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INLEIDING

Bij de evaluatie van het ingevoerde produktie-planningsysteem bij de fabriek
Philips Nijmegen (een keten met grote onzekerheden) bleken de besturingsmodellen van De Leeuw en Kampfraath een goed bruikbaar referentiekader. ·
De systeemleer werd toegepast als "taal", maar ook een inhoudelijke
systeembenadering, namelijk die van Wagner betreffende goederenstroombesturing, was een belangrijk hulpmiddel.
Voor bepaalde facetten, met name de menselijke en officieuse (informele
organisatie), bleek de systeemleer ontoereikend, terwijl, vooral bij qe implementatie, deze facetten erg belangrijk bleken. Het was namelijk niet de bedoeling een formeel operationeel systeem te beschrijven, maar een opererend
systeem te evalueren. De beschouwingswijze van Kampfraath bleek dan een
welkome aanvulling.
Het inhoudelijke deel van het produktie-planningsysteem wordt gekarakteriseerd door de ondertitel

SAMEN
LEREN
LEVEREN
Het leerproces heeft in het "systeem" een belangrijke plaats gekregen en het
model van de fabriek werd steeds gezien als een samenwerkend geheel van
afdelingen. Het leveren en met name de leverbetrouwbaarheid, werd een belangrijke doelstelling van de fabriek Nijmegen.
De evaluatie betreft het effekt van de aanpak, de resultaten en vooral een
beoordeling van de gerealiseerde besturing van de goederenstroom, op basis
van de besturingsmodellen van De Leeuw en Kampfraath.

11

SUMMARY

In the period 1972-1976 a project team implemented a production planning
system in the Philips Nijmegen factory. The investigator participated in the
project team. The project has been called "organisation investigation" and is
nota subject of the thesis.
The Nijmegen factory produces Semi-Conductors and lntegrated Circuits.
Some of the characteristics, to be discussed in detail, are:
1) Serious
uncertainties
regarding
goods
movement
control
2) A chain of production departments and intermediate stocks of semifinished products.
The subject of the thesis is the evaluation of the abovementioned
planning system. The production planning system is particularly seen as a
control system and therefore only a little attention is paid to the methodological aspects of the production planning. The evaluation concerns a
criticism of the realized control basedon objective criteria, and the results of
this approach (toa smaller extent) .
These criteria are given by the control modelsof De Leeuw and Kampfraath,
which form importantpartsof the theoretica! references.
In chapter 1 the problem. which served as a starting point for the
dissertation investigation, is discussed: "Develop and implement a Material
Management 'philosophy' which will solve the tuning problem between
departments within the Nijmegen factory, which shall leading to an acceptable control of the goodsflow ."
Chapter 2 is mainly treating the theoretica! refereces, as used in chapter 3
for the description of the situation to be evaluated and is used for the
evaluation itself in chapter 4. The systems theory and the empirica( control
theory of Kampfraath form the main elements of the theoretica( reference .
An operating system but not an operational system will be evaluated. In an
operating control system people are significant. In particular as a result
that the systems theory on its own did not appear to be sufficient to
support the evaluation.
In addition to the abovementioned evaluation in chapter 3 attention will be
paid to the characteristics of the system or process to be controlled and to
the objectsof change. The description of these objects concerns the planning
method relevant to the investigation, with special attention to the form
and contents of the production plan, the stock norm setting and the information processing. The new situation of the production planning system to
be evaluated is characterized by 3 main functions:
1) capacity balancing
13

2) order and orientàtion acceptance
3) balancing of departmental tasks.
These are described by means systems theory, especially by an application
method introduced by Monhemius, and by means of the empirica! control
theory of Kampfraath.
The evaluation in chapter 4 consists on one hand of measuring (evaluating)
the degree of the objectives being met, and on the other hand of evaluating
the situation with regard to some criteria for goods control, which are
given by De Leeuw and Kampraath in their control models.
In a summarised comparison of the old and the new situation in chapter 5, a
survey of the evaluation criteria will be given. Also attention will be paid to
the circumstances that were not influenced by the investigation, and to the
objectsof change.
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LIJST VAN BEGRIPPEN

Er is naar gestreefd bij het gebruik van een "vreemd" woord de eerste keer
een omschrijving toe te voegen. Voor een aantal begrippen is een toelichting
in enkele woorden onmogelijk . Daarom worden deze begrippen hier behandeld.
a. Technische begrippen
1. IC (lntegrated Circuit)
2. DS (Discrete Semiconductor)
Hiervoor wordt in de tekst vaak de aanduiding DE (Discrete
Element) gehanteerd.
3. Opbrengst
b. Planningbegrippen
1. Materials Management

2. Produktieburo

3. Planningburo
4. Vraag
5. MPP (Moving Period Plan)

6. Order
7. Oriëntatie
8. Flexibiliteit

9. Leverbetrouwbaarheid
10. SEMT (System to Estimate the Material Throughput)
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a.1

IC (lntegrated Circuit}

De Nederlandse term "Geïntegreerde Schakeling" wordt ook gebruikt, maar
als afkorting ziet men allen IC.
Een IC bevat een kleine zwarte doos een geïntegreerde schakeling van transistoren, diodes en weerstanden. De kern van het IC wordt gevormd door een
zogenaamd kristal, een siliCiumschijfje met een lengte en een breedte van
enkele millimeters, en een dikte van 200 tot 300 micrometer.
In dit siliciumschijfje zijn op bepaalde plaatsen lagen van enkele micrometers
gediffundeerd, die het mogelijk maken verschillende funkties (transistor,
diode, weerstand} aan te brengen. De diffusiebewerkingen .vinden plaats in
een afdeling die Diffusie wordt genoemd. Enige toelichting op het proces is
gegeven in bijlage 1, een uitgebreide beschrijving is te vinden in Warner en
Fordemwalt (1965}.
De IC's worden op vele plaatsen toegepast.
Enkele voorbeelden zijn:
computers
televisie
radio.

a.2

OS (Discrete Semiconductor)

In de fabriek Nijmegen wordt meestal de afkorting DE (Discrete Element}
gebruikt. Ook de term "Halfgeleiders" wordt veel gehanteerd.
Met al deze woorden worden halfgeleidertransistoren en -diodes bedoeld.
Ook hierbij is de kern weer een gediffundeerd kristal dat in een klein doosje
(omhulling} wordt verpakt.
De halfgeleiders waren er lang voor de IC, maar omdat de IC ook gemaakt
wordt op halfgeleidermateriaal, werden nieuwe aanduidingen als DE en
DS geïntroduceerd.
De technologie die wordt gebruikt vertoont grote gelijkenis met de technologie voor IC's. [ Zie ook bijlage 1 en Warneren Fordemwalt (1965}. ]
Door de komst van IC'sverdwenen een aanatal transistoren en dioden als diskreet element. Zij konden worden opgenomen in een IC. De overblijvende
diskrete elementen zijn moeilijk of (nog} niet integreerbaar, zoals hoogfrequent- en power-transistoren.
16

a.3

Opbrengst

Bij de produktie van geïntegreerde schakelingen en halfgeleiders blijkt slechts
een deel van de eindprodukten aan de technische specifikaties te voldoen.
Ook treedt tijdens het proces uitval op, bijvoorbeeld indien een partij een
verkeerde behandeling ondergaat. Men noemt de opbrengst het percentage
produkten dat afgeleverd wordt, gerelateerd aan het aantal produkten dat
theoretisch afgeleverd zou kunnen worden.
Een voorbeeld:
Indien men in de diffusieafdeling een partij start, bevat deze partij een
hoeveelheid potentiële eindprodukten. Indien de partij 50 plakken
bevat en iedere plak 500 potentiële eindprodukten, dan is de partij
25.000 produkten groot.
Tijdens de diffusie vallen plakken uit. Bij iedere plak die men. niet verder verwerkt, wordt de partij 500 produkten kleiner.
Indien tijdens de diffusie 10 plakken uitvallen, noemt men de diffusieopbrengst 80 procent.
De plakken die aan heteinde van de diffusie komen, bevatten niet ieder
500 goede produkten.Door een 1 00%-elektrische meting wordt bepaald
hoeveel goède produkten op een plak zitten. Indien op de overgebleven
40 plakken 10.000 goede produkten zitten, spreekt men over een meetopbrengst van 50 procent. {De 10.000 goede produkten t.o.v. de
20.000 potentiële goede produkten.) De totaalopbrengst is 40 procent.
10.000 t.o.v. 25.000
of {0,80 x 0,50) x 100.
De opbrengst is een technisch gegeven, maar tegelijkertijd een belangrijke
grootheid in de goederenstroombesturing.
Omdat men in een afdeling om technische redenen met een vaste partijgrootte start {b.v. 50 plakken) en omdat de opbrengst erg varieert, is de omvang van een partij aan het einde van de afdeling erg variabel. {Zie ook paragraaf 3.1.)
Omdat veel bewerkingen aan partijen worden verricht, kan men de kapaciteit
van de afdeling beter relateren aan opzetaantallen dan aan afleveraantallen.

b.1

Materials Management

Binnen de N.V. Philips wordt het begrip "Materials Management", afgekort
MM, gebruikt voor afdelingen die in verschijningsvorm erg uiteen kunnen lopen. Ook bij beschouwing van Materials Management in andere ondernemingen blijkt geen eenduidige definitie te worden gehanteerd. {KIVI, werkgroep
1970.)
17

b.2 Produktieburo
De subafdeling van Materials Management Nijmegen, die aanvankelijk alle
operationele taken van MM (Materials Management) uitvoerde. Bij Philips
Nijmegen ontstond MM door het stellen van een materials manager boven het
produktieburo. Later werden bepaalde taken overgedragen aan andere subafdelingen van MM, zoals Fysieke Distributie, Dispositie en Inkoop.
Uiteindelijk bleef in het Produktieburo alleen de produktieplanning over. Er
werd daarna steeds meer de term planningburo gehanteerd. (Zie paragraaf

3.3.7 .)

b.3 Planningburo
De subafdeling van Materials Management Nijmegen, die de produktieplanning verzorgt.

b.4 Vraag
De vraag wordt op verschillende manieren aan de fabriek Nijmegen gesteld.
Er is een lange termijnvraag in kapaciteitsgrootheden die gehanteerd wordt
bij investeringsbeslissingen, personeelbeleid en financieringsbeleid. Deze
vraag blijft in dit proefschrift verder buiten beschouwing.
De middellange-termijnvraag (tot twee jaar vooruit} wordt gegeven in de
vorm van een moving period plan (MPP} , per vier maanden met een zicht van
zestien maanden, of in de vorm van een jaarplan, dat in de eerste helft van
het jaar wordt gegeven voor volgend jaar.
De detaillering van deze vraag is type, omdat men voor de bepaling van de
benodigde diffusiekapaciteit moet weten welke types moeten worden gemaakt. Het verschil in benodigde kapaciteit voor een bepaald aantal eindprodukten is tussen types in één diffusieafdeling vaak een faktor tien of meer.
De korte-termijnvraag wordt gegeven in de vorm van wijzingen op de middellange-termijnvraag of per maand via de order- en oriëntatieprocedure. De
eerste methode werkt erg onbevredigend omdat op willekeurige tijdstippen
kleine tot zeer grote wijzigingen worden ingediend. De tweede procedure, die
hieronder bij "order" en "oriëntatie" verder wordt toegelicht, heeft het
voordeel van eèn vaste frekwentie en maakt het magerlijk een gestandaardiseerde verwerking van de informatie uit te voeren.
In dit proefschrift wordt de vraag die aan Nijmegen wordt gesteld, als gegeven aanvaard. Er is daarom geen enkele aandacht besteed aan forecasting of
andere methodieken die de vraagbepaling kunnen ondersteunen.
18

b.S MPP (Moving Period Plan)
De MPP procedure wordt éénmaal per vier maanden uitgevoerd. De periodes
die worden onderscheiden, zijn:
A
januari t/m april
8
mei t/m augustus
C = september t/m december.
Een MPP, dat in een bepaalde periode ontstaat als resultaat van de MPP
procedure, bevat vier periodes, de lopende periode (tussen haakjes) en de
drie volgende periodes.
In A ontstaat het (A)BCA plan.
In 8 ontstaat het (B)CAB plan.
In C ontstaat het (C)ABC plan.
Om zo'n MPP te doen ontstaan zijn de volgende aktiviteiten nodig:
1. Het verzamelen 'Van de informatie bij de,afnemers (Nationale Organisaties in de diverselanden en andere Hoofdindustriegroepen).
Deze informatie betreft een zogenaamde gesloten goederenbeweging:
beginvoorraad
"incomings" eerste periode
"outgoings" eerste periode
eindvoorraad eerste periode
"incomings" tweede periode
etc.
in totaal dertien getallen.
2.
Het konsolideren van de verzamelde informatie, dat wil zeggen, het optellen en kombineren van de verkregen informatie.
3.
Het afstemmen van de produktie en eventueel inkoop op de afname.
De bovengenoemde "incomings" per afnemer bestaan uit produktie in
het eigen land (bij een nationale organisatie), uit import vanuit andere
landen, waar Elcoma fabrieken gevestigd zijn, en eventueel inkoop. De
bovengenoemde "outgoings" bestaan uit export, verkoop aan derden en
leveringen aan andere hoofd industrie groepen.
De totalen die bij het konsolideren ontstaan, moeten in overeenstemming zijn met het beleid dat op langere termijn wordt gevoerd. Bij discrepanties moet een overleg worden gestart, dat moet leiden tot een
afgestemd MPP.
4.
Het publiceren van het MPP.
Een produktiecentrum als Philips Nijmegen verzorgt een deel van de Nederlandse produktie.
De term MPP wordt bij Philips Nijmegen ook gehanteerd voor de middellange-termijnproduktievraag (vier maal vier maanden) die het CPD (Concern
Planning Department) voor eindprodukten stelt. Deze informatie is slechts
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'
een deel van het "echte"
MPP, omdat voorraadinformatie en "outgoings"informatie niet wordt toegevoegd.
Voorzover Nijmegen niet het eindprodukt levert, moet de vraaginformatie bij
het CPD eerst vertaald worden naar de betreffende halffabrikaten. Men kent
dan ook weer een halffabrikaten "MPP".
b.6 Order
Onder "order" wordt bij Philips Nijmegen verstaan de definitieve (dat wil
zeggen laatste) vraag voor een hoeveelheid produkten van een type, te leveren in een bepaalde maand. Deze maand is de ordermaand. Een order wordt
geplaatst vóór of op de 1 Ode van de maand voorafgaande aan de ordermaand.
(Zie ook opmerking na Oriëntatie.)

b.7 Oriëntatie
Onder "oriëntatie" wordt bij Philips Nijmegen verstaan de voorlopige vraag
voor een hoeveelheid produkten van een type te leveren in een bepaalde
maand. Aan Philips Nijmegen worden oriëntaties verstrekt voor 5 maanden
na de ordermaand (zie "Order"). Aangezien iedere maand vraaginformatie
wordt verstrekt, wordt een vraag voor een bepaalde maand vijf keer georiënteerd voordat de order wordt gegeven. Deze periode (5 maanden oriëntatie
en 1 maand order) is zo lang gekozen omdat de doorlooptijd van de produktie tot 6 maanden is. Men wil graag klanteninformatie hebben op het moment dat de produktie start, zodat het produktienivo zo goed mogelijk afgestemd kan worden op het afnamenivo. (Zie ook opmerking.)

Opmerking bij "order" en "orié"ntatie"
Bij eindproduktleveringen wordt de order- en oriëntatieprocedure nog niet
toegepast. Er wordt gewerkt met een MPP, waarop op willekeurige tijdstippen tussen het verschijnen van opvolgende MPP's, wijzigingen worden aangebracht. Er wordt naar gestreefd ook bij eindproduktende maandprocedure
met orders en oriëntaties, zoals hierboven beschreven werd, te introduceren.

b.8

Flexibiliteit

Het flexibiliteitsnivo is de mate waarin bij nieuwe afspraken over aantallen
en levertijd afgeweken kan worden van reeds geinaakte afspraken. (Voorbeelden: het nieuwe MPP ten opzichte van het vorige MPP, de order ten opzichte van de oriëntatie voor een bepaalde maand.)
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Er wordt vooral gesproken over typeflexibiliteit, dat wil zeggen verschuivingen tussen types in een produktievraag. Daarnaast kan men kapaciteitsflexibiliteit, het vermogen om de kapaciteit te veranderen, en innovatiegraad, het
vermogen om nieuwe types in produktie te nemen, onderscheiden.
De gepresteerde typeflexibiliteit kan niet worden gemeten, omdat er een
sterke samenhang is met leverbetrouwbaarheid. Indien men weinig eisen stelt
aan de leverbetrouwbaarheid, kan men erg flexibel zijn. Indien omgekeerd de
leverbetrouwbaarheid erg belangrijk wordt geacht, zal de flexibiliteit beperkt
worden. Door MM Nijmegen wordt de typeflexibiliteit begrensd door percentages op te nemen in de afspraken met de afnemers, die aangeven hoeveel
de nieuwe vraag mag afwijken van de vorige vraag. Deze percentages gelden
per type produkt, voor de vraag in een bepaalde maand.
Voor de kapaciteitsflexibiliteit zou men ook percentages kunnen vaststellen,
maar deze zouden veel kleiner zijn dan bij de typeflexibiliteit. Bovendien legt
het middellange termijnplan een bepaalde kapaciteitsantwikkeling vast.
Bij iedere nieuwe kapaciteitsafstemming (per vier maanden) wordt deze kapaciteitontwikkeling opnieuw besproken. Op deze manier wordt de kapaciteitsflexibiliteit via de procedures bewaakt.
De innovatiegraad is een technische aangelegenheid en moet door MM als gegeven worden geaksepteerd.

b.9 Leverbetrouwbaarheid
Het leverbetrouwbaarheidsnivo is de mate waarin toezeggingen ten aanzien
van afleveringen worden gerealiseerd (de overeengekomen aantallen op tijd).
Als definitie wordt een meer-dimensionale grootheid gebruikt:
Het percentage van de gerealiseerde aantallen ten opzichte van de
toezeggingen in een periode.
De achterstand (hoeveelheid te weinig geleverd ten opzichte van de
toezeggingen).
De voorstand (hoeveelheid te veel geleverd ten opzichte van de toezeggingen).
Meestal wordt het niet toegestaan om vooruit te leveren (voorstand te maken). Dan komt leverbetrouwbaarheid (operationele definitie) overeen met
. het percentage geleverd ten opzichte van die periode.
b.1 0 SEMT

=

System to Estimate the Material Throughput

Het computerprogramma dat informatie o.a. uit een aantal andere computerprogramma's samenbrengt en verwerkt tot de gewenste overzichten.
21

De soorten informatie die verwerkt worden zijn o.a.
Vraaginformatie
Order
- Oriëntatie
MPP
Voorraadinformatie
Magazijnvoorraden
- Onderhanden werk
Produktieplannen die reeds met de produktieafdelingen zijn afgestemd.
De manier waarop de informatie wordt weergegeven (de kumulatieve lijn), en
de procedures waarin SEMT wordt gebruikt, worden in hoofdstuk 3 besproken.

22

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN
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HOOFDSTUK 1

1.1

PROBLEEMSTELLING

Een fabriek kan gezien worden als een systeem, een aantal elementen die onderling relaties vertonen. De elementen worden dan gevormd door de afdelingen die een deel van het produktieproces uitvoeren of een hulpfunktie
hebben.
De relaties zijn bijvoorbeeld technisch of betreffen de goederenstroom: als in
een afdeling problemen optreden, zodat niet genoeg geproduceerd kan worden, zal een volgende afdeling daarvan de gevolgen kunnen ondervinden; en
omgekeerd zal een afdeling die meer uitval maakt dan verwacht, proberen
van de toeleverende afdelingen meer onderdelen te krijgen. Naast de relaties,
leidend tot afstemmingsproblemen, zijn er nog vele andere: de afdelingschefs
hebben gemeenschappelijke vergaderingen, de bazen komen regelmatig bij
elkaar etcetera.
Ook een aantal hulpafdelingen rekenen het tot hun taak relaties tussen afdelingen te stimuleren, tot stand te brengen en te onderhouden.
Het bewerkingspatroon in de fabriek "Philips Nijmegen" ziet er ongeveer uit
als in figuur 1.1.1. is getekend. (Alleen de belangrijkste produktie-afdelingen
zijn getekend.) Het schema is een model van de goederenstroomrelaties.
Er zijn zes uitgaande produktstromen:
a. Grote series kleinsignaal-transistoren
b. Speciale transistoren en zener-diodes
c. Diodes
d. Powertransistoren
e. Bipolaire IC (lntegrated Circuit)
f. IC MOS (MOS= Metal Oxyde Semiconductor).
Het fabrikageproces kan globaal verdeeld worden in drie delen:
A. Materiaal- en maskerproduktie
B. Diffusie
C. Montage
De produktie-afdelingen zijn deels produktgericht en deels funktiegericht
gegroepeerd:
1. Materiaal- en maskerproduktie, deelproces A voor alle produktstromen
2. DE (Diskrete Elementen), deelproces B en C voor de produktstromen a,
b, c end
3. Bipolaire IC, deelproces B en C voor de produktstroom e
4. IC MOS, deelprocesBen C voor de produktstroom f.
De materiaal- en maskerproduktie is een groep van vijf afdelingen (in figuur
1 .1.1. de nummers 1.1 t/m 1.5).
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In de eerste drie afdelingen,
1.1 Staaffabrikage
1.2 Mechanische bewerkingen plakfabrikage
1.3 Epi-afdeling
wordt het uitgangsmateriaal, mono kristallijn silicum, omgevormd tot siliciumplakken, die in de diffusie kunnen worden verwerkt. De figuur laat zien
dat slechts een deel van de goederenstroom de epi-afdeling passeert.
In de afdelingen
1.4 Maskercentrum
1.5 Maskerproduktie
worden de maskers gemaakt, die in de diffusie worden gebruikt om bepaalde
delen van de siliciumplak af te schermen bij het inbrengen van de dope.
De DE (Diskrete Elementen) is een groep van zes afdelingen (in figuur 1.1.1.
de nummers 2.1 t/m 2.6). De eerste vier afdelingen
2.1 Diffusie grote series
2.2 Diffusie speciale transistoren
2.3 Diffusie diodes
2.4 Diffusie powertransistoren
· verwerken de siliciumplakken en de maskers. Het tussenprodukt, dat wordt
gemaakt, bevat de elektrische eigenschappen van het eindprodukt. Een deel
van deze eigenschappen wordt aan het einde van de diffusie 100% gemeten,
om te voorkomen dat aan slechte produkten de montagematerialen en de
montagearbeid worden toegevoegd.
Deze 100%-meting wordt voormeten genoemd ter onderscheid van de 100%
meting die aan het einde van de montage wordt uitgevoerd en eindmeten
wordt genoemd. Bij DE is het voormeten een deel van de diffusie, maar bij
IC zijn aparte afdelingen voor 100% meten opgericht {afdelingen 3.2 eh
4.2).
In de afdelingen
2.5 Montage grote series
. 2.6 Montage speciale transistoren
wordt een deel van de diffusieprodukten verwerkt. De andere diffusieprodukten worden elders tot eindprodukt verwerkt.
De Bipolaire IC is een groep van vier afdelingen (in figuur 1.1.1. de nummers
3.1, 3.2, 3.3 en 3.4).
3.1 Diffusie bipolaire IC
3.2 Meten
(voormeten na diffusie en eindmeten na montage)
3.3 Montage offshore, onder beheer van Nijmegen
3.4 Montage Nijmegen.
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De IC MOS is eveneens een groep van vier afdelingen
4.1 Diffusie IC MOS
4 .2 Meten
4.3 Montage offshore
4.4 Montage Nijmegen .

a
b

d

e

Materiaalen Maskerfabrikage

Figuur 7.7.7.

Diffusie en
voormeten

Produktieafdelingen

Montage en
eindmeten

"Philips Nijmegen" Toestand 7975

Voor een verdere toelichting op het technische gebeuren en de organisatie
wordt verwezen naar bijlage 1.
Een meer gedetailleerd schema, met de toestand 1976 is gegeven in figuur
3.3.1.
Voor een deel {bij diskrete elementen een zeer groot deel} wordt het halffabrikaat naar buiten geleverd. {Vooral na voormeten en in mindere mate
maskers en materiaal.}
In Nijmegen bevindt zich naast de fabriek ook de ontwikkeling van nieuwe
types en nieuwe processen. De relatie fabriek-ontwikkeling is vooral bij IC
sterk.
De diffusiekapaciteiten {in figuur 1.1.1 . de nummers 3.1 en 4.1) worden ook
voor ontwi kkelingsaktiviteiten toegepast.
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In een produktieafdeling wordt de interne goederenstroombesturing uitgevoerd door de afdelingsleiding; de goederenstroom tussen de afdelingen
wordt bestuurd door het Materials Management (caak aangeduid als M.M.}.
De afdeling Technische Efficiency en Organisatie (TEO} bevat onder andere
een projektgroep die organisatieveranderingsprojekten kan begeleiden.
De doelstellingen vàn de produktieafdelingen waren in het verleden gericht
op hun autonomie. Dit hing samen met het administratieve systeem, waarin
afdelingen de financiële eenheden vormen. De beoordeling van de afdeling
berustte sterk op de financiële resultaten, waardoor de begrippen winst en
verlies voor vele afdelingschefs emotionele betekenis kregen.
In 1971-1972 kwam men, vooral door leverproblemen tot de konklusie, dat
het nastreven van het afdelingsbelang niet automatisch optimaal is voor het
concern.
De plantmanager* deed de volgende uitspraak:
Het plantbelang en eventueel het Hoofd-Industrie-Groepof concernbelang wordt gesteld boven het afdelingsbelang.
De verschuiving in doelstellingen kwam uiteraard slechts zeer geleidelijk tot
stand. De doelstellingenanalyse van Kohn en In 't Veld (1972} was bij dit
proces een belangrijke ondersteuning.
In de beoordelingen van afdelingen werden "leverbetrouwbaarheid" en
"flexibiliteit" steeds meer opgenomen.
De interne opdracht van de plantmanager aan de afdeling Technische Efficiency en Organisatie zag er ongeveer als volgt uit:
"Ontwikkel en implementeer een Materials Management-"filosofie", die
de afstemmingsproblematiek aan kan pakken, wat moet leiden tot een
akseptabele beheersing van de goederenstroom.
Als basis voor deze Materials Management·"filosofie" moet een goederenstroombesturings"informatiesysteem" worden ontwikkeld en geïmplementeerd, dat zoveel mogelijk gebruik maakt van beschikbare informatie
en bestaande informatiesystemen en dat het afdelingsbelang indien nodig
ondergeschikt maakt aan het plantbelang."

1.2

AARD VAN HET ONDERZOEK

Deze praktische probleemstelling leidde tot een organisatie-onderzoek van
1972 tot 1977, waaraan een aantal mensen deelnamen. Dit organisatie-onder-

*

De plantmanager in die tijd was de leider van de fabrikage en de hulpafdelingen.
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zoek had als doel een betere goederenstroombesturing voor de fabriek
Nijmegen te realiseren. Hiertoe werd een veranderingsproces op gang gebracht, dat leidde tot een nieuwe situatie.
De schrijver maakte deel uit van een aantal projektteams die het veranderingsproces begeleidden.
Het onderzoek, in dit proefschrift beschreven, betreft de evaluatie van de
nieuwe situatie.
Het proefschrift beschrijft de nieuwe situatie en de belangrijkste veranderingen, die hiertoe leidden.
Om de nieuwe situatie te evalueren, wordt gebruik gemaakt van twee besturi ngsmodellen:
a. Het besturingsparadisma van De Leeuw .
b. De beschouwingswijze van Kampraath betreffende bestuurlijke opgaven.
Beide modellen geven kriteria voor de besturingskwaliteit.
Het uitgangspunt voor de evaluatie is als volgt:
Indien, gerelateerd aan de beide besturingsmodellen, in de nieuwe situatie beter aan de kriteria voor goede besturing wordt voldaan dan in de
oude situatie, is de goederensiroombesturing door de veranderingen
verbeterd.
Het onderzoek is niet komparatief-statisch georiënteerd, maar mee longitudinaal, het vergelijkt een nieuwe met een oude situatie.
Bovendien worden de resultaten van de goederenstroombesturing in de oude
en de nieuwe situatie beschouwd:
Indien de besturingsmodellen een verbeterde besturing "voorspellen",
moet dit ook in de resultaten tot uiting komen.
De aard van het onderzoek, dat in dit proefschrift wordt beschreven, is echter meer het beredeneerd ontwerp van een goederenstroombesturing dan het
toetsen van hypothesen.
De fasen waaruit een organisatie-onderzoek bestaat, zijn:
1: Een vooronderzoek, leidend tot een aantal konkrete ob jekten van verandering.
2. Het veranderingsproces zelf leidend tot een nieuwe situatie.
3. De evaluatie.
Aanvankelijk (1973-1975) was het de bedoeling het proefschrift meer te
richten op de implementatie van een produktieplanningsysteem. Later werd
het aksent verlegd naar de evaluatie, omdat de behandeling van de implemen28

tatie-aspekten naast de inhoudelijke beschrijving en de evaluatie tot een te
omvangrijk onderzoek zou leiden.
Wel is participerende observatie een belangrijk facet van het wetenschappelijk onderzoek, omdat er een wisselwerking zal optreden tussen ontwerpproces, veranderingsproces en evaluatie van de nieuwe situatie.
De evaluatie die in hoofdstuk 4 plaatsvindt, betreft vooral de besturingsmethode. De resultaten van de besturing worden ook beschreven, maar de
omgeving waarin het onderzoek plaatsvond, is zo dynamisch dat het niet
mogelijk was het veranderingsproces te doen plaatsvinden onder "overigens
gelijkblijvende omstandigheden".
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Figuur 7.2. 7.

Het organisatie-onderzoek en het dissertatie-onderzoek (ongeveer de rechterhelft).
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1.3

HET BELANG, VAN HET ONDERZOEK

Er is geen goede praxeologie voorhanden om in de praktijk het ontwerpen
van een besturingssysteem te ondersteunen, indien het te besturen systeem
gegeven is, alsmede de na te streven doelen.
Voor sommige bedrijfstypen zijn in theorie en praktijk redelijke oplossingen
beschikbaar. Voor fabrieken als Nijmegen geven besturingssystemen die in
andere bedrijfstypen suksesvolzijn, geen goed resultaat.
Het is daarom voor praktijk en theorie van groot belang om goed na te gaan
wat het typerende is in het te besturen systeem en in het ontworpen en gebruikte besturingssysteem. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe situatie, waarbij
het besturingssysteem is geïmplementeerd, geëvalueerd. In hoofdstuk 2
wordt het theoretisch referentiekader beschreven dat in hoofdstuk 3 bij de
beschrijving en in hoofdstuk 4 bij de evaluatie als basis dient.
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HOOFDSTUK 2

AANPAK VAN HET ONDERZOEK EN HET
GEHANTEERDE THEORETISCH KADER
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HOOFDSTUK 2

2.1

VOORONDERZOEK

Er zijn mijns inziens twee redenen waarom de goederenstroombesturing
Philips Nijmegen moeilijk is:
A. De te besturen situatie zelf alsmede zijn karakteristieken en beperkingen.
B. De vereiste konkretisering van de plantdoelstellingen, leidend tot de
keuze van het konsept "integrale goederenstroombesturing".
Door de onder B genoemde kon kretisering werd het belang van punt A versterkt: het fabrieksmanagement ging zich afvragen of de situatie waarin Nijmegen verkeerde, wel zo vergelijkbaar was met andere produktiesituaties, die
als basis hadden gediend voor het ontwikkelen van methodieken voor planning en voorraadbesturing. Het fabrieksmanagement raadpleegde concernadviesorganen en kwam tot de konklusie dat een ingrijpende wijziging van de
goederenstroombesturing nodig zou zijn om te voldoen aan de eisen die aan
de fabriek Nijmegen gesteld werden of op niet lange termijn (enkele jaren)
aan de fabriek Nijmegen gesteld zouden gaan worden. (Zie ook paragraaf
1.1.)
Daarom werd een veranderingsproces op gang gebracht.
Het vooronderzoek bevatte de bestudering van eerder verrichte interne studies (Philips Nijmegen) en een aantal externe studies, die in de volgende subparagrafen besproken worden.
Het vooronderzoek leidde tot de volgende kon krete ob jekten van verandering, die in paragraaf 3.3 verder worden uitgewerkt:
1.

Konkretisering van de doelstellingen van de plant Nijmegen met name
ten aanzien van de goederenstroombesturing.
2. Definiëring van de goederenstroom, die door het Materials Management
bestuurd moet worden.
Het Materials Management moet niet alleen de voorraden tussen produktie-afdelingen (zie figuur 1.1.1.) besturen, maar ook een zekere invloed
hebben op het onderhanden werk in de produktie-afdelingen. De onzekerheden in veel afdelingen, met name de diffusie-afdelingen, zijn zo
groot, dat de tussenvoorraden daarvan slechts een deel kunnen opvangen.
(In paragraaf 3.3.4 wordt dit toegelicht.)
3. Het introdUceren van opzetplannen.
De opbrengstonzekerheid in de diffusie kan niet op korte termijn worden
opgevangen door de afdeling zelf. Door de lange doorlooptijd komen de
vervangende partijen dikwijls te laat aan het einde. Door de komplexe
interne goederenstroom zou prioriteitstelling tot grote ontregeling van de
goederenstroom in de afdeling leiden (Bertrand, 1974).
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4.
5.

6.
7.

Daarom moet de opbrengstonzekerheid door de goederenstroombesturing worden opgevangen.
De taak van de afdeling verandert van "afleveren van bepaalde aantallen
produkten in bepaalde periodes" naar "afleveren van partijen in bepaalde
periodes". (Het aantal produkten in de partij hangt af van de opbrengst.)
Omdat gestreefd wordt naar konstante doorlooptijd in de afdeling kunnen de aflevertijdstippen van partijen eenvoudig omgezet worden in opzettijdstippen. Omdat bovendien blijkt dat de afdelingskapaciteit beter
wordt benaderd door opzetaantallen dan door afleveraan tallen, gaat men
over op opzetplannen, die aangeven welke partijen (per type) moeten
worden opgezet.
De opzetplannen worden geïntroduceerd bij de afdelingen met grote opbrengstonzekerheden: diffusie-afdelingen, epi-afdeling en plakfabrikagemechanische bewerkingen.
Voorraadnormstelling.
Bepaling van de funkties die de voorraden tussen produktie-afdelingen
moeten hebben en de bijpassende normen.
Om de voorraden goed te kunnen besturen, om de genoemde opzetplannen op basis van een integrale goederenstroombesturing te bepalen en om
alleen haalbare vragen van de klanten te aksepteren is een aangepaste
informatieverwerking met bijbehorende procedures nodig.
Passend bij de vorige punten moet een bepaalde herverdeling van taken
tussen produktie-afdelingen en Materials Management plaatsvinden.
Om de opgelegde taken te kunnen uitvoeren, moet Materia Is Management zijn organisatie aanpassen . (Onder organisatie moet hier de struktuur en de bijpassende procedures worden verstaan.)

In paragraaf 3.2 zal worden nagegaan in hoeverre deze ob jekten van verandering aansluiten bij de besturingsmodellen van Kampfraath en De Leeuw.

2.1.1 Intern vooronderzoek

In de periode 1970 tot en met 1972 werd een aantal interne studies uitgevoerd, dikwijls ondersteund door afstudeerders van de Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling Bedrijfskunde.
Met name het onderzoek door Werner en Van Deursen leidde tot een andere
benadering van de goederenstroomproblematiek. (Werner en Van Deursen
1971 ).
Dit onderzoek had aanvankelijk de interne afdelingsbesturing van een diffusie-afdeling tot onderwerp.
Maar toen bleek, dat een deel van de besturingsproblematiek van die afdeling
veroorzaakt werd door een voorgaande afdeling (plakproduktie) en de besturing van de voorraad tussen beide afdelingen, werd het onderzoekgebied
uitgebreid tot plakproduktie, voorraad en diffusie. (Zie figuur 1.1.1.)
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De onderzoekers kwamen tot de konklusie, dat de oplossing voor de afstemmingsproblematiek gevonden kon worden door de plantvoorraad in plaats
van de magazijnvoorraad te beschouwen bij het plannen en het bestellen
door het produktieburo.
Andere onderzoeken, die in deze periode werden uitgevoerd door de interne
organisatie-afdeling (Technische Efficiency en Organisatie, TEO) leidden tot
soortgelijke konklusies:
Het produktieburo zöu op een andere manier moeten gaan werken om de
goederenstroombesturingsproblematiek het hoofd te kunnen bieden.
De Materials Manager van Nijmegen nam deze konklusie over en de TEOafdeling nam op zich het benodigde veranderingsproces te gaan ondersteunen.
Als volgende stap werd begonnen met diepgaande diskussies met de betrokken afdelingschefs en produktieburomedewerkers over de problematiek en
de mogelijke aanpak. Ook hierbij verleende een afstudeerder van de Technische Hogeschool Eindhoven, Cremers, een belangrijke bijdrage. (Cremers,
1972.)
Onderzocht werd op welke manier de plantvoorraad bestuurd zou moeten worden, welke frekwentie van bijsturing optimaal zou zijn, welke bijdragen de afdelingen zouden moeten leveren en wat het produktieburo
zou moeten doen.
Met het oog op de aanwezige informatiesystemen en de regelfrekwentie van
twee weken, die optimaal zou zijn, werd gedacht in de richting van een periodieke peiling van de plantvoorraad.
De basis van de methodiek die later gehanteerd zou worden, werd în deze
tijd (1972) gelegd.

2.1 .2 Extern vooronderzoek
Het is zeker het vermelden waard dat, behalve publikaties over methodieken
van planning en voorraadbesturing, de volgende drie onderzoeken bestudeerd
werden, die invloed hebben gehad op het denken en handelen tijdens de implementatieperiode: Huysmans (1970), Van der Zwaan (1973) en Wielinga*
(1973) .
Hoewel in dit proefschrift daarop verder niet wordt ingegaan, wil de auteur
toch met een enkel woord aanduiden, waarom hij de bijdrage van elk van de
drie bovengenoemde onderzoekers van belang vond:
a. Veelal worden definities van operationele research gegeven waarbij veel
nadruk gelegd wordt op het wiskundige element. Dit leidt vaak tot diskussies. Huysmans (1970) geeft een definitie waarin de sociaal-weten-

*
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Een samenvatting hiervan is te vinden als hoofdstuk 5 van Braat (1977).

schappelijke invloed groot is en waarin veel nadruk valt op de invoering.
Dit is in het veranderingsproces in Nijmegen een belangrijke stimulans
geweest om bij de benadering van de "klanten" de wiskundige kennis in
de nodige mate te relativeren.
b. Wat zijn de gevolgen voor de mensen in de organisatie bij het overgaan
naar een meer integrale benadering van het besturingsprobleem, na jaren
van grote autonam ie?
Het was vdor de schrijver van dit proefschrift, zelf een wiskundige van
afkomst, een grote steun om te zien hoe Van der Zwaan (1973) dit
probleem vanuit de sociotechnische hoek (eventueel: de organisatiesociologische hoe"k) benadert.
c. Voor het eerst binnen Philips werden door Wielinga (1973) kritische
kanttekeningen gemaakt bij de aanpak van de automatieprojekten. Hij
onderzocht de sociaal-organisatorische invloeden die een rol spelen bij
het al dan niet slagen van een automatieprojekt; vooral dat onderzoek
was voor de onderzoeker een bevestiging van zijn streven om zeer veel
aandacht te schenken aan de mens in de planningomgeving.

2.2

HET THEORETISCH REFERENTIEKADER

Reeds in een vroeg stadium (1973-1974) werd de systeemleer als een goed
hulpmiddel ervaren bij het beschrijven van de produktieplanning en haar omgeving. In een latere fase (1976) bleek de beschouwingswijze van Kampfraath
een welkome aanvulling.*
De keuze van deze beide theoretische kaders werd gemaakt na een literatuurstudie. Daarover moet in dit kader het volgende worden opgemerkt:
a. Een skala van potentiële hulpmiddelen, zoals gepresenteerd door Argenti
(1969) alsmede door De Leeuw en Monhemius (1973) leidde tot een
globale keuze.
b. De schrijver ziet de invoering als een zeer belangrijke fase van het organisatie-onderzoek. Zoals reeds in paragraaf 2.1.2 werd vermeld, leidde dit
tot een diepgaande studie op dat punt. Als hoofdonderwerp van deze
dissertatie werd tenslotte de evaluatie gekozen en niet de invoering. Ook
bij het beschrijven en evalueren van een bestaand produktieplanningsysteem echter zijn de informele relaties van groot belang.
c. Bij het toepassen van de systeemleer konden informatiestromen en
formele funkties goed worden weergegeven, maar informele relaties
leverden steeds meer problemen op bij het systematisch en overzichtelijk vastleggen van de relevante grootheden.
d. Wagner (1972 en 1974) had op basis van zijn jarenlange ervaring bij
Amerikaanse bedrijven een funktioneel model voor een Materials

*

In paragraaf 2.2.3 komen deze punten nader aan de orde en in paragraaf 3.4 worden
voorbeelden gegeven voor de situatie Nijmegen .
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e.

f.

Management orgànisatie opgesteld. Monhemius (1976) toonde aan dat
dit resultaat met behulp van de systeemleer goed weergegeven kon
worden.
Hierdoor werd een inhoudelijke bijdrage (Wagner) gekombineerd met een
systematische manier van weergeven, een "taal".
Dit idee werd door de schrijver overgenomen:
De inhoudelijke bijdragen van De Leeuw en Kampfraath (voorwaarden
voor een goede besturing) worden gebruikt naast de beschrijvingsmethoden die door de systeemleer en de beschouwingswijze van
Kampfraath worden gegeven.
In een vroeg stadium, toen de doelstellingen van de fabriek onderwerp
van diskussie waren, was reeds kennis gemaakt met de werkwijze van In
't Veld bij het analyseren van doelstellingen (Kohn en In 't Veld, 1972) .
Later, in de beschrijvende fase, bleek de beschouwingswijze van In 't Veld
(1972, 1973 en 1975) een hulp bij het toepassen van de systeemleer.
Er bleef echter behoefte bestaan aan een aanvulling op de systeemleer
teneinde de informele relaties (zie punt b.) beter tot hun recht te laten
komen. Mulder (1972), Page (1973) en Vilar (1971) gaven onvoldoende
aanknopingspunten. Via de relatie manager-specialist kwam de schrijver
terecht bij Kampfraath ( 1969). Hierna werd de diskussie over bestuurlijke opgaven "ontdekt", die in deze tijd op gang kwam [ Kampfraath
(1975 en 1977) en Marcelis (1976)]1. De gezochte aanvulling was daarmee gevonden.
De "kondities" uit de beschouwingswijze van Kampfraath bleken een
goede oplossing* voor het vastleggen van de relevante grootheden, terwijl
ook de inhoudelijke bijdrage ten aanzien van besturing tot beter inzicht
leidde. De argumentatie voor het kiezen van een tweede beschrijvingsmethode is vooral pragmatisch van aard: Het zal blijken* dat de meeste
beschreven grootheden ook met behulp van de systeemleer vastgelegd
zouden kunnen worden, maar het te beschrijven systeem zou dan zeer
kamplex worden. De schrijver zag zich voor de vraag gesteld of het doel
"het systematisch en overzichtelijk vastleggen van de produktieplanning
Nijmegen" dan wel bereikt zou worden.

2.2.1 De systeemleer
In- de literatuur over systeemleer kan men de volgende stromingen onderscheiden:
a. De beschouwingswijze. Men zou hier kunnen spreken van een aksent op
de systeembenadering. Men benadrukt dan de toepasbaarheid van de
systeembeschouwing op vele verschillende terreinen, waarbij een formeel
juiste, grondig uitgewerkte basis minder de aandacht heeft. Voorbeelden

*
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Zie voetnoot vorige bladzijde.

zijn Ackoff (1974) en In 't Veld (1975). Ackoff zet zich af tegen de alleen maar analytische denkwijze waarbij een te verklaren verschijnsel in
zijn onderdelen wordt ontleed. Een verklaring van het gedrag van het geheel probeert men dan te verklaren uit gedrag en eigenschappen van de
delen.
In de "systems age", stelt Ackoff, past de synthetische denkwijze, de
systeembenadering. Daarbij wordt een te verklaren verschijnsel beschouwd als een deel van een groter systeem en verklaard in termen van
zijn rol in dat grotere systeem .
De prestatie van het systeem is kritisch afhankel ij k van de wijze waarop
de onderdelen samen passen en samen werken, niet alleen van de prestatie van elk apart onderdeel, op zichzelf beschouwd.
b. De theoretische ondergrond . De Leeuw (1974) onderscheidt de organistische tak en de axiomatische tak; hij beschouwt zich als een volgeling
van o.a. Ashby en Mesarovic, die hij tot de laatste tak rekent. B.innen de
Nederlandse literatuur beschrijft De Leeuw een wiskundige (formele)
basis van de systeemleer. Hanken en Reuver (1973) geven o.a. een indeling van allerlei systemen in kategorieën. De Leeuw ziet de axiomatische
systeemleer als een unificerende terminologie, een gezichtspunt en een
methode. Zij kan zijns inziens als heuristisch en methodisch hulpmiddel
goede diensten bewijzen, maar zij wordt beslist niet als empirische theorie opgevat.
Systeemleer kan gezien worden als een methode omdat de premisse, dat
een zeker verschijnsel als systeem kan worden beschouwd, vraagt om een
systematische nadere bepaling van dat verschijnsel als systeem; dat weer
vraagt om een sluitende terminologie en om methodische regels en inzichten voor systeemonderzoek.
Indien wij systemen onderscheiden naar nivo, zoals Soulding (1956 ) doet,
zijn axiomatische systeemleer en disciplines als regeltechniek en cybernetica
tot dusver vrijwel uitsluitend gehanteerd bij systemen van de laagste nivo's
(het raamwerknivo, het uurwerk- en het thermostaatnivo).

2.2. 7. 7 Terminologie
Het begrippenapparaat dat in het vervolg van deze dissertatie zal worden gebruikt is ontleend aan, dan wel geïnspireerd door,De Leeuw (1974), Kramer
en De Smit (1974) en In 't Veld (1975).
1. Elementen zijn de kleinste delen, die men voor zijn doel wenst te beschouwen. Men spreekt ook wel over objekten, entiteiten of kompanenten.
2. Relaties tussen de elementen beschrijven een bepaalde samenhang ertussen. Er is een relatie tussen element 1 en element 2 als gedurende een
zeker tijdsinterval het gedrag van 1 samenhangt met het gedrag van 2
(éénzijdig of tweezijdig).
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3. Een systeem is een verzameling van elementen waartussen zodanig relaties bestaan dat er geen (echte en niet lege) deelverzameling bestaat, die
geen relevante relatie vertoont met de overige elementen. Wat men als
system definieert, hangt af van het door de onderzoeker gestelde doel
van de beschouwing.
4. De omgeving van het systeem omvat die elementen die wel relaties hebben met elementen van het systeem, maar niet tot het systeem gerekend
worden.
5. Een subsysteem is een deelverzameling van de elementen van het
systeem, waarbij alle oorspronkelijke relaties tussen deze elementen in
beschouwing blijven.
6. Een aspektsysteem omvat alle elementen van het systeem, doch slechts
een gedeelte van de relatie ertussen wordt in de beschouwing betrokken.
7. De struktuur van een systeem is de verzameling van alle relaties op een
bepaald tijdstip. Men onderscheidt de interne struktuur (alle relaties binnen het systeem) en de externe struktuur (alle relaties tussen het systeem
en zijn omgeving).
8. Een proces is een aantal transformaties als gevolg waarvan de invoer verandert, in vorm, funktie of een ander kenmerk.
Voorbeeld: De vraaginformatie die binnenkomt bij Materials Management betreffende te leveren aantallen in bepaalde periodes wordt getransformeerd tot produktieplannen voor de produktie-afdelingen.
9. Bij een dynamisch systeem is een proces aanwezig. Men kan onderscheiden:
invoer
(input)
doorvoer (throughput)
uitvoer
(output)
bijvoorbeeld kan men informatiestromen zo interpreteren. Tijdens de
doorvoer door zo'n dynamisch systeem speelt zich het proces af.
10. 8/ack box
Het is mogelijk dat men voorlopig nog niet wil doordringen tot de elementen van het systeem, maar een groep elementen beschouwt, waarbij
men de relaties tussen de elementen binnen de groep vooralsnog buiten
beschouwing laat. Zo'n groep noemt men een black box. Een black box
is eigenlijk (althans voorlopig) ook een element.
Kort gezegd: een "black box" is een systeem, bestaande uit één enkel
element; invoer en uitvoer hangen onderling samen.
11. De toestand van een systeem bevat die informatie omtrent de voorgeschiedenis en de huidige gesteldheid van het systeem welke noodzakelijk
en voldoende is om, gegeven een bepaalde invoer, de uitvoer of de waarschijnlijkheid van een bepaalde uitvoer van het systeem te voorspellen.
12. Een model is een abstraktie van het werkelijke systeem, dat de hoeveelheid aangeboden informatie reduceert. Deze reduktie vindt meestal
plaats door het buiten beschouwing laten van een aantal aspekten of het
beschouwen van groepen elementen als black boxes.
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13. Er is sprake van besturing indien een systeem een ander systeem gericht
tracht te beiiwloeden {al dan niet expliciet).
14. Een doelstelling is een uitspraak over de wenselijkheid van verschil lende
waarden van de outputs.
15. Systeemretikulatie
Wanneer men een systeem 5 beschouwt: "De meest grove benadering is
het systeem 5 te beschouwen als black box ..... Is men ·evenwel geïnteresseerd in de interne struktuur van 5 dan beschouwt men 5 meer
gedetailleerd. Men legt 5 in samenstellende delen uiteen en onderzoekt
de relaties daartussen. Deze samenstellende delen echter, en dat is wezenlijk, worden weer als black box beschouwd.
Dit proces van het steeds gedetailleerder beschouwen van 5 wordt retikulatie genoemd. Het nivo van gedetailleerdheid heet oplossingsnivo .. . of
aggregatienivo ... "
[De Leeuw {1974) blz. 141.]1
16. Stuursignaal
Indien een systeem 5 bestuurd wordt door een besturend orgaan {B.O.)
verstaan wij onder stuursignalen die inputs van 5, die door het B.O. bepaald worden.
17. Een systeem 5 wordt gespecificeerd door te definiëren:
- de verzameling elementen van 5
- de verzameling elementen van de omgeving {E)
- de interne struktuur
-de externe struktuur.
18. Een besturingsprobleem wordt gespecificeerd door:
- specifikatie van de na te streven doelstelling
- specifikatie van het te besturen systeem
- een specifikatie van de klasse van inputs die kunnen optreden.
19. Men noemt een systeem 5 bestuurbaar met betrekking tot een bepaalde
klasse van inputs en een bepaalde doelstelling, indien er steeds een stuursignaal kan worden gevonden, zodanig dat de output aan de doelstelling
voldoet.
Voorbeeld: "De goederenstroom in de fabriek Nijmegen in 1976 is bestuurbaar met het beschreven produktieplanningsysteem" kan als volgt
worden gekonkretiseerd: Het te besturen systeem "goederenstroom
fabriek Nijmegen" {figuur 3.3.1.) is bestuurbaar, omdat bij iedere geaksepteerde vraag naar eindprodukten in bepaalde periodes {doelstelling)
een stuursignaal {produktieplan, opdracht tot leveren uit voorraad, overwerkopdracht) bestaat, zodanig dat de output in het gewenste doelgebied
ligt (leveren op tijd binnen de overeengekomen tolerantiegrenzen, kwaliteit volgens afgesproken specifikaties, prijs akceptabel, bij afwijkingen
van deze afspraken een goede argumentatie).
Indien er geen goed akseptatieproces is {deel van het produktieplanningsysteem) wordt de goederenstroom onbestuurbaar.
Het besturen is het nemen van maatregelen die bevorderen d,1t zoveel
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' optreden in het gewenste doelgebied. (De Leeuw,
mogelijk toestanden
1977 .)
2.2. 7.2 Het besturingsparadigma van De Leeuw
De Leeuw toont aan (De Leeuw, 1974), dat voorwaarden voor effektieve
besturing van een te besturen systeem S zijn (onder de vooronderstelling dat
S bestuurbaar is met betrekking tot de gegeven doelstelling en klasse van
inputs):
1. Het besturingsorgaan heeft voldoende ingrijpmogelijkheden ter beschikking.
2. In het besturingsorgaan is een adekwaat model vanS aanwezig.
3. Het besturingsorgaan heeft een goede interne struktuur.
4. Het besturingsorgaan heeft juiste informatie over:
a. de toestand vanS,
b. de input vanS,
c. de output van S,
d. de opgedragen doelen met betrekking tot S.
2.2.2 De beschouwingswijze van Kampfraath, betreffende bestuurlijke opgaven
Kampfraath onderscheidt een drietal elementaire bestuurlijke opgaven. De
bestuurlijke aktiviteiten richten zich steeds op de vervulling van deze bestuurlijke opgaven en zijn, daarop is de benadering gericht, als zodanig naar
deze funkties in te delen. (Aktiviteit 1 wordt bijvoorbeeld verricht ten behoeve van de vervulling van opgave 11 en aktiviteit 2 wordt bijvoorbeeld verricht ten behoeve van opgave lil.)
Kampfraath geeft de volgende betekenis aan besturen ( Kampfraath, 1977) :
"Het betreft alle aktiviteiten die betrekking hebben op het vertalen van doelstellingen in uiteindelijk tot stand te brengen handelingen".
De doelbepaling zelf zou volgens deze omschrijving niet tot het besturen
behoren, maar in een diskussie met Kampfraath blijkt dat dit alleen geldt
voor een primair doel. Doelstellingenanalyse, afleiden van operationele
doelen en dat soort aktiviteiten, behoren bij Kampfraath ook tot besturen.
Aan de andere kant, in de richting van de uitvoering, rekent Kampfraath
ook de aktiviteiten tot besturen, die volgen op het nemen van beslissingen
maar niet de echte uitvoering zijn (bijvoorbeeld de voortgangskontrole).
De beschouwingswijze van Kampfraath betreffende bestuurlijke opgaven
tracht een zodanige benadering te bieden, dat de bijdragen van de gedragswetenschappen daarin een goede plaats kunnen krijgen. Hij denkt daarbij
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aan het beeld, dat wel wordt aangeduid als "de bedding en de stroom":
"Door het vormgeven van de bedding hoopt men de stroom in de goede
richting te krijgen, met in achtname overigens van voldoende speelruimte
om die stroom zoveel als mogelijk is een eigen karakter te laten behouden"
(Kampfraath, 1977}.
Het gaat om het scheppen van kondities voor de samenwerking tussen
mensen en niet in de eerste plaats om het in detail bepalen van het karakter van de samenwerking zelf.
De beschouwingswijze van Kampfraath is opgebouwd uit een aantal elementen, die achtereenvolgens besproken zullen worden:
1. Een onderscheid in besturend proces en bestuurd proces.
2. Het onderkennen van een aantal besturende processen (B, C, D proces).
3. De bestuurlijke opgaven.
4. Kondities.
5. Het nivo van bestuurstechnische perfektie.
De beschouwingswijze van Kampfraath ondergaat nog steeds wijzigingen
ten gevolge van het ermee "werken".
Op plaatsen waar dit relevant is, wordt een korte verwijzing naar de systeemleer of het besturingsparadigma van De Leeuw gegeven. In paragraaf 2.2.3
wordt op de parallellen en de verschillen tussen de systeemleer en het besturingsparadigma van De Leeuw enerzijds en de beschouwingswijze van
Kampfraath anderzijds teruggekomen.

2.2.2. 7 Besturend proces en bestuurd proces
Besturen wordt door Kampfraath gedefinieerd als "initiëren, richten en beheersen van akties".
Daarmee wordt de besturing losgemaakt van mensen. Men onderscheidt niet
meer uitvoerenden en bestuurders, maar iedere man bestuurt en voert uit.
Ook bij de systeemleer kan deze opmerking worden gemaakt, indien men
het besturingsorgaan niet ziet als een groep mensen, maar als een aantal
bijeenhorende taken, die door mensen worden uitgevoerd.
Een verschil tussen systeemleer en beschouwingswijze van Kampfraath is de
nadruk die enerzijds op de elementen en de relaties wordt gelegd en anderzijds op de processen.
De verschillende stadia van het proces leiden ieder tot een tussenresultaat,
waarbij één of meer kondities een bijdrage leveren.
Bij het primaire, uitvoerende proces, spreekt men van potentieel in plaats van
kondities. Hierbij kan men denken aan machines, mensen, gebouwen etc.
Indien we de goederenstroom in een fabriek als Nijmegen als te besturen
proces beschouwen, dan is het gewenste resultaat het leveren van de juiste
aantallen eindprodukten op tijd.
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Een proces wordt als volgt voorgesteld:
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Uitgangspositie
Konditie
(kondities zijn te beïnvloeden omstandigheden)
Bij het primaire proces, zie onder, spreekt men over potentiëel.
Bijdrage
Tussenresultaat
Resultaat

Het proces

De tussenresultaten zijn dan de leveringen van tussenprodukten, bijvoorbeeld
de plakken na de plakfabrikage en de kristallen na de diffusie, eveneens in de
juiste aantallen en op de afgesproken tijd.
Een konditie, die nu een rol speelt, is bijvoorbeeld de systematiek, die wordt
gehanteerd bij het opstellen van produktieplannen.
Het opstellen van de produktieplannen middels dat systeem is een deel van
het besturend proces.
Het besturend proces beïnvloedt de kondities van het bestuurd proces. Indien het besturend proces slecht wordt uitgevoerd zijn of onvoldoende kondities aanwezig of het procesverloop is niet vorm gegeven (er zijn niet de
goede keuzes gemaakt) . .
Daardoor kan het resultaat afwijken van het gewenste resultaat. Indien bijvoorbeeld het produktieplan meer produktiekapaciteit vraagt dan beschikbaar is, zullen zeker niet de juiste aantallen produkten op tijd geleverd worden.

2.2.2.2 Besturende processen {8, C, D proces)
Hèt bestuurde proces wordt het A proces genoemd. (Ook het uitvoerende
proces genoemd.)
Het besturend proces kan, indien dit de beschouwing verheldert, worden onderscheiden in een aantal processen:
Het B proces is het besturend proces ten opzichte van het A proces.
Het C proces is gericht op de besturing van het B proces.
Het D proces is gericht op de besturing van het C proces.
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Een '!hoger" proces (B ten opzichte van A, C ten opzichte van B, D ten opzichte van C} beihvloedt de kondities van het lagere proces in sterke mate.
In een schema {figuur 2.2.2.) geeft Kampfraath de relaties weer:
(1)

D proces
(1)

C proces
( 1)

B proces
(1)

A proces
Figuur 2.2.2.

A-8-C-D proces

De lengte van de pijlen (1} suggereert dat het D proces korter is dan het C
proces. Hiermee wordt het volgende bedoeld: leder besturend proces omvat
een aantal besluiten, die verdeeld kunnen worden in kaderscheppende besluiten en finale besluiten. Het D proces zal minder kaderscheppende besluiten
·
bevatten dan het D proces {zie het voorbeeld hieronder}.
De relaties tussen de processen [de pijlen (2)] bevatten het resultaatontwerp,
het procesverloop in het "lagere" proces en de beïnvloeding van de kondities.
Voorbeelden A-8-C-D proces

We beschouwen de goederenstroom in de fabriek Nijmegen als het A proces.
Het B proces is de goederenstroombesturing in de fabriek {het besturend
proces ten opzichte van het A proces}.
In de fabriek Nijmegen wordt deze goederenstroombesturing verdeeld in een
afdelingsgoederenstroombesturing en een plantgoederenstroombesturing. Het
eerste deel omvat de besturing van de goederenstroom binnen een afdeling.
{In Nijmegen wordt dit "produktiebesturing" genoemd.}
Het tweede. deel bevat de besturing van goederenstroom tussen afdelingen,
zoals dit in hoofdstuk 3 wordt beschreven. {In Nijmegen wordt dit "produktieplanning" genoemd.}
Het C proces is gericht op de besturing van het B proces. Tot dit C proces
kan men rekenen de aktiviteiten die worden uitgevoerd om de in het B proces gehanteerde methodes, procedures en systemen te verbeteren. Voorbeel-
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den hiervan zijn het "Beheersing-Werklast-projekt" ten aanzien van produktiebesturing (Bertrand e.a., 1978) en de PSA groep (Procedures, Systemen en
Automatiegroep) binnen Materials Management die de genoemde aktitiveiten
ten aanzien van produktieplanning uitvoert.
Een ander deel van het C proces wordt uitgevoerd door de Materials Manager
die zorgt dat goede planners beschikbaar zijn voor de uitvoering van het B
proces.
Het D proces werd onder andere uitgevoerd door de plantmanager Nijmegen,
toen hij opdracht gaf tot het starten van het in hoofdstuk 1 genoemde organisatie-onderzoek.
Andere voorbeelden van D procesaktiviteiten zijn, het instellen van de genoemde PSA-groep, als onderdeel van het veranderingsproces, dat leidde tot
de nieuwe situatie ten aanzien van de produktieplanning, en het starten van
het genoemde "Beheersing-Werklast-projekt".

2.2.2.3 Bestuurlijke opgaven
Door Kampfraath* wordt gesteld dat bij ieder besturend proces drie bestuurlijke opgaven moeten worden vervuld:
Het AFSTEMMEN
De som van het potentieel afstemmen op de som van het te bereiken resultaat per tijdsperiode.
11 Het BEWERKSTELLIGEN
ll.a Vormgeven (aanschaffen en in stand houden) van het potentieel.
ll.b Doen funktioneren van het potentieel. Het bepalen van de werkwijze, de levering van de bijdragen en wie die bijdragen zal leveren en
het vervolgen van het funktioneren.
111 Het BESTEMMEN
Het vaststellen van de aanwendingsrichting van het potentieel.
Voor de goederenstroombesturing Nijmegen kan de volgende interpretatie
worden gegeven. (In paragraaf 3.4 volgt een uitgebreide beschrijving):
Kapaciteitsafstemming en order-/oriëntatie-akseptatie behoort tot opgave I.
Het genereren van taken voor de diverse afdelingen behoort tot opgave
lil.
De afdelingsbesturing bevat opgave 11.

*
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In verschillende publikaties geeft Kampfraath verschillende omschrijvingen en verschillende indelingen van de bestuurlijke opgaven. Hij sluit dan zoveel mogelijk aan
op de terminologie die gehanteerd wordt in de omgeving waarvoor de betreffende
publikatie bedoeld is (bv. Industrie, Staatsbosbeheer, Universiteiten, respektievelijk
Kampfraath 1972, Kampfraath e.a. 1975 en Kampfraath 1977).

2.2.2.4 Kondities
Bij het uitvoeren van processen moet aan zekere voorwaarden voldaan zijn
om het· gewenste resultaat te kunnen bereiken. Men kan spreken over een
optimale konditionering van een proces, indien er voldoende, niet te weinig,
maar ook niet te veel, kondities aanwezig zijn en in de juiste mate.
Een konditie die niet altijd "optimaal" aanwezig is, is informatie: te weinig
informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen, maar teveel informatie kan
de aandacht afleiden van de essenties.
Kondities die door Kampfraath worden onderscheiden, zijn:
1. De mensen als individu, als kollektiviteit met hun onderlinge verhoudingen en machtsposities.
2. De informatie waarover zij kunnen beschikken.
3. De middelen die ter beschikking staan; materiële middelen, zoals ruimte,
apparatuur etc.; immateriële middelen, zoals methoden, systemen, rekentechnieken.
4. De organisatorische regelingen op basis waarvan zij zich tot el kaar verhouden of met elkaar samenwerken.
5. De kennis die hen ter beschikking staat op basis van vaste voorzieningen
als dokumentaties en lidmaatschappen van kennisleverende organisaties.
Er is een sterke afhankelijkheid tussen de kondities, bijvoorbeeld tussen informatie en kennis.
Een belangrijke grootheid als "ervaring" kan worden ondergebracht bij konditie 1, de mensen, als zij beperkt is tot de desbetreffende man.

Besturingsparad igma
van De Leeuw

Kondities
van Kampfraath

1. Ingrijpmogelijkheden
2. Model
3. Interne struktuur van
het besturingsorgaan
4. Informatie

Tabel 2.2.1.

3. Immateriële middelen
4. Organisatorische
regelingen
2. Informatie
1. Mensen
3. Middelen
5. Kennis

Voorwaarden voor effektieve besturing en kondities.
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Als de ervaring vastligt en besch ikbaar is voor verschillende personen behoort
de ervaring tot konditie 5, kennis, en als de ervaring vastgelegd wordt als
methode of systeem komt zij bij konditie 3, middelen, terecht.
Een globale vergelijking van de konditiesmet de voorwaarden voor effektieve
besturing (besturingsparadigma van De Leeuw} leidt tot sterke overeenkomst
voor de kondities 2 en 4 .
In tabel 2.2.1. zijn beide series naast elkaar gezet.
Men kan kennis en middelen met enige fantasie vergelijken met de door De
Leeuw bedoelde informatie en model, waarna als meest vooruitspringend
verschil overblijft "ingrijpmogelijkheden" enerzijds en "mensen" anderzijds.

2.2.2.5 · Het nivo van bestuurstechnische perfektie
Voorwaarden voor
effektieve besturing

Kond i ties ( K1 t/m K5}
en nivo van perfektie
(P1 t/m P4}

1 . Ingrijpmogelijkheden
2. Model

K3
P1
P2
P3
P4

3. Interne struktuur

K4 Organisatorische
regelingen

4. Informatie

K2
K5
P2
P4
P1
Pl
P2
P4

a. Toestand
b. Input
c. Output
d. Doelen

Middelen
Systematiek
Terugkoppeling
Vooruitzien
Integratie

Informatie
Kennis
Terugkoppeling
Integratie
Systematiek
Systematiek
Terugkoppeling
Integratie

Kl Mensen

Tabel 2.2.2.
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Voorwaarden voor effektieve besturing van De Leeuw naast
kondities en nivo van perfektie van Kampfraath.

Kampfraath onderscheidt de volgende kriteria voor de bepaling van het nivo
van bestuurstechnische perfektie:
1. Systematiek
Het werken volgens min of meer vaste methoden om daardoor de reproduceerbaarheid van de besluiten te verhogen.
2. Terugkoppeling
Verwerken van informatie over hetgeen reeds gebeurde.
3. Vooruitzien
Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen.
4. Integratie
Het behandelen in groter verband .
Door te zorgen voor een goede balancering van de voorziening in kondities
en het nivo van bestuurstechnische perfektie wordt een evenwichtige bestuurlijke situatie bereikt.
Tabel 2.2.1. kan worden uitgebreid met de bovengenoemde kriteria (zie tabel
2.2.2.).
Men kan namelijk opmerken, dat het nivo van perfektie niet alleen de besturing betreft, maar ook voorwaarden voor effektieve besturing.

2.2.2.6 Dimensies
De hieronder g~noemde dimensies van een fabriek, die bij besturing onderscheiden kunnen worden, is géén element van de beschouwingswijze van
Kampfraath.
De kombinatie met de bestuurlijke opgaven bleek echter tijdens het veranderingsproces een goed inzicht te bieden in de bestuurlijke aktiviteiten van
een produktie-afdeling ten opzichte van bijvoorbeeld Materials Management.
Dimensies:
1. Aantallen, tijd.
voor produktie Nijmegen zijn beide grootheden van belang. Bij ontwikkeling of projekten is vooral "tijd" belangrijk.
2. Kwaliteit, techniek.
Hiermee wordt de totale hoedanigheid van een produkt aangeduid. Er
wordt niet alleen bedoeld "hoe goed" een produkt gemaakt is, maar ook
dat alleen aan de produktietechnische voorwaarden is voldaan.
3. Financiën.
De vraag is relevant in hoeverre dit een onafhankelijke bestuurlijke dimensie genoemd kan worden. Er is een sterke samenhang met de vorige
twee dimensies.
4. Imponderabilia.
Er zijn dimensies die niet of nog niet bij de besturing onderscheiden worden.
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Met de term imponderabilia worden die grootheden aangegeven, die zeker een invloed hebben op de besturing, maar het gewicht dat zij hebben
is niet of moeilijk meetbaar.
Indien we ons beperken tot een produktie-afdeling in een fabriek die hulpafdelingen heeft voor goederenstroombesturing (Materials Management) en financiële besturing (administratie en voorkalkulatie), dan kunnen we de volgende figuur tekenen:
DIMENSIES
Aantallen
Tijd
I.

BESTUURli)KE
OPGAVEN

11. Bewerkstelligen
111 . Bestemmen

M.M.
AFD.
Ad mie
TEO

.....,....,..,.

M.M.

Afstemmen

1

:ArD~
M.M.

Kwaliteit

finan-

lmpon-

Techniek

ciën

derabilia

! ·I
îFr
U ..
tFt1
_I_

I

11
-......

[J..I

t~D.I

Ad mie/

~

IutFt1..

1

!-i-Admie/
TEO

Materials Management
Afdeling (de betreffende afdeling)
Administratie
Technische Efficiency en Organisatie, de afdeling die de voorkalkulatie uitvoert.

Figuur 2. 2.3.

Bestuurlijkeaktiviteitenen dimensies.

Indien het oppervlak de gehele bestuurlijke aktiviteit aangeeft, wordt de kern
hiervan verzorgd door de afdeling. De hulpafdelingen ondersteunen met name de bestuurlijke opgaven I en 111.
In Nijmegen vond een uitgebreide diskussie plaats over de taakverdeling tussen afdelingen en M.M. ten aanzien van de goederenstroombesturing (zie paragraaf 3.3.6 objekten en verandering), waarbij gekozen werd voor de in figuur 2.2.3. geschetste verdeling boven een situatie, waarin de afdeling alle
bestuurlijke aktiviteitenten aanzien van de goederenstroombesturing vervult.
Op de argumentatie voor de taakverdeling die in figuur 2.2.3. is getekend,
wordt later teruggekomen (paragraaf 3.2 en 3.3). ·
De kolom "imponderabilia" is leeggelaten omdat moeilijk bepaald kan worden welk gewicht hieraan door de afdeling zelf en door hulpafdelingen wordt
gegeven.
Men kan hierbij denken aan sociale aspekten, zoals medezeggenschap en arbeidsvoldoening.
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2.2.3

Aanvullingen

In paragraaf 2.2.1 is gesproken over de systeemleer. Daarbij is vooral aandacht geschonken aan de terminologie, en het besturingsparadigma van De
Leeuw is aangehaald.
In paragraaf 2.2.2 is gesproken over de beschouwingswijze van Kampfraath
betreffende bestuurlijke opgaven . In deze paragraaf werden meer voorbeelden van de goederenstroombesturing Nijmegen toegevoegd dan in paragraaf
2.2.1.
Het verschil in beschrijving is een gevolg van het nivo van abstraktie van beide beschouwingswijzen. De beschrijving die in deze dissertatie wordt gegeven
van een produktieplanningsysteem abstraheert zo min mogelijk van de
werkelijkheid zoals die zich bij Philips Nijmegen voordoet. Daarom sluit de
beschouwingswijze van Kampfraath meer direkt aan bij de beschrijving die
wordt gegeven.
De wijze, waarop de systeemleer bij de beschrijving is gebruikt, is geïnspireerd door de wijze, waarop Monhemius (1976) een samenvatting geeft van
Wagner ( 1974).
Hierdoor wordt een beschrijvingswijze van een Materials Management-organisatie bereikt die in Nijmegen zeer goed toepasbaar bleek. In paragraaf 3.4,
het produktieplanningsysteem, de nieuwe situatie, is dit weergegeven.
Hieronder zullen nog enkele paraltellen en verschillen tussen de beide beschouwingswijzen worden beschreven, die aangeven dat de systeemleer als
basis zeer belangrijk is, maar dat men bij het volledig beschrijven van een produktieplanningsysteem daarmee niet kan volstaan.

2.2.3. 7 Verschillen
Enige voorbeelden van systemen zijn:
1. Een TV-apparaat.
2. Een computerprogramma.
3. Een goederenstroom.
4. Een onderneming.
5. Een ideologie.
De mens neemt een steeds belangrijker plaats in in deze reeks van systemen
en de beschrijving met behulp van systeemleertermen wordt steeds moeilijker.
Een eerste
Kampfraath
systemen te
Kampfraath
voorbeeld.

verschil tussen de systeemleer en de beschouwingswijze van
is, dat de systeemleer geschikt is om de genoemde reeks van
beschrijven en nog vele andere, terwijl de beschouwingswijze van
alleen zinvol toepasbaar is bij systemen als het derde en vierde
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Een tweede verschil ligt dan voor de hand: de systeemleer is meer een taal,
een manier van beschrijven, terwijl de beschouwingswijze van Kampfraath in
het gebied, waar deze zinvol toepasbaar is, meer een mengsel is van taal en
bestu ri ngsmodel.
De reaktie op ziekte van één van de medewerkers uit een produktieplanningorganisatie, of de reaktie op een minder goede persoonli jke relatie tussen
twee medewerkers, kan met behulp van de systeemleer worden beschreven,
maar men moet dan als elementen van het systeem alle personen opnemen,
hetgeen vaak niet verhelderend werkt.
Bij de beschouwingswijze van Kampfraath kan men via de kondities algemene opmerkingen maken ten aanzien van dit soort verschijnselen. In paragraaf
3.4 zijn een aantal voorbeelden opgenomen.
Bij vergelijking van het besturingsparadigma van De Leeuw en het besturingsmadel van Kampfraath blijken de verschillen aanzienlijk kleiner. in paragraaf
2.2.2 zijn enige voorbeelden gegeven. Hieronder bij parallellen komen we
daar nog op terug.
Behalve het sterk verschillende uitgangspunt (elementen en relaties bij de
systeemleer ten opzichte van processen bij de beschouwingswijze van Kampfraath) zijn twee andere verschillen opvallend :
1. De bestuurlijke opgaven.
2. De konditie "mensen" bij Kampfraath ten opzichte van de voorwaarde
"goede ingrijpmogelijkheden" bij De Leeuw.

2. 2. 3. 2

Parallellen

Bij vergelijking van de systeemleer en het besturingsparadigma van De Leeuw
enerzijds en de beschouwingswijze van Kampfraath anderzijds zijn een aantal
parallellen aanwezig:
a. De tweedeling in besturend en bestuurd systeem of proces, waarbij men
zich losmaakt van bestuurders en uitvoerenden.
b. Het onderscheid van een aantal "besturingsnivo's", indien dit gewenst is.
Hierbij zijn niet de hiërarchische nivo's in de organisatie bedoeld. (In fi guur 2.2.4. zijn de verschillende beschouwingen gegeven.)
c. Kondities van Kampfraath en voorwaarde voor effektieve besturing vertonen veel overeenkomst. (Zie paragraaf 2.2.2.)
d. De dimensies als bij de beschouwingswijze van Kampfraath geïntroduceerd komen sterk overeen met aspekten in de systeemleer.
In de hierna volgende figuur 2.2.4. wordt de goederenstroom in de fabriek
Nijmegen en de produktieplanning schematisch weergegeven met behulp van
de systeemleer en de beschouwingswijze van Kampfraath.
Toelichting op figuur 2.2.4 (Vergelijking beschouwingswijzen ten aanzien
van goederenstroombesturing) .
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Het uitvoerend proces en het te besturen systeem is de goederenstroom door
de fabriek Nijmegen, dat wil zeggen de produkten die zich door produktie-afdelingen en magazijnvoorraden bewegen.
.
Het doel is om op tijd de juiste aantallen geredeprodukten (per type) vanuit
de fabriek Nijmegen te leveren. In de systeemleer-benadering wordt dit uc;
output genoemd, in de Kampfraath-benadering is dit het resultaat, of som
van de resultaten.
Omgeving: Concretiseert normen (doelen) voor Nijmegen in
.vraagplannen en teverkondities.
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Figuur 2.2.4.

Vergel1ïking beschouwingswijzen A en 8 ten aanzien van goederenstroom Nijmegen.
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Het planningburo van M.M. Nijmegen kan beschouwd worden als het besturingsorgaan (BO) van deze goederenstroom. Bij de Kampfraath-benadering
wordt een deel van het B proces (kapaciteitsafstemming, order- en oriëntatieakceptatie en de taaktoewijzing) door het planningburo uitgevoerd, terwijl
een ander deel van het B proces (B 11, het bewerkstelligen en een deel van
B lil, het bestemmen) door de produktie-afdeling zelf wordt uitgevoerd. Deze aktiviteiten worden bij de systeem leer-benadering tot het te besturen
systeem gerekend (waarbinnen desgewenst door retikulatie een besturend
orgaan van lagere orde kan worden onderscheiden.
De relaties tussen te besturen systeem en besturend systeem worden gevormd
door informatie over model, toestand, input en output enerzijds en opdrachten (ingrijpmogelijkheden) anderzijds. De getekende pijl wil niet zeggen dat
op een moment slechts één opdracht wordt gegeven.
In de praktijk zijn het afgestemde opdrachten per afdeling.
Naast het genoemde planningburo is binnen M.M. een groep aktief die zich
"Procedures, Systemen en Automatie (PSA)" noemt en die het besturend
orgaan ondersteunt. In de Kampfraath-benadering voert deze groep een deel
van het C proces uit.
Boven dit geheel kan men in de systeemleer-benadering de "omgeving" plaatsen, die normen genereert voor het besturingsorgaan, maar die ook zorgt
voor een instituut als PSA, indien dat nodig is. In de Kampfraath-benadering ·
zit het besturen van het C proces in het D proces, maar het genereren van de
resultaten die bereikt moeten worden, wordt gerekend tot het B proces.
In de nieuwste opvattingen van Kampfraath wordt binnen het B proces onderscheid gemaakt tussen kaderscheppende en finale besluiten, waarmee een
eerste stap wordt gezet in de richting van het onderscheid dat in de systeembenadering reeds is gemaakt. (Kapaciteitsafstemming ten opzichte van orderen oriëntatie-akceptatie.)

2.3

STRUKTUUR VAN HET ONDERZOEK

2.3.1 De struktuur
De
1.'
2.
3.

struktuur van het organisatie-onderzoek bestaat uit drie fasen:
Een vooronderzoek.
Het veranderingsproces zelf leidend tot een nieuwe situatie.
De evaluatie.

In het volgende hoofdstuk worden de objekten van verandering besproken,
voorafgegaan door een karakterisering van de fabriek Nijmegen.
Vervolgens wordt de nieuw ontworpen situatie beschreven, waarbij gebruik
gemaakt is van de systeemleer en de beschouwingswijze van Kampfraath.
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De veranderingen die leidden tot deze nieuwe situatie werden in de verschillende produktgroepen niet in dezelfde periode tot stand gebracht; ook het
tempo van verandering was niet gelijk.
In een grafiek zou men dit aan kunnen geven door een lijn waarvan de helling
het nivo van verandering aangeeft:
het gestelde doel

.

- - - - - - - T-- - - - - - - T - - - c- - I
I

I

afstand tot het
gestelde doel

B
A

oude situatie

overgang

nieuw situatie

tijd

Figuur 2.3. 7.

Grafische weergave van een verandering.

In het gebied C is een nieuwe, steady state, situatie bereikt. Het nivo van de
lijn (de afstand tot de horizontale as) moet gezien worden als een meer of
minder benaderen van het gestelde doel.
Een veranderingsproces wordt op gang gebracht, indien de oude situatie signifikant afwijkt van de gewenste situatie.
De nieuwe situatie zal het gestelde doel beter benaderen, indien het veranderingsproces goed werd doorlopen.
In de volgende subparagraaf wordt deze grafiek voor de produktgroepen in
Nijmegen besproken.
Bij de evaluatie zal men de nieuwe situatie vergelijken met het gestelde doel.
Deze evaluatie vindt plaats in hoofdstuk 4.
Er wordt dan wederom gebruik gemaakt van het theoretisch referentiekader,
maar nu als model voor een goede besturing.
2.3.2 Fasen van het onderzoek per produktgroep
IC Bipolair (zie ook paragraaf 1 .1)

Bij IC Bipolair was reeds bij het begin {1967-1968) gekozen voor een produktiebesturing (korte konstante doorlooptijd als belangrijke doelstelling)
die goed past bij de M.M. benadering uit hoofdstuk 3.
Bovendien kon begin 1973, toen implementatie van het produktieplanningsysteem aktueel werd, gebruik gemaakt worden van de ervaring die bij DE
was opgedaan (zie volgende bladzijde).
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Ook kon de Materials Manager zelf veel tijd besteden aan deze produktgroep,
omdat hij nog niet in funktie was en zijn oude funktie in belangrijke mate
over kon laten aan goede assistenten.
Dit alles leidde ertoe dat een snelle implementatie mogelijk was en daarna
kon de nieuwe manier van werken verankerd worden in de organisatie, omdat goede planners beschikbaar waren, c.q. aangetrokken werden om de procedures, methodieken en systemen over te nemen en verder te vervolmaken.
In grafiek ziet dit er als volgt uit:

--,---~-----------

------------------

c
Afstand tot
het gestelde
doel
A

. 1974

1973

Figuur 2.3.2.

IC Bipolair.

DE (Diskrete Elementen)
In deze groep is het meeste werk verzet, omdat het de meest komplexe groep
is (veel produkten, parallelle produktstromen, weinig standaardisatie, voor
een deel technisch moeilijke produkten) en omdat de omstandigheden minder gunstig waren (ook binnen M.M.).
In de grafiek worden twee lijnen onderscheiden omdat de diffusie aanvankelijk de meeste aandacht vroeg en pas later de plakfabrikage en epi-afdeling
volledig werden meegenomen (zie paragraaf 1.1 ).

~-'----1----------------

Afstand
tot het
gestelde
doel

--------------B

B1
A

1972

Figuur 2.3.3.
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1973

DE (Diskrete Elementen)

1975

1976

In 1972 werd uitvoerig gediskussieerd met afdelingschefs en produktieburomensen over het te ontwerpen produktieplanningsysteem, nadat in 1971 de
konklusie was getro)<ken, dat een integrale planning in plaats van de magazijnvoorraadbesturing moest komen.
Deze 1972 aktiviteit leidde tot een verandering (B1 ), echter een relatief geringe, omdat de DE-groepen erg op kosten de nadruk legden, zodat de leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit slechts langzaam meer waardering vonden
(beide zijn niet realiseerbaar zonder kosten!) .
In 1973 werd de aandacht tijdelijk verplaatst naar IC Bipolair, waarna opnieuw DE, nu diffusie en plakfabrikage gekombineerd, werd benaderd (B2 en
B).
/CMOS

IC MOS is een nieuwe technologie die in 1972-1974 in geringe mate werd
toegepast. In 1975-1976 kwam deze produktgroep in de aanloopfase voor
"normale produktie". De produktiestatus, vergelijkbaar met IC Bipolair in
bv. 1972, werd eind 1976 nog niet bereikt.
In 1977 werden pogingen ondernomen om IC MOS te gaan plannen op dezelfde wijze als IC Bipolair.
De gekombineerde grafiek ziet er als volgt uit:

-r---- -------·----------------De ge kombineerde grafiek ziet er als volgt uit:

-~

t

Afstand tot het
gestelde doel

Evaluatie nieuwe
situatie

-1972

Figuur 2.3. 4.

1973

1974

DE

1975

1976

Grafische weergave van de veranderingen.

De evaluatie, die in hoofdstuk 4 wordt omschreven, is vooral gebaseerd op de
situatie die in 1976 bereikt was.
De hoogte van de lijnen in de nieuwe situatie suggereert een ongeveer gelijk
nivo voor IC Bipolair en DE. Het zal duidelijk zijn dat in sterk verschillende
organisaties heel andere dingen veranderen en dat ook in de nieuwe situatie
een aantal (sterk verschillende) zaken van belang zijn. Met de ongeveer gelijke hoogte wordt alleen bedoeld dat de gestelde doelen in ongeveer gelijke
mate werden benaderd.
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HOOFDSTUK 3

PRODUKTIEPLANNING NIJMEGEN
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HOOFDSTUK 3

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch referentiekader gebruikt bij het beschrijven van het produktieplanningsysteem bij Philips Nijmegen, de nieuwe
situatie (paragraaf 3.4}.
Daarvóór worden in paragraaf 3.1 de karakteristieken van het te besturen
systeem/proces beschreven en in paragraaf 3.2 en 3.3 respektievelijk de oude
situatie en de objekten van verandering. De beschrijving van de oude situatie
is gerelateerd aan de objekten van verandering.
De besturingsmodellen van De Leeuw {besturingsparadigma} en Kampfraath
{beschouwingswijze betreffende bestuurlijke opgaven) komen vooral in paragraaf 3.3, objekten van verandering, aan de orde.
In paragraaf 3.2 wordt de relatie gelegd tussen objekten van verandering en
de besturingsmodellen van Kampfraath en De Leeuw. In paragraaf 5.1 wordt
een samenvatting gegeven.

3.1

KARAKTERISTIEKEN EN BEPERKINGEN

Het te besturen systeem respektievelijk proces bevat een aantal karakteristieken, die zowel in de oude als in de nieuwe situatie gelden. Aan één karakteristiek, de mate van beheerstheid wordt in een aparte subparagraaf extra aandacht besteed, omdat vooral deze karakteristiek de goederenstroom Nijmegen onderscheidt van andere goederenstromen.
Wellicht ten overvloede zij er nogmaals op gewezen dat het te besturen
systeem, waarvan hier gesproken wordt, het systeem is dat in figuur 1.1.1.
(zie ook figuur 3.3.1.} werd aangeduid.
Na de karakteristieken (paragraaf 3.1.3} vermelden wij enkele beperkingen,
waarbinnen het organisatie-onderzoek moest blijven, en waarmee bij de evaluatie rekening moet worden gehouden.
3.1.1 Karakteristieken
We zullen de volgende karakteristieken bespreken, die deels gebaseerd zijn op
bestaande typologieën (Botter, Hymans, Perrow, zie ook bijlage 2}. De toevoegingen betreffen karakteristieken, die samenhangen met beheerstheid en
komplexiteit.
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1. Soort produkten. Botter onderscheidt:
- materialen
- enkelvoudige produkten
- eenvoudig samengestelde produkten
- komplex samengestelde produkten
- projekten.
2. Soort produktie. Botter onderscheidt:
- massaproces
- grote series
----: kleine series
- enkelfabrikage.
3. Mate van beheerstheid van de fabrikageprocessen.
4. Verschillende technologieën.
5. Innovatie.
6. Keten.
7. Komplexiteit.
8. Methode van werken. Botter onderscheidt:
- op voorraad
- op orderen/of langlopende programma's.
9. Ontwikkeling interfereert met produktie.
10. Verwerkingshoeveelheden.
11 . Personeel.
12. Geld.
1. Soort produkten
Philips Nijmegen levert twee soorten produkten af.
1 e. Kristallen (eind produkt van de diffusie).
2e. Eindprodukten, dat wil zeggen geïntegreerde schakelingen en transistoren.
Hiernaast worden ook andere tussenprodukten afgeleverd (bv. plakken na de
plakfabrikage en maskers), doch slechts in geringe mate ten opzichte van de
totale produktie.
Kristallen zijn enkelvoudige produkten of zelfs minder dan dat, omdat ze
met een groot aantal verbonden op één plak, afgeleverd worden.
Geïntegreerde schakelingen en transistoren zijn eenvoudig samengestelde produkten, die bestaan uit een kristal en enkele onderdelen, die samen de omhulling worden genoemd.
Men kan uit deze karakterisering niet afleiden dat het fabrikageproces van
kristallen slechts uit één of enkele bewerkingen bestaat. Dit fabrikageproces,
dat zich helemaal binnen de diffusie-afdeling afspeelt, bevat een honderdtal
bewerkingen (zie bijlage 1 ). Materials Management heeft zelf niet rechtstreeks met dat proces te maken, maar wel met de onbeheerstheid die daarvan een gevolg is.
Voor de geïntegreerde schakelingen en transistoren geldt wel, dat er slechts
enkele bewerkingen nodig zijn (uitgevoerd in de afdeling montage) om deze
eenvoudige samengestelde produkten te fabriceren.
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Voor toelichting op de technische gegevens zie bijlage 1 en Warneren Fordemwalt (1965).
2. Soort produktie
De diffusie-afdelingen werken met kleine batches 30 tot 150 plakken). Per
week worden in een diffusie-afdeling 30 tot 60 batches opgezet, verdeeld
over 20 tot 200 types. Sommige types worden per dag opgezet, andere types
één of twee keer per jaar. De meeste diffusie-afdelingen kunnen we kleineserie-produktie noemen.
Omdat er van één plak veel kristallen (en dus ook eindprodukten , geïntegreerde schakelingen en transistoren) komen, kan de montage gezien worden
als massaproduktie (1 0 tot 100 miljoen per jaar in een omhullingssoort) met
daarnaast kleine series voor speciale toepassingen.
De andere produktie-afdelingen (zie figuur 1.1 .1 .) vertonen, wat deze karakteristieken betreft, sterke gelijkenis met de diffusie-afdelingen.
3. Mate van beheerstheid van de fabrikageprocessen
In paragraaf 3.1.2 wordt deze karakteristiek nader uitgewerkt.
Het fabrikageproces is onbeheerst. De opbrengsten zijn laag (in sommige afdelingen 10 tot 50 procent) en fluktueren sterk (standaarddeviatie groter dan
10 procent). De doorlooptijden zijn lang (drie tot zes maanden voor het gehele fabrikageproces, dat zich over drie of vier afdelingen uitstrekt) en fluktueren sterk . Het kriterium voor sterk fluktueren wordt in dit geval bepaald
door de reaktiemogelijkheden die er zijn om de fluktuatiesop te vangen.
Door prioriteitstellingen in de afdelingen, wordt de doorlooptijdfluktuatie
sterk vergroot. Daarom worden opbrengstfluktuaties niet opgevangen door
snel extra batches te fabriceren.
De reaktiemogelijkheden van de tussenvoorraden zijn beperkt, omdat de
normvoorraden zo hoog zijn ingesteld, dat slechts een bepaald deel van de
fluktuaties kan worden opgevangen. Er heeft een afweging plaatsgevonden
door het management van het nivo van de voorraden en het inkourantrisiko,
dat door de sterke innovatie (zie hieronder punt 5) wordt verhoogd.
In paragraaf 3.3.4 wordt behandeld welke fluktuaties door de voorraden
kunnen worden opgevangen.
In paragraaf 3 .1.2 worden globale kriteria voor onbeheerstheid genoemd.
4. Verschillende fabrikagetechnologieën
De fabrikage in Nijmegen bevat zowel chemisch-fysische als mechanische
technologieën (zie figuur 3 .3.1 ).
a. Staaffabrikage
Chemisch7fysisch
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b. Plakfabrikage
Mechanisch
c. Maskerfabrikage
Veel chemisch (fotoprocessen)
d. Epi
Chemisch-fysisch
e. Diffusie
Chemisch-fysisch
Chemisch en mechanisch
f. Meten
Mechanisch
g. Montage
Chemisch-fysisch
Mechanisch.
Juist de kombinatie van een aantal technologieën in één proces, maakt besturing soms moeilijk, omdat de verschillende technologieën andere kenmerken
hebben met betrekking tot bestuurbaarheid.

5. Innovatie
Vooral bij IC is er veel innovatie.
Ter illustratie volgen hieronder enkele innovaties in Nijmegen in de jaren
1974, 1975 en 1976.
1974
1. Bij IC Bipolair gaat men over op plakken met een grotere diameter. Dit
heeft konsekwenties voor de staaffabrikage, de plakfabrikage, de maskerfabrikage, de diffusie en het meten.
2. Bij DE grote series signaaltransistoren wordt een nieuwe fabrikagetechnologie geïntroduceerd ("Goldback") in de diffusie, die het mogelijk
maakt de kosten in de montage sterk terug te dringen. Alle types gaan geleidelijk over van de oude technologie naar de nieuwe.
3. Bij IC Bipolair worden twee nieuwe fabrikageprocessen geïntroduceerd.
4. Er start een nieuwe produktgroep, IC MOS genaamd, die een sterk afwijkende fabrikagetechnologie voor IC gaat gebruiken.
1975
1. lonenimplantatie doet zijn intrede in een aantal diffusie-afdelingen. Deze
nieuwe fabrikagemogelijkheid wordt geleidelijk opgenomen in de fabrikageprocessen bij IC MOS, DE speciale transistoren en IC Bipolair.
2. Bij Powertransistoren wordt in de diffusie een nieuwefabrikagetechnologie geïntroduceerd ("Giasmesa").
3. Bij IC Bipolair worden enkele nieuwe processen geïntroduceerd in de
diffusie.
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1976
1. Bij IC MOS gaat men over op plakken met een grotere diameter. Dit
heeft wederom konsekwenties in veel afdelingen (zie bij 1974 punt 1 ).
2. Bij Powertransistoren wordt begonnen met de overgang op plakken met
een grotere diameter. Hier zal deze overgang veel meer tijd vragen dan bij
IC, omdat de plak een belangrijke rol speelt bij de elektrische eigenschappen van de transistor. De diffusiefabrikage-eigenschappen moeten daarom ingrijpend worden aangepast.
3. Bij IC Bipolair doet folie zijn intrede, hetgeen konsekwenties heeft voor
de diffusie en vooral de montage . (IC op folie als eindprodukt.)
4. Bij IC Bipolair worden enkele nieuwe processen in de diffusie geïntroduceerd.
Het aantal nieuwe types is buiten beschouwing gelaten (20 tot 40 per jaar).
6.

Keten

Het fabrikagesysteem van Philips Nijmegen bestaat uit een aantal parallel ketens. Zie figuur 1.1.1. en 3.3 .1.
Ook is Philips Nijmegen als geheel weer een schakel van een keten: de produkten die afgeleverd worden zijn bestemd voor apparatenfabrieken. De keteneffekten die optreden in het deel van de keten na Nijmegen (Beheersing
1975) leiden tot een sterk fluktuerende vraag aan Nijmegen, sterker fluktuerend dan de markt, die voor een groot deel gevormd wordt door de
consumermarkt (televisie, radio).
7.

Komplexiteit

De fabrikage Nijmegen is vooral door punt drie en vier, maar ook door punt
twee, vijf en zes komplex. Een aanwijzing voor de komplexiteit kan ook gevonden worden in het grote aantal afdelingen ( + 20) waarin de produktie is
opgedeeld. (Immers vooral de hoeveelheid tëëhnische problemen is het
kriterium om een aparte afdeling te kreëeren .)
8.

Methode van werken

In verband met de hoge innovatiegraad en de sterk fluktuerende vraag is het
onmogelijk alleen op voorraad te werken.
Anderzijds is het door de lange doorlooptijd niet akseptabel om op order te
werken: men zou de orderportefeuille voor vier tot zes maanden vooruit volledig gevuld moeten hebben.
Het gevolg is, dat een tussenvorm is gekozen:
Er wordt gewerkt met tussenvoorraden en eindvoorraden.
Er wordt gewerkt met programma's die een indikatie voor de vraag in de
komende 16 maanden geven.
Er wordt bij kristallen DE gewerkt met orders voor de volgende maand
en oriëntaties voor de vijf maanden daarna. (Zie ook "lijst van begrippen").
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Dit geheel vraagt van de produktieplanning zeer veel aandacht. Voor de uitwerking wordt verwezen naar paragraaf 3.4, Produktieplanning.

9. Ontwikkeling interfereert met produktie
Het diffusieproces wordt ten behoeve van ontwikkeltypes in de produktieafdelingen uitgevoerd om de overgang van ontwikkeling naar produktie te
vereenvoudigen. De . kapaciteit ten behoeve van ontwikkeling is niet scherp
gedefinieerd. Ontwikkelaars doorkruisen de produktie op basis van summiere
afspraken. De engineeringgroepen vervullen een bemiddelende rol.
Samenvattend: De komplexiteit van het te besturen proces/systeem wordt
daardoor sterk vergroot.
10. Verwerk i ngshoeveel heden
Verwerkingshoeveelheden (bv. de batchgrootte in de diffusie, de batchgrootte in de montage) worden door technische grootheden (bv. apparatuur, rekjes) bepaald en niet door de afnamehoeveelheid.
Soms wordt een serie voor zes jaar vraag geproduceerd en soms een serie voor
één dag vraag.
Dit leidt tot extra komplikatie in het planningtrajekt.
11.Personeel
Mensen zijn in Nijmegen (vooral diffusie) niet universeel inzetbaar, zij zijn
niet in staat alle verschillende bewerkingen uit te voeren. Door het hoge*
percentage zieken (15-20 %) is het aanwezige personeel dikwijls kapaciteitbepal end**.
Door een meer en beter gerichte opleiding probeert men dit probleem op te
lossen.
Voor de besturing van de goederenstroom leidt het personeelprobleem tot
extra komplikaties, omdat door verschuiving van mensen van een afdeling
naar een andere de kapaciteit kan veranderen.
12. Geld
Door het minimaliseren van kosten zonder rekening te houden met leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit ontstaat een sterk verschillende situatie ten opzichte van een situatie waarin kosten, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit
geoptimaliseerd worden.

*

Hoog in verhouding met andere diffusiecentra (o.a. Signetics, Valvo Hamburg, Faselee Zürich).

** In een diffusie-afdeling worden ruim voldoende mensen ingezet, opdat de mankapaciteit niet het knelpunt zal zijn. Toch is de mankapaciteit regelmatig knelpunt en dus
kapaciteitbepalend.
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'
Voor de fabriek Nijmegen
geldt dat in de jaren 1973-1976 een geleidelijke
overgang van minimale kosten, als doel voor elke afdeling, naar optimaliseren
van een aantal grootheden optrad.
De fabriek Nijmegen heeft een produktie die een keten van verschillende fabrikageprocessen bevat.
Het meest karakteristieke is dat, door een aantal oorzaken, met name de onbeheerstheid van opbrengst en doorlooptijd, in delen van de keten de onzekerheden zeer groot zijn.
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Eigenschap

3.1.2 Mate van beheerstheid van de fabrikageprocessen
Speciale aandacht zal in deze paragraaf worden gegeven aan de reeds vermelde onbeheerstheid met betrekking tot:
a. Opbrengst
b. Doorlooptijd.
Alvorens te spreken over de onbeheerstheid in de opbrengst is het noodzakelijk eerst de procesbeheersing te beschouwen.

1. Procesbeheersing
In navolging van de terminologie in de statistische kwaliteitsbeheersing definiëren we als volgt (zie bijvoorbeeld Schaafsma en Willemze, 1978).
Wanneer de variaties in een bepaalde eigenschap zodanig zijn dat ze vrijwel
steeds binnen het ervoor gestelde tolerantiegebied blijven en het proces dus
vrijwel steeds voldoet aan de gestelde eis, dan wordt dit proces technisch beheerst genoemd.
Een statistisch beheerst proces vertoont een volkomen toevalspatroon, het is
een stabiel stochastisch proces. De uitkomsten zijn op te vatten als toevallige
trekkingen uit een vaste kansverdeling.
Het kan voorkomen dat een proces technisch beheerst is, maar statistisch
onbeheerst.
Dit kan optreden als de technische toleranties veel wijder zijn dan de statistische.
De mogelijkheden, die zich voordoen, zijn hieronder weergegeven in de vorm
van kansverdelingen.
Op de horizontale as staat de waarde van de eigenschap, bv. het opbrengstpercentage of de doorlooptijd, en op de vertikale as staat de kansdichtheid.

Bij een technisch en statistisch beheerst proces kunnen verstoringen optreden
waardoor het onbeheerst wordt.
Het gemiddelde nivo kan verschuiven waardoor het proces technisch onbeheerst wordt, terwijl het proces statistisch beheerst blijft (bijvoorbeeld bij
een verkeerde instelling van een parameter).
In het algemeen kan in dit geval het nivo op eenvoudige wijze op zijn oude
waarde worden teruggebracht.
Een lastiger geval ontstaat indien er een verstoring optreedt waardoor het
proées statistisch onbeheerst wordt (en daardoor meestal ook technisch onbeheerst).
In zo'n geval moeten we eerst de oorzaak van de verstoring opsporen en
daarna het euvel verhelpen. Een goede kennis van het fabrikageproces is hiervoor in het algemeen noodzakelijk.
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2. Opbrengst (zie ook lijst van begrippen)
De technische parameters van IC's en DE's moeten aan zodanige eisen voldoen dat de opbrengsten in het algemeen laag zijn (50% of lager bij het voormeten).
In schetsen uitgedrukt, kan dat betekenen:
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-----1.,.,

Waarde van
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Het proces is technisch onbeheerst. (Bij een technisch beheerst proces moet
een groot percentage, bv. > 90 %, binnen de technische grenzen liggen.)
In het tweede geval verschuift de waarde van de elektrische eigenschap, gemiddeld over een aantal metingen. Het proces is ook statistisch onbeheerst.
Vooral de technische onbeheerstheid is moeilijk te verbeteren, omdat de
technologische hulpmiddelen (bv. ovens, etsbaden etc.) niet goed genoeg zijn
of de technische eisen aan het produkt niet passen bij de huidige stand van
de techniek.
Er zijn een aantal organisaties (engineeringgroepen, ontwikkelhulp, technische assistenten), die tot taak hebben om de onbeheerstheid niet groter te laten worden (de nieuwe types blijken steeds weer nieuwe problemen op te
werpen).

3. Doorlooptijden (2 tot 6 maanden)
Het grote aantal bewerkingen (.:_ 100 in de diffusie)

1 . die per type min of meer verschillen,
2: die van zeer verschillende soort zijn (montagebewerkingen, procesmatig,
hand matig, geautomatiseerd),

3. waarvan een aantal meer malen in verschillende fases van de fabrikage
wordt uitgevoerd,

4. die op verschillende soorten machines (ingekocht en/of zelf gemaakt) lopen en

5. waarbij de mantijd dikwijls gering, maar wel bepalend voor de voortgang
is,
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leidt tot een kamplex te besturen systeem, waardoor het inzicht in kapaciteiten beperkt is en de besturing moeilijk.
Het realiseren van een doorlooptijd door een afdeling met een kleine spreiding blijkt dan ook zeer moeilijk .
De doorlooptijdspreiding kan worden opgebouwd uit twee komponenten:
a. een min of meer natuurlijke spreiding· rondom een gemiddelde en
b. een spreiding tussen langere termijngemiddeldes, veroorzaakt door grote
machinestoringen of door kollektieve afwezigheid van mensen (bv. ziekte-epidemie of ziekte van gespecialiseerde medewerkers).
De onbeheerstheid is statistisch van aard (langere-termijnspreiding) en ook
technisch, indien men de technische grenzen gelijk stelt aan de wensen van
het management.
Ook voor de verbetering van de doorlooptijd (konstant en waar mogelijk korter) zijn in verschillende afdelingen akties gestart voor een betere afdelingsbesturing(1976):
·
1. Diffusie IC Bipolair
Experiment Bertrand/Wortmann (Bertrand, 1977)
2. Diffusie DE
Gecomputeriseerde en handmatige ondersteuning (filosofie aansluitend
bij Bertrand/Wortmann).

4. Globale kriteria voor onbeheerstheid
Indien men de kansverdeling van opbrengst en doorlooptijd kent, is het mogelijk op basis van kostenoverwegingen te bepalen welk deel van de fluktuaties men door de voorraad laat opvangen. (Zie ook paragraaf 3.3.4.)
Indien de kansverdeling verschuift en men niet weet hoe de kansverdeling er
over enkele maanden uit zal zien, is het onmogelijk vast te stellen welke
voorraden moeten worden neergelegd om dezefluktuatiesop te vangen.
Globaal kan men stellen, dat indien de opbrengst in een afdeling kleiner is
dan 80 "'o en/of de doorlooptijd langer dan tien maal de bewerkingstijd het
proces zo weinig beheerst is, dat verschuivingen van de kansverdelingen kunnen optreden.

3.1.3 Beperkingen
Enige beperkingen waarmee rekening gehouden moest worden bij het organisatie-onderzoek, zijn ook voor de evaluatie van belang.
a.

De organisatie

In bijlage 1 wordt door middel van een aantal figuren de plaats van Nijmegen
in de Philipsorganisatie aangegeven. Met name de niet streng gescheiden bestuurlijke bevoegdheden van de NO-Nederland-Eicoma-direktie bemoe ilijken
het formuleren van duidelijke doelstellingen voor een plant.
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b. Het budgetteringssysteem
Het budgetteringssysteem is in wezen onveranderd sinds 1929.
De geringe veranderlijkheid van dit systeem maakt het moeilijk veranderingen in de rapportage naar de leiding en daarmee veranderingen in de beoordeling van de gang van zaken aan te brengen.
(Het voordeel van een gestandaardiseerd administratief systeem voor een
komplexe multinationale onderneming wordt daarmee niet ontkend.)
c. Techniek-kommercie
De scheiding tussen techniek en kommercieis aanwezig tot op een zeer hoog
bestuurlijk nivo.
Hierdoor wordt het oplossen van integrale problemen (bv. welke produkten
hebben prioriteit in geval van beperkte kapaciteit) bemoeilijkt.
d. Geen nauwkeurige omschrijving van funkties
Improviseren wordt hoog gewaardeerd, ook als het niet voorafgegaan is door
de uitvoering van een goed afgesproken procedure. Voor produktiesituaties,
waar reproduceren de basis is, wordt daardoor de aandacht ten onrechte afgeleid van de normale gang van zaken .
Konstruktieve wrijving door overlapping van funkties leidt wel eens tot betere resultaten, maar is vaak niet efficiënt.
e. Planningprocedures
De planningprocedures, die door CPD (Concern Planning Department),
GMMN (Groeps Materials Management Nederland) en andere werden uitgevoerd, waren aanvankelijk (1973) slechts vaag omschreven. Door de Materials
Manager van Nijmegen werd voortdurend druk uitgeoefend op de centrale
planning-instanties ?m de procedures te konkretiseren en vast te leggen.
De bovengenoemde punten zijn karakteristieken van de Philips omgeving, die
door de onderzoekers (organisatie-onderzoek) slechts in geringe mate konden
worden bernvloed en daarom vaak als beperking werden gezien.
Van Aken beschrijft in zijn dissertatie ook enige van bovengenoemde punten
(Van Aken, 1978).

3.2

OUDE SITUATIE

In deze paragraaf zullen in een ruwe schets van de oude situatie de objekten
van verandering worden aangewezen. Dat kan nu gebeuren door het besturingsparadigma van De Leeuw te hanteren alsmede de beschouwingswijze van
Kampfraath betreffende bestuurlijke opgaven.
In paragraaf 3.3 worden de gevonden objekten van verandering dan verder
besproken.
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Het te besturen systeem respektievelijk proces is gespecificeerd in de paragrafen 1.1 en 3.1. De elementen van het systeem zelf en van de omgeving alsmede de interne en externe relaties zijn daar beschreven.
Het besturend orgaan (BO) was het produktieburo.
Aan de voorwaarden voor effektieve besturing van de goederenstroom kon
veel verbeterd worden:
Het BO had geen goede informatie over de opgedragen doelen met betrekking tot de goederenstroom. Dat verklaart waarom als objekt van verandering de doelstellingen werden gekozen.
In paragraaf 3.3.1 wordt dit nader uitgewerkt.
Het BO had onvolledige informatie over de toestand van het systeem
omdat het onderhanden werk in de afdelingen niet bij het BO bekend
was. Zie verder paragraaf 3.3.2 en 3.3.5.
Het BO kreeg weliswaar alle informatie over inputs en outputs per afdeling, maar de informatieverwerking geschiedde handmatig. Enige geautomatiseerde registratiesystemen waren beschikbaar (orders, voorraden, leveringen van de produktie-afdelingen). Maar bij aanbieding van een nieuw
vraagplan door het CPD (Concern Planning Department) moest een vertaling plaatsvinden naar afleverplannen voor de verschillende produktieafdelingen. Hierbij werd dan zo goed mogelijk rekening gehouden met de
beschikbare informatie.
Daar de opbrengsten per type verschilden en daar de doorlooptijden voor
groepen types uiteenliepen , was de handmatige vertaalslag voor enkele
honderden types erg omvangrijk . Ook bij wijzigingen in de vraagplannen ,
wijzigingen die op ieder moment via telefoon of telex konden binnenkomen, werd eventueel een "herrekening" uitgevoerd.
Dit informatieverwerkingsproces leidde tot verkeerde beslissingen, omdat
fouten onvermijdelijk waren.
Dat verklaart waarom als objekt van verandering werd gekozen: Informatieverwerking. Zie verder paragraaf 3.3.5.
Het BO had niet de beste ingrijpmogelijkheden ter beschikking.
Zie verder paragraaf 3.3.3 en 3.4.
Het BO had geen adekwaat model van de goederenstroom; daardoor en
doordat de opgedragen doelen niet goed geformuleerd waren, kwamen
drie ob jekten van verandering in aanmerking:
- herdefiniëring van de te besturen goederenstroom
zie paragraaf 3.3 .2
- als voorraadnorm werd voor iedere tussenvoorraad vier weken toekomstig verbruik gehanteerd
zie verder paragraaf 3.3.4
- er konden geen goede afgeleide doelen per afdeling worden bepaald
zie verder paragraaf 3.3.3.
De interne struktuur van het BO zou moeten worden aangepast aan de
zojuist genoemde wijzigingen.
Zie verder paragraaf 3.3.7 en 3.4.1.
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Ook vanuit het gezichtspunt "beschouwingswijze van Kampfraath" kan verklaard worden, waarom de objekten van verandering werden gekozen.
De uitvoering van de bestuurlijke opgave I (afstemmen) en 111 (bestemmen)
berustte grotendeels bij de afdelingen.
Daardoor werd een uitvoering van deze opgaven voor de keten bemoeilijkt;
er was weinig in procedures vastgelegd; de beslissingen werden weinig systematisch voorbereid. Het nivo van perfektie van het B proces kwam dus in
aanmerking voor verhoging, vooral voor de opgaven I en IJl.
De opgave 11 (bewerkstelligen) werd door de afdelingen uitgevoerd; er was
geen reden daarin iets te veranderen.
Dit alles verklaart, waarom als objekten van verandering werden gekozen:
De taakverdeling tussen produktie-afdelingen en M.M.; opgaven I en liJ
verschoven goeddeels naar M.M.
Zie verder paragraaf 3.3.6 en 3.3.3.
De interne organisatie van M.M., waardoor tevens het C proces beter
vorm kreeg en waardoor de kondities van het B proces meer aandacht
kregen.
Zie verder paragraaf 3.3.7.
Een meer systematische uitvoering van opgave I.
Zie verder paragraaf 3.3.3 en 3.4.
Een meer systematische uitvoering van opgave 111 en vooral bij deze
opgave meer aandacht voor de kondities "systematiek" en "informatiesystemen".
Zie verder paragraaf 3.3.3, 3.3.5 en 3.4.
In paragraaf 3.3 zullen dan ook de volgende objekten van verandering nader
worden besproken:
3.3.1 Doelstellingen
3.3.2 Goederenstroom
3.3.3 Produktieplan
3.3.4 Voorraadnormstelling
3.3.5 Informatieverwerking
3.3.6 Taakverdeling
3.3.7 Organisatie M.M.
In paragraaf 3.4 zullen struktuur en werking van het nieuwe produktieplanningsysteem worden besproken.

3.3

OBJEKTEN VAN VERANDERING

De karakteristieken van het te besturen systeem, goederenstroom Nijmegen,
zijn in paragraaf 3.1 beschreven. Het te besturen systeem kan kamplex genoemd worden.
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Men kan stellen (De Leeuw, 1977, blz. 32) dat bij een komplex systeem per
definitie het besturingsprobleem groot is. Daarom wordt nu en in de volgende
paragraaf veel aandacht besteed aan het besturingsprobleem, eerst de objekten van verandering (par. 3.3) en daarna het besturingssysteem {par. 3.4).
3.3.1 Doelstellingen
Konkretisering van de doelstellingen van de plant Nijmegen met
name ten aanzien van de goederenstroombesturing.
De doelstellingen van de plant Nijmegen waren slechts vaag bekend. Men
sprak over een "innovatiefabriek" enerzijds, maar begon anderzijds steeds
meer kritiek te ondervinden op de leverbetrouwbaarheid die gerealiseerd
werd.
Ondersteund door een doelstellingenanalyse {Kohn en In 't Veld, 1972), die
de Materials Manager en de schrijver van deze dissertatie uitvoerden, werden
de volgende doelstellingen voor de plant gesteld door de plantmanager {in deze volgorde):
1. Leverbetrouwbaarheid (zie lijst van begrippen).
2. Flexibiliteit (zie lijst van begrippen).
3. Optimale kosten.
Deze doelstellingen gelden Uiteraard voor de fabriek Nijmegen en niet voor
de ontwikkeling, die innovatie (en daarmee flexibiliteit) als hoogste doel
heeft.
In paragraaf 4.1.1 wordt de verdere ontwikkeling van de doelstelling en de
afgeleide doelstellingen behandeld.
3.3.2 Goederenstroom
Definiëring van de integrale goederenstroom, die door het Materials
Management bestuurd moet worden.
In paragraaf 2.2.2 is beschreven, dat de plantvoorraad bestuurd zou moeten
worden in plaats van alleen de magazijnvoorraad. Een objekt van verandering
is dan ook de goederenstroom zelf. Het model dat het Materials Management
heeft van de te besturen goederenstroom, is in figuur 3.3.1 getekend*, waarbij de verandering bestaat uit een verschillend inzicht in het onderhanden
werk in de afdelingen:

*

Elk element in die figuur kan dus beschouwd worden als een subsysteem S, dat bestuurd wordt door het BO, Materials Management. Ten aanzien van elk element afzonderlijk gelden dan ook de voorwaarden uit hoofdstuk 2.
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TOESTAND 1976
Veranderingen ten opzichte van 197 5 (Figuur 1.1.1.) zijn:
1. Vorming afdeling 5, VM-DE en samenvoeging twee afdelingen diffusie (2.1 en 2.2 in
paragraaf 1.1) tot afdeling 14.
2. Een derde montageafdeling IC Bipolair in Recife.
3. Eindmeten ook in Taiwan en Korea.

Figuur 3.3. 7.
1.

Goederenstroom Philips Nijmegen, toestand 7976.

In de oude situatie waren de voorraden met hun gerealiseerde ingaande
en uitgaande stromen bekend. In de nieuwe situatie is daarnaast ook bekend wat zich in iedere afdeling bevindt.

2 . Enkele voorraadpunten zijn geen magazijnvoorraden: voorraad vóór epi,
voorraad vóór voormeten, voorraad vóór eindmeten. {De produkten blijven op of bij de afdeling.)
In de oude situatie waren deze voorraden bij M.M . niet geregistreerd, in
de nieuwe situatie wel.
3. De betrouwbaarheid van de opbrengst- en doorloopinformatie per afdeling nam toe door de registratie van het onderhanden werk, die M.M. in
de nieuwe situaüe ging voeren.
Deze opbrengsten en doorlooptijden zijn van belang bij de "vertaling"
van eindproduktvraag naar tussenprodukt en uitgangsmateriaaL
De door M.M. te gebruiken opbrengst en doorlooptijdcijfers worden door
de afdelingen opgegeven, maar door de signalering van het onderhandenwerk ontstaat een terugkoppeling.
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Schematisch kunnen we een goederenstroom als volgt voorstellen:
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Figuur 3. 3. 2
Omdat de tussenvoorraden onvoldoende zijn om alle onzekerheden te dempen, is het soms nodig onverwachte gebeurtenissen door te koppelen naar de
voorgaande of volgende afdeling.
Om dit doorkoppelen zinvol te kunnen doen, moet men volgens pijl A organiseren, produktgericht. Ook zal men de hulpmiddelen moeten hebben om
produktgericht inzicht te verwerven.
De gevolgen van deze integrale benadering voor de taakverdeling tussen produktie-afdelingen en M.M. worden in paragraaf 3.3.6 toegelicht. Daarbij zal
ook blijken dat een verschuiving van de bestuurlijke opgaven (beschouwingswijze van Kampfraath) optrad.

3.3.3 Produktieplan
Bepaling van de inhoud die het produktieplan moet hebben.
In de oude situatie werden alle produktieplannen opgegeven in aantallen produkten die een afdeling in een bepaalde periode (week, maand, 4 maanden
aan Materials Management zou moeten afleveren.
De hoeveelheden uitgangsmaterialen, die nodig waren om het afleverplan te
realiseren, werden door de produktie-afdeling zelf berekend, voorzover het in
Nijmegen geproduceerde tussenprodukten betrof. De extern te verwerven
materialen en onderdelen werden wel door Materials Management bepaald.
Er werd gewerkt met een open magazijn, dat wil zeggen de produktie-afdeling kon de benodigde hoeveelheden uitgangsmaterialen te allen tijde verkrijgen.
De bovenstaande werkwijze leidde, gezien de karakteristieken, die in para-
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graaf 3.1 zijn besproken, tot voortdurende achterstanden en voorstanden van
de leverende produktie-afdelingen. Bovendien kon Materials Management
dan vaak niet de gewenste (tussen)produkten aan de volgende afdeling of aan
de afnemers leveren.
De "leverperformance" van de fabriek Nijmegen was hierdoor niet goed en
de voorraadhoogtes van tussenprodukten waren onbeheerst.
Ook de kapaciteitsbelading liet sterk te wensen over. Produktieplannen, uitgedrukt in afleveraantallen, zijn voor kapaciteitsbelading direkt bruikbaar, indien de benodigde kapaciteit voor de types in het afleverplan per stuk ongeveer gelijk zijn of indien het typepakket (de types die in het afleverplan voorkomen in verhouding tot elkaar) ongeveer konstant blijft.
Als aan één van beide voorwaarden niet voldaan is, moet bij ieder produktieplan opnieuw worden bepaald wat de benodigde kapaciteit is: Indien dit niet
goed wordt gedaan is de kans aanwezig dat produktieplannen worden geakcepteerd die met de aanwezige kapaciteit niet realiseerbaar zijn.
De verantwoordelijkheid voor het aksepteren van produktieplannen ten aanzien van kapaciteitsbelading lag bij de afdelingen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat opgave 111 (bestemmen) en opgave I
(afstemmen) ten aanzien van goederenstroombesturing grotendeels door de
produktie-afdelingen werden uitgevoerd. Daar de beslissingen die in een afdeling genomen werden, konsekwenties hadden voor de voorraad (en daarmeé
voor de mogelijke leveringen aan volgende afdelingen of aan de afnemers),
was het noodzakelijk vooraf de konsekwenties voor alle betrokkenen te bepalen.
Deze taak werd opgedragen aan Materials Management. Hiermee werd een
deel van opgave lil en I naar Materials Management verschoven.
Een belangrijk onderdeel van de konkretisering hiervan was het opzetplan.
Het produktieplan werd voortaan opgegeven in op te zetten aantallen*. De
taak van de produktie-afdeling was het realiseren van dit opzetplan en daarbij
het zo goed mogelijk benaderen van de opgegeven doorlooptijd en opbrengst.
Afwijkingen in deze laatste twee grootheden zouden voortaan worden opgevangen door voorraad en door het akseptatieproces dat Materials Management zou uitvoeren bij de binnenkomst van nieuwe vraagplannen. (Zie paragraaf 3.4.)
De produktie-order, de opdracht aan een produktie-afdeling, veranderde
sterk van karakter.

*
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Dit geldt voor de afdelingen, die een geringe mate van beheerstheid van de fabrikageprocessen vertoonden, met name de diffusie- en voormeetafdelingen, de plakfabrikage en de epi-afdeling. In figuur 3.3.1. zijn dit de elementen 1.2, 1.3, 2.1 t/m 2.4, 3.1,
4.1 en 4.2.

Een praktisch onmogelijke opdracht "bepaalde aantallen afleveren in een bepaalde periode" werd vervangen door een realiseerbare opdracht "opzetten
van bepaalde aantallen in een bepaalde periode en het nastreven van een bepaalde doorlooptijd en opbrengst".
Een additioneel voordeel van het opzetplan was de mogelijkheid om over te
gaan op een gesloten magazijn (M.M. kan ·verifiëren of de afdelingen bepaalde
uitgangsmaterialen nodig heeft) waardoor een betere voorraadbeheersing mogelijk werd.
Gerelateerd aan het besturingsparadigma van De Leeuw, werd door de introduktie van opzetplannen de ingrijpmogelijkheid van het besturingsorgaan verbeterd en ook werd het besturingsorgaan gedwongen een goed model te hanteren bij het bepalen van de afgeleide doelen voor de produktie-afdelingen.

3.3.4 Voorraadnormstelling
Bepaling van de funkties die de tussenvoorraden moeten hebben
en de normstelling.
De goederenstroom bestaat uit voorraadpunten en afdelingen (zie paragraaf
3.3.2). De toestand* van een afdeling wordt bepaald door zijn gemiddelde
opbrengst en de onderhanden werksituatie.
De gerealiseerde toestand van een voorraadpunt is eenvoudig te meten, maar
de bepaling van de gewenste toestand is komplexer, omdat daarbij rekening
gehouden moet worden met de funkties van dit voorraadpunt.
De verandering die werd nagestreefd en gerealiseerd, was een aanpassing van
de voorraadnormstelling, aansluitend op de funkties die de voorraad zou
moeten vervullen in de nieuwe situatie.
Deze voorraadnormstelling wordt hierna uitgebreid beschreven omdat het
een belangrijke kern van de methode en de procedures in de nieuwe situatie
is. (Beschreven in paragraaf 3.4.)
We onderscheiden per voorraadpunt twee hoofdfunkties:
1. opvangen van vraagfluktuaties
2. opvangen van onzekerheden in het voorgaande trajekt.
Opmerking: Bij een tussenvoorraad tussen twee afdelingen, kan het opvangen

van onzekerheden in het volgende trajekt gezien worden als het opvangen
van vraagfluktuaties.

*

Onder toestand wordt hier de huidige toestand van de goederenstroom verstaan, gebaseerd op schattingen van de genoemde grootheden.
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'
Opmerking: In het vervolg
wordt met de term verdeling bedoeld: een frekwentieverdeling. Een opbrengstverdeling is de frekwentieverdeling van de
opbrengst.
De vraagfluktuaties worden onderscheiden in:

1 . Strukturele
Het middellange-termijnnivo verandert.
Voorbeelden zijn aan- en afloop van types en "konjunktuuromslag".
Bij deze fluktuaties moet men overwegen of de kapaciteit zal worden
aangepast.

2. Incidentele
Het middellange-termijnnivo wordt niet aangepast.
De onzekerheden in het voorgaande trajekt worden eveneens onderscheiden
in:

1. Struktureie
De onzekerheden kunnen gekarakteriseerd worden door trendverdelingen, dat wil zeggen verdelingen van de maandgemiddelden van opbrengst
en doorlooptijd. Er wordt per afdeling een trendopbrengstverdeling en
een trenddoorlooptijdverdeling vastgesteld.

2. Incidentele
Deze onzekerheden kunnen gekarakteriseerd worden door verdelingen
van de opbrengst en de doorlooptijd per partij.
Bovendien kan men in deze kategorie de kalamiteiten onderbrengen. Dit zijn
grote afwijkingen van het gemiddelde in negatieve richting, bv. een opbrengst
van 0% bij een bepaalde partij.
Per afdeling worden de volgende gegevens vastgesteld:
opbrengstverdeling ·
doorlooptijdverdeling
ka lam iteitenpercentage.
Bovendien hangt het nivo van de benodigde tussenvoorraden af van de reak-

tiemogelijkheden.
De strukturele fluktuaties (vraagfluktuaties en trendverdelingen} kunnen
worden opgevangen door aanpassen van de toezegging op middellange termijn (kapaciteitsafstemmingprocedure) of door middel van een voorraad,
waarbij men moet bedenken dat de voorraad slechts één keer gebruikt kan
worden, omdat aanpassen of zeer lang duurt of leidt tot een sterke vermindering van de toezegging in één van de volgende periodes.
Als men bv. acht weken voorraad houdt ten behoeve van strukturele zaken,
zal men hierdoor
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of één kalamiteit van acht weken of twee kalamiteiten van vier weken etc.,
of één extra vraag van acht weken of twee extra vragen van vier weken etc. ,
kunnen opvangen.

Men kan zo'n voorraad ("struktureel") gebruiken voor het dempen van de
konjunktuurgolven: Men bouwt de voorraad op in het dal en men bouwt af
vóór de top, waarbij men dus wel moet bedenken dat, wanneer zich een kalamiteit voordoet, deze voorraad reeds vóór die tijd verdwenen kan zijn.
De voorraadnormen zijn weliswaar gerelateerd aan het verbruik, maar er zijn
maatregelen genomen om opslingereffekten (zie bv. Van Aken, 1978, hoofdstuk 9) te voorkomen:
1. ledere maand worden de voorraadnormen zorgvuldig beschouwd (via
aparte outputs van het computersysteem is dit eenvoudig).
2. Periodiek (ongeveer per 6 weken) wordt met de desbetreffende afdelingen overleg gepleegd (logistiekbespreking), waarbij ook het voorraadbeleid wordt besproken.
3. In het systeem worden voorraadnormen per groep types (een klasse) ingebracht,
bv. Klasse P
meer dan 4 partijen per week*
Klasse Q
van 1 tot 4 partijen per week
Klasse R
van 1/4 tot 1 partij per week
Klasse S
minder dan 1/4partij per week.
Voor een "groot" type (klasse P) liggen relatief weinig weken normatief
op voorraad en voor een "klein" type (klasse S) is de norm relatief hoog.
Bij toename van de vraag komt een type vanzelf** in een hogere klasse
waardoor de normvoorraad in weken afneemt.
Voorraadnormen, onafhankelijk van het verbruik, zijn moeilijk hanteerbaar
vanwege de geringe voorspelbaarheid van de vraag op middellange termijn .
Hierdoor zouden de voorraadnormen voortdurend per type geëvalueerd moeten worden, hetgeen voor de planner zeer veel werk betekent. Bij de koppeling met de vraag, wordt dit werk door het computerprogramma gedaan,
waarna de planner hiervan gebruik kan maken.

*

Deze differentiatie is toegepast voor de voorraad na Plakfabrikage (een partij is dan
een gemiddelde partij in die afdeling) en na diffusie {een partij is dan de partijgrootte
die bij het desbetreffende type wordt gehanteerd, in de diffusie-afdeling) .

** ledere maand wordt een akseptatieprocedure uitgevoerd (zie paragraaf 3.4); daarbij
wordt een normberekening uitgevoerd door het computerprogramma SEMT (zie paragraaf 3.3.5). Bij deze normberekening wordt ieder type in een klasse ingedeeld op
basis van het middellange-termijn vraagplan, met name de vraag in de tachtigste week
na nu.
De normweken (de weken vraag op basis waarvan de voorraadnorm wordt bepaald)
zijn de weken die liggen direkt na het aantal weken, dat overeenkomt met de totale
doorlooptijd van het fabrikageproces Nijmegen.

77

We zullen hierna in twee afzonderlijke paragrafen (3.3.4.1 en 3.3.4.2} ingaan
op de benodigde uitgangsgegevens voor bepaling van voorraadnormen en
daarna op die bepaling zelf.

3.3.4.1 Uitgangsgegevens
De meeste eigenschappen, die een voorraad noodzakelijk maken, kunnen gekarakteriseerd worden door statistische verdelingen.
Een opbrengstverdeling is dan bijvoorbeeld:

N (0.80 , 0.05}
dat wil zeggen de opbrengst is normaal verdeeld, heeft een gemiddelde van

0.80 en een standaardspreiding van 0.05. Niet alle verdelingen, die voor voorraadnormen relevant zijn, zijn normaal verdeeld. Doorlooptijdverdelingen
zijn vaak sc~eef. Daarom zullen we de N weglaten.
Zoals reeds werd gesteld, moeten we onderscheid maken tussen " incidentele" en "strukturele" onzekerheden. We zullen de volgende notaties hanteren :
(J..L i , a i)
J..Li = verwachtingswaarde of gemiddelde

ai = standaarddeviatie
voor de verdeling van incidentelefluktuatiesen
( (J..L s

, as))

Jls = verwachtingswaarde of gemiddelde
a 5 = standaarddeviatie

voor de verdeling van strukturele fluktuaties.
Voor een tussenvoorraad na een bepaalde produktie-afdeling zijn dan de vol gende verdelingen relevant:
Opbrengst per partij
vb. (0.80, 0.10)
Trendopbrengstverdeling
vb. ((0.80, 0.05))
Doorlooptijd per partij
vb. (8 , 1) weken
Trenddoorlooptijdverdeling
vb. ((8 , 1)) weken .
Bij de opbrengst treden vaak kalamiteiten op, dat wil zeggen een partij valt
helemaal uit in een afdeling of blijkt aan het einde geen enkel goed produkt
te · bevatten. Het percentage partijen met 0% opbrengst is bijvoorbeeld
5% en ook dit percentage is een belangrijke eigenschap.
Opmerking: Men zou deze partijen ook in de opbrengstverdeling mee
kunnen nemen, maar dit wordt gewoonlijk niet gedaan.
Een andere belangrijke grootheid is de reaktieperiode, de tijd die nodig is om
de voorraad weer op peil te brengen, indien men een deel ervan heeft ge-
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bruikt om afwijkende opbrengst of doorlooptijd op te vangen. Deze reaktieperiode bestaat uit een tijd, die nodig is om tot een beslissing te komen, en
daarna uit de tijd, die nodig is om de maatregelen die genomen zijn tot de
voorraadkorrektie te laten leiden.
Omdat per maand een inventarisatie van de toestand wordt gemaakt kan
voor opbrengst, doorlooptijd en kalamiteiten een reaktieperiode van één
maand, vermeerderd met de doorlooptijd, worden aangenomen.
Voor de trendverdelingen zal de reaktieperiode aanzienlijk langer zijn {bijvoorbeeld vier tot zes maanden vermeerderd met de doorlooptijd ) omdat
men, tenminste enige tijd, de afwijkingen als incidenteel zal beschouwen.
In tabel 3.3 .1. zijn de genoemde eigenschappen voor een aantal produktieafdelingen weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld type voor
zo'n afdeling omdat soms (met name bij het voormeten) de opbrengst typeafhankelijk is en soms (met name bij diffusie) de doorlooptijd voor groepen
types (processen genoemd) verschillend is.

Afdeling
(Zie figuur 1.1.1.
of 3.3.1.)

Opbrengst

Trendopbrengst

Doorlooptijd

Trenddoorlooptijd

Verdelingen

Kalamite iten
percentage

x

Maskerprodukt ie

(0.70' 0.10)

((0.70' 0.05))

( 3' 0.5)

x

Plakfabrikage
Epi-afdeling

(0.70 ' 0.10)

( 8' 1 )

Diffusie IC
bipolair;

(0.80' 0.05)

x

( 1 ' 0.5)
( 6I 1 )

(( 8' 1 ))
x

5%

(0.80' 0.05)

x
x

x

5%

Diffusie DE
power .
Diffusie DE
diodes
Diffusie DE
"rest"

(0.80' 0.10)

x

( 8 11 )

(( 8 1 1))

5%

(0.80' 0.10)

x

( 5 1 0,5)

x

5%

(0.70' 0.10)

x

(1 0 1 1 )

((1 0 1 1))

5%

(0.5010.15)

((0.50 1 0.05))

( 2 1 0.5)

x

x

( 0.60 ' 0.1 0)

((0.60 1 0.05))

( 21 0.5)

x

x

(0.75' 0.05)

x

( 711 )

x

x

Voormeten
IC bipolair
Voormeten DE
Montage IC
bipolair
(inklusief EM)

Tabel3.3.1.

x

Gegevens over verdelingen per afdeling voor een gemiddeld
type {toestand 1976).
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Op die plaatsen waar een geringe spreiding optreedt, is eeri kruis getekend;
deze verdelingen zijn niet relevant voor de voorraadnormstelling.
Ook de vraagfluktuaties, die een voorraadfunktie tot gevolg hebben, kunnen
gemeten worden en in statistische verdelingen worden vastgelegd.
Een alternatief ten opzichte van deze benadering (dat in Nijmegen wordt gebruikt) is het slechts aksepteren van vooraf overeengekomen afwijkingen van
vorige informatie (zie figuur 3.3.3.).
Door het houden van een voorraad die deze toegestane afwijkingen kan opvangen is de voorraadfunktie vervuld.
Voorbeeld (zie ook het rekenvoorbeeld in tabel 3.3.2.):
Per maand mag een vraag naar een bepaald type 10 % afwijken van de
vraag die vorige maand werd gegeven. Bij een doorlooptijd van twee
maanden en een dode tijd van één maand (totaal een reaktietijd van drie
maanden) is de totale afwijking +33 Ofo* van de maandvraag.
De eerste maand wordt 10 % van de maandvraag uit voorraad geleverd.
De tweede maand wordt 21 % van de maandvraag uit voorraad geleverd .
De derde maand wordt 33 o/o van de maandvraag uit voorraad geleverd. In
de vierde maand komt de hogere output (ten gevolge van de hogere vraag
in de eerste maand en de voorraadopbouw) uit de afdeling zodat maximaal 10 % + 21 % + 33 % = 64 %** van een maandvraag uit de voorraad
geleverd moet kunnen worden.
Door het bepalen van deze toegestane afwijkingen per type wordt een zekere
typeflexibiliteit vastgelegd.
Trendmatige afwijkingen in de vraag, hiervoor strukturele vraagfluktuaties
genoemd, kunnen ook door de voorraad worden opgevangen. Omdat de reaktietijd hierbij veel langer*** is, is de hiervoor benodigde voorraad ook veel
groter. De reaktietijd wordt nu mede bepaald door de mogelijkheden die er
zijn om de beschikbare kapaciteit aan te passen. Vooral bij een diffusie-afdeling zijn de mogelijkheden hier meestal beperkt: Uitbreiding van de machinekapaciteit vraagt een jaar of langer!
Er wordt hier niet ingegaan op de mogelijkheden om de voorraad optimaal te
gebruiken voor het dempen van de konjunktuurgolf. Daarbij zijn ook andere
*

Alleen de positieve afwijkingen leiden tot leverproblemen. De negatieve afwijkingen
worden bij Philips altijd geaksepteerd op basis van de redenering, dat ongewenste
voorraden beter zo vroeg mogelijk in de keten kunnen liggen (kostenoverweging) .

** Deze schatting is globaal en hangt af van de doorlooptijd van het type, de voorraadklasse waarin het type valt en de periode die voor de normberekening wordt gebruikt
(de normweken).
***De dode tijd van het proces is veel langer (wanneer is een vraagverandering struktureel?) en de beslissingen over de te nemen maatregelen vragen gewoonlijk ook veel
tijd.
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instanties dan Materials Management betrokken, zoals Kommerciële afdeling,
CPD (Concern Planning Afdeling) en het management dat verantwoordelijk
gesteld is vcor de voorraadkosten. Wel wordt reeds gestudeerd op de mogelijkheden:
a. Het afwegen van de financiële konsekwenties van produktiefluktuatiesen
voorraadfluktuaties (Dynamic Planning).
Voorspellingen en plannen, bekend op 1 januari
(zie ook lijst van begrippen: order, oriëntatie, MPP)
jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

oriëntaties (per maand)

order

juli

aug.

sept.

Middellange
termijnplan
rest B van
het MPP
(C)ABC

MLT
plan

juli

sept.

c

Op 70 januari komen nieuwe voorspellingen:
jan.

febr.

oude
order

order

mrt.

april

mei

juni

aug.
MLT
plan
rest
B van
het MPP
(C) ABC

nieuwe oriëntaties

okt.

Middellange
termijnplan
deel C

Op 7 februari
febr.

t

mrt.

april

order

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

MPP: (C) ABC

oriëntaties

niet uitgeleverde orders van januari
(of vorige maanden) blijven "openstaande order", d.w.z. er moet nog
geleverd worden.

Op JO februari komen nieuwe voorspellingen:
febr.

mrt.

oude
order

order

Figuur 3.3.3.

april

mei

juni

juli

nieuwe oriëntaties

aug.

sept.

okt.

nov.

Middellange termijnplan C van het MPP
(C) ABC of (A) BCA,
dat in februari of
maart komt.

Vraaginformatie; A, B, C zijn hier Phi/ips-p/anningperiodes.
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Produktie

Voor- Order Leve- Order
raad
ring

Oriëntaties tweede tot en met
zesde maand : ( ) = maand

MLT vraag
maandnivo

Situatie 7-1

I

15o 1 1oo
(1)

100
(2)

100
(3)

100
(4)

100
(5)

100
(6)

100

110
(2)

110
(3)

110
(4)

110
(5)

110
(6)

110

100

(7)

(8)

110
(2)

110
(3)

110
(4)

110
(5)

110
(6)

110

110

(7)

(8)

110

110

110

11 0

110

110

100

110
(3)

110
(4)

110
(5)

110
( 6)

110

100

(7)

(8)

121
(3)

121
(4)

121
(5)

121
(6)

121

110

(7)

(8)

100
(9)

121
(3)

121
(4)

121
(5)

121
(6)

121

110

(7)

(8)

100***
(9)

121

121

121

121

121

110

100

121
(4)

121
(5)

121
(6)

121

110

(7)

(8)

100
(9)

133
(4)

133
(5)

133
(6)

133

121

(7)

(8)

110
(9)

100
(10)

133
(4)

133
(5)

133
(6)

133

121

(7)

(8)

110
(9)

100
(10)

133

133

133

133

121

110

100

133
(5)

133
(6)

133

121

(7)

(8)

110
(9)

100
(10)

146
(5)

146
(6)

146

133

(7)

(8)

121
(9)

110
(10)

100
( 11)

146
(5)

146
(6)

146

133

(7)

(8)

121
(9)

110
(1 0)

(11)

(7)

Nieuwe informatie 10-7

Akseptatie 20-7

Situatie 37-7
1001

150 1 1oo 1 100

Situatie 7-2

I

150 1 110
(2)

Nieuwe informatie 10-2

Akseptatie 20-2

Situatie 28-2
1oo

1

14011101 110

Situatie 7-3

I

140

1

121
(3)

Nieuwe informatie 70-3

Akseptatie 20-3

Situatie 37-3
100

I

119 1 121 1 121

Situatie 7-4

I

119

1

133
(4)

Nieuwe informatie 70-4

Akseptatie 20-4
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100

Produktie

Voor- Order Leve- Order
ring
raad

Situatie 30-4
125*1 111 1 133 1 133 1 146
Situatie 1-5
1 111 1 146 1·
(5)

Oriëntaties tweede tot en met
zesde maand : ( ) = maand

MLT vraag
maandnivo

146

146

133

121

110

100

146
(6)

146
(7)

133
(8)

121
(9)

110
(10)

100
(11)

161
(6)

161
(7)

146
(8)

133
(9)

121
(1 0)

110
( 11)

100
( 12)

161
(6)

161
(7)

146
(8)

133
(9)

121
(1 0)

110
( 11)

100
(12)

161
(7)

146
(8)

133
(9)

121
(1 0)

110
( 11)

100
(12)

177
(7)

161
(8)

146
(9)

133
(10)

121
(11)

110
(12)

100
( 1)

177
(7)

161
(8)

146
(9)

133
(1 0)

121
( 11)

110
( 12)

100
(1 )

Nieuwe Informatie 10-5

Akseptatie 20-5

Situatle 31-5
157**1 122
Situatie 1-6
1 122

I 146 I 146
1

161
(6)

1 161

1

Nieuwe Informatie 10-6

Akseptatie 20-6

Situat/,130-6
190** 151 1161 1161 1177

Tabe/3.3.2.

Rekenvoorbeeld voor een type

b. Het bepalen van ondergrenzen voor de doelgrootheden leverbetrouwbaarheid enflexibiliteit afhankelijk van de konjunktuursituatie.
*

In januari (20-1) wordt op de hogere vraag gereageerd als volgt:
1(2) =V(4) +N(2) -5(1).
I(2)
V(4)
N(2)
S( 1)

Inzet februari
Vraag voor april
Normvoorraad, berekend (in dit voorbeeld) als de vijfde +halve zesde
maand, V(6) + 1/2V(7).
Verwachte voorraad begin februari .

Verondersteld is, dat 1(2) gelijk is aan P(4), dat wil zeggen de produktie-output in
april, omdat de inputaanpàssing voor een deel reeds in januari kan geschieden.
P(4) = 1(2)=110+165-150 = 125.
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'
3.3.4.2 Voorraadnormbepaling
Indien een frekwentieverdeling normaal is, met gemiddelde J1 en standaarddeviatie a, N(Jl , a), dan is de kans, dat zich een trekking voordoet die lager ligt
dan Jl- 3 a, gelijk aan 0.13 Ofo, in formule

P( x<Jl - 3 a) = 0.13

%.

Zie bijvoorbeeld Hald, 1952.
Indien de output uit een afdeling normaal verdeeld is, N(Jl , a) dan geldt
eveneens
P(x<Jl- 3 a)= 0.13 %.

Indien men na de betreffende afdeling een voorraad neerlegt van 3 a, is de
kans dat men vanuit deze voorraad niet al het gevraagde kan leveren ook

0.13 %.
Men moet wel maatregelen nemen dat de voorraad op het gewenste nivo
blijft.

**

In februari (20-2) wordt als volgt gereageerd: 1(3) = V(5) + N(3)- 5(2).
V(5)
N(3)
5(2)

121
V(7)+1/2V(8) =121+55 = 176
140.

1(3)

133+176-140 = 157 = P(5).

In maart (20-3) wordt als volgt gereageerd: 1(4) = V(6) + N(4)- 5(3).
V(6)
N(3)
5(3)

133
V(8) + 1/2V(9) = 176
119.

1(4)

133+176-119

= 190

= P(6).

Idem
1(5)
1(6)
1(7)
1(8)

146
161
= 177
= 177

+ 176 - 111 = 211 = P(7)
+176-122 = 215 = P(8)
+176-151 = 202 = P(9)
+ 176-185 = 168 = P(10).

Een dergelijke langdurige en grote vraagafwijking bij gelijkblijvend middellange termijnplanning is niet te verwachten.

***
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In februari of maart wordt een nieuw middellange-termijnplan aangeboden. Gezien
het vervolg van het voorbeeld is de kans groot dat dit middellange-termijnplan voor
dit type hoger zal zijn dan 100.
Dit nieuwe plan wordt middels een evaluatieprocedure (zie paragraaf 3.4) op haalbaarheid· onderzocht.

We noemen de kans dat vanuit de voorraad niet al het gevraagde geleverd kan
worden:
De kans op buiten-voorraad-raken.
In tabel 3.3.3. wordt enig inzicht in deze kans gegeven bij aanwezigheid van
een bepaalde voorraad.
Voorraad

Kans op buiten-voorraad-raken

0
0.5 a
1a
1.5 a

50%
30.85%
15.87 %
6.68%
2.28%
0.62%
0.13%
0.02%

2a

2.5 a
3a
3.5 a

Tabel 3. 3.3.

Kans op buiten-voorraad-raken bij normaal verdeelde toelevering vanuit de afdeling.

Indien men geen voorraad heeft, zal men snel in de leverproblemen komen,
vooral als de a groot is ten opzichte van de levertoleranties.

Voorbeeld
De output per week is verdeeld als N(1 00 , 10}.
De voorraad is 10.
De levertolerantie is 1 00 ± 5 per week.
(Aanname: Men kan de voorraad snel aanvullen tot het gewenste nivo
10.}
Men zal nu niet aan de leververplichtingen kunnen voldoen indien de
output kleiner is dan 85. De kans hierop is 6.68% (x<!-L- 1.5 a}.
Indien de output per week verdeeld is als N(100, 20} zal men niet aan
de leververplichtingen kunnen voldoen in 22.66% van de gevallen, omdat
P(output < 85} = 22.66 %.
Indien we de kans op leverproblemen willen beperken, moeten we een "passende" voorraad aanhouden. Bij gegeven leverkarakteristieken van de voorgaande afdeling en bij gegeven akseptabele kans op leverproblemen, noemen
we deze "passende" voorraad de voorraadnorm, nodig om de interne onzekerheden op te vangen.
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Als eerste stap moet bepaald worden wat de standaarddeviatie is van de outputverdeling, gebaseerd op de bekende verdelingen van opbrengst en doorlooptijd:
Standaarddeviatie van de opbrengst per partij: a y
Standaarddeviatie van de doorlooptijd per partij: ad
Aantal partijen per week: n
Reaktieperiode: t weken .
Als men 4 partijen per week van een type verwerkt zal de standaarddeviatie
van de output
4 maal groter zijn dan bij 1 partij per week. Maar gerelateerd aan de output zal de standaarddeviatie in het eerste geval weer kleiner
zijn.
In een formule:

v

vn

*

ay

vn

*

ad

ayw = -n-

adw = -

n

De standaarddeviatie van de output ten gevolge van de opbrengstverdeling is
ayw (uitgedrukt in weken) en die ten gevolge van de doorlooptijdverdeling
Odw.

Aangenomen is, dat de opbrengsten en doorlooptijden van opvolgende partijen onafhankelijk zijn van elkaar. Indien er afhankelijkheid optreedt, kunnen we dit verschijnsel ook weergeven met de ingevoerde " trendverdelingen". (Paragraaf 3.4.1.)
De standaarddeviatie van de weekoutput is nu:

..j a'yw2

+ adw2' =

h

Ja ·y2 + a·d2

= awo·

Omdat de voorraad niet "tijdloos" kan worden aangevuld, moet de outputonzekerheid in de reaktieperiode worden opgevangen. Deze standaarddeviatie is
t maal aw 0 , in formule:

v

aro

=

V

r+
l

f l J ay
· 2 +Gd. 2 -.
* awo = Vn

Steeds wordt onafhankelijkheid verondersteld, tussen opbrengst en doorlooptijd, tussen opvolgende partijen en tussen opvolgende weken.
Deze aanname is terecht omdat voor strukturele verschijnselen een aparte
voorraadnorm wordt berekend.
Indien we een voorraadnorm hanteren van 3 * ar 0 is de kans op buiten-voorraad-raken 0 .13 %, indien de outputverdeling normaal zou zijn. Omdat op-
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brengstverdelingen en doorlooptijdverdeling vaak scheef zijn in de ongunstige
richting wat betreft de voorraadfunktie is de kans op buiten-voorraad-raken
in werkelijkheid groter.
Omdat de gewenste kans op buiten-voorraad-raken gewoonlijk niet lager dan
1 à 2 "'o zal zijn, is de voorgestelde voorraadnorm:

3

* ar 0

=

3 -Vi..;

Vn·

ay

2

2

1

+ad .

Voor de strukturele verschijnselen kan men ook een voorraadnorm berekenen. Men moet deze verschijnselen en de reakties erop nauwgezet volgen,
omdat het vaak gaat om aanzienlijk grotere voorraadfluktuaties dan bij incidentele verschijnselen. Een reden hiervoor is dat er afhan keiijkheden op gaan
treden tussen opbrengst en doorlooptijd en tussen verschillende types. Dit is
verklaarbaar, omdat de oorzaken van strukturele verschijnselen in de afdeling
grote technische problemen zijn, die niet snel kunnen worden opgelost.
Indien men niet snel of niet goed reageert in de goederenstroombesturing
ontstaan ophopingen op bepaalde plaatsen, waardoor de doorlooptijd weken
langer kan worden.
Kalam itei ten
Als er 5 o/o kalamiteiten optreden, wil dat zeggen dat 1 op de 20 partijen volledig fout is (0% opbrengst).
Als men 1 partij op voorraad legt ten behoeve van dit verschijnsel, heeft men
95 %zekerheid (5 %kans dat men buiten-voorraad-raakt), ten gevolge van kalamiteiten.
Als men twee partijen op voorraad legt, wordt de onzekerheid
1,00 - 0,05 * 0,05 = 0,9975. De kans op buiten-voorraad-raken is nu 0,25 "'o.
(Verondersteld is dat kalamiteiten onafhankelijk van elkaar zijn.)

3.3.5 Informatieverwerking
· De methode die gebruikt wordt om de beschikbare informatie tot
bruikbare overzichten te verwerken, aangepast aan de procedures
die in het produktieplanningsysteem zijn opgenomen (paragraaf

3 .4).
Er zijn twee belangrijke delen:
a. De beschikbare informatie en de bestaande registratiesystemen.
b. De methode van verwerken die moet leiden·tot de gewenste overzichten.
ten.
ad a. De beschikbare informatie bestaat uit:
1. Vraaginformatie
Ten dele komt deze informatie Nijmegen binnen via het computer-
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systeem ORFI (Order Forwarding lndustrial) en voor de rest via
brieven, telex, telefoon e.d. (zie ook lijst van begrippen).
2. Voorraadinformatie
Alle magazijnvoorraden zijn opgenomen in een computersysteem
voor voorraad registratie.
3. Onderhanden-werkinformatie
In sommige afdelingen bestaan computersystemen voor de registratie van het onderhanden-werk. In afdelingen, waar niet zo'n systeem
gehanteerd wordt, wordt periodiek de onderhanden werksituatie
opgenomen.
4. Produktieplannen
Dit zijn gegevens per afdeling, waarin vastgelegd wordt welke aantallen van een type per tijdseenheid moeten worden opgezet of afgeleverd. Bij de diffusie-afdelingen wordt op dinsdag of woensdag het
opzetplan voor de volgende week vastgelegd (overleg tussen afdeling
en MM). Er is daarnaast een konsept opzetplan datvoor een aantal
weken (16 tot 40) geldt.
5. Normvoorraden
Zie paragraaf 3.3.4.
6. Beschikbare kapaciteit
De kapaciteit per afdeling wordt globaal vastgelegd in het konsept
opzetplan.
Gedetailleerde kapaciteitinformatie wordt overgebracht naar M.M.
in de maandelijkse logistiekbesprekingen waarbij de afdelingen van
een produktgroep vertegenwoordigd zijn en waarbij de planner(s)
voor de betreffende afdelingen aanwezig zijn. In deze besprekingen
worden alle relevante goederenstroombesturingszaken besproken .
De beschikbare informatie komt goed overeen met de benodigde informatie voor effektieve besturing volgens het besturingsparadigma
van De Leeuw, zie tabel 3.3.4.
Om de beschikbare informatie te verwerken tot de gewenste overzichten, is
gekozen voor de kumulatieve lijnmethode. Op deze keuze wordt in de volgende subparagrafen teruggekomen.
Het doel van de toegepaste kumulatievelijnmethode is het ondersteunen van
de beoordeling van de toestand betreffende de goederenstroom.
Deze toestandsbeoordeling is de basis voor de besturing van de goederenstroom die in pàragraaf 3.4 wordt behandeld.
De gebruikte kumulatieve lijnmethode vertoont overeenkomst met de Line
of Balance (LOB) methodiek. Deze methode werd reeds in 1940 toegepast
bij de Goodyear Company (Turban, 1968; Greene, 1970) en in Nederland
bijvoorbeeld bij Unilever in 1960 (Buitenhuis en Monhemius, 1961 ).
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Besturingsparad igma
van De Leeuw

Beschikbare informatie

Het besturingsorgaan heeft juiste
informatie over
1. De toestand van het te besturen
systeem, S.

Voorraadinformatie
On derhanden-wer kinformatie
Beschikbare kapaciteit
Opmerking : In het vervolg zal

blijken dat een goede verwerking
van deze informatie en vergelijking met normen veel aandacht
vroeg.

2. De input vanS
3. De output vanS

4. De opgedragen doelen met betrekking tot S

Het genoemde voorraadregistratiesysteem bevat alle inputs van
de voorraad (zijn de outputs van
de produktie-afdelingen) en alle
outputs van de voorraad (zijn
inputs van de produktie-afdelingen).
De vraaginformatie en de, naakseptatie, daarvan afgeleide produktieplannen .
De normvoorraden.

Tabel 3.3.4.

Beschikbare en benodigde informatie

ad b. De methode wordt in de volgende subparagrafen besproken. Er is een
toelichting op de methode gegeven en daarna wordt de argumentatie
behandeld om die methode te kiezen.

3.3.5. 7 Dekumulatievelijnmethode gekonkretiseerd in SEMT
{System to Estimate the Material Throughput)
Het principe van de Line of Balance en van de hier toegepaste kumulatieve
lijnmethode is het vergelijken van twee kumulatieve lijnen, waarvan de ene
een gewenste situatie aangeeft en de andere de realiteit . Ten opzichte van de
Line of Balance methodiek verschilt de in Nijmegen toegepaste methode
vooral op d.e volgende punten:
1. Het opnemen van de voorraadpunten als "bewerking" met een doorlooptijd nul.
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2. Het hanteren van diverse produktieplannen (voor opeenvolgende afdelingen). Er is één produktieplan (afleverplan van de eindprodukten van
het Nijmeegse produktieproces), dat de gewenste situatie aangeeft.
De andere produktieplannen die om allerlei redenen (bv. serie, bv. kapaciteitbenutting) kunnen afwijken van het met de gewenste situatie korresponderende produktieplan, worden evenals de realiteit "visueel" beoordeeld. Hierdoor ontstaat een terugkoppeling op het planningproces,
dat in paragraaf 3.4 wordt beschreven.
3. Een aantal afgeleide overzichten die op de Nijmeegse situatie zijn toegespitst, zoals:
- voorraadoverzichten
- opzetadviezen (koncept-produktieplannen die door de planner worden
gebruikt bij het maken van het produktieplan, in dit geval opzetplan)
- kapaciteitsoverzichten (basis voor een zeer globaal inzicht is dit overzicht, dat het onderhanden werk in een afdeling vergelijkt methet opnivo dat voor deze afdeling wordt gehanteerd).
Hierna wordt eerst getoond hoe de kumulatieve lijnen die in de Nijmeegse
methode worden gehanteerd, worden opgebouwd uit de beschikbare informatie :
Onderhanden werk
Tussenvoorraden
Opzetplan
Planning (afleverplan)
Normvoorraad.
Aan het einde van deze subparagraat worden daarna enkele opmerkingen
gemaakt over het computersysteem SEMT, dat het rekenwerk doet en de gewenste overzichten vervaardigt.
Onderhanden werk
ledere produktie-afdeling is opgedeeld in fasen, een aantal achtereenvolgende
bewerkingen met een gemiddelde doorlooptijd van één dag tot een week.
Het onderhandenwerk in de fasen wordt omgerekend naar netto aantallen en
vervolgens toegerekend aan de week waarin het onderhanden werk in de desbetreffende fase de meeste kans heeft output te worden van het beschouwde
trajekt*.
Hierna worden deze aantallen voor de komende weken gekumuleerd.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk:
Doorlooptijd
Opbrengst
Onderhanden werk per
einde van week 709**
7 (werk-) dagen
100 plakken
a. Fase 1
97%
4 dagen
125 plakken
Fase 2
90 "'o
95%
6 dagen
0 plakken
Fase3
3 .dagen
60%
10.000 kristallen
Fase 4
90

b. Op een plak zitten bruto 400 kristallen.
c.

Aanname:
Het onderhanden werk bevindt zich in het midden van de fase, dat wil
zeggen de helft van de doorlooptijd en de "helft" van de opbrengst is gerealiseerd.

d. Tussenberekening:
(OHW =onderhanden werk)

Fase
Fase
Fase
Fase
e.

1
2
3
4

Doorlooptijd tot einde

Opbrengst
tot einde

bruto kristallen OHW

netto kristallen OHW

16.5
11.0
6.0
1.5

50.53%
54.15 %
58.5%
60%

40.000
50.000
0
13.333

20.212
27.075
0
8.000

Als de opname geschiedt aan het einde van week 709, dan is de afleververwachting voor:
week
week
week
week

710
711
712
713

kumulatief
kumulatief
kumulatief
kumulatief

8.000

0
27.075
20.212

8.000
8.000
35.075
35.287

Deze informatie kan men nu in een grafiek verwerken:
week;

OHW;

710
711
712
713

8.000
8.000
35.075
55.287

0

10

20

30

40

50

60

.,. netto output
(in duizenden)

tijd

Figuur 3.3.4.

Onderhanden werk

Opmerking: In verband met de computeroutput is de tijdas vertikaal in
plaats van horizontaal. De reden hiervoor is dat aan de weken een hoeveelheid informatie moet worden toegevoegd. Bij een horizontale tijdas
zou dit tot "printproblemen" leiden.

*

Voor IC is dit trajekt diffusie, voormeten, montage, eindmeten (output = eindprodukt IC); voor DE is dit: plakfabrikage, epi, diffusie, voormeten (output =kristal).

**

De negende week van 1977.
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Tussenvoorraden
De tussenvoorraden worden gezien als reserves buiten de pijplijn, die, indien
nodig, zonder vertraging kunnen worden opgenomen.

Voorbeeld
Tussen fase 2 en 3 ligt een tussenvoorraad die op het moment van opname
750 plakken groot is.
Deze voorraad is omgerekend:
300.000 bruto kristallen
171.000 netto kristallen
en zou na 9 dagen {dus in de tweede week) tot output kunnen leiden . .
In de praktijk is het in eindprodukten omzetten van een voorraad beperkt
door de kapaciteitsrestrikties. Maar voor één type is het, indien nodig, wel
·
mogelijk.
Onderhanden werk en tussenvoorraden
Het kombineren van beide leidt to.t de volgende outputverwachting {kumulatief):
netto output
•
(in duizenden)
week
OHW+
voorraad

710
711
712
713

8 .000
179.000
206.075
226.287

Figuur 3.3.5.

0

----------------1-~-0--~
50
I

100
I

IJ

tijd

Onderhanden werk en tussenvoorraad

De weken waarin een voorraad is "opgenomen", moeten apart worden behandeld. In de computeroutput zijn dan ook voorzieningen getroffen, waardoor deze weken opvallen en het daarin verdiskonteerde voorraadbedrag teruggevonden kan worden.
Opzetplan
Een opzetplan leidt in de toekomst tot input en nog later, na een bepaalde
doorlooptijd , tot output. Het opzetplan kan dan ook worden opgenomen in
de kumulatieve lijn.

Voorbeeld
Opzetplan
week
week
week
week
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710
711
712
713

0
100 plakken
0
50 plakken

Dit leidt tot de volgende verwachte output op basis van het opzetplan voor
de weken 710 t/m 713 (aangenomen dat de plakken alleen de bovengenoemde fasen doorlopen) .
week
week
week
week
week
week
week
week

0
0
0
0
0

710
711
712
713
714
715
716
717

(opzet
(opzet
(opzet
(opzet

19.900

0
9.950

71 0)
711)
712)
713)

Het totaal van onderhanden werk, voorraden en opzetplan wordt dan (kumulatieve outputverwachting):

week
710
711
712
713
714
715
716
717

OHW +
voorraad +
opzet
8.000
179.000
206.075
226.287
226.287
246.187
246.187
256.137

Figuur 3.3. 6.

0

100

200

-

300
netto output
(in duizenden)

l
tijd

Onderhanden werk, tussenvoorraad en opzetplan

Vraag (afleverplan)*
De vraag is opgebouwd uit:
a. Orders (op de 1 Ode van de maand is de order voor de volgende maand
binnen).
b. Klantenoriëntaties (op de 1 Ode van de maand zijn de oriëntaties voor de
2de t/m 6de maand binnen).
c. Moving period plan (loopt tot ongeveer 16 maanden vooruit).
De kumulatieve vraag kan nu worden gerelateerd naar het onderhanden werk.
(In de computeroutput wordt dit "plan" genoemd.)

*

Er is een afleverplan voor IC eindprodukten, voor DE kristallen en voor een aantal
plakken. Alleen voor de produkten die buiten Nijmegen geleverd worden, is een afleverplan beschikbaar. (Zie ook lijst van begrippen: Vraag.)

93

Voorbeeld
In maart (week 710 t/m 713) moet 60.000 afgeleverd worden en in april
(714 t/m 717) is de oriëntatie 50.000.
In tabel en grafiek:
100
40
80
60
--netto output
(in duizenden)

Figuur 3.3. 7.

Onderhanden werk, opzetplan en afleverplan

Normvoorraad
Voor ieder voorraadpunt wordt een normvoorraad bepaald.
De funkties Van de voorraad en de manier waarop deze funkties worden geeffektueerd, is beschreven in paragraaf 3.3.4.
Stel dat de door SEMT berekende voorraadnorm voor het voorbeeldtype 500
plakken is voor de desbetreffende tussenvoorraad, dan leidt dit tot de volgende tabel en grafiek (500 plakken is 114.000 netto kristallen).

week

OHW+
voorraad +
opzet

plan
+
norm

710
711
712
713
714
715
716
717

8.000
179.000
206.075
226.287
226.287
246.187
246.187
256.137

15.000
144.000
159.000
174.000
186.000
199.000
211.500
224.000

100

0

200

300
-netto output
(in duizenden)

~

tijd

Figuur 3.3.8.

Onderhanden werk, tussenvoorraad, opzetplan, afleverplan
en normvoorraad

Meer plannen
Men kan meer plannen parallel gebruiken in de voorlaatste of een daaraan
voorafgaande afdeling.
Zo'n tweede plan is het opzetplan van de volgende afdeling.
Dit opzetplan kan om verschillende redenen (bv. keuze van een optimale serie, overwegingen betreffende kapaciteitbelading) hoger ziV"l dan het afleverplan vraagt. Het onderhandenwerk van de voorgaande afdeling en de tussenvoorraad moeten dan zodanig zijn dat dit opzetplan gerealiseerd kan worden.
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Voorbeeld
In fase 2 wil men de volgende opzetten realiseren:
710 .
711
712
713
714
715

300
300
300
300
100
100

plakken
plakken
plakken
plakken
plakken
plakken

68.400
68.400
= 68.400
68.400
22.800
22.800

netto
netto
netto
netto
netto
netto

kristallen
kristallen
kristallen
kristallen
kristallen
kristallen

De tabel en de grafiek zien er dan als volgt uit:
OHW +
OHW +
opzet
(fase 2)

plan

opzet
(fase 1)
8.000
179.000
206.075
226.287
226.287
246.187
246.187
256.137

8.000
8.000
76.400
144.800
213.200
281.600
304.400
327.200

15.000
144.000
159.000
174.000
186.500
199.000
211.500
224.000

voorraad+

week
710
711
712
713
714
715
716
717

Figuur 3.3.9.

100

0

200

300
- n e t t o output
(in dui zenden)

norm

~

t ijd

Gekombineerde grafiek en tabel

Hoewel de voorraad zo hoog en de onderhandenwerksituatie en opzetplan
fase 1 goed leek, blijkt men toch in problemen te komen in verband met
het hoge opzetplan fase 2.
Een voorbeeld uit de realiteit ziet eruit als in figuur 3.3.1 0. is getekend.
~Netto

0
Weeknummer
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824

50

100

150

200

eindproduktcn
*1000
250

Keten
Eindproductenvoorraad
Eindmeten
Voorraad vóór EM
Transport
Assemblage
(Montage)
Voorraad voor Ass.
Transport
Kristalvoorraad
Voormeten
Diffusie

• plan+ norm
o onderhandenwerk + voorraad

Figuur 3.3. JO.

tijd

Voorbeeld (HEF 4002)
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I.

SEMT (System to Estimate the Material Throughtput)

Het computerprogramma SEMT berekent de kumulatieve lijnen en geeft de
grafieken per type, zOals in figuur 3.3.1 0. is getekend. ·
Bovendien maakt het programma per groep types (de groep wordt door de
gebruiker bepaald) enkele overzichten:
a. Opzetadviezen, die gehanteerd kunnen worden bij het maken van het opzetplan.
(De computer krijgt géén informatie toegevoerd over kapaciteitsrestrikties. Het opzetplan moet door de planner gemaakt worden.)
b. Voorraadoverzichten.
Per voorraadpunt een overzicht van voorraadnormen en aktuele voorraadnivo's.
In verband met de verschillen tussen IC en DE, die hieronder worden gegeven, zijn er twee SEMT programma's.
IC - Alle IC types in een produktgroep worden op een uniforme plak gemaakt, dat wil zeggen er is slechts één uitgangsmateriaal dat in de
plakfabrikage (zie paragraaf 1.1) wordt gemaakt.
- Er zijn off share centra, die door M.M. Nijmegen bestuurd worden.
DE- Bijna ieder DE type heeft een andere plak als basis. Er zijn dus veel
uitgangsmaterialen die in de plakfabrikage en de epi-adeling worden
gemaakt.
- Een groot deel van de produktie wordt als kristal (na diffusie) afgeleverd . De montage valt dan buiten de verantwoordelijkheid van Nijmegen.

Samenvattend
Voor de goederenstroombesturing is bij IC het uitgangsmateriaal {de plak) relatief eenvoudig ten opzichte van de DE situatie.
Daarentegen is bij DE het montagetrajekt ten aanzien van de goederenstroombesturing Nijmegen relatief eenvoudig*, omdat slechts een klein percentage van de kristallenstroom in Nijmegen blijft.
De inhoud van het SEMT-IC en het SEMT-DE programma hangen hiermee
samen:
SEMT-IC bevat vier trajekten
Diffusie, 6 tot 1 0 fasen
Voormeten, 2 fasen
Montage, 4 tot 10 fasen
Eindmeten, 4 fasen
met tussen deze "trajekten" een voorraad punt. Voor de off share een-

*
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Er wordt hier alleen gesproken over kwantitatieve aspekten. Vermenging met technische en financiële aspekten wordt hier niet besproken.

tra IS 1n het montagetrajekt een extra voorraadpunt opgenomen. Een
type kan op drie verschillende plaatsen gemonteerd worden.
SEMT-IC kent een eindproduktafleverplan, een diffusie-opzetplan en
een montage-afleverplan. leder plan heeft een aantar maanden horizon.
Per maand wordt met behulp van SEMT-IC per type bijgestuurd (indien nodig). Per vier maanden wordt een evaluatie van een nieuw MPP
(zie lijst van begrippen) gemaakt. Dit wordt vastgelegd in een evaluatierapport.
SEMT-DE bevat
Plakfabrikage, 4 tot 8 fasen
Epi-afdeling, 2 fasen, alleen voor de "Epi"-types
Diffusie, 6 tot 10 fasen
Voormeten, 2 fasen
met tussen deze "trajekten" voorraadpunten. Bij sommige types (de
"backdiffusietypes") zijn nog twee trajekten tussengevoegd, nl.
Eerste keer diffusie (backdiffusie)
Tweede keer plakfabrikage.
SEMT-DE kent een kristalafleverplan (orders, oriëntaties, middellangetermijnplan), één of twee diffusie-opzetplannen, een epi-opzetplan.
leder plan heeft een aantal maanden horizon en één keer per vier
maanden een heel jaar (in verband met kapaciteitsafstemming).
De procedures waarin SEMT wordt gebruikt, worden in paragraaf 3.4 besproken.
De runfrekwentie van de computerprogramma's is één- of tweemaal per
maand. Dit heeft vooral een praktische reden: De inputverzorging vraagt veel
kapaciteit. Door Cremers (Cremers, 1972) is destijds een frekwentie van éénmaal per week voorgesteld.

3.3.5.2 Argumentatie voor de keuze van dekumulatievelijnmethode
Een belangrijke karakteristiek van de te besturen goederenstroom is de geringe mate van beheerstheid van de opbrengst en de doorlooptijd (in paragraaf
3.1 werd dit behandeld).
De methode die gekozen zou worden, mocht niet een konstante opbrengst
en/of konstante doorlooptijd als uitgangspunt hebben. Indien mogelijk zouden realisaties van opbrengst en doorlooptijd tot uiting moeten komen in de
verwerkte informatie die als basis voor de goederenstroombesturing zou worden gehanteerd.
De kumulatievelijnmethode maakt het mogelijk periodiek de nieuwe situatie
overzichtelijk weer te geven, zodat rekening gehouden kan worden met de
opbrengsten en doorlooptijden die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd.
Door de kumulatieve presentatie worden meevallers in een bepaald deel van
de produktie en de tegenvallers in een ander deel van de produktie in één
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overzicht verwerkt. Hierdoor kunnen onnodige reakties worden voorkomen:
Voordat gereageerd wordt op een opbrengst- of doorloopafwijking, wordt
het totale kumulatieve beeld beschouwd.
Een keten van afdelingen en voorraadpunten kan leiden tot interne konjunktuurverschijnselen (Van Aken, 1978). Een belangrijke bijdrage bij het voorkomen hiervan is het snel doorgeven van de vraaginformatie naar alle stuurpunten in de keten. De kumulatieve lijnmethode maakt het mogelijk op alle
punten van de keten parallel de vraaginformatie in bruikbare vorm ter beschikking te stellen.
Op ieder punt van de tijdas (korresponderend met een plaats in de keten*)
kan een vergelijking gemaakt worden van de toestand in het nog volgende
deel van de keten en de gewenste toestand op basis van de nieuwe vraaginformatie.
De schrijver is zich er van bewust dat slechts een deel van de keten wordt beschouwd, omdat de goederenstroom Nijmegen onderdelen levert voor bv.
TV-fabrieken. Het Materials Management Nijmegen kan slechts een geringe
invloed uitoefenen op de besturingsmethoden die in dat andere deel van de
keten worden toegepast.
Een derde karakteristiek, die samenhangt met de hoge innovatiegraad, de verschillende technologieën die worden gebruikt, en de invloed van de aanwezigheid van de operators op de beschikbare kapaciteit, is het beperkte kapaciteitsinzicht. Hoewel op dit punt zeer veel studie is verricht, komt men nog
vaak voor verrassingen te staan. De storingsgraad van de machines is vaak
hoog, omdat met de nieuwste apparatuur die bekend is, gewerkt moet worden, omdat de konkurrentie dat ook doet. Ook kan de kapaciteit sterk worden beïnvloed door opbrengstproblemen.
Dit alles leidde ertoe dat voor goederenstroombesturing een methode gekozen moest worden die zeer doorzichtig was en door "iedereen" snel te begrijpen, omdat in overleg met vele betrok kenen steeds weer gezocht moest worden naar wegen om zo goed mogelijk uit de genoemde problemen te geraken.
Er werd een leerproces op gang gebracht om het kapaciteitsinzicht bij de produktie-afdelingen en M.M. te verbeteren. De visualisering, die de kumulatieve
lijnmethode biedt, bleek daarbij een belangrijke ondersteuning.
De produktstruktuur van een transistor of geïntegreerde schakeling is erg
eenvoudig. De methode moet indien mogelijk hierbij aansluiten. De kumulatievelijnmethode is geschikt voor eenvoudige produktstrukturen.
Een type dat in Nijmegen geproduceerd wordt, is een onderdeel van een gro-
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De tijdas valt samen met de as die de schakels van de keten aangeeft. Zie figuur
3.3.10.

tere unit, bv. een kleurentelevisie. Door allerlei oorzaken van technische en
kommerciële aard kan een type op een bepaald moment van essentiëel belang
zijn voor de produktie van die grotere unit.
Op zo'ri moment is een totaal beeld ten aanzien van de keten van dat type
onontbeerlijk bij besluitvormingsprocessen over inkoop, kapaciteitsaanpassing etc.
De kumulatieve lijnmethode kan het totaal beeld verschaffen op typenivo,
maar ook op typegroepsnivo.
Hier wordt tegemoet gekomen aan een voorwaarde voor effektieve besturing:
goede informatie bij het besturingsorgaan over de toestand van het te besturen systeem.
In het overzicht, tabel 3.3.5., worden de argumenten samengevat.
Karakteristieken
van de goederenstroom Nijmegen

Eigenschappen
van dekumulatievelijnmethode

1. Mate van beheerstheid van
opbrengst en doorlooptijd is
gering.

1a. Gaat niet uit van konstante opbrengsten/of doorlooptijd.
1b. De realisaties in de afgelopen
periode worden verwerkt.
1c. Door de kumulatieve lijnmethode kunnen meevallers
op de ene plaats en tegenvallers
op de andere plaats elkaar
kompenseren. Hierdoor worden
onnodige reakties voorkomen.
1d. Door de visualisering is "Management bij exception" eenvoudig
mogelijk.

2. Keten van afdelingen en
voorraadpunten.

2.

3. Beperkt kapaciteitsinzicht.

3a. Ondersteunt het leerproces.
3b. Door de visualisering is het
voor vele betrokkenen begrijpel ijk.

4. Procesmatig, vooral de diffusie.
De produktstruktuur is eenvoudig.

4.

Is vooral geschikt voor eenvoudige produktstrukturen.

5. Eén type kan belangrijk zijn,
voor een montagelijn van een
grote unit (bv. TV).

5.

Kan een totaal beeld verschaffen van dit type in de hele
keten.

Tabe/3.3.5.

De vraaginformatie wordt snel
doorgegeven, parallel naar de
stuurpunten.

Samenvatting argumenten voor de keuze van de kumu/atieve
lijn methode.
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3.3.6 Taakverdeling
De taakverdeling tussen produktie-afdelingen en M.M.
In de oude situatie had M.M. de verantwoordelijkheid voor de besturing van
magazijnvoorraden en niet voor het onderhanden werk en de afdelingskapaciteiten.
Dit betekende- dat nieuwe opdrachten van de omgeving (aantallen te maken
in bepaalde tijdsperiodes) geaksepteerd moesten worden door de gezamenlijke (hoofd-)afdelingschefs. De voorbereiding voor zo'n akseptatie werd moeilijk toen kapaciteitsgroepen opgesteld werden voor afnemende afdelingen in
verschillende produktgroepen, bv. de maskerproduktie levert maskers aan
alle diffusie-afdelingen en de plakfabrikage levert plakken aan alle diffusieafdelingen.
Het afstemmen van kapaciteit op de gewenste afleveringen (eindprodukten) kon sterk worden verbeterd door de akseptatievoorbereiding helemaal door M.M. te laten doen.
Bestuurlijke opgave I van het B proces (uit de beschouwingswijze van
Kampfraath), het afstemmen van potentieel op gewenste resultaten, verschoof hierdoor in de richting van M.M. De formele verantwoordelijkheid
bleef uiteraard bij de (hoofd-)afdelingschefs.
De uitvoering door M.M. werd gebaseerd op een periodiek overleg (logistiekbespreking) tussen afdelingen en M.M. waarbij kapaciteitsinformatie werd besproken.
Kwantitatieve kapaciteitsmodellen zijn voor enkele afdelingen (met name
diffusie) moeilijk op te stellen. Daarom werd de overlegmethode gekozen,
die leidde tot een verbetering van het kapaciteitsinzicht (door voortdurende
terugkoppeling werd een leerproces op gang gebracht).
In de oude situatie werden de produktieplannen opgegeven in afleveraantallen (zie paragraaf 3.3.3). Het geven van produktieplannen in opzetaantallen
door M.M. leidde tot minder emotionele beoordeling van de situatie. Het optimisme of pessimisme van M.M. werd meer gebaseerd op resultaten die gemeten konden worden, dan op verwachtingen.
Bestuurlijke opgaven 111 van het B proces (uit de beschouwingswijze van
Kampfraath), het bestemmen, verschoof hierdoor in de richting van M.M.
Het bestemmen welk produkt, wanneer op een kapaciteitsbron verwerkt
moet worden, wordt mede door M.M. bepaald (opzetplan). Een groot deel
van deze opgave lil blijft bij de afdeling, omdat het opzetplan geen details
vastlegt: De regel dat de partij die het eerste is opgezet, als eerste behandeld
moet worden, zou op de plaatsen waar een partij meermalen passeert,
leiden tot extra prioriteiten van de partijen die dichter bij de laatste bewerking van de afdeling komen. De interne afdelingsbesturing zorgt, dat de doorlooptijd een minimale afwijking heeft ten opzichte van de "norm" (een haalbare gemiddelde doorlooptijd). De aktiviteiten die hiervoor worden uitge-
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voerd, worden samengevat onder de omschrijving "produktiebesturing".
In de oude situatie kon men nauwelijks spreken over een besturingsorgaan
voor de keten van afdelingen. De keten werd niet bestuurd, maar afdelingen
of groepen van afdelingen.
Door de instelling van het besturingsorgaan voor de keten, moest uiteraard
voldaan worden aan de voorwaarden voor effektieve besturing. Dit leidde tot
de hier beschreven herverdeling van taken, vooral in verband met de voorwaarde "ingrijpmogelijkheden" uit het besturingsparadigma van De Leeuw.
(Zie ook paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3.7 .)

3.3.7 Organisatie M.M.
De interne organisatiestruktuur van het Materials Management.
In de oude situatie was de produktieburochef verantwoordelijk voor bijna
alle M.M.-aktiviteiten.
M.M. (Materials Manager)
P.B. chef (Produktieburochef)
Planning
IC

Planning
DE

Figuur 3.3.10

Dispositie
Magazijn
Intern
Transport

Verwerving Expeditie
InkoopPost
artikelen
Centrale
Ontvangst

Data
Pre paration
Magazijn
Administra tie

Veem
Stempelen
en
Verpakken

M.M. {1972-1973)

De eerste stap naar het nieuwe M.M. werd gevormd door de vorming van een
aantal M.M.-afdelingen, waaronder het planningburo. De korte en middellange-termijnplanning werd de taak van dit buro en er werd een M.M. staforgaan
opgericht voor procedures, systemen en automatie, gekombineerd met langetermijnplanning.
Bovendien waren tussentijds twee aktiviteiten bij M.M. ondergebracht {Inkoop en In- en afnamekontrole) en er was een nieuwe groep opgericht ten
behoeve van de kommunikatie met offshore centra, die door Nijmegen bestuurd werden. In de afdelingen "Fysieke goederenstroom" werden Magazijn, Intern Transport, Expeditie, Post, Magazijnadministratie, Veem, Stempelen en Verpakken samengebracht.
De verandering bestond dus, afgezien van de nieuwe groepen, uit een hergroepering van de aktiviteiten in planningaktiviteiten, fysieke goederenstroomaktiviteitenen stafaktiviteiten, vooral ten behoeve van planning.
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M.M.
1 - - - - - PSA

LTP
Fysieke
goederenstroom

Inkoop

Planning

I

IC
(1 ):
(2):

SSP
(1)

I

(Procedure, Systemen
en Automatie)
(Lange-Termijn Planning)
In- en afnamekontrole en
ontvangststation

Offshore
Taiwan
I
DE

I

Dispositie
(2)

Special Solid State Products
Dispositie wordt in paragraaf 3.4 toegelicht

Figuur 3.3.71.

M.M. (einde 1974)

Een tweede stap naar het nieuwe M.M. bestond uit een verschuiving van de
dispositie naar de off share-groep, een verschuiving van de verwervingsaktiviteiten naar Inkoop, het praktisch opnemen van alle planningaktiviteiten in de
IC en DE planninggroepen, het opheffen van de SSP planninggroep en het
aanstellen van twee planners ten behoeve van ontwikkeling. Ook werd de
PSA groep een afdeling als de planninggroep.
Door deze veranderingen werd de volgende M.M. organisatie bereikt:

M.M.

Fysieke
goederenstroom

Inkoop

.,.r,·

PSA
groep

Off shore
en dispositie

In- en afnamekontrole en
on tvangs ts tation

,-----.--- ----,r'-----r---....,,--- -- --·
IC
Ontwikkeling

( 1):

IC
Bipolair

IC
MOS
(1)

DE

DE
Ontwikkeling

MOS: Me tal Oxyde Semiconductor

Figuur 3.3. 12.

M.M. (7976)

De planning voor IC Ontwikkeling en DE Ontwikkeling vervulde een tussenfunktie tussen het ontwikkelmanagement en M.M.
Vooral de eerste stap had tot doel een situatie te bereiken waarin de in vorige
paragrafen beschreven verandering door M.M. gerealiseerd zouden kunnen
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worden. Met name de veranderingen, beschreven in paragraaf 3.3.3. en paragraaf 3.3.6, die moesten leiden tot een verbetering van de ingrijpmogelijkheden in de keten (verbetering van een voorwaarden voor effektieve besturing
uit het besturingsmodel van De Leeuw), vroegen om een duidelijke opstelling
van het besturingsorgaan ten opzichte van de produktgroepen.
De "planning" moest niet langer worden gemengd met bv. magazijnproblemen, of transportproblemen.
De veranderingen, beschreven in paragraaf 3.3.4 en paragraaf 3.3.5, met als
doel een verbetering van de informatie in het besturingsorgaan en een verbetering van het model, (eveneens verbeteringen van voorwaarden voor effektieve besturing), vroegen om ondersteuning, die door de PSA groep kon worden gegeven.

3.4

HET PRODUKTIEPLANNINGSYSTEEM
De nieuwe situatie

In deze paragraaf 3.4 wordt het geïmplementeerde produktieplanningsysteem beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de systeemleer van
de beschouwingswijze van Kampfraath.
In paragraaf 3.4.1 vindt systeemretikulatie plaats van het produktieplanningsysteem. De relaties die hierbij worden beschouwd tussen de elementen, zijn
vooral informatietechnisch en regeltechnisch van aard. Er wordt geen poging gewaagd de sociale relaties (bv. invloed, macht) te definiëren en te beschrijven.
In de volgende paragrafen 3.4.2, 3.4.3 en 3.4.4 zijn de elementen en relaties
gedetailleerd beschreven. De beschouwingswijze van Kampfraath wordt hier
toegepast om iets meer over sociale aspekten te kunnen zeggen. Maar ook
voor deze paragrafen geldt dat de beschrijving van de sociale aspekten slechts
sumier is.

3.4.1 Systeemretikulatie
Het produktieplanningsysteem cq. produktieplanningproces bevat drie delen:
1.

Kapaciteitsafstemming
Het afstemmen van de lange termijn en de middellange termijn en de kapaciteit.
2. Order- en oriëntatie-akseptatie
Het beoordelen van de korte-termijnvraag.
3. Taakafstemming (in Nijmegen: Koördinatie)
Het genereren en overdragen van afgestemde taakopdrachten voor de
p rodu ktie-afdeli ngen .
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Deze drie delen vormen samen het besturingsorgaan.
De bestuurlijke opgaven I en lil worden zodoende uitgevoerd (opgave 11 valt
onder de afdelingsbesturing).
Dit is in schema gebracht in figuur 3.4.1. {slechts enkele in- en outputs zijn
getekend).
·

INPUTS

OUTPUTS

r--

vraagplan _...J___

kapaciteits-

--1.. afgestemd

afstemming .

----'-l•• produktieplannen

_..

kapaciteit-...:._-•
informatie

orders en
oriëntaties - - + - - produktie- ~-
situatie

..
•

1

I

I

1 geaksepteerde

order- en

I

oriëntatie

• orders en oriëntaties

I•

akseptatie

r

plan

1 konsept opzetplannen

f

I
I

taakI
storingen in-+---,+ opzetplannen
produktie
afstemming
I
I
L ______________ .J

Figuur 3. 4. 1.

Het produktieplanningsysteem

Het Materials Management Nijmegen bevat naast produktplanning de volgende elementen van de omgeving:
4. Orderbeheer en dispositie {Dispositie genoemd)
5. Verwerving {In de organisatie eerst bij planning en later bij Inkoop ondergebracht)
6. Inkoop
7. Magazijn {Een deel van Fysieke Goederenstroom)
8. Ontvangst {Ontvangststation genoemd)
De overblijvende delen van M.M. behoren niet tot de omgeving van het planningsysteem.
In het planninggebeuren zijn 1., 2., 3. op plantnivo aktief en op centraal nivo
bovendien:
= Concern Planning Department
9. CPD
10. GMMN = Groeps Materials Management Nederland

De omgeving van het produktieplanningsysteem wordt verder gevormd door
de overblijvende instanties in figuur 3.4.3. en 3.4.4.:
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In figuur 3.4.2. is de omgeving van het produktiep lanningsysteem getekend.
Beleid, Methodes, Procedures

~

INPUT van
CPD
GMM N
Verwe rving--Fabrie k---- Ontw ikkeling-Fabr. Voorschr.-

__

...

--·.,
__

OUTPUT naar

kapaciteits-

IT

-- - - _ _,. CPD
---- - _.,. GMMN
Verwerving
Fabriek

afstemming

•

~
--- - -·

I
I

I
I

-·....

Di sposi tie
--..
CPD- - - - - .,.
GMM N---Fabrie k----- --Magaz ijn---- -~
Ver we rving- -Ontwikkeling-- --- --

____

--

-----

I

l3_ -----

order- en
oriëntatie
akseptatie

...

-·-·-

CPD
GMMN
--.. Dispositie
Verwerving
Fabriek

A

-•

I

I
I
I

Fabrie k--

-- -- -

-

-.

taak-

ll

afstemming

-

-. Fabriek

Toelichting:
_____.betekent opdrachtinformatie
--- .. betekent informatie
CPD

= Concern Planning Department Elcoma

GMMN

= Groeps Materials Management, Nederland

Fabr. Voorschriften = Fabrikagevoorschriften (afkorting: FV)1

Figuur 3. 4. 2.

Het produktieplanningsysteem en zijn omgeving

11. IG/HIG (Hoofd-} lndustriegroep, waarmee het beleidscentrum wordt aangeduid
12. Klant
Voor een deel interne Philips-leveranciers,
13 . Toeleveranciers intern Philips
14. Toeleveranciers extern Philips
15 _ Fabriek
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16 . Ontw. (BM} = Ontwikkeling (en Bedrijfsmechanisatie)
17. FV = Fabri kagevoorsëfiriften.
Er is natuurlijk nogeen verdere omgeving (de markt, de maatschappij etc.)
die een zekere invloed uitoefent op de planning. Deze invloed is echter weinig direkt. Daarom is deze omgeving niet in de schema's genoemd .
In de schema's 3.4.3. en 3.4.4. wordt voor de middellange-termijn- respektievelijk korte-termijnsituatie een inzicht gegeven in de elementen en de relaties (informatiestromen} van het systeem en zijn omgeving gevolgd door een
behandeling per element.
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Figuur 3.4.3.
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Intern

Is

r30

I

I

Toelev.

Kapaciteitsofstemming Middellonge-Termijnsituatie

~
Toelev .
Extern

Er worden drie soorten informatie onderscheiden, opdrachtinformaties, terugkoppeling en informatie zonder meer. Echte opdrachten worden bij Philips weinig verstrekt; het zijn vaak informaties, die meestal tot aktie leiden
(bv. een vraagplan), later gevolgd door een konkretisering (bv. een order).
Terugkoppelinformatie is de informatie die in de tegengestelde richting
wordt gegeven via het verstrekken van een opdracht of het geven van opdrachtinformatie. De andere informatie betreft basisinformatie, bijvoorbeeld
stuklijsten, die nodig is bij de uitvoering van de procedures. De scheiding tussen terugkoppelinformatie en andere informatie is soms moeilijk .
Lijst van informatiestromen
Situatie ML T
1. Beleidsinformatie (allokatie etc.)
2. Oriëntaties (NO's, Video, Audio etc.) betreffende de vraag
Moving Period Plan (Vraag Eindprodukten)
3. MPP
4. MPP
5. Reaktie op MPP in verband met mogelijkheden fabrieken
6. Telexen e.d. betreffende vraaginformatie
7. Paarse boekje (produktieplan eindprodukten)
8. Oriëntaties onderdelen
9. Konsept Gele boekje (Vraag Halffabrikaten)
10. Geakcepteerde Gele boekje
11. Wit boekje (Vraag Ontwikkeltypes) + voortgangsinformatie ten aanzien
van ontwikkeling
12. Stuklijsten e.d.
13. Kapaciteitsinformatie (+Opbrengst, doorlooptijd etc.)
14. Produktieplannen
15. Oriëntaties betreffende vraag
16. Reaktie (te verwerven of niet) op oriëntaties
17. Behoefte fabriek (zg. verbruiksartikelen)
18. Oriëntaties
(b Uiten
·
N"IJmegen (b v. s·1ttard))
.
19 . Rea kt1e
20. Oriëntaties
21. Reaktie op de oriëntaties
22. lnkoopkontrakten
23. Reaktie op de inkoopkontrakten
Uit figuur 3.4.3. en bovenstaande lijst is duidelijk geworden dat onderdelen
via verschillende instanties verworven kunnen worden:
via kapaciteitsafstemming (de onderdelen die in Nijmegen worden gemaakt.)
via verwerving en In koop (extern)
via verwerving (andere fabrieken binnen Philips)
Dit is de reden dat "verwerving", element 5, en "inkoop", element 6, niet
tot het besturingsorgaan worden gerekend. Het besturingsorgaan bestuurt de
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goederenstroom in de fabriek (produktieplanningsysteem) en "verwerving"
respektievelijk "inkoop" besturen andere goederenstromen.
Kap. afst .
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Figuur 3.4.4.

Order- en orié"ntatie-akseptatie en Taakafstemming
Korte Termijn situatie

Situatie KT

Lijst van informatiestromen

30. Gele boekje {Vraag halffabrikaten}
31. Telex etc. betreffende wijzigingen op de vraag halffabrikaten
32. Reaktiesop 31
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33. Orders en oriëntaties van klanten ORFI (computersysteem)
34. Orders en oriëntaties van klanten ORFI
35. Geaksepteerde orders en oriëntaties ORFI
36. Nieuwe types, mogelijkheden van produktie
37. Stuklijst etc.
38. Kapaciteitsinformatie, opbrengst, doorlooptijd, onderhanden werk
39. Voorraadtoestand
260 (computersysteem)
40. Behoefte aan onderdelen
41. Toezegging op basis van informatie van leveranciers of Inkoop
42. Opzetplan per maand
43. Geakcepteerd opzetplan per maand
44. Opzetplan per week
45. Storingsinformatie, reaktie op opzetplan per week
(46.)Behoefte fabriek (verbruiksartikelen) Analoog met 17
47. Behoefte aan intern te verwerven onderdelen (intern Philips, buiten Philips
48. Toezegging op 47
49. Behoefte aan inkoopartikelen
50. Toezegging op 49
51. Bestellingen van Inkoop bij externe leveranciers
52. Toezeggingen van externe leveranciers
53. Leveringen door externe leveranciers
(54. )Ontvangstbevestiging (naar In koop en/of verwerving)
(55.)Bevestiging aan leverancier (via Inkoop en/of verwerving)
56. Inboeken
57. Voorraadsituatie
58. Leveringen van fabriek aan magazijn
59. Leveringen van magazijn aan fabriek
60. Leveropdracht betreffende leveringen buiten Nijmegen
61. Bevestiging ten aanzien van 60
62. Levering aan klant
63. Bevestiging ten aanzien van 62.
Hierna volgt de beschrijving van de relaties tussen de elementen. Dit geschiedt per element, zoals onderkend in figuur 3.4.3. en 3.4.4. Bij de belangrijke elementen 1., 2. en 3. wordt deze beschrijving onderbroken door een
meer procesmatige toelichting volgens de beschouwingswijze van Kampfraath.
De volgende subparagrafen dragen de titels van de drie hoofdelementen:
3.4.2 Kapaciteitsafstemming
3.4.3 Order- en oriëntatie-akceptatie
3.4.4 Taakafstemming tussen afdelingen,
betekent: Niet in figuur 3.4.4.
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maar daarvóór worde'n de elementen CPD (Concern Planning Department) en
GMMN (Groeps Materials Management Nederland) behandeld omdat hier de
vraaginformatie voor Nijmegen wordt gegenereerd. Bovendien wordt het te
besturen systeem, de fabriek, element 15, beschreven en wordt de orderbehandeling en dispositie, element 14, waar een deel van de vraaginformatie
praktisch binnen komt, toegelicht.

CPD (Concern Planning Department Elcoma)
Het CPD verzorgt de eindproduktenoutput. Een ander deel van de uitgaande
produktstroom betreft halffabrikaten.

1. Uitvoer
Aard

Frekwentie

3

T erugkoppeling

4 maanden

MPP t.b.v. bepaling
halffabrikatenbehoefte

4

Opdrachtinformatie

4 maanden

Kap.
Afst.

Telexen die koncept
produktieplannen
en wijzigingen daar·
op bevatten

6

Opdracht·
informatie

4 maanden
tot 1 week

Order- en
oriëntatie
akseptatie

Telex, telefoon e.d.
betreffende wijzigingen

31

Informatie

1 week tot
1 maand

Voor

Aanduiding;

Klant

MPP = Moving Period
Plan (zie ook lijst van
begrippen)

GMMN

Nr.*

2. Procedure
Er is weinig procedureel vastgelegd. Eerste procedurekonsepten bestaan.
De oorzaak is, dat M.M. Nijmegen eerst intern goed moest funktioneren,
voordat het CPD zich procedureel wilde gaan vastleggen (situatie 19761977).

*
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Onder Nr. wordt het nummer verstaan dat de betreffende informatie in figuur 3.4.3.
of 3.4.4. heeft.

3.

Invoer
Aard

Frekwentie

1

Informatie

Divers

Oriëntaties (M PPinformatie)

2

Opdrachtinformatie

4 maanden

GMMN

Reaktie op het MPP

5

Terugkoppeling

4 maanden

Kap.
Af st.

Paarse boekje, geaksepteerd eindproduktenplan

7

Terugkoppeling

4 maanden

Order- en
oriëntatie
akseptatie

Reakties op het
middellange-termijnplan naar aanleiding
van orders etc.

32

Informatie

1 week1 maand

Van

Aanduiding

IG/HIG

Beleidsinformatie

Klant

Nr.

GMMN (Groeps Materials Management Nederland}
Het GIVIIVII\J verzorgt de halffabrikatenoutput van de Nederlandse Elcoma-fabrieken.

1. Uitvoer
Voor

Aanduiding

CPD

Reaktie op het MPP

·Kap.
Afst.

(Koncept) Gele
boekje. Dit bevat het
(koncept) halffabrikatenplan

Nr.

Aard

Frekwentie

5

Terugkoppeling

4 maanden

9

Opdrachtinformatie

4 maanden

Toe leverancier
intern

Oriëntaties (Als het
gele boekje, maar
voor andere plants
dan Nijmegen)

18

Informatie

4 maanden

Order- en
oriëntatie
akseptatie

Telex, telefoon e.d.
betreffende wijzigingen

31

Informatie

1 week tot
1 maand

1 11

2.

Proeed ure
Het GMMN bepaalt de onderdelenbehoefte die nodig is voor een eindproduktenplan (MPP). Zij doen dit door het verzamelen van de betreffende
informatie (8) van de fabrieken en het vergelijken van het MPP (4).
Indien nodig, met name bij strukturele veranderingen, grijpt het GMMN
via de direktie Elcoma Nederland in. (Zie bijlage 1.)

3.

Invoer
Van

Aanduiding

IG/HIG

Beleidsinformatie

CPD

Aard

Frekwentie

1

Informatie

Divers

MPP

4

Opdrachtinformatie

4 maanden

Kap.
Afst.

Oriëntaties onderdelen op basis van
paarse boekje (7)

3

Opdrachtinformatie

4 maanden

Kap.
Afst.

Reaktie op het konceptgele boekje,
o.a. het geakcepteerde gele boekje

10

Terugkoppeling

4 maanden

Toe leve·
rancier
intern

Reaktie op de
oriëntaties van
GMMN

19

Terugkoppeling

4 maanden

Order- en
oriëntatie
akceptatie

Reaktiesop middellange termijnplan
n.a.v. orders etc.

32

Informatie

1 week tot
1 maand

11 2

Nr.

3.4.2 Kapaciteitsafstemming
1. Uitvoer
Aard

Frekwentie

7

Terugkoppeling

4 maanden

10

Terugkoppeling

4 maanden

8

Opdrachtinformatie

4 maanden

Oriëntaties

15

Opdrachtinformatie

4 maanden

Fabriek

Geakcepteerd paarse
en gele boekje als
basis voor kapaciteitbeheer

14

Opdrachtinformatie

4 maanden

Order- en
oriëntatie
akseptatie

Gele boekje, paarse
boekje

30

Opdrachtinformatie

4 maanden

Voor

Aanduiding

CPD

Paarse boekje
Geakcepteerd eind produktieplan

GMMN

Geakcepteerd gele
boekje, GMMN
maakt koncept G.B.,
Ni jmegen akcepteert

GMMN

Oriëntatie onderdelen

Verwerving

Nr.

2. Procedure kapaciteitsafstemming .
De middellange (en ook wel de lange) termijn vraagvoorspelling van eindprodukten (bij IC en een klein deel DE) en van halffabrikaten (grootste deel DE)
worden iedere 4 maanden aan Nijmegen verstrekt.
(Bij DE draagt Nijmegen slechts voor een zeer klein deel eindprodukt verantwoordelijkheid, de meeste diffusieprodukten worden verzonden naar montagecentra elders.)
Deze informatie wordt vergeleken met de reeds eerder bekende informatie
(bv. 4-jaarplan en vorige-periodeplan). Indien nodig wordt toelichting gevraagd aan CPD en/of GMMN, omdat M.M. op zijn beurt grote afwijkingen
aan de fabriek moet kunnen verklaren.
De voorspelling (ook wel "plan" genoemd) wordt vertaald naar kapaciteitbeslag van relevante kapaciteitgroepen.
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Invoer
Van

Aanduiding

CPD

E indprodu ktenplannen {meestal per
telex)

GMMN

Koncept gele boekje, gemaakt op basis
van oriëntaties
onderdelen van de
fabrieken {zoals bv.
8)

FV

Nr.

Aard

Frekwentie

6

Opdrachtinformatie

4 maanden

9

Opdrachtinformatie

4 maanden

Stuklijsten, flowcharts

12

Informatie

Kontinu

Fabriek

Kapaciteitsinformatie {logistie kbesprekingen)

13

Informatie

4 tot 8 weken

On tw./

Technische mogelijkheden, voortgang
ontwikkeling

11

Informatie

Kontinu

Reaktie op oriëntaties, mogelijkheid
tot verwerving

16

Terugkoppeling

1 maand

BM

Verwerving

ledere 4 à 8 weken vindt er per produktgroep een logistiekbespreking plaats
waarbij M.M. en de afdelingschefs en hoofdafdelingschef afspraken maken
over kapaciteitinformatie die door M.M. gehanteerd zal worden. Deze kapaciteitinformatie wordt vergeleken met de kapaciteitbehoefte.
Indien zich problemen voordoen vindt overleg met de hoofdafdelingschef
plaats vóórdat negatief wordt gereageerd ten opzichte van CPD en/of
GMMN.
Ook wordt geverifiëerd dat nieuwe types inderdaad technisch gemaakt kunnen worden. Anders worden geen toezeggingen gedaan.
Indien de voorspelling niet akseptabel is, wordt CPD en/of GMMN verzocht
een aangepaste voorspelling te maken waarna het proces opnieuw begint.
Een akceptabele voorspelling wordt in een officieel akseptatiegesprek overeengekomen.
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Beoorde Ii ng kapac i te i tsoverschrijd i ng
De gerealiseerde kapaciteitsafstemmingen en order- en oriëntatie-akseptaties
in het verleden, leidden tot een bepaalde kapaciteitsopbouw in de tijd : Aan
types, typegroepen en hele produktgroepen (bv. IC Bipolair) is een bepaalde
kapaciteit toegewezen van diffusie, voormeten, plakfabrikage etc.
Er is een balans tussen beschikbare en benodigde kapaciteit die in de logis·
tiekbespreking (per 4 à 6 weken) ter diskussie staat.
In figuren als figuur 3.4.5. kan, kumulatief per kapaciteitsgroep, voor die kapaciteitsgroep in een relevante eenheid, zo'n balanssituatie worden weergegeven.
Als voorbeeld kan men denken aan een typegroep in diffusie (types die ongeveer hetzelfde proces doorlopen), waarbij de eenheid "opzetplak" is.
De eindvoorraad kan gezien worden als gerealiseerde kapaciteit op voorraad,
waaruit men indien nodig kan putten. (Er is ook een norm gewenst.)
_

_ -Toegekende
--:;::; ·
kapaciteit

....-....-.~

Kapaciteit

~

i

gewenste kapaciteit
tbv. orders, oriëntaties en
ML T plan

Eindvoorraad
Doorlooptijd
Figuur 3.4.5.

-----. +-- Opzetmogelijkheden

Kapaciteitevaluatie

De twee lijnen, toegekende kapaciteit op basis van opzetmogelijkheden en de
gewenste kapaciteitlijn, zullen elkaar rechts in de figuur 3.4.5., d.w.z. na gebruik van de opzetmogelijkheden in een bepaalde tijd, gewoonlijk snijden.
Dan is een kapaciteitsafstemming gerealiseerd. Indien de lijnen elkaar niet
snijden binnen de gewenste tijd, moet of de kapaciteit worden verhoogd of
de vraag (orders, oriëntaties, MLT plan) worden verlaagd.
Indien nieuwe informatie wordt verstrekt (per maand nieuwe order en oriëntaties en per 4 maanden een nieuw Middellange-termijnplan) wordt opnieuw de kumulatieve lijn van gewenste kapaciteit bepaald. Eventueel wordt
ook de kumulatieve lijn van toegekende kapaciteit aangepast, bv. in verband
met doorlooptijdverandering, kapacitieve kalamiteiten e.d.
Afhankelijk van de verschillen die optreden, de omstandigheden in de betreffende kapaciteitgroep (een typegroep kan op een bepaald moment prioriteit
krijgen boven een andere), de mogelijkheden om met kapaciteitbronnen (bv.
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mensen) te schuiven en eventueel nog andere overwegingen, wordt geaksepteerd, afgewezen of een tussenweg gegenereerd.
Kapaciteitsafstemming als proces
(Beschouwingswijze van Kampfraath)
Bij de twee belangrijkste elementen van het besturend orgaan (kapaciteitsafstemming en order- en oriëntatie-akseptatie) wordt de beschouwingswijze
van Kampfraath als beschrijvingshulpmiddel gedemonstreerd. Zoals reeds in
hoofdstuk 2 aangegeven is, kunnen hiermee de sociale aspekten beter worden
aangeduid dan met de systeemleer. In een veranderingsproces van een oude
naar een nieuwe organisatie zullen met name de sociale aspekten van belang
zijn. Het nastreven van een optimale konditionering van het proces leidt tot
het aanpakken van de zwakste punten in het geheel.
Indien als voorbeeld een bepaalde man op een bepaalde plaats een zwak punt
is, leidt het verbeteren van het informatiesysteem of het aandragen van betere methodes niet tot het gewenste resultaat.
De beschrijving in dit hoofdstuk krijgt een statisch karakter. Men moet echter beseffen dat juist de dynamiek achter deze "façade" het belangrijkste is.
Een organisatie verandert voortdurend, omdat de mensen in de organisatie en
de relaties ertussen wijzigen. Optimale konditionering is dan ook praktisch
nooit aanwezig, omdat men door verbetering van bepaalde kondities andere
kondities, die goed waren, relatief minder goed zal maken. Dit leidt dan tot
een nieuwe problematiek .
Schematisch kunnen we het proces in een aantal stappen opdelen.

TR2

TR1
0-------+ 0

l

K1

Figuur 3. 4. 6.

i

-----------+ 0

t t

K3

K2

K4

t

K5

R

---------·0

t

K6

Het proces

Om het resultaat R (afstemming tussen kapaciteit en te realiseren afleveringen) te bereiken, moet een proces worden doorlopen met als tussenresultaten
TR 1 en TR2: een goed inzicht in de gevraagde kapaciteit, in klusief de bijbehorende achtergrondinformatie, (TR 1), en een goed inzicht in de kapaciteitgrootheden die de fabriek kent, zowel qua · vraag als qua aanbod · (TR2) .
Het eerste deelproces, eindigend bij TR 1, bestaat uit het verkrijgen van de
vraaginformatie en het vergelijken met vorige informatie (in het Philips plan116

ningsysteem wordt een afleverplan voor een bepaalde periode een aantal keren gegeven). Kondities, die bij dit deelproces belangrijk zijn, zijn o.a.:
Kl.Een goede verstandhouding van M.M. Nijmegen met de informatieverschaffers. Deze konditie vraagt voortdurend veel aandacht, omdat ook bij
personele mutaties bij centrale instanties (bv. CPD) opnieuw zo'n relatie
moet worden opgebouwd.
Bij moeilijke ke>mmunikatie, een gevolg van een minder goede relatie;
kan essentiële achtergrondinformatie gaan ontbreken, waardoor een verkeerde beoordeling van de vraaginformatie mogelijk wordt.
K2. Nauwkeurige informatie.
Door intensief gebruik en door veelvuldig overleg van M.M. Nijmegen
met CPD en andere centrale instanties wordt de informatie steeds beter
bruikbaar.
Het tweede deelproces bestaat uit de vertaling van de gevraagde kapaciteit
(TR 1) in kapaciteitbeslag van relevante kapaciteitsgroepen en het verzamelen
van informatie over de beschikbaarheid van die relevante kapaciteitsgroepen.
Kondities die bij dit deelpr<;>ces belangrijk zijn, zijn o.a.:
K3.De beschikbaarheid van de benodigde informatie op zodanige wijze, dat
de genoemde vertaling in een redelijke tijd kan geschieden.
(Automatisering is hierbij onontbeerlijk indien het kapaciteitmodel kornplex is.)
K4.De kennis en ervaring bij de planners om relevante wijzigingen te onderkennen en te signaleren. Een kapaciteitmodel is nooit 100 %nauwkeurig,
men zal voortdurend alert moeten zijn op veranderingen die konsekwenties kunnen hebben voor de produktieplanning. (Dit kan machines betreffen, maar ook ziektepercentages en organisatiewijzigingen in produktie-afdelingen.)
Een hulpmiddel hierbij is de genoemde logistiekbespreking, waarin M.M.
en de produktie-afdelingen mogelijk relevante informatie uitwisselen.
KS.Een goede verstandhouding van de planners met de technici (ontwikkeling, engineering, technische assistenten) om de maakbaarheid van (nieuwe) types te kunnen beoordelen. Deze konditie is natuurlijk veel belangrijker bij een nieuwe technologie, dan bij een oude, waar beter is vastgelegd wat de mogelijkheden zijn (fabrikagevoorschriften).
Het derde deelproces is de officiële akceptatie van het produktievoorsteL De
konditie die hierbij belangrijk is, is de aanwezigheid van de personen, die later verantwoordelijk zijn voor de realisatie en voor de bewaking.
Bovenstaande procesbeschrijving zou ook kunnen worden benaderd in systeemleertermen. Na een verdere systeemretikulatie zouden de black boxes
gevormd worden door personen of groepen personen.
De schema's, als getekend in figuur 3.4.3. en figuur 3.4.4. zouden zeer uitge117

breid en weinig eenvoudig worden. Dit laatste heeft als reden dat afhankelijk
van toevallige omstandigheden bepaalde personen wel of niet zouden moeten
worden beschouwd als element van het systeem .
De genoemde kondities zouden bij zo'n beschrijving overgaan in eigenschappen van de elementen of de relaties van het systeem.
De schrijver is van mening, dat de procesbeschrijving, zoals op de vorige blad zijden is weergegeven, kort en bondig een aantal voorwaarden vastlegt. De
systeemleerbeschrijving zou, hoewel systematischer, kunnen leiden tot onoverzichtelijkheid.

3.4.3 Order- en oriëntatie-akseptatie
1. Uitvoer
Voor

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Orderbeh.

Geakcepteerde orders en
oriëntaties (in ORFI bevestigen)

35

Terugkoppeling en
Opdrachtinformatie

1 maand

CPD/
GMMN

Reaktie op wijzigingen
Toelichting op akceptatie

32

Informatie

Kontinu

Koörd.

Opzetplan

42

Opdrachtinformatie

1 maand

Verwerving

Informatie n.a.v. geakcepteerde orders en wi jzigingen

40

Opdrachtinformatie

2.

Procedure order- en oriëntatie-akceptatie

Per maand wordt een hoeveelheid nieuwe vraaginformatie aan Nijmegen verstrekt, in de vorm van (DE situatie):
ORDERS
Dit is de laatste (zg. definitieve) vraag voor de volgende maand.
Vb. Vóór 10 januari wo rdt de februariorder gegegeven .
ORIENTATIES
Dit is de klantenvraag voor de vijf maanden na de ordermaand . De eerste
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3 . Invoer
Frekwentie

Van

Aanduiding

Nr.

Aard

Kap.
Afst.

Gele boekje (resultaat kap.
afst.) resp. paarse boekje

30

Opdracht·
informatie

CPD/

Wijzigingen per telex , telefoon etc.

31

Informatie

Kontinu

GMMN
Orderbeh.

Orders en oriëntaties
(ORFI output)

34

Opdrachtinformatie

1 maand

Informatie

1 maand

Informatie nodig voor
procedure
FV

stuklijst en andere FV
informatie

37

Fabr.

kap. informatie en onderhanden-werksituatie
opbr./dlt informatie

38

Mag.

voorraadsituatie

39

Ontw./BM

techn. mogelijkheden

36

I

4 maanden

Koörd.

Reaktie op opzetplan

43

Terugkoppeling

1 maand

Verwerving

Reaktie op informatiebehoefte

41

Terugkoppeling

1 maand

van deze 5 oriëntaties wordt volgende maand order, de andere maanden
zijn opnieuw oriëntatiemaanden .
Vb .. Vóór 10 januari worden de oriëntatievragen voor maart , april , mei ,
juni en juli gegeven.
(Zie ook lijst van begrippen en paragraaf 3.3.4 .)
Beide soorten informatie komen in Nijmegen binnen via een geautomatiseerd
systeem, dat ORFI heet (ORFI =Order Forwarding lndustrial) .
Hierna start een beslissingsproces, dat moet leiden tot akceptatie of afwijzing
van de vraag per maand en per type. Om dit proces goed te laten verlopen,
moet erg veel werk worden gedaan, waarvan slechts een klein gedeelte door
de computer wordt ondersteund.
In de dagen na de 10de van de maand (het afgesproken tijdstip, w,taro p de
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informatie binnen moet zijn) is het planningburo bezig het beslissingsproces,
dat in figuur 3.4.7. als flowchart is getekend, te doorlopen.
Rond de 20ste van de maand loopt dit proces gewoonlijk ten einde en kan
het akceptatiegesprek met GMMN (Groeps Materials Management Nederland), de organisatie die de tekorten over de klanten moet verdelen, plaatsvinden.
Bij het beoordelen van de haalbaarheid van de leveringen, wordt op dezelfde
manier gewerkt als bij beoordeling kapaciteitsoverschrijving, waarbij nu de
plaatjes per type (deSEMT kumulatieve grafieken) worden gebruikt.
Beoordeling van orders en oriëntaties per type
Indien het tekort aan kapaciteit aanleiding geeft tot niet akcepteren,zal men
moeten bepalen bij welk type men op welke manier zal afwijken van de toegekende kapaciteit .
Ook indien de gewenste kapaciteit geakcepteerd wordt, zal men per type dezelfde beoordeling moeten doen omdat bij bepaalde types extra kapaciteit en
bij andere types minder kapaciteit gewenst kan worden.
Bij de types waar extra gevraagd wordt, kunnen de omstandigheden. (onderhanden-werk, voorraden) zodanig zijn dat niet geakcepteerd kan worden.
In deze procedurestap wordt per type "beslist" wat de mogelijkheden zijn.
Men kan hierbij de voorraadnormen (tijdelijk) aanpassen als men bij dit type
incidentele tegenslagen heeft gehad. (Deze voorraadnormen zijn afhankelijk
gesteld van de onzekerheden waarmee men intern en extern gekonfronteerd
wordt, zie paragraaf 3.3.4). Men kan ook de levertijden aanpassen (bijvoorbeeld de order lager, maar de oriëntatie hogerstellen).
Toelichting op figuur 3.4.7. Blokschema
Het computersysteem "ORFI" genereert lijsten waarin de nieuwe orders en
oriëntaties zijn opgenomen. (In een latere fase, 1976, wordt deze informatie
rechtstreeks doorgekoppeld naar het computersysteem "SEMT".)
Indien de formele screening fouten oplevert, moeten deze worden gekorrigeerd vóórdat de informatie bruikbaar is voor verdere verwerking.
Dé informatie wordt door middel van het computersysteem SEMT verwerkt
tot kumulatieve grafieken, waarin ook het onderhanden werk, de voorraden
en de opzetplannen zijn weergegeven. (Zie paragraaf 3.3.5.)
Met de informatie die in de logistiekvergaderingen wordt uitgewisseld is dit
voldoende om de kapaciteit te kunnen beoordelen. (Zie beoordeling kapaciteitsoverschrijding, paragraaf 3.4.2.)
Parallel aan deze aktiviteit worden de orders en oriëntaties vergeleken met de
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Beslissingsproces, blokschema
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oriëntaties, die vorige maand door de klanten werden gegeven. Indien bij deze vergelijking geen of slechts kleine afwijkingen worden gevonden, kan bevestigd worden.
Vervolgens wordt per type beoordeeld of aan de nieuwe vraag voldaan kan
worden (ook met behulp van de kumulatieve grafieken}.
De types of kapaciteitsgrOepen waar problemen optreden, · worden geregistreerd en er wordt eventüeel nog overleg gepleegd met de fabriek over maatregelen die tot verbetering van de situatie kunnen leiden (overwerk, prioriteiten e.d .}. Met dit overleg wordt zeer veel voorzichtigheid betracht, omdat de
fabriek erg optimistisch blijkt bij het schatten van haar mogelijkheden om
bv. storingen op te vangen.
De geregistreerde types en kapaciteitsgroepen worden in een akceptatiegesprek behandeld! waarbij een keuze gemaakt wordt uit de alternatieven. De
beslissingen worden vastgelegd in een verslag, dat dient als leiddraad bij de
uitvoering.
Overzicht van gebruikte afkortingen:
ORFI
SEMT
Info
Kap.
Eval.
Registr.
Akc.
Akcept.
GMMN
M.M .

Order Forwarding lndustrial
System to Estimate the Material Throughput
Informatie
Kapaciteit
Evaluatie
Registreren
Akceptatie
Akceptatie
Groeps Materials Management Nederland
Materials Management

Opmerking
Men zou in eerste instantie verwachten, dat de voorgaande beschrijving theoretisch kan worden voortgezet, waarbij de beslissingskriteria en de beslissingsmethodiek worden beschreven.
Dit is echter niet mogelijk, omdat de kriteria niet vastliggen; de planner bepaalt eventueel in overleg met anderen (de fabriek of de vertegenwoordiger
van de klanten) de kriteria die, afhankelijk van de omstandigheden, gehanteèrd zullen worden. De reden hiervoor is dat de karakteristieken van het te
besturen systeem zodanige onzekerheden introduceren dat de flexibiliteit
van het menselijk ingrijpen onontbeerlijk is.
Het is dan ook niet mogelijk de beslissingskriteria in te bouwen in het computersysteem omdat dan zo vaak veranderingen aangebracht zouden moeten
worden, dat een systeemanalist/programmeur voortdurend ter beschikking
zou moeten staan.
De voordelen van het automatiseren zouden dan snel verdwijnen.
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In hoeverre deze toestand zal veranderen is moeilijk te voorspellen. Twee
soorten veranderingen zijn weliswaar denkbaar, maar ten aanzien van realiseerbaarheid en tijdstip daarvan valt weinig te zeggen:
De karakteristieken kunnen vereenvoudigd worden, bv.:
Geen offshore centra meer
Minder vernieuwing
Konstante doorlooptijden.
De computerfaciliteiten kunnen verbeteren:
Als men door middel van on line verbindingen alle veranderingen in belangrijke data snel kan realiseren en verwerken, wordt het misschien mogelijk zodanig flexibele computersystemen te hebben, dat de besturingsparameters voortdurend aangepast kunnen worden aan de omstandigheden.
Order- en oriëntatie-akceptatie als proces
{Beschouwingswijze van Kampfraath)
Het proces kan in een aantal stappen worden opgedeeld:
TR2

TRl

o - - - - - - o -------f'o _

t

tt

Kl

K3

Figuur 3. 4. 8.

TR1
TR2
TR3
TR4
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R
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K2

R

TR4

TR3

o - - - -... o - - - - - - - - . o

tt t'

Kl

K2

K2 K3

Proces

Het verkrijgen van volledige informatie
Het verkrijgen van goede informatie op tijd
Kapaciteitsinzicht, aanbod en vraag
Inzicht per type, mogelijkheden ten opzichte van vraag
Akceptatie cq. afwijzing van orders en oriëntaties {per type en per
maand).

Om het resultaat R te bereiken moet een proces worden doorlopen met als
tussenresultaten TR 1, TR2, TR3 en TR4.
TR1, het verkrijgen van informatie, lijkt erg eenvoudig, maar vraagt erg veel
zorg van de planningorganisatie.
Indien informatie niet wordt verstrekt, om welke reden dan ook, bestaat de
kans dat in het vervolg van het proces grote problemen optreden, omdat een
aantal beslissingen {bv. ten aanzien van kapaciteit) gebaseerd zijn op volledigheid van informatie.
Een belangrijke konditie is dan ook K3, de goede verstandhouding tussen de
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planner met zijn informatieverschaffers, zoals produktie-afdelingen en centrale planninginstanties.
TR2, het verkrijgen van goede informatie op tijd, vraagt goede en op tijd
werkende computersystemen ( K1), uiteraard gekombineerd met een goede
verwerking van de signaallijsten (de lijsten die de herstelbare inputfouten geven) en ook weer de konditie K3 op die punten waar terugkoppeling nodig
is.
TR3, kapaciteitinzicht in aanbod en vraag, vraagt wederom het goed en op
tijd werken van computersystemen die informatie verwerken die tot kapaciteitinzicht moeten leiden (K1).
Bovendien is een andere konditie (K2) nu essentiëel, nl. de kennis en ervaring
van de planner die zinvolle beslissingen moet nemen (doen nemen) op basis
van veelsoortige informatie. De planner moet "werken" met zijn tussenvoorraden en eindvoorraad, hij moet informatie van diverse zijden "inwegen",
technische informatie, maar ook informatie over ziekte etc. Het inzicht van
de planner is mede bepalend voor het wel of niet krijgen van problemen later: Als men teveel aksepteert, kan men het - alle inspanningen ten spijtmoeilijk goed doen.
TR4, inzicht per type, mogelijkheden ten opzichte van vraag. Hierbij zijn dezelfde kondities als voor TR3 essentiëel.

R, akceptatie cq. afwijzing van orders en oriëntaties, vraagt zeker om de
kondities K2 (kennis en ervaring) en K3 (goede verstandhouding).

Orderbehandeling en dispositie
1. Uitvoer
Voor

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Order- en
oriëntatie
akceptatie

Orders en oriëntaties van
klanten (computersysteem
ORFI) en wijzigingen

34

Opdrachtinformatie

l maand

Magazijn

Leveropdrachten

60

Opdracht

uur
dag

Klant

Bevestiging

63

Terugkoppeling

l maand
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2. Proeed u re
Inleggen in ORFI
. Opdracht {33) wordt daardoor interne opdrachtinformatie {34).
Korrigeren indien nodig
(n.a.v. signaallijsten uit computersysteem).
Bevestigen
Interne informatie {35) terugkoppelen {63).
Uitleveren
Leveropdracht geven aan magazijn {60).
Terugkoppeling {er kan wel/niet geleverd worden) {61 ).
Hierna gaat het magazijn de artikelen fysiek behandelen.
3. Invoer
Van

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Klant

Orders en oriëntaties van
klanten

33

Opdracht

1 maand

Order- en
oriëntatie
akceptatie

Geakcepteerde orders en
oriëntaties

35

Terugkoppeling
Informatie

1 maand

Magazijn

Bevestiging

61

Terugkoppeling

dag

3.4.4 Taakafstemming tussen afdelingen

Koördinatie is de term die in Nijmegen hiervoor gehanteerd werd.

1. Uitvoer
Voor

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Order- en
oriëntatie
akceptatie

Reaktie op opzetplan
Geakcepteerd opzetplan

43

Terugkoppeling

1 maand

Fabriek

Opzetplan

44

Opdracht

1 week2 weken

Fabriek

Storingsinformatie
(storingen in fabriek,
wijzigingen orders e.d.
en reaktie daarop)

45

Terugkoppeling

1 week2 weken
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2. Procedure (zie volgende bladzijde}
3.

Invoer
Van

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Order- en
oriëntatie
akscptatie

Opzetplan

42

Opdrachtinformatie

1 maand

Fabriek

Storingsinformatie

45

Terugkoppeling

1 week2 weken

Koördinatie
De geakcepteerde orders en oriëntaties zijn in opzetplannen "vertaald". De
opzetplannen voor de achter elkaar liggende produktie-afdelingen zijn op elkaar afgestemd via een iteratief proces bij de akceptatie.
leder opzetplan omvat ongeveer 16 weken, zodat een groot deel slechts als
"koncept" gezien kan worden :
Bij een nieuwe akceptatieronde of bij een nieuwe kapaciteitsafstemming kunnen zodanige wijzigingen optreden, dat het opzetplan voor een deel veranderd moet worden.
Dit opzetplan dient als voorstel bij een wekelijks onderhandelingsproces tussen M.M. en afdeling, waarbij het definitieve opzetplan voor de volgende
week wordt vastgesteld.
ledere week kunnen zich dingen voordoen die aanleiding zijn om af te wijken
van het voorstel (bv. ziekte, kalamiteiten bij bepaalde machines, geen materiaal etc.).
Deze nieuwe informatie leidt tot een nieuw geakcepteerd opzetplan (voor de
volgende week) indien de afwijkingen binnen bepaalde grenzen liggen. Indien
de aanpassingen deze grenzen overschrijden moet op "hoger" nivo worden
onderhandeld (het afstemproces moet worden uitgevoerd). De betreffende
grens is vastgesteld op 10 "fo van de kapaciteit, waarbij zowel dit totaal percentage en zeker de afwijking per type die akceptabel is, afhankelijk is van de
voorraadsituatie, de onderhanden-werksituatie en de ordersituatie.

Koördinatie als proces
Analoog met de beschrijvingen van kapaciteitsafstemming en order- en oriëntatie-akceptatie als proces kan ook koördinatie als proces worden beschreven.
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Fabriek
1. Uitvoer

2.

Voor

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Kap. afst.

Kapaciteitsinformatie
(opbrehgsten, doorlooptijden, bottle-necks,
kapaciteitsontwi kke ling)
Periodieke bespreking
M.M. met fabriek
( logistiekgesprek)

13

Informatie

4- 8 weken

Order- en
oriëntatie

Kapaciteitsinforma tie
(storingen, opbrengstdoorlooptijdproblemen)
en onderhandenwerksituatie

38

Informatie

1 -4 weken

Verwerving

Behoefte fabriek aan
verbruiksartikelen

46 en

Opdrachtinformatie

1 maand

17

Magazijn

Leveringen +bon

58

Informatie

1 dag

Procedure

Er is een periodiek kommunikatiepatroon op twee nivo's:
De logistiekbesprekingen onder leiding van de hoofdafdelingschef, waarbij zijn afdelingschefs, de Materials Manager, het hoofd Planningburo en
de groepsleider van de betreffende groep aanwezig zijn (per 4 à 8 weken).
Het planninggesprek onder leiding van het hoofd Planningburo of de
groepsleider van de planninggroep, waarbij de afdelingschef en de baas
aanwezig zijn (per 1 à 2 weken).
Daarnaast is er incidenteel kontakt op ieder mogelijk tijdstip en over allerlei
onderwerpen.

De andere subsystemen worden niet nader beschreven, omdat de relatie met
de produktieplanning minder sterk is:
5.
Verwerving
.6.
Inkoop
7.
Magazijn
8.
Ontvangststation
zijn M.M. funkties die niet met produktieplanning bezig zijn.
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3.

Invoer
Van

Aanduiding

Nr.

Aard

Frekwentie

Koörd.

Opzetplan

44

Opdracht

1 week2 weken

Koörd.

Storingsinformatie
(reaktie op storingen
in de fabriek en grote
wijzigingen in orders)

45

Terugkoppeling

1 week2 weken

Magazijn

Leveringen

59

Informatie
(bon)

1 dag

Kap. afst.

Geakcepteerde gele en
paarse boekje (plannen,
oriëntaties) ter informatie, Produktieplan

14

Opdrachtinformatie

4 maanden

11. IG/HIG =Management (Hoofd) Industriegroep
12. Klant
13. Toeleveranciers intern Philips
14. Toeleveranciers extern Philips
zijn instanties, die een belangrijke invloed op de uitvoering hebben, maar niet
direkt bij de produktieplanning betrokken zijn . Via de drie produktieplanningfunkties worden deze instanties direkt of indirekt benaderd:
16. Ontw. (BM) =Ontwikkeling (Bedrijfsmechanisatie)
17. FV = Fabrikagevoorschriften
zijn voor de volledigheid toegevoegd.

3.4.5 Slotopmerking
Er zijn twee verstoringen ten opzichte van de beschreven "toestand":
1. Het doorbreken van de procedures, informatiestromen etc . door hogere
nivo's van de organisatie.
Men zou kunnen zeggen dat informatiestroom 1 (Beleidsinformatie) zich
dan doorzet via de stromen 6 en 9 en vervolgens via 30, 42 en 44 naar de
fabriek, waarbij vele manieren beschikbaar zijn om deze weg te verkorten
(kortsluiting).
Deze aktiviteit leidt tot veel vervelende situaties en de KT opbrengst
wordt waarschijnlijk teniet gedaan door de negatieve konsekwenties op
wat langere termijn.
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2. De funkties bevatten mensen en vele informatiestromen worden onderhouden door mensen. Dit heeft het nadeel dat de systematiek (bv. frekwentie en bestemming) vaak niet zo duidelijk is (aanzienlijk minder dan
in de schema's en toelichting wordt gesuggereerd) en het voordeel dat
beide (funkties en info-stromen) meebewegen met de behoefte.
Vb.: Indien in de fabrieken grote problemen ontstaan (bv. ziekte) dan zal
eerst de frekwentie van info 13- 14 toenemen en vervolgens zullen
vele andere frekwenties worden opgevoerd {bv. 9- 10 en 6- 7).
Vb.: Indien een leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet (signaal
via 48 of 52) dan zullen evt. een aantal informatiestromen veel frek wenter gaan lopen.
Beide voorbeelden zijn kalamiteiten die men niet wenst te kompenseren
door voorraden. Men zal door extra stuuraktiviteiten (vooral prioriteitenstelling) proberen de gevolgen tot een minimum te beperken.
Vb .: Indien men niet aan zijn leververplichtingen kan voldoen bv. door
een samenloop van omstandigheden, dan zal men ook afwijkend van
de vastgelegde systematiek handelen.
Het model van Philips Nijmegen dat ten grondslag ligt aan de M.M. benadering bevat uiteraard een aantal vereenvoudigingen die soms tot verrassingen
kunnen leiden.
Zo krijgen BM en Ontwikkeling slechts weinig aandacht, terwijl bij introduktie van nieuwe technologieën of nieuwe series van types gedurende langere
tijd (bv. 1 à 2 jaar) het {niet) goed plannen van zo'n introduktie zeer veel invloed kan hebben op de leverbetrouwbaarheid van een gehele produktgroep.
Een andere vereenvoudiging die soms nare konsekwenties kan hebben is het
funktioneren van hulpafdelingen zoals fabrikagevoorschriften en computerafdeling (een steeds belangrijker deel van het resultaat is afhankelijk van het
op tijd draaien van bepaalde programma's).
Door verbetering van het model Philips Nijmegen, door het verminderen van
ingrijpen vanuit direkties (zie 1.) en door het verbeteren van de signalering
bij kalamiteiten zal men het systeem steeds verder kunnen verbeteren, waarbij ook de grotere mogelijkheden van de computer een positieve rol zullen
spelen.
Gezien de karakteristieken van Nijmegen zal de basisproblematiek echter niet
snel veranderen, zodat de menselijke inbreng in het M.M. systeem de komende tijd essentieel zal blijven.
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HOOFDSTUK 4

EVALUATIE
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HOOFDSTUK 4

In dit hoofdstuk wordt de nieuwe situatie, die beschreven is in paragraaf 3.4,
geëvalueerd op de volgende manier:
4.1

De resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven, die het veranderingsproces en het geïmplementeerde produktieplanningsysteem
hebben opgeleverd.

4.2

De besturing
In deze paragraaf wordt de gerealiseerde besturing geëvalueerd met
behulp van de besturingsmodellen van De Leeuw en Kampfraath,
die kriteria geven voor goede besturing.

Daarna wordt in hoofdstuk 5 een samenvattende vergelijking gegeven tussen
de oude en de nieuwe situatie, waarbij ook de overgang met enkele woorden
wordt aangegeven, gevolgd door enkele konklusies.
Een evaluatie als in dit hoofdstuk wordt beschreven is indirekt van aard. Een
aantal resultaten is moeilijk te meten en daarom wordt de besturing op een
aantal kriteria beoordeeld.
Het meetproces van de resultaten wordt vooral bemoeilijkt door de veranderingen in de direkte omgeving die niet in het onderzoek betrokken zijn en
ook door de verandering in doelstellingen, waardoor de beoordeling van de
resultaten verandert. In de oude situatie worden bepaalde resultaten weinig
gewaardeerd en daardoor ook niet gemeten.
Men kan niet vooraf overzien welke doelstellingen uiteindelijk het belangrijkste zullen worden.
Een alternatief ten opzichte van zo'n longitudinale vergelijking (resultaten in
de nieuwe situatie ten opzichte van resultaten in de oude situatie) zou een
statische vergelijking zijn van de resultaten in de nieuwe situatie ten opzichte
van een absolute norm. Een dergelijke norm is voor fabrieken als Philips Nijmegen niet bekend bij de schrijver.
Kriteria voor de besturing, als "absolute" norm zijn gelukkig wel beschikbaar
in de vorm van besturingsmodellen van De Leeuw en Kampfraath, beschreven in hoofdstuk 2.
Hï'erdoor kan een "next best" evaluatie worden uitgevoerd.
4.1

DE RESULTATEN

De resultaten moeten worden gerelateerd aan het gestelde doel. Bij verandering van dat doel kan een gelijkblijvende besturing tot slechtere resultaten
aanleiding geven,
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Daarom wordt eerst gesproken over het doel en daarna over het benaderen
van dat doel.

4.1.1 Het doel

We zullen spreken over min of meer afgeleide doelstellingen. Het ondernemingsdoel, waarover bijlage 4 informatie verschaft, is niet aan de orde.
De afgeleide doelstellingen betreffen onder andere (de volgorde is nu willekeurig}:
Kosten
Leverbetrouwbaarheid
Flexibiliteit
Innovatiegraad
Kwaliteit.
De in bijlage 5 geschetste grondgedachten over ondernemingsbeleid zijn natuurlijk ook de uitgangspunten voor het sociale beleid, waarmee zeer zeker
rekening is gehouden in het veranderingsproces. De resultaten van goederenstroombesturing zullen echter vooral tot uiting komen in de meer bedrijfsekonomische faktoren.
In de periode 1972-1973 ondergingen de afgeleide doelstellingen in Nijmegen
sterke veranderingen:
Tot 1972 werd de fabriek Nijmegen wel beschouwd als een "ontwi kkelfabriek"; daarom werd sterke nadruk gelegd op innovatie en flexibiliteit.
De verandering leidde tot een hogere waardering voor leverbetrouwbaarheid
en kosten van de fabriek Nijmegen als geheel. Bovendien groeide de behoefte
aan kwantificering van de doelstellingen, ten einde een optimum te kunnen
bepalen·. (Kosten en kwaliteit waren reeds goed bepaald, maar de andere
grootheden waren slechts vaag gedefinieerd.}
Een aantal andere veranderingen hangt hiermee samen:
1. Onzekerheden werden "opgenomen" in het planningproces.
Voorheen was stochastiek voor planning een onbekend begrip.
Nu werd een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan fabrieksafdelingen en M.M. gegeven voor het opvangen van deze onzekerheden en
daarmee het optimaliseren van de leverbetrouwbaarheid van Nijmegen
ten opzichte van zijn "klanten".
2. De relatie met de omgeving, met name de Centrale Planninginstanties en
de "klanten" werd duidelijker.
Er werd zeer veel aandacht geschonken aan het akcepteren van verplichtingen, omdat in het verleden de tegenvallers in de fabriek (een gevolg
van onzekerheden!} dikwijls leidde tot grote problemen (bv. bandstilstand) bij de afnemers.
In dit akceptatieproces werd de voorbereiding aan M.M. toegewezen.
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3.

De bijdragen van M.M. in de vorige twee punten leidde tot een verschuiving van verantwoordelijkheden.
De afdeling werd minder als zelfstandige unit beschouwd (een afdeling
werd een deel van een goederenstroom en de goederenstroom als geheel
werd als "onderneming" beschouwd, dat wil zeggen voor dat geheel werden doelstellingen geformuleerd).

Een aantal van deze punten is in vorige paragrafen (o.a. paragraaf 3.3 objekten van verandering) behandeld.
Na een periode van diskussie over de doelstellingen (zie ook paragraaf 3.3.1)
werden een aantal omschrijvingen gegeven, die als volgt kunnen worden samengevat:
Optimaliseer een som* van
1. Kosten
Als gevolg van bezettingsgraden, onderhanden-werknivo's, voorraadnivo's
en andere grootheden, die samenhangen met goederenstroombesturing,
en
2. Leverbetrouwbaarheid * *
van een fabriek als totaal
waarbij voldaan wordt aan min of meer konkrete randvoorwaarden betreffende
3. Flexibiliteit**
ten aanzien van types in een vraag (typeflexibiliteit), ten aanzien van gevraagde kapaciteit (kapaciteitflexibiliteit) en ten aanzien van de innovatiegraad, en
4. Kwaliteit.

4.1.2 Het benaderen van het doel
Het zal duidelijk zijn, dat toen het hierboven beschreven doel gesteld werd,
een situatie bestond (de oude situatie, zie paragraaf 3.2), die ten aanzien van
dit gestelde doel verbetering behoefde.
Het veranderingsproces, dat werd doorlopen, leidde tot een nieuwe situatie,
waarin het doel beter werd benaderd.
In tabel 4.1.1. is een overzicht gegeven van enkele gekwantificeerde grootheden. De oude en de nieuwe situatie is daarin aangegeven met jaartallen, die
voor IC Bipolair en DE niet gelijk zijn. (Zie ook paragraaf 2.3.2.)
Niet alle kostenfaktoren zijn in deze tabel gegeven, voor een deel omdat zij

*

De weging van de grootheden is o.a. afhankelijk van de personen, die deel uitmaken
van het management en van de konjunkturele situatie.

** De omschrijvingen van deze begrippen zijn opgenomen in de "lijst van begrippen".
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lntegrated Circuits
Bipolair

1972

1975

Diskrete Elementen
(Halfgeleiders)
Kristallen
1973

1976

1. Kosten
-Bezettingsgraad
diffusie
- Onderhandenwerk
IC diffusie
IC voormeten
IC montage*
IC eindmeten
Plakfabrikage
DE epi
DE diffusie
DE voormeten
-Voorraad
Kristallen (voor
DE zijn dit de
eindprodukten)

± 80 "'o

6 weken
2 weken
6 weken
2 weken

6 weken
2 weken
6 weken
2 weken

10 weken**

-Ruwe plakken
(uitgangsmatèriaal voor diffusie)

4 weken

2. Leverbetrouwbaarheid

70-80 "'o

3. Flexibiliteit

Tabel 4.1.1.

*

± 80 "'o

?

± 14 weken
(gedifferentieerd, zie
par. 3.3.4)
**
4 weken
(universeel
bruikbaar)

90-95 "'o
Afhankelijk
van voorraad en
OHW positie (zie par.
3.4)

± 95 Ofo

± 90 Ofo

6-15 weken
2 weken
12-20 weken
2 weken

4-12 weken
2 weken
8-12 weken
2 weken

4 weken

± 10 weken

(gedifferentieerd, zie
par. 3.3.4)
4 weken

± 8 weken

(gedifferentieerd, zie
par. 3.3.4)
60-80 Ofo
?

90-95 "'o
10 Ofo typeflexibiliteit
per maand
(zie par. 3.3.4.)
Verder afhankeiijk van toestand

Overzicht van enkele gekwantificeerde grootheden

lnklusief transport naar en van offshore.

** Waarvan ± 6 weken in hetoffshore centrum.
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niet relevant zijn in verband met het veranderingsproces (bijvoorbeeld de bezettingsgraad in andere afdelingen dan de diffusie, was geen onderwerp van
diskussie) en voor een ander deel, omdat de kwantificering moeilijk is.
Een voorbeeld hiervan zijn de kosten van de goederenstroombesturing. Men
kan wel de kosten van een bepaalde afdeling (bijvoorbeeld Materials Management) brekenen, maar men kan erg moeilijk inzicht verwerven in de kosten
die gemaakt worden voor de goederenstroombesturing door de mensen die
niet tot zo'n afdeling behoren. Met name deze kosten zullen sterk verminderen, indien de goederenstroombesturing beter uitgevoerd wordt. Over enkele
indikaties, zoals de frekwentie van de planninggesprekken , de probleemtypes
en de tevredenheid van de managers wordt hieronder iets gezegd.
Een andere belangrijke' kostenfactor die niet aan de orde komt, is het afstemverlies. Indien de leverbetrouwbaarheid van de produktie-afdelingen bij ~
voorbeeld 70 % is, en indien er niet voldoende voorraad is om dit op te vangen, zal de afnemende afdeling van de betreffende produktie-afdeling hiervan
de gevolgen moeten dragen.
Dit geldt voor afdelingen binnen Nijmegen die beleverd worden door andere
afdelingen binnen Nijmegen, maar ook voor afdelingen buiten Nijmegen.
Over kwaliteit is in de tabel 4.1.1. geen enkele indikatie opgenomen, omdat
de schrijver vindt dat dit onderwerp niet direkt gerelateerd is aan goederenstroombestu ring.
De gegevens, die in de tabel 4.1.1. zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de
maandelijkse rapportage die per afdeling wordt gegeven (onder andere onderhanden werk en voorraad), op interne M.M. rapportage·(onder andere leverbetrouwbaarheid), op procedure-afspraken {flexibiliteit) en op diskussie met de
afdelingsleiding betreffende bezettingsgraad.

Frekwentie van de planninggesprekken waarin men de korte termijnproblematiek bespreekt.
1975 Vrijwel dagelijks is er kontakt tussen het produktieburo en de afdelingen . Er wordt vooral gechasseerd, zonder vooraf een goede planning
uit te voeren.
1973 Wekelijkse planninggesprekken bij IC Bipolair diffusie en meten, bij
DE diffusie en in Lent.
De opzetplannen d ie worden gehanteerd, leggen de kapaciteit beter
vast dan de afleverplannen die voorheen werden gebruikt (zie ook paragraaf 3.3.3).
Door vooruit over de belading van de kapaciteit te spreken, wordt
chasseren achteraf voorkomen .

Probleem types*
Een probleemtype is een type dat moeilijkheden geeft of gaat geven bij het
op tijd en in de juiste aantallen afleveren.
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IC Bipolair
1973 30 tot 50 probleemtypes van de circa 100.
Dit leidt tot veel onrust in de afdelingen (chasseren, met als gevolg kapaciteitsverlies) en tot een minder goede verstandhouding tussen de afdelingen en Materials Management.
1975 Alleen nieuwe types, waarvoor onder voorbehoud verplichtingen geakcepteerd worden, leidden tot problemen.
DE kristallen
1973 50 of meer probleemtypes.
-1974 Bij DE diffusie en Materiaalfabrikage Lent werd de nieuwe besturing
in 1975 operationeel.
1976 Tien of meer probleemtypes, waarbij soms een groter aantal voorkomt
als er zich in een afdeling grote kapacitatieve kalamiteiten voordoen.
(De benodigde voorraden waren in 1976 nog niet opgebouwd.)
Deze kalamiteiten bestaan uit opbrengstproblemen (tot 50 % lagere
opbrengsten, relatief ten opzichte van het normale nivo) en doorlooptijdproblemen (tot dubbele doorlooptijd ten gevolge van machinestoringen en andere interne afdelingsproblemen).

Tevredenheid van de managers
Eind 1976 werd een onderzoek uitgevoerd door een team van organisatiedeskundigen onder leiding van Stuve. Hierbij werd onder andere de mening ten
opzichte van het funktioneren van de goederenstroombesturing gevraagd
(Stuve, 1976 en Stuve, 1977).
De algemene konklusie hierbij was een positieve mening ten opzichte van het
funktioneren van produktieplanning, het doel van de goederenstroombesturing, dat door het Materials Management wordt uitgevoerd. Een opmerking,
die hieraan werd toegevoegd was dat het deel van de goederenstroombesturing dat in de produktie-afdeling moet worden uitgevoerd, was achtergebleven ten opzichte van de verbeteringen die in het M.M.-deel waren aangebracht.
In termen van de beschouwingswijze van Kampfraath betekent dit: Men kan
niet de uitvoering van het deel van opgave 111 (bestemmen) dat door M.M.
wordt uitgevoerd, onbeperkt verbeteren zonder het andere deel, dat door de
afdeling wordt uitgevoerd, te verbeteren.

*

Het begrip "type" wordt gehanteerd voor het aangeven van een produkt of een groep
produkten. In een afdeling worden enkele tientallen tot enkele honderdtallen produkten gemaakt.
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4.2

DE BESTURING

4.2.1 Goede besturing
aan de hand van het besturingsparadigma van De Leeuw
Bij een goede besturing is aan de volgende voorwaarden voldaan:
1.
2.
3.
4.

Voldoende mogelijkheden tot ingrijpen.
Een adekwaat model, aanwezig in het besturingsorgaan.
Goede interne struktuur van het besturingsorgaan .
Juiste informatie over:
a. toestand
b. input
c. output
d. opgedragen doelen.

Dit werd reeds in paragraaf 2.2 .1.2 gesteld.
Hieronder wordt de nieuwe situatie en eventueel de veranderingen die daartoe leiden, in dit licht beschouwd.
Indien aan de genoemde voorwaarden ·is voldaan, kan gezegd worden dat een
goede besturing is gerealiseerd.

ad.1

Voldoende ingrijpmogelijkheden

We zullen de volgende punten nader beschouwen :
Opzetplannen (zie ook paragraaf 3.3.3)
Normen voor voorraden aanpassen (zie ook paragraaf 3.3.4)
Urgenties stellen (noodgevallen)
Niet of gedeeltelijk akcepteren van de vraag (zie ook paragraaf 3.4).
In de normale procedure (zie hoofdstuk 3) wordt "ingegrepen" via opzetplannen.
Bij deze "ingreep" is zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de afdeling(en) in de gegeven omstandigheden.
Indien zich "storingen" voordoen, intern (bv. technisch, ziekte) of extern
(sterke vraagfluktuatie), is de mogelijkheid aanwezig de voorraadnormen aan
te passen of in de akceptatie in te grijpen. Het laatste is via een goed overeengekomen procedure ten opzichte van de omgeving vastgelegd.
In kritieke situaties kan, meestal in kombinatie met één van de vorige punten, overgegaan worden tot het stellen van prioriteiten. Deze mogelijkheid
wordt zeer voorzichtig gehanteerd omdat hierdoor meestal kapaciteit verloren gaat, hetgeen in kritieke situaties niet gewenst is.
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De bovenstaande ingrijpmogelijkheden worden door de produktieplanners
voldoende geacht om de voorkomende problemen op te vangen.
In de ou.de situatie waren de ingrijpmogelijkheden meer beperkt.
1. Men hanteerde afleverplannen voor alle afdelingen, dus ook diffusie.
Hoewel de vorm van deze plannen gedetailleerd ingrijpen doet vermoeden (afleveraantal per week per produkt werd opgegeven), bleek dat nauwelijks voorspelbaar was welke aktie er op een gewijzigd afleverplan zou
volgen. (Deze uitspraak geldt voor afdelingen met grote onzekerheden in
opbrengst en doorlooptijd).
Het ingrijpen door middel van zo'n plan was daarom beperkt (zie ook paragraaf 3.3.3).
2. Men hanteerde een "vaste" voorraadnorm van vier weken.
Ingrijpen via het bewust sturen naar een afwijkende voorraadnorm was
niet mogelijk.
3. Urgenties stellen geschiedde in de oude situatie veel, meer dan in de
nieuwe situatie. Hierbij geldt dezelfde opmerking als bij punt 1.: het was
slecht voorspelbaar welke uitwerking ze hadden. Indien men urgenties
tot het uiterste beperkt houdt (< 1 %) is het mogelijk een uitzonderlijke
aktie tot een goed einde te brengen, zonder gevolgen voor andere partijen
in de afdeling.
4. Het niet akcepteren van (een deel van) de vraag was in de oude situatie
moeilijk. Zo'n "neen" moest (en moet!) omkleed worden met ·goede en
kwantificeerbare argumenten.
In de oude situatie waren dergelijke argumenten vaak niet beschikbaar.
Via informele relaties had en heeft men nog andere ingrijpmogelijkheden.
Men kan daarop echter niet vertrouwen in verband met mogelijke ziekte of
afwezigheid.
ad.2

Een adekwaat model

In het besturingsorgaan (Materials Management en met name het Planningburo) is een gedetailleerd model van het te besturen systeem aanwezig. In
hoofdstuk 3 is dit model beschreven.
Er kan zodanig met het model gewerkt worden (in kombinatie met punt 4,
juiste informatie over toestand etc.) dat in het te besturen systeem de opmerking gehoord wordt dat M.M. de toestand beter doorziet dan de afdeling,
waarin zich problemen ophopen.
Deze opmerking (onder andere) leidde tot een aktiviteit op het gebied van
produktiebestu.ring zodat in de toekomst afgestemde modellen door de afdelingen en door M.M. gehanteerd kunnen worden (Projekt Bertrand -Wortmann, leidend tot een nieuwe oplossing goederenstroombesturing Nijmegen
in 1979 en volgende jaren).
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Met betrekking tot de tweede voorwaarde kan derhalve worden gesteld, dat
daaraan in de nieuwe situatie beter is voldaan dan in de oude situatie.
ad.3

Interne struktuur

In de oude situatie was de produktieplanning ondergebracht in het produktieburo, vermengd met de externe verwervingsfunktie.
Door het groeien van IC Bipolair en het starten van montage in off share centra, ontstond een problematiek die sterk verschilde van de DE-problematiek
op de punten:
a. Innovatie (meer dan bij DE)
b. Off share montage, bestuurd door Nijmegen.
Daarom werden in het planningburo produktstroomgerichte groepen opgericht en werden funkties die niet direkt met produktieplanning te maken
hadden afgescheiden. (Zie ook paragraaf 3.3.7.) Deze groepen gingen werken
vanuit het principe "integrale goederenstroombesturing". Door de in paragraaf 3.4 beschreven systeemretikulatie kon binnen zo'n groep een goede interne struktuur worden bereikt. Dit ging vaak gepaard met organisatorische
veranderingen, omdat het werken volgens de in paragraaf 3.4 beschreven procedures andere eisen stelde dan het werken in het weinig gestruktureerde
produktieburo in de oude situatie.
De "strukturering" vond dus plaats in twee stappen:
1. Produktstroomgerichte opstelling met integrale goederenstroom besturing.
2. Het duidelijk scheiden van kapaciteitsafstemming, order- en oriëntatieakceptatie en taakafstemming met bijbehorende procedures en onderlinge relaties.
ad.4

Juiste informatie over
toestand
input
output
opgedragen doelen.

Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van gecomputeriseerde informatiesystemen.
a.

Toestandsinformatie
Deze informatie wordt gebruikt om
1. het model (punt 2) indien nodig bij te stellen (opbrengsten die afwijken van de verwachting, doorlooptijden die afwijken) en om
2. de toestand te beoordelen.
Voor de eerste doelstelling (evt. bijstellen van het model) wordt de toestandsinformatie geanalyseerd en vergeleken met de "normen" die men
heeft gesteld. Een voorbeeld hiervan is de vergelijking van het totaal onderhandenwerk in een afdeling met de input gedurende de afgelopen tijd

140

(aantal weken doorlooptijd). Indien hier grote afwijkingen optreden, is
de opbrengst of doorlooptijd afwijkend van de "norm". Dit leidt dan tot
een bijstelling van het model (tenzij ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen).
Voor de tweede toepassing wordt het onderhandenwerk en de voorraden
periodiek gepeild, waarbij gebruik gemaakt wordt van computerprogramma's die gebaseerd zijn op dagelijks muteren (verschuiving van onderhandenwerk van één fase naar de volgende en voorraadmutaties door ontvangsten en leveringen). Een deel van het onderhandenwerk, m.n. de
pijplijn naar en van off share centra wordt met de hand gevolgd door de
off share groep.
b. Inputinformatie
De belangrijkste inputinformatie bestaat uit een opzetplan per afdeling.
In dit opzetplan is vermeld welke input voor een bepaalde week ·nodig is.
Bij het opstellen van het plan is rekening gehouden met de randvoorwaarden van de afdeling en aanwezigheid van het uitgangsmateriaaL Gewoonlijk zijn grote wijzigingen niet nodig in het overleg dat wordt gepleegd
over de definitieve input in een bepaalde week.
Andere inputinformatie is de realisatie van het opzetplan eventueel met
de opmerkingen waarom is afgeweken van het oorspronkelijke opzetplan.
In uitzonderingsgevallen wordt extra input aan de afdelingen gegeven in
de vorm van urgenties.
c. Outputinformatie
De output per afdeling wordt bekend via een gecomputeriseerd systeem
dat de voorraadmutaties registreert. ledere afdeling levert namelijk aan
het magazijn. Deze informatie wordt vergeleken met de verwachte afleveringen en afwijkingen leiden tot aktie (overleg over het eventueel bijstellen van het model).
d. Informatie over opgedragen doelen
De opgedragen doelen zijn voor het besturingsorgaan leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en optimale kosten (zie ook paragraaf 4.1 ). De vertaalde doelen voor de afdelingen zijn het re<~..liseren van de opzetplannen, de
opbrengsten en de doorlooptijden zoals afgesproken met M.M., die leiden
tot afleveringen die in de buurt liggen van de verwachte afleveringen .
Voor het opvangen van de afwijkingen tussen gerealiseerde en verwachte afleveringen worden voorraden aangehouden en beheerd, zodat de leverbetrouwbaarheid en de flexibiliteit voldoen aan de wensen van "hogere" besturingssystemen, zonder dat de afdelingen dit waar kunnen maken.
De opgedragen doelen aan de fabriek Philips Nijmegen (afleveringen in een
bepaalde periode) worden expliciet gemaakt met behulp van een gecomputeriseerd informatiesysteem dat de klantenorders en klantenoriëntaties verwerkt, aangevuld met planninginformatie op middellange termijn.
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Een garantie voor de juistheid van de informatie uit de diverse informatiebronnen (onderhanden werk, voorraden, afleveringen) wordt verkre~en door
het feit, dat dezelfde informatie ook wordt gebruikt voor de financiële rapportage. Deze rapportage vormt een basis voor de beoordeling van de produktie-afdelingen.

4.2.2 Goede besturing
aan de hand van de beschouwingswijze van Kampfraath
In paragraaf 2 .2 zijn bij de behandeling van de beschouwingswijze van Kampfraath reeds enkele voorbeelden gegeven van de goederenstroombesturing in
de fabriek Nijmegen. In paragraaf 3.3, objekten van verandering, zijn enkele
veranderingen beschreven, die ingegeven worden of verklaard kunnen worden
door de beschouwingswijze van Kampfraath. De punten die met goede besturing te maken hebben, zijn:
1. De uitvoering van bestuurlijke opgaven.
2. De aandacht voor het C en D proces.
3. Het balanceren van konditiesten opzichte van het nivo van bestuurstechnische perfektie.
Bij een uitgebreid onderzoek in het onderhoud (Marcelis, 1976) bleek het
mogelijk empirisch kriteria vast te stellen voor het derde punt op basis van
relaties tussen konditiesen nivo van perfektie, die in een groot aantal (± 200)
bedrijven vastgesteld werden.
De bedrijven die niet dichtbij de regressielijn lagen, dus of teveel of te weinig
kondities of nivo van perfektie hadden ten opzichte van de meeste andere
bedrijven, bleken ook qua resultaat minder goed te werken .
ad.1

De uitvoering van bestuurlijke opgaven ·

Alle bestuurlijke opgaven moeten worden uitgevoerd. In de oude situatie
goederenstroombesturing Nijmegen, werd opgave I (Het afstemmen) "uitgevoerd" door een aantal lijnfunktionarissen, die ieder een klein stukje "erbij
deden". Door het koncentreren van opgave I in het planningburo werd een
veel betere uitvoering mogelijk.
Ook opgave lil (Het bestemmen) werd in de oude situatie door de produktieafdeling zelf uitgevoerd. Door de invoering van een taakafstemming bij het
Materials Management kreeg opgave lil een eenduidige uitvoering: Voor alle
produktie-afdelingen wordt dezelfde methode gebruikt bij de uitvoering van
opgave lil.
ad.2

De aandacht voor het C en D proces

Door het opzetten van een groep PSA (Procedures, Systemen en Automatie)
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binnen de Materials Management-organisatie wordt het C proces uit de beschouwingswijze van Kampfraath geïnstitutionaliseerd. Deze groep zorgt ervoor dat de procedures, systemen en methodes die in het planningburo
worden gebruikt, worden aangepast of vervangen, indien dat noodzakelijk is.
Hiermee worden belangrijke kondities van het B proces (de goederenstroombesturing} beihvloed.
Het D proces was op sommige tijdstippen expliciet aanwezig, nl. bij het starten van het organisatie-onderzoek en bij het instellen van de PSA-groep. Maar
ook daarna is de aandacht voor het D proces sterk gebleven, omdat men is
gaan zien dat men hiermee de goederenstroombesturing in positieve zin kan
beïnvloeden.
De veranderingen die zijn opgetreden, zijn in overeenstemming met de aanbevelingen die uit de beschouwingswijze van Kampfraath zijn af te leiden.
ad.3

Het balanceren van kondities ten opzichte van het nivo van bestuurtechnische perfektie

Aangezien er voor dit besturend proces (Produktieplanning) geen "normen"
bestaan, zoals bv. wel voor de besturing van het onderhoud (zie Marcelis,
1976} zullen de kondities en het bijbehorend nivo van perfektie als dynamische grootheden worden beschreven.
De verbeteringen in nivo van perfektie zullen worden gerelateerd aan de verandering van de aanwezige kondities, die in paragraaf 2.2 zijn beschreven.
Een overzicht van verandering (meer kondities, eventueel minder kondities}
en de daarmee samenhangende verbeteringen (nivo van perfektie} ziet er als
volgt uit:
1. Geleidelijke vervanging van een aantal mensen, waarbij het gemiddelde
opleidingsnivo en het systematisch inzicht werden verhoogd waardoor de
kond ities
Mensen en
Kennis
werden verbeterd.
2. Informatiesystemen werden geimplementeerd, deels registratief (bv.
ORFI), deels besluitvoorbereidend (bv. lnventory Control, SEMT}, waardoor de kondities
Informatie en
Systemen
werden verbeterd.
3. Een samenhangend deel van funkties en bijbehorende procedures werd
opgebouwd., waardoor de kondities
Organisatie,
Systemen en
Informatie
werden verbeterd.
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4. De ruimte werd verbeterd, waardoor een betere opstelling van de mensen
mogelijk was. Hierdoor werd de konditie: Middelen (Ruimte) verbeterd.
5. Door het vastleggen van de procedures in bruikbare vorm werd de konditie
Organisatorische regelingen
positief beïnvloed.
Het gevolg van deze verandering was een verhoging van het nivo van perfektie:
a.

De mate van systematiek werd verhoogd door de drie eerste veranderingen.
Procedures zijn uitgebreid aanwezig en een deel van de funkties wordt
ondersteund door computerprogramma's.
b. De terugkoppeling die in de oude situatie via informele kontakten en besprekingen met weinig regelmaat geschiedde, werd verbeterd door de instelling van periodieke besprekingen en procedureregelingen van de terugkoppeling die op de verschillende nivo's (planner, groepsleider, hoofd
planningburo, Materials Manager) zou moeten plaatsvinden.

c.

Het vooruitzien werd verbeterd door de introduktie van het computerprogramma SEMT, waardoor iedere maand een beeld van de komende
zes tot zestien maanden kan worden verschaft op basis van recente toestandsinformatie en vraag.
De logistiekbesprekingen, die werden ingesteld, voegen hieraan een beeld
toe betreffende de beschikbare kapaciteit.

d. De integratie werd verbeterd door de introduktie van integrale goederenstroombestu ring.
In 1977 werden akties gestart om tot integratie in groter verband (I ndustriegroep) te komen.
De hier genoemde veranderingen zijn de andere groeperingen, beschreven in
paragraaf 3.3. en 3.4.
De vraag of een goede balans tussen konditiesen nivo van perfektie werd bereikt, kan niet kwantitatief worden beantwoord, omdat daartoe een onderzoek van vele vergelijkbare situaties zou moeten worden uitgevoerd. Zowel
de kondities als het nivo van perfektie werden verbeterd.
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HOOFDSTUK 5

SAMENVATTING EN KONKLUSlES
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HOOFDSTUK 5

5.1

SAMENVATTENDE VERGELIJKING OUDE EN NIEUWE SITUATIE NIJMEGEN

In het overzicht op de volgende bladzijden worden de oude en nieuwe situatie kort samengevat. Ook wordt de overgang van oude naar nieuwe situatie in
enkele woorden aangegeven.
Het overzicht is gerangschikt naar de volgende gezichtspunten.
A.
B.
C.
D.
E.

Situatie
Objekten van verandering
Besturingsparadigma
Beschouwingswijze van Kampfraath
Resultaten.

In de laatste kolom is aangegeven in welke paragraaf dit onderwerp is behandeld.
Het begrip "situatie" wordt op twee manieren gebruikt.
In de kolommen wordt de oude en de nieuwe situatie naast elkaar gezet,
met daartussenin de overgang. Dit wordt gedaan voor alle bovengenoemde gezichtspunten.
Eén van de gezichtspunten is de situatie. De verandering van deze situatie
is een autonoom gebeuren, dat niet of weinig beihvloed werd door het
onderzoek. Dit punt A is voor de volledigheid toegevoegd, als een referentiepunt voor de andere gezichtspunten. (De verbetering van de resultaten zou bv. gerelateerd kunnen worden aan de verandering van de situatie
alleen.)
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Oude situatie

Overgang

Nieuwe situatie
3.1

A. SITUATIE
Worden eerder
slechter dan
beter, gedurende de gehele
periode van onderzoek
1972-1976

1.

Externe faktoren
marktfluktuaties
personeelproblematiek
financiële mogelijkh

2.

Beheerstheid
kwalitatief

Onbeheerste
opbrengst
s = 10 à 20%
x= 50%
(x =gemiddelde
s = standaarddeviatie)

Onbeheerste opAktiester verbetering worden brengst
''gek om pens=10à200fo
seerd" door In· )<: = 50%
novatie

3.

Beheerstheid
kwantitatief

In veel afdelingen is de doorlooptijd weinig
beheerst
s = 10 à 20
dagen

Akties ter verbetering (produktiebesturing in
de afdelingen)
197 5- .....

In enkele afdelingen is de doorlooptijd beter beheerst
s = 5 dagen
o.a. Diffusie
IC bipolair
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Oude situatie

Overgang

B.

OBJ EKTEN VAN
VERANDERING

1.

Plantdoelstellingen

Weinig konkrete plantdoelstel
lingen (er zijn
wel konkrete
afdelingsdoelstellingen)

1. Doelstellingen analyse
1973-1974

2.

Besturing goederenstroom

Niet of nauwelijks integraal
en weinig procedureel vastgelegd

2. Plantvoorraad besturen
i.p.v. magazijnvoorraad (opdracht M.M.)
1972

3.3
Konkrete plantdoelstellingen:
- Leverbetrouwbaarheid
- Flexibiliteit
- Kosten

Integrale goederenstroombesturing gerealiseerd
voor IC bipolair,
Diskrete Elementen en Materiaalfabrikage
3. Inputregeling Bijbehorende
per afdeling op procedures bebasis van taakstaan (par. 3.4)
afstemming tussen afdelingen
1973-1975
4. Normvoorraadonderzoeken tussenvoorraden
1974-1975
5. Informatie
uit schakels van
de keten bij elkaar in één systeem (SEMT)
1973-1976
6. Verantwoordelijkheidsverdeling afdelingen en M.M.
1974-1976
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Nieuwe situatie

3.

Organisatiestruktuur
M.M.

Oude situatie

Overgang

Alle M.M. funkties (verwerving,
fysieke distributie, dispositie
chasseren, planning en automatievoorbere iding) zijn bij
de planners ondergebracht

7. Organisatieveranderingen
in drie fases
(zie ook par.
3.3) naar produ ktgerichte
planninggroepen en aparte
M.M. afdelingen voor di spositie en fysieke
distributie
Oprichting van
een stafgroep
voor procedures, systemen
en automatie
1974-1975

Nieuwe situatie
Organisatie aangepast aan de
funkties die vervuld moeten
worden, de
planningafdeling
verzorgt alleen
de planning
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Oude situatie
C.

BESTURINGSPARADIGMA VAN
DE LEEUW

1.

Voldoende ingrijpmogelijkheden

*

Voor afkortingen
zie hoofdstuk 3

2.

Een adekwaat model
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Overgang

Nieuwe situatie
2.2

- Introduktie
van procedures MM t.o.v.
produktie-afdelingen,
GMMN en
CPD*
- Verantwoordelijkheidsgroei MM
t.a.v. plantresultaat goederenstroom
- Plantvoorraad
en niet meer
magazijnvoorraad is basis
- Opzetplan per
afdeling
1972-1976

Ingrijpmogelijkheden via kapacite itsafs temming,
order- en oriëntatie-akceptatie en
taakafstemming
beschreven in
par. 3.4

3.3
3.4

Niet adekwaat
- Kapaciteit van - Kapaciteit van
afdelingen in
afdelingen in
opzetaantallen
afleveraan tal.- Leerproces
Ien
( logistiekbe- Opbrengst en
sprekingen)
doorlooptijdinformatie niet waardoor
up to date en
kwaliteit toeglobaal
neemt, ook
- Voorraadnorm van opbrengststelling globaal en doorlooptijdinformatie
- Onderzoeken
normvoorraden

Adekwaat, procedureel geregeld
( logistiekbesprekingen)
Kwantitatieve
modellen van afdelingskapaciteit
diffusie worden
ontwikkeld
(1976- ... .
o.a. Bertrand)

3.3

Beperkt, alleen
via magazijnvoorraden en
informele procedures

Oude situatie
3.

Goede interne struk·
tuur·van het besturingsorgaan

Overgang

Alle M.M. funk- - Planningfunktie krijgt duities ondergebracht bij de
delijke plaats
-Oprichting
planners
stafgroep in
M.M. ten behoeve van onderhoud procedures en
systemen
-In planningafdeling produktgerichte
opstelling
(integrale goederen.stroombesturing)
- Kwaliteit personeel aangepast aan funktie

Nieuwe situatie
Doelgerichte
en doelmatige
struktuur binnen
M.M. t.a.v.
produktieplanning

3.3
3.4

1974-1975
4.

Juiste informatie over
a. Toestand

Voorraden, or- Ook onderhanders en plannen denwerk bekend
bekend
Introduktie
SEMT

Relevante informatie, bruikbaar
verwerkt, aanwezig

3.3
3.4

1973-1975
b. Input

Aanwezig

c. Output

Aanwezig

d. Opgedragen doelen

PlantdoelstelJingen weinig
konkreet
Nadruk ligt op
afdelingsdoelstellingen

Aanwezig
Aanwezig
Doelstellingen
analyse en diskussies over
doelen

PlantdoelstelJingen konkreet
- Leverbetrouwbaarheid
-Flexibiliteit
-Kosten
Afdelingsdoelstellingen ondergeschikt aan
plantdoelstelJingen
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Oude situatie
D.

1.

2.
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Overgang

Nieuwe situatie

BESCHOUWINGSWIJZE VAN
KAMPFRAATH

2.2

Bestuurlijke opgaven

3.3
M.M. krijgt een
duidelijke ondersteunende
funktie bij afstemming
Gestart als projektleiding
IC logistiek
1973-1975

5 ystemati sche
voorbereiding
door M.M.
Beslissingen
door management inklusief
M.M.

Opgave I
Afstemmen
(Goederenstroombesturing)

Weinig systematisch
Afde Iingschefs
en hoofdafdelingschefs dragen bij (produktie-afdelingen)

Opgave 11
Bewerkstelligen

Produktie-afdelingen

Opgave 111
Bestemmen
(Goederenstroombesturing)

Suboptimalisatie
Autonome produktie-afdelingen optimaliseren kostenresultaat

M.M. krijgt de
taak om te koordineren tussen de produktie-afdelingen
Introduktie van
opzetplan per
week op basis
van integrale
besturing
1973-1975

Minder sub optimalisatie
Leverbetrouwbaarheid, flexibi li teit en kosten
van plant als geheel worden ingebracht
Produktie-afdeling blijft deel
opgave lil uitvoeren (binnen
het opzetplan
per week)

Alleen A en B
proces krijgen
volle aandacht

Aandacht voor
C en D proces:
-Inschakeling
hulpafdelingen
die procedures
en systemen
verbeteren
-Oprichting van
zo een afdeling
in M.M.
(PSA, Procedures, Systemen en Automa tie)

Organisatie M.M.
bevat zelf een
groep die proceduresen systemen kan vernieuwen en problemen in dit gebied
kan signaleren

A-B-C-D proces

Produktie-afdelingen

3.3

Overgang

Nieuwe situatie

a. Mensen

Geleidelijke
vervanging van
een aantal
mensen
1973-1975

Mensen passen
beter bij funkties

3.3

b. Informatie

Implementatie
van informatiesystemen,
registrerend en
ook besluitvoorbereidend
1973-1975

Meer informatie
en beter verwerkte informatie

3.3
3.4

Oude situatie
3.

Kondities

c. Ruimte, apparatuur,
systemen e.d.

d. Organisatie

e. Kennis

4.

Zie ook punt
C.4

Informatiesystemen werden
sterk verbeterd
1973-1975
Alle M.M. funk- Vele veranderingen
ties ondergeZie punt C.3
bracht bij de
planners
Vastleggen van
procedures, zie
par. 3.4

Aangepaste
organisatie
Meer kennis
beschikbaar

Nivo van perfektie
a. Mate van systematiek

* Voor afkortingen
zie hoofdstuk 3

Invoering sysBe ter verwerkte
temen, registre- informatie (sysrend en besluit- temen)
Procedures
voorbereidend
· (o.a. SEMT)
Zie ook punt
1973-1975
Introduktie van C.4 en punt C.2
procedures van
M.M. t.o.v. produktie-afdelingen, GMMN en
CPD*
1974-1976
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Oude situatie

Overgang

Nieuwe situatie

b. Feedback

Via informele
kontakten en
onregelmatige
besprekingen

Instellen van
periodieke
besprekingen,
per maand à 6
weken (logistie kbespreki ng)
en per week
(planninggesprek)

Meer systematische feedback

c. Vooruitzien

Men kijkt onge- Invoering van
veer 4 perioden maandproceduvooruit met een re (o.a. SEMT
voortschrijdend en logistiekviermaandsplan bespreking)
(zie MPP in lijst
van begrippen)
Verder worden
op willekeurige
tijdstippen veranderingen aangebracht
Autonome pro- Integrale goededuktie-afdelin- renstroombesturing wordt gegen
introd uceerd

d. Integratie
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Periodieke evaluatie van komende
12 à 16 maanden
(per 4 maanden)
en komende 6
maanden (per
maand)

Integrale goederenstroom plant
Nijmegen
Opm.: In 1977
worden akties gestart om in groter
verband (Industriegroep) tot integratie te komen

Oude situatie

Overgang

Nieuwe situatie
4.1

E.

RESULTATEN

1.

Leverbetrouwbaarheid

Werd niet gemeten, naar
schatting
70-80%

Aantal probleemtypes

Groot, voor een Procedures
voorraad nordeel t.g.v. fouten in de "plan- men etc. samenvattend
ning"
betere goederenstroombesturing

2.

Flexibiliteit

Schijnbaar onbeperkt, praktisch gering
(afdelingsmogelijkheden produktie zijn
bepalend)

Wordt in doelstellingendiskussie behandeld
Normvoorraden worden
afgestemd
flexibiliteit

Beperkte, maar
in procedures
bepaalde flexibiliteit

3.

Voorraden

Geen strenge
normen
Meestal wordt
vier weken gehanteerd
Voorraadfunkties zijn onduidelijk

Normvoorraad
onderzoeken
1974-1975

Wel strenge normen en nauwgezette voorraadbesturing
Voorraadnivo
past bij voorraadfunktie

4.

Tevredenheid
managers ten aanzien
van de bijdragen van
M.M.

Gering

Verschuiving
van deel goederenstroomverantwoorde lijkheid naar M.M.
1973-1976

Positief, ondanks
zeer lang doorzettende problemen
met "autonomieverlies" van de
produktie-afdelingen

Werd in doelstellingen opgenomen
Werd gedefinieerd
Akties tot verbetering
1973-1976

90-95 'Yo

Minder dan
vroeger
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Oude situatie

Overgang

Nieuwe situatie

5.

Interne konjunktuur
binnen Nijmegen

Afstemmingsproblemen
Zie bv. Werner
en Van Deursen, 1971
Daardoor interne konjunktuurverschijnselen

Integrale goede- Geen interne
konjunktuurrenstroombeverschijnselen
sturing wordt
geïntroduceerd

6.

Kosten

Lage tussenvoorraden en lage voorraadkosten
Afstemmingsproblemen leiden tot veel diskussies ( kosten?) , tot slechte leverperforrnanee en tot
hoge kosten
elders

Introduktievoorraad normen passend
bij voorraadfunkties
Introduktie
integrale goederenstroombesturing
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Hogere tussenvoorraden en
hogere voorraadkosten
Minder afstemmingsproblemen,
minder diskussies
(men kan zich
koncentreren op
de echte technische problemen)
Betere leverperforrnanee en daardoor
minder kosten
elders

5.2

KONKLUSlES

1. Bij het beschrijven van een opererend systeem (bv. als basis voor een evaluatie) kan een kombinatie van de systeemleer en de beschouwingswijze
van Kampfraath goede diensten bewijzen.
2. Het is vruchtbaar om "het konstrueren van een besturingsorgaan" te zien
als een proces, dat hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door de personen die
later het besturingsorgaan gaan vormen.
Het is een fase in het besturend proces waarbij tijdelijk het C proces en
het D proces (beschouwingswijze van Kampfraath) veel aandacht krijgen.
3. Bij de implementatie van methoden uit de Operations Research geeft de
systeemleer, vooral in het begin, een erg goede ondersteuning. In een latere fase, als de organisatie en het individu in de beschouwing moeten
worden betrokken, zijn andere hulpmiddelen (bv. de beschouwingswijze
van Kampfraath) zinvol.
4. De evaluatie van een opererend systeem blijft moeilijk.
Bij de implementatie van een systeem zullen altijd vele andere positieve
en negatieve faktoren hun invloed doen gelden. Het besturingsparadigma
van De Leeuw (Systeemleer) en de kombinatie konditiesinivo van perfektie (beschouwingswijze van Kampfraath) kunnen het plausibel maken
van een goede besturing ondersteunen.
Dit plausibel maken van een goede besturing is de tweede methode voor
evaluatie na het meten van de resultaten van de besturing.
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BIJ LAGE 1

PRODUKT, PRODUKTIEPROCES, ORGANISATIE

Het produkt IC (I ntegrated Circuit of Geïntegreerde Schakeling) en DE
(Discrete Element, m.n. transistor, diode) is een "nieuw" (na de Tweede Wereldoorlog) aktief elektronisch onderdeel, dat een deel van het radiobuizenpakket ging vervangen . (Zie ook lijst van begrippen.)
Het belangrijkste produktieproces dat in Nijmegen word~ toegepast is de planare technologie. Op bepa!llde plaatsen op siliciumschijf (plak) worden
verontreinigingen aangebracht (gediffundeerd) die een ti-ansistorwer~ing kunnen opleveren.
De gewenste plaatsen op die plak worden bepaald door maskering van de
rest. Deze maskers (fotografische plaatjes) maken het mogelijk dat vele verschillende produkten (types) met hetzelfde proces worden geproduceerd.
In de bijgevoegde figuren a t/m k wordt een indruk gegeven van de loop van
het proces. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar Warner en
Fordemwalt (1965).
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Steps in the manufacture of a solidstate IC
Substrate
P doped Silicium

a.

a. Substrate, silicium crystal, polished to
a thickness of 200 /lm, diameter 25
mm slightly P-doped for high resistivity.
b. At a temperature of 1100°C the
upper/silicium layer is oxydised to
Si02 , thickness 60 /lm.
c. A photosensitive layer is brought on
the Si02 •

c. ["'""" "' "

.j.

p

uv lighl

"IZZI*
d

!""

,[

d. Mask over sensitive lacquer and exposure to ultraviolet rays .
IQ# i

e. Unexposed lacquer is washed away.
p

f. Lacquer, dry and hard, and Si02 : is now
etched away according to lacquer pattern. Precision is such that 25 /lfTl wide
lines with sharp edges are possible.
g. Phosphorus is inaslight concentration
diffusedat 1200°C in silicium to form
N-zone.
Ditfusion time from halfan hour to 48
hours dependent on diffusion depth.
p

Note: In
a.
b.
c.

f irst diffusion.
Collectorzone for transistors
Kathodezone for diodes
lsolationzone for Resistors are
formed.

h. After first diffusion a new oxydelayer
(Si02 ) is formed according to photographic procedure as under c, d and e,
to make windows for second diffusion.

i. Second diffusion with Baron for Player.
Note: In
a.
b.
c.
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second diffusion
Basiszone for transistor
Anodezone for diode
Resistive zone for resistor are
formed.

N+

j. Third diffusion takes place with Phos-

phorus of high concentration, so that
strong N+-doping is obtained.

J

Note: In third diffusion
a. Emitterzone for transistor
b. A low-ohmic contactzone for thc
collector of the transistor
c. A low-ohmic contactzone for the
kathode of thc diode are formcd.
In this way we obtained one NPN transistor, one diode and a P-type resistor, all of
them isolated from each other.

k.

k. By aluminium vaporisation at the desired contact points (thickness 40 - 60
pm}, the making of connections is
made possible.

boven dit
deel

boven dit
deel
Diode

Transistor

hierboven
Resistor

169

In de hierna volgende figuur wordt een indruk gegeven van de goederenstroom in een diffusie-afdeling. Opvallend is dat een partij een aantal keren
dezelfde kapaciteitgroepen aandoet.
De getekende figuur is een vereenvoudiging van de realiteit, omdat een aantal
bewerkingen is weggelaten, bijvoorbeeld de visuele en elektrische kontroles.
Produktstroom in diffusie

Etsen en
reinigen

Opdampen
Ovens
Epitaxie

Proces P 004
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Enkele organisatieschema's ter verduidelijking van de plaats van Philips Nijmegen in de Philips-organisatie volgen hieronder.

Raad van Bestuur
Philips

Toestand 1977

Centrale stafafdelingen,
Research (Natuurkundig'
Laboratorium), etc.

NO= Nationale organisatie.
De twee genoemde NO's zijn
slechts voorbeelden.

HIG = Hoofdindustriegroep .
De drie genoemde HIG-en
zijn voorbeelden van een
grote aantal.
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12 andere Nederlandse
Elcoma plants
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Plant Nijmegen

andere IG plants bij IC:
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Zürich ; bij OE o.a.:
Hamburg, Caen , Southampton,
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Produktiekapaciteit van de plant

I

I

I

I

Bedrijfsdirektie

L

Bed ri jfsmec han isatie

Sociale Zaken

I

I

Ontwikkeling Horiz

Administratie

I

I

Q& ROE

Materials Management

I

I

Q & R IC

TEO/ISA

I

Gembel

J

I

F abri ka ge
leiding

Q&R
TEO

ISA
Gembel
Mat

172

I

I
I

Ontwikkeling
DE+ Mat.

I

I

Quality and Reliability
Technische Efficiency en Organisatie
Informatie Systemen en Automatie
Gemeenschappelijke Belangen
Materiaal (Staven, Plakken)

I
Ontwikkeling
IC Bipolair

II

l
Ontwikkeling
IC MOS

l

L....-----....1

U)

-.,J

L__ _

goederenstromen

met

Bedrijven

goederenstr9men

noemenswaardige

of zonder

Bedrijven zonder

BEDRIJFSTYPOLOGIE

ISTANbAARDI

Massaprocessen (stromen)

t

''

~

~~

•

- - '---·

Y

--·

Projecten

samengestelde produkten

womplexe

•

de prodokten

~;Eenvoudige~~
samengestel-

'

ge produkten

1~nkelvoudi- nl

/

I Materialen I

-

114)
TV-apparaten
Personenwagens
Militaire vliegtuigen

-

..

124)
Grote motoren
Vrachtwagens
Civiele vliegtuigen

(23)
Meubels
Kabels

(13)
Lampen
Buizen
Kleine motoren

-

1211
Materialen Uit
groot assoniment

Middelgrote series
{met vele varianten
in assoniment)
(20)

(12)
22)
Bouten en moeren ersprodukten
Emailledraden
Elektr.en mech.stanAutobanden
daardonderdelen

111)
Voedingsmiddelen

Grote
series (met
hoog serietempol
(10)

(02)
Getrokken dikke
draden
TV-schermen

101)
Chemicaliën
Metalen
Papier

Plaats in
""'
(00)
bedrijfskalom

van assortiment

Specificiteit

land-, tuin- en bosbouw. Veeteelt en visserij
Mijnbouw en overige grondstofwinning

Agrarische en extractieve
bedrijven

Industriële
bedrijven

Vervoer, overslag en opslagruimten aanbiedend

OiS1ributiebedrijven
Transportbedrijven

(31)
Speciale
plastics

Kleine series
(veel herhalingsorders)
(30)

Specifieke
machines
Prototypen

Specifieke
machines

--

I

I

- --

J

135)
145)
Projecten met
Eenm,,lige p<ojectenj
herhalings - en stan- installatie~ en grote
daardalementen
construct'"'~
·

(44)

(43)
Maatcostuums
Specifiek
gereedschap

(42)
Serviceonc1erdelen (nabestellîngen)

Proefprodukten
in 'pilot plants'

-

(40)

(SPECIFIEK)

Stuks en zeer
kleine series

(34)

133)
Confectie
Specifiek
gereedschap

(32)
Onderdelen voor
professionele en
modegevoelige prod

Handelsondernemingen, detailhandel, supermarkten, grootwarenhuizen

Vermakelijkheidsbedrijven : tl'leaters, stadions, bioscopen, sportterreinen, 'ZWembaden

Ziekenhuizen, sanatoria, hotels, cafés en restaurants

Gas-, oloktriciteit- en waterleveringsbedrijven

Informatie-leverende bedrijven: PTT, TV en radio, uitgeverijen

Financiële instellingen : banken en verzekeringsbedrijven

::E :;-~ ~ :::J
j:>J :::J
...,Ni:>Jc-o

(1)~
...,
(1) 0'"

g

~

U)

(1)

Vl
Vl

A"
j:>J

:::J

~

.....

:::J
j:>J

.....
...,
(1):

Vl

0
0

~

;;;

-,(1Q

(1)
"'0
j:>J

N"'O

c..,....
(1)-<

~·(i)

c

Vl

0'" :::J
(1) Cl..

c

.....
j:>J
3
0

Cl..
(1)

o-

(1Q-....J

-=::"'
~-l=>-

0'"

:::::
(1)
...,

(1) (1)
C1Ci (1)
Cl..:::J
(1)

IV
(1)
:::J

U)

~

Vl

A" " ' •
-.:__
0(1)
j:>J

N -·
•
:::J- · IV C1Ci c:l
:::J _. : 0

(1)

~CT~~
-·-V) ..,

~~IV (1)

e:;---Jg_c:l

3 ...,

j:>J 0 ...,
Cl.. 0'" 0 -=::
(1) (1)
- 0 ' " .....

N •
a~
o
- .....
("\
c-l...,::T

~(1Q 3
Cl..-· (1)
(1) :::J

(l)o-oc..--.~

Cl.. 0 ..., - · j:>J
(1)
~ 0
..... ...,
:::J :::J < Cl..~
:;· ..... ~ (1) ~
C1Q"'<C1CIC1Qj:>J
(1)"'0(1)0-+>
c..O:::J(l)

0

-<
""C

rn

~

0
I
0

-l

IV

rn

I
)>
~

c:l

BIJLAGE 3

ENKELE GRONDGEDACHTEN OVER ONDERNEMINGSBELEID
Brochure van Philips, herdruk oktober 1977.

De industriële onderneming vervult een belangrijke economische en sociale
rol in de maatschappij. Haar primaire funktie bestaat uit het voortbrengen
van produkten en het verlenen van diensten. Daarmee schept zij werkgelegenheid en inkomsten en de mogelijkheid van ontwikkeling voor velen binnen en
buiten haar bedrijf. De markteconomie waarin zij opereert stimuleert de ontwikkeling van nieuwe produkten, technieken en organisatievormen. In haar
research, gericht op mogelijkheden in de toekomst, draagt zij tevens bij tot
het wetenschappelijk potentieel van de gemeenschap. Door al deze faktoren
heeft zij een positieve invloed op de vergroting van welvaart en welzijn.
De particuliere onderneming, waarvan eigen initiatief, aanpassingsvermogen,
vindingrijkheid en de bereidheid risico's te lopen essentiële kenmerken zijn,
kan alleen dan haar rol ten volle vervullen als zij over voldoende bewegingsvrijheid beschikt om zich aan te kunnen passen aan steeds veranderende omstandigheden.
Hierbij wordt van de onderneming verwacht haar plaats en rol in de samenleving te verstaan.
De toegenomen onderlinge betrokkenheid van bedrijf en samenleving is aanleiding tot het formuleren van enkele uitgangspunten voor ondernemingsbeleid zoals die bij Philips gelden.
Uitgangspunten
• Philips richt zich bij het vervullen van haar funktie op de continuïteit van
de onderneming. Die continuïteit, waarvoor winstgevendheid een voorwaarde
is, is van wezenlijk belang voor werknemers en kapitaalverschaffers, direkt
betrokken derden en de samenleving in het algemeen.
• . Hiertoe moet Philips zorgen voor een voldoende krachtige financiële positie. Dit brengt met zich mee dat zij streeft naar een rendement dat toereikend is om aandeelhouders en overige kapitaalverschaffers redelijk te belonen en dat de noodzakelijke eigen financiering van bedrijfsoperaties en investeringen zeker stelt.
• Ph i lips beschouwt het als haar taak ten opzichte van de· werknemer:
- te streven naar organisatie en werk waarbij de werknemer zijn gaven en
bekwaamheden zo goed mogelijk kan gebruiken en ontwikkelen en waar-
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bij ieder op zijn niveau in staat wordt gesteld verantwoordelijkheden te
dragen.
- te zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden.
- informatie te verschaffen en op alle niveaus van de organisatie communicatie in beide richtingen te bevorderen.
- de ontwikkeling van vertegenwoordigend intern overleg te bevorderen.
• Arbeidsvoorwaarden moeten tegemoetkomen aan de redelijke behoeften
van alle werknemers en de onderneming in staat stellen goede krachten aan
te trekken en te behouden. Philips is bereid hierover te onderhandelen met
representatieve verbanden waarin de werknemers georganiseerd zijn.
• Philips heeft relaties met vele maatschappelijke groeperingen- haar werknemers en kapitaalverschaffers, leveranciers en klanten, de plaatselijke samenleving en een grote verscheidenheid van andere groepen- en erkent het
belang van ieder van deze groeperingen.
• De steeds groter wordende wisselwerking tussen de verschillende groeperingen in de samenleving brengt mee dat Philips haar contacten niet kan beperken tot die groeperingen die haar bedrijfsrelaties vormen. Zij zal dan ook
contact moeten onderhouden met maatschappelijke organen zoals onderwijsinstellingen en organisaties op cultureel en religieus gebied waarbij zij openstaat voor meningen en stimulansen die hieruit voortvloeien.
• Philips schenkt grote aandacht aan de bruikbaarheid, degelijkheid en veiligheid van haar produkten en aan de vereisten die aan haar diensten gesteld
worden. Ook in groter verband wil zij er attent op zijn dat haarproduktenen
diensten voldoen aan de behoeften van de samenleving.
• Philips is zich bewust van de noodzaak tot een verantwoord en economisch gebruik van natuurlijke bronnen zoals water, leefruimte, lucht en
grondstoffen.
• Philipsstreeft ernaar bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de landen van vestiging, waarbij ze zich richt naar plaatselijke omstandigheden en cultuurpatronen.
Binnen de bestaande staatsrechtelijke orde streeft zij naar verbeteringen op
sociaal en ander gebied waar dit met haar taak verenigbaar is.
De toekomst van de particuliere onderneming wordt mede bepaald door de
wijze waarop groeperingen in de samenleving de onderneming ervaren. Openheid en duidelijkheid van het ondernemingsbeleid is hierbij van het grootste
belang.

Raad van Bestuur
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
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S T E L1 I NGE N
1. Het is niet effektief de implementatie van een
Operations Research oplossing, leidend tot ingrijpende wijzigingen in de organisatie, op te
vatten als twèe achtereenvolgende fasen:
a. de konstruktie
(bijvoorbeeldvan een nieuw besturingsorgaan)
b. de realisatie
2. De systeemleer kan ter ondersteuning van een organisatiè-onderzoek gebruikt worden, niet name in
de aanloopfase. Bij . het vèranderingsproces zijn
andere hulpmiddelen zinvoller, bijvoorbeeld de be:schouwingswijze van Kampfraath.
Dit proefschrift, paragraaf 2~2.2.
3. De evaluatie van besturingsorganen of besturende
processen kan in belangrijke mate ondersteund worden door de besturingsmodellen van De Leeuw en
Kampfraath, die objektleve kriteria voor goede besturing geven.
·
·
Dit proefschrift, paragraaf .2.2.2.
Dit proefschrift, paragraaf 2.2.1.2.

4. In Z1Jn artikel stelt Fishèr de viaag of Line of
Balance(LOB) verouderd is na de komst van Materials
Requirements Planning (MRP) als methodiek voor
goederenstroombest:uring. Voor vele industrieën, met
name ketens van produktieafdelingen waarin grote onzekerheden optreden, is LOB betei geschikt als methodiek voor goederenstroombesturing dam MRP.
Fisher, W.A.(1975).Line of Balance: obsolete a.fter MRP?
Prod. & Inv. Management, 1975,p 63-77.
5. In een situatie van duale verantwoordelijkheid zou
ten minste verzekerd moeten zijn dat beide instanties dezelfde informatie ter beschikking hebben.
Aileen dan kan .verwacht worden, dat twee intelligente personen het eens worden over een intelligente beslissing. (Een gemeenschappelijk doel is v66rondersteld.)
Dit is de reden datin zo'n situatie . open-informatiesystemen nodig zijn.

6. Er ZJ.Jn veel technieken voor afdelingsbesturing
en voorr~adbesturing en relatief weinig voor integrale goederenstroombesturing van ketens bestaande uit afdelingen en voorraden.
7. Indien de bedrijfkultuur het besturen van afzonderlijke schakels van de keten benadrukt, zal vaak
weerstand tegen integrale goederenstroombesturing
gekonstateerd kunnen worden.
8. Checyll Barron geeft in haar artikel onder andere
een kernprobleem van Philips Elcoma :
·. El coma tends to be rather conserva ti v~. Attitudes
there go back to befare the war, when the quality
of its products was so high, that people were
prepared to wait for them.
Barron,C.(1978)Format fears at Philips.
Management today, 1978.08.
9. Veelal wordt het belang van het scheppen van de condities voor de processen (Kampfraath),met name ten
aanzien van besturingsprocessen, onderschat. Bijvoorbeeld op het gebied van personele bezetting voor integrale goederenstroombesturing kan in Nederland nog
steeds veel verbeterd worden.
10. Planning wordt vaak als boekhoudkundige aktiviteit
beschouwd. Het stochastische aspekt wordt door velen
onde~gewaardeerd.

11. Systemen zijn gevaarlijk.
's Morgens zijn ze klein.
's Avonds zijn ze groot.
Ze eten alles op.
(Henri Stommels, 1976-05-27, 6 jaar oud.)

Eindhoven, 16 januari 1979.
Stellingen behorende bij het
proefschrift van F.J. Stommels.

