Er
zijn verschillende systemen met hetzelfde doel als het eigen systeem in de omgeving
aanwezig. Leren vindt plaats door middel van 'problem solving', reageren en anticiperen
op acties van anderen in de omgeving. Lzi wordt - naast L11 en Ll2 - een bron van
veranderingen waarmee rekening gehouden moet worden. Teneinde flexibel te kunnen
reageren op mogelijke veranderingen, zuBen organisaties in een type 3-omgeving kiezen

voor een gedeeltelijke decentralisatie van bevoegdheden, terwijl iets aan stabiliteit kan
worden gewonnen door het maken van afspraken met concurrenten. Type 4 tenslotte, de
'turbulent fields', wordt gekenmerkt door een continue verandering in de omgeving zelf,
niet gei"nduceerd door interactie tussen elementen, maar door de autochtone processen in
de omgeving. Organisaties hebben overleving niet meer in eigen hand, de 'ground'
verandert op onvoorspelbare manier. De type 4-omgeving wordt evenals type 3
gekenmerkt door dynarniek, terwijl de omgevingstypen 1 en 2 als statisch omschreven
worden. De hoeveelheid 'relevant uncertainty' is in een type 4-omgeving het grootst.
Leren geschiedt door 'puzzle learning'. Overleving is slechts mogelijk, indien een
organisatie - naast beheersing van Ln , L12 en Lzl - een antwoord weet te bedenken op de
autonome veranderingen binnen ~2' Volgens Emery & Trist (1965) is het vormen van
'organizational matrices' het enige soort antwoord dat tot overleving kan leiden.
Samenwerking met anderen, met wie het lot onderling positief gecorreleerd is, vormt de
sleutel tot de oplossing.
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Als reactie op dit werk, ciat in latere publicaties verder uitgebouwd is (Emery, 1977; Emery

& Emery, 1978) verscheen een artikel van McCann & Selsky (1984), waarin uiteengezet

wordt dat om allerlei redenen de wenselijk geachte reactie op de type 4-omgeving uitblijft.
Hierdoor kan hyperturbulentie de overhand krijgen, uitmondend in 'enclaves' en
'draaikolken'. Eerstgenoemde typen vormen clusters van organisaties die zich effectief

kunnen weren in hyperturbulente omstandigheden, terwijl zich in de draaikolken
organisaties bevinden die geen afdoende antwoord hebben weten te vinden op een
dergelijke situatie.

Babiiroglu (1988) gaat eveneens in op antwoordmogelijkheden in een type 4-omgeving.
Aktieve adaptieve aanpassing is de enige mogelijkheid om de hoeveelheid 'relevante

onzekerheid' te reduceren. Dit kan bij voorkeur plaatsvinden door samenwerkingsvormen,
zoals Emery & Trist (1965) ook voorstelden. Echter door de onvermijdelijke aanwezigheid

van bepaalde ongewenste reacties op het omgevingstype 'turbulent fields' - de
zogenaamde 'second order maladaptive responses' - zal een vijfde type complexiteit
ontstaan, de draaikolk.

Naar aanleiding van deze typering kan gesteld worden, dat de omgeving waarin

organisaties zich heden ten dage bevinden, gekenmerkt wordt door continue verandering

en onzekerheid. De hoeveelheid 'relevant uncertainty' in de omgeving van produktie
organisaties is, zoals gei1lustreerd, aanzienlijk toegenomen. Er vinden veranderingen
plaats, zonder dat individuele organisaties deze ontwikkelingen naar hun hand kunnen
zetten. Dit maakt het voor hen onmogelijk om van tevoren een strategie te bepalen die

garant staat voor overleving. Organisaties zullen, indien zij willen overleven, in staat
moeten zijn om snel te anticiperen en te reageren op dergelijke veranderingen. Naar
aanleiding van deze toenemende onvoorspelbaarheid in ontwikkelingen zien we

veranderingen in gehanteerde strategieen om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen.

De veelvuldig door voorspellers gehanteerde scenario-strategie lijkt een mogelijk antwoord
op de aanzienlijke dosis onzekerheid in de omgeving. Hierbij wordt niet meer gewerkt met

een toekomstbeeld, maar worden verschillende scenario's geschetst, afhankelijk van de

mogelijke variatie in diverse - vaak internationaal bepaalde - ontwikkelingen. Voorbeelden
hiervan vinden we terug bij Freeman en Jahoda (1978), de Organisatie voor Economische

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO; Van Overeem, 1980) en het Centraal Planbureau
(CPB, 1983/1985).

Deze voorbeelden illustreren een strategie die gericht is op het reduceren van een gegeven
hoeveelheid onzekerheid. Andere strategieen trachten deze gegeven hoeveelheid op een zo
eenvoudig mogelijke manier door de organisatie heen te loodsen, danwel de organisatie
met zoveel mogelijk middelen uit te rusten om een onverwachte verstoring op te vangen.

Een aanpak die met name de twee laatstgenoemde strategieen tot haar pakket rekent, is de

sociotechnische benadering. Zij vormt het algemeen kader waarbinnen het hier
gepresenteerde onderzoek zich afspeelt.
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2.2 De sociotechnische systeembenadering

Produktiestructuur en organisatievernieuwing

2.2.1 Het paradigma in vogelvlucht
De sociotechnische benadering kreeg halverwege deze eeuw vonn als nonnatieve stroming

voor het ontwerpen van organisaties. De aanpak streeft naar het tegelijkertijd verbeteren
van het functioneren van organisatie en individuele medewerkers. Zij ontstond als een
reactie op stromingen als het Scientific Management en de Human Relations-beweging,
waarin steeds slechts een aspect bij het vormgeven van de organisatie in de belangstelling

stond. In de Sociotechniek probeerde men meer integraal te werken door middel van de

be'invloeding van de structuur van mensen en middelen en de verdeling van de

arbeidsinhoud in de desbetreffende organisatie. Technische en sociale aspecten werden in
de organisatie in hun onderlinge samenhang bestudeerd en zodanig vonngegeven, dat zij
resulteerden in een maximale prestatie voor wat betreft het functioneren van het individu
en de organisatie als geheel. De voedingsbodem voor deze aanpak bevindt zich in de
sociaalwetenschappelijke hoek. Van Beinum (1990a) heeft de belangrijkste
karakteristieken recentelijk nog eens samengevat. In tabel 2.2 zijn deze weergegeven.

Tabel 2.2: Karakteristieken van het sociotechnisch paradigma volgens Van Beinum (1990a).

* redundancy of functions
* internal coordination and control
*democracy
* joint optimization of the socio-technical system
* man is complementary to the machine and a resource to be developed
* organization design is based on minimum critical specification
* optimum task grouping, multiple broad skills
* building block is a self-managing social system
* involvement and commitment

Uit deze karakteristieken spreekt de waardering voor de mens als denkend en lerend
wezen, wiens capaciteiten tot hun recht komen, indien men voldoende ruimte laat voor het
benutten van de creativiteit. Deze capaciteiten kunnen echter pas opbloeien, indien men in
de organisatie de mogelijkheden en vrijheid biedt die daarvoor benodigd is. Daarbij staan
principes als zelfregulatie, multi-inzetbaarheid, participatie in besluitvonning, minimaal

vastleggen van contouren van de organisatie en investering in menselijk kapitaal hoog in

hetvaandel.

Bij het ontstaan van de aanpak horen namen als Emery, Trist en Herbst. De benadering
kreeg haar eerste vonn naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek van het

Tavistock Institute of Human Relations uit Londen, dat de werkorganisatie in de Britse
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kolenmijnen in Durham had bestudeerd. In deze studie werd aangetoond dat de

taakverdeling over drie gespecialiseerde ploegen, tot stand gekomen bij de mechanisatie

van het kolenwinningsproces, erg gevoelig was voor verstoringen, waardoor de prestatie

van de organisatie, zowel op sociale als op productiviteitscriteria niet optimaal was (Trist

& Bamforth, 1951; Trist et aI., 1963). Op basis van een analyse van het 'technische en

sociale systeem' adviseerden de onderzoekers het werk zodanig te herverdelen, dat relatief

zelfstandige groepen het hele kolenwinningsproces voor hun rekening konden nemen. De

afhankelijkheid tussen de ploegen en kwetsbaarheid ervan konden door deze vorm van

zelfregulatie effectief verminderd worden. Na overgang naar de nieuwe arbeidsstructuur,

die overigens veel overeenkomsten had met de traditionele 'hand got'-methode uit de

periode voor de mechanisering, werd zowel op sociale criteria - zoals verzuim - als op

productiviteitscriteria - zoals de hoeveelheid gerealiseerde produktie - een aanzienlijke

verbetering geboekt (zie ook Kuipers & Van Amelsvoort, 1990).

Naar aanleiding van deze resultaten werden diverse experimenten in andere mijnen in

Engeland (Shepherd, 1951; Wilson & Trist, 1951; Emery, 1952; Trist, 1953) en in twee

weverijen in Ahmedabad, India (Rice, 1953/1958; Miller, 1975) met succes uitgevoerd. In

het begin van de jaren zestig werd een grootschalig veranderingsproject in Noorwegen

opgestart, het 'Industriele Democratie'-project. Doel ervan was de vervreemding in het

werk te verminderen (Emery & Thorsrud, 1976, p. 13). De projecten vonden

achtereenvolgens plaats in de draadtrekkerij van Christiana Spigerverk (Marek et aI., 1964;

Emery et ai, 1970), in een papier- en pulpfabriek in Hunsfos (Emery & Thorsrud, 1969;

Engelstad et aI., 1969; Engelstad, 1972), in de metaalwarenfabriek NOB0 (Thorsrud,

1972) en in een kunstmestfabriek van Norsk Hydro (Bregard et aI., 1968; Gulowsen,

1973/1974). Een overzicht van deze Noorse projecten kan men vinden in Emery &

Thorsrud (1976) en in Thorsrud et ai. (1976).

Na de verspreiding van de resultaten van deze projecten werden in verschillende landen

soortgelijke projecten in diverse takken van de industrie opgestart. Zo toont Taylor in zijn

overzichtsartikelen (1977a1b) de resultaten van 49 verschillende projecten in de Verenigde

Staten en Canada en 73 projecten in Europa en Australie. In Engeland werd vanaf 1965

een groot veranderingsproject bij de raffinaderijen van Shell UK opgestart (Hill, 1971).

Ook in Nederland vonden vanaf eind vijftiger jaren projecten plaats die gemspireerd waren

door de zojuist beschikbaar gekomen kennis over het vormgeven van organisaties. Zo

deed Van Beinum (1963) een veldexperiment bij de post-, cheque- en girodienst in Den

Haag. Van Beek (1964) deed verslag van de eerste experimenten met betrekking tot

nieuwe organisatie-vormen bij Philips en Allegro (1973a1b, 1974) rapporteerde over een

organisatie-veranderingsproject in sociotechnische traditie bij een katoenspinnerij in

Enschede. Voor meer details over de ontwikkelingen binnen de sociotechnische stroming

wordt verwezen naar Van Eijnatten (1990a/b, 1991).
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2.2.2 De sociotechnische methode

Binnen de sociotechnische aanpak werd aanvankelijk gewerkt met een bepaalde analyse
methode, die een ordening in de te onderzoeken aspecten aanbracht. In tabel 2.3 worden
de stappen van deze aanpak, ook weI aangeduid als 'nine step-method', weergegeven.

Tabel 2.3: De sociotechnische analyse-methode voor produktie-organisaties, zoals deze tijdens het
Hunsfos project ontwikkeld en onder andere bij Shell UK gebruikt werd (Foster, 1967).

1. initial scanning
2. identification of unit operations
3. identification of key process variances and their interrelationships
4. analysis of the social system
5. people's perceptions of their roles
6. maintenance system
7. supply and user systems
8. work environment and development plans
9. proposals for change

Met behulp van deze aanpak werd de bestaande (produktie-)organisatie en haar relevante

omgeving in kaart gebracht en op toekomstige veranderingen geanticipeerd. De eerste fase

hiervan omvat een globale kennismaking met de te bestuderen organisatie. Hierbij worden
fabriekslay-out, personele structuur, grondstoffen en eindprodukten, de belangrijkste

transformatie-processen, typen variatie (storingen) in produktie en hun oorzaak, de relatie

tussen produktie en andere afdelingen van de organisatie, en de doelstellingen van de

organisatie in kaart gebracht. Vervolgens worden in een tweede stap de verschillende
basistransformaties in volgorde van bewerking van grondstof tot eindprodukt in kaart

gebracht. Essentiele onderdelen van de gegevensverzameling vormen het in kaart brengen
van de zogenaamde 'key variances' en het invullen van de zogeheten 'Variance Control

Matrix', zijnde onderdelen van stap 3 en 4. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de
wezenlijke storingen in het bestaande produktieproces vormen, waama de mogelijke acties

op deze 'key variances' gei'nventariseerd worden. Naar aanleiding hiervan worden

'hypothesen voor verandering in het taakontwerp' geformuleerd. Een centraal concept

hierbij vormt de 'Law of requisite variety' (Ashby, 1956). Hierin wordt gesteld, dat de
benodigde hoeveelheid 'variety' in overeenstemming moet zijn met de verlangde of geeiste

hoeveelheid 'variety'. De stappen 5, 6, 7 en 8 van de 'nine-step method' zorgen voor

aanvullende informatie omtrent de bestaande structuur en de omgeving van de organisatie,
terwijl in stap 9 veranderingsvoorstellen worden uitgewerkt.

Aan het eind van de jaren zestig werd deze methode evenwel verworpen, omdat zij door

de voomaamste vertegenwoordigers van de Sociotechniek als 'te wenig rechtdoend aan de
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democratische waarden van de mens' beoordeeld werd. Zij droeg teveel het karakter van

een 'expert-aanpak'. Toch werd de methode door ve1en, onder andere in de Verenigde

Staten, nog lang gebruikt. In de zeventiger jaren ontstonden methoden als de 'Participative

Design-workshop' (Emery & Emery, 1975) en de 'Search Conference' (Emery & Emery,

1978). In het eerste geval werken een aantal leden van verschillende niveaus uit een

organisatie met elkaar aan het analyseren, ontwerpen en beoordelen van werksituaties. De

zoekconferenties richten zich op lange termijn-ontwikkelingen en mogelijke strategieen om

hiermee om te gaan. De procesgerichtheid krijgt in deze vernieuwde aanpak de overhand,

terwijl de ontwikkeling van inhoudelijke ontwerpinstrumenten, op basis waarvan een

aantal beslissingen genomen kunnen worden over de uiteindelijke vorm van het ontwerp,

op een laag pitje wordt gezet.

2.3 Het IOV-model voor integraal ontwerpen van organisaties

2.3.1 Algemeen

Terwijl internationaal de aandacht met name gericht werd op een andere aanpak van het

veranderingsproces (zie Emery & Emery, 1978; Van Eijnatten, 1991), trachtten een aantal

wetenschappers in Nederland de oorspronkelijke sociotechnische aanpak te voorzien van

een systematisch uitgewerkt begrippenkader. Vanaf het begin van de zeventiger jaren

werden in Nederland de ontwikkelingen binnen de Sociotechniek nauwkeurig gevolgd.

Onder andere De Sitter (1973/1974a/b) en Van der Zwaan (1970/1975) werkten aan het

verder ontwikkelen van de systeembenadering en diens betekenis voor de Sociotechniek.

De aanleiding voor het uitwerken van deze variant werd gevormd door de constatering dat

het begrippenstelsel waarvan de Sociotechniek zich bediende, niet geheel sluitend in elkaar

zat. De Sitter (1974a) erkent dat de sociotechnische praktijkbenadering, zoals deze door de

onderzoekers van het Tavistock Institute in de jaren vijftig werd gepresenteerd, een

doorbraak betekende ten opzichte van de destijds bestaande partiele modellen in de

(sociale) wetenschappen. Er werd door dit instituut een poging ondernomen om

organisatieverschijnselen vanuit een integraal model te verklaren. De kritiek richt zich dan

ook niet op het praktische werk, maar op de gebrekkige theoretische onderbouwing: 'One

of the most important items of criticism that may be put forward refers to the impressive

absence of definitions with respect to the greater part of concepts handled' (Van der

Zwaan, 1975). Ret feit dat het systeemdenken zich in de vijftiger jaren nog in een

ontwikkelingsstadium beYond, heeft ertoe bijgedragen dat de organisatie als bestaande uit

een technisch en een sociaal subsysteem werd beschouwd. Dit onderscheid is

systeemtheoretisch echter onjuist (vergelijk De Sitter, 1974c). Recentelijk werd dit nog

eens krachtig samengevat: 'In (social) systems theory, a system structure is defined in

terms of relationships between sub-systems and aspect-systems and their couplings to the

systems' external structure. A sub-system is defined as the complete set of all functional

relationships between a subset of system elements, and an aspect-system is defined as a
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subset of functional relationships between the complete set of system elements' (De Sitter

et aI., 1990). Door het technisch systeem als subsysteem te definieren, werd het

beschouwd als een dee1 dat op zichzelf ontworpen kon worden, waarna de 'joint
optimization' met het sociale systeem kon plaatsvinden. Het technisch systeem vormt
echter een aspectsysteem van het geheel, een deelverzameling van de relaties in het gehele

systeem. Dit impliceert dat het nooit als zelfstandig deel kan worden ontworpen, maar

altijd in wisselwerking met de andere aspecten ingevuld moet worden. Bovendien, zo
stellen laatstgenoemde auteurs, is het onduidelijk hoe binnen de 'best mateh'-aanpak het
ontwerp van technisch en sociaal systeem op elkaar moeten aansluiten: 'You cannot design

a whole starting with the parts, but you can design (integral) parts from a vision of the
whole' (De Sitter et aI., 1990, p. 7).

2.3.2 Een indeling in basis-aspectsystemen

Deze constatering heeft geleid tot het ontwikkelen van een nieuw begrippenstelsel

(vergelijk Groep Sociotechniek, 1987; De Sitter et aI., 1990). In dit kader wordt binnen
een organisatie onderscheid gemaakt naar twee aspectsystemen: uitvoering (het tot stand
brengen van relaties) en regeling (het selecteren van relaties). De structuur van beide

aspectsystemen wordt respectievelijk aangeduid met de termen 'produktiestructuur' en
'besturingsstructuur', waaraan later de 'informatie-voorzieningsstructuur' toegevoegd is.
De produktiestructuur wordt gedefinieerd als 'de groepering en koppeling van de

uitvoerende functies in een produktiesysteem', de besturingsstructuur als 'de groepering
en koppeling van de regelende functies in een produktiesysteem' (Groep Sociotechniek,
1987, p. 15). Afhankelijk van het aggregatieniveau waarop de organisatie bestudeerd
wordt, vormt een aantal aktiviteiten de verzameling 'uitvoerende taken', de handelingen

die direct bijdragen aan het realiseren van de functie van het bestudeerde systeem. Een

ander deel ervan vormen de 'regelende taken': de besturing van de uitvoerende taken. De

inforrnatie-voorzieningsstructuur omvat de groepering en koppeling van de informatie
stromen (Van Eijnatten & Hoevenaars, 1989; Van Eijnatten & Loeffen, 1990).

Deze benadering, uitgerust met een ander begrippenkader, staat heden ten dage bekend
onder de naam 'Integrale OrganisatieVernieuwing' (Den Hertog & Dankbaar, 1989). De
Sociotechniek vorrnt het uitgangspunt en wordt binnen de aanpak gedefinieerd als

'De studie en verklaring van de wijze waarop arbeidsverdeling en technische instrurnentatie in
onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven omgevingscondities de mogelijkheden voor de
produktie van interne en externe functies bepalen en de toepassing van deze kennis bij het
ontwerpen en herontwerpen van produktie-systemen', (De Sitter, 1989, p. 232)

Het gebruik: van (bestaande) ontwerptechnieken uit de bedrijfskundige discipline vormt
een belangrijk onderdeel in deze ontwerp-aanpak. Omdat dit model het kader vormt
waarbinnen de onderhavige studie heeft plaatsgevonden, wordt het hieronder uitvoerig
besproken.
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2.3.3 Functie-eisen bij organisatie-ontwerp
In het IOV-model nemen de functie-eisen flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de

arbeid een belangrijke plaats in (Groep Sociotechniek, 1987, p. 31). In een organisatie

ontwerp wordt gestreefd een organisatie tegelijkertijd aan de eisen van elk van deze drie

gebieden te laten voldoen.

In een turbulente omgeving vormtflexibiliteit een wezenlijke en noodzakelijke eigenschap

voor overleving. Indien een produktie-organisatie in staat is om - binnen een door de

markt geaeeepteerde tijdslimiet - aan de continu veranderende vraag naar produktvarianten,

soorten en hoeveelheden te voldoen, wordt zij 'flexibel' genoemd (Oroep Sociotechniek,

1987). Deze flexibiliteit kan slechts gerealiseerd worden, indien de organisatie een zekere

mate van beheersbaarheid bezit. Beheersbaarheid wordt gedefinieerd als een funetie van de
verhouding tussen de beschikbare mogelijkheden voor procesvariatie en de vereiste

procesvariatie (De Sitter, 1989). In deze studie zullen hiervoor respectievelijk de termen

beheersmogelijkheden en beheersbehoefte gebruikt worden. Al in 1980 werd gewezen op

het belang van beheersbaarheid als belangrijke ontwerpparameter:

'Organisaties mooten streven naar eenvoud in hun (produktie)structuren. (...) Juist in een
turbulente omgeving met een veeleisende markt is beheersbaarheid een allesbepalende
factor voor effectiviteit'. (De Sitter, 1980, p. 50)

Tien jaar later staat het onderwerp nog steeds centraal:

'The basic sociotechnical question is therefore not to improve a systems' capacity to
control a certain goal according to prescribed criteria, for instance the criterion of delivery
time or product quality or QWL, but to improve a systems' controllability. (...) Therefore,
the designer's goal must be to improve a systems' controllability: it's generic capacity to
control'. (De Sitter et aI., 1990, p. 10)

Flexibiliteit en beheersbaarheid vormen beide eisen, te stellen aan de organisatie als geheel.

Daamaast wi! men in de aanpak eveneens de kwaliteit van de arbeid op een acceptabel

niveau brengen. Binnen deze aanpak wordt de kern van kwaliteit van de arbeid beschouwd

als betreffende de arbeidsinhoud. Werkzaamheden kunnen op een gekozen aggregatie

niveau onderverdeeld worden in uitvoerende en regelende taken. Binnen elke taak is

sprake van zogenaamde regelkringen, combinaties van handelingen en beslissingen die

ervoor zorgen dat het procesverloop getoetst wordt aan gekozen normen en dat eventueel

wordt ingegrepen. De kwaliteit van de arbeid wordt onder andere bepaald door de mate

waarin de verschillende stappen in een regelkring in een takenpakket zijn gerntegreerd en

de mate waarin men de bevoegdheid heeft normen bij te stellen. Daamaast spelen de

aspeeten, waarop geregeld mag worden, bierin een rol. Zo kan men verantwoordelijk zijn

voor de kwaliteit van het produkt, maar niet voor de benodigde doorlooptijd of voor de

kosten die daarbij gemaakt worden. De kwaliteit van de arbeid zegt dus iets over de

bevoegdheden die een individu of groep heeft met betrekking tot de taakuitvoering. Een
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acceptabel niveau van kwaliteit van de arbeid doet recht aan de democratische grondslagen

in onze samenleving. De externe druk op het realiseren van deze functie-eis zal bovendien

groter worden, naarmate de capaciteiten van werknemers aanzienlijk omvangrijker zijn dan

de gestelde eisen in het aangeboden werk, terwijl de arbeidsmarkt krap is.

Tussen de eisen die aan het organisatie-ontwerp worden gesteld, wordt een onderlinge

samenhang verondersteld. In figuur 2.2 is dit weergegeven.

Figuur 2.2: Weergave van de samenhang tussen de functie-eisen. De eenrichtingspijlen duiden op exteme
invloeden, de tweerichtingspijlen op de onderlinge wisselwerking tussen de functie-eisen.

Kwaliteit van de arbeid, opgevat als de mate van integratie van uitvoerende, regelende en

normstellende taken en van de regelaspecten in een afgerond deel van werkzaarnheden,

belnvloedt tevens de mate van beheersbaarheid en flexibiliteit. Indien regelkringen

gesloten zijn, normen bijgeste1d kunnen worden en diverse rege1aspecten in de

werkzaarnheden zijn gelntegreerd, kan men sneller hande1en en reageren op onverwachte

verstoringen. Dit is een vormgeving die tege1ijkertijd bijdraagt aan de beheersbaarheid.

Beheersbaarheid belnv10edt de kwa1iteit van de arbeid en de mate van flexibiliteit doordat

de variatie in de organisatie kan worden opgevangen door de mogelijkheden erbinnen. Er

spe1en echter ook een aanta1 andere factoren een ro1 bij de totstandkoming van het

gewenste niveau van flexibiliteit, zoals de innovatie-capaciteit en de investeringshoogte. Er

is dus sprake van een onderlinge wisse1werking naast het bestaan van externe inv1oeden.

2.3.4 Faseringsmethode

Om organisaties te kunnen ontwerpen, die aan de geschetste combinatie van functie-eisen

vo1doen, is binnen het IOV-model een ontwerp-aanpak ontwikke1d en verder uitgebouwd.

Qua fasering is zij gebaseerd op de regu1atieve cyclus van Van Strien (1975/1986). De
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gehanteerde methode omvat vijf fasen: probleemidentificatie, diagnose, planning van het

(her)ontwerp, implementatie en evaluatie, waarbij deze laatste vloeiend in de eerste fase
ovedoopt (Van Eijnatten & Hoevenaars, 1989). Binnen deze verschillende fasen vormt

steeds de strUCtuur het onderwerp van studie. De structuur wordt beschouwd als de basis
voor realisatie van gewenste prestaties. In de structuur liggen de mogelijkheden voor
optimalisatie besloten (Groep Sociotechniek, 1987, p. 14). De structuur omvat immers het
totaal van groepering en koppeling van de elementen in een systeem. In het model wordt
gewerkt met een onderscheid naar produktstructuur, produktiestructuur,

besturingsstructuur en informatie-voorzieningsstructuur.
Tijdens het proces van analyseren en herontwerpen van een organisatie wordt een
ontwerpvolgorde gehanteerd die is weergegeven in figuur 2.3. Zij is van essentieel belang
voor het uiteindelijke resultaat, aangezien keuzes in een vroegtijdig stadium de

mogelijkheden in latere fases van het maken van het ontwerp sterk bemvloeden. Deze

volgorde is gebaseerd op een aantal regels die door de Groep Sociotechniek (1987)
werden opgesteld omtrent de vormgeving van de produktie- en besturingsstructuur. In de
eerste zeven stappen van de aanpak wordt uitgebreid aandacht besteed aan het analyseren

van de relevante omgeving, toekomstige ontwikkelingen en de eigen organisatie. Naar
aanleiding hiervan worden eerst voorlopige en daama definitieve knelpunten vastgesteld.
Het ontwerpen van een nieuwe structuur speelt zich af in de derde fase. Na een kritische
evaluatie van de opbouw van de verschillende produkten (stap 8 uit figuur 2.3) die de

organisatie voortbrengt - middels technieken zoals Design For Assembly (Boothroyd,
1977), standaardisatie in en modulair ontwerp van onderdelen - en anticipatie op mogelijke

wijzigingen in het pakket in de toekomst, wordt de produktiestructuur bestudeerd en
eventueel opnieuw vormgegeven. De omvang van de beheersbehoefte wordt bepaald door

'het aantal verschillende elementen', 'het aantal verschillende relaties tussen deze
elementen' en 'de instabiliteit van deze elementen en relaties in de tijd' (Groep

Sociotechniek, 1987). Gestreefd dient te worden naar een vormgeving van de
produktiestructuur, zodanig dat de omvang van relaties geminimaliseerd kan worden.
Hierdoor zuBen de storingsgevoeligheid en de storingskans aanzienlijk afnemen. Het

vormgeven van de produktiestructuur vindt plaats in een volgorde van 'macro- naar micro

niveau', stap 9 tot en met 11 in figuur 2.3. Allereerst worden op het niveau van de gehele
organisatie de mogelijkheden tot 'parallelliseren' bestudeerd. De beschikbare technieken
hiervoor vinden hun oorsprong in de 'Group Technology' (Burbidge, 1971/1975a; Groep
Sociotechniek, 1987; Van Amelsvoort, 1988a), een methodiek die in paragraaf2.4.3 nader

besproken zal worden. Hiermee wordt bekeken of het mogelijk is om de gegeven exteme
variatie in de orders in te kapselen door het vormen van min of meer onafhankelijke

organisatorische delen, die elk een part van de totale variatie voor hun rekening nemen.

Vervolgens wordt op meso-niveau gekeken naar de mogelijkheid tot 'segmenteren'. De
techniek die hiervoor gebruikt wordt is de 'relatie-analyse' (Schumacher, 1973/1979;
Groep Sociotechniek, 1987; Van Amelsvoort, 1988b).
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Figuur 2.3: Weergave van de ontwerpvolgorde in het IOV-model (naar Van Eijnatten, Hoevenaars & Rune,
1990/1991).
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Gezocht wordt naar de zwakste verbindingen in de goederenstroom op vier aspecten

(TIED: technology, information, errors, direction), waar dan vervo1gens de segmentgrens

kan worden neerge1egd. Door deze actie wordt op het meso-niveau de loka1e input

'gehomogeniseerd', dat wi1 zeggen dat de vari'eteit binnen het segment minimaal is. De

aldus ontstane segmenten kunnen vervolgens in stap 11 en 12 uit figuur 2.3 op miero

niveau met rege1kapaciteit worden uitgerust, dat wi! zeggen dat zij de mogelijkheden

krijgen om op de overgeb1even variatie te kunnen anticiperen en reageren. Vervo1gens

wordt overgegaan op het vormgeven van de besturingsstructuur op meso-niveau, stap 13

uit figuur 2.3. Op het inter10kale niveau worden die regelkringen toegewezen die overzicht

vereisen, de overblijvende rege1kringen worden in stap 14 aan de daaropvo1gende niveaus

toegewezen. Na het bereiken van dit stadium kan aan de vormgeving van de informatie

voorziening gewerkt gaan worden (stap 15), omdat nu pas duidelijk is geworden, welke

informatie-behoefte waar aanwezig is.

Op deze manier ontstaat een organisatie-ontwerp, waarin - vanuit de anticipatie op

veranderingen in de toekomst, de analyse van het produktenpakket en de rangschikking

van de produktie-midde1en - getracht wordt de groepering van de werkprocessen zo

eenvoudig mogelijk te maken c.q. te houden en tegelijkertijd een integratie van uitvoerend

en regelend werk te realiseren. Op deze wijze kunnen dan gelijktijdig doe1stellingen op het

gebied van kwaliteit van arbeid en organisatie gerealiseerd worden (Hoevenaars, 1991).

Het participatieve karakter van de aanpak komt tot uiting in de wijze waarop de

verschillende partijen in het proces betrokken worden. In figuur 2.3 is dit aangeduid met

een proces dat parallel loopt met de ontwerp-aanpak. Dit geeft aan dat v66r, tijdens en na

het ontwerp de betrokkenen op alle niveaus in de organisatie een rol vervullen in een en bij

voorkeur meer fasen van het ontwerpproces, a1s projectmedewerker of als werkgroepslid.

2.4 Uitgangspunten bij het ontwerpen van de produktiestructuur

2.4.1 Het balansmodeI van beheersbaarheid
In 1978 presenteerde De Sitter zijn zogenaamde Ba1ansmodel. Het betreft de precaire

afstemming tussen de regelprob1emen die zich in arbeidssituaties kunnen voordoen en het

arsenaal aan rege1ende mogelijkheden die beschikbaar zijn om hierop een antwoord te

geven. Naar ana10gie van dit model is beheersbaarheid in dit onderzoek voorgeste1d als de

afstemming tussen de beheersbehoefte, de eisen die vanuit de omgeving op de organisatie

afkomen, en de beheersmogeIijkheden, de midde1en die intern ter beschikking staan om

hierop een passend antwoord te geven (Hoevenaars, 1989). Indien de omvang van beide

factoren ongeveer overeenkomt, kan men spreken van beheersbaarheid. In het geval dat

niet voldaan kan worden aan de eisen die vanuit de omgeving aan de organisatie geste1d

worden, kan men spreken van ineffectiviteit, de beheersmoge1ijkheden schieten dan tekort

ten opzichte van de beheersbehoefte (zie figuur 2.4a). Conform de defmitie van In 't Veld

(1983) blijven de werkelijke resultaten in dat geval achter bij de beoogde resultaten. Indien
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de beheersmogelijkheden veel groter zijn dan de beheersbehoefte, spreekt men van
inefficiency (figuur 2.4b). Men verbruikt meer energie dan minimaal benodigd is (In 't
Veld, 1983). Een klein overschot aan beheersmogelijkheden kan de flexibiliteit van de
organisatie ten goede komen. Echter, elke beheersmogelijkheid is kostbaar en wordt
daarom vanuit economisch oogpunt kritisch bekeken.

(a) (b)

beheers
mogelijkheden

beheers
behoefte

beheers
mogelijkheden

beheers
behoefte

(c) (d)

beheers
mogelijkheden

beheers
behoefte

beheers
mogelijkheden

beheers
behoefte

Figuur 2.4: Vier mogelijke verhoudingen tussen beheersmogelijkheden en beheersbehoefte.

Om in onbalans-situaties, zoals 2.4a en 2Ab, een zekere mate van beheersbaarheid te
realiseren, kunnen twee opties worden onderscheiden: het veranderen van de omvang van
de beheersbehoefte en van de beheersmogelijkheden. De grootte van de gewichten in
figuur 2.4 geeft aan hoeveel offers vereist zijn om de getoonde situatie te realiseren.
Hieraan gerelateerd zijn de kosten die daarvoor benodigd zijn. De omvang van de
beheersbehoefte en de beheersmogelijkheden in figuur 2.4d impliceren meer kosten dan in
situatie 2Ac. Verkleinen van beide componenten is dus een betere strategie dan vergroten,
omdat tegen minder kosten eenzelfde niveau van beheersbaarheid kan worden
gerealiseerd. Bij het ontwerpen van organisaties dient men er dus naar te streven de
omvang van de beheersbehoefte te reduceren, en daarop de beheersmogelijkheden aan te
passen. Deze volgorde is gegeven, omdat de beheersbehoefte aangeeft hoeveel, maar ook
welke beheersmogelijkheden vereist zijn. Laten we - naar aanleiding van het
geconstateerde - de beheersbehoefte eens nader bekijken.
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2.42 De beheersbelwejte nader geconceptualiseerd
Binnen de beheersbehoefte is door de auteur een onderscheid gemaakt naar externe en

aangeslibde beheersbehoefte. Dit onderscheid is ontstaan na de eerste resultaten van het
empirisch onderzoek. De externe beheersbehoefte omvat de variatie die vanuit de
omgeving van de organisatie verlangd wordt. Aangeslibde beheersbehoefte ontstaat door

de wijze waarop de organisatie vormgegeven is. Zij wordt gedefinieerd als de variatie die
in de organisatie aanwezig is ten gevolge van de groepering en koppeling van alle
werkzaamheden daarbinnen. Naarmate de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte
geringer is, zal de organisatie slagvaardiger kunnen reageren op veranderingen in de
omgeving. De aktiviteiten doorlopen dan namelijk minder schakels. In figuur 2.5 wordt

een voorstelling van de verschillende componenten van de beheersbehoefte gegeven.

aangeslibde
beheersbehoefte

Figuur 2.5: Een voorstelling van de verschillende componenten van de beheersbehoefte.

De omvang van de aangeslibde beheersbehoefte is afhankelijk van de wijze waarop de

processen in de organisatie zijn gegroepeerd. De structuur bepaalt deze hoeveelheid, die
men dus ook met de term 'structuurgebonden' zou kunnen omschrijven. Hoe meer de

stromen in de organisatie onderling uitwisselingsrelaties hebben, hoe omvangrijker deze
aangeslibde component wordt. In hoofdstuk 3 zal nader op de berekeningswijze hiervoor
worden ingegaan.

Zojuist is gesteld, dat het verkleinen van de omvang van de beheersbehoefte een eerste

aangrijpingspunt vormt in het streven naar een situatie van een zekere mate van

beheersbaarheid. Hiertoe kan enerzijds getracht worden de externe beheersbehoefte te
reduceren door middel van het ingrijpen in de eisen die gesteld worden vanuit de
omgeving. Anderzijds kan men de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte

beYnvloeden door een andere wijze van organiseren te kiezen. In dit proefschrift zal met

name aandacht ingegaan worden op deze laatstgenoemde mogelijkheid.
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Bij een toonemende variatie in de vraag die vanuit de omgeving op de organisatie afkomt
(bijvoorbeeld meer produktvarianten of verpakkingsvormen) stijgt de hooveelheid exteme

beheersbehoefte. Deze tooname moot door de groepen in de organisatie verwerkt worden.
Hierdoor zal de hooveelheid aangeslibde beheersbehoofte evenredig stijgen. In het begin
van dit hoofdstuk is geschetst, dat een dergelijke tooname van de variatie in de vraag

vanuit de omgeving momenteel plaatsvindt. Om de effecten hiervan op te kunnen vangen,

is het van het grootste belang om te zooken naar mogelijkheden om de omvang van de
aangeslibde beheersbehoefte te reduceren. De omvang van de aangeslibde

beheersbehoefte wordt bepaald door de wijze waarop de organisatie opgedeeld is, met

andere woorden door de wijze waarop de produktiestrucruur is vormgegeven.

Hoe geringer de omvang van deze component is, des te eenvoudiger de medewerkers hun
capaciteiten kunnen aanwenden voor het bereiken van een maximaal resultaat voor zichzelf

en voor de organisatie. Bij het behandelen van de faseringsmethode binnen het IOV-model
is gesteld, dat met behulp van de principes 'parallelliseren' en 'segmenteren' deze

produktiestructuur gevormd wordt. Hieronder wordt hierop nader ingegaan.

2.4.3 Instrumenten voor het vormgeven van de produktiestructuur

Bij het vormgeven van een organisatie die voldoot aan de functie-eisen flexibiliteit,

beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid, is een instrumentarium om hieraan concrete
invulling te geven onmisbaar. Aangezien in deze studie instrument-ontwikkeling ten
behoove van parallelliseren centraal staat, worden hieronder diverse methoden op dit vlak
besproken.

Bij het onderzoeken van de mogelijkheid tot het creeren van parallelle stromen staat het
primaire proces van de organisatie centraal. Het primaire proces omvat de verzameling

activiteiten, die essentieel zijn voor het voortbrengen van de goederen of diensten waaraan

de organisatie haar bestaansrecht ontleent. De organisatie van deze processen vormt een

belangrijke hefboom voor het bei"nvloeden van de mate van beheersbaarheid. De
ontwerpmethodiek die zich richt op het ontdekken van mogelijkheden om deze parallelle

stromen te realiseren, staat in de literatuur bekend onder de naam 'Group Technology'

(Burbidge, 1971/l975a; in het Nederlands aangeduid met de term 'Groepentechnologie').
Groopentechnologie kan beschouwd worden als een methodiek, waarmee bekeken kan
worden of er mogeIijkheden zijn om de beheersbehoefte in omvang te doen verminderen,

en zo ja, op welke wijze dit kan gebeuren. Burbidge omschreef deze aanpak recentelijk
als:

'Group Technology is a method of organization typified by simple material flow, in
which enterprises are divided into small organizational units, in which complete
products, sets of similar components or major tasks and are provided with all the
facilities they need to do so'. (Burbidge, 1989, p. 384)

Zelf ontwikkelde hij de 'Production Flow Analysis' als techniek om families in het

produktenpakket te kunnen ontdekken op basis van latente overeenkomsten van de
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produkten in hun bewerking en de volgorde daarin (Burbidge, 1975a). Op basis van deze
overeenkomsten kunnen families van produkten worden gevormd, die binnen relatief

zelfstandige eenheden met eigen produktiemiddelen geproduceerd worden. Naar
aanleiding van dit idee zijn verschillende aanverwante technieken ontwikkeld, waarmee

men de mogelijkheden tot groepsindeling op overeenkomst in bewerkingen kan bestuderen
(vergelijk McAuley, 1972; Rajagopalan & Batra 1975; King, 1979; De Beer et al., 1976;

De Beer & De Witte, 1978; De Witte, 1980, Van Amelsvoort, 1988a). Ook de
'Classificatie-techniek' (Mitrofanow, 1960), waarmee men zoekt naar overeenkomsten in
de vorm van het produkt zelf, dient hier vermeld te worden. Deze techniek, die zijn

oorsprong in Rusland en Duitsland vindt, bleek vooral geschikt voor organisaties waarin
ontwikkeling van onderdelen een grote rol speelt. Hierbij kan gedacht worden aan
machinefabrieken.

In Duitsland en Groot-Brittannie zijn diverse succesvolle toepassingen van
Groepentechnologie bekend (Saak, 1982; Sidders, 1966; Blundell, 1967; Nichol, 1968).

Gerapporteerde kwantitatieve voordelen omvatten vooral een reductie van wacht- en
doorlooptijden, voorraadniveaus en omsteltijden (vergelijk Groep Sociotechniek, 1987).
Een omvangrijke studie naar de effecten van Groepentechnologie op de 'humanisering van

het werk' toont, dat Groepentechnologie al in een vroeg stadium in diverse sectoren van de

industrie succes had (Burbidge, 1975b). Ook in Zweden vonden een aantal reorganisatie
projecten plaats, waarbij in deze sfeerveranderingen werden uitgevoerd (De Sitter, 1981).

De geschiktheid van een instrument voor het zoeken naar parallelle stromen om te worden

opgenomen in de IOV-aanpak, wordt bepaald door de bruikbaarheid ervan in de praktijk.
Dit betekent dat de techniek in diverse situaties toepasbaar moet zijn. Doeltreffendheid,

doelmatigheid, gebruikersvriendelijkheid en geschiktheid voor participatief gebruik spelen
hierbij een rol.

Zo zijn er op het gebied van het instrument zelf een aantal eisen te stellen. Het kan

bijvoorbeeld gewenst zijn identieke produktie-installaties over de verschillende groepen te

verdelen. Daarnaast verdient het aanbeveling in de methode rekening te houden met de
bewerkingsvolgorde, zodat oog voor verbeteringen op gebied van doorlooptijd en

omsteltijdreductie blijft bestaan. Teneinde een groepsindeling haalbaar te maken, moet een
eventuele uitwisseling van produkten tussen groepen mogelijk zijn. Op het vlak van de
gebruiksmogelijkheden kan gedacht worden aan eenduidigheid van de toepassing. Dit

laatste is vooral van belang als criterium voor opname in een participatieve
ontwerpbenadering.

De bekende technieken waarmee tot groepsindelingen gekomen kan worden, voldoen niet

tegelijkertijd aan ill deze eisen. Zo gaat de Production Flow Analysis-techniek uit van de

ondeelbaarheid van machines en van het principe dat elk produkt in het geheel binnen een
groep geproduceerd dient te worden (Burbidge, 1975a, p. 153). Bij toepassing ervan
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zouden nooit paraIlelle stromen - die zijn uitgerust met identieke machines - kunnen
ontstaan, en ook nooit stromen die niet geheel onafhankelijk zijn (door de aanwezigheid

van 'intergroeps-reizen' van produkten). Een andere tekortkoming is dat aI in een vroeg
stadium met meervoudig interpreteerbare regels wordt gewerkt, waardoor toepassing 
zeker in een participatieve context - bemoeilijkt wordt.
De technieken van McAuley (1972) en Rajagopalan & Batra (1975) werken met

zogenaamde 'similarity coefficients', waarrnee de samenhang tussen verschillende
machines in kaart wordt gebracht. Deze technieken zijn sterk anaIytisch van aard en

ontwerpkeuzes moeten uiteindelijk gebaseerd worden op arbitraire criteria. Bovendien
wordt niet ingegaan op het vraagstuk van identieke machines en hun eventuele opsplitsing.
Ook de techniek van King (1979) geeft geen antwoord op het probleem van verschillende

machines die soortgelijke bewerkingen kunnen verrichten. Overigens is deze techniek
door de sterke ontwerpgerichtheid in veel situaties goed bruikbaar, hoewel zij, zeker bij

een grote hoevee1heid produktroutes, de nodige rekentijd zal vergen.

In de methode van De Witte (1980), die voortborduurt op eerder werk van deze auteurs
(De Beer et aI., 1976; De Beer & De Witte, 1978), wordt een onderscheid gemaakt naar de

waarde van de bewerking. De deelbaarheid ervan wordt gecodeerd. Na classificatie van

machine-typen in primaire, secundaire en tertiaire groepen, worden de 'similarity

coefficients' (varierend tussen 0 en 1) berekend. Op basis van een zelf te bepaIen grens
worden de machines gegroepeerd, in volgorde van 'ondeelbaar' tot 'oneindig
beschikbaar'. De toepassing van deze methode levert een goed en nauwkeurig ontwerp op
waarbij het mogelijk is om indentieke machines op te delen over verschillende groepen en
waarbij eventuele uitwisselingsrelaties tussen groepen toegestaan zijn. Meervoudig
interpreteerbare regels komen bij deze methode nauwelijks voor. Een pertinent nadeel van

de aanpak vorrnt de arbeidsintensiviteit ervan. Met name de berekening van de
coefficienten is zeer tijdrovend.

De aanpak die door de medewerkers van de Groep Sociotechniek (1987) is ontwikkeld,

heeft geresulteerd in een instructie van Van Amelsvoort (1988a), waarin de verschillende

stappen worden gedocumenteerd. De volgorde van de werkzaamheden is vergelijkbaar

met die van De Witte (1980), maar de methode is binnen kortere tijd toe te passen door de
afwezigheid van omvangrijke berekeningen. De verschillende stappen van deze variant
van Produktstroom-analyse worden in tabel 2.4 weergegeven. De verzarnelde inforrnatie

wordt in een matrix weergegeven: in de rijen de produkten, in de kolommen de
bewerkingen. Per produkt kunnen eveneens gegevens met betrekking tot de jaarornzet,

zowel in volume als financieel, worden verzameld. In de matrix wordt per produkt
aangegeven welke bewerking het ondergaat. De bewerkingen worden in de kolommen in

opklimmend aantal beschikbare machines (dus niet de totaal-capaciteit) van links naar
rechts gerangschikt. Ret zoeken naar mogelijkheden tot groepsvorming vangt aan met een
sortering van alle produkten op het bezoeken van de 'unieke' bewerkingen. Dit zijn

bewerkingen waarvan slechts een ondeelbare produktie-capaciteit beschikbaar is.
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Tabel 2.4: De Slappen van de door Van Amelsvoort gOOocumenteerde variant van Produktstroom
analyse (1988a).

I. vergaren van de benodigde informatie (produktenpakket; bewerkingen 00.)
2. zoeken naar hoofdstromen
3. toewijzen/verdelen van overige/deelbare capaciteiten
4. inventariseren van intergroeps-relaties en rOOuceren hiervan
5. reduceren intergroeps-relaties door aangepast ontwerp van produkt
6. reduceren van intergroeps-relaties door gerichte investeringen
7. lay-out bepalen (intern lransport,opslag)

Bewerkingen met een oneindige capaciteit kunnen tijdelijk uit het schema verwijderd
worden, omdat zij in latere instantie zonder problemen naar behoefte over de gevormde

groepen verdeeld kunnen worden. Voor het zoeken naar een mogelijke groepsindeling

wordt vaak gebruik gemaakt van een database- of spreadsheet-programma, zeker bij een
grote hoeveelheid produkten. Het is mogelijk dat na de eerste sortering al een
groepsindeling gegeven is. Dit is het geval, indien de produkten die de unieke bewerking

moeten ondergaan, tot een familie kunnen worden gegroepeerd, waama deze groep van
overige, benodigde produktie-apparatuur kan worden voorzien. De resterende produkten

worden dan opnieuw geanalyseerd, waama een volgende groep gevormd kan worden.
Uiteindelijk resulteert dit in een groepsindeling, waarbij produkten en machines in relatief
zelfstandige eenheden zijn verdeeld. Veelal is het echter zo, dat groepsindeling slechts

mogelijk is indien intergroeps-relaties worden toegestaan. Dat wi! zeggen dat een aantal
produkten een bezoek voor een bewerking zal moeten afleggen aan een andere groep.
Hiermee kunnen de voordelen van de parallellisatie ondermijnd worden. Er zijn echter een

aantal mogelijkheden beschikbaar om de nadelen hiervan zo beperkt mogelijk te houden.

Dat blijkt uit de stappen 5 en 6 uit tabel 2.4. Na minimalisatie van de intergroeps-relaties

wordt in stap 7 een geschikte lay-out ontworpen.
lndien een groepsindeling op basis van soortgelijke bewerkingen niet tot een bruikbare

indeling leidt, kunnen een aantal 'creatieve invalshoeken' helpen om tot een in de praktijk

hanteerbare groepsindeling te komen. De Groep Sociotechniek (1987, p. 120-121) noemt
er een zevental: overeenkomsten in de funktie van het eindprodukt, in de mogelijkheden
van machines en vaardigheden van mensen, in de mogelijkheden van de fabricage

hulpmiddelen, op grond van produktiefasen, op grond van ordersamenstelling per

periode, op grond van marktsegmentatie en op grond van identieke capaciteiten. Bij deze
exercitie dienen de voor- en nadelen van de groepsvorming steeds tegen elkaar te worden
afgewogen. Het is echter niet duidelijk welk van deze criteria de hoogste prioriteit krijgt.

De nadelen van deze aanpak bevinden zich met name in het feit dat de bewerkingsvolgorde

niet als criterium wordt meegenomen, waardoor men geen good inzicht verkrijgt in de

omvang van de intergroepsreizen, en in het feit dat de stappen soms meervoudig
interpreteerbaar zijn.
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25 Opstap naar deze studie: het ontwikkelen en uittesten van een ontwerptechniek voor

parallelliseren

Alle hier geschetste methoden kennen weI een of meer nadelen. Geen enkele van hen is
zondermeer geschikt om voor ons doel te gebruiken. Daarom wordt eerst gemvesteerd in

de verdere ontwikkeling van het instrument, zodat het zowel een realistisch ontwerp

oplevert alsook binnen de sociotechnische participatieve aanpak gebruikt kan worden. Dit

instrument moet eenvoudig te hanteren zijn, ook gedeeltelijke parallellisatie toestaan en de

bewerkingsvolgorden expliciet in haar pakket verdisconteren. Gestart is daarom vanuit de

methodische aanpak van Groepentechnologie zoals die door Van Amelsvoort (1988a) is

gepubliceerd. Hierin zijn wijzigingen aangebracht op het gebied van de te verzamelen

informatie (de bewerkingsvolgorde) en op het vlak van het beoordelen van het herontwerp
(toegevoegd is een kwantitatieve techniek). Het uiteindelijke instrument, Semi-Parallelle

Stromen-techniek (SPS) genoemd, wordt in hoofdstuk 3 in detail beschreven. Bovendien

wordt nader op de onderzoeksopzet ingegaan.



3 UITGANGSPUNTEN, VRAAGSTELLING

EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Het empirisch deel van deze studie richt zich op het onderzoeken van de
toepassingsmogelijkheden van een variant van Produktstroom-Analyse binnen een
bepaalde tak van de industrie. Hieronder worden een aantal ontwikkelingen, die hebben

geleid tot de selectie van dit onderwerp, behandeld. Deze bespreking mondt uit in de

onderzoeksvraagstelling. Vervolgens komen het design en het verloop van het onderzoek
aan de orde. In het laatste deel wordt ingegaan op de gehanteerde methoden binnen de
gevalstudies.

3.1 Aanleiding tot het onderzoek
Dit onderzoek is gestart vanuit de wens meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die
het IOV-model biedt bij het verbeteren en vemieuwen van organisaties. In deze aanpak
krijgt het principe van parallelliseren veel aandacht. Door middel van het parallelliseren van

stromen in een organisatie kan namelijk de variatie in de totale input drastisch gereduceerd
worden. De Sitter (1989) illustreert dit aan de hand van een voorbeeld. In een situatie met
zeven verschillende orders die door een stroom verwerkt moeten worden, is het aantal

theoretische combinatie-patronen hiervan 127 (2n -1, waarbij n voor het aantal produkten

staat). In het geval dat door middel van parallellisatie een structuur ontstaat met twee
stromen, waarbij de ene drie orders en de andere vier orders verwerkt, daalt het theoretisch

aantal mogelijke combinaties tot 22. In termen van beheersbehoefte daalt de hoeveelheid

aangeslibde beheersbehoefte, omdat de produktiemiddelen intern anders worden
gegroepeerd. Er vindt geen verandering in de exteme beheersbehoefte plaats. Hoewel het

goed mogelijk is dat niet alle theoretische combinaties in de praktijk voorkomen, kan door

parallellisatie een aanzienlijke reductie in beheersbehoefte worden gerealiseerd. Voor deze
studie is de vraag interessant, op welke wijze dit principe in praktijk gebracht moet

worden. Zoals in hoofdstuk 2 werd geconstateerd zijn weliswaar diverse technieken
beschikbaar, maar zij kennen aIle hun gebreken. Men moet hierbij denken aan

tijdrovendheid, meervoudige interpreteerbaarheid, het negeren van de bewerkingsvolgorde

en het niet toestaan van 'semi'-parallelle stromen of van opsplitsing van soortgelijke
capaciteiten. Hierdoor is het moeilijk om tot indelingen te komen, die in de praktijk

haalbaar zijn. Daarom wordt in deze studie getracht een instrument te ontwikkelen,
waarvan de resultaten feitelijk in de praktijk implementeerbaar zijn. Hiertoe werd, naast de
criteria van doeltreffendheid en doelmatigheid, ook gebruikersvriendelijkheid als norm

gebruikt. Het toestaan van zogenaamde 'intergroeps-reizen' (dat zijn uitwisselingen van
produkten-in-wording tussen de verschillende organisatorische eenheden) en het

opsplitsen van soortgelijke capaciteiten moeten aldus uitdrukkelijk tot de mogelijkheden
behoren.
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Voor het ontwikkelen en testen van het instrument is gekozen voor industriele organisaties.

We beperken ons hier dus duidelijk tot produktie-organisaties, zijnde organisaties die
continuileit en het maken van winst als primaire doelstelling hebben en dit trachten te
bereiken door het produceren en verkopen van goederen. Overal waar in dit onderzoek

over organisaties wordt gesproken, wordt dit type bedoeld, tenzij dit expliciet anders is
vermeld. Daarbinnen is gekozen voor een sector van de industrie waarin de

automatiseringsgraad tamelijk hoog is, de zogeheten Continue Stroom Produktie (CSP).
De Sociotechniek heeft zich in haar beginjaren veel bezig gehouden binnen de zogenaamde

'procesindustrie', een bedrijfstak met een continu karakter, waarbij het produkt-in

wording, zeker in de eerste produktie-stappen, niet in een vaste toestand verkeert.
Hierbinnen heeft zij zich gericht op het veranderen van de arbeidsorganisatie, veelal

zonder het technische aspect sterk te beYnvloeden (vergelijk Bregard et aI., 1968; Emery &
Thorsrud, 1969; Burden 1975).

Binnen de IOV-aanpak is de aandacht tot nu toe vooral gericht geweest op 'discrete'
produktie-organisaties. Met de term 'discreet' worden produktie-organisaties aangeduid,
waarvan het produkt-in-wording (of het hoofdbestanddeel daarvan) zich gedurende het
produktieproces in een vaste fase bevindt. Bij de IOV-aanpak maakt het technisch systeem

weI steeds deel uit van de beYnvloeding.
Tussen discrete en continue produktie bestaat vandaag de dag een tamelijk wazig
overgangsgebied. Was het aanvankelijk zo, dat de grens tussen beide bedrijfstakken
tamelijk eenduidig was, tegenwoordig gaan veel procesindustrieen, naast de zogenaamde

'bulkproduktie', over tot het produceren van zogenaamde 'specialties'. Hiermee

benaderen zij het terrein van de discrete sector met name op het gebied van de
eindverwerking, de verpakkingsfase. Aan de andere kant stijgt in een aantal organisaties

met discrete produktie het automatiseringsniveau derrnate en integreert men het bewerken

van een aantaI grondstoffen zodanig, dat deze systemen meer en meer het karakter krijgen

van een procesindustrie. Voor de nabije toekomst wordt verwacht, dat het onderscheid
tussen deze twee hoofdtypen van bedrijfstakken steeds yager zal worden. Met de term
'Continue Stroom Produktie' (CSP) wordt in deze studie zowel het overgangsgebied

tussen de 'discrete' sector en de procesindustrie ills de procesindustrie zelf aangeduid.

Het is nog onduidelijk of in deze sectoren van de industrie het beYnvloeden van de
vormgeving van de produktiestructuur mogelijk is, zoals dat al veelvuldig gebeurd is in de

discrete sector. In een aantaI gevallen is het stroomsgewijs vormgeven van de organisatie

in de discrete sector een afdoende antwoord gebleken op een toenemende

omgevingscomplexiteit. Ook voor bedrijven uit de Continue Stroom Produktie, waar
eveneens sprake lijkt te zijn van een uitbreiding en snelle verandering van het

produktenpakket, kan dit een interessant perspectief bieden.
Om een eerste inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden van paraIlelliseren en haar

methode in deze tak van de industrie, is een bewuste spreiding van de organisaties op
kenmerken binnen CSP aangebracht. In paragraaf 3.3 wordt hierop nader ingegaan.
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3.2 Vraagstelling

Deze studie richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden tot het methodisch

bewerkstelligen van een reductie in de hoeveelheid aangeslibde· beheersbehoefte door
middel van het creeren van (semi-)parallelle stromen in niet-discrete produktie-situaties.

De vraagstelling luidt aldus:

'Is het moge/ijk om in produktie-organisaties uit de 'Continue Stroom

Produktie' met behulp van een aangepaste vorm van Produktstroom

Analyse de aangetroffen produktiestructuur (verder) te parallelliseren?'

Centraal in bovengenoemde vraagstelling staat de toepasbaarheid van een instrument. Het
betreft hier een aangepaste vorm van Produktstroom-analyse ten behoeve van het

parallelliseren van de produktiestructuur. Dit instrument, ter onderscheiding in het vervolg
gemakshalve aangeduid met de benaming 'Semi-Parallelle Stromen'-techniek (afgekort
SPS), werd door de auteur ontwikkeld voor gebruik in de gevalstudies.

De vraagstelling valt nader te concretiseren naar twee gezichtspunten:

a. De doeltrejfendheid en doelmatigheid van SPS in het creeren van semi-onafhankelijke

stromen binnen een aangetroffen produktie-situatie;

b. De gebruikersvriendelijkheid van SPS bij toepassing in praktijksituaties.

Bij de beantwoording van de vraag naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het

instrument wordt een vergelijking tussen de aangetroffen situatie en het door de
onderzoeker ontwikkelde herontwerp gemaakt. De operationalisatie ervan vindt plaats in

termen van de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte (zie paragraaf 3.5). Met
betrekking tot de doeltreffendheid van de techniek wordt conform de defmitie van In 't

Veld (1983) gekeken naar het resultaat van de toepassing. De richting waarin de
hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte in het door de onderzoeker gemaakte herontwerp

veranderd is ten opzichte van het aangetroffen ontwerp staat hierbij centraal. De
doelmatigheid van SPS wordt beschouwd aan de hand van de verhouding tussen de
werkelijke en gewenste offers (In 't Veld, 1983). Deze wordt afgeleid uit de hoeveelheid

aangeslibde beheersbehoefte die in het herontwerp weggenomen kon worden. Het laatste
aspect, gebruikersvriendelijkheid, wordt geevalueerd aan de hand van de ervaringen die de
onderzoeker met het toepassen van SPS heeft opgedaan. Problemen hierbij zijn

gei"nventariseerd. Deze worden onderverdeeld naar werkwijze, inzichtelijkheid en

overdraagbaarheid. De bovenstaande vragen zuBen beantwoord worden in hoofdstuk 6,

op basis van het empirisch materiaal uit de gevalstudies.
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Nadat de toepasbaarheid van SPS in het empirisch deel van dit proefschrift bekeken is, zal

aandacht worden besteed aan de bruikbaarheid van de mogelijke reductie van de

hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte voor de onderzochte produktie-situaties. Daarbij

wordt gezocht naar een verklaring van de onderlinge verschillen tussen de bedrijven. Dit

resulteert in een aantal hypothesen over de oorzaken van deze verschillen. Naar aanleiding

daarvan zal het eerder gepresenteerde elementaire model van beheersbehoefte geevalueerd

worden. Tenslotte vindt een bespiegeling plaats van de rol en functie van de

ontwerptechniek in een Integrale OrganisatieVemieuwings-aanpak.

3.3 Onderzoeksdesign

De studie is opgezet als een ontwerpgericht onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden

van SPS in verschillende produktie-situaties. Vanwege het intensieve karakter van het

onderzoek is gekozen voor een beperkt aantal gevalstudies, vier in totaal. In al die situaties

is met behulp van SPS een papieren herontwerp van de produktiestructuur gemaakt. De

doeltreffendheid, doelmatigheid en gebruikersvriendelijkheid van de techniek worden

geevalueerd. De studie kan gekarakteriseerd worden als een empirische test van de

toepassingsmogelijkheden van SPS in de Continue Stroom Produktie.

3.3.1 Keuze van de onderzoekssector

In deze studie staan produktie-organisaties uit de Continue Stroom Produktie centraal. De

keuze voor deze sector werd ingegeven door het feit dat de toepassingsmogelijkheden van

parallelliseren binnen de IOV-aanpak nog niet eerder zijn uitgetest in deze sector. Dit

onderzoek levert voor de eerste maal empirisch materiaal op ter beantwoording van de

vraag of de ontwerptechniek robuust genoeg is om in deze sector van de industrie met

succes gebruikt te kunnen worden.

specialties

soon t
produkten t

bulk

homogeen~ heterogeen

produkt-assortiment

hoog

graad van
automatisering

Figuur 3.1: Positionering van het onderzoeksgebied op drie dimensies. Het gestippelde gebied geeft
OOt onderzoeksveld aan.
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In figuur 3.1 is op drie dimensies weergegeven welk gebied van ondememingen het

onderzoek omvat. De figuur toont dat het rowel organisaties met een homogeen als met

een heterogeen produktenpakket betteft, waarvan de procesvoering zowel een continu als
een batchgewijs karakter kan hebben. Op het gebied van automatisering bevinden ze zich

allen op de hoge helft van de schaal.

3.3.2 Selectie van de gevalstudies
De selectie van de bedrijven binnen het beoogde domein heeft plaatsgevonden op grond
van een zekere spreiding in het soort produkten (op de schaal 'bulk'versus 'specialties'),
de samenstelling van het produktenpakket (homogeen versus heterogeen) en de graad van

automatisering (hoog versus laag). Op deze kenmerken werd geselecteerd omdat ze
relevant werden geacht voor de toepassingsmogelijkheden van SPS. Tot nog toe is de
ontwerptechniek veelvuldig en succesvol toegepast in situaties, waarin de automatiserings

graad tamelijk laag, en het produktenpakket heterogeen en divers samengesteld was. In dit
onderzoek is getracht een andere deelverzameling van de industrie te beschouwen om een
indicatie te krijgen omtrent de toepassingsmogelijkheden van SPS buiten het

'succesgebied'. Uiteraard werd de concrete selectie van de bedrijven mede bepaald door de

praktische mogelijkheden. In hoofdstuk 4 worden de kenmerken van de bestudeerde
organisaties besproken.

3.3.3 Fasering van het onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april 1988 tot en metjuli 1991. Binnen
deze tijdsspanne kunnen drie fasen onderscheiden worden, die vloeiend in elkaar
overgaan: de voorbereiding, het empirisch onderzoek en de rapportage. In figuur 3.2 zijn

de hoofdactiviteiten per fase schematisch weergegeven.

De eerste lase omvat de aanloop van het project. Hierin werd het onderwerp van

onderzoek verder uitgespit, relevante literatuur bestudeerd, een aantal voorbereidende
analyse-projecten uitgevoerd en de opzet en aanpak van het onderzoek nader ingevuld.

Daarnaast werden in een pilot-study de mogelijkheden van het voorgenomen onderzoek
nader bekeken. Deze werkzaamheden vonden plaats gedurende het eerste jaar.

Reeds gedurende deze periode ging de tweedelase - het empirische onderzoek - van start.
Er deed zich een mogelijkheid voor om in bedrijf d - in de aanloop naar een reorganisatie 

te assisteren bij een analyse geschoeid op sociotechnische leest. Het bedrijf produceert

technisch hoogwaardige onderdelen en bevindt zich in het overgangsgebied tussen

'discrete' en 'continue' produktie. Bij deze analyse werden vijf probleemgebieden
geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is de organisatie verder gegaan met het uitdenken
en vormgeven van een toekomstig organisatie-ontwerp. Dit proces is door de onderroeker

van een afstand gevolgd.

Na afloop van de pilot-study is gestart met de analyse en het maken van een papieren
herontwerp voor vier verschillende produktie-situaties. Hiermee werd begonnen in een
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produktie-situatie uit de chemie. Zij mag tot de 'zuivere' procesindustrie gerekend worden

vanwege de vol-continue produktie en het hoge automatiseringsniveau (bedrijf b).

Vervolgens werd een andere produktie-organisatie bestudeerd (bedrijf a), die eveneens

onderdeel van de procesindustrie uitmaakt. In tegenstelling tot het vorige bedrijf maakt zij

echter voor een groeiend deel van haar produktenpakket een beweging in de richting van

de discrete sector wegens een steeds omvangrijker wordend verpakkingstraject. Bedrijf c,

de derde gevalstudie waarvoor een herontwerp werd gemaakt, vormt een voorbeeld uit de

farmaceutische branche. Zij bevindt zich in het overgangsgebied tussen de discrete en

continue produktie-sector. Enerzijds kent zij een produktie die vergaand geautomatiseerd

is, anderzijds bevat zij een omvangrijk, laaggeautomatiseerd verpakkingstraject. Ais laatste

is voor bedrijf d een papieren herontwerp voor een toekomstige situatie gemaakt. Van

enige be'invloeding van de onderzoeker door het binnen het bedrijf uitgewerkte herontwerp

is geen sprake geweest. Het bedrijf heeft namelijk bij het maken van het herontwerp geen

gebruik gemaakt van de Produktstroom-Analyse-techniek. Bovendien werden de

werkzaamheden op enige afstand gevolgd.

aonJooplase

ontwikkelen en toepassen
van de OIltwerptechniek

analyse van de resultaten

beantwoording vraagstelling

I
Iii

~i1c;t:~;[;;ct~;~analYse :
analyse en herOlltwerp bedrijfb Iti

~Y;':=:::S;r~
empirischelase

~tijd

rapportagefase

Figuur 3.2: Een overzicht van de onderzoeksactiviteiten in de tijd.

Voor nadere beschrijving van de bestudeerde organisaties, het aangetroffen ontwerp en het

gemaakte papieren herontwerp wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5.

Per bedrijf is de bruikbaarheid van het herontwerp ingeschat door enkele medewerkers uit
de desbetreffende produktie-situatie. Op de hierbij gehanteerde methode wordt nader

ingegaan in paragraaf 3.5, de resultaten worden besproken in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8
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wordt getracht de resultaten in theoretische tennen te verklaren.
De derde lase tenslotte, de rapportage, bestond uit het inpassen van de resultaten in een

breder theoretisch kader en het verwerken van aIle beschikbare infonnatie tot een
evenwichtig manuscript.

3.4 Verloop van de gevalstudies
Per bedrijf heeft het onderzoek zo'n acht maanden doorlooptijd gevergd, inclusief
voorbereiding en afronding van het onderzoek. De feitelijke aanwezigheid van de
onderzoeker in het bedrijf omvatte ongeveer 3 dagen per week gedurende een periode van
vier maanden.

3.4.11ntroductie en dataverzameling
Het onderwek ging steeds van start met een presentatie van het onderzoeksplan in een

gezelschap van leidinggevenden, van wie verwacht werd, dat zij of hun afdeling in het

onderzoek een rol zouden spelen. In elke onderzoekssituatie werd een persoon
aangewezen, die behulpzaam was bij het leggen van benodigde contacten. Via deze weg

werden een aantal interviews ter orientatie afgesproken. Bij de start van het onderzoek
werd steeds de wijze van omgang met vertrouwelijke gegevens vastgelegd in een
document.

De gegevensverzameling heeft zich met name gericht op het produktenpakket en de

bijbehorende bewerkingsroutes in de bestudeerde organisatie. Deze informatie kwam uit
een computerbestand of werd opgetekend uit interviews met planners en produktie

personeel. Ter controle van de correctheid van de gegevens werden de door de
onderzoeker in 'Excel' (een spreadsheet-programma) verwerkte gegevens aan de

desbetreffende infonnanten voorgelegd.

Voor zicht op de algemene setting van het bedrijf werd tevens infonnatie verzameld over

therna's als beleid, globale structuur en prestaties van de organisatie en dat deel van de
omgeving, dat relevant geacht werd voor de bestudeerde organisatie. Het in kaart brengen

van de structuur van het primaire proces gebeurde aan de hand van de systeemanalyse
methode van In 't Veld (1983). In bijlage 1 worden de gehanteerde symbolen toegelicht.

De kenmerken van het relevante deel van de omgeving zijn in kaart gebracht met behulp
van een zelfgeconstrueerde vragenlijst (zie bijlage 2). Om een inschatting te verkrijgen van

de manier waarop de omgeving door het bedrijf zelf wordt waargenomen, is aan de

bedrijfsdirecteur gevraagd deze schriftelijke vragenlijst over de veranderlijkheid van de

omgeving en de kenmerken van die veranderingen in te vullen. Zij bevatte onder andere
een aantal vragen en stellingen over veranderingen binnen verschillende deelgebieden
(afzetmarkt, arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen) uit de omgeving. Deze

thema's zijn op twee verschillende manieren benaderd om de betrouwbaarheid van de

inschatting te verhogen. De eerste vonn betrof steeds een open vraag die met Ja/nee' en
'zeker/onzeker' beantwoord moest worden. In de tweede vonn van de vragenlijst zijn de
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vragen omgebouwd tot een ietwat beperkter aantal stellingen, waarop geantwoord kon

worden middels een vijfpuntschaal Czeer oneens/zeer eens'). Daarnaast omvatte de lijst

een gedeelte met vragen over de omgeving als geheel. Dit derde en algemene deel omvatte
17 stellingen die eveneens op een vijfpuntschaal Cgeheel mee oneens/geheel mee eens')

beantwoord dienden te worden. Evenals bij sommige stellingen uit het tweede deel zijn

ook in het derde deel een aantal zinnen 'andersom' geformuleerd. Bij de verwerking zijn
de bijbehorende antwoorden omgecodeerd. De betrouwbaarheid van deze algemene
uitspraken is verder verhoogd door per bedrijf de betreffende resultaten te vergelijken met

informatie uit de sociaaI jaarverslagen van twee verschillende jaren. Deze documenten
werden doorzocht op uitspraken over ontwikkelingen die binnen en buiten het bedrijf

hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze inschattingen worden in hoofdstuk 4
gepresenteerd.

3.4.2 Bedrijfsrapportage enfollow-up van het onderzoek

EIke gevalstudie werd afgesIoten met een bedrijfsrapport en een eindpresentatie voor het

managementteam van de desbetreffende organisatie. Hierin werden de resultaten van het

herontwerp in termen van reductie van de beheersbehoefte gepresenteerd en
bediscussieerd.

Voor wat betreft de gang van zaken in bedrijf d kan gesteld worden dat er sprake was van
een afwijking van dit algemene patroon. Omdat het hier een toekomstige situatie betrof en

de organisatie zeIf ook een herontwerp had gemaakt, is door de onderzoeker voor beide
herontwerpen de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte berekend (zie voor de

gehanteerde methode paragraaf 3.5). Naar aanleiding van een discussie over de beide
ontwerpen is een tussenvorm ontstaan, d', die in hoofdstuk 7 nader zal worden

besproken.

Na het afronden van de studies is met de verschillende bedrijven contact gehouden over de

vraag wat de organisatie met het achtergeIaten papieren herontwerp heeft gedaan. In
hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op deze resultaten.

35 Gehanteerde methoden

3.5.1 Berekening van de hoeveelheid beheersbehoefte

Het vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ontwerptechniek heeft

pIaatsgevonden aan de hand van de vergelijking van de hoeveelheid aangeslibde

beheersbehoefte in de aangetroffen situatie met die in de herontworpen situatie. De
omvang van deze aangeslibde component wordt bepaaId door de zogenaamde
'intergroeps-reizen', uitwisselingen van produkten-in-wording tijdens hun vervaardiging

tussen de verschillende organisatorische groepen. Om deze omvang te kunnen berekenen
moesten gegevens met betrekking tot het produktenpakket, de bijbehorende jaaromzet
(rowel in volume als in geld), de bewerkingen en hun volgorde worden verzameId. In een



3 UitgangspunJen. vraagstelling en opzet van het onderzoek 35

geval werd hiervoor mede gebruik gemaakt van het werk van een afstudeerder van de
vakgroep (Van Hulten, 1990). Al deze sets van gegevens zijn op juistheid gecontroleerd,

aangezien zij meestal uit niet geheel bijgewerkte computerbestanden kwamen.
De meting van de hoeveelheid beheersbehoefte is, na het vaststellen van de grenzen van de
organisatorische eenheden, geoperationaliseerd rniddels het analyseren en kwantificeren

van aIle produktstromen in de organisatie. De organisatorische eenheden werden
gei'dentificeerd aan de hand van het organigram en aanvullende informatie uit interviews.
De eenheden zijn gedefinieerd als aparte combinaties van mensen en machines die een

bepaald dee! van het primaire proces voor hun rekening nemen. Deze eenheden kunnen
echter zowel een willekeurig deel van het gehele proces omvatten (clusters), als een

segment uit een (parallelle) stroom vormen. Een organisatorische eenheid wordt
beschouwd als een segment, indien het gehele produktenpakket alle bewerkingen van deze
eenheid ondergaat. Overgangen tussen segmenten worden genegeerd omdat zij een
onderdeel vormen van een en dezelfde parallelle stroom. Hoewel door de aanwezigheid

van segmentgrenzen ook beheersbehoefte kan ontstaan, wordt dit niet meegenomen in
deze studie. Hierin staat namelijk de beheersbehoefte ten gevolge van uitwisselingen

tussen pamllelle stromen centmal. Indien een eenheid geen segment is, vormt het een
cluster en wordt elke overschrijding van de bijbehorende grenzen als een intergroeps-reis

beschouwd.

Nadat de clustergrenzen zijn gedefinieerd, wordt overgegaan tot de berekening van de
hoeveelheid beheersbehoefte. Hierbij wordt voor elk produkt uit het totale pakket bekeken

welke bewerkingen het in welke volgorde moet ondergaan teneinde het gewenste
eindstadium te bereiken. Vervolgens worden deze gegevens omgezet in routes langs de

diverse clusters. Aan de hand van deze informatie wordt het aantal intergroeps-reizen
vastgesteld. Op basis hiervan kan de omvang van de totale en aangeslibde beheersbehoefte

worden berekend. Deze hoeveelheid, zowel absoluut als in procenten, wordt uitgedrukt in
drie verschillende maten: 'het aantal verschillende produkten uit het totale assortiment',
'het aandeel van het totale jaarvolume' en 'het aandeel van het financiele belang'. De eerste

maat is indicatief voor de behoefte aan produktkennis in een cluster. Naarmate daarbinnen

meer verschillende produkten geproduceerd moeten worden, neemt deze behoefte toe. De
volume-maat geeft signalen over de benodigde capaciteiten binnen de eenheid. Op basis

hiervan kan de haalbaarheid van de herontworpen clusterindeling mede worden
beoordeeld. De financiele maat geeft informatie over de onderlinge financiele verhouding

van de produkten en wordt, vanwege de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens, niet
in absolute zin maar alleen in percentages in de tabellen opgenomen. Zij geeft een indicatie

voor financiele consequenties van de diverse organisatie-vormen, bijvoorbeeld op het
gebied van kosten verbonden aan de gekozen doorlooptijd en het voormadniveau. Deze

maat wordt echter pas relevant bij de nadere uitwerking van het gemaakte herontwerp.

In blok 3.1 wordt de gehanteerde rekenwijze gei1lustreerd. De bovenste reeks gegevens
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(aangeduid met de letter (A» bevat de verzamelde informatie per produkt uit het

assortiment: het jaarvolume en het financiele belang dat het produkt vertegenwoordigt

(vaak de kostprijs of de winstmarge). Daarachter is de route van het produkt-in-wording
langs de genummerde bewerkingen weergegeven. In de laatste kolom van de eerste reeks

gegevens is aangegeven hoe de produktie-organisatie haar bewerkingen over de clusters

heeft verdeeld. Indien nu de bewerkingsvolgordes worden getransformeerd naar

clustervolgordes, zoals is weergegeven in de tweede rij van gegevens (B), ontstaat een
overzicht van de stromen tussen de clusters. Dit is in figuur (C) uitgebeeld.

Blok 3.1: Een illustratie van de werkwijze bij het berekenen van de hoeveelheid totale en aangeslibde
beheersbehoefte.

(A)
gegeven informatie:
produktnr. ~

1 20
2 50
3 30
4 40
2 lQ

totaal: 5 150

financieel be!ang
300
100
250
350
~
1400

bewerkingsvolgorde
3-6-1-4
2-3-5-7
1-3-7
2-4-6-7
1-2-5-6

verdeling van bewer
kingen over clusters
cluster a: 1 - 3 - 6
cluster b: 2 - 4
cluster c: 5 - 7

Indien deze gegevens worden getransformeerd naar clusterroutes, ontstaat het volgende beeld:

(D)

Berekening van de aangeslibde beheersbehoefte:
De omvang van de reizen tUSsen clusters is nu:

(B)
moduktnr.

1
2
3
4
5

van naar
a b
a c
b a
b c
~ a
totaal

clustervolgorde
a-b
b-a-c
a-c
b-a-c
a-b-c-a

aantal produkten volume fin. belang
2 30 700
3 120 700
2 90 450
1 10 400
1 lQ 100 I

9 (180%) 260 (173%) 2650 (189%) I

(E)

Berekening van de totale beheersbehoefte:
De omvang binnen de clusters is nu:
cluster aantal produkten volume fm. belang

a 6 160 1800
b 4 120 1150
~ 1 UQ .llOO

totaal 14 (280%) 410 (273%)4050 (289%)

In reeks (D) wordt getoond welke omvang de aangeslibde beheersbehoefte in deze situatie
heeft. Per stroom tussen de clusters onderling wordt gei'nventariseerd welke produkten
uitgewisseld moeten worden en welke omvang de beheersbehoefte voor alle drie de
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gehanteerde maten heeft. Het totaal ervan wordt afgezet tegen de gegeven hoeveelheden
(de sommaties in (A». Dit resulteert in een percentage, dat aangeeft hoeveel aangeslibde

beheersbehoefte er in de organisatie aanwezig is.
De totale hoeveelheid beheersbehoefte wordt berekend vanuit het perspectief van de
clusters (E). In dat geval wordt per cluster gei'nventariseerd welke produkten zij moet

verwerken en welke omvang daarmee gemoeid is. De totaalsom hiervan wordt gerelateerd
aan de gegeven hoeveelheid (A) en uitgedrukt in een percentage. Dit percentage is altijd
100% meer dan het percentage in de interne stromen. Alle produkten gaan immers eenmaal

door de organisatie heen. Daarbovenop komt een percentage, dat de hoeveelheid
aangeslibde beheersbehoefte vertegenwoordigt. Deze hoeveelheid neemt toe, naarmate
meer produkten vaker van stroom moeten wisselen om bewerkingen te ondergaan. In dat
opzicht is de aangeslibde beheersbehoefte dus 'structuurgebonden'. De omvang ervan

varieert met de gekozen structuur.
Zo is in blok 3.1 de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte, uitgedrukt in 'aantal

produkten uit het assortiment' 180%. De totale hoeveelheid beheersbehoefte voor deze
maat is 280%. Dit is een kwantificering van het feit dat de 5 verschillende produkten, die

elk eenmaal gemaakt worden, tesamen negen keer van cluster moeten wisselen. Deze
uitwisselingen vergen coordinatie om er voor te zorgen dat de kwaliteits-, tijd- en kosten

eisen van het betreffende produkt gehaald zullen worden.

35.2 SPS als instrument voor parallelliseren

Met behulp van de ontwerptechniek wordt gezocht naar mogelijkheden om parallelle

stromen te creeren, waardoor de intergroeps-reizen in omvang gereduceerd kunnen
worden. Bij het maken van het herontwerp zijn de stappen van Van Amelsvoort (1988a,

zie ook paragraaf 2.4) als uitgangspunt gehanteerd. Dit zijn achtereenvolgens het vergaren

van de benodigde informatie (produktenpakket; bewerkingen ed.); het zoeken naar

hoofdstromen; het toewijzen/verdelen van overige/deelbare capaciteiten; het inventariseren

van intergroeps-relaties en reduceren hiervan; het reduceren van intergroeps-relaties door
aangepast ontwerp van produkt; het reduceren van intergroeps-relaties door gerichte

investeringen en het bepalen van de lay-out (intern transport, opslag).

Het verschil met deze aanpak bevindt zich in de eerste stap, het vergaren van de benodigde
informatie. In tegenstelling tot de aanpak van Van Ame1svoort is voor het

ontwerpinstrument SPS de bewerkingsvolgorde een noodzakelijk gegeven. Deze

informatie is essentieel voor de vaststelling en berekening van de omvang van de

intergroeps-reizen. Nadat de benodigde informatie omtrent produkten, routes en
hoeveelheden verzameld en gecontroleerd is, worden deze gegevens ingevoerd in een
spreadsheet-programma, Excel genaamd. Daamaast wordt informatie verzameld over het

aantal beschikbare capaciteiten per bewerking. Dit zijn zowel mensen als machines. Om tot

een clusterindeling te kunnen komen wordt begonnen met het sorteren van de
bewerkingsroutes op de minst deelbare bewerking. In blok 3.2 is een voorbeeld
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uitgewerkt. Hiervoor is gebruik gemaakt van dezelfde basisgegevens als in blok 3.1.

Nieuw in tabel 3.2 zijn de gegevens met betrekking tot het aantal deelbare capaciteiten per
bewerking (aangeduid met (A)). Daamaast zijn de routes van de produkten herhaald. Het
sorteren kan nu beginnen. Voor het uitvoeren van bewerking 5 blijkt slechts ren capaciteit
beschikbaar te zijn. AIle produkten die hiervan gebruik moeten maken, worden vervolgens

bijeengevoegd. Als gevolg hiervan vormen de produkten 2 en 5 cluster 1. Zij moeten naast
bewerking 5 ook gebruikmaken van de bewerkingen 1,2,3,6 en 7 ( zie blok 3.2.B en
C). De overgebleven produkten, tesamen cluster 2, doen de bewerkingen 1,2,3,4,6 en

7 aan. Een mogelijke tweede sortering op bewerkingen waarvoor maar twee capaciteiten

beschikbaar zijn (bewerkingen 4, 6 en 7) levert niets op. Binnen de beide gevormde

clusters zijn bewerking 6 en 7 benodigd, bewerking 4 kan aan cluster 2 worden
toegewezen. Vervolgens is voor de twee clusters van produkten een overzicht gemaakt van
het aantal bezoeken dat afgelegd wordt aan elke bewerking (D). (In dit voorbeeld wordt

aangenomen, dat elk bezoek evenveel beslag legt op de capaciteit van de bewerking, en dat
de volgorde van verwerking geen invloed op de totaal beschikbare capaciteit heeft. In

werkelijkheid moet, na de globale totstandkoming van de clusterindeling, een inschatting

plaatsvinden van de mate waarin de benodigde verdeling overeenkomt met de deelbaarheid
van de capaciteiten.) Helaas blijkt de benodigde capaciteit niet geheel evenredig met de

behoefte te verdelen te zijn over de twee clusters. Voor de bewerkingen 6 en 7 is een
verdeling over groep 1 en 2 van 1 : 2 gewenst, terwijl er slechts twee capaciteiten van elk
beschikbaar zijn. Men moet nu zelf inschatten wat het verstandigst is, bijvoorbeeld een 1 :
1 -verdeling of een 0 : 2 -verdeling. Dit hangt van diverse omstandigheden af, zoals de

bezettingsgraad van de apparatuur door de overige produkten, de afstand tussen de
verschillende processen, de benodigde vakkennis en de beschikbare ruimte voor plaatsing

van de apparatuur. In dit voorbeeld is gekozen voor een 0 : 2 -verdeling (E).

Naar analogie met blok 3.1 kan nu opnieuw de hoeveelheid beheersbehoefte worden

berekend (zie blok 3.2.F en G). Hiervoor worden de intergroeps-reizen gei'nventariseerd
en de omvang hiervan voor de drie verschillende maten vastgesteld. Een vergelijking van

de omvang van de beheersbehoefte met de resultaten uit blok 3.ID en 3.1£ levert op, dat
de percentages voor de omvang van de beheersbehoefte nu veel lager zijn dan v66r

toepassing van SPS.
Met behulp van de sorteerslagen op basis van de ondeelbaarheidsprincipes wordt aldus
gezocht naar mogelijkheden om parallelle stromen in de routes te ontdekken en de als

zodanig gevormde clusters uit te rusten met eigen mensen en middelen. Per stroom wordt

vervolgens opnieuw de omvang van de beheersbehoefte in kaart gebracht met behulp van
de drie getoonde uitdrukkingsmaten.
Het grate voordeel van dit instrument bestaat, zoals ook in paragraaf 2.5 al is toegelicht,

uit de mogelijkheid tot op zekere hoogte 'intergroeps-reizen' toe te staan, waardoor een
ontwerp eerder realiseerbaar zal zijn dan een dat dit niet toestaat. Bovendien geeft het
instrument binnen een korte tijdsspanne uitsluitsel omtrent de toepassingsmogelijkheden.



3 Uitgangspunten. vraagstelling en opzet van het onderwek

Blok 3.2: Een iIIustratie van de werkwijze van SPS aIs instrument om te paraIleIliseren.

(A)

gegeven infonnatie:

39

aaIllal deelbare capaciteiten per bewerking: bewerkingsvolgorde per produkt:

bewerkingsnununer:

aantal
deelbare capaciteiten:

6

2 3 4 5 6 7

3 3 2 2 2

produktnr
I
2
3
4
5

bewerkingsyolgorde
3-6-1-4
2-3-5-7
1-3-7
2-4-6-7
1-2-5-6

(B)

sortering op ondeelbare capaciteit (bewerking 5):

produkten die bewerking 5 aandoen
2,5

produkten die bewerking 5 njet aandoen
1,3,4

(0)

analyse van de verdeling van het aantal bezoeken per bewerking

(C)

resultaat:
benodi~de bewerkjn~s

Cilpacjtejten per cluster·
cluster 1: 1-2-3 -5 -6-7
cluster 2: I - 2 - 3 - 4 - 6 - 7

cluster 1 cluster 2 gekozen
aantal bezoeken aantal bezoeken totaaI aantal verdeling van

per bewerking door per bewerking door bezoeken per capaciteiten over
bewerking produkten 2 en 5 produkten 1,3 en 4 bewerking cluster 1/2

1 1 2 3 2/4
2 2 1 3 2/1
3 1 2 3 1/2
4 0 2 2 0/2
5 2 0 2 1/0
6 I 2 3 0/2
7 1 2 3 0/2

(E)

toegewezen bewerkingen
per cluster'
cluster 1: 1- 2-3-5
cluster 2: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7

(F)

produktnr.
1
2
3
4
5

c1ustervo]gorde
2
1-2
2
2
1-2

(G)

Berekening van de aangeslibde beheersbehoefte:
De omvang van de reizen tussen clusters is nu:
van naar aantal produkten volume fm. belang
1 2 2 @ ~

totaaI 2 (40%) 60 (40%) 500 (36%)

(G)

Berekening van de totale beheersbehoefte:
De omvang binnen de clusters is nu:
cluster aantal produkten volume fm. belang

1 2 60 500

2 5. ill .MOO
totaaI 7 (140%) 210 (140%) 1900 (136%)
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Voor een gedetailleerde concrete werkwijze wordt verwezen naar hoofdstuk 5, waarin per

situatie de feitelijke aanpak en bijkomende problemen worden beschreven.

35.3 Gebruik van rangorde-correlaties
Bij het berekenen van de omvang van de beheersbehoefte wordt gewerkt met drie

verschillende kwantitatieve maten: assortiment, volume en fmancieel belang. Dit wordt

gedaan om inzicht te verkrijgen in de gevolgen die een andere groepering van capaciteiten
met zich meebrengt voor de omvang van elk van die drie. Indien zij steeds eenzelfde
patroon van verandering zouden vertonen, kan overwogen worden om bij de

berekeningen te volstaan met ren of twee van de drie maten. Het berekenen kost narnelijk

tijd en moeite. Om te kijken in hoeverre deze maten onderling samenhangen is een
rangorde-correlatie berekend, de Spearman Rank Correlation Coefficient (SRCC;
Walpole, 1982). Deze maat (zie forrnule 3.1), waarvan de waarde kan varieren tussen -1

en 1, wordt gebruikt als men veronderstelt dat de verbanden tussen twee maten curvi
lineair zijn. Blijkens de variatie in de waarden op de drie verschillende maten mag dit
aangenomen worden.

rs =1-----,--
n(n 2_ 1)

Formule 3.1: De Spearman Rank Correlation Coefficient.
n = het aantal data-paren, 4 = het onderlinge verschil tussen de rangorde

toegewezen aan xi en Yi' waarbij X en Y de beschouwde variabelen vonnen.

De rangorde-correlatie (rs ) geeft een indicatie over de richting waarin de sarnenhang

verandert, maar niet over de omvang van die verandering. De significantie ervan kan
worden vastgesteld hoven een aantal van vier data-paren. Aangezien dit aantallang niet in

alle tabellen gehaald wordt, wordt zij slechts in de analyses van bedrijf a en c gebruikt,

met die beperking dat het aantal te vergelijken data-paren groter moet zijn dan vier. De

berekening kan pas plaatsvinden, nadat aan aile stromen een rangorde is toegekend. De
verschillen tussen deze rangordes bepalen de waarde van rs ' Hoe sterker het verband en
hoe groter het aantal paren, des te rninder een hoge waarde op toeval berust. Indien in de

bestudeerde cases veelvuldig een significante correlatie gevonden wordt, zou men kunnen
overwegen om voor resterende berekeningen binnen de situatie met het rekenen met een
van de drie maten te volstaan, omdat de veranderingsrichting nauw aan elkaar verwant is.
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De resultaten van de rangorde-correlaties zullen in diverse tabellen in hoofdstuk 4 en 5

getoond worden, waama het nut van het hanteren van deze maten voor beheersbehoofte in

hoofdstuk 6 geevalueerd zal worden.

35.4 Beoordeling van de bruikbaarheid van het herontwerp

Ret herontwerp van de produktiestructuur wordt - ter beoordeling van de bruikbaarheid
voor het bedrijf - voorgelegd aan enkele deskundigen uit de organisatie. Ret betreft hier
mensen die zelf de desbetreffende organisatie leiden, danwe1 een good inzicht hebben in de

planning, scheduling en routing van het gehele produktenpakket door de organisatie heen.

Ter verhoging van de betrouwbaarheid is hun ieder afzonderlijk om een oordeel gevraagd.
De beoordeling van de bruikbaarheid van het herontwerp door de onderzoeker heeft
plaatsgevonden aan de hand van een inschatting op de functie-eisen flexibiliteit,
beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid. Dit zijn de eisen die vanuit het theoretisch

geYnspireerde lOY-model aangereikt worden. Aan de hand van de vrijheidsgraden, die het
heron twerp biedt voor de vormgeving van de besturings- en informatie
voorzieningsstructuur, wordt een uitspraak gedaan over de verwachte richting waarin het
ontwerp op de drie genoemde gebieden zal veranderen.

De validiteit van deze oordelen zal worden vergroot door het voeren van een discussie van

het herontwerp tijdens een afsluitende bespreking tussen de onderzoeker en het
managementteam. De resultaten van deze beoordeling zullen in hoofdstuk 7, tijdens de
bespreking van de ontwerptechniek in een breder kader, gepresenteerd worden.

3.6 Enkele slotopmerkingen over de gehanteerde methodologie

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt nogmaals stilgestaan bij de methodologie van deze

ontwerpgerichte studie.

- Zoals reeds enkele malen eerder gezegd, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze

studie om het theoretisch model van beheersbaarheid, zoals dat in hoofdstuk 2 is
gepresenteerd, te tootsen aan de hand van empirisch materiaal. Ret doel van deze studie is

het in de CSP-praktijk uittesten van een ontwerptechniek voor parallelliseren, waarbij

tevens de opname-mogelijkheden van het instrument in een sociotechnische organisatie
ontwerpbenadering worden bekeken. Daarmee is het onderzoek toepassingsgericht. De
repliceerbaarheid van het parallelliseren wordt nader onderzocht (Yin, 1989).
- De empirische resultaten van deze studie zijn indicatief voor de toepasbaarheid van SPS

in de Continue Stroom Produktie: de doeltreffendheid en doelmatigheid ervan bij het

creeren van (semi-)parallelle stromen worden geevalueerd, evenals de gebruikers

vriendelijkheid. De studie fungeen aldus als toepassingstoets en als handleiding voor het
gebruik van SPS.

- Ret uittesten van een techniek vonnt op zich de beperkte - maar niet onbelangrijke 

doelstelling van dit empirische deel van het onderzoek. Daamaast is de studie uitgebreid
met een aantal theoretische hoofdstukken, waarin een conceptueel model over
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beheersbehoefte wordt gepresenteerd, hetgeen naar aanleiding van de resultaten op

exploratieve wijze wordt onderzocht. Hiennee kunnen de effecten van parallelliseren
worden begrepen en geplaatst in een breder kader van organisatievernieuwing. Dit model
en de theoretische bespiegelingen naar aanleiding ervan hebben de status van hypotheses,
die in volgend onderzoek kunnen worden getoetst op houdbaarheid.

Deze studie heeft aldus een praktijkgerichte kern en een theorie-gerichte huls als afgeleide.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 komen nu eerst de resultaten van het toepassingsonderzoek aan de
orde. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt ingegaan op de theoretische implicaties van de

bevindingen.



4 BESCHRIJVING EN ANALYSE

VAN DE BESTUDEERDE ORGANISATIES

In dit hoofdstuk worden de bestudeerde bedrijven eerst tesamen gepresenteerd.

Vervolgens komen zij ieder afzonderlijk aan de orde, waarbij de produktiestructuur
centraal staat. Hierbij zal expliciet aandacht besteed worden aan het in kaart brengen van de
omvang van de beheersbehoefte in de aangetroffen situaties.

4.1lnleiding
De geselecteerde organisaties komen onderling overeen op het kenmerk dat zij zich aile
bevinden in de sector die wordt aangeduid met de term Continue Stroom Produktie. Er

bestaan daarnaast echter diverse verschillen tussen de bestudeerde organisaties. Deze zijn
voor de in hoofdstuk 3 genoemde criteria in kaart gebracht: soort produkten, samenstelling

van het produktenpakket en automatiseringsgraad. De positie van de bedrijven op deze
cirteria is weergegeven in tabeI4.1.

Tabel 4.1: Overzicht van de positie van de bestudeerde bedrijven op de relevant geachte selectie
kenmerken. Inschalling door de onderzoeker. Venneldingen tussen haakjes duiden op een
relatief klein aandeel van dit kenmerk.

bedrijfa
bedrijfb
bedrijfc
bedrijfd

soort produkten
bulk en specialties

bulk
specialties

bulk (en specialties)

samenstelling
produktenpakket

heterogeen
homogeen
heterogeen
homogeen

auJomatiseringsgraad
hoog (en laag)

hoog
gemiddeld
gemiddeld

Elk bedrijf verschilt van de andere drie voor wat betreft de combinatie van de drie
genoemde factoren.

In een later stadium zal het verband tussen de positie in de bedrijfstak en de

toepassingsmogelijkheden van SPS worden nagegaan. Hiervoor zijn de bedrijven
gerangordend op een continuum van procesindustrie tot discrete produktie. Het resultaat
van deze inschaling is weergegeven in figuur 4.1. Hieruit blijkt dat er twee bedrijven (a en

b) zijn, die gekarakteriseerd kunnen worden met de term 'procesindustrie'. De twee andere
bedrijven (c en d) bevinden zich in het overgangsgebied tussen de discrete sector en de

procesindustrie. De beide organisaties uit de procesindustrie, a en b, kennen een constante
stroom van produkten, die zich voomamelijk in vloeibare toestand bevinden, de processen

zijn in hoge mate geautomatiseerd en leveren basischernicalien en halffabrikaten.
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Continue Stroom Produktie

discrete
produktie-sector

proces
industrie

Figuur 4.1: Inschauing van de relatieve positie van de verschillende bedrijven door de onderzoeker. De
leners duiden de individuele bedrijven aan.

De bedrijven c en d kennen een minder constante stroom, de eindprodukten bevinden zich
in een vaste toestand, de medewerkers nemen een (beperkt) deel van het uitvoerende werk

voor hun rekening en de organisaties leveren tussen- en eindprodukten.
Uit het overzicht blijkt, dat de bedrijven zich elk op een verschillende positie binnen de

Continue Stroom Produktie bevinden. Hieronder zal ingegaan worden op elk bedrijf
afzonderlijk.

4.2 Beschrijving en analyse van bedrijfa

Bedrijf a vormt een onderdeel van een divisie van een internationaal opererende
onderneming. Er werken ongeveer 500 mensen, van wie een kleine 200 in vijf
ploegendienst en een tiental medewerkers in twee-ploegen. Hoofdtaken van het bedrijf zijn
het produceren van goederen en het verzorgen van de distributie van ruim 200
verschillende chemische produkten. Ongeveer tweederde van het assortiment omvat de
zogenaamde 'specialties', die minder dan de helft van de omzet in volume bepalen. De

andere 30% van het assortiment, de zogenaamde 'bulk', maakt echter het grootste deel van

het volume uit. Met betrekking tot het financiele belang is deze verhouding juist andersom.

De specialties, hoewel klein in volume, zorgen voor de meeste winst.

4.2.1 Relevante omgeving

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, is voor het karakteriseren van de omgeving van een bedrijf

gebruik gemaakt van een schriftelijk in te vullen vragenlijst met verschillende vraagvormen
(zie bijlage 2). Deze is voorgelegd aan de directeur van het bedrijf. De antwoorden op deze

vragenlijsten werden vergeleken met gegevens over ontwikkelingen in de omgeving, zoals
die zijn ontleend aan het sociaal jaarverslag van het bedrijf. In de vragenlijst is een

onderscheid gemaakt naar de gebieden afzetmarkt, arbeidsmarkt en technologische

ontwikkelingen. Bovendien is een deel van de vragenlijst gewijd aan de omgeving als
geheel. In tabel 4.2 worden de resultaten van het eerste deel van de afgenomen vragenlijst
gepresenteerd, geordend naar de drie deelgebieden.
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Tabel 4.2: Overzicht van de inschatting van de bedrijfsdirecteur op ontwikkeIingen in onderscheiden
deelgebieden van de omgeving. AIle 'jz'-, 'jo'-, 'ze'- en 'e'-antwoorden duiden op een positieve
inschatting van de aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving van bedrijf
a.

vraagvorm 1* vraagvorm 2**
jz jo no nz ze e ole 0 zo

Afzetmarla 4 4 0 2 0 4 0
(nl *=8; n2**=7)

Arbeidsmarkt 4 4 0 0 5 0 3 0
(nl =9; n2=8)

Technologische 6 2 3 2 0
ontwikkelingen
(nl =10; n2=7)

vraagvorm 1*: jz = ja, zeker; jo =ja,onzeker; no = nee, onzeker; nz = nee, zeker
vraagvorm 2**: ze = zeer eens; e = eens; ole = oneens/eens; 0 = oneens; zo = zeer oneens
nl *: geeft per deelgebied het aantal vragen in vraagvorm 1 aan

n2**: geeft per deelgebied het aantal vragen in vraagvorm 2 aan

Uit de gegevens blijkt, dat er met betrekking tot de afzet- en arbeidsmarkt geen eenduidig

beeld bestaat omtrent de veranderlijkheid van de omgeving. De helft van de antwoorden
wijst op verandering, de andere helft niet. Voor het deelgebied technologische
ontwikkelingen is het beeld eenduidiger. Op dit aspect doet zich kennelijk duidelijk
verandering en onzekerheid voor.

12

c 10
'"bl)

8.5

* 6
]

~ 4

2

o
zeer eens eens oneens/eens oneens zeer oneens

antwoordcategorie

Figuur 4.2: Overzicht van ontwikkelingen in de omgeving van bedrijf a, totaalbeeld. Inschatting door
de bedrijfsdirecteur (aantal stellingen: 17). 'Zeer eens' en 'eens' duiden op ingeschatte
aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving van het bedrijf.
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Indien we naar het laatste deel van de vragenlijst kijken, bestaande uit 17 stellingen over
de omgeving als geheel, valt op dat de omgeving in haar totaliteit duidelijk als instabiel

wordt aangemerkt. De bijbehorende scores zijn weergegeven in figuur 4.2.

De vergelijking van tabel 4.2 met figuur 4.2 !evert enige nuancering van het totaalbeeld
op. Daar waar de omgeving als geheel duidelijk als 'aan verandering en onzekerheid

onderhevig' wordt ervaren, concentreert zicht dit met name op het deelgebied

'technologische ontwikkelingen'.

De resultaten van de analyse van de sociaal jaarverslagen uit 1987 en 1988 ondersteunen
het beeld van verandering, maar niet van onvoorspelbaarheido In het voorwoord,

afkomstig van de bedrijfsdirecteur, wordt melding gemaakt van veranderingen in de
omgeving van het bedrijf. Zinsneden als 'verscherpte concurrentie', 'afnemers hechten

grote waarde aan betrouwbaarheid van de leveranciers, zowel wat betreft goede en
constante kwaliteit, alsook levertijd en service' en 'de markt zal een steeds grotere
betrouwbaarheid en flexibiliteit van ons verlangen' kleuren het beeld in 1987. In het

voorwoord van 1988 stelt dezelfde directeur, dat men zich intern voor moet bereiden op
'nog snellere ontwikkelingen in de markt', dat 'veranderingen steeds sneller gaan, vooral
in de markt', en dat 'stilstaan achteruitgaan is'. Ret onderwerp 'verandering' speelt

kennelijk een duidelijke rol in de bedrijfsvoering, doch onvoorspelbaarheid blijkt hierbij

geen factor van betekenis te zijno
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de betekenis van deze informatie. Daar zal een

koppeling worden gemaakt tussen de waargenomen verandering en onzekerheid in de

omgeving en het belang van de vormgeving van de produktiestructuur.

4.2.2 De produktiestructuur

In deze studie staat de vormgeving van de produktiestructuur centraal. Daarom zal daarbij

nu uitgebreid stilgestaan worden. In figuur 403 worden de verschillende fasen van het
produktie-proces getoond met behulp van de notatie-wijze van In 't Veld (1983). Hiermee
kunnen verschillende soorten processen weergegeven worden. In bijlage 1 worden de
gebruikte symbolen nader toegelicht.

Ret produktie-proces is weergegeven aan de hand van de goederenstroom en de

orderstroom. De grondstoffen worden na controle, overslag en opslag gebruikt voor het
vervaardigen van de gewenste produkten. Een deel hiervan wordt vervolgens verpakt, het

overige (vloeibare) deel wordt opgeslagen in tanks. Tevens vindt een produktcontrole

plaats. Na overslag en eindcontrole verlaat het materiaal het terrein. De orderstroom
bestaat voor een klein deel uit produkten die uit voorraad geleverd kunnen worden. Ret

overgrote deel omvat bestellingen die het gehele produktie-traject nog moeten doorlopen.
Na gereedkoming hiervan worden deze klantenorders afgewerkt en, na eindcontrole,
afgeleverd.
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orders
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Figuur4.3: Schematische weergave van de goederen- en orderstroom in bedrijfa.

Als we het gearceerde gedeelte uit figuur 4.3, de blackbox van de produktie-fase
openbreken, dan worden de bewerkingen zichtbaar. In figuur 4.4 worden deze, inclusief
een overzicht van de belangrijkste stromen ertussen, weergegeven. Na de eerste
basisbewerking van de grondstof ontstaat een divergerend stromenpatroon: de

verschillende halffabrikaten worden via diverse produktie-installaties nader bewerkt. Een

aantal produkten, met name de specialties, ontstaat uit convergentie. Dat wi! zeggen dat
ingredienten en eigen halffabrikaten bijeen worden gevoegd en verder verwerkt worden tot
het gewenste eindresultaat.

grond
staffen

tr=~~3Eeind-
produkten

r-:"i:===------...c:::D----+~

Figuur 4.4: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen met de aangetroffen c1uster-indeling in bedrijf a.
De letters in de ovalen duiden aan tot welke clusters de bewerkingen behoren.

De verschillende processen zijn in vijf clusters ingedeeld. In figuur 4.4 is met behulp van

letters weergegeven welke bewerkingen binnen welk cluster horen. Het personeel is
verdeeld over deze vijf clusters, waarbinnen gestreefd wordt naar multi-inzetbaarheid.
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4.2.3 Berekening van de omvang van de beheersbehoefte

Bij het in kaart brengen van de beheersbehoefte is in bedrijf a gewerkt met dat deel van het
produkt-assortiment, dat zich niet meer in de ontwikkelingsfase bevindt, omdat het voor

het andere deel niet zeker is of die produkten ooit in produktie genomen zullen worden.

Een tiental produkten viel om deze reden af. Op basis van dit 'operationele assortiment'
omvat het produktenpakket van bedrijf a 208 verschillende produkten, die tesamen een
volume van 141.466 ton vertegenwoordigen. Voor aIle produkten zijn gegevens

verzameld over de bijbehorende bewerkingen en de volgorde waarin deze worden

ondergaan. Daarnaast is per produkt het jaarvolume en het financieel belang
gelnventariseerd. In verband met de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens worden
van de financiele maat alleen relatieve gegevens gepresenteerd. Bovendien is informatie

verzameld omtrent de verschillende bewerkingen. Bekeken is hoeveel installaties per
bewerking beschikbaar zijn en hoe deze onderling in clusters zijn verdeeld.
In tabel 4.3 wordt het totale produktenpakket opgesplitst naar het aantal clusters dat de

afzonderlijke produkten doorlopen. Deze onderverdeling wordt uitgedrukt in drie maten:

het assortimentsaandeel, het aandeel van het jaarvolume en het financiele aandeel. De

samenhang tussen de drie maten wordt aangegeven met de rangorde-correlatiemaat.

TabeI4.3: Koppeling van de produkten aan bet aantal clusters dat bezocbt moot worden, weergegeven
in absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van bet assortiment (a), bet volume (v)
en bet financiele belang (f). Oe rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel
weergegeven. Aangetroffen situatie in bedrijf a.

Aantal bezocbte Assortiment Volume Financieel belang
clusters abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

1 22 10.6 4 32232 22.8 2 5.3 5
2 80 38.5 I 51221 36.2 I 33.0 I
3 37 17.8 2 25067 17.7 4 22.3 2
4 14 6.7 5 4933 3.5 5 15.7 4
5 35 16.8 3 25365 17.9 3 19.7 3
6 7 3.4 7 2043 1.4 6 2.6 6
1 J..3. ----6..2 6 ~ ---.M 7 --lA 7

totaal 208 100.0 141466 100.0' 100.0

SRCC: rs a-v = 0.82*; rs a-f = 0.93**; rs v-f = 0.75*2

Uit tabe14.3 blijkt dat slechts een klein aantal verschillende produkten (10.6%) binnen een
cluster geproduceerd kan worden, en dat meer dan driekwart van het volume twee of meer

1 Het totaal van de afronderlijke percentages komt opgeteld iets onder of hoven de 100% uit in verband
met afrondingen. Oit geldt voor aIle tabellen in boofdstuk 4, 5 en 6.

2 Een sterretje (*) duidt op een significante waarde bij 0.= 0.05; twee sterretjes (**) bij 0.= 0.01. Oit
geldt voor aIle correlaties in boofdstuk 4 en 5.
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clusters moet doorlopen om tot in het eindstadium te geraken. In het aIgemeen lopen de

rangordes tamelijk parallel, wat impliceen dat de omvang van het aantal bezochte clusters

op de maat 'assortiment' een min of meer zelfde veranderingsrichting kent aIs het volume

en het financiele belang. De significante rangorde-correlaties duiden dan ook op een niet

op toevaI berustende samenhang per aantal bezochte clusters uit de tabel in de rangorde

van de drie gehanteerde maten.

Vanuit het perspectief van de verschillende clusters is gekeken welk aandeel van het totale

assortiment, volume en financieel belang verwerkt moet worden. In tabel 4.4 worden de

resultaten van deze analyse getoond.

Tabel 4.4: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en het financiele belang (f) (hierin ziuen
ook 'dubbelen'; dwz produkten die verschillende keren door eenzelfde cluster heengaan). De
rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Aangetroffen situatie in
bedrijfa.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a 173 83.2 2 118177 83.5 2 92.6 2
b 214 102.9 1 164375 116.2 1 137.1 1
c 101 48.6 4 11158 7.9 4 36.0 4
d 104 50.0 3 73487 51.9 3 42.9 3
~ .M ~ 5 ---.5.1M ---.ti 5 ..l2..3. 5

totaal 657 315.9 372961 263.6 324.9

SRCC: rs a-v = 1*; rs a-f= 1*; rs v-f= 1*

Uit tabel 4.4 blijkt, dat cluster b het totaIe assortiment meer dan eens moet verwerken,

terwijl cluster e slechts met een klein deel van het pakket te maken krijgt. Indien een cluster

diverse bewerkingen in verschillende produktie-fasen aan eenzelfde produkt-in-wording

moet verrichten, kunnen de percentages boven de gegeven hoeveelheid van 100%

uitstijgen (zie de percentages van cluster b). Een aantal produkten komt dan minimaaI

tweemaal 'door het cluster heen'.

De rangordes in deze tabel zijn op aIle drie de uitdrukkingsmaten volstrekt identiek. Dit

betekent, dat naarmate de rang van een cluster op de ene maat hoger is, die op de andere

twee maten eveneens hoger zaI zijn. Dat dit weinig voorspelt over de omvang van de

stromen wordt duidelijk aIs we naar de percentages van cluster c uit tabel 4.4 kijken.

Hoewel de positie van cluster c op de rangorde steeds de vierde is, is het verschil tussen

assoniment en volume aanzienlijk. De maat geeft dus aIleen een indicatie omtrent de

onderlinge verhouding tussen clusters, maar niet omtrent de absolute afstand hiertussen.
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De totaalpercentages in tabel 4.4 maken duidelijk, dat de gegeven 100% externe
beheersbehoefte door de gehanteerde indeling in clusters in bedrijf a aanzienlijk is
verhoogd. Er komt, afhankelijk van de gehanteerde indicator, zo'n 160 tot 225%
aangeslibde beheersbehoefte bij.

De verdeling van de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte over de diverse interne
stromen kan inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van tabe14.5. In deze tabel is voor

een maat, namelijk het aantal uit het assortiment, weergegeven hoe de interne mutaties van

de produkten-in-wording tussen de clusters samengesteld zijn. In figuur 4.5 is dit grafisch

weergegeven.

Tabel 4.5: Mutaties tussen clusters, uitgedrukt in aantal verschillende produlcten uit het assortiment
Aangetroffen situatie in bedrijf a.

Naar
Van cluster a clusterb clusterc clusterd clustere buiten totaala-e
buiten 0 150 58 0 0 xx 208
cluster a xx 54 16 72 0 31 142
cluster b 138 xx 18 32 0 26 188
clusterc 0 0 xx 0 65 36 65
clusterd 35 10 9 xx 0 50 54
~ .-Jl ...Q ...Q .-Jl xx ..M .-Jl
totaal a-e 173 64 43 104 65 208 657

26

31

50

36

65

Figuur 4.5: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in het aantal
verschillende produkten. Aangetroffen situatie in bedrijf a.

Uitgedruk:t in 'aantal uit het assortiment' is de interne stroom van cluster b naar cluster a
het meest omvangrijk. Alle produkten ondergaan hun eerste bewerking in cluster b of c.

Voor de produkten uit cluster b zijn hierna vele routes mogelijk. De produkten uit cluster c

zijn Of klaar, of ondergaan in cluster e hun laatste bewerking. Met name cluster a en in
mindere mate cluster d vorrnen een 'doorgeefluik' voor de produkten-in-wording.
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In totaal zijn er 17 stromen, waarvan de 10 interne stromen in totaal 449 mutaties van
produkten tussen groepen betreffen. Tabe14.6 geeft de omvang van deze interne stromen

voor de verschillende maten weer.

Tabe14.6: Overzicht van de omvang van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en bet fmanciele belang (f)
(bierin zitten ook 'dubbelen': produkten die meer keren door dezelfde stroom heengaan). De
rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Aangetroffen situatie in
bedrijfa

Stroom tussen Assortiment Volume Financieel belang
cluster en abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a b 54 26.0 4 25649 18.1 4 45.3 2
a c 16 7.7 8 1412 1.0 9 3.5 9
a d 72 34.6 2 54116 38.3 2 24.9 3
b a 138 66.3 1 91936 65.0 1 78.2 1
b c 18 8.7 7 2586 1.8 8 17.5 5
b d 32 15.4 6 19371 13.7 5 18.0 4
c e 65 31.3 3 5764 4.1 6 16.3 6
d a 35 16.8 5 26205 18.5 3 14.4 7
d b 10 4.8 9 1011 0.7 10 2.7 10
if l,; --.2 ---U 10 ~ -M 7 ---..ti 8

totaal 449 215.9 231459 163.6 224.9

SRCC: rs a-v =0.84**; rs a-f =0.81**; rs v-f =0.97**

Uit tabel 4.6 valt op te maken, dat de stroom van cluster b naar cluster a zowel de meest
omvangrijke qua 'aantal uit het assortiment' is, alsook veruit de grootste voor wat betreft

het volume en het financieel belang. De produkten die meermalen door dezelfde stroom

heen gaan, bevinden zich in de stroom van cluster a naar d en van cluster b naar a. Uit de

totaalcijfers valt af te lezen, dat de totale interne stromen meer dan tweehonderd procent

aangeslibde beheersbehoefte voor het totale assortiment van 208 produkten aan de gegeven

100% beheersbehoefte toevoegen. Voor het volume en het financieel belang is deze
hoeveelheid respectievelijk 164% en 225%.

Ook in deze tabel duiden de rangorde-correlaties op een sterke samenhang tussen de
diverse kwantificeringsmaten voor de stromen. Dit duidt op een redelijke mate van

voorspelbaarheid voor wat betreft de richting van een verandering.

De totaalpercentages in produktie-situatie a op alle uitdrukkingsmaten voor de aangeslibde
beheersbehoefte laten zien, dat deze getallen ruim tweemaal zo hoog zijn als de gegeven

externe beheersbehoefte. Dat wil zeggen dat de gegeven beheersbehoefte door de gekozen

structuur opgehoogd is met een kleine tot dikke 200%, afhankelijk van de gehanteerde

uitdrukkingsmaat.
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4.3 Beschrijving en analyse van bedrijfb

Bedrijf b produceert een beperkt aantal bulkchemicalien, waarvan de meeste in grote
volumes. De produkten vormen halffabrikaten voor andere produktie-organisaties. Het

bedrijf biedt werk aan ruim 200 mensen, waarvan meer dan de helft in vijf-ploegendienst
werkzaam is. De vestiging maakt onderdeel uit van een internationaal concern en valt 
bestuurlijk gezien - onder een Europese dochterorganisatie. Kernactiviteiten van het bedrijf

zijn het produceren en het (laten) distribueren van een gering aantal chemicalien. Het
produktenpakket van bedrijf b omvat 11 verschillende produkten, die tesamen een volume
van 999.000 ton omvatten.

4.3.1 Relevante omgeving

Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de omgeving waargenomen wordt door het

bedrijf zelf, is dezelfde procedure gevolgd als bij bedrijf a. Enerzijds is gebruik gemaakt
van de schriftelijke vragenlijst, ingevuld door de bedrijfsdirecteur, anderzijds is deze

inschatting vergeleken met de beschikbare sociaal jaarverslagen. Hieronder worden de

resultaten gepresenteerd, te beginnen met het onderscheid naar de drie deelgebieden. In
tabel4.7 zijn deze resultaten samengevat.

TabeI4.7: Overzicht van de inschatting van de bedrijfsdirecteur op ontwikkelingen in de onderscheiden
deelgebieden van de omgeving. AIle 'jz'-, 'jo'-, 'ze'- en 'e'-antwoorden duiden op een positieve
inschatting van de aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving van bedrijf
b.

vraagvorm 1 vraagvorm2
jz jo no nz ze e ole 0 zo

Afzetmarkt 2 3 3 0 2
(n1 =8; n2=7)

Arbeidsmarkt 3 2 2 2 2 2 0 3
(n1 =9; n2=8)

Technologische 3 2 4 3
ontwikkelingen
(n1 =10; n2=7)

Vit tabel4.7 blijkt, dat voor alle drie de gebieden geldt, dat verandering en onzekerheid in

beperkte mate aanwezig zijn. Er is geen deelgebied dat er aan een van beide zijden van de
schalen uitspringt.
In figuur 4.6 worden de resultaten van het algemene deel van de vragenlijst weergegeven.

Dit betreft de stellingen over veranderingen in de omgeving als geheel.
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Figuur 4.6: Overzicht van ontwikkelingen in de omgeving van bedrijf h, totaalbeeld. Inschatting door
de bedrijfsdirecteur (aantal stellingen: 17). 'Zeer eens' en 'eens' duiden op ingeschatte
aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving van het bedrijf.

Figuur 4.6 overziende, mag gesteld worden dat de respondent van mening is dat de
omgeving in haar totaliteit weI degelijk aan verandering en onzekerheid blootstaat, zij het

niet zo expliciet als in bedrijf a. In hoofdstuk 7 wordt hier nader op ingegaan.
Indien we deze resultaten vergelijken met de sociaal jaarverslagen van de ondernerning uit
1987 en 1988, vinden we een voorzichtige ondersteuning van deze tendens. In het
voorwoord van de hand van de bedrijfsdirecteur in het verslag van 1987 wordt geen
melding gemaakt van veranderingen of onzekerheden in de (nabije) omgeving. Ret

voorwoord van 1988, afkomstig van dezelfde persoon, geeft duidelijk weI blijk van
veranderingen in de omgeving. Thema's als een veranderende samenleving, de

milieuproblematiek en technologische ontwikkelingen zitten in het voorwoord verweven.

Door al deze informatie ontstaat de indruk dat verandering en onzekerheid een relatief

beperkte rol spelen in deze onderneming.

4.3.2 De produktiestructuur

In figuur 4.7 wordt de samenhang tussen de goederen- en orderstroom van bedrijf bin
kaart gebracht. De grondstoffen komen, na de ingangscontrole, in de voorraadtanks
terecht. Produktie vindt plaats aan de hand van de klantenorders, waarna eventuele opslag

plaatsvindt. In het algemeen is dit van zeer korte duur en worden de goederen - na controle

- overgeslagen in het desbetreffende transportrniddel.
Indien wordt ingezoomd op het gearceerde deel uit figuur 4.7, de produktie, wordt de

samenhang tussen de bewerkingen duidelijk. In figuur 4.8 wordt dit gei1lustreerd. De
goederenstroom van het bedrijf is grotendeels te karakteriseren als 'divergerend'. Dat wil

zeggen dat uit de 'basisvoeding', na diverse bewerkingen, een uiteenwaaiering van
produkten ontstaat uit een aantal stromen tegelijkertijd. De koppeling van de bewerkingen
aan de cluster-indeling is met behulp van letters weergegeven.
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Figuur 4.7: Schematische weergave van de goederen- en orderstroom in bedrijfb.
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Figuur 4.8: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen met de aangetroffen cluster-indeling
in bedrijfb. De letters in de bewerkingen duiden de clusters aan.

Ret bedrijf heeft haar produktie onderverdeeld in een aantal bewerkingssecties, die

tesamen twee clusters vormen. Deze clusters vormen de organisatorische eenheden waarin

het produktie-personeel is verdeeld. Geen van beide clusters zijn segmenten, omdat zij niet
naadloos op elkaar aansluiten.

4.3.3 Berekening van de omvang van de beheersbelwefte
Voor alle produkten zijn gegevens verzameld over de verschillende bewerkingen en de
volgorde waarin zij die ondergaan. Rierbij bleek dat voor twee produkten elk twee
produktie-routes mogelijk zijn, waardoor het totaal aantal verschillende routes uitkomt op
13. Naast de route is per produkt het volume en het bijbehorende financieel belang
vergaard. In tabel 4.8 wordt het totale produktenpakket opgesplitst naar het aantal clusters

dat de afzonderlijke produkten doorlopen. Ook bij deze verdeling wordt weer gebruik

gemaakt van de drie uitdrukkingsmaten: het assortimentsaandeel, het aandeel van het
jaarvolume en het financiele aandeel. In dit geval worden geen correlaties gegeven, omdat

twee paar rangordes te weinig is om de samenhang hiertussen zinvol te onderzoeken.
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Tabel 4.8: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat bezocht moet worden, weergegeven in
absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het
fmanci~le belang. Aangetroffen situatie in bedrijfb.

Aantal bezochte Assortiment Volume Financieel belang
clusters abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

2 9 69.2 1 367000 38.6 2 52.9 1
3. -4 -3Q..8 2 illOOQ ....fill 1 -41J. 2

totaal 13 100.0 999000 100.0 100.0

Vit de tabel blijkt, dat er geen enkel produkt is, dat geheel binnen een cluster geproduceerd

kan worden. Het grootste aandeel uit het assortiment, maar het kleinste deel aan volume

wordt binnen twee clusters geproduceerd. Voor wat betreft het financieel belang zijn de

twee rijen ongeveer in evenwicht.

In tabel 4.9 wordt een overzicht gegeven van het aandeel van het assortiment, volume en

financieel belang per cluster.

TabeI4.9: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
aandelen (%) van hel assortiment, hel volume en het financiele belang. Aangetroffen situatie
in bedrijf b.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a 17 130.8 1 1612000 161.4 1 146.8 1
h U .lQQ.Q 2 ....222QOO lOO.Q 2 lOO.Q 2

totaal 30 230.8 2611000 261.4 246.8

Aangezien aIle produkten door beide clusters gaan en een deel hiervan terugkeert naar

cluster a voor verdere verwerking, worden de percentages voor de beheersbehoefte in aIle

uitdrukkingsmaten erg hoog. Er ontstaat hierdoor ongeveer 150% extra aan aangeslibde

beheersbehoefte.

Inzicht in de verdeling van deze aangeslibde beheersbehoefte over de interne stromen kan

verkregen worden met behulp van tabel 4.10. Getoond wordt hoe omvangrijk de interne

stromen tussen de clusters, uitgedrukt in aantaI uit het assortiment, zijn. In figuur 4.9

wordt deze samenhang grafisch weergegeven.

Vit deze gegevens blijkt, dat aIle produkten in cluster a hun eerste bewerking ondergaan,

om vervolgens naar cluster b te gaan. Een klein dee! van het assortiment gaat terug naar

cluster a voor de eindverwerking, het grootste deel wordt binnen cluster b afgewerkt.
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TabeI4.I0: Mutaties tussen clusters, uitgedrukt in aantal verschillende produkten uit het assortiment
Aangetroffen situatie in bedrijf b.

Naar
Van cluster a cluster b buiten totaa1a-b
buiten 13 0 xx 13
cluster a xx 13 4 13
~ ~ .M ....2. -A
totaa1 a-b 4 13 13 30

...

13 ---1;---~"'~~;':-;;l----------H-~I cluster a I~

"'~",4
13~,

.., cluster b I

4

9

Figuur 4.9: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in het aantal
verschillende produkten. Aangetroffen situatie in bedrijfb.

In totaal bestaan er 5 stromen, waarvan er 2 intergroeps-reizen betreffen. Deze interne

strornen omvatten 17 produkt-clusterwisse1ingen. Onderstaande tabe1, 4.11, geeft voor de

verschillende maten de omvang van deze interne stromen weer.

TabeI4.11: Overzicht van de omvang van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het financilHe belang.
Aangetroffen situatie in bedrijfb.

Stroom tussen Assortiment Volume Financieel belang
cluster en abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a b 13 100.0 1 999000 100.0 I 100.0 1

12 i -A .3.QJi 2 -6.UOOQ -.MA 2 ~ 2
totaa1 17 130.8 1612000 161.4 146.8

Uit de gegevens valt te lezen, dat de interne stromen ruim anderhalf maal het volume en

bijna anderhalf maal het financiele belang omvatten. Ook het assortiment doorloopt meer

dan eenmaal de interne stromen. In dit overzicht is er overigens geen sprake van, dat

eenzelfde produkt tijdens produktie tweemaal eenzelfde bewerking moet ondergaan.
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De totaalpercentages van de verschillende indicatoren laten ook voor deze produktie
situatie zien, dat de gegeven 100% beheersbehoefte door de gekozen indeling in clusters

voor de verschillende uitdrukkingsmaten behoorlijk opgehoogd is.

4.4 Beschrijving en analyse van bedrijfc

Bedrijf c produceert, verpakt en verwrgt de distributie van zo'n kleine 80 verschillende

farmaceutische preparaten, te onderscheiden naar vaste en vloeibare eindtoestand. Het
pakket te verpakken produkten van bedrijf c omvat 295 verschillende produkten, die

tesamen een omzet van 28.656.752 stuks (eindverpakkingen) vertegenwoordigen. Het

betreft hier een klein volume, met echter meer dan 1000 varianten na afloop van de
verpakkingsfase. Export vindt plaats over de gehele wereld. Het produktie-bedrijf biedt
werk aan ruim 450 mensen, waarvan een klein deel in twee-ploegendienst. Het vormt een
onderdeel van een divisie van een intemationale ondememing.

4.4.1 Relevante omgeving

Voor een inschatting van de ontwikkelingen in de omgeving is dezelfde procedure gevolgd

als bij de andere organisaties. In tabel 4.12 worden de resultaten van het eerste deel van de
vragenlijst getoond.

TabeI4.12: Overzicht van de inschatting van de bedrijfsdirecteur op ontwikkelingen in onderscheiden
deelgebieden van de omgeving. Aile 'jz'-, 'jo'-, 'ze'- en 'e'-antwoorden duiden op een
positieve inschatting van de aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving
van bedrijf c.

vraagvorm I vraagvorm2
jz jo no nz ze e ole 0 zo

AJzetmarkt 3 0 4 0 2 4 0
(nl =8; n2=7)

Arbeidsmarkt 4 2 2 0 4 2 2 0
(nl =9; n2=8)

Technologische 4 4 0 3 3 0
ontwikkelingen
(nl=lO; n2=7)

Vit tabel 4.12 komt een zeer gedifferentieerd beeld naar voren. Voor wat betreft de

ontwikkelingen op de afzetmarkt overheerst stabiliteit, terwijl op technologische gebied

verandering een belangrijke rol speelt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nemen een
middenpositie in.
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Figuur 4.10: Ovenicht van ontwikkelingen in de omgeving van bedrijf c, totaalbeeld. Inschatting door
de bedrijfsdirecteur (aantal stellingen: 17). 'Zeer eens' en 'eens' duiden op ingeschatte
aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving van het bedrijf.

In figuur 4.10 zijn de resultaten op de stellingen over de omgeving als totaliteit gegeven.
De omgeving als geheel wordt weI als veranderlijk waargenomen, doch beduidend minder

dan bij de vorige twee ondernemingen.

Indien we deze gegevens met het sociaal jaarverslag van de hele divisie uit 1988

vergelijken, valt op dat hierin met geen enkel woord over veranderingen in de omgeving
gesproken wordt. In hoofdstuk 7 wordt nader op deze bevindingen ingegaan.

4.4.2 De produktiestructuur

In figuur 4.11 wordt de samenhang tussen de goederen- en orderstroom weergegeven.
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Figuur 4.11: Schematische weergave van de goederen- en orderstroom in bedrijf c.

De grondstoffen worden na controle en opslag afgewogen en naar de desbetreffende
produktie-afdeling gebracht. Na de bereiding wordt het produkt gecontroleerd en -
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afbankelijk van het soort order - opgeslagen, danwel naar de verpakkingsafdeling

doorgestuurd. Na verschillende verpakkingsfasen te hebben doorlopen worden de

produkten als order verzendgereed gemaakt en gecontroleerd, waama ze de poort uitgaan.
Op diverse plaatsen in dit hele proces kent men ontkoppelpunten. Hoe verder het produkt

het proces heeft doorlopen, des te specifieker het wordt. In dit onderzoek is de

verpakkingsafdeling van het bedrijf nader bestudeerd (het gemarkeerde deel uit figuur
4.11). Hier zijn ongeveer 150 mensen werkzaam. De goederenstromen op deze afdeling
zijn grotendeels te karakteriseren als 'point to point', dat wil zeggen dat hetzelfde produkt
een aantal bewerkingen ondergaat, zonder dat de stroom uiteen waaiert of dat een aantal

ingredienten bijeen moeten komen om verwerking mogelijk te maken. In figuur 4.12
wordt een overzicht van de stromen in deze afdeling getoond.
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Figuur 4.12: Ovenicht van de belangrijkste bewerkingen met de aangetroffen cluster-indeling in bedrijf
c. De letters in de bewerkingen duiden de clusters aan.

De koppeling tussen de bewerkingen en hun clusters is met letters aangeduid. De

bewerkingen uit cluster d zijn geconcentreerd aan het begin van het proces, terwijl cluster a
en b voomamelijk de laatste bewerkingen van het proces voor hun rekening nemen. De

bewerking uit cluster c kent geen externe toeleveranciers en levert het grootste deel van
haar produkten af aan interne klanten.

4.4.3 Berekening van de omvang van de beheersbehoefte
Voor alle produkten zijn gegevens verzameld over de verschillende bewerkingen en de

volgorde waarin zij die ondergaan. Daamaast is per produkt het volume en het daarbij
behorende financieel belang gei'nventariseerd. Bovendien is informatie omtrent de

bewerkingen, aantal installaties en de huidige clustering verzameld. Om hun gewenste

eindstadium te bereiken, moeten de produkten een bepaalde route langs deze clusters
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afleggen. In tabel 4.13 wordt het totale produktenpakket opgesplitst naar het aantal
clusters dat de afzonderlijke produkten moeten doorlopen, uitgedrukt in drie maten: het

assortimentsaandeel, het aandeel van het jaarvolume en het financiele aandeel.

TabeI4.13: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat bezocht moet worden, weergegeven
in absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v)
en het financiele belang (t). De rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel
weergegeven. Aangetroffen situatie in bedrijf c.

Aantal bezochte
clusters

I
2
3
1

totaal

abs
134
75
83

--.3.
295

Assortiment
% rangnr.

45.4 I
25.4 3
28.1 2

--LQ 4
100.0

abs
7062671
7024133

14387214
182734

28656752

Volume
%

24.6
24.5
50.2

-M
100.0

rangnr.
2
3
I
4

Financieel belang
% rangnr.

61.2 I
7.9 4

21.0 2
---.2.2 3
100.0

SRCC: rs a-v =0.8; rs a-f =0.8; rs v-f =0.6

Uit tabel 4.13 valt te lezen dat rninder dan de helft van het assortiment en slechts een kwart
van het volume binnen een cluster geproduceerd kan worden. Dit deel vormt overigens

weI de financiele hoofdmoot van het pakket. De helft van het volume moet echter drie
clusters bezoeken, alvorens het eindstadium te hebben bereikt. In deze situatie zijn de
rangorde-correlaties niet significant. Dit betekent, dat er geen betekenis aan de samenhang

in de rangordes kan worden ontleend. De veranderingen in een uitdrukkingsmaat hebben
geen voorspellende waarde voor de overige maten. In tabel 4.14 wordt een overzicht
gegeven van het aandeel uit het assortiment, volume en financieel belang per cluster.

TabeI4.14: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en het financieIe belang (t). De
rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Aangetroffen situatie in
bedrijfc.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a 147 49.8 2 6459204 22.5 4 69.9 1
b 125 42.4 3 16536577 57.7 3 36.2 3
c 112 38.0 4 20413653 71.2 2 34.7 4

d 161 54.6 I 21594081 --.15.A. I --.3.U. 2
totaal 545 184.7 65003515 226.8 179.6

SRCC: rs a-v =0.2; rs a-f =0.8; rs v-f =-0.4
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Ook in deze situatie overstijgt de totale beheersbehoefte de gegeven 100% met een
aanzienlijke hoeveelheid, dit geldt het sterkst voor te verwerken volume. Cluster d heeft te

maken met het grootste aandeel beheersbehoefte voor wat betreft het assortiment en het
volume. De beheersbehoefte is in financieel opzicht het grootst voor cluster a. Het

toaalvolume doorloopt de clusters meer dan twee keer. Ook hier zijn de rangorde

correlaties niet significant. Dat wil zeggen, dat de volgorde waarin de clusters zich
onderling verhouden op de ene uitdrukkingsmaat, niets zegt over de volgorde in de andere
gehanteerde maten.

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel verschillende produkten zich in de stromen

tussen de clusters bevinden. Bovendien geeft figuur 4.13 een grafische weergave van de
stromen.

Tabel 4.15: Mutaties tussen clusters, uitgedrukt in aantal verschillende produkten uit het assortiment.
Aangetroffen situatie in bedrijf c.

Naar
Van cluster a clusterb clusterc clusterd buiten totaala-d
buiten 119 15 0 161 xx 295
cluster a xx 1 0 0 146 1
clusterb 2 xx 0 0 123 2
clusterc 11 75 xx 0 26 86
~ U -M 112 xx -.U ill
totaala-d 28 110 112 0 295 545

119

15

161 -+-,~ cluster d

146

26

123

Figuur 4.13: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in het aantal
verschillende produkten. Aangetroffen situatie in bedrijf c.

De meeste omvangrijke stroom bevat 112 verschillende produkten, die van cluster d naar c

gaan. De uitwisselingsrelaties tussen de clusters, uitgedrukt in 'aantal uit het assortiment',

zijn tamelijk omvangrijk. De 7 interne uitwisselingsrelaties omvatten tesamen 250
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intergroeps-reizen. Onderstaande tabel, 4.16, geeft voor de verschillende maten de
omvang van de interne stromen weer.

Tabel 4.16: Overzicht van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en het financil!le belang (f). De
rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Aangetroffen situatie in
bedrijfc.

Stromen: Assortiment Volume Financieel belang
van naar abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.
a b 1 0.3 7 176757 0.6 5 9.6 4
b a 2 0.7 6 5977 0.0 7 0.3 7
c a 11 3.7 5 189696 0.7 4 10.0 3
c b 75 25.4 2 14380250 50.2 2 20.9 2
d a 15 5.1 4 42348 0.1 6 1.3 6
d b 34 11.5 3 1138080 4.0 3 2.8 5
g k 112 ~ 1 20413653 -.ll..l 1 3±.1 1
totaal 250 84.7 36346761 126.8 79.6

SRCC: rs a-v =0.82*;,s a-f =0.61;,s v-f =0.89*

De interne stroom tussen cluster d en c vormt, blijkens bovenstaande gegevens, voor
zowel het volume als het financieel belang de grootste. Ook in dit geval geldt, dat het niet
v66rkomt dat eenzelfde produkt tweemaal door dezelfde stroom heengaat. Vit de
totaalcijfers valt af te lezen, dat deze interne stromen, die tesamen 250 verschillende
produkten van het totale assortiment van 295 produkten omvatten, ruim eenmaal het
volume en een klein 80% van het financiele belang bevatten. In dit geval geeft de
rangorde-correlatie weI enige indicatie omtrent de veranderingsrichting van de stromen.
Een verandering in rangorde op de uitdrukkingsmaat 'volume' levert een grote kans dat
hiermee ook de rangorde in het assortiment en financieel belang in dezelfde richting
veranderen.

De totaalpercentages voor de aangeslibde beheersbehoefte op alle uitdrukkingsmaten laten
voor produktie-situatie c zien, dat deze getallen ongeveer tweemaal zo hoog zijn als de
gegeven beheersbehoefte. Door de gekozen clusterindeling is de gegeven 100%
opgehoogd met ongeveer 100% voor aIle maten.

4.5 Beschrijving en analyse van bedrijfd
Bedrijf d vormt een onderdeel van een divisie van een intemationale ondememing. In de
toekomstige situatie produceert en verpakt zij onderdelen in ruim 28000 variaties. De
materiaalstroom bevat voor 95% standaardprodukten. Het overige gedeelte omvat de
'specials', produkten die niet in het standaardassortiment zijn opgenomen, maar op
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verzoek van de klant speciaal voor hen geproduceerd worden. Ruim 300 medewerkers

zullen op termijn in vijf-ploegendienst werkzaam zijn.
Bij het analyseren van deze produktie-organisatie wordt gewerkt met een herontwerp dat
door het bedrijf zelf is gemaakt voor de toekomstige situatie. Dit zal worden gelegd naast

een door de onderzoeker gemaakt herontwerp.

4.5.1 Relevante omgeving

Hieronder worden de resultaten van de bedrijfsinschatting en het sociaal jaarverslag
gepresenteerd. In tabel 4.17 zijn de gegevens uit het eerste deel van de vragenlijst
samengevat.

Tabel 4.17: Overzicht van de inschatting van de bedrijfsdirecteur op ontwikkelingen in onderscheiden
deelgebieden van de omgeving. AJIe 'jz'-, 'jo'-, 'ze'- en 'e'-antwoorden duiden op een
positieve inschatting van de aanwezigheid van verandering en onzekerheid in de omgeving
van bedrijf d.

vraagvorm I vraagvorm2
jz jo no nz ze e ole 0 zo

Afzetmarkt 3 2 3 0 4 2 0 0
(nt =8; n2=7)

Arbeidsmarkt 3 2 2 2 2 4 0 2 0
(nt =9; n2=8)

Technologische 10 0 0 0 4 2 0 0
ontwikkelingen
(nt =10; n2=7)

Uit de gegevens blijkt zeer eenduidig, dat op aIle gebieden veranderingen plaatsvinden. Op

technologisch gebied doet deze ontwikkeling zich zeer expliciet voor. Kennelijk is de

markt op dit vlak sterk in beweging. Ook de afzetmarkt wordt gekarakteriseerd als

veranderlijk en onzeker. Voor de arbeidsmarkt geldt dat de ontwikkelingen het minst door
verandering en onzekerheid gekenmerkt worden. Ten opzichte van de andere bestudeerde

organisaties scoort bedrijf d hoger op de aanwezigheid van onzekerheid en verandering in
haar omgeving.

Als we naar het laatste deel van de vragenlijst kijken, het deel met de stellingen over de

totale omgeving van bedrijf d, valt op dat de omgeving als geheel als 'sterk aan

veranderingen onderhevig' wordt gekarakteriseerd. In figuur 4.14 zien we dan ook een

overtuigende score op de linkerhe1ft van de schaaL
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Figuur 4.14: Overzicht van ontwikkelingen in de omgeving van bedrijf d, totaa1beeld. Inschatting
door de bedrijfsdirecteur (aantal stellingen: 17). 'Zeer eens' en 'eens' duiden op
ingeschatte aanwezigheid van verandering en onzekerlleid in de omgeving van het bedrijf.

De respondent is van mening, dat de omgeving van bedrijf d gekenmerkt wordt door een
zeer sterke dynamiek. Voor wat betreft de deelgebieden Iijkt deze zich sterk te concentreren
op het vlak van de technologische ontwikkelingen.

De bestudering van de sociaal jaarverslagen uit 1988 en 1989 levert geen ondersteuning

voor dit beeld. De analyse !evert geen signalen over veranderingen en onvoorspelbaarheid
in de omgeving op. In hoofdstuk 7 wordt nader op deze resuitaten ingegaan.

45.2 De produktiestructuur

In figuur 4.15 wordt de samenhang tussen de goederen- en orderstroom in bedrijf d
schematisch weergegeven. Na de ingangscontrole worden de benodigde halffabricaten
geproduceerd en op voorraad gehouden. Vervolgens vindt de produktie plaats, die

afgerond wordt met een controle en eventuele opslag. De verpakking en eindcontrole

vormen de laatste fasen van het gehele traject.

systeemgrens

afgewerkte
1IV1---H~ orders

eindprodukten

o o o

Figuur 4.15: Schematische weergave van de goederen- en orderstroom in bedrijf d.
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Het gearceerde gebied in figuur 4.15 vormt het onderwerp van nadere studie. De

produkten-in-wording doorlopen voor een groot deel dezelfde bewerkingen. Binnen de

produktie zijn een beperkt aantal variaties in routes mogelijk, op de verpakkingsafdeling
bestaat een onderscheid naar verpakkingsvorm. In figuur 4.16 worden de goederenstroom

en de door het bedrijf zelf herontworpen clusterindeling getoond.

grond
s\Offen

verpakte
eindprodukten

Figuur 4.16: Qverzicht van de belangrijkste bewerkingen met de door het bedrijf voorgestelde cluster
indeling in bedrijf d. De letters in de bewerkingen duiden de clusters aan. In deze figuur geven
de stippelIijnen de grenzen van de organisatorische eenheden aan, terwijl de letters de clusters
aanduiden.

Hierbij valt Op, dat er in deze situatie duidelijk sprake is van segmenten. Het bedrijf kent

een functionele structuur, waarbij de verschillende installaties voor soortgelijke

bewerkingen organisatorisch bijeengevoegd zijn. Een bewerking is, vanwege de vereiste
speciale kennis, in een aparte afdeling ondergebracht. Aangezien niet aIle produkten hier
doorheen gaan vormt dit een cluster.

45.3 Berekening van de omvang van de beheersbehnefte

Het produktenpakket, dat zowel uit standaardprodukten als uit specials bestaat, zal in de

toekomst ruim 28000 verschillende produkten omvatten. Dit getal is inclusief de variatie
ten gevolge van de vorm van de eindverpakking. Het jaarvolume bedraagt dan zo'n 4

miljard stuks. Voor aIle produkten is informatie over de bewerkingsvolgorde, het volume
en het fmanciele belang verzameld. Daarnaast zijn gegevens omtrent het aantal ondeelbare

capaciteiten en de cluster-indeling hiervan verzameld.

Teneinde hun gewenste eindstadium te bereiken, leggen de produkten een route af langs

deze verschillende clusters. Hoewel er 13 verschillende routes van de produkten langs de
bewerkingen bestaan, wordt dit aantal teruggebracht tot twee, indien alleen naar de cluster

indeling wordt gekeken. Hierbij ontstaat vervolgens een verdeling die in tabel 4.18 is

weergegeven. De gegevens zijn opnieuw onderverdeeld aan de hand van drle maten, het
assortimentsaandeel, het aandeel van het jaarvolume en het financiele aandeel. De
rangorde-correlatiemaat is hier, even als in bedrijf b, niet gehanteerd vanwege het te
geringe aantal paren (n=2).
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Tabel 4.18: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat binnen bezocht moot worden,
weergegeven in absolute geta1len (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment, het
volume (*103) en het financiele belang. Eigen ontwerp bedrijf d.

Aantal bezochte Assortiment Volume Financieel belang
clusters abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

1 15609 54.6 I 976050 25.0 2 25.0 2

J. lm.1 ...4.5.A 2 ~ --.lli! I --.lli! I
totaaI 28596 100.0 3904700 100.0 100.0

Uit tabel 4.18 blijkt, dat het overgrote deel van het volume en financieel belang drie

clusters moet doorlopen. Slechts een kwart van het volume kan geheel binnen een cluster

worden verwerkt.

Voor de beide clusters kan inzichtelijk worden gemaakt welk deel van het assortiment,

volume en financieel belang zij moeten verwerken. In tabel 4.19 wordt een overzicht

gegeven.

Tabel 4.19: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment, bet volume (* 103) en het financiele belang.
Eigen ontwerp bedrijfd.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

a 41583 145.4 I 6833350 175.0 1 175.0 1

h lm.1 ..AM 2 ~ --.lli! 2 --.lli! 2
totaaI 54570 190.8 9762000 250.0 250.0

Zoals uit de bovenstaande gegevens blijkt, krijgt cluster a het pakket voor wat betreft het

aandeel uit het assortiment anderhalve keer te verwerken. Op de andere twee criteria scoon

zij nog hoger. Cluster b heeft met de helft van het assortiment en met driekwart van het

volume en fmancieel belang te maken.

De omvang van de stromen tussen de clusters wordt in tabel 4.20 weergegeven. Daarin

wordt getoond welke omvang de interne stromen, uitgedrukt in aantal uit het assortiment,

hebben. In figuur 4.17 worden deze stromen grafisch weergegeven. Uit de tabel en figuur

blijkt, dat er sprake is van slechts 2 mogelijke routes langs de diverse clusters, hetzij alleen

door cluster a, hetzij van a naar b en terug naar a De interne stromen tussen cluster a en b

omvatten steeds bijna de helft van het aantal produkten uit het assortiment. De overige

produkten verblijven tijdens het gehele produktie-traject in cluster a.
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TabeI4.20: Mutaties tussen clusters (aantal uit assortiment). Eigen ontwerp bedrijf d.

Naar
Van cluster a c1usterb buiten totaal a-b
buiten 28596 0 xx 28596
cluster a xx 12987 28596 12987
~ lm1 ~ --.J2 .l22[l
totaal a-b 12987 12987 28596 54570

67

28596

I
I cluster a

~r clusterb 1/"
129g:;'1L- .....rI2987

I
I

28596

Figuur 4.17: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters. uitgedrukt in het
aantal verschillende produkten. Eigen ontwerp bedrijf d.

TabeI4.21: Overzicht van de omvang van de interne stromen. weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment. het volume (*103) en het financiele belang.
Eigen ontwerp bedrijf d.

Stromen: Assortiment Volume Financieel belang
van naar abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.
a b 12987 45.4 1/2 2928650 75.0 1/2 75.0 1/2
h a lm1 ~ 1/2 ~ ..1..S.J! 1/2 -..l.i.Q 1/2
totaal 25974 90.8 5857300 150.0 150.0

In tabel 4.21 zijn voor deze interne stromen aile verschillende maten weergegeven. De

totaalcijfers uit de tabel maken duidelijk, dat de aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge

van de intergroeps-reizen in het door het bedrijf gemaakte ontwerp nog een aanzienlijke

omvang heeft.

4.6 Afsluiting

In dit hoofdstuk is, na een algemene beschrijving, per organisatie in beeld gebracht hoe de

produktiestructuur in elkaar zit. Op basis van deze informatie is de produktiestructuur

geanaIyseerd en de omvang van de beheersbehoefte berekend.

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe in deze vier produktie-situaties de

ontwerptechniek SPS is toegepast, en welke resultaten daarmee behaald zijn met

betrekking tot het reduceren van de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte.
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BESTUDEERDE ORGANISATIES

5.11nleiding

In dit hoofdstuk wordt de toepassing van de ontwerptechniek SPS gedemonstreerd. Bij
het toepassen van de ontwerptechniek stuit men al snel op een aantal praktische
problemen. Gegevens kunnen niet beschikbaar zijn, moeten omgerekend worden of zijn

niet betrouwbaar. Hieronder wordt getoond, hoe in de bestudeerde situaties te werk is
gegaan, welke problemen daarbij voorkwamen, hoe deze opgelost zijn en wat het resultaat
was van deze exercitie. Ook in deze situaties is de rangorde-correlatiemaat, voor zover

geoorloofd, gehanteerd. Aangezien in de herontworpen situaties vaak minder stromen
resteren, ontstaan in veel gevallen te weining data-paren om iets zinnigs met de correlatie

maat te kunnen doen. In hoofdstuk 6 zal vervolgens ingegaan worden op de verschillen
tussen het herontwerp en de aangetroffen situatie.

5.2 Toepassing van SPS in bedrijfa

5.2.1 Specijieke werkwijze

Vanuit de verzamelde produktie-routes van de afzonderlijke produkten is begonnen met het

zoeken naar mogelijkheden om tot parallelle stromen binnen de organisatie te komen.

Normaliter vangt het sorteren aan bij de minst deelbare produktie-capaciteit. Aangezien dit
criterium echter voor een aantal bewerkingscapaciteiten in deze situatie gold, moest
gekozen worden waar aan te vangen met het sorteerproces. Binnen het totaal van de

verschillende bewerkingen is daarom, in overleg met terzake deskundigen uit het bedrijf,
een onderscheid gemaakt naar 'basisbewerkingen', 'eindbewerkingen' en 'afwerkingen'.
In een eerste poging werd het produktenpakket gesorteerd naar unieke basisbewerkingen.

Deze sortering leverde twee stromen van produkten en bewerkingen op, die echter niet

onafhankelijk van elkaar van installaties konden worden voorzien. Voor vier van de in
totaal achttien bewerkingen zouden ondeelbare en kostbare capaciteiten in beide stromen
aanwezig moeten zijn. Totale parallellisatie bleek vanuit deze invalshoek dus niet mogelijk.

Opnieuw werd getracht te zoeken naar parallelle stromen, nu door middel van sortering op

-eveneens unieke- eindbewerkingen en afwerkingen. Twee pogingen hiertoe leidden

weliswaar tot clusters van produkten, maar beide hadden in de verschillende stromen
capaciteit van een bepaalde unieke basis-bewerking nodig. Ook in deze gevallen bIeek

totale parallellisatie onmogelijk.

Op basis van deze drie pogingen was het inzicht ontstaan, dat er geen totaal onafhankelijke

stromen in de organisatie gecreeerd zouden kunnen worden. Het was weI duidelijk
geworden dat er nauwe samenhangep bestonden tussen produkten en bepaaIde soorten

eindbewerkingen en afwerkingen. Daarnaast bleek, dat de 'specialties', die de

eindbewerkingen en afwerkingen doorlopen, een groot deel van hun grondstoffen uit de
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basisbewerkingen toegeleverd krijgen.

Vanuit dit perspectief werd nogmaals een analyse uitgevoerd. Nu werd gesorteerd op drie

unieke eindbewerkingen en bijbehorende afwerkingen. Op deze wijze bleek het mogelijk 3

clusters van eindprodukten en hun bewerkingen te onderscheiden. De basisbewerkingen

werden bijeengehouden en als 'toeleverancier' voor deze clusters beschouwd, met die

uitzondering, dat voor twee basisbewerkingen de capaciteiten gesplitst werden over cluster

I en 4. Hierdoor ontstond uiteindelijk een indeling van de bewerkingen in vier clusters,

waarbij cluster I de basisbewerkingen omvatte. De overige drie clusters zijn zoveel

mogelijk uitgerust met eigen bewerkingscapaciteiten. Zij vormen de interne klanten van

cluster I en zijn zelf zowel intern als extern toeleverancier. Intergroeps-reizen moesten

echter in deze structuur in enige mate worden toegestaan.

5.2.2 De herontworpen produktiestructuur

Op grond van de toepassing van SPS bij het zoeken naar onafhankelijke stromen in het

produktenpakket van bedrijf a, zijn grotendeels onafhankelijke combinaties van

bewerkingen en produkten ontstaan. In figuur 5.1 wordt weergegeven hoe de

bewerkingen in dit herontwerp tot clusters zijn geformeerd.

grond
stoffen

Figuur 5.1: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen en de met behulp van SPS gevormde clusters.
Herontworpen situatie voor bedrijf a.

De cijfers in de bewerkingen duiden op het cluster waarin zij, naar aanleiding van het

toepassen van SPS, zijn ingedeeld. In een aantal gevallen worden soortgelijke capaciteiten

gesplitst en verdeeld over twee clusters.

In dit herontwerp vervullen de clusters tegelijkertijd de rol van 'klant' als ook die van
'leverancier', naar buiten en - behalve cluster 3 - intern. Voor cluster 4 geldt, dat zij voor

twee verschillende basisbewerkingen een van de vier beschikbare capaciteiten krijgt
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toegewezen. Hierdoor kan zij een groot deel van het te verwerken assortiment geheel

zelfstandig produceren. Dit zal de rnixflexibiliteit van deze opgesplitste basisbewerkingen'

beperken. Het voordeel van het opdelen van die basisbewerkingen over de clusters I en 4
echter zit in het bijeenhouden van de bewerkingen per produkt, waardoor de doorlooptijd

kan dalen en de produktkwaliteit kan toenemen.

In tabel 5.1 wordt in de verschillende uitdrukkingsmaten een overzicht gegeven van de
verdeling van de hoeveelheid beheersbehoefte (assortiment, volume en financieel belang)

over het aantal clusters dat de produkten bij deze voorgestelde groepering van

bewerkingen aan moeten doen. Op de onderste regel is de rangorde-correlatie tussen deze
maten weergegeven.

TabeI5.1: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat bezocht moot worden, weergegeven in
absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en
het financil:le belang (f). De rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel
weergegeven. Herontworpen situatie voor bedrijf a.

Aantal bezochte
clusters

1
2
3
4
5
~

totaal

Assortiment
abs % rangnr.
140 67.3 1
32 15.4 2
26 12.5 3
4 1.9 5
1 0.5 6

--i -.2A 4
208 100.0

abs
111546
23070

5897
597
344

__1_2

141466

Volume
% rangnr.

78.8 1
16.3 2
4.2 3
0.4 4
0.2 5

-lll 6
100.0

Financieel belang
% rangnr.

49.2 1
27.0 2
21.3 3

2.0 4
0.4 5

-lll 6
100.0

SRCC: rs a-v = 0.83; rs a-f = 0.83; rs v-f = 1**

Vit de gegevens uit tabel 5.1 blijkt dat voor vrijwel aile uitdrukkingsmaten het grootste
deel (80% of meer) van de produkten in dit herontwerp door I of 2 clusters heengaat

alvorens het eindstadium te bereiken. De significante correlatie tussen de rangorde in
volume en fmancieel belang duiden op een positieve samenhang tussen het aantal bezochte

clusters en de richting waarin beide maten veranderen.

Per cluster kan getoond worden met welk aandeel van het assortiment, volume en

financieel belang zij moeten omgaan. In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven. Vit deze
tabel blijkt dat het totaalpercentage voor elk van de indicatoren in dit geval rninder dan rens

zo hoog is als de gegeven hoeveelheid beheersbehoefte. Dit betekent, dat aile clusters

tesamen een aanderhalf keer het produktenpakket mooten verwerken.

De rangorde-correlatie is niet berekend vanwege de te geringe hooveelheid data-paren.
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Tabel 5.2: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het fmanciele belang (hierin
zitten ook 'dubbelen'; dwz produkten die meer keren door eenzelfde cluster heengaan).
Herontworpen situatie voor bedrijf a.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

1 142 68.3 1 121024 85.5 1 82.4 1
2 62 29.8 3 26590 18.8 2 46.3 2
3 101 48.6 2 11158 7.9 4 36.0 3
~ ...18 -.l3....S. 4 ...1Q18.5. -.l.4,1 3 -.lll 4

totaal 333 160.1 179557 126.9 177.5

Om inzicht te krijgen in de onderlinge verdeling van de hoeveelheid aangeslibde
beheersbehoefte over de interne stromen, is in tabel 5.3 de omvang van de intergroeps

reizen weergegeven, uitgedrukt in 'aantal produkten uit het assortiment'. Indien we deze
relaties grafisch weergeven, ontstaat het beeld zoals weergegeven in figuur 5.2.

Tabel 5.3: Mutaties tussen cluster, uitgedrukt in aantal uit het assortiment. Herontworpen situatie
voor bedrijf a.

Naar
Van cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 buiten totaall-4
buiten 122 0 58 28 xx 208
cluster 1 xx 62 19 0 61 81
cluster 2 20 xx 22 0 20 42
cluster 3 0 0 xx 0 101 0
~ ....Q ....Q --2 xx ...1Q -l
totaall-4 20 62 43 0 208 333

122

58

28

......
cluster 1~ 20

62"":] cluster 2 ...
19

22~

~ J cluster 3 I
...,.

2/
....J cluster 4 r ~

61

20

101

26

Figuur 5.2: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in aantal
verschillende produkten uit het assortiment. Herontworpen situatie voor bedrijf a.
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Bij nadere bestudering van deze figuur en tabel valt op, dat de stroom van cluster 1 naar 2

voor wat betreft het aandeel uit het assortiment de meest omvangrijke is. In deze

herontworpen situatie kunnen een 12-tal stromen kan worden onderscheiden, waarvan de

5 interne stromen tesamen 125 intergroeps-reizen van produkten-in-wording omvatten. De

verdeling van deze stromen naar de verschillende uitdrukkingsmaten is weergegeven in

tabeI5.4. Tevens is hierbij de rangorde-correlatie berekend.

Tabel 5.4: Overzicht van de omvang van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en bet fmanci~le belang (t)
(bierin zitten ook 'dubbelen': produkten die meer keren door dezelfde stroom heengaan). De
rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Herontworpen situatie
voor bedrijf a.

Stromen Assortiment Volume Financieel belang
van naar abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.
I 2 62 29.8 1 26590 18.8 1 46.3 1
1 3 19 9.1 4 4056 2.9 3 6.5 3
2 I 20 9.6 3 4094 2.9 2 6.1 4
2 3 22 10.6 2 3112 2.2 4 18.1 2
~ 3. --.2. -.l.Q 5 ---.23.2 .J!.2. 5 --U..5. 5
totaal 125 60.1 38091 26.9 77.5

SRCC: TS a-v =0.7; TS a-f =0.9; TS v-f =0.6

Naar aanleiding van de gegevens uit tabe15,4 mag gesteld worden dat de omvang van aile

interne goederenstromen tesamen, vooral voor wat betreft het volume, laag is. Ook het

financiele belang en het assortiment dat hierrnee gemoeid is, is lager dan in de aangetroffen

situatie. De rangorde-correlaties zijn niet significant. Hierrnee geven zij geen aanwijzing

voor een systematische samenhang tussen de drie uitdrukkingsmaten. Voor een

gedetailleerde vergelijking tussen de herontworpen en aangetroffen situatie wordt echter
verwezen naar hoofdstuk 6.

5.3 Toepassing van SPS in bedrijf b

5.3.1 Specijieke werkwijze

Begonnen werd met de verzameling en verwerking van het benodigde gegevens. Hierbij

bleek, dat in dit geval van elke bewerking slechts ren ondeelbare capaciteit aanwezig was.

De standaardprocedure - het sorteren op unieke capaciteiten - kon in dit geval dus niet

gehanteerd worden. Vervolgens werden alle 13 produktie-routes nader beschouwd op de

mate van onderlinge overeenkomst. Hierbij bleek, dat de bewerkingsvolgorde van alle

produkten voor een aantal stappen identiek was, terwijl daama een tweedeling in de routes

ontstaat. In het ene deel daarvan bevinden zich veel verschillende produkten met weinig
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volume, het andere deel betreft weinig varianten met een hoog volume. Vervolgens werd
op grond van dit kenmerk een tweedeling gecreeerd, waarbij de grote hoeveelheid

produkten met een klein volume aan de gemeenschappelijke bewerkingstappen werd

gekoppeld. Cluster 2 werd gevormd door de resterende, onderling nauw verwante

bewerkingen. De gehanteerde rekenwijze gaf echter geen aanwijzingen voor de precieze
locatie van de grens tussen deze twee stromen. Immers, voor twee varianten bleef de
heoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte evenhoog. Naar aanleiding van een inschatting

van de hoeveelheid werk, in arbeid en volume, is vervolgens besloten om een
bewerkingsgroep aan de tweede cluster toe te voegen, in mil voor het afstaan van de eerste
bewerking aan cluster I.

53.2 De herontworpen produktiestructuur

Op basis van de hierboven toegelichte werkwijze is een indeling van de produkten,
bewerkingen en mensen in twee clusters ontstaan. In figuur 5.3 wordt de nieuwe indeling

in clusters met behulp van cijfers duidelijk gemaakt.

grond
staffen

eind
produkten

Figuur 5.3: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen en de met behulp van SPS gevormde clusters.
Herontworpen situatie voor bedrijf b.

In dit herontwerp is de eerste bewerkingssectie uit figuur 5.3 gekoppeld aan de daarop

volgenden. Hierdoor zijn aanzienlijk minder intergroeps-reizen benodigd dan in de
aangetroffen structuur.

In tabel 5.5 wordt een overzicht gegeven van de verdeling naar het aantal clusters dat de
produkten in het herontwerp aandoen. In deze situatie kon geen gebmik gemaakt worden

van de rangorde-correlatiemaat. Uit de vergelijking van de mer gepresenteerde Structuur

met de aangetroffen situatie in tabel 4.8, blijkt dat elk produkt nu een cluster minder hoeft
te bezoeken, alvorens het eindstadium te bereiken.
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Tabel 5.5: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat bezocht moot worden, weergegeven in
absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het
fmanci~le belang. De rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven.
Herontworpen situatie voor bedrijfb.

Aantal bezochte Assortiment Volume Financieel belang
clusters abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

I 9 69.2 I 386000 38.6 2 53.2 1
2. A -3Q..8. 2 6.UQQQ ....2lA 1 A6..8. 2

totaal 13 100.0 999000 100.0 100.0

De ornvang van de beheersbehoefte is hierdoor aanzienlijk afgenornen. Dit wordt
nogmaals getoond in tabel 5.6, waarin een overzicht wordt gegeven van de totale

beheersbehoefte die de clusters in de herontworpen situatie tesamen te verwerken krijgen.

Tabel 5.6: Overzicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
aandelen (%) van het assortiment, het volume en het financi~le belang. Herontworpen
situatie voor bedrijf b.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

I 13 100.0 2 999000 100.0 2 100.0 2

2. A -3Q..8. 1 ...ill.QOO ....2lA 1 AM I
totaal 17 130.8 1612000 161.4 146.8

Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt, dat er sprake is van een totale hoeveelheid

beheersbehoefte, die niet veel hoger is dan de gegeven hoeveelheid van 100%.
Als we de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte uitsplitsen naar de diverse interne

stromen, valt op, dat er hiervan slechts een over is. In tabel 5.7 worden de cijfers getoond.

Tabel 5.7: Mutaties tussen cluster, uitgedrukt in aantal uit het assortiment. Herontworpen situatie
voor bedrijf b.

Naar
Van cluster 1 cluster 2 buiten totaall-2
buiten 13 0 xx 13
cluster 1 xx 4 9 4
~ .Q M A ~
totaall-2 0 4 13 17
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In een figuur ziet de configuratie van de aldus gevormde clusters en stromen er als voIgt
uit (zie figuur 5.4).

13 "'" I cluster 1
.... 9

.,'\
.~

.., cluster2 .... 4

Figuur 5.4: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in aantal
verschillende produkten uit het assortiment. Herontworpen situatie voor bedrijf b.

De enig overgebleven interne stroom omvat in dit ontwerp slechts vier verschillende
produkten. De omvang van deze interne stroom wordt in tabel 5.8 weergegeven.

Tabel 5.8: Overzicht van de omvang van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs) en
relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het financi~le belang.
Herontworpen situatie voor bedrijfb.

Stroom tussen
cluster en

1 2
totaai

Assortiment
abs % rangnr.
1 -...3Q..8. 1
4 30.8

Volume
abs % rangnr.

illQQQ 6.lA I
613000 61.4

Financieel belang
% rangnr.
~ 1
46.8

Uit de cijfers van tabel 5.8 blijkt, dat de beheersbehoefte aanzienlijk verminderd is ten

opzichte van de aangetroffen situatie. Voor een nadere uitgewerkte vergelijking wordt
verwezen naar hoofdstuk 6.

5.4 Toepassing van SPS in bedrijf c

5.4.1 Specijieke werkwijze
Na verzameling en verificatie van de benodigde gegevens is begonnen met het sorteren

van de produkten naar unieke bewerkingen in het verpakkingsproces. In dit geval bleken
dat de eindverpakkingsmachines te zijn. Op basis van sortering hierop ontstond een

indeling in vier clusters, waarbij elke cluster de ondeelbare capaciteit van deze bewerking
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toegewezen kreeg. Het bleek mogelijk en relatief eenvoudig om hierna de overige
benodigde capaciteiten toe te wijzen aan deze clusters, omdat er nauwelijks overlappingen
tussen bestonden. Aangezien het aantal en de soort bewerkingen per produkt nogal uiteen
liep, bleven een aantal produkten over, die weI een aantal v66rafgaande
verpakkingsbewerkingen moesten ondergaan, maar niet de eindverpakking zelf. Zij
konden zonder problemen worden toegewezen aan de gecreeerde clusters. Een aantal
produkten met een unieke eindverpakking kon op basis van verwantschap met
voorafgaande bewerkingen in de andere clusters worden ondergebracht. De benodigde
mensen en middelen werden daaraan eveneens toebedeeld. In dit herontwerp kon het

aantal interne stromen tussen de aldus gecreeerde clusters beperkt blijven tot vijf.

5.4.2 De herontworpen produktiestructuur

Naar aanleiding van het toepassen van SPS bij het zoeken naar onafhankelijke stromen in
het produktenpakket en capaciteiten van bedrijf c, zijn clusters van grotendeels
onafhankelijke bewerkingscapaciteiten en produkten ontstaan. Hun groepering is
weergegeven in figuur 5.5.

3produkten verpakte
eindprodukten

~--:;----r-----+~

Figuur 5.5: Ovenicht van de belangrijkste bewerkingen en de met behulp van SPS gevormde clusters.
Herontworpen situatie voor bedrijf c.

De specifieke capaciteiten zijn in dit ontwerp opgesplitst over vier clusters, waama deze
zijn uitgebreid met de bijbehorende mensen en middelen. Hierbij is voor ren bepaalde
bewerking, die funktioneel gegroepeerd was, een verdeling over twee clusters gemaakt.
Deze doet echter geen afbreuk aan de flexibiliteit, aangezien deze vier machines in de
praktijk reeds twee aan twee toegewezen waren aan een deel van het assortiment.
In tabel 5.9 wordt een overzicht gegeven van de verschillende uitdrukkingsmaten
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(assortiment, volume en financieel belang), onderverdeeld naar het aantal clusters dat de

produkten bij de gepresenteerde samenstelling van clusters aandoen. Ook in dit geval

kunnen geen correlatie-maten worden gepresenteerd.

Tabel 5.9: Koppeling van de produkten aan het aantaI clusters dat bezocht moet worden, weergegeven in
absolute getaIlen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het
fmanciele belang. De rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven.
Herontworpen situatie voor bedrijf c.

AantaI bezochte Assortiment Volume Financieel belang
clusters abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

1 274 93.0 1 28216849 98.5 1 86.9 1

2 ...ll ---1.J1 2 439903 ---.l..5. 2 -.U.l 2
totaa1 295 100.0 28656752 100.0 100.0

Uit de gegevens uit tabel 5.9 blijkt dat in alle uitdrukkingsmaten het overgrote deel van de

produkten geheel binnen een cluster geproduceerd kan worden.

In tabel 5.10 wordt getoond met welk deel van het assortiment, volume en financieel

belang de nieuwe clusters moeten omgaan.

Tabe15.10: Ovenicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getaIlen (abs) en relatieve
aandelen (%) van het assortiment, het volume en het financiele belang. Herontworpen
situatie voor bedrijf c.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

1 119 40.3 1 6227087 21.7 3 58.7 1
2 62 21.0 4 13876207 48.4 1 26.7 2
3 70 23.7 2 6962247 24.3 2 20.7 3
~ ~ .-2U! 3 2031114 -L.l 4 ---1.J1 4

totaa1 316 107.0 29096655 101.5 113.1

Uit tabe15.10 blijkt, dat het aantal intergroeps-reizen aanzienlijk is afgenomen, waardoor

de totaalpercentages voor de beheersbehoefte de honderd dicht zijn genaderd. Het deel van

het produktenpakket dat nog van cluster moet wisselen omvat een zeer klein deel van het

volume en een iets groter deel van het assortiment en financieel belang.

In tabel 5.11 zijn de overgebleven 21 interne relaties tussen de clusters verder uitgesplitst

naar de diverse stromen, in tabel 5.12 zijn meer details gegeven. Figuur 5.6 toont de

grafische sarnenhang tussen de clusters voor wat betreft het aandeel uit het assortiment
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TabeI5.1I: Mutaties tussen cluster, uitgedrukt in aantal uit het assortiment Herontworpen situatie
voor bedrijf c.

Naar
Van cluster I cluster 2 cluster 3 cluster 4 buiten totaall-4
buiten lIS 57 55 65 xx 295
cluster I xx 0 4 0 115 4
cluster 2 0 xx S 0 54 S
cluster 3 0 5 xx 0 65 5
~ 1 Q ....3. xx ..M -.4
totaall-4 I 5 15 0 295 316

57

55

lIS

65

..... I cluster 2 I ....
r.:
-S... 5
~ cluster3 ....

4" ,"""""~ I cluster I I' .- 3 .....,

~.... I cluster 4 L .....

54

65

115

61

Figuur 5.6: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in aantal
verschillende produkten uit het assortiment Herontworpen situatie voor bedrijf c.

Tabel 5.12: Ovenicht van de omvang van de interne stromen, weergegeven in absolute getallen (abs)
en relatieve aandelen (%) van het assortiment (a), het volume (v) en het financil!le belang
(t). De rangorde-correlatie (SRCC) wordt op de onderste regel weergegeven. Herontworpen
situatie voor bedrijf c.

Stromen Assortiment Volume Financieel belang
van naar abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

I 3 4 1.4 3 43916 0.15 3 0.5 3
2 3 8 2.7 I 187719 0.65 1 10.2 I
3 2 5 1.7 2 179713 0.6 2 I.S 2
4 I I 0.3 5 15102 0.05 4 0.4 4

~ 3. ....3. l.Q 4 ..l3.lli Q..Q5. 5 -!U 5-
totaal 21 7.1 439903 1.50 13.1

SRCC: rs a-v =0.9; 's a-f =0.9; rs v-f =1**

Op basis van deze cijfers uit tabel 5.11 kan gesteld worden, dat cluster 3 een centrale rol
speelt in de interne relaties, aangezien het met 15 van de 21 overgebleven intergroeps

reizen van doen heeft. In totaal kunnen in figuur 5.6 13 stromen worden onderscheiden,
waarvan de 5 interne stromen. Vit de gegevens uit tabel 5.12 blijkt, dat de omvang van
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deze interne goederenstromen de gegeven hoeveelheid beheersbehoefte vrijwel heeft
benaderd. Dit geldt in extreme mate voor het volume, dat tussen de clusters onderling

uitgewisseld moet worden. De significante rangorde duidt op een niet toevallige

samenhang tussen de stromen en de maten 'volume' en 'financieel belang'.

De tabellen laten zien dat, na toepassing van SPS, in bedrijf c de aangeslibde

beheersbehoefte ten gevolge van de intergroeps-reizen tot vrijwel nul is gei"educeerd. Voor
een nadere uitwerking en conclusies omtrent de verschillen met de aangetroffen situatie

wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

5.5 Toepassing van SPS in bedrijf d

5.5.1 Specijieke werkwijze
De verzamelde gegevens met betrekking tot de produkten, hun bewerkingsvolgorde en de

omzetgegevens zijn ingevoerd in het spreadsheetprogramma. Hiertoe moesten de routes

aangepast worden aan het gewenste onderscheid naar verpakkingsvorm en het
bijbehorende volume. Na verificatie van deze informatie werd een aanvang gemaakt met
het sorteerproces. Aangezien de verschillen in bewerkingsvolgorde slechts drie
bewerkingen betroffen, werd voor elk produkt geanalyseerd welke van deze bewerkingen

het al dan niet moest ondergaan. Theoretisch zijn hierbij achttien verschillende routes

mogelijk, namelijk 2x3x3, het aantal keuze-mogelijkheden bij de drie bewerkingen waarop
de routes van elkaar kunnen verschillen. Na analyse bleek dat er slechts dertien

combinaties in de praktijk voorkomen. Deze dertien routes, die gedeeltelijk onderling

overlappen, kunnen teruggebracht worden tot tien routes, aangezien drie routes een

onderdeel vormen van een andere, omvangrijkere route.Aangezien de tien routes slechts
verschillen op het al dan niet aandoen van drie bewerkingen, werden de sorteerpogingen

hierop gericht. Van deze drie bewerkingen blijkt er ren uit de produktie-fase ondeelbaar te

zijn. Binnen de verpakkingsafdeling doet zich deze situatie eveneens voor, maar aangezien

daar tevens een ondeelbare bewerking is, waar aIle produkten doorheen moeten, kan
binnen deze afdeling geen verdere sortering plaatsvinden. Sortering op de unieke en

variabele bewerking in de produktie-afdeling levert een tweedeling op, waarbij in beide

stromen de ondeelbare bewerkingen uit de verpakkingsafdeling in beide stromen

vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Aangezien de kosten van verdubbeling hiervan
relatief gering zijn, kan deze deling overwogen worden, mits hieraan geen andere nadelen

verbonden zouden zijn. Een andere mogelijkheid vormt het aanbrengen van een extra

klantenorder-ontkoppelpunt (K.G.G.P.), iets dat het bedrijf overweegt aan te brengen

tussen de produktie- en verpakkingsfase. Indien dit gebeurt, kan de verpakkingsafdeling

als afzonderlijk segment beschouwd worden, terwijl binnen de produktie-afdeling de

groeperingsmogelijkheden nader bekeken kunnen worden. In het vervolg wordt dan ook

uitgegaan van het bestaan van dit K.G.G.P.. Indien de verschillende routes ingekrompen
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worden tot de produktie-fase, resteren er in de produktie-afdeling 5 verschillende routes.

Hierbinnen kunnen vervolgens twee volledig onafhankelijke stromen worden gecreeerd.

Hierbij is voor geen enkel produkt-in-wording uitwisseling tussen de clusters benodigd.

55.2 De herontworpen produktiestructuur

Naar aanleiding van de toepassing van SPS in produktie-stiuatie d is een inOOling in twee

stromen gerealiseerd. Aan het begin en eind van het traject zijn twee segmenten gevormd.

Hierdoor kan gewerkt worden met twee ontkoppelpunten. In figuur 5.7 wordt een

overzicht gegeven van de koppeling tussen bewerkingen en clusters.

grond-
stofTen

Figuur 5.7: Overzicht van de belangrijkste bewerkingen en de met behulp van SPS gevormde clusters.
Herontworpen situatie voor bedrijf d. De cijfers 1,2 en 1/2 geven respectievelijk gescheiden
en gemeenschappelijke bewerkingen aan. De stippellijnen duiden op segmentgrenzen.

De eerste twee bewerkingsstappen en de verpakkingsbewerkingen blijven ieder bij elkaar

in een eigen afdeling. De twee stromen in het tussenliggende stuk krijgen te maken met de

verdeling van de beschikbare capaciteiten per bewerking. Oit kan echter ten koste gaan van

de flexibiliteit van de opgesplitste bewerkingen.

In tabel 5.13 wordt een overzicht gegeven van het aantal clusters dat elk produkt-in

wording voor voltooiYng moet bezoeken, uitgedrukt in de diverse maten. In deze situatie

kon in geen enkel geval de rangorde-correlatiemaat worden gehanteerd.

Tabel 5.13: Koppeling van de produkten aan het aantal clusters dat bezocht moot worden, weergegeven in
absolute getallen (abs) en relatieve aandelen (%) van het assortiment, het volume en het
financi~le belang. Herontworpen situatie voor bedrijf d.

Aantal bezochte
clusters

1
totaal

Assortiment
abs % rangnr.

~.lOO.Q 1
28596 100.0

Volume
abs %

.32!MlQQ lOO.Q
3904700 100.0

Financieel belang
rangnr. % rangnr.

1 lOO.Q 1
100.0
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Uit tabel 5.13 blijkt, dat in het met behulp van SPS gemaakte herontwerp geen enkele
intergroeps-reis meer overblijft. De hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge
van de uitwisselingen tussen parallelle stromen is hiermee volledig verdwenen.

In tabel 5.14 wordt getoond met welk aandeel van het assortiment, volume en financieel
belang de twee in het herontwerp gecreeerde clusters om moeten gaan.

Tabel 5.14: Ovenicht van de omvang van de clusters, weergegeven in absolute getallen (abs) en relatieve
300delen (%) van het assortiment, het volume en het financiele belang. Herontworpen
situatie voor bedrijf d.

Cluster Assortiment Volume Financieel belang
abs % rangnr. abs % rangnr. % rangnr.

I 15609 54.6 I 976050 25.0 2 25.0 2

Z .l2281 !5A 2 ~ ThQ 1 ThQ 1
totaal 28596 100.0 3904700 100.0 100.0

Uit het overzicht blijkt, dat door de afwezigheid van de intergroeps-reizen de hoeveelheid

totale beheersbehoefte 100% is. Dientengevolge is de hoeveelheid aangeslibde
beheersbehoefte gereduceerd tot 0%.

In figuur 5.8 wordt voor de herontworpen situatie de koppeling van segmenten en clusters
grafisch weergegeven.

28596

cluster I

cluster 2
28596

Figuur 5.8: Weergave van de omvang van de stromen tussen de diverse clusters, uitgedrukt in 300tal
verschillende produkten uit het assortiment Herontworpen situatie voor bedrijf d.

Uit de figuur blijkt, dat er in de middenfase van het produktie-traject een totale

onafhankelijkheid voor de produkten-in-wording kan worden bereikt. Een nadere
vergelijking van dit herontwerp met het door het bedrijf gemaakte herontwerp voIgt in
hoofdstuk 6.
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5.6 Afsluiting

In dit hoofdstuk is bekeken hoe de ontwerptechniek SPS kon worden toegepast bij het

vonngeven van de produktiestructuur in de vier bestudeerde organisaties. Bovendien is de

bijbehorende hoeveelheid beheersbehoefte berekend.

In hoofdstuk 6 worden de verschillen nader op een rijtje gezet.



6 EvALUATIE VAN DE

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN SPS

Dit hoofdstuk wordt begonnen met een samenvatting van de aspecten waarop de
gehanteerde parallellisatie-techniek zal worden geevalueerd. Bij de presentatie van de

vraagstelling is hieraan reeds aandacht besteed. Daama worden de resultaten besproken in

het licht van deze aspecten. De toepassingsmogelijkheden van SPS in de CSP-sector

zuBen vervolgens belicht worden. Afgesloten wordt met een conclusie over de mate
waarin de ontwerptechniek aan de evaluatie-criteria kan voldoen. Hieronder zal niet
worden ingegaan op het waarom en de implicaties van de verschillen tussen het

aangetroffen ontwerp en het herontwerp en tussen de gevalstudies onderling. Deze
onderwerpen komen in hoofdstuk 7 uitvoerig aan de orde.

6.1 1nleiding
In het empirische deel van dit onderzoek zijn de toepassingsmogelijkheden van SPS bij het

vormgeven van de produktiestructuur in een viertal produktie-situaties uit de Continue
Stroom Produktie-sector in detail bestudeerd. Bekeken werd of - ten gevolge van het
creeren van (semi-)paralielle stromen - de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte

gereduceerd kon worden, en zo ja, in welke mate. Met name de doeltreffendheid,

doelmatigheid en gebruikersvriendelijkheid worden in dit hoofdstuk geevalueerd. In
paragraaf 6.2 worden de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de techniek besproken.
Doeltreffendheid is beschouwd als de vraag of het ontwerpinstrument kan bijdragen aan

het verminderen van de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte. Aan de hand van de
richting waarin de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte in het herontwerp ten gevolge
van parallellisatie verandert, kan hierop een antwoord gegeven worden. Neemt deze

hoeveelheid af, dan is het antwoord bevestigend, neemt de hoeveelheid toe, dan luidt het

ontkennend. De doelmatigheid van de techniek vormt het volgende aspect dat bekeken

wordt. Dit is uiteraard aIleen zinvol in die situaties waarin de techniek doeltreffend
bevonden is. Het draait hier om de vraag hoeveel aangeslibde beheersbehoefte gereduceerd

kan worden. Ingeschat wordt hoe krachtig het instrument is. In paragraaf 6.3 komt de

gebruikersvrlendelijkheid van de techniek aan de orde. Hierbij staat het gemak in het
gebruik centraal. De voor- en nadelen, zoals deze door de onderzoeker tijdens het gebruik

van het instrument ervaren zijn, zuBen besproken worden.

6.2 Doeltrejfendheid en doelmatigheid van de ontwerptechniek
Zoals gezegd wordt de doeltreffendheid van SPS geevalueerd aan de hand van de richting
waarin het creeren van parallelle stromen de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte heeft

veranderd. De richting van de verandering kan worden afgeleid uit de vergelijking van de
hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte in de aangetroffen situatie met die in de met
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behulp van SPS herontworpen situatie. In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de

scores van de bestudeerde bedrijven op de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte voor
beide situaties.

TabeI6.1: Ovenicht van de scores van de bestudeerde bedrijven op de drie gehanteerde uitdrukkingsmaten
voor de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte, aangetroffen en herontworpen situatie, in
percentages.

Hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte
Bedrijf Aangetroffensituatie Herontworpen situatie

assortiment volume fmancieel belang assortiment volume financieel belang
a 215.9% 163.6% 224.9% 60.1% 26.9% 77.5%
b 130.8% 161.4% 146.8% 30.8% 61.4% 46.8%
c 84.7% 126.8% 79.6% 7.1% 1.5% 13.1%
d 90.8% 150.0% 150.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Uit de in tabel 6.1 gepresenteerde gegevens blijkt, dat de hoeveelheid aangeslibde

beheersbehoefte in het herontwerp voor aile situaties en in aile uitdrukkingsmaten is

afgenomen ten opzichte van de aangetroffen situatie. De vraag naar de doeltreffendheid
van SPS kan dus positief beantwoord worden.

Nu de doeltreffendheid van de ontwerptechniek in orde bevonden is, is het zinvol om ook
de doelrnatigheid ervan beschouwen. Om een nader inzicht hierin te verkrijgen, wordt
voor elk bedrijf een overzicht van de omvang van de beheersbehoefte gegeven.

De mate waarin het herontwerp ten opzichte van de aangetroffen situatie minder

aangeslibde beheersbehoefte bevat, is nader geanalyseerd door de omvang van deze

reductie te relateren aan de aangetroffen hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte. In tabel
6.2 worden deze gegevens gepresenteerd. Allereerst wordt het absolute verschil in

aangeslibde beheersbehoefte tussen de aangetroffen en de herontworpen situatie

gepresenteerd (vergelijk de kolom 'abs' voor alle drie de uitdrukkingsmaten). Dit getal

geeft aan hoeveel beheersbehoefte met behulp van SPS in het papieren herontwerp kon
worden gereduceerd. Vervolgens is deze 'verdwenen' hoeveelheid gerelateerd aan de

hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte in de aangetroffen situatie. Dit heeft geresulteerd
in een reductie-percentage, dat is weergegeven in de kolommen 'reI' in tabel 6.2. Deze

maat staat voor de relatieve hoeveelheid vermindering op een schaal van 0 tot 100%.
Uit tabel 6.2 blijkt, dat in absolute zin in bedrijf a en d de grootste hoeveelheid aangeslibde

beheersbehoefte kon worden weggenomen, in bedrijven b en c de kleinste. In relatieve zin

staat bedrijf d bovenaan, omdat hier aile aanwezige aangeslibde beheersbehoefte kon

worden verwijderd. In dit herontwerp resteert namelijk geen enkele intergroeps-reis meer.



6 EvaIuatie van de toepassingsmogelijkheden van SPS 87

Tabel 6.2: Overzicht van de reductie in de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte voor de drie
gehanteerde uitdrukkingsmaten, absoluut (abs) en relatief (reI), voor aile bedrijven.

Financieel belang
abs reI

147% 66%
100% 68%
67% 83%

150% 100%

Omvang van de reductie
Volume

abs rei
137% 84%
100% 62%
125% 99%
150% 100%

Assortiment
abs rei

116% 72%
100% 76%
78% 92%
91% 100%

Bedrijf
a
b
c
d

Figuur 6.1: Overzicht van de aangetroffen structuren en de met behulp van SPS herontworpen structuren.

bedrijf a - aangetroffen struetuur bedrijf a - herontworpen struClUur
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65
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bedrijf b - aangetroffen struetuur bedrijf b - herontworpen struClUur
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9 4

bedrijf c - aangetroffen struetuur bedrijf c - herontworpen strucmur
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54
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In figuur 6.1 is voor alle bedrijven de aangetroffen en herontworpen structuur naast elkaar

geplaatst. De cijfers in de plaatjes geven het aantal produkten uit het assortiment aan, dat

een cluster of segment instroomt of verlaat. Uit de figuur kan worden gelezen, dat de

interne stromen tussen de clusters voor wat betreft de omvang (uitgedrukt in 'aantal uit het

assortiment') in de herontworpen situatie aanzienlijk uitgedund zijn.

In alle bestudeerde organisaties kon de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte door

middel van het toepassen van SPS aanzienlijk gereduceerd worden. De techniek kan dus

voor de vier situaties doelmatig genoemd worden, al zijn er verschillen in omvang tussen

de bedrijven onderling.

Samengevat kan men stellen, dat de in deze studie gehanteerde techniek in aIle bestudeerde
situaties een doeltreffend en doelmatig hulpmiddel is gebleken. Dit kan worden afgeleid uit

de gerapporteerde verschillen in de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte tussen de

aangetroffen en herontworpen situatie. Dat dit resultaat met de nodige ornzichtigheid moet

worden behandeld, zal blijken in hoofdstuk 7 bij de bespreking van de scope en de

bruikbaarheid van de ontwerptechniek in een breder kader. Daar zal ook ingegaan worden

op verschillen tussen de bedrijven onderling voor wat betreft de mate waarin de

hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte gereduceerd kan worden en mogelijke oorzaken.

6.3 Gebruikersvriendelijkheid van de ontwerptechniek

De gebruikersvriendelijkheid van een techniek kan algemeen worden omschreven als het

gemak waarmee de gebruiker er mee kan omgegaan. Een goede gebruikersvriendelijkheid

bevorden de verspreiding van SPS als ontwerpinstrument voor het vormgeven van
organisatie-structuren.

Aan de gebruikersvriendelijkheid van SPS zijn een drietal facetten onderscheiden, te weten

werkwijze, inzichtelijkheid en overdraagbaarheid. Zij zullen hieronder elk afzonderlijk

worden behandeld.

6.3.1 De werkwijze bij SPS

Bij toepassing van het SPS-instrument is gebleken, dat de eenduidigheid ervan voor

enkele stappen uit de aanpak te wensen overlaat. Laten we daarom de desbetreffende

stappen uit de aanpak eens doorlopen (vergelijk tabel2A uit hoofdstuk 2).

-De eerste stap, het vergaren van de benodigde informatie, zorgt voor beslisproblemen.

Om de gegevens te kunnen verwerken, moeten zij in een vast stramien gegoten worden.

Hierbij kunnen vereenvoudigingen noodzakelijk zijn, die afbreuk doen aan de feitelijke

situatie. Zo kan men per produkt uit het assortiment eigenlijk slechts een produktie-route

verwerken. In een aantal gevallen kan dit een vertekening opleveren, omdat de

mogelijkheid van verschillende routes voor hetzelfde produkt voor het bedrijf juist

flexibiliteit opleven. In bedrijven uit de procesindustrie, waarin veelal sprake is van

divergerende stromen, is de kans groot dat eenzelfde eindprodukt op diverse manieren
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totstand kan komen. Indien ren van deze routes veel omvangrijker is dan de overige, levert

dit geen problemen op. De belangrijkste route wordt dan tot enige verheven. Oit is gedaan

voor een aantal produkten uit het assortiment van bedrijf a De problemen ontstaan als een

produkt een aantal even belangrijke routes kent. Dan moet anders worden gehandeld. In

het geval van bedrijf b bijvoorbeeld is voor twee produkten gewerkt met twee

afzonderlijke route-regels voor hetzelfde produkt. De keuze voor de opname van

verschillende routes kan interpretatieproblemen opleveren.

Een tweede beslissingspunt in deze fase vormt de keuze van het produkt-assortiment. In

een aantal onderzochte situaties kwam het voor dat produkten die zich nog in een

ontwikkelstadium bevinden, door het produktie-proces worden geleid. Een scheiding

aanbrengen tussen het reguliere pakket en de ontwikkelprodukten kan dan problematisch

zijn. Onterecht opnemen leidt tot intergroeps-reizen die mogelijk geen werkelijkheid zullen

worden. Onterecht negeren kan in latere stadia tot onjuiste of onvolledige berekeningen

leiden.

Door deze vereenvoudigingen in de verwerking van de gegevens kunnen vertekeningen

ontstaan, die in een later stadium tot correcties dwingen.

- De tweede stap, het zoeken naar hoofdstromen, kan eveneens problemen opleveren. In

eerste instantie worden orders of produkten gesorteerd naar het aandoen van een unieke

bewerkingscapaciteit. Indien dit echter geen realiseerbaar ontwerp oplevert, dient de

nodige creativiteit tentoongespreid te worden. Hierbij kunnen andere invalshoeken dan

'sortering op de unieke bewerking' worden gebruikt (vergelijk Groep Sociotechniek,

1987). Oit kunnen onder andere zijn: overeenkomsten in de funktie van het eindprodukt,

in de mogelijkheden van machines en vaardigheden van mensen, in de mogelijkheden van

de fabricage-hulpmiddelen, op grond van produktiefasen, op grond van order

samenstelIing per periode, op grond van marktsegmentatie en op grond van identieke

capaciteiten. Hiennee wordt echter afgeweken van de oorspronkelijke filosofie. De keuze

van het sorteringscriterium en de correctheid daarvan is dan aan de orde. In dit onderzoek

is voor bedrijf been beroep gedaan op het criterium 'produktie-fasen', waarbij op basis

hiervan een onderscheid werd aangebracht tussen twee stromen in de routes.

Samenvattend kan gesteld worden, dat in de voorgeschreven werkwijze een aantal keuze
mogelijkheden zijn blijven zitten, die op verschillende manieren kunnen worden

geYnterpreteerd. Hierdoor kunnen met behulp van SPS ontworpen produktie-structuren

voor eenzelfde situatie onderling kleine verschillen vertonen.

6.3.2 De inzichtelijkheid van SPS

Met het operationaliseren van het begrip aangeslibde beheersbehoefte was het mogelijk het

effect van SPS te illustreren. Hoewel het enige tijd en zeker ook zorgvuldigheid vergt om

de benodigde correcte gegevens te verzamelen, kan met een doorlooptijd van enkele weken
een evaluatie van een mogelijke reductie van de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte
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ten gevolge van parallellisatie gemaakt zijn. Met het toepassen van SPS ontstaat een
praktische mogelijkheid om de produktie-capaciteiten in de organisatie voor de nabije
toekomst gericht vorm te geven. De bei"nvloeding van het technische aspect in de

organisatie is daarmee concreet mogelijk geworden. Bet in schema's samenvatten van de
resultaten van SPS levert de noodzakelijke inzichtelijkheid op welke het in een oogopslag

mogelijk maakt de bruikbaarheid ervan voor de praktijk in te schatten.
In deze studie is de Spearman Rank Correlation Coefficient gebruikt om na te gaan in

hoeverre het nodig is om aIle drie de gehanteerde uitdrukkingsmaten voor de berekening

van de omvang van de intergroeps-reizen te hanteren. In een groot aantal tabellen kon de
maat echter niet gehanteerd worden wegens een gebrek aan data-paren. In de gevallen

waarin weI met deze maat gewerkt kon worden. geven de resultaten aan. dat zij slechts in
enkele gevallen een indicatie kan geven voor de veranderingsrichting. Boe sterk de
indicator in een bepaalde richting verandert. kan echter niet aangegeven worden. Gegeven

deze beperkingen lijkt het aldus niet verstandig om in de bestudeerde organisaties met een
van de drie maten te volstaan. De correlaties verschaffen namelijk een veel te summier
inzicht in de gevolgen van een voorgestelde structuurverandering. AIle drie de indicatoren
geven ieder een eigen. waardevol inzicht in de omvang van de stromen en van de

bijbehorende hoeveelheid beheersbehoefte.

6.3.3 De overdraagbaarheid van SPS

Bet overdragen van SPS vergt - naar de mening van de onderzoeker - veel training en

kennis van de gebruiker. en een uitgebreide documentatie. Bet op een correcte manier
kunnen toepassen van SPS wordt bemoeilijkt door de keuze-mogelijkheden, die (nog) in
het instrument aanwezig zijn. Daarnaast kunnen fouten gemaakt worden met betrekking tot

het gebruik van de resultaten van de ontwerptechniek in het grotere geheel. Deze valkuilen
worden in hoofdstuk 8 nader besproken. Bovendien resteren de risico's, die verbonden
zijn aan de feitelijke implementatie van het herontwerp. De invoering van een andere

produktiestructuur heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor de manier waarop de

organisatorische eenheden bestuurd moeten worden en de wijze waarop zij hun inforrnatie

aangereikt moeten krijgen. Op het moment dat deze consequenties genegeerd worden.
loopt men het risico van mislukking van het project. Samenvattend mag gesteld worden

dat heel wat training en ervaring van de gebruiker benodigd zijn. Bet beschikbaar komen

van gedetailleerde documentatie zou in dit verband een eerste stap kunnen zijn.

6.3.4 Samenvattend oordeel over de gebruikersvriendelijkheid van SPS
Naar aanleiding van de beoordeling op bovengenoemde facetten wordt gesteld. dat de

werkwijze bier en daar nog verder verduidelijkt, en het instrument met name op het gebied

van de overdraagbaarheid nog verbeterd zou moeten worden. Voor wat betreft de
inzichtelijkheid mag gesteld worden, dat SPS sterk bijdraagt aan het doorzien van de

consequenties van de keuze van een bepaalde organisatie-structuur.



6 Evaluatie van de toepassingsmogelijkheden van SPS 91

6.4 De ontwerptechniek in CSP-situaties
In deze studie is SPS toegepast in een hepaaIde sector van de industrie, de Continue

Stroom Produktie. Reden hiertoe was het feit, dat er nog weinig inzicht bestond in de

mogelijkheden die parallellisatie daar had te bieden. In alle bestudeerde gevaIstudies is

gebleken, dat het instrument daar toepasbaar was. De doelmatigheid bleek weI afhankelijk

van de positie van de organisatie binnen de CSP-sector. In bedrijf c en d, heiden het

dichtst bij de discrete sector gelocaliseerd, werd de teehniek het meest doelmatig
bevonden. In hoofdstuk 7 wordt gezocht naar een nadere verklaring van deze verschillen.

65 Conclusies met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van SPS
In dit hoofdstuk is de toepasbaarheid van de ontwerptechniek SPS geevaIueerd. Hierbij is

gebleken, dat zij in aIle onderzochte situaties een doeltreffend hulpmiddel was bij het

paraIlelliseren. Hoewel er enige onderlinge versehillen werden aangetroffen, kan de

teehniek in aIle bestudeerde bedrijven doelmatig genoemd worden. Met betrekking tot de

gebruikersvriendelijkheid kan geeoncludeerd worden, dat het instrument in korte tijd veel

inzieht kan opleveren, doeh dat de overdraagbaarheid ervan nog te wensen overlaat.

Nadere doeumentatie betreffende de toepassing van de teehniek en training van de

gebruikers moeten hierin verbetering aanbrengen.



7 NADERE BESCHOUWING VAN

DE ONDERZOEKSRESULTATEN

7.1 lnleiding

In de vorige hoofdstukken heeft de beantwoording van de vraagstelling van het onderzoek
aan de hand van empirisch materiaal plaatsgevonden. Uit de resultaten is gebleken, dat het

in alle onderzochte situaties uit de Continue Stroom Produktie mogelijk was om te

parallelliseren. De doeltreffendheid en doelmatigheid van de ontwerptechniek SPS (het
uittesten van de werking van het instrument) konden aldus worden aangetoond. Het
empirisch deel van dit proefschrift is hierrnee afgesloten.

Vanaf hoofdstuk 7 verlaten we de kemvraagstelling. Geprobeerd wordt vervolgens om de
bruikbaarheid van het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp voor de
onderzochte bedrijven te evalueren. We vragen ons hierbij af of de gecreeerde produktie
structuur voor de vier onderzochte bedrijven een vooruitgang in de bedrijfsvoering kan

bewerkstelligen. Het verleden heeft namelijk geleerd, dat toepassing van

Groepentechnologie in de discrete sector in veel gevallen op die manier heeft gewerkt (zie
hoofdstuk 2). Het is nu interessant om te bekijken of deskundigen uit de onderzochte
CSP-bedrijven op basis van de herontworpen produktiestructuur eveneens een dergelijk
effect voor hun eigen bedrijf verwachten. Daarnaast heeft ook de onderzoeker zich

hierover uitgesproken op basis van theoretische overwegingen. Tenslotte is nagegaan wat

elk bedrijf na afloop van het onderzoek met de resultaten heeft gedaan. Dit levert indirect
eveneens een oordeel over de bruikbaarheid van het herontwerp op.

7.2 Reikwijdte en mogelijkheden van het toepassen van SPS

Voordat we ingaan op de bruikbaarheid van SPS voor de praktijk, staan we stil bij de

vraag welke functie SPS kan vervullen in een meer omvattende organisatie
ontwerpaanpak. In een dergelijke aanpak, zoals het IOV-model, wordt er door de

sociotechnische benadering naar gestreefd tegelijkertijd verschillende eisen in het

organisatie-ontwerp te realiseren, te weten kwaliteit van de arbeid, beheersbaarheid en
flexibiliteit. Zoals in hoofdstuk 2 reeds is benadrukt, zijn deze eisen onderling gerelateerd.

In de bijbehorende ontwerpaanpak uit het IOV-model is eveneens een aanbevolen volgorde
van ontwerp-activiteiten gespecificeerd (zie ook paragraaf 2.3). Deze studie concentreert

zich op een ontwerpvraagstuk uit de derde fase, de ontwerpfase.
De vier hoofdstappen uit deze fase worden getoond in tabel 7.1. In de eerste stap van deze
fase wordt vanuit diverse gezichtspunten het produktenpakket geevalueerd. Hierbij wordt

gestreefd naar een afstemming tussen de verlangde variatie in het produktenpakket en de

bijbehorende beheersbehoefte. Vervolgens wordt de produktiestructuur aan een kritische

beschouwing onderworpen en - indien nodig - gestroomlijnd. Daarna kunnen de

besturings- en inforrnatie-voorzieningsstructuur passend gemaakt worden. Deze stappen
vorrnen tesamen de basis voor het ontwerpen van een organisatie.
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Tabel 7.1: Overzicht van de hoofdstappen in de onlWerpfase. (Vrij naar: Van Eijnatten & Hoevenaars,
1989).

stap 1: kritisch beschouwen van het produktontwerp
stap 2: stroomlijnen van de produktiestructuur
stap 3: compatibel maken van de besturingsstructuur
stap 4: compatibel maken van de infonnatie-voorzieningsstructuur

Er is slechts een mogelijkheid waarbij een optimaal resultaat lean worden bereikt, namelijk

bij het in de aangegeven ontwerpvolgorde doorlopen van aBe stappen. In aIle andere

gevallen spreekt men van suboptimalisatie. De consequenties hiervan in theoretische zin

zuBen in hoofdstuk 8 nader worden besproken.

De in deze studie onderzochte ontwerptechniek SPS draagt uitsluitend bij aan het

realiseren van stap 2 uit tabel 7.1: het stroomlijnen van de produktiestructuur. Indien de

techniek voor het stroomlijnen van de produktiestructuur op zichzelf wordt gehanteerd,

wordt slechts een deel van de architectuur van de organisatie in ogenschouw genomen. De

potentiele gebruiker van deze techniek moet goed in het achterhoofd houden dat dat tot

suboptimalisatie kan leiden.

Ret feit dat SPS in deze studie zo centraal en op zichzelf staat, heeft te maken met de

doelstelling ervan: het uittesten van de doelmatigheid van de techniek en het inschatten van

diens mogelijkheden in een brede organisatie-ontwerp-aanpak. Deze studie verschaft een

antwoord op de vraag of het mogelijk is de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte ten

gevolge van de intergroeps-reizen binnen een concrete produktie-situatie te reduceren. Ret

verder uitwerken en uittesten van deze ontwerptechniek tot een in de praktijk bruikbaar

hulpmiddel in een ontwerptraject voorziet in de behoefte aan concrete instrumenten voor

het vormgeven van organisaties.

Door middel van het stroomlijnen van de produktiestructuur kan het bereik van de

prestaties van de organisatie op het gebied van beheersbaarheid in belangrijke mate

verruimd worden. De keuze voor een bepaalde groepering en koppeling van de primaire

processen in de organisatie bepaalt namelijk mede de omvang van de beheersbehoefte.

Hiermee worden de fundamenten van een effectieve organisatie aangebracht. Enerzijds

biedt deze stroomlijning de mogelijkheid - maar geen garantie - om tegen lagere kosten

eenzelfde niveau van kwaliteit van de arbeid te realiseren, omdat in zijn totaliteit minder

beheersmogelijkheden benodigd zijn. Anderzijds kan een toegenomen mate van

beheersbaarheid een bijdrage leveren aan het realiseren van flexibiliteit. Op deze wijze kan

de ontwerptechniek bijdragen aan het realiseren van de drie functie-eisen, zoals die in de

sociotechnische benadering zijn gespecificeerd. Het ter discussie stellen van de keuzes die

gemaakt zijn bij het vormgeven van de produktiestructuur vormt hierbij een essentiele en
noodzakelijke, doch niet voldoende stap in een herontwerpproces. Zoals gezegd, de
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ontwerptechniek SPS vonnt slechts een instrument VOOT een enkele stap uit de ontwerp

aanpak. In combinatie met andere technieken en als onderdeel van een integrale

ontwerpfilosofie kan SPS echter een belangrijke functie vervullen bij het vemieuwen van

een organisatie.

Nadat de produktiestructuur vonngegeven is, kan de besturingsstructuur ontworpen

worden. Hiennee wordt begonnen op het detailniveau, waarbij regelkringen aan de
gevonnde taakgroepen toebedeeld worden. Ben taakgroep wordt gedefinieerd als: 'een

groep mensen, in een vast werkverband en constante samenstelling met breed inzetbare

leden, die voor het uitvoeren, regelen, evalueren, analyseren en verbeteren van een

duidelijk afgeronde produktietaak verantwoordelijk zijn en hiervoor de benodigde

middelen ter beschikking hebben' (Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). Daama worden de

regeltaken die dit niveau ontstijgen, toegewezen aan het eerstvolgende niveau in de

organisatie, tot aan het macroniveau toe. Basisprincipe bij de verdeling van regelende

aktiviteiten is dat de optredende variantie zo dicht mogelijk bij de bron moet kunnen

worden aangepakt (vergelijk de 'Law of requisite variety', Ashby, 1956). Dit impliceert,

dat de taakgroepen uitgerust worden met regelkringen die het mogelijk maken deze

storingen op te lossen. Vervolgens resteren een aantal regelkringen waarvoor een zeker

overzicht benodigd is over verschillende taakgroepen. Deze worden toegewezen aan de

zogenaamde 'operationele groep', een kleine groep specialisten die decentraal zijn

opgesteld ten behoeve van een aantal taakgroepen. Hierin kunnen zich bijvoorbeeld

bevinden een laborant, een onderhoudsmonteur en een planner. Zij krijgen een aantal

interlokale regelkringen toegewezen. Ook hiema resteren een aantal regelkringen, namelijk
die welke het produktieniveau ontstijgen. Deze worden vervolgens toegewezen aan het

macroniveau in de organisatie, waar zich de centrale stafdiensten bevinden.

Na het implementeren van deze taakverdeling ontstaan besturingsstructuren die zich

kenmerken door een sterke decentralisatie van aktiviteiten. Binnen de taakgroepen wordt

zelforganisatie zo veel mogelijk bewerkstelligd. Principes die hierbij een rol spelen zijn:

'redundancy of functions', 'requisite variety', 'minimum critical specification', en 'double

loop learning' (zie Kuipers & Van Amelsvoort, 1990). Brede inzetbaarheid, een

doeltreffend arsenaal aan reactiemogelijkheden op mogelijke verstoringen, de beschikking

over vrijheidsgraden om naar eigen inzicht en ervaring te kunnen handelen en het kunnen

beoordelen van de juistheid van heersende nonnen vonnen de basis van zelforganisatie

voor de taakgroep. Hierdoor wordt het voor de groep mogelijk om alert en snel in te

spelen op onverwachte veranderingen die zich voordoen. Lerend vermogen,

vrijheidsgraden en nonnbijstelling zijn immers voorhanden. Deze structuurvonn lijkt bij

uitstek geschikt voor situaties die gekenmerkt worden door grote variaties in de omgeving.

7.3 Bruikbaarheid van de met behulp van SPS behaalde resultaten voor de praktijk
Het toepassen van SPS heeft per bestudeerde situatie een specifiek herontwerp
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opgeleverd. Dit ontwerp is aan een aantal deskundigen in het bedrijf ter beoordeling

voorgelegd. Zij hebben, ieder voor zich, een inschatting gegeven van de praktische voor

en nadelen die zij zagen. Op basis hiervan zijn zij tot een samenvattend oordeel gekomen:

potentiele verbetering, stabilisatie danwel verslechtering ten opzichte van de huidige

situatie.

Daamaast is het papieren herontwerp ook door de onderzoeker zelf beoordeeld. Vanuit

theoretisch oogpunt is beredeneerd wat de gevolgen zouden zijn voor de drie maatstaven

flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit van de arbeid, indien het voorgestelde ontwerp

geYmplementeerd zou worden.

De resultaten van de beoordeling worden hieronder gepresenteerd. In tabel 7.2 worden per

organisatie de beoordelaars aan de hand van hun functie weergegeven.

Tabel 7.2: Ovenicht van de beoordelaars en hun functie.

bedrijfa
produktie-manager

bedrijfsleider
bedrijfsleider

produktie-pIanner
produktie-pIanner

onderzoeker

bedrijfb
produktie-manager

produktie-ehef

onderzoeker

bedriffc
plant manager

verpakkingsmanager
verpakkings-planner

managerefficiency-afd.

ondenoeker

bedrijfd
projectIeider

onderzoeker

Uit dit overzicht blijkt, dat, buiten de onderzoeker, met name medewerkers uit de

produktie en planning betrokken zijn geweest bij het beoordelen van het herontwerp. De

reden hiervoor is dat zij geacht werden een goed overzicht over de verschillende processen

te hebben en zodoende adequaat konden inschatten welke problemen er zouden kunnen

optreden. In de bedrijven a, b en c is aan aIle beoordelaars afzonderlijk het herontwerp

voorgelegd en hen om commentaar gevraagd. In bedrijf d is het herontwerp alleen in

eerste instantie door de projectleider becommentarieerd, in de einddiscussie zou ruimte

gemaakt worden voor de inventarisatie van de overige meningen.

De mening van de verschillende deskundigen is steeds afzonderlijk geYnventariseerd.

Hoewel de inschatting van de onderzoeker plaatsvond voordat de mensen uit het bedrijf

zich over het papieren herontwerp had uitgesproken, waren de bedrijfsbeoordelaars tijdens

hun eigen inschatting niet op de hoogte van het theoretische oordeel van de onderzoeker.

In drie van de vier bedrijven konden de oordelen van verschillende functionarissen naast

elkaar worden gelegd, teneinde de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen.

Daamaast is getracht de geldigheid van de individuele oordelen na te gaan tijdens een
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discussie in de eindpresentatie-sessie. De bij het project betrokken medewerkers en het
management kregen daarbij het door de onderzoeker gemaakte organisatie-herontwerp
voorgelegd, waarna zich een open discussie ontspon. Hierin werd de bruikbaarheid van
het herontwerp besproken.
In de volgende paragrafen worden de diverse oordelen van de deskundigen per bedrijf

gepresenteerd, gevolgd door de theoretische evaluatie van de onderzoeker, een illustratie

van concrete mogelijkheden en een beknopt verslag van de 'follow-up'.

73.1 Bruikbaarheid van het herontwerp voor bedrijfa

Bedrijf a, met haar ruim 200 verschillende chernische produkten, is in de aangetroffen
situatie op basis van geografische overwegingen opgedeeld in vier clusters van mensen en

middelen, die functioneel geconcentreerd zijn. Hierdoor bestaan veel interne
uitwisselingsrelaties. De divergerende goederenstromen worden gekenmerkt door een
grote onderlinge verwevenheid. Verstoringen die vroeg in het produktie-traject

plaatsvinden, hebben dientengevolge consequenties voor veel eindprodukten.

In de met behulp van SPS herontworpen structuur zijn, door een stroomsgewijze

groepering van de bewerkingen, op papier clusters van operators gevormd die met elkaar

een groot deel van het produktenpakket tot in het eindstadium produceren. Voor slechts
enkele produkten zijn zij toeleverancier voor andere groepen. In deze nieuwe situatie
kunnen zij, omdat ze weten in welke beperkte range van eindprodukten het halffabricaat

gebruikt zal worden, anticiperen op mogelijke afwijkingen in de kwaliteit van het

toegeleverde tussenprodukt, hoe minimaal die afwijkingen op zichzelf ook kunnen zijn.
Een groot aantal volgtijdelijke bewerkingen aan de produkten-in-wording vallen namelijk
binnen de produktie-groep.

In bedrijf a is aan vijf deskundigen uit de organisatie een inschatting van de bruikbaarheid
van het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp voor hun organisatie

gevraagd. Zij werden alle afzonderlijk geYnventariseerd. In tabel 7.3 treft men een korte

samenvatting en codering van deze oordelen aan, alsook de inschatting van de onderzoeker

over de kansen van het herontwerp.

Uit tabel 7.3 blijkt, dat de bedrijfsbeoordelaars met enig voorbehoud positief reageerden
op het herontwerp. Aangezien men zelf bezig was geweest met vraagstukken omtrent de

structurering van de prbduktie-organisatie, werd deze theoretische exercitie als een soort
'toets' inzake het eigen werk beschouwd. De onderzoeker had een andere invalshoek

gekozen voor het maken van het herontwerp dan de organisatie zelf. Daar waar de

bedrijfsmensen waren uitgegaan van de gegeven omstandigheden, beschouwde de
onderzoeker de routes van het produktenpakket, zonder dat a priori met deze

randvoorwaarden en belemmeringen rekening werd gehouden. Door dit verschil in
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uitgangspunten ziet het ontwerp van de produktiestructuur er in het papieren herontwerp
van de onderzooker heel anders uit.

Tabel 7.3: Overzicht van de visie van de verschillende beoordelaars over het papieren herontwerp voor
bedrijf a en de codering van dit oordeel door de onderzoeker (+ =positief; ± =twijfelachtig;
- = negatiet).

beoordelaar
produktie-manager

bedrijfsleider
bedrijfsleider

produktie-planner
produktie-planner

mening over het herontwerp voor bedrijfa code
herontwerp behoeft zeker nadere bestudering +
twijfel of opsplitsen van bewerkingen voordelig is ±
risico's van onderbezetting van installaties aanwezig ±
kans op inefficiency met betrekking tot capaciteiten ±
interessant idee, verder uitzoeken +

onderzoeker herontwerp biedt perspectieven +

Voordelen in het met behulp van SPS gecreeerde herontwerp werden door de

bedrijfsbeoordelaars met name verwacht op het gebied van communicatie en informatie

tussen de operators. Door een reductie van de omvang van de intergroeps-reizen verwacht

men minder afstemmingsbehoofte met en minder afhankelijkheid van andere clusters,

waardoor de kans op fouten gereduceerd en de produktkwaliteit verbeterd zou kunnen

worden. Daarnaast voorzag men kortere doorlooptijden door het nauwkeuriger aansluiten

van (delen van) de goederen- en orderstromen.

De deskundigen uit het bedrijf voorzagen echter eveneens potentiele nadelen op het gebied

van bezettingsgraden en opgesplitste deskundigheid, omdat in het herontwerpvoorstel

voor twee bewerkingen de installaties over twee groepen verdeeld zouden moeten worden.

De flexibiliteit voor wat betreft de omschakeling naar andere produkten zou hierdoor

kunnen afnemen. Eveneens zou de kans op contaminatie van produkten volgens het

bedrijf kunnen toonemen. Voor bepaalde stoffen geldt, dat zij absoluut niet met elkaar in

aanraking mogen komen. Daardoor is een grootscheeps schoonmaakprogramma bij

overschakeling van dergelijke produkten noodzakelijk. Afgezien van een mogelijk

kwaliteitsprobleem levert dit ook de nodige verliezen aan omsteltijd op. De genoomde

punten zouden belangrijke belemmeringen kunnen opleveren voor de realiseerbaarheid van

het voorstel. De effecten van de voorgestelde clustering zouden op deze punten nader

bestudeerd mooten worden, alvorens een definitiever standpunt ingenomen zou kunnen

worden.

De onderzoeker heeft het herontwerp op theoretische criteria geevalueerd. Oit houdt in dat
voor de functie-eisen beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en flexibiliteit is ingeschat

wat de effecten van het toopassen van SPS in bedrijf a zullen zijn. Het instrument richt
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zich Op het minimaliseren van de intergroeps-reizen tussen de verschillende clusters. Zoals

reeds getoond in hoofdstuk 6, resteert hierdoor voor bedrijf a aanzienlijk minder

beheersbehoefte. Dit opent naar het oordeel van de onderzoeker goede perspectieven voor

het streven naar het voldoen aan de functie-eisen.

Op het gebied van beheersbaarheid ziet de onderzoeker in bedrijf a mogelijkheden voor

verbetering via de voorgestelde produktiestructuur. Aangezien elk cluster met een kleiner

deel van het produktenpakket te maken krijgt, dat wi! zeggen met minder beheersbehoefte,

kan de operator het vakmanschap volledig aanwenden voor een kleinere range van

produkten. Hierdoor kan de kwaliteit van het eindprodukt stijgen. Bovendien vermindert

het aantal verstoringen dat veroorzaakt worden door communicatiefouten tussen clusters,

omdat de produkten voor het merendeel binnen de groep geproduceerd worden. Bij elke

overdracht naar een ander cluster loopt men de kans dat produkt-specifieke informatie

verloren gaat. Daarnaast zal de doorlooptijd van de eindprodukten voor een deel bekort

kunnen worden, omdat een aantal schakels tussen clusters in de produktieketen zijn komen

te vervallen. Bovendien kan men per produkt in een stroomsgewijze opstelling sneller

reageren op onverwachte verstoringen, zoals het uitvallen van een bepaalde installatie of

het te laat arriveren van benodigd materiaal.

Met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid voorziet de onderzoeker eveneens

mogelijkheden tot verbetering. Zo biedt deze vorm van werkorganisatie de mogelijkheid

om een aantal verwante regeltaken, zoals storingen verhelpen en kwaliteitscontroles

verrichten, in het takenpakket te integreren. Hoewel deze mogelijkheden tegen hogere

kosten ook in de bestaande situatie aangebracht zouden kunnen worden, ligt de allocatie

van dergelijke taken in een stroomsgewijze structuur meer voor de hand, omdat de clusters

op die wijze 'afgeronde delen' van het totale werkpakket voor hun rekening kunnen

nemen. In het SPS-herontwerp zal kwaliteit van de arbeid tegen lagere kosten gerealiseerd

kunnen worden dan in de aangetroffen structuur, omdat er minder beheersbehoefte

resteert.

Zoals in paragraaf 7.1 reeds is gesteld, kunnen deze voordelen echter pas volledig benut

worden, indien de besturings- en informatie-voorzieningsstructuur tevens herontworpen

worden. Zo kan men emaar streven om medewerkers uit de groep op verschillende

plaatsen daarbinnen inzetbaar te maken. Hierdoor verkrijgt elk lid van de groep een beter

inzicht in en overzicht over alle stappen uit het produktie-proces en kan daar proceskennis

over opbouwen. Wanneer eveneens ondersteunende taken (zoals de kwaliteits-analyse) in

of zo dicht mogelijk bij de groep zouden worden geplaatst, zou de doorlooptijd van de

informatie-voorziening aanzienlijk bekort kunnen worden. De kwaliteit van de arbeid

neemt hierdoor toe, terwijl de kosten beter in de hand gehouden kunnen worden. Een

andere mogelijkheid vormt het ontwikkelen van een on-line informatie-systeem voor

dergelijke kritische gegevens. Een bijkomend gevolg van deze maatregelen zou kunnen

zijn, dat het bedrijf aantrekkelijker wordt voor de werkzoekenden op de arbeidsmarkt.



100 Produktiestructuur en organisatievernieuwing

Een concreet voorbeeld lean de mogelijkheden die een stroomsgewijze structuur biedt aan

de vormgeving van de besturingsstructuur verduidelijken. De operators worden geacht een

produkt af te leveren, dat aan vastgestelde kwaliteitsnormen voldoet. In de aangetroffen

situatie zijn zij voor deze metingen afhankelijk van een centrale stafdienst, het

laboratorium. Ret is voor het laboratorium erg moeilijk om de prioriteiten van de analyses

te bepalen, zodanig dat de produktie ongestoord kan verlopen. Bovendien zijn de

analysewerkzaamheden over verschillende medewerkers opgesplitst, wat de doorlooptijd

van de analyses verlengt. In de voorgestelde stroomsgewijze produktiestructuur wordt het

mogelijk de analyse-taken zo veeI mogelijk te integreren binnen een taakgroep.

Atbankelijk van de analyse wordt deze door een van de operators, danwel door een in de

operationele groep aanwezige laborant verricht. Op deze wijze kan de doorlooptijd worden

bekort en lean men in onderlinge samenwerking beter vaststellen wat de prioriteiten zijn

met betrekking tot de volgorde van de analyses. De benodigde informatie bevindt zich in

de operationele groep, waarbinnen ook een produktieplanner functioneert. Daamaast treedt

het zogenaamde 'double loop learning'-principe in werking. Door de nauwe

samenwerking tussen operators en laborant kan een leerproces op gang komen op het

gebied van kwaliteitsbeheersing. Anticipatie op afwijkingen en normbijstelling lean op een

lager niveau in de organisatie plaatsvinden, omdat daar de benodigde informatie aanwezig

is. Aldus kunnen in deze situatie door veranderingen in de produktiestructuur en in de

verdeling van de regelkringen een aantal voordelen behaald worden ten opzichte van een

functionele structuur. Op het moment dat men alleen de compositie van de clusters zou

wijzigen, zonder de besturings- en informatievoorzieningsstructuur aan te passen, blijven

deze mogelijkheden onbereikbaar.

De onderzoeker oordeelt minder positief over de functie-eis flexibiliteit. In het herontwerp

wordt voor twee bewerkingen voorgesteld de beschikbare capaciteiten op te splitsen over

twee van de groepen. Rierdoor kan een groot aantal produkten binnen een groep

geproduceerd dan weI afgewerkt worden. Door de ongelijke verdeling in volumes over de

installaties in deze groepen, kan een overbezetting van bepaalde installaties ontstaan.

Rierdoor zullen produkten-in-wording vaker moeten wachten totdat zij bewerkt kunnen

worden. De flexibiliteit van dit procesdeel neemt dus af. Dit kan een ongewenste situatie

zijn. Om dit te voork6men, zullen een aantal te bewerken partijen 'uitgeleend' moeten

worden aan een andere groep, waardoor het aantal intergroeps-reizen, en dus de

complexiteit zal toenemen. Ret is echter onduidelijk of hiermee alle in het herontwerp

gewonnen beheersbaarheid teniet zal worden gedaan. Overigens verwacht de onderzoeker,

dat door een toegenomen beheersing van de produktkwaliteit een reductie in het aantal

herbewerkingen zal plaatsvinden, waardoor produktie-capaciteit vrijgemaakt wordt voor

de overige partijen. De omgevingsonzekerheid, die zich, zo bleek in hoofdstuk 4, het

sterkst voordoet op het gebied van de technologische ontwikkelingen, geeft geen

eenduidige aanwijzingen omtrent de gevolgen van een eventuele reductie in flexibiliteit
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voor het functioneren van de organisatie als geheel.

Samenvattend is het oordeel van de onderzoeker positief. Het lijkt erop, dat de voordelen

omtrent produktkwaliteit, doorlooptijd en vakkennis van het personeel omvangrijker zullen
zijn dan de nadelen van het opsplitsen van een aantal bewerkingscapaciteiten. Nadere

berekeningen zouden dit echter moeten uitwijzen.

De 'follow-up'-bijeenkomst in bedrijf a werd bezocht door aIle betrokkenen (± 20
personen). De afsluitende discussie over het herontwerp Ieverde een positief beeld op. In
het algemeen kan gesteld worden, dat men het eens was over de potentiele

verbetermogelijkheden die het voorstel in zich had, maar dat van een aantal factoren nog

niet bekend was, hoe zij zouden uitwerken in de herontworpen situatie. De onderzoeker
sloot de studie in bedrijf a af met het instellen van een werkgroep, die de implementatie

mogelijkheden nader zou gaan bestuderen. Een hernieuwd contact met bedrijf a na

ongeveer een jaar Ieerde, dat de organisatie verder was gegaan met het onderzoeken van de

kansen die het herontwerp bood. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het implementeren van
gedeelten van het herontwerp. De bewerkingen zijn volgens de hoofdlijnen van het
papieren heron twerp geclusterd. Bovendien zijn een aantal ondersteunende

werkzaamheden in het takenpakket van de clusters opgenomen, waaronder het intern

transport en een aantal kwaliteits-analyses. Ook de keten van logistieke bewerkingen is tot
een organisatorisch geheel gemaakt, waardoor de benodigde afstemming tussen de

desbetreffende organisatorische eenheden is komen te vervallen. Daarnaast zijn op het
gebied van de besturingsstructuur en informatie-voorziening veranderingen aangebracht.

Uit de studie bij bedrijf a blijkt, dat het toepassen van SPS tot interessante nieuwe

inzichten voor de praktijk kan Ieiden. Een implementatie van de nieuwe produktiestructuur

kan echter niet plaatsvinden voordat het herontwerp voor aIle aspecten is geoptimaliseerd

en als integraal geheel op zijn merites is beoordeeld. In het geval van bedrijf a gold dit met
name voor de onzekerheid met betrekking tot de benodigde flexibiliteit.

7.3.2 Bruikbaarheid van her herontwerp voor bedrijfb
Bedrijf b is gekarakteriseerd als een petrochemische produktie-organisatie met 11
verschillende bulkprodukten. In een hooggeautomatiseerde omgeving worden zij
geproduceerd door twee groepen van operators, die op basis van geografische argumenten
zijn gevormd. In de aangetroffen situatie neemt de ene groep van operators een aantal

opeenvolgende bewerkingen voor haar rekening, terwijI de andere groep de eerste

bewerking en een aantal eindbewerkingen verricht.

In de met behulp van SPS herontworpen produktiestructuur is een andere groepering van

de produktie-processen voorgesteld. De operators zijn nu zodanig gegroepeerd, dat de
eerste bewerking in de groep met de overige basisbewerkingen is opgenomen, terwijl de
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andere groep er een bewerking voorafgaand aan de eindbewerkingen bij heeft gekregen.
Deze verandering heeft tot gevolg dat slechts voor een beperkt aantal produkten een
intergroeps-reis overblijft. Dit levert een aanzienlijke reductie van de aangeslibde

beheersbehoefte in de goederenstromen op.
In bedrijf b is aan twee deskundigen uit de organisatie een inschatting van de praktische
bruikbaarheid van het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp gevraagd. In

tabel 7.4 treft men een korte samenvatting en codering van deze oordelen aan, alsmede de
inschatting van de onderzoeker over de mogelijkheden van het herontwerp.

Tabel 7.4: Overzicht van de visie van de verschillende beoordelaars over het papieren herontwerp voor
bedrijfb en de codering van dit oordeel door de onderzoeker (+ =positief; ± =twijfelachtig;
-=negatief).

beoordelaar
produktie-manager

produktie-chef

onderzoeker

mening over her herontwerp voor bedrijfb
geograflSChe redenen te zwaarwegend
geen voordeel te behalen met andere clustering

herontwerp biedt nauwelijks voordelen

code

Opvallend is, dat - ondanks het feit dat de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte een

aanzienlijke reductie kan ondergaan (zie hoofdstuk 5) - de twee afzonderlijke beoordelaars

uit het bedrijf geen voordeel verwachten. Zij oordeelden beiden ajwijzend ten aanzien van
de geschiktheid van het gepresenteerde herontwerp voor hun bedrijf. Hun visie is, dat het

produktie-proces wordt gekenmerkt door een zeer geringe variatie in produkten en

grondstoffen, grote voorspelbaarheid en veel reactiemogelijkheden, zoals uitbesteding van

werk en opslagfaciliteiten. Vit de resultaten van de omgevingsanalyse bleek eveneens, dat

er in deze situatie slechts beperkt sprake is van verandering en onzekerheid (zie ook
hoofdstuk 4).

Hoewel dus het SPS-herontwerp veel lager scoorde op de omvang van de aangeslibde

beheersbehoefte, werd een mogelijke realisatie van de bijbehorende structuur niet als

zinvol ervaren. De intergroeps-reizen in dit bedrijf vergen nauwelijks enig menselijk
handelen en brengen ook weinig storingskansen met zich mee. Dit lijkt veroorzaakt te
worden door de extreem hoge automatiseringsgraad. Een praktisch bezwaar voor het

overschakelen op de voorgestelde structuur vormt het geografische aspect. De

verschillende bewerkingen liggen ver uiteen op het fabrieksterrein. In het SPS-herontwerp
wordt voorgesteld bewerkingen bijeen te voegen, waartussen de fysieke afstanden groot

zijn. Dit wordt als 'onhandig' beoordeeld, de kosten wegen niet op tegen de baten.
Doorslaggevend in de beoordeling is echter, dat geen voordelen van het bijeenvoegen van

bewerkingen in de stroomrichting worden verwacht. Er worden geen verbeteringen
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verwacht voor de bedrijfsvoering, omdat momenteel de zich voordoende storingen

eenvoudig gehanteerd en verwerkt kunnen worden. Met andere woorden, de omvang van

de beheersbehoefte is zodanig, dat de beheersmogelijkheden hiervoor ruimschoots
toereikend zijn.

De onderzoeker heeft het herontwerp theoretisch geevalueerd. In termen van

beheersbaarheid verwacht de onderzoeker, dat de hier te boeken winst zeer beperkt zal

zijn. Het voordeel, dat er een enkele overdracht van produkten in de stroom minder zal zijn

- waardoor de kans op fouten in het proces kan verminderen - wordt als verwaarloosbaar

klein ingeschat. Aangezien het hier een bewerking betreft, weIke slechts een halfprodukt

kan produceren waarvan de output altijd aan dezelfde eisen moet voldoen, bestaat er
nauwelijks enige onzekerheid. Samenvoeging met de daarop volgende processen zou

slechts een kleine winst in een toch al reeds minimale marge betekenen. Ook een potentiele

reductie van de wachttijden tussen de desbetreffende bewerkingen levert per saldo weinig

op. De wachttijden zijn namelijk al beperkt door de gehanteerde 'Just in Time'-filosofie in

aan- en afvoer van grondstoffen en eindprodukten. Een nadeel in dit ontwerp vormt het

feit dat de fysieke afstand tussen de meetkamer en de processen zelf groter wordt,

waardoor de kans dat storingen spontaan opgemerkt worden door operators die langs de

installaties lopen, afneemt. De onderzoeker heeft dan ook de indruk, dat de reductie van de
intergroeps-reizen in het gunstigste geval slechts een geringe verbetering in de marge van

de beheersbaarheid kan opleveren.

Ook met betrekking tot de gevolgen van de voorgestelde structuurverandering voor de

kwaliteit van de arbeid stelt de onderzoeker, dat in de aangetroffen situatie weinig extra
resultaat geboekt kan worden. De organisatie heeft in het recente verleden al veel tijd en

werk gestoken in het verbeteren van de arbeidsinhoud en -omstandigheden. Hierbij is in

de organisatie een systeem ingevoerd, waarmee de verantwoordelijkheid voor het

(preventieve) onderhoud van de fabrieksinstallaties bij de operatorgroepen is gelegd. EIke

ploeg en sectie heeft een afgerond deel van de fabriek toegewezen gekregen. Voor elk

onderdeel is een inspectie-taak en -frequentie bepaald. EIke groep operators rapporteert aan

hun chef over de staat van de hen toebedeelde installaties. Daamaast houden de operators

de handboeken van hun 'eigen installaties' bij en is een direct contact gelegd tussen de

proces-ingenieur, die tot taak heeft de procesvoering te verbeteren, en de operators die met

de desbetreffende apparatuur werken. Op deze manier heeft men in de organisatie invulling

gegeven aan het streven naar een betere afstemming tussen de capaciteiten van de operators

- die veelal een opleiding op hbo-niveau hebben - en de aangeboden baan, die in dit geval

niet meer eenzijdig uit 'monitoren' (het bewaken van de bedrijfsprocessen via

beeldschermen) bestaat. De onderzoeker ziet geen mogelijkheden voor het realiseren voor

een beter niveau van kwaliteit van de arbeid.

Volgens de onderzoeker is de hoeveelheid flexibiliteit, benodigd voor het opvangen van te
vroege of te late leveringen, ruimschoots aanwezig in de aangetroffen situatie. Zij bevindt
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zich voornamelijk in de opslagmogelijkheden van grondstoffen en eindprodukten,
waardoor onvoorziene omstandigheden opgevangen kunnen worden. Bovendien zijn de

doorlooptijden in deze tak van industrie zo kort, dat binnen enkele uren of etmalen
storingen opgelost kunnen worden. Verstoringen die door de apparatuur veroorzaakt
worden, zijn zoveel mogelijk teruggedrongen door de opname van de preventieve
onderhoudswerkzaamheden in het takenpakket van de operators.

Samenvattend komt de onderzoeker tot het oordeel dat, vanuit een theoretisch oogpunt
bekeken, van het herontwerp nauwelijks enige vooruitgang op de drie functie-eisen mag

worden verwacht.

In deze gevalstudie is besloten geen gezamenlijke einddiscussie te houden, omdat de

meningen van de beoordelaars onderling volstrekt identiek waren. Zowel de

bedrijfsbeoordelaars als de onderzoeker conc1uderen, dat door het toepassen van SPS in
deze bulkproduktie-situatie, nauwelijks enige winst geboekt kan worden. Dit oordeellijkt
tegengesteld aan de doeltreffendheid en doelmatigheid, waarmee het instrument SPS in

bedrijf b kon worden toegepast. Daar werd echter gekeken naar de verbetermogelijkheden
op een aspect, terwijl hier de mogelijke reductie van de omvang van de beheersbehoefte in

het kader van een gewenst totoolresultaat wordt geplaatst.
Hoewel de cijfers suggereren, dat in situatie been enorme winst met betrekking tot de
hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte kan worden behaald, blijkt in deze

praktijksituatie zo'n reductie nauwelijks enige waarde te hebben. In hoofdstuk 8 zal hierop

nader worden ingegaan aan de hand van het model over aangeslibde beheersbehoefte.

7.3.3 Bruikbaarheid van het herontwerp voor bedriffc
Bedrijf c houdt zich bezig met het produceren en verpakken van een grote hoeveelheid
verschillende farmaceutische preparaten. Het onderwek heeft zich geconcentreerd op de

stromen binnen de verpakkingsafdeling, die momenteel functioneel georganiseerd is. De

295 preparaten zijn als gevolg van de verpakkingsmogelijkheden in variatie toegenomen

tot zo'n 1000 soorten, afgezien nog van het onderscheid naar talen en landen. In de

huidige organisatie-vorm zijn de circa 140 medewerkers van de afdeling per bewerking
gegroepeerd. Verschillende bewerkingen vormen tesamen een sectie, waarvan er in totaal

drie zijn. De goederenstromen hebben een convergerend karakter, wat resulteert in de
situatie dat verschillende materialen op het juiste moment bij de juiste bewerkingen moeten
arriveren. Het aantal bewerkingen dat een produkt moet ondergaan, varieert van een tot

vier. De modus is twee (59% van het assortiment). Slechts 8% van de produkten behoeft

een bewerking te ondergaan. In de planning worden tussen deze bewerkingen wachttijden

ingebouwd, omdat de afzonderlijke bewerkingen een eigen optimale volgorde en
bezettingsgraad kennen. Hierdoor kan het gebeuren, dat een bepaalde soort verpakking
slechts eenmaal in de drie weken 'gedraaid' wordt.
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In het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp zijn de produkten naar

overeenkomsten in hun bewerkingsroutes gegroepeerd. Er zijn dientengevolge vier

stromen binnen de afdeling onderkend. De operators en produktie-middelen zijn hiemaar
onderverdeeld. Vrijwel alle produkten kunnen hun verpakkingsbewerkingen aldus binnen

de gevormde clusters ondergaan. Slechts enkele procenten (in volume uitgedrukt; in

assortiment nog minder) dienen de groep te verlaten. Binnen de groepen kan de hele range

aan hoeveelheid bewerkingen verwerkt worden.

In bedrijf c is aan vier deskundigen uit de organisatie een inschatting van de praktische
bruikbaarheid van het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp gevraagd. In
tabel 7.5 vindt men een korte samenvatting en codering van deze oordelen, alsmede de
inschatting van de onderzoeker.

Tabel 7.5: Overzicht van de visie van de verschillende beoordelaars over het papieren herontwerp voor
bedrijf c en de codering van dit oordeel door de onderzooker (+ = positief; ± = twijfelachtig;
-=negatief).

beoordelaar
plant-manager

verpakkingsmanager
verpakkingsplanner

manager effiency-dept

onderzoeker

mening over het herontwerp voor bedrijfc
moot zeker verder uitgezocht worden
interessant, maar wei veel praktische problemen
komt grotendeels overeen met een zelfgemaakt,
maar nooit ingevoord ontwerp
ziet er logisch uit, verdient nadere studie

herontwerp lijkt veel verbetering te kunnen bieden

code
+
±
±

+

+

Zoals uit tabel 7.5 blijkt, werd door de bedrijfsbeoordelaars van bedrijf c positief
gereageerd op het gepresenteerde SPS-herontwerp. Men gaf aan voordelen te verwachten

op het gebied van doorlooptijden, tussenvoorraden, storingskansen en dus ook kosten.
Bovendien zou de voorgestelde organisatie-vorm kunnen bijdragen aan de betrokkenheid

en motivatie van het personeel, waardoor het hoge verzuimcijfer zou kunnen dalen.
Aangezien het herontwerp een theoretische exercitie was, konden de potentiele
belemmeringen door de beoordelaars uit het bedrijf nog niet goed worden ingeschat.

Daarom werd enig voorbehoud gemaakt.

Ook de onderzoeker is, vanuit theoretisch oogpunt, van mening dat in deze situatie grote
voordelen behaald kunnen worden. Door de sterke afname van de omvang van de
intergroeps-reizen wordt met betrekking tot de beheersbaarheid verwacht, dat de

doorlooptijd van de orders een aanzienlijke bekorting zal kunnen ondergaan. Deze periode

is momenteel standaard 10 weken. Hoewel dit in deze tijd met de sterke opkomst van de
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'Just in Time'-principes en grote nadruk op kostenbeheersing ongewoon klinkt,
ondervindt het bedrijf hiervan geen merkbare nadelen. Raar positie voor wat betreft de

levertijden is in de afzetmarkt op dit gebied namelijk niet uniek, zelfs normaal te noemen.

WeI geeft dit duidelijk aan, welke enorme voordelen op dit terrein nog te realiseren zijn. In
hoofdstuk 4 werd een beperkte mate van verandering en onzekerheid in de omgeving van
deze organisatie geconstateerd. Vanuit de omgeving wordt weinig druk uitgeoefend op het

aanscherpen van deze prestaties.
Door de besturing van de orders binnen de stromen te alloceren en ook de tussenopslag
daarbinnen te plaatsen, krijgt de groep een aantal instrumenten in handen, die haar in staat
stelt om op mogelijke verstoringen adequaat te reageren. Te denken valt hierbij aan het
opvangen van spoedorders en onverwachte afwezigheid van medewerkers. Bovendien

mag verwacht worden, dat de storingskans kleiner is geworden ten gevolge van de

stroomsgewijze organisatie. De kennis, behorende bij het produkt-in-wording, blijft
binnen de groep, waardoor - beter dan in de functionele opstelling - geanticipeerd kan

worden op potentiele storingsbronnen.

Eenzelfde niveau van kwaliteit van de arbeid kan volgens de onderzoeker in het
herontwerp tegen lagere kosten dan in de aangetroffen situatie gerealiseerd worden. Dit
komt, omdat een fors aantal regelkringen zuBen verdwijnen ten gevolge van de

vereenvoudiging van de stromen door de afdeling heen. De kwaliteit van de arbeid kan
overigens aanzienlijk toenemen, indien men het takenpakket van de clusters uitbreidt met

diverse ondersteunende en regelende werkzaarnheden. Ret ziekteverzuim kan dalen op het
moment dat werk geboden wordt, dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de

werknemers. Deze voordelen kunnen echter pas gerealiseerd worden, indien men het

gehele ontwerptrajeet doorloopt.

Met betrekking tot de funetie-eis 'flexibiliteit' verwaeht de onderzoeker, dat de
voorgestelde stroomsgewijze produktiestruetuur hieraan een positieve bijdrage zal kunnen

leveren. Indien de reaetie-snelheid binnen de stromen sterk toeneemt ten opzichte van de

huidige situatie, wordt de organisatie sneller wendbaar in geval van veranderingen in de

omgeving.

Een illustratie kan de mogelijkheden van het doorlopen van het gehele organisatie

ontwerptrajeet verduidelijken. In de aangetroffen situatie bestond een funetionele

struetuur, waarbij de produkten een aantal deelbewerkingen binnen een cluster ondergaan.
De planner stuurt elk van de clusters apart aan' Deze funetionele groepen ontvangen van
de planning orders, waarvoor men de benodigde materialen uit een eentraal opslagpunt

(een andere afdeling) moet laten komen. Na afwerking worden de afgewerkte orders

retour gezonden naar het magazijn. De planner ontvangt een berieht over gereedmelding,
waarna een volgend cluster voor de verwerking van diezelfde partij ingesehakeld kan

worden. De clusters verliezen op die manier het zieht op het geheel. Zij kunnen niet
antieiperen op bewerkingen die komen. Bovendien brengt deze werkwijze lange
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doorlooptijden met zich mee. In de herontworpen, stroomsgewijze StructuUT lean elk

cluster, nu vormgegeven als taakgroep, voor vrijwel al haar produkten alle benodigde

bewerkingen verrichten. Centrale planning kan tot een minimum beperkt worden. De
gevormde clusters kunnen, omdat ze het gehele traject kunnen overzien, zelf inschatten aan

welke orders de hoogste prioriteit gegeven moet worden, mits de verlangde einddatum aan
hen kenbaar wordt gemaakt. De clusters verliezen bovendien geen doorlooptijd ten

gevolge van diverse schakels met de centrale opslag en planning. De in de herontworpen
situatie geschetste voordelen kunnen alleen gerealiseerd worden, indien men niet alleen de
bewerkingen en mensen anders groepeert in clusters, maar ook in de besturings- en

informatie-voorzieningsstructuur de benodigde veranderingen aanbrengt. Zo zal in dit

geval de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gewenste doorlooptijd mede
binnen het cluster gelegd moeten worden en moeten bijbehorende taken zoals
'tussenvoorraadbeheersing' en de prioriteitenstelling met betrekking tot de orders

gedecentraliseerd worden. Uiteraard moet de groep, wil zij deze taken adequaat uitvoeren,
over informatie omtrent orders en voorraadkosten beschikken. Alleen indien men de
gehele ontwerp-aanpak doorloopt kunnen de hier geschetste mogelijkheden gerealiseerd
worden.

In de eindpresentatie en de daarop volgende discussie bleek, dat men allen van mening
was dat het papieren herontwerp goede perspectieven hood. Onzekerheden in het oordeel
leken zich te concentreren op mogelijke belemmeringen zoals lay-out, klimatologische
eisen en benodigde opslagpunten. Daarom werd besloten tot een nadere bestudering van

het voorstel. Hiervoor werd in de organisatie capaciteit vrijgemaakt en een afstudeerder
van de faculteit Technische Bedrijfskunde van de TUE ingezet. Tesamen werkten zij aan
het nader uitwerken van het gepresenteerde herontwerp (Koen, 1991). Een projectteam,
dat bestond uit 5 betrokkenen en de afstudeerder, heeft vervolgens twee herontwerpen,

een door het bedrijf gemaakt functioneel herontwerp en het door de onderzoeker

voorgestelde stroomsgewijze herontwerp, naast elkaar gezet en doorgerekend. Ret met

behulp van SPS gemaakte herontwerp onderging hierbij een kleine modificatie in die zin,

dat een van de gecreeerde parallelle stromen nogmaals 'overlangs' werd opgedeeld. Dit
was noodzakelijk, omdat anders het cluster onhandig groot zou worden. Bovendien werd
alleen nog op klantenorder geproduceerd, niet meer op voorraad-orders. Dit betekent, dat

het klantenorder-ontkoppelpunt v66r in de afdeling aangrijpt en niet meer halverwege,
zoals eerst het geval was.

Beide ontwerpen werden vervolgens door de projectgroep en de plant-manager op de
vijftien criteria gescoord, acht kwalitatieve en zeven kwanititatieve aspecten. Voor elk

werden weegfactoren vastgesteld. Vermenigvuldiging hiervan met de scores op de
aspecten leidde tot een eindtotaal per herontwerp. Na een simulatie van de logistieke

situatie met behulp van het simulatie-pakket Taylor® bleek, dat de stroomsgewijze

structuur op kwantitatief gebied voor wat betreft de doorlooptijd slechts een geringe
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verlenging zou opleveren (gemiddeld 3 a4 dagen ten op zichte van gemiddeld 2 dagen in

de functionele structuur), terwijl het bewerkingstraject een stuk verlengd was. De

prestaties met betrekking tot de voorraadpositie bleken hierdoor echter vee! beter dan in het

functionele ontwerp. Er hoeven immers veel minder verschillende produkten op voorraad

gehouden te worden. Bovendien werd verwacht dat het herontwerp tot een aanzienlijke

verlaging van het ziekteverzuim zou leiden. Voor wat betreft de kwalitatieve aspecten

verwachtten beide partijen voordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden,

betrokkenheid en beheersing van de orderbesturing. Vit deze inschaningen werd duidelijk,

dat zowel de projectgroep als de plant-manager van het stroomsgewijze herontwerp meer
voordelen verwachtten dan van het functionele ontwerp (Koen, 1991). Besloten werd tot

daadwerkelijke invoering van het gemodificeerde herontwerp. O1t zal in 1991 en 1992

haar beslag krijgen.

Al met al kan gesteld worden, dat zowel door bedrijf c als door de onderzoeker grote

voordelen verwacht werden van het realiseren van het met behulp van SPS gemaakte

papieren herontwerp. Deze kunnen echter pas hun volledige omvang bereiken, indien alle

stappen van de ontwerpaanpak doorlopen worden.

7.3.4 Bruikbaarheid van her herontwerp voor bedrijfd

Bedrijf d zal in de nabije toekomst een pakket van ruim 28000 nauw verwante produkten

in grote volumes produceren. Het produktenpakket is homogeen, doch qua variaties zeer

uitgebreid. Deze verschillen betreffen met name de afmeting en dikte van het produkt, de

afwerkingsvorm, de foutentolerantie en de verpakkingsvorm. Dit impliceert grote variatie

in de instellingen van de verschillende bewerkingsinstallaties. Naast het standaard

assortiment worden ook zogenaamde 'specialties' geproduceerd, produkten waaraan

speciale eisen worden gesteld. Ze vallen buiten het normale assortiment. Bij bepaalde

bewerkingen is tijdens de produktie hiervoor extra aandacht en inspanning vereist.

De organisatie heeft met het oog op deze toekomstige situatie voor handhaving van de

bestaande produktiestructuur gekozen. De stroom van produktie-processen blijft in een

aantal segmenten opgedeeld. O1t is besloten nadat diverse parallellisatie-mogelijkheden

door het bedrijf waren onderzocht en afgewezen. Daamaast blijft voor een bewerking een

apart cluster bestaan. In deze situatie moet elk segment de totale varieteit van het

produktenpakket kunnen verwerken.

Het door de onderzoeker gepresenteerde, met behulp van SPS gemaakte, papieren

herontwerp bestaat uit twee segmenten aan het begin en het einde van het traject,

waartussen zich een tweetal parallelle stromen bevindt. Deze tweedeling is gebaseerd op

het al dan niet ondergaan van een ondeelbare bewerking. In de aldus gecreeerde parallelle
stromen is het door de operators te hanteren produktenpakket in de stroom gehalveerd,

waardoor de variatie in het aantal combinatie-mogelijkheden van de orders exponentieel
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daalt In de segmenten blijft de benodigde varieteit gelijk aan die in de door het bedrijf
gemaakte structuur.

In bedrijf d is aan een deskundige uit het bedrijf een inschatting van de bruikbaarheid van

het met behulp van SPS gemaakte papieren herontwerp gevraagd. In tabel 7.6 vindt men

een kone samenvatting en codering van dit oordeel en de inschatting van de onderzoeker.

Tabe17.6: Ovenicht van de visie van de verschillende beoordelaars over het papieren herontwerp voor
bedrijf d en de codering van dit oordeel door de ondenoeker (+ =positief; ± =twijfelachtig;
-= negatiet).

beoordelaar
projectleider

onderzoeker

mening over het herontwerp
sorteringscriterium is niet relevant

herontwerp biedt goode perspectieven

code

+

Door de beoordelaar uit de desbetreffende organisatie werd dit SPS-herontwerp als

ongeschikt beoordeeld. De ondeelbare bewerking, waarop gesorteerd is, vormt namelijk

reeds een aparte afdeling. In deze situatie leidt deze gebundelde kennis niet tot verbetering

van de produktkwaliteit. Daarnaast werd gesteld dat een volledige splitsing van de

produktie-capaciteiten over twee stromen de nodige inflexibiliteit met zich meebrengt Dit

komt overigens overeen met de door de fabrieksdirecteur gedane uitspraken omtrent

ontwikkelingen in de omgeving (zie hoofdstuk 4). Uit die informatie werd duidelijk, dat

op alle deelgebieden in de omgeving en voor de omgeving als geheel in sterke mate sprake

is van verandering en onzekerheid. De voorgestelde structuur zou niet goed passen bij de

continue verandering in eisen die vanuit de omgeving aan het bedrijf worden gesteld.

Volgens de onderzoeker kan met het gemaakte herontwerp echter weI aanzienlijke

vooruitgang geboekt worden. Op het gebied van de beheersbaarheid mag verwacht

worden dat de stroomsgewijze organisatie de doorlooptijd en kwaliteit van de produkten

ten goede komt. Immers, door een structuur te creeren waarin rninder formele grenzen zijn

ingebouwd, kan meer en sneller afstemming tussen de opeenvolgende bewerkingen

plaatsvinden. Hierdoor kan geanticipeerd worden op verstoringen en geleerd worden van

fouten. De constatering dat de veel voorkomende kwaliteitsproblemen juist samenhangen

met de kritische bewerking waarop de gehele stroom in tweeen gesplitst zou kunnen

worden, geeft hiervoor een extra indicatie. Ret personeel zou zich beter kunnen toeleggen

op de beheersing van de halve range van produkten met hun bijbehorende problemen.

Aangezien de kwaliteit van het produkt een cruciale factor voor het overleven van het

bedrijfvormt, lijkt de voorgestelde structuur een nadere studie waard.
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Met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid stelt de onderzoeker, dat de met behuIp van
SPS gemaakte produktiestructuur de mogelijkheid biedt om deze te verbeteren. Door een
stroomsgewijze organisatie kunnen de clusters de verantwoordelijkheid voor een afgerond
geheel dragen, waardoor de arbeidsinhoud aanzienlijk veelzijdiger kan worden. Of men dit

ook daadwerkelijk weet te realiseren, hangt af van de mate waarin de totale organisatie
ontwerpaanpak wordt doorlopen.

Met behuIp van een illustratie wordt getracht de mogelijkheden van de zojuist geschetste

structuur te verduidelijken. In de stroomsgewijze structuur, waarin het produktie-traject
overlangs in tweeen is opgedeeld, kan men de gecreeerde taakgroepen de
verantwoordelijkheid voor een afgerond deel uit het totale proces geven. Zij hoeven dan
slechts de helft van het produktenpakket te verwerken. Dit implieeert dat beide groepen
zich volledig kunnen toeleggen op de kwaliteitsbeheersing van de eigen produktfamilies.
Door intensieve samenwerking hierbinnen kan een leerproces op gang komen, waardoor

men kan gaan anticiperen op diverse, zelfs minimale afwijkingen. Ret 'double loop

learning'-principe treedt in werking. Men raakt in staat de vastgestelde normen naar

aanleiding van de eigen kennis en ervaring bij te stellen. Riervoor dienen dan weI de
benodigde metingen en analyses in of zo dicht mogelijk bij deze stromen gealloceerd te
worden. Een ander mogelijk voordeel van deze stroomsgewijze opdeling kan de
doorlooptijd van de orders zijn. Doordat de taakgroepen een goed zieht hebben op een
groot deel van de bewerkingen, kunnen zij goed inschatten aan welke orders zij de
hoogste prioriteit moeten toekennen. Hiervoor moeten zij echter weI met de benodigde
vrijheid zijn uitgerust. In geval van ziekte en afwezigheid zal de taakgroep in staat zijn de

werkzaamheden op te vangen, omdat zij op de verschillende plaatsen inzetbaar zijn.

Al deze voordelen kunnen echter pas worden bereikt, indien de gehele ontwerp-aanpak
doorlopen wordt.

De onderzoeker verwacht dat de fIexibiliteit inderdaad in gevaar kan komen, indien blijkt,

dat door het ontstaan van de twee parallelle stromen op bepaalde momenten te weinig
produktie-capaciteit voorhanden is. Ret is nog onduidelijk of dit probleem zich inderdaad

zal voordoen, en zo ja, of dit een tijdelijke of blijvende zaak zou zijn. Dit is afhankelijk

van de daadwerkelijke ontwikkelingen in volumes en van de gekozen uitbreiding van de
produktie-capaciteiten. Ret produktie-volume zal in de komende vier jaar volgens
prognose omslaan van een verhouding tussen de twee stromen van 1 : 3 naar 3 : 1,

uitgedrukt in volume. De ontwikkelingen op dit gebied zijn slechts zeer gedeeltelijk door

het bedrijf bei'nvloedbaar. De organisatie heeft echter weI invloed op de manier waarop de

uitbreiding van de apparatuur zal gaan plaatsvinden, waardoor problemen omtrent de
ondeelbaarheid van produktie-capaciteiten gereduceerd kunnen worden.

Samenvattend mag gezegd worden, dat de onderzoeker in het herontwerpvoorstel zeker

potentiele verbetermogelijkheden voor de organisatie ziet. Deze concentreren zich op het
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gebied van kwaliteitsbeheersing en de doorlooptijd.

III

De eindbespreking met het gehele projectteam gaf een levendige discussie. Naar aanleiding

van de bespreking van het met behulp van SPS gemaakte herontwerp werd het idee van

een tussenoplossing (d' genoemd) gelanceerd. In dit herontwerp worden de voordelen van

de door de onderzoeker voorgestelde splitsing gecombineerd met het minimaliseren van de

bijbehorende nadelen. Deze splitsing van de twee stromen zou in dit geval echter pas

aangrijpen op het punt waar de produkten verschillende bewerkingsroutes zouden moeten

ondergaan. Hierdoor kunnen in het begintraject de processen bijeen blijven, met

concentratie van bijbehorende kennis, terwijl na de splitsing toch de vruchten van

produktfamilie-concentratie geplukt zouden kunnen worden.

In figuur 7.1 is weergegeven hoe dit eruit ziet. In het gepresenteerde herontwerp d' blijft

de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte voor aIle uitdrukkingsmaten gelijk aan nul,

omdat er geen enkele intergroeps-reis hoeft te worden toegestaan. Voor dit aspect is het

ontwerp dus identiek aan herontwerp d. Doordat de opsplitsing van de stromen pas

plaatsvindt op het moment dat de variatie in bewerkingsroutes ontstaat, blijft de flexibiliteit

in het segment behouden.

Figuur 7.1: Herontwerp d', ontstaan naar aanleiding van de discussie tussen de onderzoeker en bet
projectteam.

De capaciteiten worden immers niet over twee stromen verdeeld. Met name op het gebied

van de beheersing van de produktkwaliteit werd door de projectgroep in dit herontwerp

vooruitgang verwacht. De organisatie heeft dit compromis in overweging genomen.

7.3.5 Afsluitende opmerkingen over de bruikbaarheid van SPS

Ter afsluiting van deze evaluatie worden nog een viertal opmerkingen geplaatst. Een eerste

opmerking betreft de bruikbaarheid van het herontwerp voor de praktijk. Zoals

gepresenteerd zijn drie van de vier met behulp van SPS gemaakte herontwerpen (of een

geringe modificatie hiervan) als bruikbaar voor de praktijk ingeschat. Voor bedrijf b was

het evident, dat er geen verbetering van de bedrijfsvoering behaald zou kunnen worden via

de implementatie van het stroomsgewijze herontwerp. De drie overige bedrijven
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reageerden vooralsnog positief. Het voorbehoud dat in aIle drie de gevallen werd
uitgesproken, is logisch, omdat veel consequenties van het implementeren van de

voorgestelde produktiestructuur nog niet bekend waren.
Een tweede opmerking betreft de vraag of tevoren /can worden ingeschat wanneer SPS

zinvol /can worden toegepast. Het nut van het instrument kan volgens onderzoeker tevoren
globaal geevalueerd worden. Hiervoor moet op drie gebieden globale informatie
opgevraagd worden. Ten eerste het produktenpakket. Hiervan moet bekend zijn hoe
gevarieerd het pakket is samengesteld en welke volumes bij de verschillende produkten

horen. Hier wordt gesteld, dat hoe afwisselender het pakket is, des te groter de kans op
bruikbaarheid van het toepassen van de ontwerptechniek is. Als tweede moet informatie

ingewonnen worden over de organisatie van de produktie. Inzicht moet verkregen worden

in het aantal verschillende produktie-middelen, mensen en afdelingsgrenzen. Deze factor

bepaalt gedeeltelijk de variatie die in de organisatie aanwezig is en de speelruimte om erin
te wijzigen. Verondersteld wordt, dat hoe minder stroomsgewijs de organisatie ingericht is
en hoe deelbaarder de apparatuur is, des te groter de kans is, dat positieve resultaten

geboekt kunnen worden. Ten derde de produktie-routes. Ook deze bepalen de bestaande
variatie en speelruimte. Door inzicht te verwerven in de variatie die hierin aanwezig is, kan
ingeschat worden of op dit terrein winst te boeken valt. Verwacht wordt, dat veel variatie

een grotere kans op nuttig toepassen van de ontwerptechniek impliceert dan weinig

variatie. Het is waarschijnlijk, dat aan de hand van globale informatie over de drie

genoemde aspecten, die in korte tijd verkregen kan worden, een tamelijk betrouwbare
inschatting kan worden gegeven van de te verwachten bruikbaarheid van het toepassen
van de ontwerptechniek. De verwachting wordt hier uitgesproken, dat hoe meer variatie er
in het produktenpakket en bijbehorende routes aanwezig is, hoe bruikbaarder de techniek
kan zijn.

Een derde opmerking betreft de robuustheid van het herontwerp. Hieronder wordt

verstaan de tijdsduur waarover het ontwerp voor de praktijk een zinvolle keuze blijkt te

zijn. Deze lijkt in belangrijke mate bepaald te worden door de mate waarin het

produktenpakket zich wijzigt en de mate waarin deze veranderingen afwijken van het
gangbare assortiment. Bij het toepassen van SPS in de bestudeerde organisaties is

gebleken, dat de meeste herontwerpen redelijk bestand waren tegen dergelijke

uitbreidingen, tenzij er echt nieuwe produktenfamilies zouden worden opgenomen. In dat
geval mag men echter aannemen, dat de beschikbare capaciteiten zich ook

dienovereenkomstig zullen uitbreiden, waardoor mogelijk nieuwe clusters zouden kunnen
worden gevormd. In een van de bestudeerde situaties leken nogal wat risico's verbonden

aan het opdelen van de structuur in stromen, omdat de ontwikkelingen in het

produktenpakket qua volume-verdelingen en assortiment stormachtig en erg
onvoorspelbaar bleken te zijn. Hoewel in deze situatie een stroomsgewijze structuur op
korte termijn zeker betere resultaten zou opleveren, bestond er onzekerheid omtrent de

termijn waarover een gekozen herontwerp bruikbaar zou blijven. Gesteld kan worden, dat
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in dergelijke situaties een continue evaluatie en mogelijke heraanpassing van de

vormgeving van de produktiestructuur gewenst is.
Een laatste opmerking omtrent SPS vormt het inschatten van effecten op diverse
variabelen naar aanleiding van het veranderen van de produktiestruetuur. Wat gebeurt er op
het gebied van logistieke prestaties (bv. voorraden en doorlooptijden), op sociaal gebied

(bv. verzuim en verloop) en op financieel-economisch terrrein (bv. aanloopkosten en

uiteindelijke opbrengsten). Voor een deel kunnen deze effecten met behulp van simulatie
technieken bestudeerd worden. Hiermee kunnen de consequenties voor verschillende

aspecten en doelstellingen nauwkeuriger worden ingeschat. Een groot deel van de effecten
is echter moeilijk te voorspellen, laat staan te kwantificeren. Nadere samenwerking met

andere disciplines, zoals de economie, informatie-technologie en logistiek, kan ons
mogelijk een stap verder brengen bij de inschatting van voorgestelde veranderingen.

Na de toelichting op de toepassingsmogelijkheden van SPS en de bruikbaarheid van het
resultaat voor de praktijk, wordt in het vervolg van dit hoofdstuk ingegaan op de
verschillen in resultaten tussen de bedrijven.

7.4 Verschillen tussen de bestudeerde bedrijven
Uit de eerder gepresenteerde analyses is gebleken, dat er tussen de bedrijven onderling

verschillen bestaan met betrekking tot de doelmatigheid en de bruikbaarheid van SPS. In
tabel 7.7 wordt hiervan een overzicht gegeven. Per (gemodificeerd) herontwerp wordt
aangegeven welke positie en rangorde zij op de drie uitdrukkingsmaten van de relatieve

doelmatigheid innam (zie ook tabel 6.2) en hoe er over de bruikbaarheid van het resultaat
werd geoordeeld.

Tabel 7.7: Overzicht van de relatieve doelmatigheid in percentage (%) en rangorde (rang), behaald in het
herontwerp, weergegeven in de drie uitdrukkingsmaten voor de omvang van de aangeslibde
beheersbehoefte, en het oordeel over de bruikbaarheid van het herontwerp (1 =meeste
reductie,4 =minste reductie; + =JlOsitieve verwachtingen; - =negatieve verwachtingen).

Herontwerp

a
b
c
d'

Relatieve doelmatigheid
assortiment volume financieel belang
% rang % rang % rang
72 4 84 3 66 4
76 3 62 4 68 3
92 2 99 2 83 2

100 1 100 1 100 1

Oordeelover
bruikbaarheid herontwerp

+

+
+

Uit tabel 7.7 valt op te maken dat het herontwerp voor bedrijf b als 'onbruikbaar' werd
beoordeeld. De doelmatigheid hiervan bevindt zich met scores tussen de 62 en 76% aan de
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lage kant. Daarentegen zijn de herontwerpen c en d' weI als bruikbaar beoordeeld en

scoren zij tevens hoog met betrekking tot de doelmatigheid. Het herontwerp voor bedrijf a

neemt een middenpositie in, de bruikbaarheid van het resultaat van SPS is goed maar de

doelmatigheid schommelt 'slechts' tussen de 66 en 84%.

Aangezien mede door deze bevindingen bij de onderzoeker het vermoeden bestaat, dat het
oordeel over de bruikbaarheid van het resultaat samenhangt met een aantal specifieke

kenmerken van het bedrijf, zal hieronder op deze kenmerken nader worden ingegaan.

In hoofdstuk 3 zijn de criteria, waaraan de verschillende produktie-situaties zouden
moeten voldoen, en de criteria waarop zij onderling van elkaar zouden moeten verschillen,

besproken. Voor wat betreft de eerste categorie moesten de organisaties minstens een

redelijk niveau van automatisering bezitten. Dat impliceert, dat het merendeel van de

bewerkingen door machines dienden te worden uitgevoerd. Zo konden bedrijven uit de

eSP-sector worden geselecteerd. Ten behoeve van de spreiding in situaties werd met

name gelet op de variatie in het soort produkten (bulk en/of specialties) en de variatie in de

samenstelling van het pakket (homogeen of heterogeen). Deze criteria werden gekozen,

omdat bij soortgelijk onderzoek in discrete produktie-situaties was gebleken, dat de

ontwerptechniek het meeste effect sorteerde in situaties met de grootste variatie in soort en
samenstelling.

Teneinde de samenhang te kunnen onderzoeken, koppelen we nu de score op

bovengenoemde en andere ook relevant geachte kenmerken per bedrijf aan het oordeel

over de bruikbaarheid van het herontwerp.

Tabel 7.8 laat het volgende beeld zien. Bedrijf b, waarvoor het gemaakte ontwerp door alle

partijen als onbruikbaar werd beoordeeld, is een organisatie met een gering aantal

produkten in het assortiment, weinig orders tegelijkertijd onderhanden, een homogeen

pakket in bulkvolumes, een lage hoeveelheid vereiste flexibiliteit en een grotendeels

stroomsgewijze organisatie-structuur. Zij is bovendien van de bestudeerde bedrijven de
meest zuivere vorm van procesindustrie.

Voor de overige bedrijven geldt, dat zij in meer of mindere mate tegengesteld scoren op de

genoemde kenmerken van bedrijf b. Zo kennen ze aile drie een grote variatie in produkten,

er kunnen veel orders onderhanden zijn, met name ook in kleine volumes. Dit vereist veel

flexibiliteit. Daarnaast zijn de desbetreffende organisaties momenteel functioneel

georganiseerd. Er lijken aIdus aanwijzingen te bestaan voor een samenhang tussen de mate

van variatie, die in de organisatie gevraagd kan worden, en de beoordeelde bruikbaarheid

van het herontwerp. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn hieronder een aantal
vermoedens uitgewerkt.
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TabeI7.8: Koppeling van een aantal kenmerken van de bestudeerde bedrijven aan bet oordeel over de
bruikbaarheid van het herontwerp (nvt = niet van toepassing; x/y = x is prominenter
aanwezig dan y). 'Subjectieve' kenmerken zijn ingeschat door de onderzoeker.

kenmerk bedrijfa bedrijfb bedrijfc bedrijfd

soort produkten bulk en specialties bulk specialties bulk (en specialties)
samenst prod.pakket heterogeen homogeen heterogeen homogeen
automatiseringsgraad hoog (en laag) hoog redelijk redelijk
positie en rangorde esp' proces(2) proces (I) discreet (3) discreet (4)
aantal uit assortiment 218 11 295 28596
aantal orders

parallel in produktie veel weinig veel veel
aardvande divergerend en

goederenstroom convergercnd divergercnd convergercnd point to point
type materiaalstroom kriskras/parallel dominant/parallel parallel paralleVdominant
produktie-aansturing voorraadlorder order voorraad voorraadlorder
verpakkingsaansturing order nvt (evt. order) orderjvoorraad order
organisatie-structuur functioneel stroomsgewijs functioneel functioneel

clusters clusters clusters segmenten
belang bezettingsgraad groot groot redelijk redelijk
rollayout / geografie redelijk redelijk redelijk redelijk
contaminatie-probleem ja ja ja nvt
veiligheid&milieu eisen streng streng streng redelijk
consequenties van fouten aanzienlijk enorm aanzienlijk redelijk
opleidingsniveau vloer moo hOO/mOO geschoold/lOO 100
kwaliteitseisen zeerhoog zeerhoog zeerhoog zeerhoog
eisen mbt levertijden kort (dagen) kart (dagen) lang (maanden) lang (weken)
aantal concurrenten veel veel weinig veel
hoev.hd. vereiste flexibiliteit hoog laag hoog hoog

oordeel over bruikbaarheid + + +

Bij nadere bestudering van de gegevens uit hoofdstuk 4 en 5 blijkt. dat in organisatie b de

omvang van de beheersbehoefte voor de maat 'aantal uit het assortiment' erg laag is. Deze

maat is verder uitgewerkt. aangezien zij sterk bepalend lijkt voor de hoeveelheid variatie

die in de organisatie verlangd wordt. Indien we de scores op deze maat koppelen aan de

hoeveelheid reductie ten opzichte van het aangetroffen ontwerp en het oordeel over de

bruikbaarheid van het resultaat. ontstaat het beeld zoals getoond in tabel 7.9.

Bij bestudering van tabel 7.9 blijkt. dat herontwerp b zowel voor het resterende percentage

(kolom 2) als voor de hoeveelheid reductie (kolom 3 en 4) een middenpositie inneemt.

Toch waren de beoordelaars unaniem negatief over de bruikbaarheid van het toepassen van

SPS. De hoeveelheid absolute beheersbehoefte (kolom 1) is echter aanzienlijk lager dan in

de andere situaties. Het vermoeden bestaat dan ook, dat dit absolute getal in belangrijke

mate de daadwerkelijke complexiteit van de organisatie bepaalt, in plaats van het

percentage.

1 zie ook de inschatting hierop in hoofdstuk 4.
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Tabel 7.9: Koppeling van de resterende totale hoeveelheid beheersbehoefte in het herontwerp (absoluut
en in procenten) aan de behaalde hoeveelheid reductie en het oordeel over het herontwerp. De
hoeveelheid beheersbehoefte is uitgedrukt in 'aantal uit het assortiment', zowel absoluut
(abs) als relatief (reI).

Herontwt7p
a
b
c
d'

Resterende tota1e
hoeveelheid beheersbehoefte

abs proc
333 161%

17 131%
316 107%

28596 100%

Hoeveelheid reductic
abs reI

116% 72%
100% 76%
78% 92%
91% 100%

Oordeelover
bruikbaarheid herontwerp

+

+
+

Hoewel dus het percentage van de hoeveelheid beheersbehoefte relatief hoog is, is de

absolute hoeveelheid veellager dan in de andere organisaties. Met andere woorden: van

een kale kip kunnen weinig veren geplukt worden. In de andere bedrijven geven relatief
kleine reductie-percentages absoluut gezien toch een aanzienlijk resultaat. De relatieve
cijfers hebben dus een beperkte waarde. Hoe meer variatie in absolute zin van een
organisatie verlangd wordt, des te meer vruchten de SPS-ontwerptechniek kan afwerpen.
Deze op empirische gegevens gebaseerde constatering komt overeen met de aIgemene, op
theorie gebaseerde uitspraak uit hoofdstuk 2. Daarin werd in het algemeen gesteld, dat het

belang van een eenvoudige organisatie-structuur toeneemt, naarmate er zich in de

omgeving ervan meer onzekerheid en variabiliteit bevindt.

Indien we de vier bestudeerde bedrijven op de dimensie 'discrete industrie' 

'procesindustrie' dichotomiseren, kunnen bedrijf a en b in de laatstgenoemde categorie
geschaard worden, terwijl bedrijven c en d tot de discrete industrie gerekend zouden
kunnen worden (zie ook hoofdstuk 4). Dit levert echter geen eenduidig interpreteerbare

oplossing met betrekking tot de relevantie van het toepassen van de ontwerptechniek in de

procesindustrie op. Het oordeel over de bruikbaarheid van het herontwerp voor bedrijf a

en b, die beide aIs relatief zuivere procesindustrie gekenschetst kunnen worden, was

namelijk tegengesteld. Deze resultaten geven aanleiding tot de veronderstelling dat niet
zozeer het type bedrijf relevant is voor het succes van Groepentechnologie, zoals bij het

begin van deze studie verondersteld werd, maar eerder bepaalde kenmerken van het
bedrijf.

Ondersteuning voor deze uitspraak vinden we terug bij Van de Water et aI. (1988) en
Bertrand et aI. (1990), die organisaties indelen naar de produktie-wijze in plaats van naar
bedrijfstakken.

Bertrand, Wortmann & Wijngaard (1990) classificeren afdelingssituaties op twee

dimensies (zie figuur 7.2). De horizontale dimensie, de materiaalcomplexiteit, duidt op het
aantal verschillende materialen dat bij produktie benodigd is. De capaciteitscomplexiteit,

dat is de mate waarin door herhaIing het beslag op de capaciteit varieert, is weergegeven
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op de verticale as. In de figuur zijn met stippen de door de onderzoeker ingeschane positie

van de bestudeerde bedrijven op deze dimensies aangebracht. Met de letter wordt

aangegeven welk bedrijf het betreft.

i
laag

deelgebied van CSP dat ongeschikt voor
toepassing van SPS lijkt

eenvoudig complex

....'lI(~---- materiaalcomplexiteit ----2J>~

Figuur 7.2: Typologie van afdelingssituaties (overgenomen uit Bertrand, Wortmann & Wijngaard, 1990, p.
130). Met behulp van stippen zijn de posities van de bestudeerde bedrijven weergegeven. Ret
donker gestippelde kader duidt op de uitgesproken vermoedens met betrekking tot de grenzen
van het werkingsgebied van SPS, het licht gearceerde kader duidt op het gebied dat door de
onderzoeker wordt beschouwd als Continue Stroom Produktie.

Zoals uit figuur 7.2 blijkt, is de spreiding van de bestudeerde bedrijven niet echt groot.

AIle bevinden zij zich in een beperkt deel van het veld van figuur 7.2, namelijk daar waar

sprake is van een relatief eenvoudige materiaaicomplexiteit en waar betrekkelijk weinig
capaciteitscomplexiteit bestaat. Dit deel van de figuur is aangegeven met het licht
gearceerde kader.

Ais we naar de onderlinge posities van de bestudeerde organisaties kijken en we
vergelijken die met de bruikbaarheid van het ontwerpinstrument, dan valt onmiddellijk het

verschil tussen bedrijf b en de overige op. Eerder werd al geconstateerd dat het toepassen

van SPS in produktie-situatie b als niet nuttig beoordeeld werd. Dit analyse-resultaat leidt

tot de veronderstelling dat de twee hier besproken kenmerken een indicatie geven over het
gebied waarbinnen de toepassing van SPS al dan niet zinvol kan zijn. In de figuur is het

gebied, waarvan op basis van dit onderzoek verondersteid wordt dat daarbinnen SPS
geen nuttige rol kan vervullen, aangeduid met een donkere stippeling. Overigens is oak

hierbij niet duidelijk waar de grenzen zich precies bevinden.
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Bovenstaande bevindingen duiden erop dat het bedrijfstakken-onderscheid waarschijnlijk
een ondergeschikte rol speelt bij het vaststellen van het nut van SPS in een onbekende

situatie.

7.5 Tenslotte

In dit hoofdstuk: is geconstateerd dat het gei"soleerd gebruik van SPS nooit de voordelen
van een geiiltegreerde organisatie-ontwerpaanpak kan bieden. Op zichzelf toegepast Ieidt
SPS tot suboptimalisatie.

Tevens is de bruikbaarheid van SPS is voor de verschillende bestudeerde bedrijven
geevalueerd. In drie situaties bood het herontwerp aanknopingspunten voor een

toekomstige structuur; in een geval bleek het onbruikbaar. Naar aanleiding van deze

bevindingen is gezocht naar een mogelijke verklaring hiervoor. Deze leek gevonden te
kunnen worden in de mate waarin zich variaties in produktenpakket en routes voordoen.
Deze veranderingen hangen samen met de mate van instabiliteit in de relevante omgeving
van de desbetreffende organisaties. Ret bedrijfstakken-onderscheid lijkt irrelevant, in
tegenstelling tot een onderscheid in produktie-wijze.

In hoofdstuk 8 zal nader worden ingegaan op de functie van SPS binnen een breder kader.

Teneinde in situaties waarin het instrument bruikbaar wordt geacht de maximale voordelen

uit de toepassing te halen, dient SPS in een aanpak voor integraal organisatie-ontwerp
ingepast te worden.



8 ROL EN FUNCTIE VAN SPS BIJ HET

VERNIEUWEN VAN ORGANISATIES

8.1 Een korte terugblik op de uitgevoerde studie

In deze studie zijn de mogelijkheden van SPS als ontwerptechniek voor het vormgeven
van produktie-structuren onderzocht. Hiertoe werden vier organisaties geanalyseerd en

hun produktiestructuur met behulp van SPS opnieuw vormgegeven. Dit resulteerde per
situatie in een 'papieren herontwerp'. In aIle gevallen kon zodoende de hoeveelheid

aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge van intergroeps-reizen aanzienlijk worden

gereduceerd. De praktische bruikbaarheid van deze ingreep werd door de verschillende

bedrijven heel wisselend beoordeeld. Hierbij was geen sprake van een eenduidige
samenhang tussen de bruikbaarheid van SPS en de positie van het bedrijf in de CSP
sector. Een nadere analyse van de kenmerken van de bestudeerde organisaties leverde weI
aanwijzingen op voor een verband tussen de produktiewijze en de bruikbaarheid van SPS,

namelijk dat hoe geringer de capaciteitscomplexiteit en hoe eenvoudiger de
materiaalcomplexiteit is, des te minder bruikbaar het instrument SPS zal zijn.
Naar aanleiding van de uitgevoerde studie zal in de volgende paragraaf het in hoofdstuk 2

gepresenteerde theoretische model van beheersbehoefte worden bijgesteld. De papieren
herontwerpen zuIlen in het licht van dit aangepaste model kort worden becommentarieerd.

In paragraaf 8.3 zal de functie van SPS bij organisatievemieuwing worden besproken.

Aansluitend wordt stilgestaan bij de wijze waarop SPS gebruikt kan worden in een
veranderingsproces en de eisen waaraan dan moet zijn voldaan. Na een bespreking van

mogelijke valkuilen bij het hanteren van SPS wordt afgesloten met een blik in de toekomst
voor wat betreft ontwikkelingen in (de omgeving van) bedrijven en de consequenties

daarvan voor het ontwerpen van produktie-organisaties.

8.2 Verdere verfijning van het model van de beheersbehoefte naar aanleiding van de

beoordeelde herontwerpen

De bevindingen geven aanleiding tot een aantal hypotheses voor nader onderzoek. Naar

aanleiding van de geschetste bevindingen in hoofdstuk 7 bestaat het vermoeden, dat het in

hoofdstuk 2 gepresenteerde model van de beheersbehoefte incompleet is. In het vorige
hoofdstuk werd geconstateerd, dat de bruikbaarheid van het toepassen van de SPS

ontwerptechniek in de bestudeerde situaties niet eenduidig correspondeerde met de mate
van reductie in de intergroeps-reizen. Het onderzoek heeft aanwijzigingen opgeleverd voor

het vermoeden dat de omvang van de aangeslibde beheersbehoefte niet alleen bepaald
wordt door intergroeps-reizen van produkten, maar ook door andere componenten, zoals

coordinatie en kennisbehoefte binnen stromen en de geografische nabijheid van produktie
processen. Het idee bestaat, dat de omvang van deze andere componenten te verwaarlozen
was in die situaties, waarin het SPS-herontwerp als nuttig werd beoordeeld. Naar
verwachting beYnvloedden deze andere componenten de aangeslibde beheersbehoefte weI
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sterk in die situaties, waarin het SPS-herontwerp als 'onbruikbaar' werd beoordeeld.

Daamaast is de gehanteerde berekeningswijze er de oorzaak van, dat de hooveelheid

aangeslibde beheersbehoefte in bepaalde gevallen tot paradoxaal aandoonde resultaten kan

leiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld indien, uitgaande van ren stroom waar alle produkten

doorheen gaan, een herontwerp tot stand komt, waarin twee of meer parallelle stromen

worden gecreeerd. Ais tussen deze stromen slechts ren intergroeps-reis plaatsvindt, is de

hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte hoger dan in de uitgangssituatie. Deze

constatering onderstreept dat binnen een enkele stroom eveneens een zekere

beheersbehoofte ontstaat vanwege de segmentgrenzen die mooten worden aangebracht.

De consequenties van deze bevindingen dienen alsnog in het model verdisconteerd te

worden.

82.1 Een aanzet tot de mode/lering van de determinanten van beheersbehoejte
Het in hoofdstuk 2 gepresenteerde model van de beheersbehoofte wordt op basis van deze

studie als voIgt aangepast en uitgebreid (zie figuur 8.1). Gesteld wordt, dat de totale

hooveelheid aangeslibde beheersbehoefte bepaald wordt door verschillende factoren.

Intergroeps-reizen vormt slechts een factor (die ontstaat ten gevolge van het feit dat het

produkt-in-wording van groep moot wisselen). Dit wordt in figuur 8.1 aangeduid met de

letter 'X'. De totale hooveelheid aangeslibde beheersbehoofte wordt tevens bepaald door

een aantal andere factoren. In figuur 8.1 worden zij aangeduid met de letter 'Y'.

Figuur 8.1: Ben bijgesteld model van de verschillende componenten van de beheersbehoefte. X = de
hoeveelbeid aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge van intergroeps-reizen; Y = de
resterende hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte. In situatie a is de leans dat bet toepassen
van SPS nuttig is groter dan in situatie b.

In dit aangepaste model wordt van de vooronderstelling uitgegaan, dat de omvang van X

en Y variabel is. In situaties waarin X groter is dan Y (zie figuur 8.1a), kan het reduceren

van de omvang van de intergroeps-reizen beduidend bijdragen aan de reductie van de
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totale hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte. In omgekeerde situaties, waarbij Y

omvangrijker is dan X (zie figuur 8.1b), geldt, dat een reductie in de omvang van de

intergroeps-reizen nauwelijks van invloed is op de totale hoeveelheid aangeslibde

beheersbehoefte. Met betrekking tot de gevolgen van een reductie van X voor de omvang

van Y, wordt ervan uitgegaan dat dit per gevaI verschilt Oit betekent, dat een reductie in

de omvang van de intergroeps-reizen een zeer wisselend effect kan hebben op de omvang

van de factoren, die tesamen Y vormen. De omvang van de totale hoeveelheid aangeslibde
beheersbehoefte is hierdoor dus eveneens per situatie verschillend.
Aan de hand van dit bijgestelde model kan de variatie in het oordeel, dat de
bedrijfsfunctionarissen geven over de bruikbaarheid van het herontwerp in hun

organisatie, verklaard worden. Alvorens we hier dieper op ingaan, wordt aandacht besteed
aan mogelijke factoren die de omvang van Y bepaIen.

8.2.2 Overigefactoren die aangeslibde beheersbehoejte kunnen veroorzaken
Naast X, levert de uitgevoerde studie een aantaI aanwijzingen voor factoren die de overige
hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte, Y, vormen. Hierbij wordt gedacht aan

coordinatie en kennisbehoefte binnen stromen en aan de geografische ligging. Laten we

deze factoren eens nader beschouwen.
- Ten eerste de factor formele coordinatie. Ook binnen (parallelle) stromen bestaat de
nodige beheersbehoefte. Indien in dergelijke stromen segmentgrenzen worden gecreeerd,
draagt de afstemming tussen deze segmenten een formeel karakter. De stroom bestaat

namelijk uit verschillende organisatorische eenheden. Als een stroom zo klein is, dat

daarbinnen geen segmentgrenzen meer behoeven te worden aangebracht, verloopt de
coordinatie op een informele manier, wat relatief weinig werk met zich meebrengt. Het

bijbehorende personeel vormt dan een organisatorische eenheid, die de gehele stroom

verwerkt. De omvang van de formeIe coordinatie hangt af van de mate waarin de

gecreeerde stromen alsnog in kleinere eenheden worden opgedeeld. Formele opdeling

heeft aItijd een toename van de totale hoeveelheid beheersbehoefte tot gevolg. Met de
identificatie van deze factor kan een paradoxaal aandoend voorvaI, zoaIs in paragraaf 8.2
werd beschreven, worden verklaard. Geconstateerd werd, dat de opsplitsing van een
enkele stroom (waarbij intergroeps-reizen worden toegestaan) leidde tot een toename van
de hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte. Toch kan een dergelijk ontwerp als

waardevol voor de praktijk worden beoordeeld. Dit kan verklaard worden uit de reductie
in de totale hoeveelheid beheersbehoefte door een afname van het aantal segmentgrenzen.

- Ten tweede de factor kennisbehoefte. Zij vormt een volgende factor die Y mede
vormgeeft. Indien men in een herontwerp parallelle stromen creeert, waarbij apparatuur
over verschillende stromen verdeeld wordt, neemt de behoefte aan kennis omtrent de

besturing van deze processen toe. Enerzijds dient deze proceskennis in aIle stromen te

allen tijde beschikbaar te zijn, anderzijds moet zij ook bijgehouden en vernieuwd worden.
Verwant aan de benodigde kennis voor de adequate besturing van de produktie is de
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kennis op het gebied van besturingstechnologie en onderhoud. In een functionele structuur

is deze bijeen gehouden, in een lijnstructuur is deze verdeeld over de verschillende

groepen. Naast deze onderling verwante factoren bestaat er een zekere kennisbehoefte met

betrekking tot het produkt. Deze is juist bij een lijnstructuur geconcentreerd en in een

functionele organisatie-vorm opgesplitst. Afhankelijk van het belang van deze twee

soorten kennis, kan de omvang van de hierdoor veroorzaakte beheersbehoefte zowel toe

als afnemen. Afname komt voor in een situatie, waarin het herontwerp geen opsplitsing

van soortgelijke apparatuur met zich meebrengt, terwijl de produktkennis gebundeld

wordt Toename ontstaat op het moment dat er weI grote behoefte bestaat aan proceskennis

in verschillende stromen, terwijl de benodigde produktkennis minder relevant is. De

effecten van een vermindering van de omvang van de intergroeps-reizen zijn aldus

variabel. Met name in situaties waarin proceskennis een grote rol speelt, zal het toepassen

van SPS een relatief onbelangrijk of zelfs negatief effect op de totale hoeveelheid

aangeslibde beheersbehoefte hebben.

- Een derele factor die de omvang van Y mede bepaalt, vormt het geogrqfzsche aspect. De

afstand tussen de verschillende produktie-processen lijkt eveneens van invloed op de

hoeveelheid beheersbehoefte. Zo kan een herontwerp dat de omvang van de intergroeps

reizen reduceert, een groepering van processen met zich meebrengen, welke verspreid zijn

over een groot oppervlak of verschillende produktie-ruimtes. Ten gevolge hiervan Zal

informatie (bijvoorbeeld telefonisch) moeten worden overgedragen, terwijl deze bij een

fysieke concentratie van bewerkingen 'autornatisch' overgedragen wordt. Bovendien gaan

door deze extra schakel context-gegevens verloren. In bepaalde gevallen leidt een andere

groepering van produktie-processen juist tot een afname van de afstand tussen produktie

processen. Ais zodanig draagt zij bij aan een reductie van de hoeveelheid beheersbehoefte.

Ook voor deze factor geldt dus dat de omvang van de hoeveelheid beheersbehoefte, ten

gevolge van een reductie in factor X, variabel is.

Hierboven zijn een aantaI factoren toegelicht, waarvan vermoed wordt dat zij een rol

spelen bij de bepaling van de omvang van component Y van de aangeslibde

beheersbehoefte. Zoals gezegd is de praktijkwaarde van het reduceren van de omvang van

de intergroeps-reizen afhankelijk van de consequenties hiervan voor component Y.

Aangezien de Y-factoren erg wisselend en interactief kunnen reageren op een andere

clustering (factor X), vaIt er een grote spreiding in de bruikbaarheid van het reduceren van

de omvang van de intergroeps-reizen tussen verschillende organisaties te verwachten.

Een van de consequenties van het bijgestelde model is, dat een herontwerp qua reductie

van de hoeveelheid beheersbehoefte ten gevolge van intergroeps-reizen slechter kan scoren

dan een ander ontwerp, maar qua reductie in de resterende hoeveelheid beheersbehoefte

beter, waardoor het totaalresultaat alsnog nuttig kan zijn. Dit kan het geval zijn, indien de

kennisbehoefte en de beheersbehoefte ten gevolge van de geografie en segmentering

sterker afnemen, dan de beheersbehoefte ten gevolge van intergroeps-reizen toeneemt.
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In paragraaf7.3 werd nagegaan of, en in welke mate men in staat zou zijn om van te voren

een inschatting te geven van de verwachte bruikbaarheid van SPS. De bijstelling van het

model betekent voor het antwoord op die vraag, dat ook aan het belang van de variabelen
'geografie', 'formele coordinatie' en 'kennisbehoefte' aandacht besteed zou moeten

worden. Men zou een beoordeling moeten maken van de verwachte verandering in de
omvang van deze factoren, die ten gevolge van het reduceren van de intergroeps-reizen

zou gaan plaatsvinden. Nader onderzoek op het gebied van component Y is noodzakelijk.
Het is wenselijk, op eenzelfde wijze als bij component X, inzicht te verkrijgen in de

verandering van de omvang en de richting van de factoren, die component Y bepalen.

Hierdoor zou men in staat zijn om de bruikbaarheid van het parallelliseren van stromen

voor een organisatie nauwkeuriger te voorspellen.

8.2.3 Becommentariering van de oordelen over de papieren herontwerpen in het licht van
hetaangepaste model

Laten we, aan de hand van het bijgestelde model van de beheersbehoefte, de beoordeling
van de herontwerpen voor de praktijk nog eens nader bekijken.

In bedrijf a, een combinatie van 'kris-kras'-stromen en parallelle stromen, werd het
herontwerp als waardevol voor de praktijk beoordeeld. In termen van het bijgestelde

model betekent dit, dat de reductie van de omvang van de intergroeps-reizen groter moet

zijn geweest dan de mogelijke toename van de andere factoren. Ingeschat werd dat in het
herontwerp geen segmentgrenzen meer behoefden te worden aangebracht. Bovendien

werd verwacht, dat de splitsing van twee bewerkingen en de bijbehorende toename van de
kennisbehoefte geen grote problemen op zouden leveren. Hoewel in deze organisatie
geografische argumenten weI een rol speelden, luidde het oordeel dat de afname van de

omvang van de intergroeps-reizen in haar totaliteit meer voor- dan nadelen voor de
organisatie zou opleveren.

Bedrijf b werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een begintraject met ren dominante
stroom, waarin nagenoeg aIle produkten dezelfde bewerkingen in dezelfde volgorde

ondergaan. Hiema ontstaat variatie in de routes. Het herontwerp werd in deze situatie

negatief beoordeeld. In deze situatie blijkt de reductie van de intergroeps-reizen geen

voordeel voor de totale hoeveelheid beheersbehoefte op te leveren. Dit lijkt verklaard te
kunnen worden door het feit dat de geografische spreiding van de produktie-processen en

de noodzaak tot het aanbrengen van segmentgrenzen binnen de stromen meer

beheersbehoefte met zich meebrengen dan de hoeveelheid die door een afname van de
intergroeps-reizen gereduceerd kan worden. In deze situatie lijken de Y-factoren een

zwaarder gewicht in de schaal te leggen dan de intergroeps-reizen.
In bedrijf c, waarin de stromen door de afdeling heen voomamelijk als parallel
omschreven kunnen worden, werd het herontwerp als zeer waardevol ingeschat. In het

gepresenteerde vier-stromen-herontwerp zouden geen segmentgrenzen behoeven te
worden aangebracht. Een stroom zou nog nader moeten worden geparallelliseerd. In dit
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geval is nauwelijks sprake van een toename van de benodigde kennis, terwijl geografische

coordinatie-aspecten een minimale rol spelen. Men mag veronderstellen dat in deze situatie

factor X (de intergroeps-reizen) een belangrijker positie inneemt dan de factoren die

tesamen Y vormen.

In bedrijf d is sprake van een dominante stroom met een gering aantal variaties binnen de

bewerkingsvolgorde. In herontwerp d', waarin de splitsing van de twee stromen pas zou

aangrijpen op het punt waar de produkten verschillende bewerkingen moesten ondergaan,

konden in het begintraject de processen bijeen blijven, met concentratie van bijbehorende

kennis, terwijl na de splitsing toch de vruchten van produktfamilie-concentratie geplukt

zouden kunnen worden. In dit bijgestelde herontwerp zouden de voordelen van reductie

van de intergroeps-reizen relatief groot zijn, terwijl de nadelen op geografische en

kennisbehoefte-gerelateerde aspecten relatiefklein zouden zijn.

De gevolgen van het toepassen van SPS voor de bestudeerde organisaties in termen van

het bijgestelde theoretische model zijn schematisch samengevat in tabel 8.1.

Tabel 8.1: Ben analyse van de ontwerpresultaten in termen van het bijgestelde theoretische model van de
beheersbehoefte. Component X; hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge van
intergroeps-reizen; component Y : hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte ten gevolge van
overige geidentificeerde factoren.

Herontwerp

a
b
c
d'

omvangvan
component X

daalt
daalt
daalt
daalt

inschatting van de
omvang van gevolgen voor totale hoeveelheid
component Y aangeslibde beheersbehoefte

stijgt minder dan X daaIt +
stijgt meer dan X daaIt
blijft laag +
stijgt minder dan X daalt +

De samengevatte analyse-resultaten van tabel 8.1 laten zien dat een positieve inschatting

van de bruikbaarheid van het herontwerp samengaat met een situatie waarin de reductie

van X groter is dan de toename van Y.

8.3 SPS en integrale organisatievernieuwing
In het uitgevoerde onderzoek is nagegaan wat de mogelijkheden van SPS zijn om de

hoeveelheid aangeslibde beheersbehoefte te reduceren. Daarnaast zijn de mogelijkheden

van de ontwerptechniek voor opname in een organisatievemieuwings-aanpak bestudeerd,

met name binnen het zogeheten 'Integrale OrganislltieVemieuwings(IOV)-model' (Groep

Sociotechniek, 1987; De Sitter et al., 1990; Van Eijnatten, 1991). Bij de beoordeling van

de geschiktheid speelden twee aspecten een belangrijke rol, te weten de mogelijkheid om

de techniek op een participatieve manier te gebruiken en de inpassing ervan in een
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ontwerpaanpak:. Hieronder zullen we nader op beide aspecten ingaan.
In het IOV-model wordt een participatieve werkwijze gecombineerd met inhoudelijke

ontwerplogica. Het veranderingsproces omvat een aantal fasen, die gedeeltelijk
volgtijdelijk en gedeeltelijk parallel plaatsvinden (zie De Sitter et al., 1990). Voigtijdelijk

vinden (1) het beseffen van de noodzaak tot verandering, (2) de strategische orientatie, en

(3) de bestudering van de eigen organisatie-structuur plaats. Hiema wordt parallel gewerkt
aan (4) de training van de medewerkers, (5) het maken van het herontwerp door een
ingestelde projectgroep en (6) het managen van het project. De implementatie en evaluatie

zijn weer volgtijdelijk georganiseerd. Expliciet uitgangspunt van het IOV-model is, dat de
medewerkers zelf als deskundigen worden beschouwd. Gezamenlijk maken zij daarom het
herontwerp.

Binnen het IOV-model is voor een participatieve ontwerp-aanpak: gekozen. Training,

kennisoverdracht en betrokkenheid van aIle niveaus uit de organisatie vormen hierbij

belangrijke elementen. Men gaat uit van de stelling, dat veranderlngen in een organisatie
het meest blijvend zuBen zijn, indien de medewerkers zelf invloed hebben op de invulling
van de veranderingen. In grote organisatie-veranderingsprojecten binnen de

sociotechnische traditie in binnen- en buitenland is gebleken, dat een 'expert-aanpak',

waarbij de onderzoeker of adviseur als deskundige optrad, weinig vruchten afwierp. De

projecten liepen vast, zodra de deskundige van het toneel verdwenen was. Daarom werd
overgegaan op een participatieve aanpak, waarbij in de desbetreffende organisatie een
projeetteam, bestaande uit medewerkers van verschillende niveaus, de zogenaamde 'Deep

Slice', werd opgericht (zie o.a. Emery & Emery, 1975). Dit projectteam had de

eindverantwoordelijkheid voor het ontwerpen van de toekomstige organisatie. De
medewerkers worden betrokken en krijgen zo een inbreng in het organiseren van de eigen

werksituatie. De participatieve ontwerpworkshop is een voorbeeld van een sociotechnische

proces-methode voor het ontwikkelen van nieuwe organisaties (Emery M., 1989; Van
Beinum, 1990b).

SPS kan in een dergelijke aanpak: een functie vervullen als ontwerpinstrument in een

zogenaamde 'toolbox'. Het kan als hulpmiddel gebruikt worden in het begin van het

maken van het herontwerp: het (onderzoeken van de mogelijkheden tot) parallelliseren.
Met behulp van deze techniek kan de produktiestructuur gestroomlijnd worden. Aangezien
dit een belangrijke voorwaarde voor integrale organisatievernieuwing is, vormt het

analyseren en vormgeven van de produktiestructuur een essentiele stap in het

herontwerpproces. SPS is niet strijdig met participatie en dus kan zij in het IOV-model

ingepast worden als een mogelijke techniek voor het vereenvoudigen van de
produktiestructuur. Om een optimaal totaal-resultaat te bereiken, dienen echter ook de
besturings- en informatie-voorzieningsstructuur te worden herontworpen. De SPS

techniek mag dus nooit exclusief gebruikt worden.

Ook voor SPS geldt, dat de acceptatie-graad van het herontwerpresultaat groter zal zijn
naarmate de medewerkers meer betrokken worden in het ontwerp- en beslissingsproces.
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Het verdient dus aanbeveling om SPS aIs instrument geschikt te maken voor gebruik in
een participatieve aanpak. Oit betekent. dat aan een aantal voorwaarden nog moet worden

voldaan. Ten eerste moet er uitgebreide, doch handzame documentatie over de
ontwerptechniek beschikbaar komen. Daamaast moet het instrument gebruikersvriendelijk

en overdraagbaar gemaakt worden. Hiertoo kan een interactief software-pakket ontwikkeld

worden met uitgebreide helpfile en mogelijk een daaraan gekoppelde simulatie van de te
verwachten resultaten. Als de medewerkers worden getraind in het omgaan met de in
hoofdstuk 6 besproken problemen, kan de techniek haar waarde binnen een participatieve

aanpak bewijzen. Men dient zich hierbij weI te realiseren dat, ook indien een dergelijk

softwarepakket beschikbaar komt, de kans op ondeskundig gebruik niet verdwenen is.

8.4 Valkuilen bij het toepassen van SPS

Hieronder wordt ingegaan op vier potentiele vaIkuilen bij het hanteren van SPS: het

toepassen van het instrument op een te laag niveau in de organisatie; het aspectmatig
hanteren van SPS; het gebruik van de techniek op een niet-participatieve manier; en een

gebrek aan kennis bij het hanteren van SPS. Per valkuil wordt ingegaan op de mogelijke
consequenties ervan en op de maatregelen die genomen kunnen worden om ze te
voorkomen.

8.4.1 Het gebruik van SPS op een te laag aggregatie-niveau

Een eerste belangrijke vaIkuil wordt gevormd door het hanteren van SPS op een te laag

niveau in de organisatie. Hierin schuilt het gevaar van suboptimalisatie. Een ideaaI

ontwerp voor bijvoorbeeld een afdeling impliceert immers nog niet dat dit voor andere
afdelingen in de organisatie of voor het geheel eveneens een goed resultaat oplevert. Het

herontwerp van ren afdeling heeft duidelijke consequenties voor andere, tooleverende of

afnemende afdelingen en hulp- en stafdiensten. Zo zal de produktie-planning en de

aansturing en afrekening van de afdeling wijzigingen mooten ondergaan. Oak is een
andere verdeling van directe en indirecte werkzaarnheden waarschijnlijk. Hierdoor kunnen

ook veranderingen in de groopering van organisatie-eenheden die het afdelingsniveau
overstijgen, wenselijk zijn.

Deze valkuil kan vermeden worden door op het hoogst mogelijke of wenselijke
organisatie-niveau met het toopassen van de ontwerp-aanpak te beginnen, waama de

diverse lagere niveaus met de aanpak aan de slag kunnen gaan. Dit zal geen enkel

probleem zijn indien men de ontwerpvolgorde, zoals die binnen het IOV-model is
gespecificeerd (De Sitter et aI., 1990; Van Eijnatten et aI., 1990), doorloopt. Om inzicht te
verkrijgen in de vraag welk niveau in de organisatie het hoogste is, dat bij de

veranderingen betrokken zou mooten zijn, is eerst een globaIe strategische orientatie-ronde

noodzakelijk. Hierin worden onder andere de doelstellingen van het project nader

uitgewerkt, een globale analyse van de probleemsituatie gemaakt en de omgeving
bestudeerd. Daarna wordt het niveau van aangrijpen pas definitiefbepaaId.



8 Rol enfunctie van SPS bij het vernieuwen van organisaties 127

8.4.2 Het geisoleerd gebruik van SPS

Een tweede valkuil is het geisoleerd gebruik van de ontwerptechniek SPS als instrument

voor de parallellisering van de produktiestructuur, zonder inbedding ervan in een aanpak
van organisatievernieuwing. Indien bijvoorbeeld het kritisch beschouwen van het

produktenpakket overgeslagen wordt, laat men de eerste winst op het gebied van

vereenvoudiging liggen. Indien, na het veranderen van de produktiestructuur, de
besturings- en informatievoorzieningsstructuur niet herzien worden, zullen er misfits
ontstaan tussen verschillende structuren in de organisatie. Ret personeel kan niet handelen

overeenkomstig de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die ten gevolge van de
herontworpen produktiestructuur vereist worden. Ook de informatie-voorziening zal Diet

aansluiten op de behoefte aan informatie. Zelfsturing door een afdeling of groep vraagt

immers andere informatie dan bij het uitvoeren van opgelegde taken het geval is. Door een

dergelijke aanpak kan de formele afstemming tussen de gevormde organisatorische
eenheden of de behoefte aan benodigde kennis, voorbeelden van de zogenaamde 'Y'

factoren, een belangrijk obstakel gaan vormen voor het slagen van een herontworpen
produktiestructuur.

Door het gehele organisatievernieuwingstraject te doorlopen, kunnen dergelijke problemen

voork6men worden. Men dient er zich weI goed rekenschap van te geven, dat hiervoor een

groat deel van de organisatie gemobiliseerd moet worden. Hierbij moet men bedenken dat
een aanpak met een beperkter opzet gedoemd is te mislukken.

8.4.3 Het niet-participatiejgebruik van SPS

Een derde valkuil zit verscholen in het toepassen van het ontwerp-instrument op een

expert-achtige manier. Ret is de sociotechnische benadering vaak verweten geen aandacht

te besteden aan het interventie-proces (vergelijk van der Zwaan, 1990). In het recente

verleden is daar uitdrukkelijk weI de nadruk opgelegd (vergelijk Van Eijnatten et al., 1990,

De Sitter et al, 1990). Van een dergelijke synoptische aanpak (van der Zwaan, 1990) is

bijvoorbeeld sprake indien een herontwerp gemaakt wordt door een individu uit de
organisatie, door deskundigen van een stafafdeling of door een ingehuurd bureau, om

vervolgens zonder dat de betrokkenen inspraak hebben of op de hoogte zijn van eventuele

keuzemogelijkheden, ge'implementeerd te worden. Ret niet accepteren van het resultaat is
dan waarschijnlijk. Deze weerstand kan hierna nog slechts in beperkte mate worden

weggenomen, omdat de relatie tussen de initiator en de betrokkenen geschaad is. Ben

ontwerp kan nog zo goed zijn, als het niet geaccepteerd wordt zal het het doel missen.

Dergelijke problemen kunnen vermeden worden door de betrokkenen reeds in een vroeg
stadium van het maken van het herontwerp een functie te geven in dit proces. Ret

samenstellen van een projectteam en werkgroepen met medewerkers van alle betrokken
niveaus uit de organisatie biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. Overigens geldt dit
advies niet specificiek voor het toepassen van SPS, maar tevens voor overige onderdelen
van de ontwerp-aanpak.
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8.4.4 Het onoordeelkundig gebruik van SPS

Ben vierde en laatste valkuil betteft het hanteren van de ontwerptechniek SPS zonder dat

de betrokkenen er voldoende kennis over bezitten. Het betreft hier een gebrek aan
informatie over de theoretische achtergrond ervan en de toepassingsmogelijkheden voor de

eigen werksituatie. Hierdoor kan het instrument op een verkeerde wijze gehanteerd

worden. Dit is des te waarschijnlijker naarmate de techniek een toegesneden
technologische verpakking heeft gekregen, bijvoorbeeld in de vorm van een software
pakket. Dit kan leiden tot onzorgvuldige toepassing, onbetrouwbare resultaten of
incorrecte conclusies omttent de bruikbaarheid ervan.

Om een dergelijke situatie te voorkomen zal in de startfase van het project veel tijd en
moeite gestoken moeten worden in het overdragen van de kennis en vaardigheden, vereist

bij het toepassen van de ontwerptechniek. Hiervoor is het zaak dat de overdraagbaarheid
van de techniek verbetert.

Samenvattend kan men stellen, dat het hanteren van de ontwerptechniek SPS de nodige
kennis en vaardigheden vereist. Bovendien kan zij haar maximale resultaten pas bereiken,

wanneer zij wordt ingepast in een totale organisatievernieuwingsaanpak met een
participatief uitgangspunt.

85 SPS en het omgaan met omgevingscomplexiteit: van organisatie naar organiseren

De omgeving van produktie-organisaties is danig in beroering geraakt. Het dwingt

bedrijven structuur-oplossingen te kiezen, met behulp waarvan ze op adequate wijze
kunnen reageren op de veranderende omgevingseisen. Een flowgerichte structuurvariant
wordt in dit verband steeds vaker aanbevolen. De in deze studie ontwikkelde en uitgeteste

techniek SPS mag in dit verband beschouwd worden als een instrument waarmee men

snel een inzicht kan verkrijgen in de vraag of een stroomsgewijze structuur voor een

organisatie nuttig kan zijn. SPS ondersteunt bij het zoeken naar mogelijkheden om latente
stromen in een organisatie op een logische wijze te bundelen. De uitdaging is vervolgens
om de grenzen tussen stromen en segmenten zodanig te leggen, dat de synergetische

effecten van de ontkoppeling en samenvoeging van produkten en processen, van mensen
en middelen, maximaal zullen zijn. Voor elke organisatie betekent dit een unieke
oplossing, een 'tailor-made' ontwerp. Deze toepassing vormt de basis voor een

organisatie die opgebouwd is uit logisch geclusterde, relatief zelfstandige eenheden met

korte communicatie-lijnen en eenvoudige procedures. Zo'n organisatie lijkt uitermate

geschikt voor het adequaat en flexibel omgaan met een continu veranderende en

toenemende hoeveelheid beheersbehoefte. Voor een overleving van de ondememing op
langere termijn lijkt een verdere samenvoeging van ontwikkeling, produktie en verkoop tot

organisatorische eenheden op basis van produktfarnilies waarschijnlijk om aan de steeds
hogere eisen met betrekking tot innovatie en flexibiliteit te kunnen blijven voldoen.
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De uitwerking van een stroomsgewijze structuur in een bijbehorende lay-out kan bij

drastische wijziging van het produktenpakket leiden tot verstarring van een organisatie.

Van de bekende structuurvarianten vonnt de stroomsgewijze er juist een die geschikt is
voor de meest flexibele omstandigheden. De tegenstrijdigheid tussen organisatie-structuur
en omgeving, tussen starheid en dynamiek, werd recentelijk uitgewerkt door Van Mal et

al. (1991). Zij lanceerden het idee om groepentechnologische ordeningen in plaats van

groepentechnologische opstellingen te creeren (Van Mal et al., 1991). Door moderne
informatietechnologie aan te wenden om 'paden' door een functionele lay-out te creeren
(de zogenaamde 'virtuele groepen'), kan men de voordelen voor de beheersbehoefte van

Groepentechnologie behouden en de nadelen met betrekking tot inflexibiliteit opheffen. In

het geval van groepentechnologische ordeningen handhaaft men namelijk de bestaande
fysieke opstelling van mensen en machines, maar creeert men steeds andere

samenwerkingsverbanden voor het produceren van goederen in de desbetreffende
organisatie. Dit gebeurt door aansturing middels terminals op de werkvloer, die on-line

infonnatie verstrekken omtrent de te produceren orders en hun bewerkingen. De
werknemers bevinden zich in een multi-inzetbare 'pool', die zeer flexibel is. Het is

ongetwijfeld een interessante gedachte, maar de vraag rijst of in een dergelijke situatie de

voordelen van het werken in groepsverband nog weI daadwerkelijk gerealiseerd kunnen
worden.

SPS kan beschouwd worden als een strategie die op de organisatie zelf aangrijpt, om

middels de vormgeving van de produktiestructuur een antwoord te vinden op de
toegenomen onzekerheid in de omgeving. Naast SPS bestaan er ook andere strategieen die
in de organisatie of in de omgeving daarvan intervenieren. We noemen er hier enkele:

- Een bekend voorbeeld vormt het CAD-CAM systeem. Hiermee kan de interne

afstemming tussen ontwikkeling, werkvoorbereiding en produktie in een organisatie
vereenvoudigd worden, waardoor de doorlooptijd van dit traject aanzienlijk verkort kan

worden;

- Een drastische ingreep vonnt de handhaving van en toelegging op slechts een deel van

het produktenpakket. We zien dat veel bedrijven tegenwoordig deze mogelijkheid
aangrijpen en teruggaan naar de zogenaamde 'core business'. Zij gaan zich toeleggen op

het deel waar ze goed in zijn, de overige produkten worden afgestoten;

- Een ander tamelijk nieuw antwoord op toenemende omgevingscomplexiteit, dat meer en

meer navolging begint te krijgen, vormt de samenwerking tussen bedrijven onderling.
Emery & Trist voorspelden al in 1965 de noodzaak van samenwerking tussen organisaties

onder turbulente omstandigheden. Voldeed in een 'disturbed-reactive environment' nog

een of andere vonn van aanpassing aan of irnitatie van de concurrentie, in turbulente
omstandigheden werd dit antwoord niet meer afdoende geacht. Het vierde niveau van hun
omgevingstypologie, de 'turbulent fields', vereist een samenwerkingsvorm van
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organisaties, wier lot onderling positief is gecorre1eerd. Organisaties kunnen op deze wijze

netwerken vonnen om tesamen de complexiteit van hun omgeving terug te dringen tot een

type van het tweede of derde niveau. In sommige gevaIlen kan daardoor een zekere
'schijn'-stabiliteit ontstaan;

- Ben 1aatste voorbee1d vonnt het maken van gedetailleerde afspraken met afnemers en

toe1everanciers omtrent goederen en diensten. Voorbeelden hiervan vonnen het

zogenaamde 'co-makership' en de 'Just in Time'-filosofie. Bij dergelijke constructies

tracht men eveneens een deel van de onzekerheid in de omgeving uit te schake1en door

midde1 van samenwerking met anderen.

Al deze strategieen zijn gericht op het reduceren van de beheersbehoefte. Ieder afzonderlijk

hebben ze hun waarde, maar synergetische effecten mogen pas dan worden verwacht,

indien aile maatrege1en ingepast worden in een integrale benadering voor het ontwerpen

van organisaties. Zo is een uitbreiding van de beheersmogelijkheden niet efficient aIs niet

eerst de beheersbehoefte is gereduceerd. Het effect van de beperking van de hoeveelheid
aangeslibde beheersbehoefte zal marginaal zijn, als niet eerst de mogelijkheden tot reductie

van de beheersbehoefte uit de omgeving zijn geevaIueerd.

Bertsch & Starn (1990) wijzen in dit verband op het toenemende belang van de factor

'tijdigheid' als crucia1e variabe1e. Van produktie-organisaties wordt heden ten dage

verwacht dat zij zowe1 investeren in het verbeteren van de produktiviteit door midde1 van

procesinnovatie, a1s in het ontwikke1en van nieuwe produkten, produktinnovatie.

Hierdoor ontstaat voor bedrijven een dilemma, omdat de beperkte tijd en capaciteit over

beide noodzakelijkheden moet worden verdee1d. De auteurs steHen dan ook, dat bedrijven
dit niet meer op hun eigen houtje kunnen realiseren en adviseren eveneens samenwerking

te zoeken met andere bedrijven. Voorbeelden hiervan vonnen de samenwerkingsvonnen

tussen hifi-producenten onderling en tussen auto-fabrikanten. Ook in het Nederlandse

bedrijfs1even zijn voorbeelden van deze vonnen van cooperatie te vinden. Zo maakte

Abbing recentelijk melding van een netwerk voor het midden- en kleinbedrijf, waarbinnen

kennis-overdracht op het gebied van nieuwe technologische mogelijkheden centraal stond

(Abbing, 1991). Gezien de vereiste hoeveelheid kennis en de snelheid waarmee

techno1ogische ontwikkelingen omgezet moeten worden in nieuwe en betere produkten,

lijkt het in de nabije toekomst welhaast onmogelijk om a1s onafhankelijke produktie
organisatie te overleven.

8.6 Tot besluit

Ais er een ding duidelijk is voor de toekomst van organisaties, dan is het dat verandering

en aanpassing een steeds belangrijker ro1 zuHen gaan spe1en. Organisaties zuHen zich

pennanent in een proces van verandering bevinden als reactie en anticipatie op de

toenemende mate van verandering in de omgeving. In dit licht krijgt deze studie een heel

praktische waarde. De ontwikkelde en uitgeteste ontwerptechniek voor het stroomlijnen
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van produktiestructuren kan als 'doe het zelf-methode de praktijk bij haar continue

veranderingsproces ondersteunen. Ret vormt een nieuw stukje gereedschap dat gebruikt

kan worden in een integrale benadering om simpele organisaties met complexe individuele
taken te helpen creeren.



SAMENVATTING

Bedrijven worden heden ten dage geconfronteerd met een grote variatie in eisen die door

klanten aan hun produktenpakket worden gesteld. Assortiment, levertijd en kwaliteit
vergen continue aandacht, temeer daar de veranderingen in klantenwensen elkaar steeds

sneller opvolgen. De ondememing dient hierop passend te reageren. Van alle factoren die
zo'n adaptatie kunnen bewerkstelligen, is de structuur van de organisatie er een. Het

vormgeven ervan vormt het centrale onderwerp van deze studie.
In deze studie is getracht de bestaande methodiek van Produktstroom-Analyse geschikt te

maken voor gebruik in een sociotechnische ontwerpstrategie. Hiertoe is een techniek
ontwikkeld, de 'Semi Parallelle Stromen-techniek' (SPS), waarmee orderstromen in de

organisatie geheel of gedeeltelijk kunnen worden geparallelliseerd. Met behulp van een

analyse van overeenkomsten en verschillen in de routes van het produktenpakket kan
bekeken worden of het mogelijk is min of meer onafhankelijke eenheden van mensen en

middelen te creeren. Hierdoor wordt het voor een organisatie beter mogelijk slagvaardig te

reageren op bovengenoemde omgevingsveranderingen. Een aldus vormgegeven structuur

opent tevens perspectieven voor het realiseren van kwaliteit van de arbeid tegen geringe
kosten.

De ontwerptechniek SPS is uitgetest in de procesindustrie en haar randgebieden. Deze

sector is om theoretische redenen interessant, omdat hier nog niet eerder geprobeerd is in
het kader van een sociotechnisch project te parallelliseren. De toepassing heeft

plaatsgevonden in vier verschillende produktie-situaties en hield het verzamelen van

informatie met betrekking tot het produktenpakket in, het sorteren op ondeelbare
capaciteiten en het onderbrengen en de toewijzing van alle capaciteiten in relatief
zelfstandige eenheden.

De toepassing van SPS diende in deze studie een meervoudig doe!. Allereerst werd het

instrument geevalueerd in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en bruikbaarheid

voor de praktijk van de procesindustrie. Daarnaast werd getracht de parallellisatie in
termen van een elementair theoretisch model over 'aangeslibde beheersbehoefte' te

verklaren. Ten slone werd de mogelijkheid van opname van het SPS-instrument in een

overkoepelende sociotechnische organisatie-ontwerp-aanpak becommentarieerd.

De resultaten van het onderzoek illustreren dat SPS in de vier bestudeerde situaties

doeltreffend en doelmatig was. In al deze situaties kon de omvang van de beheersbehoefte,
ten gevolge van een afname in de uitwisselingen van produkten-in-wording tussen de

(nieuw gecreeerde) organisatorische eenheden, drastisch worden teruggebracht. Het
parallelliseren van orderstromen bleek dus in de onderzochte situaties uit de

procesindustrie mogelijk. In drie van de vier situaties werd de bruikbaarheid van SPS door

bedrijfsfunctionarissen positief beoordeeld. Dit praktisch nut werd in de studie in verband
gebracht met de hoeveelheid variatie in het produktenpakket en in de benodigde produktie-
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capaciteiten. Uit de resultaten komt naar voren dat in het geval waarin de variatie in
produkten en benodigde capaciteiten gering was, het toepassen van het instrument niet als
nuttig ervaren werd. Voor die ene situatie werd ingeschat dat de prestaties op het gebied

van beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid en flexibiliteit door de voorgestelde ingreep

nauwelijks in positieve richting konden worden bernvloed. Voor de overige gevallen
werden weI duidelijke verbetermogelijkheden op de bovengenoemde gebieden verwacht.

Naar aanleiding van deze resultaten is het theoretische model over beheersbaarheid verder
verfijnd. Het begrip 'aangeslibde beheersbehoefte' werd daarbij genuanceerder benaderd.

Naast intergroeps-reizen (de interacties tussen de parallelle stromen) werd het bestaan van
drie aanvullende factoren verondersteld, die de omvang van de beheersbehoefte mede

bepalen. Dit zijn de formele coordinatie, de behoefte aan kennis over het proces en de
geografische ordening van de processen. De eerste factor betreft de afstemming tussen de

organisatorische eenheden binnen een parallelle stroom. Indien deze eenheden niet
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren, zorgt de benodigde afstemming voor een
toename in de beheersbehoefte. Het afhankelijk zijn van andere eenheden op het gebied

van vereiste kennis over het proces, de besturing en het bijbehorende onderhoud draagt
eveneens bij aan de omvang van de beheersbehoefte. Als laatste factor kan de geografische
spreiding binnen en tussen de clusters bijdragen aan het ontstaan van beheersbehoefte. Bij

een grote spreiding wordt de communicatie bemoeilijkt, waardoor meer inspanning voor
eenzelfde resultaat vereist is.

Tenslotte is de mogelijkheid van opname in een overkoepelende sociotechnische
organisatie-ontwerp-aanpak onderzocht. SPS deel laten uitmaken van een participatieve

organisatievernieuwings-aanpak, zoals de Sociotechniek die voorstaat, wordt momenteel
nog gehinderd door het ontbreken van voorbeelden, een handboek, toepassingsrichtlijnen

en toegesneden software-ondersteuning. Hierdoor is de overdraagbaarheid van het
instrument nog beperkt. Geadviseerd wordt potentiele gebruikers zorgvuldig op te leiden

en voldoende vaardigheid te laten opdoen, alvorens zij het instrument in een

praktijksituatie gaan hanteren.

Deze studie laat zien dat SPS als constructie-hulpmiddel in een integrale organisatie

vernieuwings-aanpak een belangrijke functie kan vervullen bij het stroomlijnen van de
produktiestructuur.



SUMMARY

Today, ftnns are confronted with numerous demands on their production. Variety as well

as delivery time and the quality of goods require continuous attention, particularly as these

changes in demand accelerate. The enterprise needs to respond accordingly. Of all the
factors which can achieve such adaptation, the organisational structure is an essential one.

The central theme of this thesis is how to design this structure. An attempt is made to
transform the existing Production Flow Analysis-technique to make it fit in a

sociotechnical design approach. Specifically, an instrument called (Semi-)Parallelle
Stromen-techniek (abbreviated SPS) has been developed, with which the primary flow in

the organisation can be divided into separate flows. In this way more or less independent
units of men and means can be created, through which it becomes possible for an

organisation to react more effectively to forthcoming changes in the above environmental
demands. Having such a structure enables an acceptable quality of working life to be

achieved at relatively little expense.

Alongside the development, the SPS-instrument was tried out in a theoretically interesting
part of industry, the process industry and its limits. To this extent, the principle of
parallellisation had not been used before within a sociotechnical framework. It was applied

for this research in four different organisations. It included collecting infonnation about
the products, sorting out indivisible capacities and assigning all capacities to relatively
independent units. This effort served multiple purposes. First of all the SPS-instrument

was evaluated in tenns of effectiveness, efftciency and usefulness. Additionally an attempt
was made to explain the process taking place in tenns of an elementary theoretical model
about 'slack requisite control capacity'. Finally the possibility of adopting SPS in an all

encompassing sociotechnical organisation design approach was assessed.

The results of the study show that SPS has been an effective and efftcient tool in all four

of the studied situations. In each case it was possible to reduce the extent of requisite

control capacity due to a reduction of the exchanges of products made between the newly
created units. So, parallellisation of the flow seemed to be possible in all of the examined

situations. For three out of four organisations the application of SPS was also useful. In
particular, the expected profit was related to the amount of variation in the package of
products and in the required production capacities. From these results it appears that in the
single situation in which the variation in products and required capacities was small, the

application of the design tool was expected by those interviewed not to be useful. In that

case it was thought that the perfonnance on controllability, quality of working life and
flexibility could not be influenced in a positive way by the proposed change. For all other

situations clear improvements in the three just mentioned areas were expected.
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As a result of the outcome of this study the theoretical model on controllability was further
adjusted. The concept 'slack requisite control capacity' was applied more subtly. In

addition to 'intergroup journeys', three more factors which might also influence the
amount of requisite control capacity were considered. These are formal coordination, the

need for knowledge and the geographical distribution. The first factor concerns the
alignment between units within a parallel flow. As soon as these units cannot do their own

job independently of the others, the necessary coordination leads to a rise in the requisite
control capacity. Secondly, the dependency of other units (because of the need for special

knowledge) lets the amount of requisite control capacity rise. As a last identified factor,
the geographical distribution can also make it increase. When there is a large geographical

spread, communication will be hindered, so that one needs more effort for the same result.

Finally, the possibility for absorption in the overall sociotechnical organisation design
approach was studied. Currently, this absorption is still hindered by the fact that there are
not yet any guidelines, handbook or specific software for use. Hence the transfer of this

tool and its needed knowledge still limited. It appears that potential users need to be
educated thoroughly and given ample practice, before they can use SPS effectively.

This thesis makes it clear that as a tool, SPS can be an essential part of an integral
organisation design approach in regard to streamlining the production structure, provided

that the instrument it used in a correct manner.
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BIJLAGE 1: VERKLARING VAN GEHANTEERDE SYMBOLEN

naar analogie van In 't Veld (1983)

materiaalstroom

infonnatiestroom

transfonnatieproces

D

,
o

(de)codering

filter / controle

buffer



BIJLAGE 2: VRAGENLIJST

'ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING'

In deze bijlage staan de vragen die voorgelegd zijn bij het in kaart brengen van de
ontwikkelingen in de omgeving van de bestudeerde organisaties. De tekst was voor alle
bedrijven gelijk. De vragenlijst bestaat uit drie delen: deel A bevat vragen met een ja/nee en
zeker/onzeker antwoordmogelijkheid, gerangschikt naar thema; deel B bevat stellingen met
een antwoordmogelijkheid op een vijf-punts-schaal; eveneens gerangschikt naar thema; en
deel C bevat eveneens stellingen met een antwoordmogelijkheid op een vijf-punts-schaal,
zij vragen om een totaal-oordeel.

De vragen aangeduid met * zijn bij de verwerking omgecodeerd, de vragen aangeduid met
# dienden als controle, en zijn niet verwerkt. Elk deel begint met een korte instrllctie.

Ontwikkelingen in de omgeving - Deel A

Invulinstructie
Geef per vraag aan of Uw antwoord ja of nee is m of U dit met zekerheid stelt of niet,
door het bolletje zwart te maken.
In het hieronder getoonde voorbeeld wordt duidelijk wat bedoeld wordt:
Is er sprake van volledige mededinging?
Indien U vindt, dat dit het geval is, maar U bent er niet zeker van, antwoordt U:

• ja 0 zeker
o nee • onzeker

Afzetmarkt

zeker
onzeker

o
o

1# Worden soortgelijke produkten van Uw bedrijf ook door anderen op de markt
gebracht?
o ja
o nee

2 Zijn de eisen die door de afzetmarkt aan Uw produkten gesteld worden de afgelopen
vijfjaar veranderd?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

zeker
onzeker

o
o

3* Is er over vijfjaar nog minstens evenveel vraag naar Uw produkten in hun huidige
vorm?
o ja
o nee

4# Heeft Uw bedrijf een koers uitgezet voor de afzetmarkt voor de komende periode?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker
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(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
5 Verwacht U dat die koers binnen de uitgezette periode nog bijgesteld zal moeten

worden?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

6 Verandert de afzennarkt van Uw bedrijf in de komende vijf jaar?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
7* Verandert die afzennarkt op een voorspelbare manier?

o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

(Alleen indien U de een-na-vorige vraag metja hebt beantwoord.)
8 Vinden de veranderingen op de afzennarkt meer 'schoksgewijs' dan 'geleidelijk'

plaats?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

9* Kunt U, om de concurrentie op de afzetmarkt voor te blijven, volstaan met kennis
over de concurrenten?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

10 Zijn de te verwachten veranderingen in de komende vijf jaar op de afzetmarkt voor
Uw bedrijf onvoorspelbaar?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

Arbeidsmarkt

zeker
onzeker

o
o

11 Stellen sollicitanten andere eisen aan het door U aangeboden werk dan vijf jaar
geleden?
o ja
o nee

12 Zijn de eisen die U aan sollicitanten stelt de afgelopen vijf jaar veranderd?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

13* Verwacht U over vijf jaar nog minstens evenveel vraag naar de door U aangeboden
arbeid in de huidige vonn?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker
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14# Reeft Uw bedrijf een koers uitgezet voor de arbeidsmarkt voor de komende periode?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

zeker

onzeker
o
o

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
15 Verwacht U dat die koers binnen de uitgezette periode nog bijgesteld zal moeten

worden?
o ja
o nee

16* Verandert de arbeidsmarkt voor Uw bedrijf in de komende vijf jaar op een
voorspelbare manier?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

17 Moet U, om te kunnen voldoen aan de eisen van de sollicitanten, de komende vijf jaar
het aangeboden werk bijstellen?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

18 Verwacht U veranderingen op de arbeidsmarkt in de komende vijf jaar?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

zeker
onzeker

o
o

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
19 Zijn de gevolgen van deze veranderingen in de komende vijf jaar voor Uw bedrijf

onvoorspelbaar?
o ja
o nee

zeker
onzeker

o
o

(AIleen indien U de een-na-vorige vraag metja hebt beantwoord.)
20 Vinden de veranderingen op de arbeidsmarkt meer 'schoksgewijs' dan 'geleidelijk'

plaats?
o ja
o nee

Technologische ontwikkelingen

21 Zijn er de afgelopen vijf jaar voor Uw bedrijf relevante technologische
ontwikkelingen geweest?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
22 Zijn deze ontwikkelingen zodanig geweest, dat hierdoor de eisen, die door

buitenstaanders (overheid, klanten ed.) aan produkten en verpakkingen gesteld
worden, bijgesteld zijn?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker
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(AIleen indien U de een-na-vorige vraag metja hebt beantwoord.)
23 Vinden technologische ontwikkelingen in Uw branche meer 'schoksgewijs' dan

'geleidelijk' plaats?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

24 Dwongen technologische ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar U tot de aanschaf
van nieuwe apparatuur?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
25 Was, indien dit niet gebeurd was, Uw concurrentie-positie verslechterd?

o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

26* Is het waarschijnlijk dat Uw bedrijf over vijf jaar nog met de huidige, ongewijzigde
apparatuur produceert?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

zeker
onzeker

o
o

27# Is er een koers uitgezet met betrekking tot aan te schaffen technologie voor de
komende vijf jaar?
o ja
o nee

zeker
onzeker

o
o

(AIleen indien U de vorige vraag metja hebt beantwoord.)
28 Verwacht U dat die koers binnen de uitgezette periode nog bijgesteld zal moeten

worden?
o ja
o nee

29* Veranderen de technologische ontwikkelingen voor Uw bedrijf in de komende vijf
jaar op een voorspelbare manier?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

30 Moet U, om te kunnen blijven voldoen aan de eisen vanuit de afzetmarkt aan de
produkten en verpakkingen gesteld worden, de komende vijf jaar de huidige
technologie bijsteIlen?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker

31 Zijn de te verwachten veranderingen in de komende vijf jaar op de technologisch
gebied voor Uw bedrijf onvoorspelbaar?
o ja 0 zeker
o nee 0 onzeker
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Ontwikkelingen in de omgeving - Deel B

I nvulinstructie
Maak per stelling het bolletje zwart dat het beste correspondeert met Uw mening.
Voorbeeld:
'In Egypte kun je je culturele hart veel beter ophalen dan in Griekenland'.
Indien U het met deze uitspraak zeer eens bent, maakt U het laatste bolletje zwart:

lSI

o
zeeroneens

Afzetmarkt

o
oneens

o
oneens/eens

o
eens •zeereens

32# Er zijn meerdere aanbieders van de produkten van mijn bedrijf.
o 0 0 0 o

zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

33 De eisen die vanuit de afzetmarkt aan de produkten van mijn bedrijf gesteld worden,
veranderen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

34* Over vijf jaar zal er nog minstens evenveel vraag zijn naar de huidige produkten van
mijn bedrijf, als nu.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

35* Indien de koers van mijn bedrijf voor het afzetgebied voor de toekomst gebaseerd zou
zijn op historische gegevens, zou deze voor de komende vijf jaar niet meer bijgesteld
hoeven te worden.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

36* De veranderingen die in de komende vijf jaar verwacht worden op het gebied van de
afzetmarkt zijn goed te voorspellen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

37 De veranderingen die in de komende vijf jaar verwacht worden op de afzetmarkt,
vinden schoksgewijs plaats.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

38* Kennis omtrent hetgeen de concurrenten ondememen mbt de afzetmarkt is voldoende
om de concurrenten de komende vijf jaar voor te blijven.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens
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39 De afzetmarkt zal in de komende vijfjaar op een onvoorspelbare manier veranderen.
o 0 0 0 0

zeeroneens

Arbeidsmarkl

oneens oneensleens eens zeereens

40 De eisen die door sollicitanten aan het door mijn bedrijf aangeboden werk gesteld
worden, zijn in de afgelopen vijf jaar veranderd.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneensleens eens zeereens

41 Mijn bedrijf is de afgelopen vijf jaar andere eisen gaan stellen aan de sollicitanten.
o 0 0 0 0

zeeroneens oneens oneensleens eens zeereens

42* Over vijf jaar zal er nog minstens evenveel vraag zijn naar het door mijn bedrijf
aangeboden werk, als nu.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

43 De veranderingen die in de komende vijf jaar verwacht worden op de arbeidsmarkt,
vinden schoksgewijs plaats.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneensleens eens zeereens

44* Indien de koers van mijn bedrijfvoor de arbeidsmarkt gebaseerd zou zijn op een
extrapolatie van recente historische gegevens, zou deze voor de komende vijf jaar niet
meer bijgesteld hoeven te worden.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

45* De veranderingen in de komende vijf jaar worden op het gebied van de arbeidsmarkt,
zijn goed te voorspellen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

46 Het door mijn bedrijf aangeboden werk moet bijgesteld worden om over vijf jaar nog
een aantrekkelijke werkgever te zijn.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneensleens eens zeereens

47 Het is onvoorspelbaar wat er in de komende vijf jaar op de arbeidsmarkt zal
veranderen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens
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Technologische ontwikkelingen

48 De eisen die door technologische ontwikkelingen aan de door mijn bedrijf
aangeboden produkten en verpakkingen gesteld worden, zijn in de laatste vijf jaar
veranderd.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

49 De eisen die mijn bedrijf de afgelopen tien jaar heeft gesteld aan aan te schaffen
apparatuUT. zijn veranderd.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

50* Over vijf jaar zal in mijn bedrijf met de huidige technologie geproduceerd worden.
o 0 0 0 0

zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

51* Met de huidige technologie kan mijn bedrijf over vijf jaar de concurrentie aan.
o 0 0 0 0

zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

52* De veranderingen die in de komende vijf jaar verwacht worden op het gebied van de
technologie voor mijn bedrijf zijn goed te voorspellen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

53 De door mijn bedrijf gebruikte produktie-technologie moet aangepast worden om
over vijf jaar nog mee te kunnen draaien om de concurrentie-slag.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

54 Ret is onvoorspelbaar wat er in de komende vijf jaar op technologisch gebied voor
mijn bedrijf zal veranderen.

o 0 0 0 0
zeeroneens oneens oneens/eens eens zeereens

4: meeeens
5: geheel mee eens

Ontwikkelingen in de omgeving - Deel C

Jnvulinstructie
Zet voor elke stelling een cijfer dat het beste correspondeert met Uw mening:
Voorbeeld:
--A 'De Britse uitspraak van de Engelse taal is fraaier dan de Amerikaanse uitspraak'.
Indien U het met deze uitspraak eens bent, vult U het cijfer '4' in, zoals hierboven is
gedaan.
De antwoordmogelijkheden zijn:

1: geheel mee oneens
2: mee oneens
3: gedeeltelijk oneens/ gedeeltelijk eens
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Totaa/bee/d

55

56

57

58*

59

60

61

62

63

64*

65*

66*

67*

68

69*

70

71

Produktiestructuur en organisatievernieuwing

Er verandert veel in de omgeving van mijn bedrijf.

Ret lijkt weI of de veranderingen in de omgeving steeds sneller
plaatsvinden.

De concurrenten zijn continu met veranderingen bezig.

Mijn bedrijf kan overleven door het beleid alleen af te stemmen op
veranderingen bij de concurrenten.

De veranderingen in de omgeving zijn onvoorspelbaar.

De omgeving van mijn bedrijf verandert continuo

Mijn bedrijf is doorlopend met veranderingen bezig.

Om de continurteit te garanderen moeten mijn bedrijf steeds gespitst zijn
op alles wat er in de omgeving verandert.

De veranderingen in Oost-Europa leiden tot nu nog onbekende
mogelijkheden voor mijn bedrijf.

Mijn bedrijfkan de omgeving zelfbeheersen.

Aan mijn bedrijf worden al jaren dezelfde eisen gesteld vanuit de
omgeving.

De eisen die over een vijftaljaren vanuit de omgeving aan mijn bedrijf
gesteld worden zijn op dit moment al bekend.

De gevolgen van de crisis in de Golf-streek zijn voor mijn bedrijf goed
te voorspellen.

Voor de overleving kan mijn bedrijf lering trekken uit ervaringen uit de
omgeving.

Door het extrapoleren van historische gegevens kan mijn bedrijf de
toekomst veiligstellen.

De toekomstplannen van mijn bedrijf moeten elk jaar worden bijgesteld.

De crisis in het Midden-Oosten kwam voor mijn bedrijf totaal
onverwacht.
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Stellingen

behorende bij het proefschrift

PRODUKTIESTRUCTUUR EN ORGANISATIEVERNIEUWING

de mogelijkheid tot parallelliseren nader onderzocht

I

Ret is aannemelijk dat onder dynamische omstandigheden een flexibele organisatie

rich beter aan haar omgeving kan aanpassen dan een kameleon.

- dit proejschrift, p. 8

II

Ret nut van parallelliseren neemt toe naarmate de variatie in produktieroutes groter is.

De robuustheid van een eenmaal gevormde organisatie-structuur neemt af naarmate de

veranderingssnelheid van deze variatie toeneemt.

- dit proejschrift, p. 112

III
Voor onderzoek naar de effectiviteit van organisatie-structuren is niet zozeer een

onderscheid naar bedrijfstakken relevant, maar eerder een categorisering naar

specifieke kenmerken van belang.

- dit proejschrift, p. 116

IV

Roe beter een ontwerp-instrument overdraagbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld door

middel van een ondersteunend computerprogramma, des te groter wordt het risico van
incorrecte hantering.

- dit proejschrift, p. 128

V

De interne organisatorische voordelen die een bedrijfkan bereiken met het behalen van

een NEN-ISO kwaliteitscertificaat zullen binnen korte tijd teniet gedaan worden als

onvoldoende aandacht wordt besteed aan het inschakelen van de betrokkenen bij het

vastleggen van de procedures.



VI
Het feit dat momenteel steeds meer MS-DOS-computergebruikers overschakelen op

'Windows' levert empirische evidentie voor de hypothese dat de interface van de

Macintosh zijn tijd ver vooruit was.

VII

Ondanks de toegenomen beschikbaarheid van tekstverwerkingsfaciliteiten kan de tijd

welke nodig is voor het rapporteren van onderzoek. niet of nauwelijks worden

bekort.

VIIl
Het feit dat de winnaar van 'Het Nationaal Dictee 1990' zegevierde zonder foutloos te

zijn. duidt op de onmogelijkheid de Nederlandse taal correct te hanteren.

IX
De experimenten op het gebied van genetische manipulatie leveren in ieder geval een

verrijking van de Nederlandse taal OPt getuige de 'scheit' en de 'koevark'.

X

De psychische barriere tussen directie en werkvloer zal pas kunnen verdwijnen.

indien beide partijen zich ook fysiek dichter in elkaars nabijheid bevinden.

XI
Het feit dat vrouwelijke stafleden, die zich ambtshalve voor korte tijd op een

secretarlaat bevinden, steeds onmiddellijk als secretaresse worden aangezien. wijst op

een nog steeds bedenkelijk niveau van emancipatie in de Nederlandse samenleving.

XII

Het voldoen aan de voorschriften en procedures rond de promotie maakt een

promovendus al zo veelzijdig, dat het aantonen van een brede maatschappelijke

ontwikkeling door middel van het opstellen van stellingen achterwege gelaten kan

worden.

XIII

Om te voorkomen dat universiteiten ten onrechte het imago 'slaapverwekkend'

opgespeld krijgen. dienen bij acadernische plechtigheden de leden in de corona

oren en ogen geopend te houden.

A.M. Hoevenaars, augustus 1991.
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