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Abstract 
This thesis discusses the suppliermanagementsystem of OXB, a production organization 
of Philips Medica I Systems. The problem is that the parts which are outsoureed to 
external suppliers do nat meet the required standards. First the problem is further 
analyzed and after investigating the current suppliermanagementsystem and its 
performance the use of supplieraccountteams is proposed and a plan to implement 
these teams is presented. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek dat ik de afgelopen periode heb 
uitgevoerd bij Philips Medical System in Best. Met dit project sluit ik mijn studie 
Technische Bedrijfskunde af. 
In de afgelopen maanden stelde Philips mij in staat om de theoretische kennis die ik 
tijdens mijn studie heb opgedaan toe te passen in de bedrijfspraktijk. Dat ik hierbij 
midden in een reorganisatie heb kunnen werken heeft dit nog een extra dimensie 
gegeven. Ik ben Philips hiervoor zeer erkentelijk. 

Daarnaast wil ik alle werknemers van Philips die mij tijdens het onderzoek hebben 
geholpen hartelijk danken. Zonder hun hulp was het uitvoeren van dit onderzoek nooit 
mogelijk geweest. In het bijzonder wil ik mijn begeleider Leslie Beekhuis bedanken voor 
zijn intensieve begeleiding en geduld gedurende de hele opdracht. 

Ook wil ik mijn universiteitsbegeleiders, Dhr. Kastelein en Dhr. Geenen, bedanken voor 
hun feedback, die zeer welkom was, en het geven van de sturing die nodig was voor het 
houden van de juiste koers in mijn project. 

Mijn vader en moeder wil ik bedanken voor hun steun en vertrouwen tijdens mijn, 
enigszins lange, studietijd. Ook mijn broer is voor mij zeer belangrijk geweest met zijn 
vriendschap en adviezen. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn vriendin, Chantal, zij was 
er met haar liefdevolle ondersteuning tijdens ups and downs. 

Eric Nielen 
Eindhoven, augustus 2007 
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Samenvatting 

Introductie 
OXB is een productieorganisatie van Philips Medical Systems en produceert een breed 
assortiment aan röntgenapparatuur. OXB is een organisatie die pas sinds 1 januari 2007 
bestaat en is ontstaan uit een reorganisatie die tot doel heeft het verminderen van de 
kosten en het optimaliseren van het productieproces. Bij de uitvoering van dit 
productieproces worden veel materialen die ingekocht zijn bij leveranciers afgekeurd. 
Aan klanten die de röntgensystemen hebben gekocht wordt nog 15 jaar service 
verleend, deze activiteit brengt zeer hoge kosten met zich mee, mede door het gebrek 
aan kwaliteit van geleverde goederen. OXB is zich hiervan bewust en wil graag meer 
zicht krijgen op welke manier ze er voor kan zorgen dat leveranciers beter presteren op 
het gebied van kwaliteit van de aangeleverde goederen. In dit rapport wordt onderzoek 
gedaan naar het leveranciersmanagementsysteem dat momenteel gebruikt wordt bij de 
aansturing van de leveranciers en de rol die OXB hierin zou moeten hebben. 

Onderzoeksopzet 
Voordat de definitieve opdracht is geformuleerd is tijdens de oriëntatiefase de huidige 
situatie betreffende de kwaliteit van geleverde goederen in kaart gebracht. Er spelen 
hierin vier probleemgebieden een rol: 

1. Leveranciersproces 
2. Leveranciersmanagement 
3. Productspecificaties 
4. Projectmanagement 

Na een nadere probleemanalyse is het probleemgebied "leveranciersmanagement" 
gekozen als basis voor de definitieve opdrachtformulering, deze luidt als volgt: 

Breng de huidige organisatie met betrekking tot het leveranciersmanagement gedurende het 
Product Realization Process in kaart. Maak een (her)-ontwerp van deze organisatie, 
waardoor de afstemming en communicatie tussen de afdelingen en met de leverancier 
verbetert. 

Naar aanleiding van deze opdrachtformulering zijn de volgende vier onderzoeksvragen 
opgesteld om het onderzoek te structureren: 

1. Welke inkooponderdelen zorgen voor de meeste problemen en wat zijn de 
oorzaken hiervoor? 

2. Hoe is het leveranciersmanagement op dit moment ingericht en hoe is de 
prestatie op dit gebied? 

3. Hoe staan de leveranciers ten opzichte van het huidige 
leveranciersmanagement? 

4. Hoe dient de organisatie rond het leveranciersmanagement ingericht te worden 
en waar dienen de verantwoordelijkheden voor de verschillende activiteiten te 
liggen om de kwaliteitsproblemen te verminderen? 

x 
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Het doel in dit onderzoek is het creëren van overzicht in de huidige taken en 
verantwoordelijkheden en het maken van een herontwerp van de organisatie van 
leveranciersmanagement waarmee de OXB in de toekomst haar leveranciers aan kan 
sturen op een manier die past bij de strategie. 

Resultaten 
Gedurende het onderzoek zijn interviews gehouden binnen het bedrijf en met 
leveranciers, daarnaast is de data in het leveranciersbeoordelingsysteem, het 
foutenregistratiesysteem en het kwaliteitshandboek gebruikt om informatie te 
verzamelen. In kort worden hieronder de resultaten per onderzoeksvraag gegeven. 

1. Welke inkooponderdelen zorgen voor de meeste problemen en wat zijn de 
oorzaken hiervoor? 

Het foutenregistratiesysteem is niet geschikt voor het vastleggen en monitoren van 
basisoorzaken. Ook bij het personeel dat dagelijks omgaat met afkeur blijkt de kennis te 
ontbreken om achterliggende oorzaken te herkennen. 

2. Hoe is het leveranciersmanagement op dit moment ingericht en hoe is de 
prestatie op dit qebied? 

De huidige organisatie van het leveranciersmanagement is functioneel ingericht. Dit 
levert een aantal problemen op waaronder: 

• Gebrek aan prioriteit leveranciersmanagement en in het bijzonder de factor 
kwaliteit 

• Communicatieplan leveranciers niet aanwezig 
• Onderlinge communicatie niet duidelijk 
• Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid leverancierskwaliteit niet 

vastgelegd 

3. Hoe staan de leveranciers ten opzichte van het huidige 
leveranciersmanagement? 

Het leveranciersonderzoek bevestigt een aantal bevindingen die al in de interne analyse 
aan het licht waren gekomen. De leveranciers zouden graag beter op de hoogte 
gehouden willen worden van het beleid dat in de toekomst gevoerd gaat worden. 
Daarnaast krijgen ze te maken met tegengestelde verzoeken vanuit OXB. Verder stellen 
leveranciers het zeer op prijs dat hun mening gevraagd wordt en kunnen ze bijdragen 
aan de ontwikkeling van OXB op leveranciersmanagement gebied. 
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4. Hoe dient de organisatie rond het leveranciersmanagement voor cabinets 
ingericht te worden en waar dienen de verantwoordelijkheden voor de 
verschillende activiteiten te liggen om de kwaliteitsproblemen te verminderen? 

Door het leveranciersmanagement te organiseren in supplieraccountteams kan OXB 
gericht werken aan het verbeteren van haar strategische leveranciers. Hiervan kan OXB 
in de toekomst profiteren door een betere productkwaliteit en minder problemen bij het 
uitbesteden van de productie van componenten die OXB nu nog zelf produceert. 
Doordat de verantwoordelijkheid voor het leveranciersmanagement gezamenlijk 
gedragen wordt door de afdelingen zal het integrale resultaat verbeteren. 

Implementatie 
Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van supplieraccountteams in OXB, deze 
bestaat uit een overzicht van de medewerkers die vertegenwoordigd moeten zijn in het 
supplieraccountteam en de taken die het supplieraccountteam zou moeten vervullen. 
Het is de bedoeling dat de implementatie in twee fasen plaatsvindt, er wordt gestart met 
een pilot project in de building block cabinets, met behulp van de resultaten uit het pilot 
project kunnen de supplieraccountteams in heel OXB ingevoerd worden. 

XII 
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Inleiding 

Een organisatie wil zeker zijn dat de goederen die ingekocht worden voldoen aan de 
gestelde eisen. De aansturing en controle van de organisatie die de goederen levert 
wordt leveranciersmanagement genoemd. Leveranciersmanagement heeft gedurende de 
laatste 10 jaar aan aandacht gewonnen, veel bedrijven erkennen de bijdrage die 
leveranciers aan hun prestatie kunnen leveren. De manier waarop leveranciers 
aangestuurd dienen te worden is afhankelijk van een aantal factoren waaronder: de 
(technische) aard van het product, de markt, het productievolume en de strategie. Dit 
zijn factoren die niet continue hetzelfde blijven vandaar dat ook het 
leveranciersmanagementsysteem regelmatig aangepast dient te worden. 

Operatiens X-ray Best (OXB) is een productieorganisatie van Philips Medical Systems 
(PMS) en is ontstaan uit een reorganisatie waarbij drie organisaties zijn samengevoegd. 
Een doelstelling van de OXB is het verbeteren van de kwaliteit van onderdelen die 
worden geleverd door leveranciers. OXB wil weten wat haar rol moet zijn in het 
leveranciersmanagement en hoe het huidige managementsysteem aangepast kan 
worden om de doelstelling te verwezenlijken. 

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van Royal Philips Electranies N.V .. De verschillende 
divisies worden kort geïntroduceerd en de plaats van de OXB in de divisie Medica I 
Systems wordt uitgelegd. Daarnaast wordt het productieproces en het inkoopproces van 
OXB weergegeven. In hoofdstuk 2 volgt een uitwerking van de probleemanalyse rond 
het huidige leveranciersmanagement en de formulering van de uiteindelijke opdracht. 
Hoofdstuk 3 bevat de aanpak in het project en de verschillende stappen worden 
beschreven aan de hand van een onderzoeksmodel. Hoofdstuk 4 is een samenvatting 
van de relevante beschikbare literatuur. De belangrijkste termen in het project worden 
gedefinieerd en er wordt een model voor leveranciersmanagement gepresenteerd. In 
hoofdstuk 5 worden de resultaten weergegeven van een verdieping in het huidige 
leveranciersmanagement van OXB. De resultaten bestaan onder andere uit de conclusies 
van een onderzoek dat gehouden is onder de leveranciers. In hoofdstuk 6 wordt het 
herontwerp van een deel van de organisatie van het leveranciersmanagement in de 
vorm van supplieraccountteams gepresenteerd. Hoofdstuk 7 bestaat uit de conclusies en 
aanbevelingen die volgen uit dit onderzoek. 

Aan het einde van dit verslag is een lijst met afkortingen weergegeven, deze is ook als 
losse, geplastificeerde bijlage toegevoegd. 
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1. Het bed rijf 
In dit hoofdstuk wordt het bedriJt Royal Philips Electranies N. V. globaal beschreven. 
Verder wordt de reorganisatie waaruit OXB is ontstaan uitgelegd en worden de 
werkwijzen van OXB kort weergegeven. 

1.1. Royal Philips Electranies N.V. en Philips Medica! Systems 
Royal Philips Electranies N.V. is een van de grote producenten en ontwikkelaars op de 
elektronica wereldmarkt en de grootste in Europa. Philips had in 2006 een omzet van 
EUR 27 miljard. 

Philips werd in 1891 opgericht en is 
begonnen met de productie van de gloeilamp. 
116 jaar later richt Philips zich op drie 
hoofdindustrieën: gezondheidszorg, lifestyle 
en technologie. De missie van Philips is als 
volgt geformuleerd: "We dragen bij aan een 
beter bestaan door op het juiste moment 
zinvolle technologische innovaties op de 
markt te brengen". 

Philips is opgedeeld in 4 divisies namelijk: 
Lighting, Consumer Electronics, 
Damestic Appliances en Medica! 
Systems. Deze divisies worden hieronder 
toegelicht, in figuur 1 is het aandeel van 
elke divisie in de omzet van 2006 
weergegeven. 

Lighting 

PhilipsOmzet per divisie 2006 

6% 

39% 

• Medica! Systems 

oConsumer 
E leetronies 

o Lighting 

• Other activities 

Figuur 1 Philips Omzet per divisie 2006 

Lighting heeft wereldwijd circa 46.500 mensen in dienst en is actief in verschillende 
verlichtingssectoren. Het productpakket omvat een volledige reeks gloeilampen, 
halogeenlampen, compacte en normale fluorescentielampen, armaturen, 
verlichtingselektronica, op LED's (light-emitting diodes) gebaseerde verlichting en 
autolampen. 

ConsumerEiectronks 
Consumer Electranies heeft 16.000 werknemers en heeft drie activiteitengebieden: 
Connected Displays, Home Entertainment Networks en Mobile Infotainment. De divisie 
heeft verkoop- en serviceorganisaties in 50 landen en productievestigingen in België, 
Frankrijk, Hongarije, Mexico, Argentinië, Brazilië, India en China. 

Dornestic Appliances 
Dornestic Appliances and Personal care is actief in vier gebieden: Shaving and Beauty, 
Damestic Appliances, Oral Healthcare, en Health and Wellness. De divisie heeft verkoop
en serviceorganisaties in 60 landen en productievestigingen in Nederland, Oostenrijk, 
Polen, de Verenigde Staten, Brazilië, China en Singapore. Wereldwijd werken 10.000 
mensen voor deze divisie. 
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Philips Medica! Systems 
Philips Medica I Systems (PMS) is een grote speler op de markt voor diagnostische 
beeldvervormende apparatuur, medische informatie technologie en is ook actief op 
andere aan gezondheidszorg gerelateerde gebieden. Philips Medica! Systems heeft 
31.000 werknemers, dit is 19% van alle Philips werknemers wereldwijd. Philips begon al 
in 1918 met de productie van haar eerste röntgenbuis. De missie van nu luidt: "Wij 
zullen een hoogwaardig kenniscentrum opbouwen en onderhouden om de klanten van 
PMS te voorzien van innovaties en toelevering van wereldklasse." 

Philips Medica! Systems richt zich op de volgende activiteitengebieden: 
• Hart en patiëntbewakingssystemen 
• Digitale beeldvormende apparatuur 
• Medische informatietechnologie 
• Ultrasound 

In Europa is PMS marktleider en wereldwijd gezien de op één na grootste. De 
belangrijkste concurrenten zijn Siemens en General Electric Medica! Systems. 
De marktstrategie van PMS bestaat uit het aanbieden van een zo compleet mogelijk 
assortiment van systemen en producten aan de zorgverleners. De PMS organisatie 
bestaat uit vier "Sales and Service Regions" die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en 
service in hun geografische regio. Deze regio's zijn: 

• Noord-Amerika 
• Europa 
• Midden-Oosten en Afrika 
• Azië en Latijns Amerika 

Philips Medica! Systems is in 6 business groups georganiseerd, namelijk: 
X-Ray and MR, Healthcare IT, cardiac and monitoring systems, Ultrasound, Computed 
Tomography en Nuclear medicine. De business unit (BU) X-Ray maakt onderdeel uit van 
de business group X-Ray and Magnetic Resonance (MR) en zal in de volgende paragraaf 
worden besproken aangezien het onderzoek plaats vindt in de productieorganisatie van 
deze BU. 

X-Ray 
De Business Unit X-Ray bestaat uit 4 business lines: 
General X-Ray (GXR) 
Cardio Vascular (CV) 
Components 
Generators Tubes & third party Business 

GXR is een verzameling van Surgery (SUR) en Universa/ Radiography F/uorscopy (URF) 
systemen. SUR-systemen worden gebruikt om foto's en video's te maken en worden 
voornamelijk ingezet bij operaties omdat ze mobiel zijn. Er zijn drie verschillende types 
op de markt, de pulsera (figuur 2) is hier een voorbeeld van. De verkoopprijzen variëren 
van € 80.000 tot € 145.000. URF systemen zijn niet mobiel en zijn veel krachtiger. Er 
worden twee soorten URF systemen geproduceerd, de omnidiagnost is een goedkoper 
product de multidiagnost is een geavanceerder systeem. De verkoopprijs van URF 
systemen ligt tussen de € 160.000 en € 550.000. 
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Figuur 2 Pulsera, surgery system in het duurdere segment 

De business line 0/ verkoopt systemen voor cardio (hart) en Vasculaire (bloedvat) 
onderzoeken. Ze zijn geschikt voor diagnostische doeleinden, bijvoorbeeld om 
vernauwingen in bloedvaten op te sporen en ingrepen te verrichten die een grote 
nauwkeurigheid vergen. Er worden ongeveer 800 systemen verkocht op jaarbasis met 
een verkoopprijs van € 750.000 tot € 2.000.000 afhankelijk van het type systeem en de 
gekozen opties. 

De business line Components heeft als specialisatie de vervaardiging van componenten 
voor beeldverwerking, zoals schermen en systeemkasten (cabinets). Zij leveren deze 
componenten o.a. intern aan de Business Lines GXR en 0/, maar ook aan klanten buiten 
Philips. 

Generators Tubes & third party Business produceert röntgenbuizen voor onder andere 
de GXR en CV systemen. Deze business line is in Hamburg gevestigd en maakt geen 
onderdeel uit van het onderzoek. 

In figuur 3 staat de verkooporganisatie schematisch weergeven. De met dikke lijn 
omrande onderdelen geven de organisaties weer die voor welke de OXB produceert. De 
productieorganisatie, OXB, wordt in de volgende paragraaf beschreven. 

Figuur 3 Structuur van de salesorganisaties 
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1.2. Productie organisatie: Operations-X-Ray-Best (OXB) 

OXB is de productie organisatie die functioneert ten behoeve van de Business Lines CV, 
GXR en Componentsen bevindt zich in Best. Dit is de organisatie waarbinnen het 
onderzoek gehouden wordt. Tot 1 januari 2007 bestond OXB niet en was er voor elke 
Business line een aparte organisatie die de productie verzorgde. Deze organisaties 
bevonden zich al in hetzelfde gebouw en hebben vergelijkbare processen, CV en GXR 
maken daarnaast ook vergelijkbare producten . Bij de productie hiervan maken ze beiden 
gebruik van halffabrikaten van Components. 

De goederenstroom 
Figuur 4 geeft de goederenstroom van GXR en CV weer. Na ontvangst worden de 
goederen opgeslagen in het magazijn. Eerst worden de verschillende subassemblies 
gebouwd en bij Systeem Integratie (SI) worden ze samengevoegd tot een systeem. 
Hierna volgt een testfase waarbij het systeem op verschillende specificaties getest 
wordt. Waar nodig worden onderdelen vervangen en gekalibreerd. Door de specificaties 
exacter vast te stellen en de subsystemen 100% op elkaar aan te laten sluiten streeft 
men er naar de stap van Systeem Integratie (SI) zo beperkt mogelijk te houden. Dit wil 
zeggen dat het systeem niet langer volledig opgebouwd hoeft te worden. Het 
uiteindelijke doel is om het principe van drop shipment toe te passen, hierbij worden de 
onderdelen alleen nog verzameld en naar de plaats van bestemming verstuurt, hier 
wordt het systeem dan voor het eerst opgebouwd. Systeem Integratie is dan in principe 
volled ig verplaatst naar het ziekenhuis. Nu wordt het systeem na de test- en 
kalibreerfase gedemonteerd, verpakt en naar de regional sales and service organisatie 
verzonden. 

Packaging 

Systeem integratie 

Figuur 4 Goederenstroom 

Het Business model 
Het business model in figuur 5 geeft weer hoe het product op de markt terecht komt. 
Dit is verdeeld in drie niveaus, strategisch, tactisch en operationeel. Op operationeel 
niveau staat het proces van order intake tot de aflevering van het product bij de klant. 
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Op tactisch niveau staat het proces van ontwerp en de introductie van een nieuw 
product in de productiecirkel, New Product Introduetion (NPI). Hierbij wordt eerst het 
nieuwe product ontworpen, vervolgens de bijbehorende processen en uiteindelijk wordt 
door initiële inkoop een aantal leveranciers geselecteerd en gecontracteerd. Op 
strategisch niveau wordt globaal bepaald op welke producten en technieken de 
aandacht wordt gericht, hoe deze geproduceerd gaan worden en op welke manier zij in 
de markt worden gezet. De OXB organisatie bevindt zich op operationeel niveau en 
werkt op het tactische niveau samen met de afdelingen initiële inkoop en ontwikkeling, 
op het strategische niveau heeft de OXB ook enige invloed maar deze is beperkt. 

Strategional 
level 

Tactical 
level 

Operational 
level Supplier 

Material 
planning 

Figuur 5 Business model 

Inkoopafdeling 

Production 
planning 

8 
Order intake 

De inkoopfunctie binnen PMS is opgedeeld in twee afdelingen, initiële inkoop en 
operationele inkoop. Operationele inkoop maakt deel uit van de OXB afdeling logistiek. 
!initiële inkoop staat als ondersteunende afdeling naast OXB en verleent haar diensten 
ook aan andere business lines zoals MR (Magnetic Resonance). 
Initiële inkoop heeft als taken het verkennen van de markt, het selecteren van een 
leverancier en het maken van prijs- en leverafspraken met de leverancier. Operationele 
inkoop heeft verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheer. Het inkoopmodel van van 
Weele (figuur 6) geeft de inkooptaken van een organisatie weer. 7 Operationele inkoop is 
volgens deze verdeling verantwoordelijk voor "ordering" en "expediting", de overige 
taken worden door initiële inkoop verricht. 

Tactical purchasing Order tunetion 

Contractin 

Figuur 6 Inkoopmodel (v. Weele) 
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Van de kostprijs van de systemen bestaat voor 80-85% uit ingekochte onderdelen, er 
wordt voor ongeveer € 400 mln. per jaar ingekocht. 
Hiervoor wordt van meer dan 200 leveranciers gebruik gemaakt. Een onlangs intern 
uitgevoerde analyse van de ingekochte materialen geeft weer dat 115 van de 5500 
ingekochte items verantwoordelijk zijn voor 80% van de totale inkoopwaarde. 

1.3. De OXB-Organisatie, aanleiding en inrichting 

De plannen voor het invoeren van de OXB-organisatie zijn gemaakt voor de start van dit 
afstudeeronderzoek. Gedurende het afstudeeronderzoek zijn deze plannen verder 
uitgewerkt en is het veranderingsproces in werking gezet. 
In deze paragraaf worden de omstandigheden waarin het OXB-project is ontstaan 
verder toegelicht. Tevens wordt uiteengezet hoe de nieuwe organisatie er uit komt te 
zien, voor zover dit bekend is tijdens het schrijven van deze scriptie. 

Aanleiding tot het OXB-project 
De financiële resultaten van de BU's OI, GXR en Components staan onder druk, de 
omzet groeit wel, maar de marges dalen. Wanneer deze trend zich voortzet zal er 
binnen enkele jaren verlies gaan optreden. Om het tij te keren is een breed en groot 
project opgezet, het Xsimplify-project. Dit project bestaat uit verschillende 
deelprojecten, één van die projecten is het supply chain project dat als doel heeft de 
productiviteit en de kwaliteit te verhogen en is opgezet in de vorm van een aantal 
verbeterteams. Binnen ditzelfde kader is in mei 2006 het OXB-project opgestart, met in 
eerste instantie de opdracht te onderzoeken of de BU's beter kunnen presteren binnen 
één organisatie. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het voordelig zou zijn om 
de drie organisaties samen te voegen. 

Nadat goedkeuring was verkregen van het hogere management is in de zomer van 2006 
begonnen met een gedetailleerdere uitwerking van de plannen voor de reorganisatie. 
Met betrekking tot de kosten is een specifiek doel vastgesteld, namelijk een reductie van 
10% op jaarbasis op de C.O.O. (Costs of organisation). 

Een ander aspect waarop men verwacht een verbetering te kunnen realiseren is de 
proces- en productkwaliteit Door hier op te focussen kunnen de kwaliteitskosten 
aanzienlijk verlaagd worden en kan de klanttevredenheid verhoogd worden. De 
productie wordt in Building Blocks (BB's) georganiseerd, dit is een productieunit die 
zelfstandig een groep producten fabriceert. Door deze specialisatie kan het BB zich 
concentreren op het optimaliseren van het eigen product en proces. Ook de afdeling 
Systeem Integratie kan zich richten op een efficiënte doorstroom van producten. Het 
doel is om in de toekomst het "Plug and play" principe te gaan hanteren. Dit principe 
houdt in dat de onderdelen niet meer op elkaar afgeregeld te hoeven worden, hierdoor 
kan een kostbare en tijdrovende stap uit het productieproces genomen worden. 

Doordat de BB's gezamenlijk gebruik gaan maken van resources in een 
matrixorganisatie zal de efficiency worden verhoogd. Samenvoegen van de afdelingen 
kwaliteit, logistiek en engineering en de invoering van "one way of werking" zorgt voor 
schaalvoordelen, minder miscommunicatie en de mogelijkheid van specialisatie. 
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Organisatie (Matrixorganisatie en Building 8/ocks) 
Binnen de nieuwe organisatie zullen verschillende functionele afdelingen ontstaan, 
kwaliteit, logistiek, engineering en realisatie. De functionele afdelingen vormen de ene 
as van de matrixorganisatie. De productgroepen zij n samen met Systeem Integratie (SI) 
opgedeeld in verschillende Building Bleeks (BB's), deze vormen de andere as van de 
matrixorganisatie. 

OXB 
Manager 

1 1 
Kwaliteitsmanager Logistiekmanager 

Engineering-
manager 

Figuur 7 Organisatie structuur OXB 

1 
Realisatiemanager 

i 

l 
Manager BB 

Cabinets 

Manager BB 
Collimatoren 

Manager SI 

Manager BB 
Geometrie 

In figuur 7 staat de nieuwe organisatie weergegeven. De Building Block (BB) manager is 
verantwoordelijk voor de integrale prestatie van het zijn Building Block. Hij maakt 
hiervoor gebruik van capaciteit uit de verschillende functionele groepen, zoals realisatie 
en logistiek. De medewerkers uit de functionele groepen rapporteren aan de manager 
van hun groep en aan de manager BB. 
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2. Het onderzoek; probleemanalyse en 
opdrachtomschrijving 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de inhoud van het onderzoek, de 
probleemanalyse wordt uiteengezet en de definitieve opdrachtomschrijving met 
onderzoeksvragen worden opgesteld. 

Het doel in dit onderzoek is het creëren van overzicht in de huidige taken en 
verantwoordelijkheden en het maken van een herontwerp van de organisatie van 
leveranciersmanagement Dit herontwerp is geschikt om in eerste instantie toe te 
passen binnen de building block cabinets, maar het is de bedoeling dat het herontwerp 
bij bewezen succes ook toegepast gaat worden binnen de hele OXB-organisatie. Met dit 
ontwerp zal de organisatie meer grip krijgen op haar leveranciers en haar wensen en 
prioriteiten duidelijker kunnen communiceren naar haar leveranciers. De bedoeling is dat 
hierdoor de kosten zullen dalen en de kwaliteit van geleverde goederen zullen stijgen. 

2.1. Vraagstelling 

Binnen bijna elk productiebedrijf wordt gestreefd naar een proces met zo min mogelijk 
verspilling van tijd, materiaal en dus geld. Verlies kan ontstaan door verschillende 
oorzaken zoals: onnodig transport, overproductie, onnodige voorraad en defecten. 

Door de in het vorige hoofdstuk omschreven marktsituatie wordt ook binnen de OXB
organisatie nadrukkelijk de aandacht gericht op het terugdringen van alle soorten van 
verspilling. De producten bestaan uit complexe systemen met geavanceerde 
beeldvormende software. Hierdoor speelt de kwaliteit van de componenten, waarvan de 
productie vaak wordt uitbesteed, een belangrijke rol. Bij deze componenten kan men 
denken aan Printed Circuit Boards (PCB's), PC-boxen en mechanische onderdelen. Het 
ontwerp, de leverancier en de productie dienen goed op elkaar afgestemd te zijn om 
een eindproduct te leveren dat het kwaliteitsniveau haalt dat van een medisch systeem 
verwacht wordt, omdat het primair gaat om de gezondheid van mensen. Daarnaast is 
het een product waarvoor een grote investering nodig is en dat een lange levensduur 
heeft. De klant verlangt dus een product dat gedurende lange tijd veilig functioneert met 
zo min mogelijk gebreken. 

Er bestaan dus twee belangrijke redenen waardoor productkwaliteit een belangrijk 
onderwerp is binnen de organisatie, het verminderen van verstoringen binnen de 
productie en het voorkomen van gebreken tijdens het gebruik. Ook leeft binnen de 
organisatie het idee dat er nog voldoende te verbeteren valt met betrekking tot de 
kwaliteit van geleverde goederen. 
De grotere inkoopafdeling met een uitgebreidere portefeuille en een groeiende 
bestelkwantiteit per onderdeel zal in staat zijn om meer druk uit te oefenen op haar 
leveranciers. 
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2.2. Initiële Opdrachtformulering 

Naar aanleiding van de omschrijving van de vraagstelling in paragraaf 2.1 is de volgende 
initiële opdrachtformulering opgesteld: 

Ontwikkel verbetervoorstellen om de kwaliteit van ingekochte materialen in de OXB 
organisatie te verhogen en omschrijf wat de rol van operations hierin zou moeten zijn. 

Met deze formulering als startpunt is de huidige situatie binnen het bedrijf nader 
geanalyseerd. Deze analyse heeft tot doel een beeld te krijgen van de werkelijke 
problemen die er spelen 

2.3. Probleemanalyse 

In de OXB-organisatie hebben alle afdelingen contact met leveranciers over zaken 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De afdelingen staan in figuur 8 weergegeven: 
kwaliteit, operatie, operationele inkoop en engineering. Maar ook initiële inkoop speelt 
hierin nog een belangrijke rol hoewel deze buiten de OXB-organisatie staat. In het figuur 
staat dit probleemgebied schematisch afgebakend in de organisatie. De doorgetrokken 
peilen geven de goederenstroom weer, de gestippelde lijnen de informatiestroom. 

_/,/#'----1-nit-ie---,le r---in-ko-op-----'•-------·~-L-og-is-tie_k_---'~ ••...•...•. , 

~- • / / ,--·~-...· f-----, 

On!' ikkeling •---------:·------- ----:~-;,/------ ------------ ----- ----_-_->• 

/ 

Feedback 

Kwéliteit 

_...· .. ~:... ~- s,óo•~•;:' _~//// Klachten Klachten 
-

Leverancier Operatie Klant 
alffabrikate Sy temen 

Figuur 8 Plaats van het onderzoek binnen de organisatie 

De afdeling ontwikkeling krijgt te maken met leveranciers tijdens het Product Creation 
Process (PCP). Het technische ontwerp bepaalt voor een deel welke soort leverancier 
gezocht moet worden. Ook werkt de afdeling ontwikkeling samen met enkele 
partnerleveranciers aan het ontwerp. Uiteraard komt de afdeling kwaliteit in beeld bij 
het leveranciersmanagement op het moment dat het geleverde product niet voldoet, 
maar ook wanneer structurele verbetering gewenst is. Operatie moet uiteindelijk gebruik 
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maken van het geleverde onderdeel en moet omgaan met de productieverstoringen 
wanneer er problemen ontstaan. 
Dit geeft aan dat leveranciersmanagement een ingewikkeld proces is dat een goede 
afstemming tussen vele afdelingen vereist gedurende de gehele levenscyclus. 

OXB is de uiteindelijke probleemhebber, zij is verantwoordelijk voor tijdige levering van 
kwaliteitsproducten. Binnen de organisatie is het op dit moment echter zo dat het 
ontwikkelingsproces en het contact met de leverancier voornamelijk gestuurd wordt 
vanuit ontwikkeling met weinig inbreng vanuit de fabriek. 
Het leveranciersmanagement gedurende het Product Realisation Process (PRP) is 
grotendeels in handen van initiële inkoop. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
leveranciersbeoordeling en de onderhandelingen. In de organisatie is ook niet 
vastgelegd dat operatie tijdens deze processen input levert. 

Dat er de kwaliteit van geleverde goederen een probleem is blijkt uit de paretaanalyse in 
figuur 9. Hierin staat het aantal forestmeldingen in 2006 voor het building block 
cabinets. Uit deze analyse blijkt dat in Forest in 57% procent van de gevallen de 
leveranciers is geregistreerd als foutveroorzaker. 

Pareto Foutveroorzakers lmaging Cabinets 

Externat Nol Known Oevelopment Own Manufacturing Distri bution logistics I Bylat Customer Distri bution 
Supplier Department Engineering intern Procurement extern 

Foutveroorzakers 

Figuur 9 Pareto analyse foutveroorzakers afkeur in BB Cabinets 

Door middel van interviews is een beeld gevormd van de manier waarop er binnen de 
organisatie met leveranciers wordt omgegaan. Ook is er gebruik gemaakt van de 
beschikbare documenten om deze bevindingen te onderbouwen. Deze gegevens zijn 
gebruikt om inzicht te krijgen in welke problemen er spelen met betrekking tot het 
leveranciersmanagement en hebben geresulteerd in een probleemkluwen. De 
probleemkluwen is onder te verdelen in de volgende oorzaakcategorieën: 

1. Supplier Process 
2. Supplier management 
3. Specificatiens 
4. Project management 
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Deze oorzaak categorieën zijn in het Ishikawa diagram in figuur 10 verder uitgesplitst in 
een aantal suboorzaken, die in het vervolg van deze paragraaf per categorie worden 
uitgelegd. 

Small numbers 

Suppller 
lnvolvement 

GSRS 

Quality agreements 

Engineering Changes 

lnterfaclng Supplier 
involvement 

Figuur 10 Ishikawa probleemanalyse 

Categorie 1: Supplier Process 
Met de oorzaak supplier process wordt bedoeld de inrichting van het productieproces en 
de kwaliteitsborging bij de leverancier. Het is noodzakelijk dat de leverancier de kennis 
en kunde bezit om het betreffende materiaal te produceren. Voor PMS begint dit bij het 
leveranciersselectieproces, men moet leveranciers selecteren die deze kwaliteiten 
bezitten of waarvan men overtuigd is dat de leverancier deze binnen korte tijd kan 
verkrijgen . 

Small numbers 
In hoofdstuk 1 is al beschreven dat PMS opereert in een low volume-high mix markt. Dit 
heeft tot gevolg dat leveranciers ook met lage aantallen werkt, waardoor zijn 
investeringen in procesverbeteringen vaak niet rendabel zijn. Bovendien wil men om 
hoge voorraadkosten te voorkomen de materialen zoveel mogelijk gespreid ontvangen. 

Supplier involvement 
Een groot deel van de ontwikkeling gebeurt binnen PMS zelf, dit betekent dat de 
leverancier, die specifieke kennis heeft van de maakbaarheid van een product, geen 
invloed heeft op het ontwerp. Dit kan resulteren in een suboptimaal ontwerp wat betreft 
de maakbaarheid van het ontwerp. 

Categorie 2: Supplier management 

Global Supplier Rating System (GSRS) 
Het GSRS is ontwikkeld door Philips Corporateen is bedoeld om heel Philipstelaten 
delen in de kennis die er bestaat over bepaalde leveranciers. Er zitten echter een aantal 
nadelen aan die voornamelijk worden veroorzaakt doordat PMS met kleine aantallen 
producten werkt, terwijl het systeem is ontworpen voor grote aantallen. Deze nadelen 
zijn : 
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1. Gebaseerd op ppm (parts per million) 
2. Houd geen rekening met bijzondere omstandigheden 

Quality Agreements 
Er worden met veelleveranciers geen Quality Agreements afgesloten, hierdoor 
ontbreken afspraken over prestaties en processen. 

Supplier Corrective Action Request (SCAR) 
Voor elke afkeur wordt een apart SCAR formulier geschreven en hiervoor wordt ook bij 
de leverancier een aparte reactie voor geschreven. Dit kost veel tijd, is niet zinvol en 
maakt het hele SCAR systeem een bureaucratische methode die de leverancier niet 
stimuleert tot aanbrengen van verbeteringen. 

Engineering Changes 
In de praktijk wordt regelmatig de nieuwe versie van de specificaties niet in SAP gezet 
door ontwikkeling. Hierdoor ontstaan er misverstanden tussen de leverancier en de 
verschillende afdelingen van PMS. De leverancier bezit dan namelijk al de nieuwe 
specificaties terwijl bijvoorbeeld inkoop nog met de oude werkt. Dit komt 
onprofessioneel over en zet de leverancier niet aan om zijn deel van het werk goed te 
doen. Bovendien verslechtert het de onderhandelingspositie van de PMS werknemers. 

Organization and communication 
De organisatie van het leveranciersmanagement is niet helemaal afgestemd. Het is niet 
duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor leveranciersmanagement Daarnaast is 
er geen duidelijk communicatieplan met de leveranciers opgesteld. 

Categorie 3: Specifications 
Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen dienen de specificaties eenduidig te 
zijn en moeten alle componenten in alle gevallen wanneer zij binnen de specificaties 
vallen op elkaar aan te sluiten. 

Time Ta Market 
Van de afdeling ontwikkeling wordt een korte ontwikkelingsperiade gevraagd om de 
Time Ta Market zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de afdel ing ontwikkeling 
gedwongen om oplossingen te kiezen die niet optimaal zijn met betrekking tot de 
productkwaliteit en de waarborging hiervan. 

Interfacing 
De componenten die door de Building Block cabinets worden geassembleerd tot een 
systeemkast moeten op elkaar aansluiten en met elkaar communiceren. De toleranties 
van de specificaties zijn in enkele gevallen zo opgesteld dat niet alle componenten met 
elkaar functioneren. De interfacing is dus niet goed verzorgd, onder andere doordat 
leveranciers de plaats van hun product in het systeem niet goed kennen. 

Categorie 4: Project management 
Binnen het hele traject van productontwikkeling tot levering aan de klant is een 
belangrijke sturende rol weggelegd voor de OXB-organisatie. De verschillende partijen 
moeten op elkaar afgestemd worden en gezien de korte time-to-rnarket mag er geen 
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tijdsverlies optreden, hiervoor is een goed communicatie structuur en organisatie 
vereist. 

Supplier involvement 
Een groot deel van het ontwikkelingswerk gebeurt door de ontwikkelingsafdeling van 
PMS. Er lijkt weinig invloed van leveranciers op het ontwerp van het te maken product 
te zijn, waardoor zij er bij het binnenhalen van de opdracht hier minder kritisch naar 
kijken. Hierdoor is er weinig kennis van het volledige systeem waarin het door hen te 
fabriceren onderdeel moet functioneren en de eisen waaraan het moet voldoen. 

Selection process 
Gedurende het PCP proces worden leveranciers geselecteerd om de nieuwe technieken 
die bestaande leveranciers niet kunnen leveren uit te besteden. Hiervoor is het 
production part approval process overgenomen uit de automobiel industrie. Het 
selectieproces wordt laat opgestart door de late vrijgave van de techniek. Ook zijn er 
vaak al contacten gelegd door de afdeling ontwikkeling, waardoor er minder invloed op 
de procesinrichting van de leverancier is, dit gaat ten koste van de uiteindelijke kwaliteit. 

2.4. Gevolgen van het probleem en probleemhebber 

Uit de probleemanalyse in de vorige paragraaf is gebleken dat de oorzaken voor het 
gegeven probleem op verschillende plaatsen in de organisatie en op verschillende 
momenten in de levenscyclus van het product gezocht moeten worden. Om meer inzicht 
te krijgen in de ernst en omvang van het totale probleem is een kostenanalyse gedaan. 

Hieronder volgt een overzicht van kwaliteitkosten volgens de indeling van van Weele. 7 In 
cursief is de uitleg van de categorie aangegeven en daaronder staat de omschrijving of 
berekening van deze kosten in OXB. 

• Preventieve kosten 
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om fouten te voorkomen. Kosten voor het 
onderhouden van ontwerp, implementatie en uitvoering van het 
kwaliteitsverbeteringssysteem horen in deze categorie. 
Deze kosten kunnen gezien worden als een investering in kwaliteit waardoor andere 
hogere kosten uitblijven. OXB heeft een uitgebreid scala aan acitiviteiten op dit gebied, 
maar het is voor het onderzoek minder relevant om deze in beeld te brengen. 

• Herkenningskasten 
Kosten die gemaakt worden om fouten tijdig te herkennen. 
Binnen de OXB wordt veel energie, tijd en geld gestoken in het ondervangen van 
kwaliteitsproblemen. Dit gebeurt door elk systeem eerst compleet op te bouwen en te 
testen om zeker te stellen dat het functioneert. 

• Correctieve kosten 
Kosten die volgen uit het herstellen van de fout. Dit kan zijn door reparatie of 
vervanging. Correctieve kosten kunnen onderverdeeld worden in interne en externe 
categorieën. Interne kosten volgen wanneer een fout tijdig is ontdekt en dus niet bij de 
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klant gerepareerd hoeft te worden, externe kosten volgen door een fout die pas door de 
klant opgemerkt wordt. 

Uit een analyse van de data in het foutenregistratiesysteem (Forest) blijkt dat 3386 uur 
is besteed aan de behandeling van kwaliteitskiachten binnen cabinets in 2006. Er is 
1374 maal één of meerdere onderdelen teruggezonden en 146 maal is het onderdeel 
niet teruggezonden. 

De OXB-organisatie hanteert een vast methode om de interne correctieve kosten te 
berekenen, deze staat weergegeven in bijlage 1. Deze methode wordt nu gebruikt om 
de correctieve kosten te berekenen. 
De methode levert dit de volgende berekening van de totale correctieve kosten op in 
2006: 

3.386 uur * 50 Euro 
1.374 klachten met verzending * 200 Euro 
146 klachten zonder verzending * 100 Euro 
---------------1r 
458.700 Euro 

De externe correctieve kosten worden binnen Philips vertegenwoordigd door de service 
kosten. Deze vormen een aanzienlijke kostenpost en is één van de redenen voor de 
focus op kwaliteit. In verband met de concurrentie is dit echter gevoelige informatie en 
verschijnt om deze reden niet in dit rapport. 

Ook het verlies van "good will" is een gevolg van afkeur bij de klant, het is moeilijk om 
deze in cijfers uit te drukken, maar is zeker substantieel. Wanneer een ziekenhuis later 
of tijdelijk niet over haar systeem kan beschikken gaat dit gepaard met extra kosten, 
wachtlijsten en planningsproblemen. 

Probleemhebber en afbakening 
Het bovenstaande geeft weer dat de kwaliteitsproblemen de hele organisatie, inclusief 
de verkooporganisaties, aan gaat. Problemen met kwaliteit beginnen op de 
productievloer en eindigen bij de klant. Het afstudeeronderzoek vindt echter plaats 
binnen de productieorganisatie. Binnen dit afstudeeronderzoek wordt dus als 
probleemhebber de OXB-organisatie gezien. Zij worden tijdens de assemblage 
geconfronteerd met het gebrek aan kwaliteit van de inkomende goederen. 

Voor de afbakening wordt gebruik gemaakt van de pareto analyses in bijlages 2 en 3. 
Hierin staan afkeurstatistieken GXR (Best) en OJ in de periode 2005-2006. Uit deze 
gegevens blijkt dat de building block cabinets de building block is waar de meeste afkeur 
ontstaat, op basis van deze gegevens wordt er voor gekozen om het onderzoek te 
houden binnen de building block ca bi nets. 

2.5. Definitieve opdrachtformulering 

Uit de probleemdefinitie in paragraaf 2.3 is een definitieve opdracht gevolgd die geschikt 
is om gedurende de afstudeeropdracht te voltooien. Gezien de beperkte tijd die voor het 
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afstuderen beschikbaar is kunnen niet alle vier de probleemgebieden die in paragraaf 
2.4 zijn geformuleerd onderzocht worden. 

Probleemgebied 1, supplier process, is moeilijk te beïnvloeden door operatie, de vraag 
vanuit de opdrachtgever is juist wat de taak van operatie zou moeten zijn binnen het 
leveranciersmanagement 

Probleemgebied 3, specifications, is een verantwoordelijkheid van de afdeling 
ontwikkeling. Input vanuit operatie zou voor verbetering van dit probleemgebied kunnen 
zorgen, maar het blijft een hoofdtaak voor ontwikkeling. 

Probleemgebied 4, project management, heeft betrekking op de ontwikkelingsprojecten 
van nieuwe producten. Hierin zijn ook weer voorname rollen weggelegd voor initiële 
inkoop en ontwikkeling. 

In overleg met de begeleiders is daarom gekozen om het onderzoek te richten op 
probleemgebied 2, supplier management. In dit probleemgebied zijn meerdere 
afdelingen betrokken, de nadruk zal gelegd worden op de rol van operatie. 
Het doel van dit onderzoek is het herontwerpen van het leveranciersmanagement 
waardoor binnen de organisatie gestructureerder met leveranciersmanagement wordt 
omgegaan. Binnen het onderzoek moet vooral de rol en verantwoordelijkheid van 
operatie centraal staan. Dit herontwerp moet passen binnen de bestaande organisatie 
en duidelijkheid creëren over verantwoordelijkheden en communicatielijnen. 
Tevens is er binnen dit onderzoek ruimte om na te gaan welke andere verbeteringen 
mogelijk zijn op het gebied leveranciersmanagement 

Uit het voorgaande volgt de volgende definitieve opdrachtomschrijving: 

Breng de huidige organisatie met betrekking tot leveranciersmanagement gedurende het 
Product Realization Process in kaart. Maak een (her)-ontwerp van deze organisatie, 
waardoor de afstemming en communicatie tussen de afdelingen en met de leverancier 
verbetert. 

Het onderzoek zal betrekking hebben op het building block cabinets. Hiervoor is gekozen 
omdat bij deze building block het probleem het grootste is. Ook heeft de 
bedrijfsbegeleider van deze afstudeeropdracht gedurende het onderzoek de 
verantwoordelijkheid gekregen voor deze building block. 
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3. Aanpak van het onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de manier waarop er in dit onderzoek invulling 
gegeven gaat worden aan de opdracht. Per onderzoeksvraag wordt een aanpak 
geformuleerd en het onderzoeksmodel wordt gepresenteerd. 

3.1. Onderzoeksvragen: 

In het vorige hoofdstuk is de volgende opdracht geformuleerd: 

Breng de huidige organisatie met betrekking tot leveranciersmanagement gedurende het 
Product Realization Process in kaart. Maak een (her)-ontwerp van deze organisatie, 
waardoor de afstemming en communicatie tussen de afdelingen en met de leverancier 
verbetert. 

Om deze opdracht gestructureerd aan te pakken worden de volgende onderzoeksvragen 
opgenomen in de aanpak: 

1. Welke inkooponderdelen zorgen voor de meeste problemen en wat zijn de 
oorzaken hiervoor? 

2. Hoe is het leveranciersmanagement op dit moment ingericht en hoe is de 
prestatie op dit gebied? 

3. Hoe staan de leveranciers ten opzichte van het huidige 
leveranciersmanagement? 

4. Hoe dient de organisatie rond het leveranciersmanagement voor cabinets 
ingericht te worden en waar dienen de verantwoordelijkheden voor de 
verschillende activiteiten te liggen om de kwaliteitsproblemen te verminderen? 

Na beantwoording van deze onderzoeksvragen heeft de organisatie een duidelijker beeld 
hoe het in de toekomst gestructureerd kan werken aan een betere kwaliteit van 
geleverde goederen. Tevens zal de organisatie door middel van een implementatieplan 
zelf in staat zijn de nieuwe werkwijze in gebruik te nemen. Daarnaast zullen gedurende 
het onderzoek andere verbeteringen en aanbevelingen aan het licht komen die de 
prestatie van leveranciers kunnen verhogen. 
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3.2. onderzoeksmodel 

In de vorige paragraaf zijn 4 onderzoeksvragen opgesteld. In deze paragraaf zullen deze 
onderzoeksvragen verwerkt worden tot een onderzoeksmodel (Figuur 11). Dit model 
geeft de structuur van het onderzoek weer. 

Prestatie 5·3 

analyse 
leveranciers 

1 ........... 

Selectie 5.3 

Leveranciers 

1 
\ 

Feedback 5.4 

leveranciers 

~ 

Interviews ~ 
afdelingen 

Literatuur: 
~ 

4 

Leveranciers-
rnagement en 

organisatie ~ 
5.2 

Interne 
documentatie 

PMS 

Figuur 11 Onderzoeksmodel 

~ 

Schets van de 
huidige situatie 

Opvattingen 
over de 

gewenste 
situatie 

Ontwerp van 
leveranciers

management en 
communicatie 

De nummers in de cirkels verwijzen naar de hoofdstukken en paragrafen waarin de 
onderwerpen behandeld worden. 
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3.3. Gebruikte methoden en technieken 

In deze paragraaf wordt per onderzoeksvraag uitgewerkt welke methoden en technieken 
worden toegepast bij de beantwoording ervan. 

1. Welke inkooponderdelen zorgen voor de meeste problemen en wat zijn de 
oorzaken hiervoor? 

Deze vraag zal beantwoord worden met behulp van het foutenregistratiesysteem. Hieruit 
kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden gehaald met betrekking 
tot het aantal fouten per codenummer en leverancier, ook kan de oorzaak van de fout 
worden opgezocht. Interviews met de verantwoordelijke kwaliteitsengineers moeten 
voor meer inzicht in de achtergrondoorzaken zorgen. 

2. Hoe is het leveranciersmanagement op dit moment ingericht en hoe is de 
prestatie op dit gebied? 

Bij het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk dat niet alleen de situatie zoals 
deze is vastgelegd naar boven komt, maar ook hoe de gang van zaken in werkelijkheid 
is en wat de betrokken werknemers hier van vinden. Er zal daarom gebruikt gemaakt 
worden van een combinatie van bedrijfsinformatie en interviews. De procedures in het 
kwaliteitshandboek dienen als startpunt, hieruit kan gehaald worden wat vastgelegd is 
en wat niet. Vervolgens kan tijdens de interviews nagegaan worden of men zich hieraan 
houdt en of men hier binnen de organisatie overeenstemming over heeft. 

3. Hoe staan de leveranciers ten opzichte van het huidige leveranciersmanagement? 

Leveranciers kunnen een belangrijke bron van informatie vormen voor het onderzoek. 
Zij hebben dagelijks te maken met het leveranciersmanagement van OXB en kunnen de 
zwakke en sterke punten hierin aan het licht brengen. OXB is echter wel een klant van 
hen, het kan dus zijn dat leveranciers huiverig zijn om kritiek te leveren. Hierin is een 
persoonlijke benadering waarin aangegeven wordt dat de informatie slechts gebruikt 
wordt om het leveranciersmanagement te verbeteren van essentieel belang. Daarom is 
gekozen om de input van leveranciers via interviews te verzamelen. Om toch een 
kwantitatieve score te kunnen hangen aan de verschillende onderdelen worden deze 
interviews gehouden aan de hand van een lijst met onderwerpen die betrekking hebben 
op leveranciersmanagement De leveranciers wordt gevraagd hieraan een prestatiecijfer 
te geven, zodat cijfermatig duidelijk wordt waar de zwakke plekken liggen in de 
organisatie. 
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4. Hoe dient de organisatie rond het leveranciersmanagement voor cabinets ingericht 
te worden en waar dienen de verantwoordelijkheden voor de verschillende 
activiteiten te liggen om de kwaliteitsproblemen te verminderen? 

Voor deze vraag wordt gebruik gemaakt van de informatie die bij onderzoeksvragen drie 
en vier is gevonden. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van de literatuur om een beeld te 
schetsen van welke opties er voor handen zijn en welke voor- en nadelen deze met zich 
meebrengen. 
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4. Literatuurstudie 
Dit hoofdstuk bevat een korte inleiding in het begrip kwaliteit Vervolgen wordt een 
leveranciersmanagementmodel gebruikt om leveranciersmanagementsysteem te 
ontwikkelen dat geschikt is voor het sturen van leveranciers met kwaliteit als belangrijke 
factor. 

4.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt eerst het begrip kwaliteit behandeld en vervolgens wordt een 
model gepresenteerd dat een basis vormt voor belangrijke onderwerpen in 
leveranciersma nagement. 

Kwaliteit is een essentieel onderwerp in de studie en het is daarom belangrijk vast te 
stellen wat hier precies onder verstaan word. Het bedrijf IBM definieert kwaliteit als 
volgt: 

Kwaliteit is de mate waarin wordt voldaan aan de gestelde eisen. We spreken van een 
kwaliteitsproduct wanneer beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de 
eisen aan het product en de randvoorwaarden en hieraan voldaan is. 

Deze definitie bestaat uit twee belangrijke onderdelen, ten eerste namelijk 
overeenstemming bereiken over de eisen en ten tweede voldoen aan deze eisen. In de 
praktijk zullen deze twee onderdelen dus ook herkenbaar moeten zijn. 

In het vervolg van deze paragraaf zal een model voor leveranciersmanagement 
beschreven worden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het Supplier 
Management Model dat door Wijtvliet is ontwikkeld (Figuur 12).4 Dit model is ontwikkeld 
voor een middelgrootbedrijf dat actief is in de automotive industrie. 

Supply Strategy 

Supplierm~~rnlgerMntlilring PRP 

Supplier Relationship Management t 

~ ~ ~~~t mJ l _m Throughput .. mmm m mmmm mmm ~ ~ -m~~t~~t m l i 
Figuur 12 Supplier management during PRP (Wijtvliet 2004) 
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In koopstrategie 
De inkoopstrategie is de basis voor het uiteindelijke leveranciersmanagement In de 
strategie wordt vastgelegd welke doelen bereikt dienen te worden en bestaat uit een 
gedetailleerde omschrijving van een aantal factoren. 3.7 : 

1. Aantal leveranciers 
2. Voorkeursleveranciers 
3. Lokale of globale leveranciers 
4. Activiteiten ten behoeve van leveranciersontwikkeling 
5. Type van leveranciersrelaties (traditioneel, strategisch of partnership) 

Leveranciersrelatie management 
Dit onderdeel richt zich op het contact dat met leveranciers wordt onderhouden. Contact 
vindt op vele niveaus en bij verschillende activiteiten plaats, deze activiteiten staan ook 
in het model weergegeven. Hoeveel tijd, energie en geld wordt geïnvesteerd in 
leveranciersrelatie management verschilt per bedrijf. Bedrijven die zeer sterk afhankelijk 
zijn van hun leveranciers en onder grote druk staan van concurrenten zullen op dit 
gebied uit moeten blinken. 

Leveranciersselectie 
De eerste activiteit die in het model aan bod komt is leveranciersselectie. Een goede 
leveranciersselectie vormt de basis voor een goede leveranciersprestatie. Leveranciers 
moet de capaciteiten in huis hebben om het gewenste product volgens specificatie te 
leveren of minimaal in staat zijn om deze capaciteiten te ontwikkelen. Wanneer dit niet 
het geval is zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor de prestatie van de inkopende 
organisatie. 

Leveranciersbeoordefing 
Een belangrijke activiteit tijdens het product realisation process (PRP), maar ook 
gedurende het product creation process (PCP), is de leveranciersbeoordeling. Deze 
beoordeling geeft weer op welke gebieden de leverancier voldoende of goed presteert 
en welke gebieden verbetering behoeven en vormt dus een informatie input voor de 
volgende activiteit, leveranciersontwikkeling. 

Leveranciersontwikkeling 
Leveranciersontwikkeling kan aandacht krijgen om twee verschillende redenen, uit de 
evaluatie is gebleken dat de leverancier beneden het gewenste niveau presteert of 
omdat een proactieve verbeteringsslag noodzakelijk geacht wordt met het oog op de 
toekomst. 

Het model van Wijtvliet is ontwikkeld voor het ontwerp van een tooibox ter 
ondersteuning van het leveranciersmanagement en het geeft daarom de belangrijke 
onderwerpen binnen het leveranciersmanagement en hun relatie. 4 OXB is een 
organisatie die sterk gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde 
onderdelen en dit moet ook in het managementsysteem tot uitdrukking komen. In de 
volgende paragraaf wordt de verbetercyclus van Deming kort omschreven en verwerkt 
in een managementsysteem dat geschikt is voor OXB. 
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4.2. Ontwikkeling van een leveranciersmanagementsysteem 

Het leveranciersmanagementsysteem dat in deze paragraaf wordt opgesteld dient om de 
huidige situatie van OXB te analyseren, beoordelen en verbeteren. Het model van 
Wijtvliet dient als basis voor het ontwerp, de PDCA-cyclus van Deming wordt gebruikt 
om de onmisbare regelcyclus voor de verbetering van kwaliteit op te nemen. 

De PDCA-cyclus van Deming is een veel gebruikt instrument bij kwaliteitsverbetering . In 
figuur 13 staat de cyclus schematisch weergegeven. 

Figuur 13 PDCA cyclus van Deming 

De verschillende stappen in de cyclus kunnen als volgt omschreven worden: 
Plan: Stel doelen, procedures en activiteiten vast 
Do: Implementeer procedures en voer activiteiten uit 
Check: Controleer en evalueer de resultaten 
Act: Neem indien nodig maatregelen om de doelen alsnog te bereiken 

Het managementsysteem dat ontstaat uit de combinatie van het model en de cyclus 
staat weergegeven in figuur 14. Hierin zijn de onderwerpen te herkennen die uit het 
model van Wijtvliet komen: inkoopstrategie, leveranciersbeoordeling, 
leveranciersontwikkeling en leveranciersselectie. Daarnaast zijn er twee 
kwaliteitscyclussen te herkennen, de eerste is een cyclus op het niveau van productie en 
is met roze pijlen aangegeven, de tweede is op strategisch/tactisch niveau en staat 
weergegeven met groene pijlen. In de eerste cyclus worden afgekeurde producten 
teruggestuurd naar de leverancier en deze onderneemt actie om de oorzaak voor de 
afkeur weg te nemen. De tweede geeft cyclus maakt gebruik van statistische gegevens 
om de leverancier te beoordelen en vervolgens op basis hiervan actie te ondernemen. 
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Figuur 14 Algemeen Leveranciersmanagementsysteem 

I n het volgende hoofdstuk wordt in paragraaf 5.2 dit systeem gebruikt om het 
leveranciersmanagement systeem van OXB in kaart te brengen en te beoordelen. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd naar aanleiding van de 
onderzoeksvragen. In paragraaf 5.1 wordt uiteengezet waarom het niet mogelijk is om 
de achterliggende oorzaken voor het probleem te kwantificeren. In paragraaf 5.2 volgt 
de analyse van het leveranciersmanagementsysteem van OXB en de prestatie hiervan. 
De resultaten van het leveranciersonderzoek worden in paragraaf 5.3 gepresenteerd en 
in paragraaf 5.4 wordt de mening van de onderzoeker met betrekking tot de resultaten 
gegeven in de diagnose. 

5.1. Kwantitatieve analyse 

Werkwijze 
Het eerste deel van de verdiepingsanalyse bestaat uit de kwantificering van 
basisoorzaken die ten grondslag liggen aan de problemen met de kwaliteit van 
geleverde goederen. Om deze oorzaken te achterhalen is gebruik gemaakt van data uit 
het foutmeldingsregistratiesysteem en de kennis van foutmeldingen die de 
kwaliteitsengineers bezitten. Voor deze analyse is de volgende werkwijze gehanteerd: 

Stap 1: Afkeurfrequentieanalyse van 11 NC codenummers. 
Door gebruik te maken van de afkeurstatistieken in Forest worden de volgende 
gegevens opgezocht: 
Codenummers met de meeste afkeur 
Weken waarin deze afkeur plaats vond 

Stap 2: Achterhalen feitelijke data rond afkeurpieken 
Het doel van deze stap is de pieken die in de afkeurstatistieken zijn waar te nemen te 
koppelen aan gebeurtenissen in deze periode die de oorzaak kunnen vormen voor de 
afkeur. De geleverde onderdelen worden genummerd met een 12 cijferige Numerieke 
Code (12 NC). De eerste versie van het onderdeel heeft als twaalfde cijfer een 0, na een 
specificatiewijziging wordt dit nummer met 1 verhoogd, de eerste 11 cijfers (11 NC) 
identifeceren dus het item. Met behulp van de data uit Forest kan op deze manier 
achterhaald worden of een specificatiewijzing de oorzaak vormde van een afkeurpiek. 

Daarnaast is het de bedoeling de oorzaak die vermeld staat in de Forestdatabase te 
gebruiken om de achterliggende oorzaak te achterhalen 

Stap 3: Toetsing gegevens met experts (kwaliteitsengineers) 
Door de in stap 1 en 2 gevonden gegevens door te nemen met de kwaliteitsengineer 
van het betreffende onderdeel kunnen deze verder gevalideerd worden. 

Resultaten 
Stap 1: Afkeurfrequentieanalyse van 12 NC codenummers 
Deze analyse leverde grafieken op van de afkeur per week van 5 codenummers. Eén 
van deze grafieken is weergegeven in figuur 15. 
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Afkeur 11 NC (45220901366) perweek in 2006 

B r-~--------------------------~----~------~------------~~ 
6 

Weeknummer 

Figuur 15 Afkeurstatistieken per 11 NC artikel 

In deze grafiek zijn duidelijk pieken in de afkeurstatistieken te herkennen. Dit is ook het 
geval in de overige grafieken die gegenereerd zijn. Het is de bedoeling om in stap 2 
deze gegevens te gebruiken voor het achterhalen van basisoorzaken voor de grootste 
pieken. 

Stap 2: 
In deze stap zouden de afkeurpieken die in stap één gevonden zijn gekoppeld worden 
aan basisoorzaken aan de hand van de informatie die vastgelegd is in Forest. Het bleek 
in de praktijk niet mogelijk om deze stap uit te voeren. De informatie in Forest is 
beperkt tot een technische omschrijving van het probleem, hieraan kunnen geen 
conclusies verbonden worden aangaande de basisoorzaken. 

Stap 3: 
Deze stap is uitgevoerd ondanks het feit dat stap 2 niet de gewenste informatie heeft 
opgeleverd. De bedoeling hiervan was te achterhalen of de kwaliteitsengineers wel 
basisoorzaken kunnen halen uit de data in Forest. Dit bleek niet het geval te zijn. In 
tabel 1 staat een voorbeeld van de kwaliteitsdata die in Forest wordt geregistreerd. Het 
is duidelijk te zien dat de data in deze tabel zeer technisch van aard is, alleen de 
technische oorzaak wordt vastgelegd niet de achterliggende oorzaak. 

Conclusie kwantitatieve analyse 
Naar aanleiding van de kwantitatieve analyse van afkeur kan de volgende conclusie 
getrokken worden: 

Het foutenregistratiesysteem is niet geschikt voor het vastleggen en monitoren van 
basisoorzaken. Ook bij het personeel dat dagelijks omgaat met afkeur blijkt niet de 
kennis aanwezig te zijn om achterliggende oorzaken uit de data in Forest te herkennen. 
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5.2. Kwalitatieve analyse 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het leveranciersmanagementsysteem dat 
door OXB gehanteerd wordt. Het doel hiervan is de werking er van te begrijpen en de 
zwakke punten bloot te leggen. Eerst wordt het leveranciersmanagementsysteem dat in 
hoofdstuk 4 is gepresenteerd gebruikt om het systeem van OXB in kaart te brengen 
vervolgens wordt er dieper ingegaan op de manier waarop het leveranciersbeleid in de 
OXB wordt vastgesteld. 

Leveranciersmanagementsysteem 
Het leveranciersmanagementsysteem van OXB wordt weergegeven in figuur 16. Hierin 
staan de goederenstroom met een blauwe pijl, de informatiestromen met een 
gestippelde pijl en de besturing met een rode pijl. Het is opgebouwd volgens het 
systeem dat in hoofdstuk 4 is omschreven. In het vervolg van deze paragraaf worden de 
onderwerpen in dit figuur één voor één uitgewerkt. 
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Figuur 16 Leveranciersmanagement OXB vanuit het oogpunt van kwaliteit 
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Afkeur proces 
In het managementsysteem in figuur 16 staat het afkeurproces direct naast productie 
weergegeven. Op het moment dat op de werkvloer een onderdeel afgekeurd wordt 
geeft de betreffende werknemer dit door aan de afkeurbehandelaar, die bekijkt wat er 
met deze melding gedaan moet worden en verwerkt hem in Forest. Als de 
afkeurbehandelaar denkt dat de oorzaak bij de leverancier ligt, wordt de SCAR 
procedure gestart. Met een SCAR-formulier wordt de leverancier gevraagd actie te 
ondernemen om de gevonden fout te herstellen en maatregelen te nemen waarmee 
deze fout in de toekomst wordt voorkomen. In bijlage 4 staat het SCAR formulier 
weergegeven. Het SCAR-proces vindt plaats volgens de procedure die staat 
weergegeven in figuur 17. Het kan gewenst zijn dat het defecte materiaal 
teruggezonden wordt naar de leverancier om de achtergrond en de oorzaak van de fout 
te achterhalen. Voor het terugzenden van het materiaal is de operationele inkoper 
verantwoordelijk. 

Issue is 
Discovered 

Issue is 
Documented in 

BU system 
other 

-----~-~ ---
Communicate 

SCAR 
Responseto 
PMSBGIBU 

Su~ier ads on 
SCAR 

-- --

Yes 

Po& SCAA 
Response 

No 

Figuur 17 SCAR Proces (PMS intranet 2007) 
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Engineering change process 
Het engineering change proces staat in figuur 18 weergegeven en is een belangrijk 
onderdeel van het leveranciersmanagementsysteem in figuur 16. Gedurende de 
reguliere productie worden regelmatig ontwerpwijzigingen doorgevoerd. Deze kunnen 
geïnitieerd worden door de ontwikkelingsafdeling bijvoorbeeld omdat er een ander 
onderdeel is herontworpen of om de kwaliteit te verbeteren. De leverancier kan ook een 
wijziging aanvragen vanwege kwaliteitsredenen, kosten of om de maakbaarheid te 
verbeteren . Een potentiële wijzig ing wordt eerst overlegd tussen de leverancier en de 
product owner bij ontwikkeling, dit is de werknemer binnen ontwikkeling die 
verantwoordelijk is voor het betreffende materiaal. Een besluit over de wijziging wordt 
genomen in de Engineering Change Control Board (ECCB), dit is een overlegorgaan 
waarin inkoop, operations en ontwikkeling vertegenwoordigd zijn . Na bevestiging 
worden de nieuwe specificaties in SAP ingevoerd en aan de leverancier doorgegeven. 

Engineering Change process 
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Figuur 18 Engineering change process (PMS intranet, kwaliteitshandboek 2007) 
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Leveranciersbeoordelingssysteem: GSRS 
In figuur 16 is te zien dat het GSRS onder andere informatie krijgt uit Forest. 
Het Global Supplier Rating System is de webgebaseerde applicatie om de prestatie van 
de leveranciers van Royal Philips te meten, analyseren en sturen. Het doel van het 
Globale Systeem is om één benadering te garanderen naar de leveranciers toe. 

Het Global Supplier Rating System (GSRS) bestaat uit vijf beoordelingscriteria die samen 
100 punten kunnen opleveren. Hiervan worden er twee objectief vastgesteld door het 
meten van de prestatie van de leverancier, dit zijn: 

Product Quality (30) 
Delivery (25) 

En er zijn drie subjectieve criteria: 

Cast (15) 
Responsiveness (15) 
Innovation (15) 

Het aantal punten dat behaald wordt door een leverancier wordt omgezet naar een 
kleurcodering. Dit gebeurt aan de hand van het volgende systeem: 
80 tot 100 punten, groen 
60 tot 79 punten, oranje 
0 tot 60 punten, rood 
De leverancier kan zelf in het GSRS zijn prestaties bekijken. 

Zwakke punten in het GSRS 
In de oriëntatiefase van dit onderzoek is door meerdere medewerkers kritiek geuit op 
het GSRS. OXB heeft een low volume-high mix productie omgeving. De meerderheid van 
de overige Philips onderdelen opereren in een high volume-lew mix omgeving. Dit heeft 
een aantal gevolgen gehad voor de manier waarop het GSRS ontworpen is. 
Om deze redenen is het systeem verder geanalyseerd en zijn de problemen in kaart 
gebracht. 

Leveranciers halen zeer snel een rode score 
In figuur 19 is de berekening van de factor kwaliteit weergegeven. 
De score die maximaal 30 punten is neemt af naarmate men meer over de gestelde PPM 
waarde heen gaat. In de tabel links onder staat de verhouding tussen het behaalde PPM 
percentage en het aantal punten. Wanneer er minder dan 100% van de 
overeengekomen PPM-waarde is behaald krijgt de leverancier het maximale 
puntenaantal van 30. 
Wanneer men 3 maal de overeengekomen PPM waarde scoort worden er nul punten 
toebedeeld. Van bijvoorbeeld GXR-systemen, zoals de multidiagnost, worden per jaar 
ongeveer 40 systemen verkocht. Dit betekent dat bij een PPM waarde van 5000 er bij 1 
fout in een maand een leverancier 0 punten scoort. 
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· • PPM (Parts per Million) 

PPM% = Actual PPM * 100 
Agreed PPM 

0 -100% = 30 pnts 

Actual PPM = (Supplier-caused reject qty I Usage qty) *1000000) 

PPM Scoring Points: 
ppm < 100% (30) 

100% < ppm < 150% (24) 
150% < ppm < 200% (18) 
200% < ppm < 250% (12) 
250% < ppm < 300 % ( 6) 
300% < ppm ( 0) 

f"Ë-;Pë~tation: PMS expe~ts yo~r- -. ·; 
1 PPM rate to be under your Ag reed 

PPM rate. 
· Note: The Agreed PPM differs per 
1 technology group (CLOGS) and is 1 

set on a PMS level. 

Figuur 19 GSRS, berekening kwaliteitsscore 

Ernst van de fout niet vastgelegd 

TU/e 

Aansluitend bij het voorgaande kopje kan opgemerkt worden dat het niet mogelijk is om 
de ernst van een fout mee te nemen in de beoordeling. Er zitten echter grote verschillen 
in de gevolgen die fouten met zich mee brengen. Het herstellen van sommige fouten 
kost veel meer tijd dan andere. 

Geen mogelijkheid voor het weergeven van een trend 
In het GSRS systeem is het niet mogelijk om een trend weer te geven. Dit zou voor 
zowel de leverancier als de OXB een zeer praktische optie zijn. Hiermee kan de huidige 
prestatie in een beter perspectief geplaatst worden en kan een trend tijdig herkend 
worden zodat indien nodig passende maatregelen getroffen kunnen worden. 

Mogelijkheden leveranciersmanagement initiële inkoop 
In figuur 16 valt te lezen dat initiële inkoop een aantal mogelijkheden heeft om 
leveranciers te sturen en te beoordelen. Deze worden hieronder kort uitgelegd. 

Audits 
Audits zijn een verantwoordelijkheid van initiële inkoop en zijn ondergebracht bij de 
Supplier Quality Officers. Zij streven er naar iedere twee tot drie jaar een audit te 
houden bij elke leverancier. Leveranciers die onder het te verwachten niveau presteren 
worden vaker bezocht. 

Interventie 
Wanneer een leverancier langdurig beneden niveau presteert kan de OXB een 
interventieteam sturen dat gaat helpen om de problemen bij de leverancier op te lossen. 
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Quality agreements 
Quality agreements worden gebruikt om afspraken te maken over hoe de processen 
tussen de leverancier en de OXB er uit zien en welke prestaties er geleverd moeten 
worden. Een voorbeeld van een quality agreement staat weergegeven in bijlage 5. De 
quality agreements vormen een belangrijk onderdeel van supplier management, een 
leverancier kan niet aangesproken worden op zijn prestaties wanneer hier geen harde 
afspraken over gemaakt zijn. 

Gebruik Quality Agreements in OXB 
Op dit moment zijn voor veel productcodes geen Quality Agreements afgesloten met de 
leverancier. Bij het onderzoek zijn van vijf leveranciers de Quality Agreements 
opgevraagd bij initiële inkoop (Tabel 2). Hiervan bleek met slechts één leverancier een 
Quality Agreement aanwezig te zijn. Het ging hierbij om leveranciers met veel 
foutmeldingen en een hoge bijdrage aan de totale inkoopwaarde. 

Leverancier Inkoopwaarde Status Quality Agreement 
(aandeel totaal 
Ca bi nets) 

Radysis 10.3 (33%) Verouderd, in onderhandeling 
over vernieuwing 

Ja bil 9.95 (31%) Niet afgesloten 
Dell 1.5 (5%) Niet afgesloten, 

in onderhandeling 
Neways 1.0 (3%) Niet afgesloten 
Bell 0.7 (2%) Niet afgesloten . 
Tabel 2 Status van Quahty Agreement van strategische leveranciers 
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Communicatie, verantwoordelijkheden en beleid 
In figuur 20 staat het leveranciersmanagementmodel van OXB nogmaals weergegeven . 
Hierin zijn de verantwoordel ijke afdelingen voor de verschillende activiteiten aangegeven 
met een kleurcode. 

Leveranciers 
selectie 

Beleid Logistiek 

Logistieke 
planning 

Product/Markt 

Beleid l n ~iele 

inkoop 

AudHs 
Quality agreements 

Acties 
Communicatie v. Beleid 

Acties richting 
leverancier 

Beleid Operatiens 

I Engineering Change I 
I process I ___ T __ _ 

Beleid 
ontwikkeling 

Forest 

Afkeurproces 

Kleurcodering 
verantwoordelij ke afdeling 

Logistiek 

Operatiens 

Ontwikkeling 

ln~iele inkoop 

Leverancier 

F----+ Retour leverancier 

Figuur 20 Verantwoordelijkheden in het leveranciersmanagementsysteem OXB 

Het beleid ten aanzien van leveranciers wordt door elke afdeling bepaald. Ook de 
communicatie met de leveranciers is per afdeling ingericht. Hierdoor krijgt de leverancier 
te maken met een breed scala aan werknemers van Philips die hun aanwijzingen allen 
vanuit verschillende beleidsmakers krijgen. 
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5.3. Het leveranciersonderzoek 
De mening van leveranciers over de manier waarop OXB met ze om gaat vormt een 
wezenlijke bijdrage aan het onderzoek. Om voldoende gegevens te verzamelen zijn drie 
leveranciers gevraagd om hun medewerking. 
Om een selectie te kunnen maken van leveranciers die benaderd worden voor het 
leveranciersonderzoek zijn een aantal criteria opgesteld waaraan de leveranciers moeten 
voldoen. Dit zijn de volgende: 

• Praktische realiseerbaarheid onderzoek 
De OXB heeft leveranciers die gevestigd zijn in alle delen van de wereld, het is voor dit 
onderzoek niet haalbaar om verre reizen te ondernemen. Het zal mogelijk moeten zijn 
om een interview af te nemen. 

• Partner 
In hoofdstuk 1 is vermeld dat OXB in de toekomst meer aan uitbesteding wil gaan doen. 
De complexiteit van de ingekochte goederen zal daarmee toenemen. Het is van zeer 
groot belang dat er een goede samenwerking bestaat met partners. Ook zullen zij 
eerder bereid zijn om een constructieve bijdrage te leveren aan het onderzoek. 

• Prestatie leverancier 
Leveranciers waar alles vlekkeloos verloopt zullen minder aan te merken hebben op de 
samenwerking met OXB. Daarom zullen het aantal foutmeldingen per leverancier in 
2006 gebruikt worden om een lijst van kandidaat-leveranciers samen te stellen voor het 
leveranciersonderzoek. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de prestatie van leveranciers voor het 
building block Cabinets. 

Leverancier Aantal Forestmeldingen 
Silocotec 26 
Thermo Electric 28 
GIS 34 
Zollner 43 
Bell 47 
GTT Hamburg 91 
Neways 193 
Dell 203 
Radysis 347 
Ja bil 368 

Cabinets 1520 
Totaal (alle leveranciers) 
Tabel 3 Aantal foutmeldmgen per leverancier m 2006 
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Uit de bedrijven in tabel 3 zijn uiteindelijk Radysis, Bell en Neways gekozen als bedrijven 
voor het leveranciersonderzoek. Jabil, Dellen GTT Hamburg hadden meer 
foutmeldingen maar zijn om verschillende redenen niet gekozen: 

Ja bil 
Jabil heeft de meeste foutmeldingen in 2006 en is een partner. Er lopen echter al een 
aantal projecten om de prestatie te verbeteren, bovendien is Jabil in Schotland 
gevestigd. 

GITHamburg 
GTT is onderdeel van Philips Medica I Systems is daarom niet representatief voor de 
gemiddelde leverancier. 

Del! 
Dell is een leverancier van computers en computer assecoires. Dell levert ook aan 
particuliere consumenten. Dell kan niet gezien worden als een partner van OXB. 

Uit bovenstaande leveranciers zijn daarom Radysis, Neways en Bell gekozen gevraagd 
om hun feedback te geven. Zij voldoen aan de gestelde criteria en zijn partners met een 
substantiële bijdrage aan de forestmeldingen. 

In het vervolg van deze paragraaf worden Neways, Radysis en Bell kort omschreven. 
Daarna volgen de resultaten uit de interviews die met deze bedrijven zijn gehouden. 
In de interviews zijn de processen en tools behandeld die deel uitmaken van het 
leveranciersmanagementsysteem, tevens is gevraagd naar de communicatie in het 
algemeen. 

Neways 
Neways is gevestigd in Son (NL) en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
productverbetering, assemblage en onderhoud van hoogwaardige functionele modules 
en subsystemen. 

Radysis 
Radysis is gevestigd in de USA, maar tijdens het onderzoek is een bezoek gepland van 
een delegatie van Radysis. 

Bel/ 
Bell is gevestigd in Nederland en levert speciale harddisks. Bell is gevestigd in Almere. 

In tabel 4, 5 en 6 worden de resultaten van de interviews per leverancier uitgewerkt. 
De geïnterviewden is gevraag om per onderwerp van het leveranciersmanagement een 
score van één tot vijf te geven met vijf als beste score. De onderwerpen zijn 
overgenomen uit het managementsysteem van OXB. 
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Rad'[sis 

Factor Score Opmerkingen 
(1-SJ 

Audits 3 Er worden geen echte formele audits gehouden, dit zou 
wel moeten gebeuren. 
Er worden er scans gehouden, deze zijn goed. 
De fellow-up naar aanleiding van bevindingen laat te 
wensen over bij zowel Radysis als OXB. 

Supplier Evaluation 3 Het achterliggende systeem is goed en eerlijk 
(GSRS) In de praktijk is het moeilijk om zinvolle data te 

genereren. Ook aanpassen is zeer moeilijk. 

Support 4 Technici weten elkaar goed te vinden. Ook de inkopers 
zijn goed te bereiken. 
Gedurende de afgelopen reorganisatie en invoering van 
OXB is er een dip in de support, hopelijk trekt dit weer bij. 

Quality Agreements 4 Quality agreement is pas opnieuw afgesloten. Zou vaker 
moeten gebeuren. 
Processen verlopen niet geheel volgens afspraak. 

SCAR-Process 3 Het concept is goed. 
1 SCAR-formulier per afgekeurd onderdeel is niet 
praktisch, zou 1 SCAR per fout moeten zijn. 
Onderdeel wordt zeer vaak niet teruggezonden, dit zorgt 
voor veel vertraging. 

Engineering 2 De procedure wordt slecht nageleefd, ontwikkeling stuurt 
Changes vaak gewoon een e-mail. 

OXB geeft eerst druk om snel een verandering 
doorgevoerd te krijgen, vervolgens is het 
onderdeelnummer niet aangemaakt in het eigen systeem. 

Early Supplier 4 OXB betrekt Radysis goed bij het ontwerpen. 
Involvement 
Interfacing and 3 Testmethoden op de fabriek van Radysis en OXB komen 
Projectmanagement niet overeen. 

De planning tijdens het ontwerpproces is voor verbetering 
vatbaar. 

Communication 4 Er heerst een open communicatiesfeer. 
Verzoeken van OXB aan Radysis zijn vaak dubbel of 
tegenstrijdig. 
Initiële inkoop en operations hebben verschillende 
belangen. 
De "communicationmatrix is a purchasing party" 

Tabel 4 Resultaten van interview met Radysis 
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Neways 
Factor Score Opmerkingen 

(1-5) 
Audits 3 Onlangs een gezamenlijke audit van MR en OXB gehad, 

hieruit zijn bevindingen gekomen waar men zich in kon 
vinden. 

Supplier Evaluation 2 Het is moeilijk om in een goede score te behalen. 
(GSRS) Samengestelde leveringen worden gezien als één levering 

waardoor één foute unit een 100 procent foutscore 
oplevert. 
Er is geen controle mogelijk op de inhoud van de cijfers. 
Uit de gegevens van Neways en een controle in Forest 
blijkt dat hier wel regelmatig fouten in sluipen. 

Support 4 Er is veel kennis in het eigen bedrijf, maar wanneer er 
toch vraag naar support is is deze zeer goed. 

Quality Agreements 2 Een geldige Quality Agreement ontbreekt, men is dan ook 
niet op de hoogte van officiële afspraken. 

SCAR-Process 3 Het proces loopt vrij goed 
Er komen meerdere SCAR's voor hetzelfde probleem 
binnen. 
Afgekeurde materialen worden regelmatig niet 
teruggestuurd. 

Engineering 2 Wijzigingen vinden vaak plaats tussen 
Changes ontwikkelingsafdelingen onderling, dit zorgt voor 

miscommunicaties binnen OXB. 
Early Supplier 3 Neways zou meer bij kunnen dragen aan de ontwikkeling 
Involvement van nieuwe producten. OXB ziet dit wel steeds meer in. 
Interfacing and 4 De productie van prototypes en de omschakeling naar 
Projectmanagement regulier productie verloopt prima. 
Communication 2 Communicatie van structurele veranderingen is niet goed 

verzorgd. De manier waarop de OXB wordt ingevoerd 
wordt niet gestuurd en men weet niet goed waar men aan 
moet kloppen. 
Met MR wordt een structureel kwaliteitsoverleg gehouden 
waardoor er constructievereverbetering mogelijk is. 

Tabel 5 Resultaten van interview met Neways 
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Bell 
Factor Score Opmerkingen 

(1-5) 
Audits 2 Er is in de afgelo_Qen 2 5 jaar geen audit gehouden. 
Supplier Evaluation 3 Het systeem is wel goed en eerlijk 
(GSRS) De communicatie over de manier op het systeem werkt en 

wat de bedoeling er van is is minimaal. 
Support n.v.t. Vanwege de aard van het product is support niet van 

toepassing 
Qualitv Agreements 2 Er is geen qualitv agreement afgesloten 
SCAR-Process 4 Er zijn geen opmerkingen betreffende dit proces 
Engineering 3 Het contact verloopt soms moeizaam 
Changes Binnen OXB worden geen oude ontwerpen aangetroffen, 

de onderlinge communicatie is dus goed 
Early Supplier 4 Hier is weinig over op te merken 
Involvement 
Interfacing and 3 Bel I is niet goed op de hoogte van andere componenten, 
Projectmanagement dit zou wel kunnen helpen bij de verbetering van het 

product 
Het projectmanagement is uitermate goed 

Communication 2 De afstemming tussen de procedures en methodieken van 
OXB en Bell kan beter 
Door een proactieve houding van OXB zou Bell beter in 
kunnen spelen op de wensen van OXB . 

Tabel 6 Resultaten van mterv1ew met Bell 

In tabel 7 worden de totaal scores weergegeven van de factoren in het 
leveranciersonderzoek. 

Totale Scores per onderwerp 
Factor Totale Score (3-15) 

Audits 8 
Supplier Evaluation (GSRS) 8 
Support 12 
Quality Agreements 8 
SCAR-Process 10 
Engineering Changes 7 
Early Supplier Involvement 11 
Interfacing and Projectmanagement 10 
Communication 8 
Tabel 7 Totaalscores leveranciersonderzoek 
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Conclusies Leveranciersonderzoek 
Naar aanleiding van de resultaten uit het leveranciersonderzoek kunnen een aantal 
conclusies getrokken worden. Een aantal conclusies onderbouwen de bevindingen die 
eerder gedaan zijn anderen ontkrachten deze juist, daarnaast zijn er ook nieuwe 
bevindingen. Het volgende kan gezegd worden over de mening van leveranciers over 
het leveranciersmanagement van OXB: 

Conclusies die eerdere bevindingen uit onderbouwen: 

1. SCAR-procedure: 
• Afgekeurde goederen worden niet teruggezonden 
• Er worden meerdere SCAR-formulieren gebruikt voor dezelfde fout 

2. Engineering Changes worden door ontwikkelingsafdelingen onderling geregeld 
zonder dat operations hiervan op de hoogte is 

3. Quality Agreements zijn niet up-ta-date 

4. De afstemming tussen afdelingen van PMS is niet optimaal geregeld 

5. Het beleid wordt niet goed gecommuniceerd 

Conclusies die eerdere bevindingen ontkrachten: 

1. De ontwikkelingsafdeling van PMS maakt goed gebruik van de ontwerpcapaciteiten 
van leveranciers 

2. Het projectmanagement en de interfacing zijn behoorlijk goed geregeld 

Andere conclusies: 

1. Er bestaat geen gestructureerd leveranciersonderzoek 

2. Kwaliteit is geen structureel agendapunt, dit is wel een aan te raden 

- 41 -



PHILIPS Leveranciersmanagement bij Operatiens X-ray Best TU/e 
5.4. Diagnose 

In deze paragraaf worden de resultaten die in dit hoofdstuk zijn weergegeven verwerkt 
in een diagnose die leidt tot een aantal opties voor een ontwerp. 

In de vorige paragraaf is de structuur en de organisatie van het 
leveranciersmanagement aan bod gekomen. Deze lijken ten grondslag te liggen aan de 
problemen die binnen OXB spelen met betrekking tot de kwaliteit van geleverde 
goederen. Het leveranciersmanagement is functioneel ingericht en beleid wordt ook per 
afdeling opgesteld. Dit levert een aantal problemen op: 

Gebrek aan prioriteit leveranciersmanagement en in het bijzonder de factor kwaliteit 
Er is binnen de OXB een gebrek aan prioriteit voor een aantal onderwerpen en een 
aantal operationele zaken met betrekking tot leveranciersmanagement Dit komt terug 
in de manier waarop in de praktijk met leveranciersmanagement wordt omgegaan. Dit 
ziet men onder andere terug in de SCAR-procudure en engineering change procedure. 
Het valt hierbij op dat het gaat om procedures die over de grenzen van de afdeling heen 
gaan. 

Maar ook de quality agreements hebben niet voldoende prioriteit. Quality Agreements 
vormen het startpunt van een goed leveranciersbeleid op het kwaliteitsaspect. Het is 
één van de belangrijkste onderdelen tijdens de plan-fase in de Deming cyclus. 

Communicatieplan leveranciers niet aanwezig 
Leveranciers worden onvoldoende op de hoogte gehouden van de verwachtingen die de 
OXB van hen heeft. Er zijn hiervoor geen verantwoordelijke personen aangewezen en 
hierover zijn intern geen afspraken zijn gemaakt. Als OXB verwacht dat leveranciers 
naar zero-defects toe gaan moet men hierin het initiatief nemen en binnen de 
organisatie eenduidig te zijn in de communicatie naar de leverancier. 

Onderlinge communicatie niet duidelijk 
Er zijn geen vaste afspraken gemaakt over het onderling uitwisselen van informatie die 
betrekking heeft op de leverancier. Hierdoor worden er fouten gemaakt, worden taken 
dubbel uitgevoerd en ontstaat er verwarring. 

Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid leverancierskwaliteit niet vastgelegd 
Binnen OXB is niet duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de verbetering van 
de leverancierskwaliteit en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. 

Daarnaast zijn nog de volgende opmerkingen te maken: 

Achterliggende oorzaken voor gebreken worden niet vastgelegd en aangepakt 
In het Forest systeem wordt niet vastgelegd wat de achterliggende oorzaak voor het 
probleem is. Ook in samenwerking met kwaliteitsengineers blijkt het zeer lastig om deze 
oorzaken te achterhalen. Deze informatie is juist zeer belangrijk om structurele 
verbeteringen wat betreft de leverancierskwaliteit te bewerkstelligen. 

Leveranciersbeoordelingssysteem is niet optimaal ingericht voor OXB 
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De mogelijkheden van het GSRS sluiten niet volledig aan bij de eisen die de OXB heeft 
aan een beoordelingssysteem. Aan de andere kant kan OXB ook meer doen om het 
beoordelingssysteem passend te maken. De costst of non-quality kunnen gebruikt 
worden om de ernst van de fout vast te leggen. 

Gevolgen van deze bevindingen in combinatie met de organisatiedoelen 
De OXB heeft als doel de leveranciers continue te verbeteren en streeft zero-defects na. 
Uit de bevindingen die in de diagnose zijn weergegeven kan geconcludeerd worden dat 
op verschillende aspecten met betrekking tot leveranciersmanagement een 
verbeteringsslag gemaakt moet worden. Vooral de interne organisatie en communicatie 
verlopen niet vlekkeloos. 

Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat de communicatie met de leverancier op 
dit moment puur functioneel is geregeld. De afstemming tussen de afdelingen onderling 
gebeurd op ad hoc basis, hierdoor ontstaan er misvattingen. Ook bestaan er 
verschillende belangen bij de verschillende afdelingen. Dit zorgt voor frustraties en 
suboptimalisatie binnen de eigen organisatie en daarnaast voor verwarring bij de 
leveranciers. 

Ook kan geconcludeerd worden dat prioriteiten van een aantal afdelingen niet ligt bij het 
verbeteren van de leverancierskwaliteit Om de leverancierskwaliteit daadwerkelijk te 
verbeteren zal er echter ook binnen deze afdelingen begrip en draagkracht gekweekt 
moeten worden voor dit onderwerp. 

Uit de verdieping is verder naar voren gekomen dat het GSRS niet aansluit bij de 
wensen van de OXB en dat het Forest in Forest niet mogelijk is om achterliggende 
oorzaken vast te leggen. 

Ten slotte gaven de leveranciers aan dat zij het zeer op prijs stelden dat zij hun mening 
mochten geven over het leveranciersmanagement van de OXB. Ook de resultaten die 
verzameld werden door middel van het leveranciersonderzoek zijn uiterst zinvol 
gebleken. Het is waardevol om in de toekomst structureel onderzoek te doen onder de 
leveranciers naar hun mening over dit onderwerp. 

Het voorgaande levert drie ontwerprichtingen op die in de volgende paragraaf verder 
uitgewerkt zullen worden. 

• Organisatie en communicatie 
• Beoordelingssysteem 
• Feedback van leveranciers 

5.5. Overzicht ontwerprichtingen en selectie 

De diagnose heeft als resultaat dat er drie mogelijke ontwerprichtingen uitgewerkt 
kunnen worden. In deze paragraaf zullen deze nader uitgewerkt worden en vervolgens 
zal hieruit een keuze gemaakt worden voor het ontwerp binnen dit project. 
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A. Organisatie en communicatie 
Een aantal van de symptomen die hierboven geschetst worden kunnen verklaard 
worden door de manier waarop de organisatie is ingericht. De organisatie werkt met 
gescheiden functionele afdelingen. De basis van het leveranciersmanagement wordt 
echter gevormd door een eenduidig beleid richting de leveranciers met duidelijke 
doelstellingen. Het beleid komt op dit moment niet duidelijk door bij de leveranciers. 

8. Beoordelingssysteem 
Het GSRS voldoet niet aan alle eisen van de OXB. Er kan een alternatieve manier 
gebruikt worden om leveranciers te beoordelen. Hierdoor kunnen leveranciers op een 
eerlijkere manier beoordeeld worden en het geeft de OXB meer inzicht in de werkelijke 
resultaten die behaalt zijn en de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. 

C Leveranciersonderzoek 
Tijdens de analysefase is duidelijk geworden dat er binnen OXB geen gestructureerd 
leveranciers onderzoek wordt gehouden. Van Weele beschrijft dat het middel gebruikt 
wordt om te onderzoek wat de leverancier nodig heeft om te presteren.7 De leveranciers 
maakten graag gebruik van de mogelijkheid om hun mening te geven over het 
leveranciersmanagement van de OXB. Een gestructureerd feedbacksysteem kan in de 
toekomst ook nuttige informatie opleveren en voor goodwill zorgen onder de 
leveranciers. 

Samenhang, prioriteit en volgorde van de ontwerprichtingen 
Om een keuze te maken uit een van de ontwerprichtingen wordt eerst gekeken naar de 
volgorde die gehanteerd zou moeten worden bij de implementatie van de ontwerpen. 
Het is namelijk mogelijk dat de keuzes die gemaakt worden binnen het ene project 
gevolgen hebben voor een ander project. Ook is de prioriteit die binnen het bedrijf 
wordt gegeven aan ontwerprichtingen van belang. 

Ontwerprichting A is een structurele ingreep in de organisatie van het 
leveranciersmanagement op het tactische niveau. De huidige problemen wat betreft de 
communicatie onderling en de communicatie met de leverancier kunnen hiermee 
aangepakt worden. 

Bij ontwerprichtingen Ben C gaat het om hulpmiddelen die dienen voor het verzamelen 
van informatie die gebruikt wordt bij het bepalen van het beleid en het opstellen van 
verbeteracties. Bij het opstellen van het beleid en de verbeteracties maakt de 
organisatie die bij ontwerprichting A wordt ontworpen gebruik van deze hulpmiddelen. 
Het ligt dan ook voor de hand om eerst de organisatie te ontwerpen en vervolgens de 
hulpmiddelen. 

De prioriteit van de OXB ligt ook bij het verhelderen en verbeteren van de organisatie. 
Hier liggen op dit moment de meeste problemen, bovendien zou het herontwerpen van 
het beoordelingssysteem een project op zichzelf zijn gezien de vele partijen en vooral 
belangen die hiermee gemoeid zijn. 

In hoofdstuk 6 zal ontwerprichting A uitgewerkt worden in de vorm van een 
objectontwerp en een procesontwerp. 
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6. Ontwerp 
In dit hoofdstuk wordt een ontwerp gepresenteerd waarin OXB haar 
leveranciersmanagementsysteem voor strategische leveranciers inricht met behulp van 
supplieraccountteams. Daarnaast wordt een invoeringsplan geïntroduceerd. 

6.1. Doel van het herontwerp en randvoorwaarden 

Het doel van het herontwerp is het oplossen van de problemen in de communicatie naar 
de leverancier en organisatie van de verantwoordelijkheden van het 
leveranciersmanagement Een belangrijke eis aan het ontwerp is dat het toepasbaar 
moet zijn binnen de huidige organisatie. De manier waarop de afdelingen op dit moment 
zijn ingedeeld kan niet veranderd worden. De structuur met een gescheiden initiële 
inkoopfunctie en operationele inkoopfunctie moet blijven bestaan, omdat deze structuur 
zijn nut heeft bewezen en de basis vormt voor de huidige inkooporganisatie. Het is niet 
reëel te veronderstellen dat deze basis naar aanleiding van het onderzoek gewijzigd 
wordt. 

In de literatuur worden supplieraccountteams genoemd als een geschikte manier voor 
het organiseren van de communicatie met leveranciers en het management hiervan. Een 
andere optie is het beleid nog altijd functioneel te laten bepalen, maar de afstemming 
onderling te verbeteren. Gezien de problemen die de huidige structuur met zich mee 
brengt en het noodzakelijk is om deze manier van werken te doorbreken wordt gekozen 
voor het uitwerken van een ontwerp waarin supplieraccountteams opgenomen worden 
in de organisatie. 

Een klein aantal leveranciers levert een groot aandeel in de inkoopportefeuille. Om de 
problemen rond de organisatie van communicatie en verantwoordelijkheden te 
verminderen worden de supplieraccountteams gebruikt. Dit zijn teams met afgebakende 
verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden. Hiermee kunnen zij er voor zorg 
dragen dat de betreffende leverancier gaat voldoen aan de gestelde eisen en continue 
verbetering bereikt kan worden op alle gebieden. 

6.2. Theorie supplieraccountteams 

Monczka en Trent definiëren "cross functional sourcing team" als volgt: "Een Cross
functional sourcing team bestaat uit medewerkers van ten minste drie verschillende 
soorten functies (afdelingen) die bij elkaar gebracht worden om een inkoop of materiaal 
gerelateerde taak te vervullen. Het team moet rekening houden met inkoop doelen of 
beslissingen betreffende supply base management. De taak kan een specifiek project 
betreffen of een continu proces zijn. "3 

Van der Hart en Van Weele definiëren een soortgelijk team, namelijk het "Cross 
functioneel commodity team" als: "Dergelijke teams bestaan uit functies als 
productontwikkeling, research en inkoopprofessionals. De leider van het team is een 
functionaris die commodity manger wordt genoemd, niet noodzakelijk een 
inkoopprofessional, die rapporteert aan de vice-president purchasing and supply en aan 
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een lijnmanager. De structuur van dit team is meestal virtueel in die zin dat de 
betrokken teamleden internationaal verspreid werken." 1 

Naar aanleiding van deze definities kunnen de volgende eigenschappen toegekend 
worden aan supplieraccountteams: Het team bestaat uit medewerkers van verschillende 
afdelingen en heeft als doel het vervullen van een inkooptaak. 

Mogelijke voordelen van Supplier accountteams volgens Wilemon5 zijn: 

Verbeterde kwaliteit van beslissingen en werk 
Door een intensievere samenwerking tussen afdelingen en het nastreven van een 
gezamenlijk doel kan het totale resultaat verbeteren. 

Minder onderbrekingen van communicatie 
Doordat het supplieraccountteam gestructureerd overleg pleegt zal de communicatie 
tussen afdelingen minder snel sti l vallen. Daarnaast wordt er niet alleen 
gecommuniceerd wanneer er problemen zijn, maar is men sneller geneigd om kansen 
proactief te benutten. 

Verbetering van de ''lerende organisatie" 
Door de gestructureerde manier van werken is het binnen de organisatie beter mogelijk 
van elkaar te leren. Best practices kunnen tussen supplieraccountteams worden 
uitgewisseld, dit brengt de eigen organisatie naar een hoger niveau. 

Naast deze voordelen kan nog opgemerkt worden dat OXB een organisatie in 
ontwikkeling is. Het is voor OXB noodzakelijk dat leveranciers deze ontwikkeling volgen. 
De supplieraccountteams kunnen voor leveranciers een raadmap opstellen waarmee 
bepaald kan worden wat er in de toekomst van hen verwacht wordt. Hierdoor krijgt het 
leveranciersmanagement van OXB meer een proactief in plaats van een reactief 
karakter. 

6.3. Ontwerp van supplieraccountteams in de OXB 

Voor welke leveranciers is het zinvol een supplieraccountteam op te richten? 
Supplier accountteams vergen een substantiële investering van energie, tijd en geld in 
een leverancier. Deze investering is alleen interessant wanneer er voor een langere 
termijn samengewerkt wordt en er besparingen gerealiseerd kunnen worden of er op 
een andere manier nut kan worden gehaald uit het gebruik van supplieraccountteams. 

Voor het categoriseren van leveranciers wordt de Kraljic matrix veel gebruikt, deze staat 
weergegeven in figuur 21. 2 Kraljic verdeelt leveranciers op basis van twee 
eigenschappen van de door hen geleverde producten. Het toeleveringsrisico, dit is een 
eigenschap gebaseerd op de complexiteit van de toeleveringsmarkt (schaarste, aantal 
concurrenten, belemmering voor toetreding). De tweede eigenschap is de invloed op het 
financiële resultaat en kan bepaald worden door het aandeel van de inkoopwaarde van 
het materiaal in de totale kosten. 
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Hefboom Strategische 
Leveranciers Leveranciers 

Invloed op 
financiële 
resultaat 

Marginale Kritieke 
Leveranciers Leveranciers 

Toeleveri ngsrisico 

Figuur 21 Kraljic Matrix 

In de matrix staan vier soorten leveranciers: 
Hefboomleveranciers: de geleverde goederen hebben een groot aandeel in de winst en 
het is niet moeilijk om van leverancier te wisselen. 
Marginale leveranciers: de materialen zijn gemakkelijk in te kopen en hebben een 
relatief lage invloed op de financiële resultaten. 
Kritieke leveranciers: er zijn weinig alternatieve leveranciers op de markt en de 
materialen zijn relatief goedkoop. 
Strategische leveranciers: de geleverde onderdelen zijn essentieel voor het proces of 
product en worden gekenmerkt door een hoog leveringsrisico. 

De strategische leveranciers komen als eerste in aanmerking voor een 
supplieraccountteam. Door de grote bestedingen die deze leveranciers worden gedaan is 
een klein percentage reductie in de kosten voldoende om een substantieel resultaat te 
behalen. Tevens is het belangrijk een goed contact met deze leveranciers te 
onderhouden omdat zij moeilijk te vervangen zijn. OXB moet daarom starten met 
supplieraccountteams voor deze leveranciers. 
De volgende categorie leveranciers die in aanmerking zou komen is "kritieke 
leveranciers", hoewel deze categorie een minder groot financieel risico met zich mee 
brengt kan het toch interessant zijn om hiervoor een supplieraccountteam op te richten. 
De beslissing hierover kan genomen worden per leverancier en op een moment dat een 
evaluatie heeft plaats gevonden van de supplieraccountteams voor strategische 
leveranciers. 

Identificatie van strategische leveranciers 
Om de strategische leveranciers te bepalen is eerst een analyse gemaakt van de 
inkoopwaarde per leverancier, hieruit volgen de leveranciers met een groot financieel 
risico. De resultaten staat weergegeven in figuur 21. 
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Figuur 22 Inkoopwaarde per leverancier van BB Cabinets 

In de volgende stap wordt bepaald of deze leveranciers behoren tot de categorie 
hefboom of strategische leveranciers. Deze verdeling is gemaakt met behulp van de 
kennis van de betreffende markt van de initiële inkoper. Deze kan de vervangbaarheid 
van een leverancier schatten. Dit resulteert in de volgende lijst met strategische 
leveranciers: 

Radysis 
Ja bil 
Zollner 
Mercury 
Neways 
Bel! 

Doelen en taken 
De doelen en taken van de supplieraccountteams zijn het opstellen en tot uitvoer 
brengen van de strategie op leveranciersniveau. De strategie van de OXB is in hoofdstuk 
1 gedefinieerd als het reduceren van de C.O.O. met 10% en het verbeteren van de 
kwaliteit. 

Wanneer dit vertaald wordt naar de supplieraccountteams houdt dit in dat deze de 
volgende taken toebedeelt krijgen: 

1. Het realiseren van wereldkwaliteit van geleverde materialen 

2. Continuïteit en flexibiliteit 

3. Kostenreductie 
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4. Technische support 

Hiervoor dient het supplieraccountteam een strategie en plan van aanpak te formuleren 
dat past bij de specifieke leverancier. 

Strategie en doelen 
Hoe is de huidige relatie met de leverancier? 
Wat is de huidige prestatie van deze leverancier? 
Wat wil men bereiken met deze leverancier? 
Wat zijn de (verwachte) toekomstige ontwikkelingen op technisch vlak? 
Wat zijn de (te verwachten) toekomstige ontwikkelingen op economisch gebied? 

Aanpak 
De aanpak is de vertaling van de strategie in actiepunten en afspraken die er voor 
zorgen dat de gestelde doelen bereikt worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 
opzetten van een communicatieplan met de leverancier dat bestaat uit een overzicht van 
de communicatielijnen tussen OXB en de leverancier en de frequentie van 
communicatie. In de conclusies van het leveranciersonderzoek is al aangegeven dat een 
structureel kwaliteitsoverleg hier in ieder geval deel van uit zou moeten maken. 

Samenstelling 
In de supplieraccountteams van OXB worden de verschillende functies 
vertegenwoordigt: ontwikkeling, initiële inkoop en operations. 

Vanuit initiële inkoop zal de strategie account manager plaatsnemen in het 
supplieraccountteam, deze is belast met de strategische inkoopactiviteiten van onder 
andere Cabinets. 

Namens ontwikkeling neemt de component development manager deel aan het 
supplieraccountteam. De component development manager draagt zorg voor de 
ontwikkeling van het cabinets deel. 

De Building Block manager neemt namens operations deel aan het supplier 
accountteam. Hierbij dient opgemerkt te worden dat operations de verschillende interne 
afdelingen kan vertegenwoordigen, logistiek, kwaliteit en realisatie. Indien noodzakelijk 
kan het supplieraccountteam specifieke kennis die in deze afdelingen aanwezig is 
gebruiken voor het oplossen van problemen. 

6.4. Invoering supplieraccountteams 

Draagkracht 
Uit de gesprekken en discussies met de betrokken werknemers is gebleken dat er 
binnen OXB behoefte is aan structurering van de taken die betrekking hebben op 
leveranciersmanagement Operatiens is hierin tot nu toe een ontbrekende partij 
geweest, deze mening leeft niet alleen binnen operations zelf, maar ook de afdelingen 
ontwikkeling en initiële inkoop stellen een grotere inbreng op prijs. De inzet van 

- 50-



PHILIPS Leveranciersmanagement bij Operatiens X-ray Best TU/e 
supplieraccountteams is een interessante optie om de inbreng te vergroten, maar het is 
onzeker of de baten de kosten zullen overstijgen. Dit kan onderzocht worden door 
middel van een pilot-project. 

Pilot-project 
Een pilot-project waarin de building block Cabinets gaat werken met 
supplieraccountteams is een geschikte manier om het nut van supplieraccountteams aan 
te tonen. De werknemers binnen initiële inkoop en ontwikkeling zijn bekend met deze 
organisatievorm. Naast het creëren van draagkracht kunnen tijdens het pilot-project de 
meest geschikte samenstelling en werkwijzen gespecificeerd worden. 
Het pilot-project kan geleid worden door de BB-manager ca bi nets, deze heeft voldoende 
invloed op de andere afdelingen om de voorwaarden te creëren voor een geslaagde 
implementatie van supplieraccountteams. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies uiteengezet die naar aanleiding van dit onderzoek 
getrokken kunnen worden. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan die OXB kunnen 
helpen bij verbeteren van het leveranciersmanagement. 

Het onderzoek is gericht op de volgende opdrachtomschrijving: 

Breng de huidige organisatie met betrekking tot leveranciersmanagement gedurende het 
Product Realization Process in kaart. Maak een (her)-ontwerp van deze organisatie, 
waardoor de afstemming en communicatie tussen de afdelingen en met de leverancier 
verbetert. 

Om deze opdracht te vervullen zijn vier onderzoeksvragen opgesteld. Aan de hand van 
de onderzoeksvragen zullen de conclusies getrokken worden. 

7.1. Onderzoeksvraag 1: Welke inkooponderdelen zorgen voor de 
meeste problemen en wat zijn de oorzaken hiervoor? 

Uit de analyse van de data die binnen OXB beschikbaar is over afgekeurde onderdelen 
wordt de volgende conclusie getrokken: 

Het foutenregistratiesysteem is niet geschikt voor het vastleggen en monitoren van 
basisoorzaken. Ook bij het personeel dat dagelijks omgaat met afkeur blijkt de kennis te 
ontbreken om achterliggende oorzaken te herkennen. 

Hoewel deze onderzoeksvraag met een ander doel was opgenomen in het onderzoek 
zijn de conclusies die naar aanleiding hiervan getrokken kunnen worden toch zinvol. 
Het is voor het verbeteren van de kwaliteit van geleverde onderdelen essentieel om de 
basisoorzaken vast te leggen en te analyseren, dit wordt op dit moment nog niet 
gedaan. 

7.2. Onderzoeksvraag 2: Hoe is het leveranciersmanagement op dit 
moment ingericht en hoe is de prestatie op dit gebied? 

Het leveranciersmanagement is op dit moment functioneel ingericht, hierdoor wordt er 
geen integraal beleid gevoerd richting een leverancier. Daarnaast zijn afdelingen 
onvoldoende op de hoogte van elkaars ervaringen met een specifieke leverancier. 
Het leveranciersbeoordelingssysteem dat OXB gebruikt sluit niet volledig aan bij de 
manier waarop OXB haar leveranciers wil beoordelen. OXB kan het GSRS beter inrichten 
zodat het wel aansluit door bijvoorbeeld Costs of Non Quality te gaan gebruiken als 
beoordelingscriterium. 
Leveranciersmanagement heeft op dit moment een gebrek aan prioriteit binnen OXB. 
Andere activiteiten hebben meer aandacht waardoor Quality Agreements niet zijn 
afgesloten, afgekeurde goederen niet binnen redelijke termijn worden teruggestuurd en 
engineering changes niet gecommuniceerd worden binnen OXB. 
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7.3. Onderzoeksvraag 3: Hoe staan de leveranciers ten opzichte van 

het huidige leveranciersmanagement? 

Naar aanleiding van het leveranciersonderzoek kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 

1. De afstemming tussen afdelingen van PMS is niet optimaal geregeld 
De leveranciers krijgen te maken met tegengestelde verzoeken dit geeft aan dat de 
afstemming tussen afdelingen niet optimaal is geregeld. 

2. Het beleid wordt niet goed gecommuniceerd 
Leveranciers worden niet goed op de hoogte gebracht van de verwachtingen die OXB 
van hen heeft en welke veranderingen er van hen verwacht worden. 

3. Er bestaat geen gestructureerd leveranciersonderzoek 
Leveranciers worden niet structureel gevraagd om hun mening. 

4. Kwaliteit is geen structureel agendapunt, dit is wel een aan te raden 
Er bestaat niet met elke strategische leverancier een structureel kwaliteitsoverleg. 

7 .4. Onderzoeksvraag 4: Hoe dient de organisatie rond het 
leveranciersmanagement ingericht te worden en waar dienen de 
verantwoordelijkheden voor de verschillende activiteiten te liggen om 
de kwaliteitsproblemen te verminderen? 

Door het leveranciersmanagement te organiseren in supplieraccountteams kan OXB 
gericht werken aan het verbeteren van haar strategische leveranciers. Hiervan kan OXB 
in de toekomst profiteren door een betere productkwaliteit en minder problemen bij het 
uitbesteden van de productie van componenten die OXB nu nog zelf produceert. 
Doordat de verantwoordelijkheid voor het leveranciersmanagement gezamenlijk 
gedragen wordt door de afdelingen zal het integrale resultaat verbeteren. 

7 .5. Aanbevelingen 

• OXB zou op korte termijn het Pilot-project Supplier Accountteams moeten starten 
in de BB cabinets voor strategische leveranciers. Dit rapport laat zien dat 
hiermee het leveranciersmanagement verbeterd kan worden. 

• Het foutenregistratiesysteem zou verbeterd moeten worden. Door ook de 
achterliggende oorzaken voor afkeur te meten kunnen kwaliteitsproblemen bij de 
leveranciers en binnen de eigen organisatie gerichter worden verbeterd. 

• OXB zou één keer per jaar een leveranciersonderzoek moeten houden en de 
resultaten moeten gebruiken voor het verbeteren van het 
leveranciersmanagementsysteem. 

• Het leveranciersbeoordelingssysteem zou nader onderzocht en verbeterd of 
uitgebreid moeten worden zodat het aansluit bij OXB. 
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Afkortingen 

BB 
BU 
BL 
c.o.o. 
cv 
ECCB 
Forest 
GSRS 
GXR 
MR 
NC 
NPI 
OXB 
PCP 
PMS 
PPM 
PRP 
QA 
SCAR 
SI 
SUR 
URF 

Building Block 
Business Unit 
Business Line 
Costs of Organization 
Cardio Vasculair 
Engineering Change Control Board 
Foutenregistratiesysteem 
Global Supplier Rating System 
General X-Ray 
Magnetic Resonance 
Nummerieke code 
New Product Introduetion 
Operatiens X-Ray Best 
Product Creation Process 
Philips Medical Systems 
Parts Per Million 
Product Realization Process 
Quality Agreements 
Supplier Corrective Action Request 
Systeem Integratie 
Surgery 
Universa! Radiography Fluorscopy 
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Bijlagen 
1. Calculatie van costs-of-non-quality in OXB 

Casts of non-quality are all the direct casts caused by a supplier. It concerns rejections 
and/or complaints determined during the initia! verification and/or manufacturing 
process. 

A detailed definition is given below. 

Direct casts related to product rejects are defined by: 
extra labor casts 
fixed cost 

Extra labor costs: 

(hours x Euro 50,-) 
failure analysis time needed to determine the failing part 
disassembly time of the failing part 
assembly time of the replaced part 
test time of the replaced part 
direct related damage to ether parts ( price of the damage or part) 
process disturbances 

Fixed casts: 

In case no parts have to be returned: 
(average fixed casts Euro 100,-) 
internal failure reporting 
external failure reporting 
review & closing complaint 

In case of returning part(s): 
(average fixed casts Euro 200,-) 
internal failure reporting 
external failure reporting 
order-administration, packing , transport 
receipt, order-administration, review & closing complaint 

I 
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2. Pareto analyses GXR 

Pareto Productdetallcodes 2005en 2006 

'" ' 

Pareto Cabinets 2005 en 2006 

• 
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Pareto Foutverooru kers C en J C.iibinets 2005 en 2006 

3. Pareto analyses Cardio Vasculair 
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Pareto CV SI Cabinets 
based on : 2006 

M-cabînet R-cabinet X-ray R-cabinet R-cabinet Overige R-cabînet Overige kits 
CV CV generator CV (X-RES) CV OIGCON CV (Chiller) 

Cabinet 

I- Absolute bijdrage Cummulatieve Bijdrage I 

Pareto Cabinets CV SI Foutveroorzaker 
based on: 2006 

Foutveroorzaker 

1- Absolute bijdrage Cummulatieve bijdrage I 
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4. SCAR formulier 

Supplier Corrective Action Request Form PHILIPS 
Philips Medical Systems 

Contact Nne SCAR Relerenee Number 

Supplier lo me openeet Version I 
Contact Person SCAR Type B~lysis Requi red 
Streel/ P.O.Box lnformatiofl Ool ly - Ackno1Modge Receipt 

Post code Response Required Dato: 

Ci~ : Enclos unos ov .. 0 No 
Region 
Country 
Email 
Telephone 
Fax. 
!PMS Business !Sponsor 
Plant 

] Tenm Leader Contact Persen 
Streel/ P.O.Box I! 

~ Pootcode t 
o.. Place ~ Tenm Membero : 

Country 
f-

Email éi Telephone 
Fax. 

Philips Part No. (12NC) 
Philips Pnrt Descriptio<l 
Plant 
Se ri al Number I Tracenbility Number 
Producl on Date 
Supplier Pnrt NnmeiNo. 
Oty nooeived 
Oty failed 
Oty notumeel 
Oty for PPM'CNO 
Philips Roa.m ordor 
RMANo. 
Purçhnse Order Number 
Local Nonconforming Record Number 

I IIN . IACIIOII ~;Git OI Non UUIIII)' (it nppicabie) 

• Jnoorn ing Inspeelion Cnpncity (Time) Hours 

• Aosembly and Te oting Fixeet Oual ity Costo Euro or US$ 

Cuotomer Extra Costs Euro or US$ 
• Other TotaiCNQ Euro or US$ 

ll'r 101 m l>fmptOml 

8 

IEmtrgency RtiPOIM ACIJon(ll ;When!Date implemenled 

8 Effectivo % 

Required0 Yeo 0 No 

Probltm Detla'tpdon Ooourrance Frequeqr 

B ö ö" Lö ó 
Period Impnet to Jnst. Base? [JNo [ ] Yes - contact MRB or equivalent 

lnllrlln Contalrm.m Action When/Dote Jm plemtmted 

"' 0 
Effectivo % 

Verified [ ] Yes [ ] No Validaled []Yes [JNo 

ComJ)Ialm Accepted by SUppller: Q Yes Q No (Expbin in Root Cauoe) 

!Roctcaua !Whtm HOOI l;ause ldenîfied: 

21 

Verified [Jves 0 No Vaudaled 0 Yes 0 No 
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1 Pertmnem COfrecttve Aetlon (/lil Cl vertttc•~on plan. ft 6PfJ/IC61Jfe I 1uaro verttied Ot app~a«>el 

IS 

tmplemem Perm11nem C«recrlve Acdon Whe<YDate imp/erntKIIt>d 

é3 

Vertfled [ J Y"s [ J Nc Vald:Jied [ JYes (JNo 
jRrst COlTeet Slipmem 
Dat: : 
8:Jtch 
Sertal Number : 
IPrevemlve RecUrrence 

§ Specilica#on ~ed § E mp/cyees instrucled ~ca:dcn 
Ccmploinl to suboontacrcr lnsructicns ch:mged O!Mr (Expan belcw} 

Preeoss lmproved T ooi• adapred 
jPrevemlve Recurrence (IKidldOIJIJI exPftwlllon) Wh.."..Dale imp/erntKIIt>d 

(I <Jppicable} 

.._ PMS Effecdvlry Monitoring Fclcw up audt requlred? QY~ QNc Darot!lfectlve 
Cl 

Outccme cl audt offeclive? O Y•s 0 Nc - reaci:kessproblem 
Addtlonat exolanadon 

Problem Ciosure 

a 

N11me: Tltle: Dille: 

Name cl Suppfer Ou:ii(Y Re,lresentative lritials: 

N•me: Tltle: Dille: 

N<Jme of rhe PMS emp/oy10e rurhorizjng tho dotiure cl rhe SCAR. lritials: 
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5. Quality Agreements 
QUALITY AGREEMENT 

ARTICLE 1 
Area of application 

TU/e 

This Quality Agreement constitutes an integral part ofthe Purchase and Sale Agreement, further 
called Agreement, and relates to deliveries ofProducts. 

ARTICLE2 
Objective 

This Quality Agreement sets out the agreements reached between Supplier and Buyer for 
continuous optimising and improving the Quality of goods and associated documents, avoiding 
failures throughout the entire supply chain and minimising risks, with a view to keeping costs to a 
minimum. 

ARTICLE3 
Introduetion 

This Quality Agreement sets forth the Quality and Type Approval Test requirements for medical 
device related Products as defined in the Purchase & Sale Agreement between Supplier and 
Buyer and is incorporated by reference in that Agreement and made a part thereof. 

ARTICLE4 
Quality Management System 

Supplier agrees to have in place and to control and maintain an adequate quality management 
system approved by or in accordance with: 

ISO 9000 version 2000; 
ISO 13485 (EN4600 1 ); 
FDA Quality System Regulations (good manufacturing practices). 

This compliance includes the maintenance of applicable certificates by an accredited certification 
body. Supplier agrees to inform Buyer in writing of any significant change in its organisation and 
quality management system immediately. Upon request, Supplier shall provide Buyer copies of 
said quality system certificates free of charge. 

As an integral part ofthe quality management system the Supplier has a process in place to 
measure product and process performance levels and monitor these against internaland Buyers 
targets. Supplier works on continuous impravement and pro actively takes initiatives to improve 
product and process performance in case of deviation from targets agreed internally or with the 
Buyer. 
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ARTICLE 5 
Product Control 

TU/e 

Supplier ensures that all products delivered comply with the agreed Specifications. Products are 
manufactured at a suitable production location according by Supplier made and released 
manufacturing describing documents (work-, test- and packaging instructions). Manufacturing 
describing documents are based on product and process hazard analysis carried out by Supplier. 
Upon Buyers request Supplier shall provide Buyer a manufacturability declaration accompanied 
with an applicable Quality-brief. With this declaration Supplier declares its competence and the 
reproducibility of concemed Product according Specification. 

In case of introduetion of new Products, the final product release of all Products that are classified 
as complex must be authorised by Buyer before start of regular production at Supplier and or its 
subcontractors, (reference phase 5/6 ofBuyers systems management procedure). 

Supplier agrees to ensure the reliability and reproducibility of new introduced Products by means 
of techniques as mentioned in artiele 6 during the pre production phase, (phase 5 of Buyers 
system management procedure). 

U pon Buyers request Supplier will provide Buyer a certificate for each designated product, signed 
by Supplier's responsible quality manager I officer, as evidence that the Product complies with 
the applicable Specifications and quality requirements. 

ARTICLE6 
Process Control 

Supplier agrees to control the quality and the continuous impravement of its processes and its 
subcontractors by means of techniques that can be judged as state of the art, such as capability 
studies, risk analysis (FMEA's), reliability calculations, R&R studies, Statistica! Process Control 
(SPC) and process and product audits. For this purpose Supplier shall establish and maintain an 
adequate quality measurement system and quality analysis process executed by skilied personnel. 
Results will be pro-actively communicated in a mutually agreed format with Buyer on a regular 
basis and at least once a year. This reportshall contain also continuous impravement results. 

Intemal and extemal training courses ensure that the know-how of Supplier' s employees keeps 
abreast of recent developments. 

ARTICLE 7 
Document Control 

If applicable Supplier shall establish and maintain a compilation of records, which describes the 
design history of a finished Product in a Design History File (DHF) as described in annex I 
(XDB038-2002II44jha) for each type of Product. 

Supplier shall establish and maintain a compilation of records, which describes the specifying 
documents and manufacturing documents of finished Products in a Device Master Record (DMR) 
as described in annex I (XDB038-2002II44jha) for each type of Product. 
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If applicable Supplier shall establish and rnaintaio a compilation of records, which describes the 
production history of a finished Product in a Device History Record (DHR) as described in annex 
1 (XDB038-20021144jha) for each individual Product. 

U pon request Supplier will provide Buyer all information and of a copy of requested Product data 
as laid down in the DHF, DMR or DHR unless excluded in a specific written agreement. 

ARTICLE8 
Supply Chain Management 

Supplier is responsible for its Supply-chain at all times. Supplier agrees to eosure that his 
suppliers also have in place an adequate quality management system. Supplier agrees to eosure 
the quality and delivery performance throughout the entire supply chain. 

Supplier shall have adequate agreements in place with his main suppliers and I or have an 
adequate incoming inspeetion process to eosure the quality of incorning goods including goods 
purchased on request or Specification of Buyer, (Supplier shall take over the purchase 
responsibilities ofBuyer for applicable Products). 

ARTICLE 9 
Product Quality Level 

Supplier agrees to the target of zero defects (no Dead On Arrivals, (DOA's)). For all situations 
where the zero defect target is not reached, Supplier agrees a maximum average failure rate for all 
Products delivered and a maximum failure rate for each individual Product delivered as 
mentioned in annex 2 ofthis Agreement. Buyer will determine failure rate figures yearly in co
operation with Supplier. 

Buyer uses above mentioned failure rates as input for defining the cost ofnon-quality level 
necessary for measuring Suppliers performance level according Attachment N ofthe Purchase 
and Sales Agreement. 

ARTICLE 10 
Reliability 

Supplier ensures the specified reliability of delivered Products. Therefore Supplier shall execute 
and analyse all necessary measurements such as production yields, rejects, repairs and service 
deliveries. In theevent a (possible) reliability problem is discovered, Supplier shall inform Buyer 
immediately. 

ARTICLE 11 
Deviations 

In principle deviations on Products will not be accepted by Buyer. Only in case of minor 
deviations and large economie loss and or risk of disturbance or stop of production of Buyer's 
production process, deviations will be accepted only after Buyer's approval in writing. Therefore 
Supplier shall inform on forehand Buyer's applicable operational buyer about the consequences 
and motivation of deviations in writing. Buyer is entitled to charge Supplier for any costs as a 
result ofthe deviation, all in accordance with the Agreement. 
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ARTICLE 12 
Rejects and Corrective & Preventive Actions 

Buyer reserves the right to reject deliveries, which are not in conformanee with the 
Specifications. In case of any reject Supplier shall take all necessary actions to avoid 
further production disturbance or stop at Buyer. Buyer is entitled to assess/enforce all 
the necessary actions taken by Supplier. For this reasen Products meeting the 
Specification, all in accordance with the Agreement must replace rejected Products with 
the highest priority. 

Buyer's responsible quality officer shall deliver feedback on the complaints using a 
Quality Complaint Form within five (5) werking days. In case the rejected Products can 
not be used or repaired by Buyer, they will be sent back to Supplier after notification 
within a mutually agreed upon time. In this case a (copy) Quality Complaint Form will 
accompany the rejects. Supplier shall return to Buyer a completely filled-out Quality 
Complaint Form clearly indicating if the customer complaint is accepted, the results of 
the root-cause analysis and statements of the corrective & preventive actions. Quality 
Complaint Forms will be returned to Buyer's applicable quality officer within two (2) 
weeks or within mutually agreed term after receipt of the Quality Complaint Form. Such 
Supplier statements require Buyer's approval, unless agreed otherwise. 

ARTICLE 13 
Packaging 

Regarding to forwarding, Supplier agrees and ensures that, if not specified otherwise, products 
are packed in such a way that they are protected against darnage by caused by Electro Static 
Discharge (ESD) andlor during handling and transport. 

ARTICLE 14 
Tracea bility 

Supplier agrees to ensure the traceability of its products. In the event an error is discovered, all 
other possible defective products can be identified immediately and restricted until such time as 
subsequent measures can be taken. 

ARTICLE 15 
Auditing 

Buyer is entitled to check whether Supplier's quality management system and quality assurance 
measures, ensure Buyer's requirements by performing a process, Product or system audit. Buyer 
is also entitled to inspeet all files related to goods and I or services supplied by the Supplier's 
subcontractors- as archived in the DHF, DMR and DHR- at every occasion. 

In case of quality problems caused by goods and I or services supplied by the Supplier's 
subcontractors, Supplier is obliged to perforrn an audit at subcontractor' s premises at Buyer's 
request and where applicable with Buyer's participation. Results of such audit will be revealed to 
Buyer. 
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IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed in a 
manner legally binding upon them. 

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 

8. NEDERLAND BV 

Signature: _________ _ 

Name: Mr. Emile Comelissen 

Title: Manager Purchasing XRD 

Di vision 

Date: ------------
Initials: ------------

RADISYS CORPORATION 

Signature: _________ _ 

Name: Mr. Richard Smith 

Title: Vice President Application Equipment 

Date: -----------
Initials: _________ __ 

Signature: _________________ _ 

Name: Mr. Manfred Heijligers 

Title: Operations Manager CIS 

Date: ----------
Initials: ------------

Annex 1 (XDB038-20021144jha) 

Requirements overview 

Design History File ( DHF) 

ANNEXES 

Th is is a file or compilation of files containing all relevant documents generated 
during creation and implementing of the design. 

The DHF is a growing file during the project phase. The DHF must be completed at 
the start of regular production including pre-production. In case of changes the DHF 
grows further during the maintenance phase of the product. All changes including 
all related applicable information such as (new) calculations, hazard analyses and 
test reports must added to the DHF during this phase. 

1 Requirement specification: 
Specification, that gives the requirements for the product to be developed. 
Design specification: 
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Specification, that describes how the product wil! be made. 
2 Calculations. 

TU/e 

All calculations that give a fundamental base and evidence of the designed 
product. 

3 Hazard analyses 
Regarding the applicable standard(s) as mentioned in the Technica! Requirement 
Specificatien (TRS), a hazard analyses document is mandatory for each product. 
The Document shall include an assessment of risks of each potential unsafe 
situation, regarding the product and the actions to be taken to resolve those 
risks. 
A structural FMEA (Failure Mode Effect Analysis) methad can also be applied. 

4 Performance test report(s). 
Report(s) describing the results of the product performance test. 

5 Test incident report(s) 
During the performance test of the product, every deviation (incident) with 
respect to the design specificatien shall reported in writing by means of a test 
incident report 
Remark : Test Incident Report is nat available in a formal way 

9. Review documents 
System integration test report. 

Report describing the results of the product tested on a higher level (system 
integration test). 

Approbation documents. 
UL, CSA, IEC, etc. 

lO.Change management. 
According appointments between Supplier and PMSN all product changes during 
and after the project. 

ll.Manufactureability report. 
Befare going into regular production, bath Supplier and PMSN judge the 
manufacturability of the product to enable a smooth production flow. Remarks 
and suggestions are gathered in a manufactureability report. 

Device Master Record (DMR) 

This file or compilation of files covers the productspecifying documents and the 
manufacturing describing documents. 

The DMR must be in place at start of regular production including pre-production. 

1 Design specification. 
A design specificatien describes how the product will be made 

2 Drawings I Bil/ of Material (BOM) 

All relevant documented drawings and list of components, describing the product 
for regular production. 

3 Manufacturing instructions. 
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Instructiens used for manufacturing and assembling the product. 

4 Test instructions. 
Instructiens used for testing the product. 

5 Functional requirement sheet 
A functional requirement sheet is part of the input to create manufacturing-and 
test instructions, outgoing inspeetion and acts as a reference of essential product 
parameters during checks at the customer. 

6 Packaging and labelling documents 

Device History Record ( DHR) 

Th is file or compilation of files covers the history of all manufactured products, to 
guarantee its traceability. 

For each regular manufactured product including these from pre-production a DHR 
must be in place befere delivery to the customer. 

1 Serialnumber with all relevant data 
Recording of serial number with all relevant data, is necessary to make the 

product with its 
accompanying processes traceable. 

2 Possibly process changes 
Process changes that might effect the product specificatien have to be recorded. 

3 Deviations w.r.t. DMR 
All agreed deviations/ changes with respect to the DMR must be recorded. 

4 Remarks. 
All events with respect to the product or production process that might have 
influence on the specificatien of the product can be recorded under "remarks". 

5 Purchase orders. 
The coupling of serial number with purchase orders impraves the traceability of 
the product. 

6 Manufacturing test results 
All test results as described in the functional requirement sheet (see DMR point 5 

• Annex 2 

Performance targets. 

2003 2004 2005 2006 2007 
Quality Minimal average Internal 97.0% 98 .0% 99.0% 99.5% 99.5% 

Yield per product at 
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Radisys 
Minimal average PMS 98 .9% 99.6% 99.7% 99.8% 99.8% 
Yield per product during 
testing and assembly 

Delivery Confirmed Line Item 96% 98% 99% 99% 99% 
Performance 
On time window ±5 days ±3 days ±3 days ±3 days ±3 days 

Repair Repair throughput time at <10 Days <10 Days <10 Days <10 Days <10 Days 
Radisys 

Maximum failure rates during production start-up periods. 
During production start-up periods, a higher failure rate separately to be specified per product is 
allowed but in this case the Supplier has to deliver a detailed improvement plan to reach the 
above mentioned failure rate within an agreed time. Target is to reach the agreed first time pass 
rate within a maximum of2 months. 
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6. Opzet van het General Supplier Rating System 

PHILIPS 
OVervjew- Majn crjteria and s ubj:riteria Total Max Score 

; 100 

90 

80 ,, 
Support 15 [fioxlblo on dolive<y ..,. . .. , 70 

[Ro]>No promptly ond proactiVO ;....,.,.., , 
Colt / Prlclng 15 

~ ~ Lnce Oel~erv 25 
I 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Basic GSRS rating and calculation scheme 

Qualîty Weekly (or monthty) per material Quality transfers data into GSRS monthty 

Oelivery Da ily measurement per material Logistics transfers data into GSRS weekty 

CosVPricing Monthly per suppher Data entry monthly per supplier location 

Responsiveness/Support Monthly per supplier Data entry monthty per supplier location 

lnnovation Monthty per supplier Data entry monthly per supplier location 

lnstructlons to Scorer: Fllnhthl"~. "Loeation". &c.otW'& "PtM1oct'oti>J . TM wmmatywila!Aonmk.alyfll.lntrom h MmP'flte•. 

SuppUer Scodnq Summary; 

uppUer: <Suppller Name> 
Location: <Locatlon> 

orlng tor thla auppUer: 

Póce /Costs: 
Responsiveness I Support: 

lnnovation: 
Delivery: 
Quality: 

Totlilscore out of 100= 

Scorer: <Scorer.> 
Period: <Perlod> 

OverallscoAt for <Supplier Name> during <Perlod> 

7. Losse bijlage Afkortingen 

(MonthorQuart.r) 

la 
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8. Losse bijlage figuur 16. Leveranciersmanagement OXB vanuit het 
oogpunt van kwaliteit 
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PHILIPS T /. 
Bijlage 8 Losse bijlage figuur 16 Leveranciersmanagement OXB vanuit het 
oogpunt van kwaliteit 
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Bijlage 7 Losse bijlage Afkortingen 

BB 
BU 
BL 
c.o.o. 
cv 
ECCB 
Forest 
GSRS 
GXR 
MR. 
NC 
NPI 
OXB 
PCP 
PMS 
PPM 
PRP 
QA 
SCAR 
SI 
SUR 
URF 

Building Block 
Business Unit 
Business Line 
Costs of Organization 
Cardio Vasculair 
Engineering Change Control Board 
Foutenregistratiesysteem 
Global Supplier Rating System 
General X-Ray 
Magnetic Resonance 
Nummerieke·code 
New Product Introduetion 
Operations X-Ray Best 
Product Creation Process 
Philips Medical Systems 
Parts Per Million 
Product Realization Process 
Quality Agreements 
Supplier Corrective Action Request 
Systeem Integratie 
Surgery 
Universa! Radiography Fluorscopy 
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