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1. INLEIDING
Het voor U liggend rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar werk
en organisatie van de gasfabriek dat in de periode april tim oktober 1983
is uitgevoerd
De studie is een onderdeel van het onderzoeksproject "Het ontwerp van taakgroepen". In dit projekt wordt de vraag gesteid naar de optimale organisatie van groepen en afdelingen in relatie tot kenmerken van het werkpakket
en de gebruikte technologie.
In het kader van deze studie worden nog 5 andere bedrijven op geIijksoortige wijze bestudeerd.
In hoofdstuk 2 wordt eerst een beknopt overzicht· gegeven van de gehanteerde
theorie. Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze. Hoofdstuk 4 vormt de kern van
het rapport. Na een algemene beschrijving van de geschiedenis en het totale
takenpakket van het bedrijf voIgt een beschrijving van de feitelijke struktuur. Vervolgens wordt een aantal kenmerken van het takenpakket van de gasfabriek een voor een besproken. Daarbij wordt tevens ingegaan op de volgens
het theoretisch model wenselijk geachte struktuur. Hierna volgt een weergave van het beeld dat medewer kets van de gasfabr iek van hun

bedr ij f

hebben.
Ala laatste bevat hoofdstuk 4 een beoordeling van de overeenstemming tussen
de "feitelijke" en de "wenseIijke" struktuur, en een beschrijving van de
effecten van het gekozen organisatie ontwerp.
In het laatste hoofdstuk wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd.
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2. ONDERZOEKSVRAAGSTELLING EN THEORETISCH KADER

Zoals in de inleiding reeds werd vermeld staat in het project Rhet ontwerp
van taakgroepen R de vraag naar de optimale organisatie van groepen en afdelingen in relatie tot kenmerken van het werkpakket en de gebruikte technologie centraal.
Daarbij zijn we geinteresseerd in de effecten van de gekozen organisatiestructuur op de doelmatigheid van de organisatie,

de

kwaliteit van de

arbeid en de kwaliteit van de werkrelaties binnen de onderneming.
Figuur 2.1. geeft enige kernbegrippen uit het onderzoekproject weer.

Kenmerken van het
Takenpakket
Groep:5l-

structuur
Kenmerken van de
markt

Figuur 2.1.: Kernbegrippen uit het onderzoekproject.
Volgens een door een aantal medewerkers van de vakgroep organisatiepsychologie op de afdeling bedrijfskunde ontwikkeld model, wordt de meest effectieve organisatiestructuur bepaald door:
a. Kenmerken van het werk.
Met name de aard van de afhankelijkheidsrelaties tussen de diverse
zaamheden en de mate waarin het
vooraf bekend is

transformatieproces

werk~

voorspelbaar

en

(de bewerkingsonzekerheid), zijn van belang voor de

keuze van de organisatievorm. Andere belangrijke taakkenmerken zijn: de
mate waarin het takenpakket een beroep doet op uiteenlopende kennis en
vaardigheden, de mate waarin de taak bijdragen op diverse niveaus van
deskundigheid vereist en de varieteit aan werkzaamheden.
b. Kenmerken van de situatie.
Het belangrijkste situatiekenmerk is de mate waarin de omvang van het
werkpakket en de aard van de daarvoor benodigde hulpmaterialen voorspelbaar en van te voren bekend zijn: de mate van onvoorspelbaarheid van de
in- en uitvoer. Ook de voorspelbaarheid van de marktsituatie en de snelheid waarmee productiemiddelen veranderen zijn in dit verband belangrijke factoren.
c. De grootte van de groep.

- 3 -

Zoals reeds werd vermeld, zijn bovengenoemde werk- en situatiekenmerken
sterk bepalend bij de keuze van een aangepaste organisatiestructuur
De volgende structuurkenmerken zijn in ons model van belang:
1. De wijze waarop uitvoerende taken verdeeld zijn.
2. De wijze waarop regelende taken verdeeld zijn.
Daarbij gaat onze belangstelling niet enkel uit naar de verdeling van
taken en beslissingen zoals die formeel in bevoegdheden en procedures is
vastgelegd. De informele structuren, de wijze waarop een en ander in
feite verloopt, zijn minstens even belangrijk.
Voorbeelden van beslissingen die al of niet binnen een groep genomen
kunnen worden zijn:

* de beslissing over de werkverdeling;

* beslissingen met betrekking tot de reguiatie van de in- en outputs van
een groep (over werkopdrachteni kwaliteitscontrole);

* coordinatiebeslissingen;
* beslissingen over de volgorde en prioriteit van de werkzaamheden;
* beslissingen over werktijden en overwerk.
3. De vormgeving van ondersteunende systemen zoals: het beloningssysteem,
de interne opleiding en de leiderschapsstijl.
4. De vormgeving van het informatiesysteem dat gebruikt wordt om de diverse
activiteiten te plannen en te besturen.
In het theoretisch model is een aantal contingentieregels opgesteld die de
noodzakelijk geachte samenhang tpssen taak- en situatiekenmerken en de
organisatiestructuur van de werkeenheid specificeren.
Deze regels luiden als voIgt:
1. In situaties waar de onzekerheid over de aard, de·locatie en het tijdstip van de in- en outputs van de groep hoog is, kunnen beslissingen
over de in- en output van de groep, beslissingen over de toewijzing van
mensen en materialen en koordinatiebeslissingen niet onafhankelijk van
elkaar genomen worden.
2. In situaties waar het tempo van nieuwe technische ontwikkelingen hoog
is, is een flexibele organisatie gewenst.

Zowel medewerkers als pro-

duktiebeheersingssystemen zullen zich snel moeten kunnen aanpassen aan
nieuwe omstandigheden.
3. In werksituaties ·waar het productieproces zelf in hoge mate onvoorspelbaar en onzeker is, zijn beslissingen over het produktieproces moeilijk
van de uitvoering ervan te scheiden. Vergaande specificatie vooraf van
de wijze waarop de gestelde doelen moeten worden bereikt, is in een dergeIijke situatie ongewenst en praktisch onmogelijk.
- 4 -

4. De werkrelatiestruktuur is bepalend voor de wijze waarop de werkzaamheden gekoOrdineerd moeten worden. We onderscheiden 4 hoofdtypen.
- Bij een patron van "gepoolde" afhankelijkheid levert ieder groepslid
een onderscheiden en onafhankelijke bijdrage aan de totale groepsoutput.
KoOrdinatie van de aktiviteiten kan dan door standaardizatie plaatsvinden.
Van simultane afhankelijkheid is sprake als de betreffende aktiviteiten geen andere relatie met elkaar hebben dan dat ze gedurende
dezelfde tijdsperiode plaats moeten vinden. Oe k05rdinatie hiervan zal
tevens door het maken van tijdschema's plaats moeten vinden.
- Bij sekwentiele afhankelijkheid kan men met aktiviteit twee pas beginnen als aktiviteit een klaar is. Koordinatie vindt hier plaats door
standaardisatie en het maken van programma's.
- Bij wederzijdse afhankelijkheid kunnen de akties van een groepslid de
kondities belnvloeden waaronder sommige, of aIle groepsleden werken.
Men moet in dit geval zijn aktiviteiten via wederzijdse aanpassing
koOrdineren.

Oit

vraagt

frekwente

kommunikatie.

AIle

groepsleden

moeten konstant informatie krijgen over de stand van zaken met betrekking tot de uit te voeren taken.
Wederzijdse afhankelijkheid maakt de delegatie van koordinatiebeslissingen noodzakelijk.
5. Een grote variatie aan produkten en bewerkingsaktiviteiten bemoeilijkt
het vooraf programmeren van de aktiviteiten op het primaire produktienivo. In dergelijke situaties kan een organisatiestruktuur die is onderverdeeld naar produkt- of bewerkingskategorieen de werkstroom overzichterlijker maken. Tevens kan dan een aantal

regelbe~lissingen gedelegeerd

worden.
6. Als het takenpakket een breed scala aan kennis en vaardigheden vereist,
zal de groep een gedifferentieerde structuur moeten vertonen. Oit stelt
weer hoge eisen aan de onderlinge afstemming.
7. In een grote groep is wederzijdse afstemming een tijdrovende en weinig
efficiente koordinatievorm.
Als deze vorm van koOrdinatie door de aard van de afhankelijkheidsrelaties nodig is, ligt een opsplitsing in subgroepen vocr de hand.
In een grote groep zijn er meer mogelijkheden voor specialisatie en
differentiatie van funkties dan in een Kleine groep.
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Bij de bespreking van de kenmerken van het takenpakket en de daarbij passende struktuur in par'agraaf 4.3. zal telkens de voor de gasfabriek geldende ontwerpregel worden vermeld.
Een tweede hoofdgedachte uit het model ligt vervat in de eis van de verenigbaarheid van de struktuurkenmerken onderling: de eis van de interne
consistentie. Als men bijvoorbeeld gekozen heeft voor een teamstruktuur met
multi-inzetbare operators die elkaar moeten helpen, moet het beloningssysteem hierbij

aansluiten

en

gericht

zijn

op multi-inzetbaarheid en

de

groepsprestaties moeten stimuleren.
Uiteindelijk vindt beoordeling van het organisatie-ontwerp plaats aan de
hand van de volgende twee, kriteria:
1. Bet kriterium van de doelmatigheld van de organisatie.
Bet theoretisch model voorspelt dat daar waar de feitelijke en de volgens het model wenselijk geachte organisatiestruktuur niet met elkaar
overeen stemmen, zich probleemsituaties zullen voordoen.
Specifieke ontwerpfouten zullen gepaard gaan met zeer specifieke, voorspelbare

problemen.

Als

bv.

een organisatie die speciale produkten

produceert haar produkten wil verkopen via een niet in het produkt ingevoerde verkooporganisatie, zijn kommunikatieproblemen tussen verkoop- en
produktie-afdeling de te voorspellen resultaten.
2. Bet kriterium van de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de
onderlinge relaties binnen de onderneming.
Bij het organiseren van de arbeid zal men er rekening mee moeten houden
dat ongevarieerde, zich in een kort tijdsbestek herhalende arbeid moet
worden vermeden,

da~

werknemers mogelijkheden krijgen om het werk naar

eigen inzicht in te richten: dat zij invloed op het werktempo uit kunnen
oefenen: leermogelijkheden krijgen en zich op de hoogte kunnen stellen
van doel en resultaat van het werk.
Ook mag van een bepaald organisatie-ontwerp geen nadelige invloed uitgaan op de kontaktmogelijkheden van' het individu, de sfeer binnen de
groep en de verhouding met de chef.
Organisatie-ontwerp volgens de regels van het hiervoor beschreven theoretisch model zal in een aantal gevallen een verhoging van de kwaliteit van
de arbeid met zich meebrengen.
Bet is echter ook mogelijk dat de kenmerken van het takenpakket en de omgeving van de groep leiden tot een organisatie-ontwerp met een lage kwaliteit
van de arbeid.
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In het laatste geval ligt herontwerp toch voor de hand. Men zal dan, door
aanpassing van het werkpakket of kenmerken van de omgeving van de taakgroep, mogelijkheden moeten scheppen voor een verdeling van taken en beslissingen die meer ruimte laat voor benutting van specifiek menselijke
capaciteiten.
Het werk en de organisatie van de gasfabriek zullen steeds in termen van de
hier geschetste theorieen beschreven worden.
Daarbij zijn de volgende vragen richtinggevend:
1. Hoe is de feitelijke struktuur van de gasfabriek?
2. Wat zijn de kenmerken van het takenpakket van de gasfabriek?
3. Welke organisatiestruktuur past daar het best bij?
4. Wat zijn de effecten van het gekozen organisatie-ontwerp?
5. Welke mogelijkheden tot eventuele verbeteringen zijn er te vinden?
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3. WERKWIJZE

In dit bedrijfsgerichte rapport zal niet uitvoerig op de methodologie van
het onderzoek ingegaan worden. Omdat het onderzoek op de gasfabriek in drie
perioden was onderverdeeld, beperken we ons tot een Korte beschrijving van
de voornaamste aktiviteiten in die drie perioden.
v66r de start van het onderzoek werd een projektkommissie geformeerd die
hestond uit de plantmanager, de produktie-assistent en een medewerker van
de afdeling Bedrijfspsychologie. De produktie-assistent trad op als bedrijfsbegeleider.
In de vergadering van de projektkommissie op 12.04.1983 werden doel en
inhoud van de orientatieperiode besproken en een aantal afspraken vastgelegd (zie bijlage I).
3.1. De orientatieperiode

.

De orientatieperiode op de gasfabriek vond in de periode vanaf eind april
tot half mei 1983 plaats en omvatte 13 werkdagen.
Daarv66r was het onderzoek in het bedrijf geintroduceerd door de brief,
waarin de onderzoekers verzochten om een studie in de fabriek uit te mogen
voeren, op het publicatiebord te hangen (zie bijlage II).
Tevens werd de onderzoekster gedurende de eerste dagen van de orientatieperiode aan iedereen persoonlijk voorgesteld, waarbij een toelichting op
doel en inhoud van de studie gegeven werd.
De orientatieperiode moest leiden tot de volgende resultaten:
1. Een globaal overzicht van het takenpakket van de gasfabriek.
2. Een globaal overzicht van de wijze waarop de gasfabriek is georganiseerd.
3. Afbakening van de te bestuderen groep(en).
4. Identificatie van belangrijke effecten van het organisatieontwerp.
5. Lokalisatie van mogelijke informatiebronnen.
In de orientatieperiode speelde de bedrijfsbegeleider een belangrijke rol
bij het wegwijs maken van de onderzoekster.
zo werd tijdens de eerste dagen eenaantal sleutelpersonen geselecteerd,
met wie interviews werden gepland, er werden afspraken gemaakt over observaties en een aantal dokumenten waarin mogelijk bruikbare informatie zou
staan, werden verzameld.

- 8 -

De eerste gegevens over werk en organisatie van de produktie werden via
observaties verkregen.
Gedurende 5 volledige diensten werd kennis gemaakt met de vijf funkties die
binnen een ploeg voorkomen. Daarbij werden ochtend-, middag- en nachtdiensten gedraaid en vond participerende observatie van aIle ploegen plaats.
Voor de werkzaamheden van een aantal leidinggevende funktionarissen, van de
fitter, de monteur, de magazijnmeester, de administrateur,' de planner en
het hoofd expeditie geldt, dat deze moeilijk in een Korte observatieperiode
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarom werden in de orientatieperiode 17
sleutelpersonen op de gasfabriek ondervraagd over de aard van hun

werkzaa~

heden, de organisatie ervan en hun ervaring binnen de gasfabriek. Bet verslag van de2e gesprekken werd door henzelf gecorrigeerd en soms aangevuld.
Bijlage III bevat een lijst van detijdens het onde-rzoek verzamelde en bestudeerde dokumenten.
De2e dokumenten werden geselekteerd omdat ze informatie geven over: de
werkzaamheden van de gasfabriek en de relaties daartussen (schema's, tekeningen van het leidingstelsel, etc.)7 de organisatiestruktuur van de gasfabriek7

en de omgeving van de gasfabriek

(informatie over de Philips-

organisatie7 jaarverslagen van twee konkurrenten).
3. '2. De tweede per iode
1n de 1 1/2 maand tussen de orientatieperiode op de gasfabriek en de derde
periode van het onderzoek,

die ook op de gasfabriek doorgebracht

zou

worden, werden op de TH de gegevens uit de orientatieperiode verwerkt.
Tevens werd eenwerkplan voor de derde periode opgesteld.
In de vergadering ,van de projektkommissie d.d. 4.7.1983 is dit besproken.
Van de in bijlage IV genoemde "onderzoeksvragen" die uit de orienterende
interviews naar voren kwamen, is besproken of en in hoeverre het onderzoeksprojekt daarop antwoorden kan leveren. In hoofdstuk 5 zal hierop terug
gekomen worden.
Verder werd toen besloten om in de derde periode de aandacht vooral te
richten op:
A. De gasfabriek in haar totaliteit waarbij de bestudering van het takenpakket, kenmerken van de omgeving en de organisatie een globaal karakter
zou dragen.
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B. Oat deel van de gasfabriek dat dch specifiek bedg houdt met luchtspl.itsing, mengen en vloeibaar maken. Oit omvat: produktie, kwaliteitskontrole en onderhoud machinepark en leidingen.
Oeze tweedeling zal in de rapportage aangehouden worden.
3.3. De derde periode
In totaal werden 25 werdagen op de gasfabriek

doorgebracht:

10

in de

periode rond de bedrijfsvakantie en 15 dagen in de periode september tim
oktober 1983.
De benodigde gegevens werden via interviews, observaties, wachtboekanalyse
en een enquete verzameld.
De interviews
Teneinde meer gegevens te krijgen over enkele kenmerken van de in- en output van de gasfabriek, het opleidings- en selektiebeleid en de effekten van
het huidige organisatie-ontwerp zijn 11 Philips-medewerkers die door hun
werkzaamheden regelmatig kontakt met de gasfabriek hebben, geinterviewd.
Met hen is gesproken over hun kontakten met de gasfabriek en dat gedeelte
van de omgeving van de gasfabriek waarop hun specifieke deskundigheid betrekking had (5 medewerkers uit de sociale sektor7 2 inkopers7 2 verkopers
en 2 medewerkers van technische bedrijven) •
Tevens werden aan alle 25 ploegenwerkers vragen gesteld over de verdeling
van taken binnen hun ploeg7 voor- en nadelen van het rouleren7 de verdeling
van taken tussen de ploeg en de dagdienst en de inhoud van het wachtboek.
De observaties.
Tijdens deze periode waren de observaties vooral gericht op:
- werk en organisatie tijdens exceptionele situaties zoals de situatie tijdens de bedrijfsvakantie toen de beide luchtsplitsingsinstallaties ontdooid, onderhouden en weer opgestart moesten worden.
- de wijze waarop de koOrdinatie tot stand komt. Veel besprekingen werden
bijgewoond:

het overleg van de bedrij fsleiding7

het over leg binnen de

ploeg 7 de overdracht van de wacht en het over leg tussen de leiding en de
medewerkers,

zoals het formele overleg in de kontaktkommissie als het

informele over leg in de fabriek of het kantoor van de chef van de wacht
(zie figuur 3.1.>.
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Figuur 3.1. Overleg over de produktieplanning in het kantoor van de chef
van de wacht.
Verder werd aandacht besteed aan het onderhoudswerk aan de installaties bij
de afnemers en aan enkele ergonomische aspekten van de kontrolekamer (in
samenwerking met de heer Kragt).
De enquete
Een Korte vragenlijst (zie bijlage V) bestaande uit vragen naar de mening
over het eigen werk en de afdelinq werd door 51 personen ingevuld: 46 medewerkers van de gasfabriek en 5 Philips medewerkers die hun werkplek op de
gasfabriek hebben. Een ploegenwerker heeft door afwezigheid wegens ziekte
de lijst niet kunnen invullen.
AIle ploegenwerkers alsmede de "dagdienst" beantwoordden de lijst in een
persoonlijk gesprek met de onderzoekster, waarbij toelichting op de antwoorden werd gegeven. Enkele medewerkers uit de Ieiding en de administratie
vulden de lijst individueel in. In dat geval werd vaak achteraf een toelichting op de antwoorden verstrekt.
Wachtboek- en storingsanalyse
Ontwerpfouten openbaren zich vaak in de optredende storingen en de wijze
waarop deze worden opgelost. Vandaar dat gedurende de derde onderzoeksperiode veel aandacht is geschonken aan de inhoud van het wachtboek.
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Gedurende de onderzoeksperiode werd elke dag het wachtboek gelezen en werd
de inhoud ervan met een van de aanwezige pIoegleden besproken. Daarnaast is
de inhoud van het wachtboek in de periode 1 augustus tot 15 oktober 1983
systematisch bestudeerd. Gegevens over achtergronden en konsekwenties van
de optredende gebeurtenissen werden door middel van een interview met de
produktie-assistent verkregen. Twee weken uit deze periode werden tevens
met de plantmanager doorgenomen.
De informatie over storingen werd voor zover mogelijk via observatie en
interviews met de betrokkenen verkregen. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met de plantmanager, de hoofd afdelingschef, de opzichter onderhoud
en de analist. Er werden vragen gesteld over de meest voorkomende storingen, de vereiste aktie en de grotere storingen uit het afgelopen jaar.
3.4. De rapportage
Het conceptrapport werd in december 1983 aan de bedrijfsleiding van de gasfabriek aangeboden en op 20-1-1984 in de projektcommissie besproken.
In deze bespreking werden een aantal wijzigingen voorgesteld en werd dieper
ingegaan op de uitvoering van de aanbevelingen. Tevens werd besloten dat
aIle

geenqueteerde~

een exemplaar zouden ontvangen van paragraaf 4.4. van

hetrapport (de resultaten van de vragenIijst) en werd de onderzoekster
uitgenodigd voor een bespreking van het rapport in de Contact-commissie van
de gasfabriek. Vervolgens werden een aantal principe-afspraken gemaakt ten
aanzien van de verdere verspreiding van het rapport.
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4. ANALYSE

In dit hoofdstuk vindt U eerst een algemene beschrijving van de geschiedenis en het totale takenpakket van het bedrij f. Vervolgens wordt dieper
ingegaan op die kenmerken van de feitelijke struktuur die in hoofdstuk 2
zijn genoemd. Daarna volgt een bespreking van kenmerken van het takenpakket
en de wenselijke struktuur. De laatste twee paragrafen uit hoofdstuk 4
bevatten de resultaten van de enquete en een bespreking van de mate van
overeenstemming tussen de feitelijke en de wenselijke struktuur.
4.1. Beschrijving van het bedrijf
De Philips-gasfabriekwerd in 1916,

tijdens de eerste wereldoorlog ge-

start. De direkte aanleiding voor de ontwikkeling en de bouw van een eigen
Philips luchtsplitsingsapparaat, was de stagnatie van de gasleveranties uit
Duitsland. Philips gebruikte toendertijd stikstof en argon als spoel- respectievelijk vulgas bij de lampenproduktie. In de loop van de jaren werd de
capaciteit van de gasfabriek uitgebreid en werden de installaties gemoderniseerd. De gasfabriek is een afdeling van de Lichtgroep.
De huidige fabriek is in 1963 gebouwd en bestaat uit twee gebouwen. In het
hoofdgebouw zijn de luchtsplitsingsinstallaties ondergebracht en daar bevinden zich tevens de kantoren, het laboratorium en de expeditie. Een bijgebouw bevat een meng- en vulinstallatie voor waterstof alsmede een opslagruimte voor gas-cylinders.
Op dit moment heeft de gasfabriek 45 medewerkers en zijn 5 medewerkers van
andere Philipsafdelingen op de gasfabriek gedetacheerd. Rond 1960 werkten
er bijna 100 mensen.·
De gemiddelde leeftijd van de 51 personen die de enquete invulden is 45
jaar. De helft van hen werkt meer dan 10 jaar bij de gasfabriek, 35% zelfs
meer dan 20 jaar.
De basistechniek van het luchtsplitsen is al die jaren ongeveer gelijk gebleven.
Figuur 4.1. geeft een overzicht van de voornaamste mater iestromen en het
takenpakket van de gasfabriek.
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Figuur 4.1. Materiestromen en takenpakket van de Gasfabriek
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Luchtsplitsing is de kernaktiviteit van de gasfabriek. Hiervoor heeft men
de beschikking over drie toestellen, waarvan er op dit moment twee in gebruik zijn.
Het splitsen van de buitenlucht in een aantal componenten gebeurt op de
gasfabriek door middel van rectificatie, een proces van herhaalde destillatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het verschil in kookpunten van de
diverse bestanddelen. Stikstof bijvoorbeeld kookt bij een temperatuur van
-195,8·C en het kookpunt van zuurstof is -183·C. De benodigde koude wordt
geproduceerd door de aangezogen lucht met behulp van een compressor eerst
samen te per sen en vervolgens te laten expanderen. Een verdere temperatuurdaling wordt bereikt door de lucht in een turbine arbeid te laten verrichten, en door uitwisseling van warmte met de reeds geproduceerde gassen.

/

Figuur 4.2. geeft een indruk van de temperatuur in het toestel.

Figuur 4.2. Koudelekkage in het toestel manifesteert zich door middel van
ijsafzetting aan de wand.
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Het proces waarbij de aangezogen buitenlucht gesplitst wordt in zuurstof,
stikstof, argon en een neon-helium mengsel verloopt continuo

Het neon-

helium mengsel dat uit het toestel komt, wordt gebufferd en batchgewijs
verwerkt in de edelgasruimte. Daar wordt het mengsel gezuiverd en de neon
afgescheiden.
Een aantal gassen (Waterstof, Helium, Krypton, Xenon, Koolzuur, Methaan,
Aardgas, Zwaveldioxyde) worden, evenals tekorten in de door de gasfabriek
geproduceerde gassen, bij derden ingekocht.
De tweede stap in het productieproces is het comprimeren van de diverse
gassen die vervolgens of gekoeld worden (vloeibaar maken), of soms nog verder gezuiverd of met andere gassen vermengd.
In figuur 4.1. zijn de drie verschillende vormen getekend waarin eindprodukten van de gasfabriek worden afgeleverd. Bijna 30% van de omzet wordt
gasvormig

(met een druk van 3 ate)

via het leidingnet naar de Philips-

bedrijven in Eindhoven en Waalre getransporteerd. Ongeveer 60% wordt in
tankwagens met vloeibaar gas naar Philips-vestigingen in de Benelux en Aken
gebracht.
Op deze buitenfabrieken staan voorraadtanks, verdampers en menginstallaties. Deze zijn verhuurd aan de klant. Plaatsing en onderhoud hiervan valt
onder verantwoordelijkheid van de gasfabriek.
Ongeveer 10% van de omzet gaat in cilinders, pakketten (een pyramide van
cilinders) of glazen ballons de deur uit (zie figuur 4.3.).

Figuur 4.3. De verzending van gascilinders.
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In deze cilinde.rs worden de gassen samengeperst tot een drulc van 150 ato.
Deze worden vervolgens verzonden naar afnemers in de gehele wereld.
De produktiekapaciteit van ellc toestel ligt vast en kan niet gevarieerd
worden. Als de opslagtanks vol zijn, moet de gasfabriek de gesplitste gassen weer de lucht inlaten. Wel is het mogelijk om de verhouding tussen
vloeibare stikstof en vloeibare zuurstof aan te passen aan de vraaq.
4.2. De feitelijke struktuur
Deze paragraaf behandelt de verdeling van taken en beslissingen zoals die
binnen de gasfabriek gestalte heeft gekregen alsmede de wijze waarop men de
ondersteunende systemen heeft ontworpen. Daarbij ligt de nadruk op de beschrijving van de feitelijke gang van zaken zoals die uit gesprekken en
observaties naar voren is gekomen. In paragraaf 3.2. is reeds aangegeven
dat dit verslag vooral betrekking heeft op twee organisatorische eenheden:
de gasfabriek in haar totaliteit en de groep rond de produktie.
Figuur 4.4. geeft het organigram van het bedrijf weer.
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~-------~------1

: storingsdienst:
1

.1

Bij het overzicht van het takenpakket van de gasfabriek in figuur 4.1. is
in een aantal gevallen weergegeven welke medewerkers een bepaald takenpakket toegewezen hebben gekregen.
Bij de nu volgende beschr ijving zal het input-output schema uit figuur
4.1. aangehouden worden.
De verdeling van taken en beslissingen rond de input
De gasfabriek verkeert in de omstandigheid dat haar voornaamste grondstof
overal aanwezig is. De exacte samenstelling van de buitenlucht wisselt
echter. Medewerkers van het laborator ium nemen hier maandelij ks monsters
van. Het C02 gehalte in de toestellen wordt continu gemeten. De kontrakten
over de additionele gasinkopen worden afgesloten via de afdeling Corporate
Purchasing Materials van Philips International BV. Deze overlegt met de
gasfabriek. Wanneer er ingekocht wordt en hoeveel, bepaalt de planner van
de gasfabriek in overleg met de productie assistent. De ritplanning van de
batterijwagens

voor

waterstof

maakt

de

planner

van

de gasfabriek.

De

Philipsafdeling Vervoer en Garage levert de trekkers en de chauffeurs. Het
laboratorium neemt steekproeven van de ingekochte gassen (figuur 4.5.).

Figuur 4.5. Het nemen van een monster van de ingekochte gassen.
De inkoop van onderdelen en diensten gebeurt in samenwerking met een medewerker van de Bedrijfsinkoopgroep Licht, een onderdeel van de Nederlandse
Philipsorganisatie. Eens in de anderhalf
king met de gasfabriek.

-
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a

2 maanden is er een werkbespre-

\wanneer er onderdelen of diensten besteld worden en hoeveel, bepaalt de
gasfabriek. De chef onderhoud is hierbij meestal de centrale persoon.
In de gasfabriek bevindt zich eenklein magazijn met een grijpvoorraad van
een aantal slijtagegevoelige onderdelen. Dit zijn zowel onderdelen van
machines die in de gasfabriek staan als van de installaties bij de buitenfabrieken, materialen voor de keuring, olie, freon en dergelijke. De verfvoorraad wordt door de medewerkers van de keuring beheerd.
Voor een aantal onderdelen en materialen kan men gebruik maken van de voorraad van de centrale werktuigbouwkundige afdeling van Philips of de plantwerkplaats. Daar vindt ook vrij veel reparatie of aanmaak van onderdelen
plaats.
Hogedruk materialen houdt de gasfabriek doorgaans zelf in voorraad. Het
streven is, om zo min mogelijk op voorraad te leggen. Voor een aantal veelgevraagde onderdelen heeft men langlopende kontrakten met de winkel op de
hoek en in noodgevallen rijdt de chef onderhoud zelf naar de Duitse leverancier van de luchtsplitsingsinstallaties.
Wanneer er fitters, monteurs of electriciens van de centrale werktuigbouwkundige afdeling of de plantwerkplaats opgeroepen worden, bepaalt de gasfabriek. Meestal Ioopt dit via de chef onderhoud: in duidelijke gevallen
belt de chef van de wacht en het komt ook voor dat bv. de vaste monteur van
de gasfabriek zelf assistentie vraagt.
Konklusie uit het bovenstaande is, dat de dagelijkse beslissingen over de
input van de gasfabriek op de gasfabriek zelf genomen worden, door degene
die er het meest bij betrokken is. Dit geldt ook voor de ploeg. De deur van
het magazijn is meestal open. Medewerkers pakken zelf een onderdeel (kleppen bijvoorbeeld) en zetten de kapotte materialen klaar voor de magazijnman. Op de voorraadkaarten schrijven ze de meegenomen onderdelen af. BIke
ploegbaas heeft een sleutel van het magazijn.
De verdeling van taken en beslissingen rond de produktie
De fabricage van de gassen en mengsels gebeurt met name door de medewerkers
in de ploegendienst (5 ploegen van elk 4 man en op het moment 6 chefs van
de wacht). Het zuiveren, scheiden en mengen van edelgassen is een eenmanszaak en vindt in dagdienst plaats (zie figuur 4.6.).

-
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Figuur 4.6. Het dichtsmelten van glazen ballons in de edelgasruimte.
De ploeg bestaat uit de volgende personen:
1. De machinebediende.
Zijn hoofdtaak bestaat uit het verrichten van aIle noodzakelijke handelingen en kontroles aan het machinepark van de gasfabriek.
Elk half uur loopt hij zijn ronde en kontroleert en noteert o.a. gegevens van de compressoren en de turbines, hij blaast waar nodig water af,
kontroleert smeerpunten, oliepeil e.d.
In figuur 4.7. zien we de machinebediende aan het werk.
2. De toestelbediende
Zijn voornaamste taak bestaat uit het kontroleren en· bedienen van de
luchtsplitsingsinstallatie.

Dit vindt

voornamelijk plaats

vanuit

een

centrale meet- en regelkamer. Een aantal handelingen zoals het regeneren
en omzetten van de koolzuurabsorbers, verricht hij buiten de kontrolekamer.
Het produktieproces is gedeeltelijk geautomatiseerd.
Een aantal analyses wordt ook door de toestelbediende uitgevoerd.
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Figuur 4.7. Machine-bediende die een van de kleinevcompressoren start.
3. De perser
Deze verricht aile noodzakelijke handelingen en kontroles nodig voor het
vullen van cilinders met argon, zuurstof, stikstof, waterstof en diverse
mengsels (zie figuur 4.8.)
Na het persen kontroleert hij zelf of de mengverhoudingen kloppen en
regelt dit zo nodig bij.

Figuur 4.8. Bet aansluiten van cilinders in de argonruimte.
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4. De tussenman
Deze

kontroleert

toestelbediende,

steekproefsgewijs

perser

en

de

machinebediende,

toestelbediende en helpt waar

het druk

is.

taakvervulling
vervangt
Verder

af

en

van
toe

de

verricht hij

de

noodzakelijke kontroles aan de koudgaskoelmachines.
5. De chef van de wacht
Deze heeft de leiding bij de fabricage van de diverse gassen, verdeelt
in over leg met zijn ploeg de werkzaamheden, en lost zoveel mogelijk de
optredende problemen en storingen zelfstandig Ope
Officieel bestaat een ploeg inclusief de chef van de wacht uit 5 man. Als
er door vakanties, verlof of ziekte slechts 4 man beschikbaar zijn, wordt
doorgaans geen vervanger opgeroepen:
Naast de bovengenoemde taken worden diverse andere werkzaamheden door de
ploeg uitgevoerd zoals het vullen van wagens (zie figuur 4.9.), het drogen
van gekeurde cilinders, het vacuumhalen en spoelen van gekeurde cilinders,
schilder- en schoonmaakwerkzaamheden en het verrichten van eenvoudige reparaties.
Al bijna 10 jaar streeft men op de gasfabriek naar een teamstruktuur voor
de ploeg waarbij operators multi-inzetbaa~ zijn en regeimatig rouleren. Op
dit moment is bijna 75% van de operators in principe overal inzetbaar en
wordt er in 4 van de 5 ploegen wekelijks gewisseld. Men rouleert daarbij
over de post van toestelbediende, machinebediende en perser. Als er met
vier man gewerkt wordt, worden de taken van de perser over de ploeg verdeeid.
De tussenman rouleert meestal niet mee. De operators die niet multi-inzetbaar zijn, hebben hiervoor vaak persoonlijke redenen zoals het binnenkort
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het wat rustiger aan willen
doen.
Hoewel we in elka ploeg de vijf bovenvermelde hoofdfunkties kunnen onderscheiden zijn de grenzen van de taakgebieden flexibel en verschillend per
ploeg. In de ene ploeg zet de toestelbediende weI een koudgaskoelmachine
af, in de andere niet. 50ms vult de machinebediende de waterstofcilinders,
soms de tussenman.
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Figuur 4.9. Het vullen van een vloeistofwagen.
Een en ander is sterk afhankelijk van de gewoontes van de ploeg, het werkaanbod, ieders individuele vaardigheden en de bezetting.
Als men met vier man staat, helpt de chef van de wacht vaak met persen. De
taakverdeling vindt via wederzijdse afstemming plaats en in bijna alle
ploegen weet elk ploeglid op elk moment de stand van zaken in de fabriek.
De kwaliteitskontrole tijdens en vlak na het produktieproces vindt zowel
kontinu als diskontinu, via steekproeven plaats. Een 9antal klanten wenst
dat elke leverantie vergezeld gaat van een officieel analyser apport.
Verder wordt een aantal specifieke mengsels en gaskwaliteiten altijd v66r
verzending naar de klant gekontroleerd.
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Verschillende groepen binnen de gasfabriek houden zich bezig met de kwaliteitskontrole, namelijk:
1. De ploeg. De toestelbediende kontroleert in de meetkamer voortdurend een
aantal meters en schrijvers en verricht met regelmatige tussenpozen een
aantal gasanalyses. De perser kontroleert na het vullen of de mengverhouding in orde is.
2. Een medewerker uit de dagdienst kontroleert de door de ploeg gevulde
flessen

(gedeeltelijk steekproefsgewijs) op de aanwezigheid van moge-

lijke verontreinigingen (zie figuur 4.10.).

Figuur 4.10. Eindkontrole van gevulde cilinders.
3. Medewerkers van het gaslaboratorium. Zij verrichten niet aIleen de eerder genoemde kwaliteitskontroles maar kontroleren ook de werking van de
gebruikte rneet- en analyse-apparatuur, repareren deze en verlenen service en advies aan andere Philipsbedrijven.
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Dit laatste kan zowel het opsporen van een lek in het leidingnet zijn
als een algemene vraag van een Philipsbedrijf met een produktieprobleem
waarbij gasanalyses worden gevraagd.
Een van de personen die zeer nauw betrokken is bij de produktie,

is de

onderhoudsmonteur. Een van de monteurs van de centrale werktuigbouwkundige
afdeling

is permanent op de gasfabriek gestationeerd.

Zijn voornaamste

werkzaamheden bestaan uit het oplossen van storingen aan het machinepark
van de gasfabriek. Storingen aan de koudgaskoelmachines komen het meest
voor en moeten, gezien de onmisbaarheid van deze machines voor de produktie, zo snel mogelijk worden opgelost.

(In de periode september tim half

oktober 1983 werd 15 maal een C-machine

gestopt~

meestal vanwege een kapot

rolmembraan. Een dergelijke klus duurt gemiddeld een uur of 5.) Bij een
grote storing wordt assistentie gevraagd van de centrale werktuigbouwkundige afdeling (zie figuur 4.11.).

Figuur 4.11. Monteurs aan het werk bij een koudgaskoelmachine.
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Daar houdt men er rekening mee door altijd een monteur die de gasfabriek
kent in de wer kplaa ts te houden.

' s Avonds en

in de weekenden kan de

gasfabriek een van de monteurs uit de storingsdienst'oproepen.
Het grootste gedeelte van zijn tijd is de monteur bezig met het oplossen
van storingen. De resterende tijd besteedt hij aan revisie en, voor zover
mogelijk in een continubedrijf, aan preventief onderhoud.
De monteurs werkzaam op de gasfabriek kr ijgen hun werkopdrachten van de
gasfabriek en werken meestal zelfstandig.
Onderdelen
regelmatig
Twee

en

gereedschap

via

d~

hierarchieke

chef.

Deze

houdt

x in de week) kontakt met de gasfabriek.

(~2

fitters,

afkomstig

gasfabriek gestationeerd.
konstruktie-,

lopen

pijp-

uit

de

plantwerkplaats

Hun werk omvat de

en ,plaatwerk,

het

zijn

permanent

op

de

bouw en het onderhoud van

demonteren

en weer

opbouwen van

vatenwagens en pakketten die gekeurd moeten worden, het onderhoud van de
installaties bij de buitenfabrieken en het oplossen van storingen. Andere
fitters uit de plantwerkplaats verrichten ook regelmatig werkzaamheden voor
de gasfabriek

(de bouw van nieuwe

installaties~

hulp bij de opbouw van

pakketten e.d.).
De op de gasfabriek gedetacheerde fitter krijgt zijn opdrachten van de gasfabriek. De technische uitvoering bepaalt hij in over leg met de chef onderhoud en ook de schetsen tekent hij

zelf. Het aspect van de Veiligheid

speelt bij het fitterswerk (evenals bij de andere werkzaamheden op de gasfabriek) een belangrijk rol (zie figuur 4.12.).

Figuur 4.12. Fitter die een veiligheid keurt.
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Bij

storingen buiten werktijd kan de gasfabriek een beroep doen op de

storingsdienst die door 4 fitters gelopen wordt.
De keuring
Drie medewerkers zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden rond de keuring van de gebruikte gascilinders. De meeste cilinders moeten om de 5 jaar
onder toezicht van een ambtenaar van het stoomwezen gekontroleerd en gekeurd worden. Daarbij vult men de cilinders met water en stelt ze bloot aan
een druk van 1 1/2 maal de vuldruk (doorgaans 225 ato) (zie figuur 4.13.).

Figuur 4.13. Keuring van gascilinders.
Cilinders,

waarvan de keurdatum verlopen

is,

mogen niet meer

vervoerd

worden. Ze mogen enkel leeg retour gestuurd worden naar de keurende instantie (in dit geval de gasfabriek).
De expeditie-medewerkers selekteren bij

aankomst van de

lege

cilinders~

degenen die gekeurd moeten worden. Op de afdeling planning wordt de in- en
output voor de administratie van de tien duizenden cilinders van de gasfabriek verzorgd. Na de keuring worden de cilinders gedroogd, geschilderd
en van de juiste klantgegevens voorzien en worden de kranen weer gemonteerd. Kapotte kranen worden, indien mogelijk, door een medewerker van het
magazijn gerepareerd.
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De verdeling van taken en beslissingen rond de output
Gevulde cilinders en pakketten worden op de expeditie verzendklaar gemaakt. Vandaar worden ze opgehaald en door de Philips expeditie verder gedistribueerd.
Medewerkers van de keuring en de expeditie helpen elkaar op momenten dat
het druk is.
Cilinders van de Philipsbedrijven uit de Benelux worden binnen een dag gevuld en retour gezonden.
Voor Philipsbedrijven buiten de Benelux en voor derden werkt men weI met
officiele orders.
Bestellingen van Philipsbedrijven uit de Lichtgroep komen op het Central
Planning Department Light binnen. De medewerkers van die afdeling geven de
order door en delen mee wanneer er gevuld kan worden. Via de planner komt
dit op de eXPeditie terecht. Medewerkers van de CPO onderhouden vrijwel
dagelijks kontakt met de gasfabriek.
Bestellingen van derden lopen via een medewerker van de Commerciele Afdeling Licht. De werkwijze bij gas in cilinders verloopt als hierboven besproken. Bulkklanten onderhouden de dagelijkse kontakten met de gasfabriek
rechtstreeks.
Wanneer cilinders voor het buitenland of derden worden gevuld, wordt mede
in over leg met de produktie bepaald.
De gasfabriek bepaalt zelf het moment waarop de vloeistof- en waterstofklanten worden voorzien.
De planner bepaalt dit mede met behulp van de gegevens die de klant dagelijks over het voorraadnivo doorgeeft.
Fluktuaties in de vraag van de fabrieken die aan het" leidingnet gekoppeld
zijn, worden automatisch opgevolgd. Een maal per maand neemt een medewerker
van de gasfabriek de meterstand Ope
Het onderhoud van het leidingnet van de gasfabriek naar de Philipsterreinen
in Eindhoven en Waalre valt onder de verantwoordelijkheid van de gasfabriek, maar wordt uitbesteed aan Technische Bedrijven. Bij problemen verleent de gasfabriek weI altijd de nodige service.
Uit het bovenstaande blijkt dat het moment waarop de geproduceerde gassen
de fabriek verlaten voor een gedeelte van de produktie niet of nauwelijks
door de gasfabriek bepaald kan worden. Dit geldt vooral voor de gassen die
via het leidingnet of via cilinders het bedrijf verlaten. Voor 60% van de
produktie, namelij k de vloeibare gassen die in de tankwagens worden vervoerd, bepaalt de planner van de gasfabriek het moment van levering.
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Daarbij houdt hij rekening met de (beperkte) opslagcapaciteit van de gasfabriek en overlegt met de proouktie. Naast de al eerder genoemde waterstofwagens bezit de gasfabriek een aantal wagens voor het vervoer van
vloeibare stikstof, vloeibare zuurstof en vloeibare argon.
De taakverdeling binnen de leiding en tussen de ploeg en de leiding
Tot nu toe is bij de bespreking van de organisatie van de gasfabr iek het
input-output schema uit figuur 4.1. aangehouden. Voor we overgaan naar de
ondersteunende systemen zal aan de hand van het organigram uit figuur 4.4.
nog ingegaan worden op de taakverdeling tussen de ploeg en de leiding en de
verdeling van taken over de leidinggevende funktionarissen van de gasfabriek •.
Een aantal leidinggevende funktionarissen van de gasfabriek reageert op de
vraag naar hun takenpakket na enig nadenken met "moeilijk te zeggen; van
alles; overal".
De eerder genoemde planner, de chef van het gaslaboratorium en in mindere
mate de chef dagdienst/opzichter onderhoud hebben een duidelijk omschreven
takenpakket.
De plantmanager, de hoofd afdelingschef en de twee produktie-assistenten
hebben elk weI een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden, maar
daarbij is sprake van een vrij grote mate van overlap.
Men werkt als een team; een bepaald probleem wordt, meestal in overleg met
de plantmanager, aangepakt door degene die op dat moment beschikbaar is, en
elk van de genoemde personen heeft regelmatig kontakten met personen buiten
de gasfabriek.
Tijdens normaal bedrijf en bij minder grote storingen zijn de chefs van de
wacht verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de produktie. Informeel
wordt weI veel overleg gepleegd met de leiding, die ook veel in de fabriek
te vinden is.
Bij de volgende storingen wordt vaak over leg gepleegd met de plantmanager
of het hoofd afdelingschef:
- als een van de grote compressoren die de luchttoevoer naar het toestel
verzorgen, uitvalt;
als een turbine uitvalt en men hem niet snel weer in bedrijf kan krijgen;
- als meer dan een koudgaskoelmachine kapot is;
- als er problemen zijn met het vervoer, waardoor de afleveringen gevaar
lopen;
- als er ernstigelekkage in het leidingnet is.
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In een aantal van deze gevallen moeten er beslissingen genomen worden die
buiten het competentiegebied van de chef van de wacht liggen. (Bijvoorbeeld
over de inkoop van gassen of het huren van extra mankracht.) Soms schrijft
de verzekering voor dat er iemand van de leiding aanwezig moet zijn, en in
sommige situaties helpt degene die opgeroepen wordt, bij het zo snel mOgelijk weer opstarten en in evenwicht brengen van het proces.
De plantmanager en het hoofd afdelingschef zijn om beurten ook 's avonds en
in de weekenden oproepbaar.
Soms vindt er aIleen telefonisch over leg plaats, soms schake It de chef van
de wacht rechtstreeks bv. de chef onderhoud in en soms (.:!:. 1 maal per maand)
komt degene die dienst heeft zelf naar de fabriek.
Bij het uit bedrij f nemen en weer opstarten van de luchtsplitsingsinstallaties

tijdens de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt speelt de leiding een

dominerende rol.
Bij afwezigheid van de chef van de wacht wordt deze vervangen door een
andere chef van de wacht of iemand van de leiding.
Samenvatting
De tabellen 4.1. en 4.2. vatten enkele kenmerken van de organisatiestruktuur van de gasfabriek samen. Tabel 4.1. geeft, voor een negental beslissingen aan welke per soon of groep personen deze doorgaans nemen. Dit wordt
zowel voor het totale bedrijf als voor de groep rond de produktie weergegeven.,
Grenshandhavingsbeslissingen zijn beslissingen met betrekkihg tot de regulatie van in- en outputs van een taakgroep.
Tabel 4.2. vat enkele kenmerken van de verdeling van taken samen.
Als laatste onderdeel van de beschrijving van defeitelijke struktuur komen
het belonings- en opleidingssysteem, de leiderschapsstijl en het informatiesysteem aan de orde •

.

",'

Bet beloningssysteem

De gasfabr iek is als onderdeel van Philips, gehouden aan het Philipsbeloningssysteem. Voor een operator is een diploma van de machinekursus en de
toestelkursus

een

noodzakelijke,

maar

niet

voldoende,

voorwaarde

voor

funktiegroepverhoging. Ook praktische vaardigheden spelen een role
Gezien de specifieke aard van het produktieproces wordt geen efficiencyresultaat voor degasfabriek berekend.
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Tabel 4.1.:

De- verdeling van korte termijn regelbeslissingen binnen de
gasfabriek.
Totale bedrijf

groep betrokken bij
produktie

input grondstoffen
materialen en
diensten
.

diverse medewerkers met
name: planner en chef
onderhoud

medewerkers, soms in
over leg met hun chef

kwaliteitskontrole
input

laboratorium

ploeg

output
eindprodukten en
diensten

leidingnet en cilinders klant of planner gasbinnenland: klant
fabriek
bulk: planner gasfabriek
diensten: diverse mede-·
werkers
,

kwaliteitskontrole
output

ploeg, kwaliteitskontro- ploeg, kwaliteitskontroleur, laboratorium
leur, laboratorium

toewijzing van
personen aan taken

medewerkers onder ling
(leiding)

medewerkers onder ling
(ploeg in over leg met
chef van de wacht)

k
a
t
i
e

toewijzing van
hulpmiddelen en
materialen

medewerkers onder ling

medewerkers onder ling

k

bepaling werktijden

vaste tijden, indien
nodig overwerk, steringsdienst

vaste tijden, storingsdienst monteurs/fitters

9

r
e
n
s
h
a
n
d
h
a
v
i
n
9

a
1
1
0

0

0

r
d
i
n
a
t
i
e

bepaling opeenligt voor de meeste
volging van beaktiviteiten vast
werkingsaktiviteiten anders: medewerkers
onder ling
bepaling opeenvolging van
produkten

ligt grotendeels vast
over leg produktie-assistent en planner
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ligt vast
reparatiewerk: medewerkers zelf
liqt grotendeels vast
proJukti~-assistent/chef

van de vTacht
mengen: perser

Tabel 4.2. De verdeling van taken binnen de gasfabriek.

Totale hedrijf

groep betrokken bij
produktie

I

i
I

lmate van horizontale

veel funktionarissen

multi-inzetbare ope-

Idifferentiatie

met een breed taken-

rators plus enige

I

pakket~ een paar vak-

vakspecialisten

I

specialisten

jr-------+-------------Imate van vertikale

twee hoofdgroepen:

eenvoudig onderhoud en

Idifferentiatie

leiding op h.b.o. nivo

routinestoringen: ope-

I

en medewerkers op

rators

l.b.o. nivo. Tussen-

anders: vakspecialisten!

groep beperkt
woordigd

of leiding

I

Erwordt naar behoefte tijd vrijgemaakt voor overleg en uitleg. Dit laatste
wordt nag eens bevestigd in de resultaten van de enquete (figuur 4.18 en
4.19 uit 4.4.2.). De verzameling van de gegevens voor de loon- en personeelsadministratie van de ploegenwerkers wordt, vanwege de specifieke regelingen bij een volcontinu bedrijf, op de gasfabriek zelf verzorgd.
Ret opleidingssysteem
De opleiding van nieuwe operators vindt plaats aan de hand van twee bedrijfsspecifieke kursussen: de toestelkursus en de maohinekursus.
Elke jaar wordt bij voldoende kandidateneen van beide kursussen door de
plantmanager of de hoofdafdelingschef gegeven. Deze kursussen duren een
middag per week gedurende een winter en worden afgesloten met een examen.
Zodra een nieuweling de gasfabriek binnenkomt, krijgt hij het kursusboek.
De medewerker die hem inleert (meestalde tussenman), spreekt in rustige
ogenblikken stukken uit het kursusboek met hem door. Ret kursusboek is niet
geheel meer up to date. De inleerper iode van een operator is een jaar.
Daarna moet hij alle posten kennen. In de inleerperiode wisselt hij om de
drie maanden van ploeg.
Tijdens het werk vinden er regelmatig diskussies plaats over bepaalde reakties in het proces,storingen en dergelijke.
De leiding geeft dan vaak uitleg, soms aan de hand van het schema (zie
figuur 4.14.
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Figuur 4.14. Uitleg aan de hand van het proces-schema.
Dergelijke informatie wordt niet systematisch uitgewisseld. Na de eerste
twee kursussen, geeft de gasfabriek geen herhalingskursus. Een aantal chefs
van de wacht en operators volgen de kursus voor landmachinist A.
De twee produktie-assistenten uit het organigram (figuur 4.7.) zijn op dit
moment in opleiding om na het vertrek van de huidige plantmanager en de
hoofd afdelingschef de continuiteit te kunnen waarborgen. Hun opdracht is
om binnen 5 jaar de fabriek te kennen. Op dit moment hebben beiden een
regelmatig wisselend takenpakket toegewezen gekregen.
De opleiding van de fitters en monteurs die voor de gasfabriek werken, valt
onder de verantwoordelijkheid van de plantwerkplaats en de centrale werktuigbouwku~dige

afdeling.

De opleiding voor een aantal andere funkties binnen de gasfabriek gebeurt
soms minder systematisch. Vaak is het een kwestie van meelopen en kijken,
vragen stellen en nadoen. Een en dertig procent van de geenqueteerden voIgt
op dit moment een werkrelevante opleiding.
De leiderschapsstijl
Uit figuur 4.16 en 4.17 uit paragraaf 4.4. valt af te lezen dat medewerkers
van de gasfabriek vinden dat hun werk hen een behoorlijke mate van speelruimte en zelfstandigheid biedt. Praktisch iedereen is overtuigd van het
belang van zijn of haar werkzaamheden.
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De leiding luistert Wmeestal weI w naar ideeen en suggesties van medewerkers
en is waItijd W bereid om vragen te beantwoorden (figuur 4.18 en 4.19).
Bovengenoemde

enqueteresultaten

worden

door

de

observatie-

en

interviewgegevens bevestigd.
Vrijwel iedereen in de gasfabriek is doordrongen van het feit dat:
- de produftie voorrang heeft;
- kwaliteit van het allergrootste be lang is (een veelgehoorde uitspraak is:
wals ons! gas niet goed is, komen veeI Philips-afdelingen stil te liggen-.);
-

levering~n

aan de klant hoe dan ook door moeten gaan (twee klassieke ver-

halen op!de gasfabriek zijn: Het verhaal over hoe enige jaren geleden men
er met

k~nst

en vliegwerk in slaagde om ondanks stakingen van de Engelse

chauffeurs toch de Engelse fabrieken van gas te voorzien, en: Hoe na de
grote ontploffing van 3 jaar terug er met man en macht is doorgewerkt om
binnen 3 dagen weer normaal te kunnen leveren);
- service aan de klant bijzonder belangrijk is (Ook al is al aangetoond dat
een kwaliteitsprobleem niet door de gasfabriek veroorzaakt wordt, dan nog
helpt de gasfabriek bij de opsporing van de lekkage. Na afloop wordt de
betaling, soms na enig heen en weer gepraat, geregeld.);
- men zich bij alle aktiviteiten bewust moet zijn van de Veiligheidsaspekten.
Bovenstaande uitgangspunten komen ook in het gedrag van de leiding naar
voren. Daarbij zijn leidinggevende funktionarissen bereid om zelf mee te
werken en zo nodig vuile handen te maken.
Het feit dat de leiding als een team werkt, wekt soms verwatring in de hand
in situaties waar bv. twee leidinggevenden een half uur na elkaar tegengestelde opdrachten of verklaringen geven. Chefs van de wacht overleggen bijzonder veel met hun eigen ploeg, maar er is geen systematisch overleg tussen de 5 ploegen.
Opmerkingen van klanten en informatie over produktieproblemen geeft de leiding meestal weI door aan de ploeg. Soms doet men dit echter op een dusdanige wijze dat ploegenwerkers een en ander als een verwijt opvatten en een
verdedigende houding aannemen.
De informatievoorziening
In de bijna 10 jaar van haar bestaan heeft de gasfabriek veel know how verzameld over gassen, het luchtsplitsingsproces en de problemen die zich
daarbij kunnen voordoen.
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Veel van deze informatie bevindt zich echter in de hoofden van de diverse
medewerkers.
Informatie over de apparatuur zelf: tekeningen, schema's, foto's van het
inwendige van het toes tel evenals in mindere mate gegevens over reparaties,
zijn doorgaans voor

iedereen

toegankelijk.

In enkele gevallen is deze

informatie niet geheel bijgewerkt. Moeilijker te achterhalen zijn bijvoorbeeld vragen over de data waarop voor het laatst bepaalde onderhoudswerkzaamheden plaats gevonden hebben of vragen over hoe men een probleem, dat
een jaar of zes geleden ook voorkwam, toen oploste.
Het kursusboek voor de toestel- en machinekursus is gedeeltelijk verouderd.
Op de gasfabriek is men van plan om het komende jaar een gedeelte van de
bestaande kennis vast te leggen.
Er bestaan plannen om onder andere:
- instrukties te maken vOcr sporadisch voorkomende onderhoudswerkzaamheden;
- bedieningsinstrukties, instrukties t.b.v. kontrolewerk en ten behoeve van
het opsporen en opheffen van storingen te maken;
- specifieke kennis van een aantal eenmansfunkties zoals het analistenwerk,
de edelgaszuivering en het werk met radio-actieve gassen vast te leggen.
Bijna aIle ploegenwerkers, de planner, de chef onderhoud, de chef van het
laboratorium, de twee produktie-assistenten, het hoofd afdelingschef en de
plantmanager lezen bij de aanvang van hun werkzaamheden het wachtboek door.
Wat er ingeschreven wordt, verschilt echter per ploeg. OOk de meningen over
welke gebeurtenissen weI in het wachtboek vastgelegd moeten worden en welke
niet, lopen uiteen. De een vindt het nergens voor nOOig dat in het wachtboek staat dat een koudgaskoelmachine drie keer kapot was; de ander vindt
dat van alle machinestoringen de oorzaak met de begin- en eindtijd vermeld
moeten worden. Vaak staan reparaties die je na een rondje in de fabriek wel
ziet, niet in het wachtboek. Bijvoorbeeld als er een compressor uit elkaar
ligt.
Sommige ploegenwerkers besteden wel tijd aan het bijpraten van hun opvolger, anderen niet.
Op de gasfabriek heeft men doorgaans voldoende gelegenheid voor informeel
over leg • Ploegenwerkers

kunnen elkaar met behulp van het oproepsysteem

altijd bereiken. Vanwege het aanwezige geluidnivo is overleg tussen meer
dan twee personen in de machinehal echter alleen voor ingewijden te volgen.
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Bet kantoor vande chef van de wacht ligt strategisch, op dezelfde verdieping als de kantoren van de leiding, en kijkt uit op de machinehal.
De deuren van de kantoren staan vrijwel altijd open en iedereen die iets te
vragen heeft,

kan zonder problemen binnenstappen. De meeste medewerkers

maken hier ook gebruik van.
Tot zover de bespreking van de huidige organisatie van de gasfabriek. De
volgende paragraaf behandelt de kenmerken van het takenpakket en geeft aan
welke organisatiestruktuur hierbij past.
4.3. Takenpakket en wenselijke structuur
In het kader van onze theorie zijn zeven kenmerken van het takenpakket en
de omgeving van het bedrijf van belang.
Deze worden hier eerst een voor een besproken, samen met de ontwerpvoorschriften die hieruit af te leiden djn.
Ineerste instantie worden steeds - de kenn\erken van het werk van de gasfabriek in zijn totaliteit besproken. Vervolgens wordt de procedure herhaald voor dat deel van het bedrijf dat zich bezighoudt met het luchtsplitsingsproces, het mengen en het vloeibaar maken.
Vervolgens wordt een algemeen overzicht gegeven van de wenselijke struktuur
en komen de ondersteunende systemen die hierbij passen aan de orde.
4.3.1. Grenstransaktie-onzekerheid
Dit is de onzekerheid over de aard, de lokatie en het tijdstip van de inen outputs. Voor de gasfabriek in haar totaliteit betreft dit aan de inputkant de ingekochte gassen, materialen (onderdelen, cilinders, kranen, gasinstallaties) en diensten (bv. het verplaatsen van voorraadcilinders met
een hijskraan). Aan de outputkant zijn dit de verzoeken om gasleveranties,
om de plaatsing van gasinstallaties, om cilinders, onderhoud en service.
De input:
Hoewel de gasmarkt, door de aard van het produkt (beperkte opslagmogelijkheden) tamelijk instabiel is, heeft de gasfabriek hier de grenstransaktieonzekerheid verminderd door met een aantal toeleveranciers langlopende kontrakten af te sluiten.
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Waterstof koopt. men in op basis van een meerjarenkontrakt en ook ten aanzien van tekorten lopen jaarkontrakten met konkurrenten. De toelevering geschiedt binnen een of twee dagen waarbij lege emballage vol wordt teruggestuurd. Alleen voor een aantal edelgassen kunnen soms leverproblemen optreden. (Zo was er enige jaren geleden een kryptontekort op de wereldmarkt).
De levertijden va.n materialen en diensten zijn kort (leveranciers die een
onderdeel op voorraad hebben) of van te voren bekend. Materialen - worden
doorgaans volgens de gevraagde specificaties geleverd.
De output:
Ongeveer 15% van de omzet levert de qasfabriek aan derden. Voor bulk heeft
men vaak langlopende kontrakten met een aantal vaste afnemers. Voor gas in
cilinders zijn het meestal incidentele orders die frequent voorkomen.
Wat en hoeveel er gevraagd zal worden, is op jaarbasis redelijk bekend. Op
Korte termijn zijn er veel onzekerheden en de commerciele afdeling van de
Lichtgroep onderhoudt dagelijkse kontakten met de gasfabriek over levertijden.
Het verbruik van gassen door de Philips bedrijven is op jaarbasis eveneens
vrij konstant en vooraf bekend. Grote schommelingen komen enkel vOOr bij
inkrimping of uitbreiding van de produktiekapaciteit bij deze klanten.
Op Korte termijn zijn er, afhankelijk van het transportmedium, wel veel onzekerheden.
Het leidingnet (zie figuur 4.1.) wordt steeds op druk

(3 bar) gehouden.

Fluktuaties in de vraag kunnen automatisch meer of minder vloeistofproduktie tot gevolg hebben.
Wanneer de gascilinders van de klant terugkomen en welk assortiment er van
dag tot dag gevraagd wordt, is bijzonder
Nederlandse Philips bedrijven worden

onvoorspelbaar~

binnen

24

Cilinders uit de

uur gevuld en terugge-

stuurd. * Voor cilinders van buitenlandse vestigingen is het moment van
vullen afhankelijk van het tijdstip waarop de order rond is •

.

'.'

* De principes van het Japanse KANBAN systeem worden binnen Philips dus al
jaren toegepast.
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De vraag naar vloeibare gassen is op korte termijn gezien onvoorspelbaar.
Kontinu bedrijven hebben vaak een stabiele vraag, maar er djn ook bedrijven die moeilijk te peilen zijn. De weekplanning wordt aan de hand van kontakten met de

:I:

30 afnemers van vloeibare gassen gemaakt. Dagelijks belt

iedere afnemer of stuurt een telex waarbij hij de voorraad en de benodigde
gassen opgeeft. Op grond hiervan wordt de ritplanning gemaakt.
Als een wagen onderweg met problemen staat, heeft dit ook vaak een extra
rit tot gevolg.
Vragen om onderhoud aan gasinstallaties en service zijn onvoorspelbaar en
hebben doorgaans een spoedeisend karakter: Een gaslek kan gevaar opleveren
en een kapotte leiding op een vloeistofwagen moet snel gemaakt worden,
anders lopen de afleveringen spaak.
Welke onderdelen de gasfabriek voor reparatie en onderhoud nodig zal hebben
is voor een aantal onderdelen moeilijk voorspelbaar.
De data waarop de periodieke keuring van gascilinders en van de wagens
plaats moeten vinden, zijn weI van te voren bekend. Deze worden in een
planning opgenomen waarbij met de ritplanning en de gevraagde afleveringen
rekening wordt gehouden.
Uit het voorgaande kunnen we konkluderen dat de grenstransaktie-onzekerheid
voor de gasfabriek in haar totaliteit op lange termijn laag en op korte
termijn hoog is.
Ook voor de groep binnen de gasfabriek die zich met de produktie bezig
houdt is de grenstransaktie-onzekerheid hoog.
Hoewel de totale hoeveelheid te verwerken lucht vast staat, zijn er fluktuaties mogelijk in de onderlinge verhoudingen (voor het maken van vloeibare
zuurstof is vloeibare stikstof nodig). Vrijwel dagelijks worden andere hoeveelheden gevraagd. Hoeveel cilinders er gevuld moeten worden, is onvoorspelbaar en wanneer er storingen op zullen treden, is ook niet van te voren
bekend. Ook verzoeken om hulp bij onderhoudswerkzaamheden en de keuring
zijn voor het grootste deel niet te voorspellen.
De wenselijke struktuur in

situat~esmet

een hoge.

grens1;'~!'lsaktie-on:z;eker

heid
In hoofdstuk twee is al aan de orde geweest dat in situaties waarbij de
grenstransaktie-onzekerheid haag

is,

een

aantal

onafhankelijk van elkaar genomen kunnen worden.
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regelbeslissingen

niet

Oat betekent voor de gasfabriek dat bv. de beslissing over extra inkoop van
gassen in nauwe afstemming met de produktie en met degene die het vervoer
regelt plaats moet vinden.

Planning zal

in de gasfabriek

zelf moeten

plaatsvinden en flexibel van aard moeten zijn.
Ook wie wat doet in de ploeg en de coordinatie van hun werkzaamheden is
vanwege het onvoorspelbare werkaanbod niet vooraf te bepalen.
Het feit dat storingen en service-opdrachten op de gekste tijden voorkomen
vraagt om een systeem waarin flexibel met werktijden omgesprongen kan worden.
4.3.2. Het tempo van nieuwe technische ontwikkelingen
Oit is te onderscheiden in de ontwikkeling van het produkt en die van het
produktieproces.
De basisprincipes van het luchtsplitsen zijn de afgelopen decennia niet
veranderd. Hoewel er de laatste jaren nieuwe technieken zijn ontwikkeld,
heeft dit voorlopig geen konsekwenties voor het produktieproces van de gasfabriek. De huidige installatie voldoet goed en gaat in principe neg tot na
het jaar 2000 mee. Een verdere automatisering behoort wel tot de mogelijkheden.
Hierbij zal men echter uit blijven gaan van de bestaande installaties. Ook
voor een eventuele verandering in de meet- en analyseapparatuur van het
laboratorium geldt dat nieuwe technolegische ontwikkelingen geleidelijk ingevoerd kunnen worden.
Hoewel er weinig variatie mogelijk is in de basis-gassen, verandert het
assortiment van de gasfabriek door de tijd heen. Oude mengsels verdwijnen
en nieuwe worden gevraagd afhankelijk van hun toepassing in de Philips bedrijven.
Door de bank genomen is het tempo van nieuwe technische ontwikkelingen
echter laag.
De wenselijke struktuur in situaties met een laag tempo van technische ontwikkelingen
In situaties met een laag tempo van nieuwe technische ontwikkelingen wordt
het mogelijk om nieuwe medewerkers een korte basisopleiding te geven en de
rest van de opleiding gespreid over een aantal jaren te laten verlopen.
(Kennis veroudert niet zo snel.)
Ook de potentiele bruikbaarheid van de onderdelenvoorraad wisselt weinig
door de jaren heen. Minimum en maximum voorraadregels hoeven niet konstant
te worden aangepast.

- 39 -

Bovenstaande overwegingen gelden zowel voor de gasfabriek in haar totaliteit als voor de produktie •
• 3.3. Bewerkingsonzekerheid
Onder bewerkingsonzekerheid verstaan we de onzekerheid over de wijze waarop
het transformatieproces plaats moet vinden: welke aktiviteiten uitgevoerd
moeten worden en hoe de relaties tussen die aktiviteiten zijn gestruktureerd.
In figuur 4.1. is door middel van ------

weergegeven welke aktiviteiten

door de gasfabriek worden uitgevoerd. Deze zullen we een voor een op hun
bewerkingsonzekerheid doorlichten.
Het produktieproces in de gasfabriek vindt plaats door middel van natuurkundige en scheikundige processen. Een groot deel van de kontrole en bediening van het luchtsplitsingsapparaat is geautomatiseerd. De toestelbediende
(zie figuur 4.15.) kontroleert dit en regelt dat gedeelte van het proces
dat met de hand bediend wordt.
Het is technisch mogelijk om het bele produktieproces te automatiseren,
doch dit is financieel niet aantrekkelijk. Het vervaardigen en kontroleren
van

standaardmengsels

geschiedt

eveneens

volgens

routines.

Figuur 4.15. Toestelbediende in de kontrolekamer.
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vaste

procedures

en

Zodra het echter over nieuwe mengsels gaat, is de onzekerheid groter. Welke
complicaties daarbij zullen optreden, is vaak onbekend.
Het oplossen van storingen in de produktie en de reparatie van compressoren
en

koudgaskoeimachines

vereist weI

een

ingewikkeld

zoekproces

maar

de

basisprincipes van de apparatuur zijn bekend. Men weet hoe het toestel of
de machine in elkaar zit en waar het aIIemaal aan kan liggen.
Het zoekproces kan in deze gevallen onzekerheid met zich meebrengen.
De bewerkingsonzekerheid bij de plaatsing van gasinstallaties bij de klant
en bij de aanleg van nieuwe leidingen in de fabriek is tamelijk hoog. Men
weet aIle omstandigheden niet van te voren en moet rekening houdend met de
bestaande situatie oplossingen kiezen.
De periodieke keuring van cilinders en tanks geschiedt volgens vaste voorschriften van het Stoomwezen.
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de bewerkingsonzekerheid in het
algemeen zowel voor het bedrijf in zijn totaliteit als voor de produktie
laag is. Een uitzondering hierop vormt de produktie van niet-standaardmengsels, de plaatsing van nieuwe installaties, de aanleg van nieuwe leidingen en het zoekproces bij

storing~n.

De wenselijke struktuur "in situaties met een hoge en in situaties met een
lage bewerkingsonzekerheid
Bij een hoge bewerkingsonzekerheid zijn beslissingen over uitvoering van de
aktiviteiten en de uitvoering zeIf, niet van elkaar te scheiden.
Als de bewerkingsonzekerheid laag is, is dat in principe weI mogelijk.
Roge bewerkingsonzekerheid vereist veel autonomie voor de uitvoering. Dat
betekent dat het bijvoorbeeld weinig zin heeft om een aanpassing van het
leidingnet vooraf en los van degene die het uit moet voeren, te tekenen. Je
kunt niet alles vanaf een burostoel overzien en tijdens de uitvoering doen
zich

vaak

betere oplossingen

voor.

Tekenwerk

kan

hier

beter

achteraf

plaatsvinden.
De lage bewerkinqsonzekerheid maakt het in principe mogelijk om het produktieproces en ook de werkwijze bij een aantal storingen in voorschriften
te vangen. Deze kunnen in principe los van de uitvoering gespecificeerd
worden.
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4.3.4. Afhankelijkheidspatronen
Bierbij gaat het om de afhankelijkheidsrelaties tussen de aktiviteiten. Een
bepaald type afhankelijkheid kan zowel veroorzaakt worden door de werkstroom als door het gezamenlijk gebruik van produktiemiddelen en materialen.
Eerst zullen we de afhankelijkheidspatronen bespreken voor dat deel van het
bedrijf dat zich bezig houdt met het luchtsplitsingsproces, het mengen en
het vloeibaar maken. Bieronder valt het werk in de ploeg, in de edelgasruimte, het onderhoudswerk aan de produktiemiddelen en de kwaliteitskontrole.
Binnen de ploeg is er duidelijk sprake van "team-afhankelijkheid". Men is
gezamenlijk verantwoordelijk voor het totale produktieproces. Bet is een
complex produktieproces met veel regelkringen en terugkoppelingenwaardoor
elk ploeglid op het moment dat hij ingrijpt in het proces, zich moet afvragen welke gevolgen dat heeft voor de rest. Frekwent over leg is daarbij
nood.zakelijk. Verder hangt alles met alles samen. Storingen in de machinehal hebben gevolgen voor het werk in de kontrolekamer en andersom.
Ter illustratie de volgende voorbeelden:
- Een machineman die een compressor aan wil zetten teneinde de druk op het
leidingnet te garanderen, moet eerst met de toestelbediende overleggen.
Er moet niet aIleen misschien een koelwaterpomp bijgezet worden, maar er
moet vooral gekeken worden of er voldoende zuurstof of stikstof uit het
toestel aanwezig is. Fouten hierbij leiden tot ernstige verontreinigingen
in het leidingnet en uiteindelijk tot storingen bij ·Philips bedrijven die
hieruit hun gas betrekken.
- Blijkt bij de kwaliteitskontrole van gevulde cilinders dat de argon niet
aan de vereiste specificaties voldoet, dan moet ze teruggeblazen worden
naar de argonballon (een buffer tussen de eerste en de tweede argonzuil
van het toestel). De toestelbediende moet reageren op het moment dat de
toevoer van ruwe argon naar de ballon afwijkt van de verwerkte hoeveelheid.
Tussen de elkaar aflossende ploegen is het afhankelijkheidspatroon sekwentieel van aard: men neemt de fabriek van elkaar over.
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Het we.rk in de. edelgasruimte is sekwentieel afhankelijk van dat van de
ploeg: De ploeg produceert neon-helium, dit wordt tijdelijk opgeslagen en
vervolgens in de edelgasruimte verwerkt.
Tussen onderhoudswerk aan de produktiemiddelen en de produktie is de afhankelijkheidsrelatie wederzijds. Het stopzetten van een bepaalde machine moet
in overleg met de ploeg plaatsvinden. De ploeg kan soms hulp bieden, wat
weer ingepas t moet worden in de andere wer kzaamheden (is men bv. net een
wagen aan het vullen?) en de produktie moet rekening houden met de beschikbare machinekapaciteit.
De relatie tussen kwaliteitskontrole en produktie is soms sekwentieel (bij
de verplichte analyses van het eindprodukt) en soms pooled. Bij deze laatste vorm kunnen een aantal aktiviteiten onafhankelijk van elkaar,' naast
elkaar uitgevoerd worden. Het steekproefs-gewijs nemen van monsters van de
aangezogen en gedeeltelijk verwerkte gassen is hier een voorbeeld van.
Mogelijke negatieve resultaten hebben natuurlijk weI direkte gevolgen voor
de produktie.
De algemene konklusie uit het bovenstaande is, dat er binnen dit deel van
de gasfabriek sprake is van een tamelijk grote mate van onderlinge afhankelijkheid die vaak een wederzijds of teampatroon vertoont.
Als we het takenpakket van de fabriek in haar totaliteit bekijken, zien we
een gelijksoortig relatiepatroon.
Inkoop, verkoop, produktie, laboratoriumwerk, onderhoud, periodieke keuring
en vervoer: al deze aktiviteiten vertonen een patroon 'waarbij in een aantal
wisselende groepen samengewerkt moet worden. Verder speelt bij de meeste
aktiviteiten de veiligheid een belangrijke role Men werkt met hoge drukken
en explosieve gassen.
Het zou te ver gaan om van elke aktiviteit de relatie met andere aktiviteiten te schetsen.
Team- en wederzijdse afhankelijkheidspatronen komen het meeste voor. Daar-'
naast vertoont het groot onderhoud aan de installaties en het werk bij de
plaatsing van gasinstallaties een projektkarakter.
Als bijvoorbeeld de cilinders van de buffervoorraad een onderhoudsbeurt
krijgen, vereist dat o.a. samenwerking tussen: produktie en onderhoudsmensen; een en ander moet op veiligheid gekontroleerd worden; men moet de
wetgeving er op naslaan; de gemeente (straat afzetten), de brandweer en een
installatiebedrij~-moeteningeschakeld

-

worden.
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Als de gekontr.oleerde en geschilderde cilinders weer op hun plek staan,
moeten ze schoongespoeld worden door de produktie waarbij het laboratorium
weer de nodige analyses verricht.
De wenselijke struktuur bij de genoemde afhankelijkheidspatronen
Bij patronen van wederzijdse en teamafhankelijkheid moet men de dagelijkse
aktiviteiten via wederzijdse aanpassing koordineren. Dit vraagt frekwente
kommunikatie. De kommunikatielijnen moeten kort en direkt zijn. Alle betrokkenen moeten konstant informatie kunnen krijgen over de stand van zaken
met betrekking tot de uit te voeren taken.
KoOrdinatie vraagt hier meer tijd dan wanneer er alleen sprake is van
sekwentUHe afhankelijkheid. Bij een patroon van sekwentiele afhankelijkheid kan men met programma's en tijdsschema's vo1staan. Hier moet men, binnen het Kader van de totaalplanning, zijn aktiviteitenprogramma regelmatig
aan dat van anderen aanpassen.
De planning van de projektmatige aktiviteiten moet voor een deel van te
voren plaats vinden. Hoe specifiek en gedetailleerd dit kan, wordt bepaald
door de hoogte van de bewerkingsonzekerheid.
4.3.5. Varieteit
Over de varieteit aan produkten en bewerkingsaktiviteiten kunnen we kort
zijn. De gasfabriek is in staat om een groot aantal mengsels en gaskwaliteiten te produceren die echter opgebouwd zijn uit een beperkt aantal komponenten. Een gering aantal standaardprodukten wordt het meest gevraagd.
Het aantal bewerkingsaktiviteiten (splitsen, mengen en vullen) is beperkt.
De wenselijke struktuur in situaties met enige varieteit
Hoewel de varieteit over het algemeen 1aag is, verdient het de voorkeur om
daar waar keuzemogelijkheden zijn, de beslissing over de volgorde van de
produkten te delegeren. Dit geldt met name voor het persen. De perser kan
dan, afhankelijk van de totale situatie,prioriteiten bepalen.
e

'."

4.3.6. Complexiteit
Onder de complexiteit van het takenpakket l7erstaan we de mate waarin het
takenpakket een beroep doet op uiteenlopende kennis en vaardigheden alsmede
de mate waarin de taak bijdragen op verschillende nivo's van deskundigheid
vereist.
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Bovendien i.mpliceert het begdp dat die kennis en vaardigheden met elkaar
gekombineerd moeten worden om de groepstaak te verrichten.
Het takenpakket van de gasfabriek in haar totaliteit doet een beroep op een
groot aantal uiteenlopende kennis en vaardigheden.
Onder andere op de volgende terreinen moet men kennis in huis hebben:
natuurkunde, scheikunde, werktuigbouw, meet- en regeltechniek, de wetgeving
op het terrein van het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen, de situatie bij de buitenfabrieken, kennis van leveranciers, kennis van gasmetinqen en analysetechnieken, electrotechniek.
De meeste van deze taken vereisen bijdragen op verschillende nivo's van
deskundigheid. Zo is voor de dagelijkse produktie-aktiviteiten kennis van
de basisprincipes uit de scheikunde voldoende, terwijl voor het fabriceren
van radio-~ktieve mengsels en het beoordelen van nieuwe mengsels kennis op
een hoger nivo is vereist.
Voor

het onderhoud geldt hetzelfde. Kleine reparaties aan compressoren

(kleppen zetten, pakkingen verwisselen)

kunnen door produktiemedewerkers

met enige basiskennis worden uitgevoerd; voor reparatie van een koudgaskoelmachine is een ervaren monteur noodzakelijk.
Ook het takenpakket rond de produktie vraagt een breed scala aan kennis en
vaardigheden: natuurkunde, scheikunde, meet- en regeltechniek, kennis van
gasmetingen en analysetechnieken, werktuigbouw, elektrotechniek

(inciden-

teel) en glasblazen (voor het dichtsmelten van ballons en het vervaardigen
van glazen instrumenten in de edelgasruimte). Tevens vraagt dit takenpakket
bijdragen op uiteenlopende nivo's van deskundigheid. Het vraagt zowel eenvoudige analyses als ingewikkelde metinqen; het vraagt onderhoudswerk op
uiteenlopende nivo's en voor het opstarten van de installatie en het oplossen van storingen in het proces is meer kennis vereist dan voor het recht
houden van een rustig toestel.
De wenselijke struktuur in situaties meteen complex takenpakket
Zowel de taken van het bedrijf in zijn totaliteit als die van de groep rond
de produktie vertonen een behoorlijke mate van complexiteit. Dit wijst in
de richting van een gedifferentieerde struktuur waarbij de gasfabriek vakspecialisten op een groot aantal terreinen en op verschillende nivo's in
huis heeft of er een beroep op kan doen.
Hoe ver die specialisatie doorgevoerd moet worden hangt echter ook van de
stand van zaken met betrekking tot de andere kontingentiefaktoren af.

-
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1. 3 .7.

De omvang van het bedri j f
De gasfabriek is een klein bedrijf: 51 personen hebben er hun dagelijkse
werk.

Verder verrichten een aantal chauffeurs, monteurs en fitters van

technische bedrijven,

inkopers, verkopers en medewerkers uit de sociale

sektor min of meer regelmatig werkzaamheden voor de gasfabriek. Ook de
groep die zich direkt bezig houdt met de produktie is klein. Vijf maal vijf
man in de ploegendienst, een dagdienstmedewerker voor de produktie in de
edelgasruimte, een gedeelte van het laboratorium en een aantal onderhoudsmensen.
In het organigram (figuur 4.4.) zijn deze aantallen weergegeven.
De wenselijke struktuur in een Rlein bedrijf
In een klein bedrijf zijn de mogelijkheden voor specialisatie en differentiatie van funkties beperkt. Een en dezelfde medewerker zal een aantal uiteenlopende taken moeten verrichten.

Iedereen zal,

binnen of buiten het

bedrijf, tenminste een vervanger moeten hebben.
Verder maakt de geringe omvang van de gasfabriek het gebruik van flexibele
vormen van koordinatie eenvoudiger. Dat betekent dat het mogelij k is, om
een groot deel van de koordinatie via wederzijdse afstemming te laten verlopeno

4.3.8. Wenselijke struktuur en ondersteunende systemen
Tot nu toe, zijn er 7 kontingentiefaktoren, samen met hun implicaties voor
de optimale struktuur van de gasfabriek besproken. Twee ervan hadden vooral
betrekking op de omgeving van het bedrijf, vier op het takenpakket en een
is een kwantitatief gegeven.

-
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Tabel 4.3.: Technische- en omgevingskondities voor de gasfabriek
totale bedrijf

groep betrokken bij produktie

!Grenstransaktie-onzekerheidl

hoog

hoog

ITempo nieuwe technische

laag

laag

laag

laag

lontwikkelingen

IBewerkingsonzekerheid
I!Afhankelijkheidspatronen
I

sekwentieel

I

I,....

sekwentieel, wederzijds en

+w_e_d_e_r_z_i_j_d_s_e_n_-+-_t_e_.a_m
team

IVarH~teit

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

laag

I
I
I

laag

I-------------l~-------------Icomplexiteit

I

.

lomvang

hoog

hoog

klein

klein

Bij de bespreking van een aantal van deze faktoren is er al op gewezen dat
elk wel een aantal voorschriften over aspekten van de organisatiestruktuur
oplevert, maar dat de uiteindelijke struktuur pas afgeleid kan worden uit
een kombinatie van deze ontwerpregels.
Tabel 4.3. geeft een overzicht van de stand van zakeh ten aanzien van die
kontingentiefaktoren op de gasfabriek. Vanzelfsprekend is hier het overheersende patroon weergegeven.
Hun kombinatie leidt tot de volgende algemene konklusies:
- Bij een aantal van de eerder genoemde taken is het mogelijk om de uitvoering van de werkzaamheden en de regeling ervan, te scheiden.
- Scheiden van de regelbeslissing onder ling is ongewenst. Oat betekent

bij~

voorbeeld dat opleggers en chauffeurs (uitvoering) van vervoer en garage
afkomstig kunnen zijn, maar dat de gasfabriek de ritplanning moet regelen. Hetzelfde geldt voor de inkoop van gassen en onderdelen en de inschakeling van medewerkers van technische bedrijven. Oe dagelijkse kontakten met de bulkklanten, zullen ook op de gasfabriek moeten liggen.

- 47 -

De chef van de wacht zal de taakverdeling binnen de ploeg moeten kunnen
aanpassen aan het werkaanbod en zelfstandig de beslissing moeten kunnen
nemen om niet urgente werkzaamheden zonOOig maar te laten liggen.
- Er kan slechts sprake zijn van een beperkte horizontale en vertikale differentiatie.
Kennisvelden zullen elkaar moeten overlappen. ledere taak zal minimaal
door twee mensen beheerst moeten worden. Voor de groep rond de produktie
geldt daarbij neg dat onderhoudsmensen snel beschikbaar

moeten

djn.

Operators zullen zo veel mogelijk multi-inzetbaar moeten zijn.
- De gasfabriek zal snel en slagvaardig op probleemsituaties moeten kunnen
'reageren. Zoveel mogelijk zal degene die een storing konstateert hier in
eerste instantie op in moeten kunnen spelen. Burokratische belemmeringen
zullen zo min mogelijk aanwezig moeten zijn en degene die het meest bij
een bepaalde zaak betrokken is, zal de beslissing moeten kunnen nemen.
Kommunikatielijnen zullen kort en direkt moeten zijn.
- Er zal flexibel met werktijden geschoven moeten kunnen worden. Ook een
aantal personen die geen officiele storingsdienst draaien, zullen bereid
moeten zijn'om indien nodig over te werken en dit later weer in te halen.
- Koordinatie zal in een aantal gevallen plaats moeten vinden via wederzijdse aanpassing. Er zal ruimte moeten zijn voor frekwent overleg dat
vaak een ad hoc karakter zal hebben. Zowel de leiding als de ploeg zal
als een team moeten werken, waarbinnen ieder teamlid zijn eigen verantwoordelijkheden heeft.
Tot zover de algemene konklusies over de wenselijke struktuur voor de

gas~

fabriek. In het navolgende zal aan de orde komen welke belonings- en opleidingssyteem, welke leiderschapsstijl en welk systeem van informatievoorziening hierbij passen. Gezien de overeenkomsten tussen de adviezen ten aanzien van de groep rond de produktie en het totale bedrijf zullen ze hier
gezamenlijk besproken worden.
Het beloningssysteem
Het voor de' gasfabriek qewenste beloningssysteem zal vooral de volgende
zaken moeten stimuleren: multi-inzetbaarheid van ploegenwerkers,

kennis-

overdracht en samenwerking. Voor de ploegenwerkers betekent dit dat een
funktiegroepverhoging afhankelijk zal moeten zijn van de vraag of iemand
multi-inzetbaar is en de bedrijfskursussen heeft gevolgd.
Verder zal het openlijk praten over storingenen de wijze waarop die (soms
niet optimaal)

opgelostzijn, niet afgestraft moeten worden met minder

promotiekansen.
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lets wat ook voor het bedrijf in zijn totaliteit geldt, is dat er bij de
verantwoording van de bestede uren per afdeling, ook rekening gehouden moet
worden met zaken als overleg en uitleg.
Bijvoorbeeld: een kwaliteitskontroleur die een fles afkeurt, moet ruimte
krijgen om dit met de perser te bespreken: een medewerker van het laboratorium moet tijd vrij kunnen maken vor een goede instruktie aan de ploeg na
plaatsing van een nieuw meetinstrument. Over leg en uitleg moeten als onderdeel van het dagelijks werk worden beschouwd en niet als tijdverspilling.
Bet opleidingssysteem
Bet lage tempo va.n nieuwe ontwikkelingen maakt het mogelijk om de opleiding
van nieuwe medewerkers in fasen te laten verlopen. Bet kleine aantalpersoneelsleden en de complexiteit van het bedrijf maken een relatief lange
interne opleiding in veel gevallen Ook noodzakelijk.
Daarbij is het weI belangrijk dat een en ander op een systematische manier
wordt uitgevoerd. Zowel voor degene die de nieuwe medewerker inwerkt als
voor de nieuweling moet duidelijk zijn welke kennis in een bepaalde periode
overgedragen zal worden en op welke manier. Oit geldt zowel voor de operators als voor de expeditie, de keuring en voor leidinggevende funktionarissen.
Oe noodzaak om binnen kort tijd te kunnen reageren op stor ingen, die in
principe onvoorspelbaar zijn, stelt specifieke eisen aan de inhoud van de
operator-opleiding. Leren door imitatie van

h~t

gedrag van de leermeester

geeft onvoldoende kennis. De nadruk zal op begrip van de situatie moeten
liggen, waarbij vooral aandacht geschonken wordt aan de onderlinge afhankelijkheden binnen het produktieproces.
Een analyse en systematische bespreking van storingen uit het verleden is
daarbij een nuttig hulpmiddel. Daarbij zal een storing niet als stommiteit
van de andere ploeg gezien moeten worden, maar als een mogelijkheid om iets
bij te leren.
Ook de kennis van ervaren operators zal regelmatig opgefrist en systematisch bijgewerkt moeten worden. Bepaalde kennis wordt slechts incidenteel
gebruikt waardoor men snel de exacte feiten en de juiste handelingen vergeet.
De leiderschapsstijl
Een organisatie waarin degene die het meest bij

een bepaalde

kwestie

betrokken is, de nodige beslissingen neemt,· stelt hoge eisen aan het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en aan de stijl van leidinggeven
van de chefs.
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Duidelijkheid en motivatie zijn daarbij de twee sleutelbegrippen.
De leiding vervult een essentiele rol bij het duidelijk. maken van de normen
van de gasfabriek. Iedereen moet weten welke waarden voor de gasfabriek belangrijk zijn, zodat men ook tijdens nachtdiensten of bij de klant kan
"handelen in de geest van de gasfabriek". Dit algemene beleid moet niet
alleen in woorden of beleidsnota's maar vooral in het gedrag van de leiding
zelf tot uiting komen.
Verder moet duidelijk zijn op welke momenten een medewerker zijn superieuren moet inschakelen.
Voor de motivatie van medewerkers om de nodige "innerlijke discipline" op
te brengen is een goede kommunikatie belangrijk. Medewerkers moeten respektvol behandeld worden en men moet hun suggesties en ideeen serieus
nemen. Oak de rol van positieve

fe~dback

(waardering tonen vooe extra in-

zet) moet niet onderschat worden.
Het allerbelangrijkste is wellicht dat medewerkers en groepen medewerkers
een bepaalde mate van vrijheid krijgen om waar mogelijk een eigen stempel
op het week te drukken en het werk op hun eigen manier te organiseren. Er
moet ruimte zijn voor eigen initiatief.
Bovenstaande geldt zowel voor de groep rond de produktie als voor het
totale bedrijf.
Voor de ploegen komt daar nog bij dat de chef van de wacht een belangrijke
sociale rol vervult. Hij is een bindende persoon in de ploeg, moet onderlinge konflikten tot een minimum prober en te beperken en teamgeest en
'samenwerking stimuleren.
Daarbij moet hij prober en het evenwicht te bewaren tussen de noodzakelijke
binding aan de eigen ploeg en de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende ploegen.
De informatievoorziening
De voor de gasfabriek gewenste organisatiestruktuur stelt hoge eisen aan de
infor.m,~tievoorziening.

Dit geldt zowel voor de informatie over feiten en

gebeurtenissen uit het verleden die in een soort "gezamenlijk geheugen" is
vstgelegd, als voor de informatie-overdracht met betrekking tot de dagelijkse gebeuttenissen.
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Het

-kollektie~

geheugen- zal in ieder geval informatie moeten bevatten

over alleproduktiemiddelen en de reparaties die daaraan in de loop van de
tijd hebben plaatsgehad: het leidingnet in en om de fabriek, de werkwijze
bij problemen en storingen en bij het periodiek onderhoud van apparatuur.
Deze informatie moet toegankelijk zijn, ook tijdens de 128 uren per week
dat de ploeg de fabriek alleen runt, en bijgewerkt. Voor de groep rondde
produktie is het van belang dat er in de meetkamer een duidelijk schema van
de processen aanwezig is.
Daar waar men sekwentieel van elkaar afhankelijk is (o.a. van ploeg tot
ploeg) is informatie-overdracht over de stand van zaken in het bedrijf van
essentieel belang. Het wachtboek speelt daarbij een belangrijke rol. De informatie die hierin staat is niet alleen van belang voor de volgende ploegen, maar beinvloedt ook de aktiviteiten van onderhoudsmensen, de planner,
het laboratorium en de leiding. Oak voor de informatie-overdracht van deze
dagdienstfunktionarissen naar de ploeg toe

(wijzigingen, produktiericht-

lijnen etc.) is het wachtboek belangrijk. Mondeling overgedragen informatie
komt meestal niet veel verder dan een overdracht van de wacht. Ook zal het
wachtboek voldoende gegevens moeten bevatten over informatie die in het
-kollektief geheugen- bewaard moet worden. Voor een goede verwerking van
deze nieuwe gegevens is het belangrijk dat duidelijk is, wie hiervoor verantwoordelijk is.
Tussen de ploegen is verder ook de overdracht van de post van belang: een
meetkamer- of machinebediende die zijn opvolger even bijpraat en daarbij
specifiek ingaat op zaken die juist voor een bepaalde funktie van belang
zijn.
Koordinatie via wederzijdse afstemming vraagt frekwente uitwisseling van
informatie. Op de gasfabriek zal daarom ruimte moeten zijn voor veel ad hoc
overleg. De leden van de ploeg moeten elkaar kunnen bereiken waar ze zich
ook magen bevinden. Deelnemers aan het over leg zullen zich tel kens moeten
afvragen of de ui tgewisselde informatie misschien verder doorgegeven of
vastgelegd moet worden. Tevens is het van belang dat de lay-out "kontaktvriendelijk" is. Personen die veel moeten overleggen, moeten elkaar makkelijk kunnen bereiken.
Tot slot willen we er nog op wijzen dat de wijze waarop de informatie uit
het produktieproces aan de operator wordt gepresenteerd mede bepalend is
voor zijn interpretatie ervan en de reaktie hierop.
Meldsystemen, meters en rekorders zullen aan een aantal ergonomische basisvoorwaarden moeten_voldoen. In paragraaf 4.5. wordt hierop terug gekomen.
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Tot zover de bespreking van de wenselijke struktuur van de gasfabriek. De
volgende paragraaf geeft de resultaten van de vragenlijst weer.
omdat de resultaten hiervan in ieder geval voor alle medewerkers van de
gasfabriek bestemd zijn, is deze informatie als een apart onderdeel weergegeven.
terug.

In het laatste onderdeel van de analyse komen we hier echter op

4.4. De resultaten van de vragenlijst

De volgende twee paragrafen beschrijven de mening van de medewerkers van de
gasfabriek over hun werk en hun bedrijf, zoals die uit de antwoorden op de
vragenlijst naat voren komt.
Steeds worden eerst de resultaten van alle 51 medewerkers weergegeven. Vervolgens wordt de mening van de 25 ploegenwerkers apart behandeld.
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Figuur 4.16. De mening over het werk.
Percentages en gemiddenden (0----0) over het totale bedrijf.
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4.4.1. De mening over het werk zelf
In figuur 4.16 ziet U resultaten van het totale bedrijf.
Vrijwel iedereen in degasfabriek is tevreden over de inhoud van zijn of
haar huidige werk. Op de algemene vraag hiernaar antwoordt 33% dat men
"zeer tevreden" is: 71% is "tevreden" en slechts 6% laat het in het midden. Niemand is "ontevreden" of "zeer ontevreden".
Slechts 2 personen vinden dat er op dit punt nag verbeteringen mogelijk
zijn. De een vindt dat hij te veel met anderen samen moet werken en de
ander merkt op dat je bij de gasfabriek weI veel bijleert, maar dat je die
kennis nergens anders kunt gebruiken.
De meeste medewerkers vinden dat ze in een interessant bedrijf werken, dat
het werk een behoorlijke mate van vrijheid en zelfstandigheid biedt en dat
ze een belangrijke bijdrage aan het geheel leveren.
Enkele citaten: "Ik zit overal en leer overal wat bij":

"In dit bedrijf

moet je nadenken bij wat je doet, in verband met de veiligheid, dat bevalt
me weI": "Als ons gas niet goed is, komen veel afdelingen stil te liggen"
en "' t Is hier nog een uitdaging, je kunt er nog wat doen omdat het een
beetje primitief is".
Als we de ploegenwerkers apart bekij ken,

zien we hetzelfde beeld . (zie

figuur 4.17). Hoewel dit voor een deel te verklaren is doordat 50% van de
gasfabriek in de ploeg werkt, is deze eenstemmigheid opvallend.
Veertig procent, dat is 10 van de 25 ploegenwerkers, "is zeer tevreden over
zijn werk: 56% istevreden en slechts 4% laat het in het midden.
Men vindt het werk afwisselend: vooral omdat er gerouleerd wordt waardoor
je "overal zit" en omdat je "in deze fabriek nooit van te voren weet

wat

er is".
Bij de vragen over de vrijheid in hetwerk geven veel ploegenwerkers de
aanvulling dat het werk in principe vast ligt, omdat "aIle handelingen aan
het toestel en in de machinekamer op vaste tijden plaats moeten vinden".
Binnen de vastgelegde voorschriften is echter weI variatie mogelijk. Binnen
het sehema kun je, als het rustiq is, weI je eigen tempo bepalen maar bij
een spoedkius "loopt iedereen te rennen".
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Figuur 4.17. De mening over het werk.
Percentages en gemiddelden (0----0) over de groep ploegenwerkers.

Eenaantal ploegenwerkers vindt dat ze niet zo veel meer bijleren. Anderen,
ook oudere ervaren medewerkers, vinden dat "je hier elke dag dingen tegenkomt die je nog niet hebt meegemaakt" vooral omdat "het toestel steeds verschillend reageert". "Hoe meer je over het proces gaat leren, hoe interessanter het wordt".
De meesten vinden ook dat je bij dit werk vrij snel kunt zien of je het
goed gedaan hebt. Bij het per sen "kontroleer je zelf de samenstelling van
het mengsel en anders hoor je het wei van de kwaliteitskontroieur". Bij de
machinekamer "hoor je het" en bij het toes tel "zie je het" al is het wei zo
dat je "niet in het toestei kunt kijken". Een fout in de meetkamer kan soms
pas in de voigende dienst naar boven komen maar "dat zegt de man die na je
komt wei".
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Vrijwel alle ploegenwerkers zijn overtuigd van het belang van hun werk:
"Ala ik niet goed oplet, kan het bedrijf enige weken plat komen te liggen". V~el van hen hebben groat vertrouwen in de kontinuiteit van het bedrijf. "Ik zie zelf dat we goed draaien en meer afleveren. Hier prober~n we
met z' nallen zuinig aan te doen en goede kwaliteit te leveren". Anderen
vertellen dat ze al eens een keer een fabriekssluiting hebben meegemaakt en
vinden dat je "er in deze tijd niet van opaan kunt".
4.4.2. De mening over het bedrijf en de eigen afdeling
Ook op de vragen over de organisatie en de sfeer in de gasfabriek geven de
meesten een overwegend positief antwoord (zie figuur 4.18.).
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Figuur 4.18. De mening over het bedrijf en de afdeling.
Percentages en gemiddelden (0----0) over het totale bedrijf.
Achttien procent is zeer tevreden, 59% tevreden, 21% houdt het in het midden en 2% is ontevreden.
Oat men overwegend tevreden is, betekent niet dat er geen suggesties voor
verbeteringen gedaan werden.
Orndat het commentaar van ploegenwerkers niet veel afwijkt van dat van de
rest van het bedrijf, worden ze gezamenlijk besproken.
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In figuur 4.19. is de mening van deze groep wel apart gegeven.
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Figuur 4.19. De mening over het bedrijf en de afdeling.
Percentages en gemiddelden (0----0) over de groep ploegenwerkers.

Veel medewerkers van de gasfabriek vinden dat er in het bedrijf veel overlegd wordt en waarderen dit positief.
"Hier kun

De

kommunikatielijnen

zijn kort:

je direkt naar de chef lopen, niet via via" en "als er iets

aparts is, bespreken we dat altijd in onze ploeg".
Toch ziet 20~ van de medewerkers op het punt van het overleg. en met name
als het gaat om de informatie-uitwisseling tussen ploegen en tussen de leiding nog mogelijkheden voor verbetering. Enkele citaten:

"Over een hoop

dingen overleg je te weinig"; "men weet soms niet van elkaar wat men doet";
"Soms is er iets veranderd in de fabr iek, zonder dat je 't weet" en "De
leiding draait nog al eens aan het toestel en dan hebben ze geen tijd om je
te vertellen wat er gedaan is".
Ook over het wachtboek is niet iedereen tevreden. Er zou 50ms te weinig en
soms te veel in staan (zie ook 4.5.). "Als je opkomt moet je eerst rondlopen, voordat je weet wat er gebeurd is". Verder vindt men dat de overdracht tussen ploegenwerkers onder ling soms beter zou kunnen. Het komt voor
dat "je voorganger als je binnenkomt met een "je kunt het hebben" verdwijnt.
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Bijna iedereen .in de gas.fabriek vindt dat de leiding openstaat voor op- of
aanmerkingen en ideeen van medewerkers en vindt dit "een groot pluspunt
voor de gasfabriek". Men vindt het plezierig dat "je hier niet alles eerst
op een briefje hoeft te schrijven" en oat de leiding "veel onder de mensen
is". Over het antwoord op de vraag of men dan ook iets met die suggesties
doet, lopen de meningen uiteen. Sommige zeggen: "als 't enigszins kan wel"
of "als 't geen geld kost wel", anderen vinden dat het allemaal te lang
duurt of dat "ideeen van medewerkers eerst afgewezen worden en later komt
de leiding er zelf mee". Dit laatste zou nu trouwens al veel verbeterd
zijn.
Ret gemiddelde antwoord op de vraag naar de invloed die men op beslissingen
en veranderingen in de afdeling heeft, is "soms". "De ene keer niet en de
andere keer weI". "Je kunt wel je stem laten horen" en "als ik een fout
konstateer, verandert men het". "Vaak vraagt men onzemening over een verandering, soms echter is een machine verkocht zonder dat men vroeg of je
hem weI kunt missen". "Soms stelt het niets voor: men vraagt ideeen, "maar
je hebt niet voldoende informatie om er iets over te kunnen zeggen". Een
enkeling zegt dat hij weinig invloed heeft maar ook "niet meer invloed
hoeft".
Vierenzeventig procent vindt dat kollega's altijd bereid zijn om elkaar te
helpen. Vooral binnen de eigen ploeg is de samenwerking goed evenals tussen
onderhoudsmensen en ploegenwerkers.
De samenwerking tussen de verschillende ploegen zou echter nog

beterkun~

nen. "Iedereen denkt dat zijn ploeg de beste is". "Tussen ploegen is er te
veel rivaliteit; men laat werk voor de anderen liggen" en "schimpt op de
andere ploeg". Medewerkers van de dagdienst "helpen mekaar meestal wel"
maar dat "gaat nog te vaak samen met veel gescheld". Men vindt weI dat "dit
een bedrijf is waarin je weI moet samenwerken".
De gasfabr iek "is klein" waardoor de leiding "in grote trekken" weI weet
wat er onder het personeel leeft. "De mensen laten echter niet alles los".
De meesten vinden ook dat de leiding niet alles hoeft te weten: "als 't
over het werk gaat wel" ook "als iemand het thuis moeilijk heeft". Details
vindt men vaak niet nodig en ook persoonlij ke ruzies hoeven "niet meteen
naar boven doorgespeeld te worden".
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In figuur 4.20. is de mening over de beloning weergegeven.
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Figuur 4.20. De mening over de be10ning
Percentages en gemidde1den (0----0) over het tota1e bedrijf en
de groep p1oegenwerkers.
Zeventwintig procent van de geenqueteerden vindt de be10ning te laag in
verhouding tot de werkzaamheden. Voora1 een aanta1 p10egenwerkers vindt dat
"het loon te 1aag is voor de grote verantwoording die je

draagt"~

dat er

"steeds meer wordt afgeknabbeld van de p10egentoeslag" die dan ook n09 eens
"te zwaar wordt be1ast".
P10egenwerk is werk waarbij je "vee1 moet opgeven" (hobbies, thuis, vrienden) en dat extra kosten met zich meebrengt (dubbel koken, licht, verwarming) en men zegt dat "a1s het zo doorgaat, het ploegenwerk voor mij niet
meer hoeft". Anderen zeggen dat ze gezien hun voorop1eiding niet veel meer
kunnen verwachten.
Tot slot nog een aantal punten waarop men nog verbetering mogelijk acht.
Verbeteringen die verband houden met de organisatie van het werk worden het
vaakst genoemd (in totaal 19 maal) •
Een aanta1 medewerkers suggereert een andere verde1ing van taken zowel
binnen de gasfabriek (p10egenwerk en dagdienst) als tussen de gasfabriek en
andere Philips-bedr ijven waarbij de gasfabr iek meer· in eigen beheer zou
kunnen doen.
Op de administratie zou men graag een eigen terminal hebben.
Verder wordt de planning van het werk genoemd. Nu "worden een aantal beslissingen ad hoc genomen zonder dat er goed over nagedacht is". Ret onderhoud zou te weinig p1anmatig p1aatsvinden en "de ene ploeg loopt de hele
dienst te rennen" terwijl "de volgende niets kan doen".
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Ploegenwerkers klagen nogal eens over de vakantieplanning. "In de zomer zit
je met onderbezetting" en "ze geven je wel drie weken, maar je bent je
vakantie niet zeker". Men wil graag meer zekerheid en "duidelijke invalregelingen voor de vakantietijd". Ook vindt men het vervelend als je "elke
Kerst en Nieuwjaar dezelfde dienst draait".
Een ander nadeel van het met 4 man draaien zou zijn dat er "geen tijd voor
inleren is" en "nieuwen te snel aIleen moeten staan".
Enkelen zijn het niet eens met het promotie- en aannamebeleid van de gasfabriek. Dit zou duidelijker moeten zijn: "Niet mensen steeds laten testen
die je toch niet wilt omdat ze te weinig opleiding hebben" of "Niet zeggen
dat je aIleen jongere, hoger opgeleide mensen wil en dan toch ouderen aannemen". Andere ploegenwerkers vinden opleiding een minder belangrijk kriterium: "Laat de man uit de praktijk baas worden" en "De nieuwe ploegbazen
moeten van ons nog alles leren".
Tien personen vinden dat de sfeer in het bedrij£ nog kan verbeteren. Hierbij verwijst men zowel naar het "te veel op andere katten" als naar "de
sfeerloosheid van feestjes". "Hier heb je nooit eens een feestje met een
orkest. Je kent niemand". "Huldigingen zijn ook sfeerloos1 ik laat me niet
meer huldigen".
Verder ziet men nog mogelijkheden voor technische verbeteringen al ziet men
weI in dat "je geen nieuwe fabriek kunt neerzetten". Op een aantal punten
zou er "te weinig specifieke kennis over het proces" aanwezig zijn en
"spreekt de leiding'elkaar tegen".
In totaal 7 personen noemen mogelijke

verbe~eringen

die op het terrein van

de arbeidsomstandigheden liggen. De opmerkingen varieren van klachten over
de kantinevoorzieningen en de was, die voor ploegenwerkers niet centraal
geregeld zou zijn, tot een afzuiging voor verfdampen 'in de keuring, tocht,
veiliger schakelingen en een verbetering van de voorschriften.
4.5. De effekten van het gekozen organisatie-ontwerp
In dit laatste onderdeel van de analyse worden de effekten van het gekozen
organisatie-ontwerp behandeld.
Eerst komt de overeenstemming tussen de feitelijke en de wenselijke struktuur aan de orde. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan enkele aspekten
va~

de kwaliteit van de arbeid binnen de gasfabriek.
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4.5.1. De overeenstemming tussen de feitelijke en de wenselijke struktuur
Als we paragraaf 4.2. en 4.3. naast elkaar leggen, zien we op een aantal
terreinen overeenkomsten tussen de geschetste ideale struktuur en de feitelijke struktuur in de gasfabriek. In het navolgende zullen we die punten
waarop de gasfabr iek volgens de gebruikte theor ie goed georganiseerd is,
kort aanstippen en wat uitvoeriger stil blijven staan bij de punten waarop
nag verbetering mogelijk zou zijn.
1. Regelbeslissingen zijn niet van elkaar te scheiden
Oit is op de gasfabriek ook niet het geval. Hoewel met name bij de
inkoop van grondstoffen, materialen en diensten en de verkoop diverse
medewerkers

van

andere

Philips-afdelingen

betrokken

zijn,

ligt

de

dagelijkse regeling van deze zaken op de gasfabriek zelf.
Hierdoor kunnen inkopen, afleveringen en de stikstof-zuurstof verhouding
in de produktie van dag tot dag nauw op elkaar afgestemd worden.
Ook bij spoedeisende onderdelen en diensten worden zaken zo nodig rechtstreeks geregeld.
Tot nu toe heeft de gasfabriek slechts twee maal niet kunnen leveren. De
geinterviewde medewerkers van de centrale in- en verkoopafdelingen noemden leverbetrouwbaarheid en service als een van de sterke punten van de
gasfabriek.
De ploeg heeft voldoende vrijheid om de interne organisatie aan te passen aan het wisselend werkaanbod.
2. In een aantal situaties kuonen uitvoering en de regeling daarvan, niet
gescheiden worden
Oit is ook niet het geval. Fitters bijvoorbeeld hebben veel vrijheid om
aan de hand van de situatie ter plekke en soms in over leg met de chef
onderhoud de beste oplossing te kiezen.
3. Er kan slechts $prake zijn van een beperkte horizontale en vertikale
differentiatie
Vooral de laatste 10 jaar heeft men op de gasfabriek naar meer integratie toegewerkt.
Er zijn echter nog een aantal eenmansposten, waarvoor geen goede vervanging beschikbaar is.
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4. Kockdinatie binnen de ploM moet via wederz.ijdse afstemming plaatsvinden, waarbij de ploeg als een team werkt
In paragraaf 4.2. is reeds vermeld dat men op de gasfabriek streeft naar
een teamstruktuur, waarbij operators multi-inzetbaar zijn en regelmatig
rouleren.

AIle operators zijn bijzonder

tevreden over het roulatie-

systeem. Op de vraag naar de nadelen van het rouleren antwoorden de
meesten "er zijn geen nadelen". Een enkeling zegt dat je nu ook af en
toe vervelend werk moet doen.
Volgens de operators brengt het roulatiesysteem de volgende voordelen
met deh mee: meer afwisseling; een beter overzieht van het hele bedrijf; meer gevoel voor de samenhang tussen de posten (bijvoorbeeld een
maehinebediende die regelmatig in de eontrolekamer staat, kent uit eigen
ervaring het effekt van zijn handelingen op het toestel); je blijft op
de hoogte; meer promotiekansen en doorgroeimogelijkheden; meer betrokkenheid bij het geheel waardoor je meer mee kunt praten; je kunt makkelijkersnipperen en het bedrijf kan goedkoper invallers krijgen. Bovenstaande voordelen worden door meerdere operators genoemd.
In figuur 4.17 en 4.19. uit de vorige paragraaf ziet u dat 96% van de
ploegenwerkers invult dat ze "altijd" met anderen samenwerken en dat
kollega's bereid zijn om bij te springen als het druk is.
5. De Ieiding zal alB een team moeten werken, waarbinnen ieder teamlid zijn
eigen verantwoordelijkheden heeft
In paragraaf 4.2. is besehreven hoe een aantal leidinggevende funktionarissen vindt dat ze eigenlijk "van alles" doen en zieh "overal" mee
bezig houden. Een probleem wordt vaak aangepakt door degene die op een
beppald moment besehikbaar is. Een dergelijke taakverdeling kan onduidelijkheid seheppen, ook naar de medewerkers toe. Bovendien is het vaak
niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de afwerking van een bepaalde opdracht.
In situaties waar men als een team moet en wil werken, worden hoge eisen
gesteld aan de onderlinge kommunikatie.
6. Zoveel moqelijk zal degene die een storing konstateert hier in eerste
instantie qp in

~oeten

kunnen spelen

De gasfabriek bevindt zich in een overgangsfase. In het verleden werd
bij een routinestor ing zoals een Iekkende klep van een compressor de
plantmanager ingeschakeld; nu heeft men als basisfilosofie dat de ploeg
zo zelfstandig mogelijk moet zijn.
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Een aantal oper atoe s is een deege.li j ke wee kw.i j ze niet gewend en is er
ook qua kennisnivo niet op ingespeeld. Bij weinig voorkomende storingen
worden er fouten gemaakt of neemt men een afwachtende houding aan.
Oe leiding heeft er soms moeite mee om zich volgens de nieuwe filosofie
te gedragen.
7. Er zal flexibel met werktijden geschoven moeten kunnen worden
Op dit moment is bijna iedereen in de gasfabriek bereid om over te
werken als het druk is of als er specifieke problemen zijn. Oit was met
name in de bedrijfsvakantie het geval, toen men de ontdooide toestellen
zo snel mogelijk weer in bedrijf wilde nemen. Verder vinden een aantal
leidinggevende funktionarissen het heel gewoon als ze 's avonds

o~gebeld

worden omdat er problemen zijn op de fabriek.
8. Oe projektmatige aktiviteiten moet men zo veel mogelijk van te voren
plannen
Groot onderhoud aan de installaties wordt te weinig projektmatig aangepakt. Boewel er altijd onvoorziene situaties voorkomen en men ook de
exakte tijdstippen waarop de diverse aktiviteiten kunnen starten, niet
kan voorzien is een duidelijker planning van de volgorde van de aktiviteiten gewenst. Bet overzicht over het geheel bevindt zich nu in de
hoofden van enkele personen. Oit heeft een onnOOig chaotische werkwijze
tot gevolg, waarbij men loopt te rennen op IlIOmenten waarop het niet
nOOig is en een groot beroep moet doen op de inzet en flexibiliteit van
de medewerkers. Notities over wat er gedaan moet worden, worden op losse
bloknootblaadjes geschreven. Oeze liggen verspreid over de kontrolekamer
en het kantoor van de chef van de wacht.
Voor de planning van het moment waarop een aantal regelmatig terugkerende onderhoudswerkzaamheden llIOeten plaatsvinden,

heeft men sinds

kort een planbord aangeschaft •

.

',.

9. Bet beloningssysteem zal multi-inzetbaarheid, kennisoverdracht en samenwerking moeten stimuleren
In paragraaf 4.2. is beschreven dat iemand die een funktiegroep hoger
wil komen, eerst de nodige papieren moet halen.
Voor de meeste operators ligt het openlijk praten over storingen nog in
de taboesfeer. Een enkeling zegt dat je op jefouten beoordeeld wordt-.·-
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10. De opleiding van nieuwe medewerkers moet systematisch plaatsvinden; begrip van de situatie en voortdurende training zijn voor operators van
belang
Het kursusboek speelt een belangrijke rol bij de training van nieuwe
operators. Dit is in een voor de leek begrijpelijke stijl geschreven en
geheel op de gasfabriek afgestemd. Jammer genoeg is het niet bijgewerkt. De ploeg verricht regelmatig een aantal handelingen die niet in
het kursusboek beschreven staan. De beschrijvingen van het machinepark
zijn ook niet meer up-to-date.
Bij normaal bedrijf en bij een volledige bezetting is er voldoende tijd
om met een nieuweling regelmatig het kursusboek door te spreken. Bij een
bezetting van 4 man, schiet dit er vaak bij in. De meeste operators zijn
tevreden over de interne opleiding. Een paar nieuwelingen vinden dat het
te snel gaat: "Na een jaar weet je neg niet wat je moet doen bij een
storing". Een enkeling Merkt op dat nieuwelingen in het begin veel vragen, maar dat later niet meer durven: "Na een jaar is men bang om iets
te vragen; de leiding overschat de kennis van het personeel".
Er is geen herhalingskursus voor operators.
De opleiding voor een aantal andere funkties (edelgaszuivering, expeditie) gebeurt soms te weinig systematisch.
Begrip van en indcht in de samenhang tussen de diverse aktiviteiten
krijgt men niet door meelopen en imitatie.
De opleiding van de monteur van de gasfabriek valt onder de verantwoordelijkheid van de centrale werktuigbouwkundige afdeling. Oat betekent in
de praktijk dat kollega's die op de centrale afdeling werken eerder naar
een kursus megen dan de monteur van de gasfabriek.
11. De Ieiding moet duidelijk zijn, open kommunikatie bevorderen en waar
mogelijk delegeren
In paragraaf 4.2.

is al besproken dat medewerkers van de gasfabriek

vinden dat hun werk hen een behoorlijke mate van vrijheid en zelfstandigheid biedt. De normen van de gasfabr iek zijn duidelij k. Men heeft
veel voor het bedrijf over, is bereid om de vakantie te verzetten en wil
zo nodig overwerken. Er komen weinig klachten van klanten over de kwaliteit van de afgeleverde gassen. Een kwaliteitsprobleem wordt zelden veroorzaakt door de gasfabriek.
PIoegenwerkers diskussieren soms mee met deleiding envragen °aan de
plantmanager of bepaalde reparaties neg weI financieel verantwoord zijn.
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SOma worden produktieproblemen eerst binnen de leiding besproken en
daarna wordt de waarschijnlijke oorzaak aan de ploeg doorverteld. Een
andere presentatie, waarbij men de ploeg vraagt om mee te denken over
mogelijke oorzaken, zou hen meer motiveren om in de toekomst dergelijke
problemen te helpen vermijden.
Het is een goed teken, dat elke operator vindt dat de eigen ploeg de
beste

is~

de rivaliteit mag echter niet zo sterk worden dat de noodzake-

lijke samenwerking hier onder leidt. De chefs van de wacht overleggen te
weinig met elkaar en operators kraken te snel de andere ploeg af.
Het is ineen aantal gevallen niet duidelijk wat de bevoegdheden van de
direkte chefs zijn en hoe de verdeling van be'voegdheden tussen hen en de
hogere leiding ligt.· Dit leidt 'ertoe dat medewerkers een aantal zaken
rechtstreeks met de plantmanager regelen.
12. Een goede

informatievoorziening is voor de gasfabriek van essentieel

belang
Uit de beschrijving van de feitelijke struktuur is vQor een deel a1 naar
voren gekomen waar de lakunes in de informatievoorziening zich bevinden.
We zul1en hier nogmaa1s kort op ingaan.
- Informatie over feiten en gebeurtenissen uit het verleden bevindt zich
nog te veel in de hoofden van een aantal ervaren medewerkers. Bij een
sporadisch voorkomende reparatie wordt nu onnodig geimproviseerd.
- De kursusboeken voor de operator zijn niet bijgewerkt.
- De informatievoorziening tussen de opeenvo1gende ploegen laat soms te
wensen over.
Dit ge1dt zowe1 voor de informatie-overdracht van post tot post als
voor de overdracht van de wacht.
Het is voor de ploeg niet duidelijk wat er in het wachtboek vastgelegd
moet worden.
De meeste operators vinden dat erte weinig in staat en relatief te
veel irrelevante informatie. Bepaalde mededelingen geeft men vaak een
negatieve bijbetekenis. Als een ploeg bijvoorbeeld in het wachtboek
schrijft dat men bepaalde reparaties heeft verricht reageren de anderen met een: "ze moeten weer laten zien hoe hard ze werken". Als de
chef onderhoud de prijs van een bepaa1de reparatie in het wachtboek
schrijft, komt het over alsof de machinebediende zijn werk nlet goed
deed.
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Bijna aile chefs van de wacht vinden dat er te weinig in het wachtboek
staat, maar ze doen er zelf ook niets aan.
- Binnen de leiding vergeet men soms bepaalde informatie aan elkaar door
te geven.
- Als

de

leiding

aan

het

toestel

draait,

vergeet men

soms aan de

toestelbediende door te geven wat men veranderd heeft en waarom.
V6er een bespreking van de Contactcommissie hangt men niet altijd de
agenda op het prikbord.
- Het proces alarmsysteem (zie figuur 4.21.) kan aanleiding geven tot
fouten.

Figuur 4.21. Proces-alarmsysteem in de kontrolekamer.
De drie linker lampen-tableaus in figuur 4.21. geven onder andere mogelijke
storingen in drie toestellen weer. Bij een alarm gaat er een geluidssignaal
en gaat een lampje achter de mededelinq knipperen. Beiden signalen kan men
uitzetten door de knop: claxon, in te drukken (kwiteren).
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Het geluids,nivQ van de claxon is dusdanig haag dat men de neiging heeft om
de kwiteerknop te snel in te drukken. Dit kan tot vergissingen leiden bijvoorbeeld als men een storing bij de turbine van toestel 3 bij toestel 2
gaat zoeken.
Op de gasfabriek is er voldoende ruimte voor veel ad hoc overleg. Operators
uit dezelfde ploeg kunnen elkaar altijd bereiken en houden elkaar voortdurend op de hoogte van hun werkzaamheden en de stand van zaken

in de

fabriek.
De lay-out van het bedr ij f geeft voldoende mogelij kheden voor informatieoverdracht.
4.5.2. De kwaliteit van de arbeid
Ret werk van de groep rond de produktie biedt voldoende mogelijkheden tot
eigen initatief, variatie, samenwerking en gebruik van kapaciteiten.
Ret werk vormt een afgerond geheel, men kan zich op de hoogte stellen van
het resultaat en zich identificeren met het bedrijf. In hoeverre dit ook
voor de andere groepen binnen de gasfabriek geldt, is niet systematisch
onderzocht. De resultaten van de vragenlijst (paragraaf 4.4.) geven wel aan
dat men op de gasfabriek doorgaans tevreden is over de kwaliteit van de
arbeid.
Het verloop is laag, men blijft niet gauw thuis voor ziekte en medewerkers
zijn bereid om zich extra in te zetten als het nodig is.
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s.

Aanbevelingen
De analyse van hoofdstuk 4 laat weinig meer te raden over de inhoud van dit
laatste hoofdstuk.
De belangrijjkste aanbevelingen zullen hier worden samengevat.
Bijlage VI behandelt een aantal in de orienterende interviews gesuggereerde
"onderzoeksvragen".
Uit paragraa.f 4.5. is al duidelij k geworden dat de basisprincipes van de
organisatie van de gasfabriek in overeenstemming zijn met de geschetste
theorie. Op een aantal punten is verbetering nodig. De navolgende aanbevelingen zijn uit het theoretisch model afgeleid.
1. De basisprincipes van de huidige organisatie zijn bruikbaar
De gasfabriek moet trachten de in paragraaf 4.5.1. bij punt 1, 2 en 4
genoemde basisprincipes van de organisatie zo te houden <tenzij takenpakket, omgeving of de omvang van het bedrijf veranderen).
2. Het is bijzonder belangrijk dat de informatie-overdracht verbeterd wordt
Bij punt 12 van paragraaf 4.5.1. is al aangegeven waar de lakunes in de
informatievoorziening zich bevinden.
Om dit te verbeteren is discipline, samenwerkingsbereidheid en duidelijkheid nodig.
In een bijeenkomst met alle chefs van de wacht kan besproken worden
welke informatie er in het wachtboek vastgelegd moet worden en waarom.
Het resultaat hiervan kan besproken worden in de ploegen, van op- en
aanmerkingen worden voorzien, en vastgelegd in officiele richtlijnen.
Hetzelfde geldt voor de leiding. Het belangrijkste is dat er meer duidelijkheid geschapen wordt ten aanzien van de informatie die men aan anderen in de gasfabriek moet doorgeven of die gedocumenteerd moet worden.
Di t betekent niet dat men elk detail moet gaan administreren en grote
delen van zijn tijd aan de papierwinkel besteden. Er moet zo min mogelijk vastgelegd worden, maar ten aanzien van datgene wat echt nodig is
in verband met een veilige en effektieve bedrijfsvoering, zal iedereen
zich aan de regels moeten houden.
Het bovenstaande geldt ook voor de geplande nieuwe voorschr iften en

werkinstrukties.
Het is belangrijk

dat er een aantal zaken goed wordt gedokumenteerd en

dat er een instruktiehandboek komt voor het omgaan met de specifieke
bedrijfsstoffen-van de gasfabriek.
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Voordat men .a'lle werkzaamheden van de operator in instrukties tracht te
vangen, moet men zlch echter afvragen of dat in dat specifieke geval
echt nOOig is.
Ais er meerdere wegen zijn om het doel te beraiken, en de ane manier is
niet duidelij k beter dan de andere, kan men beter geen bindende voorschriften uitvaardigen. Tot in detail gespecificeerde werkinstrukties
laten de operator weinig vr ijheid en als hij niet overtuigd is van de
waarde ervan, is het niet denkbeelding dat hij buiten de dagdienst hier
toch van afwijkt. Oeze laatste opmerkingen gelden met name voor het werk
van de toestelbediende.
Het is weI belangrijk dat er een goede manier vastgelegd is, waar beginnende operators houvast aan hebben. Dit kan bijvoorbeeld in het kursushoek zijn.
Bij punt 12 van paragraaf 4.5.1. is ook vermeld dat het alarmeringssysteem in de kontrolekamer mogelijk aanleiding kan geven tot fouten. In
hoeverre dat het geval is, is op grond van een middag met een ergonoom
in de kontrolekamer, niet aan te geven. We adviseren om dit punt binnen
de ploegen aan de orde te stellen.
De situatie kan eventueel verbeterd worden door de betreffende lampentableaus bij de meters voor de afzonderlijke toestellen te plaatsen.
3. Schep zoveel !0geIijk duidelijkheid in de taakverdeling van de leiding
Oit betekent niet dat de leiding niet als een team moet funktioneren. In
veel situaties

is dat noodzakelijk.

Het betekent weI dat men goede

afspraken moet maken in situaties waarbij meerdere personen betrokken
~ijn.

Als men dat niet doet, is de leiding steeds met zijn allen met

nieuwe problemen bezig, terwijl niemand de verantwoordelijkheid voor de
afwerking van de oude problemen op zich neemt.
4. Werk planmatig aan de opleiding van nieuwe medewerkers en fr is regelmatig oude kennis op
Oit heeft ook te maken met de informatie-overdracht van oude, ervaren
medewerkers naar de nieuwe.
De komende jaren zal de opleiding van nieuwe medewerkers steeds belangrijker worden. Over

10

jaar

is naar verwachting 45% van de huidige

bezetting met pensioen. De medewerkers die de huidige fabriek nog hebben
zien opbouwen zullen langzamerhand verdwijnen.
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In de toekomst zal men minder vanuit ervaring en vertrouwdheid met de
apparatuur kunnen werken.
Op de gasfabriek zal men planmatig aan de opleiding van nieuwe medewerkers moeten werken. Daarvoor zijn goede afspraken nOO1g met de leermeester en de leerling over wat er in een bepaalde periode geleerd moet
worden en hoe.
De kennis van de operators zal regelmatig moeten worden ui tgebreid en
opgehaald. Met name de bespreking van storingen uit het verleden is zinvol. Hoe men dat doet, in een kursus of tijdens het werk, is minder belangrijk. Als het maar systematisch plaats vindt. De leiding kan bijvoorbeeld een Wstoring van de maand w kiezen waarbij ze in het begin van
de maand met de ploeg diskussieert over mogelijke oorzaken, gevolgen en
de vereiste reakties, en tegen het eind van de maand de aanwezige richtlijnen op het prikbord hangt.
5. Maak voor iedereen duidelijk wie in een bepaalde periode de ploeg aanstuurt
De chefs van de wacht en de operators moeten weten tot wie ze zich
moeten richten. De produktie-assistent die de leiding over de ploeg
heeft, zal niet te vaak afwezig moeten zijn. Anderen binnen het leidinggevend team zullen de meeste externe kontakten voor hun rekening rnoeten
nemen.
Tot zover de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek.

Een aantal.

kleinere punten zijn in paragraaf 4.5. besproken. Een nog niet verrneld aandachtspunt heeft betrekking op het geluidsnivo in de kontrolekamer.
Ret geluidsnivo in de kontrolekamer
Het geluidsnivo is aan de hoge kant en ligt op de grens van wat aanvaardbaar is. Ret is ornlaag te brengen door niet alleen de bron, maar ook de
kontrolekarner zelf te isoleren. Bijvoorbeeld door rniddel van een absorberende wand.
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Bijlage 1

Eindhoven
Nederland

Nederlandse Philips Bedrijven B.V.

PHILIPS
Nederland.. Philjpt; BedrtjVen B.V . Pastbus 218 - 5600 MD Eindhoven

-vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie
Technische Hogeschool Eindhoven
Den OOlech 2
5612 AZ Eindhoven
T.a.v. Mevr. G. Deetman

ondefw. reo

cone. betr.

doorkiesnummer
aceta intern dlr

a'd. dept. ablkef. zeichen

in-diaUlng
durchwahl

onderzoek Gasfabriek EhV.

datum. dete

24 maart 1983

Afspraken omtrent onderzoek in de Gasfabriek te Eindhoven.
1. De heer L.T. de Laat, bedrijfsleiding Gasfabriek op het complex Beatrix,

verleent aan mevrouw G. Deetman van de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie van de THE toestemming om in de Gasfabriek een gevalsstudie
uit te voeren in het kader van een projekt "Ret ontwerp van taakgroepen".
'
De medewerkers van de Gasfabriek zal gevraagd worden aan het onderzoek
mee te werken.
De heer J .S.A. Steenvoorde zal namens de Gasfabriek als kontaktpersoon
optreden.
2. De Centrale Sociale Sektor (afdelingen Bedrijfspsyehologie en Onderzoek)
zal gelnformeerd worden over de voortganq, de werkwijze en de resultaten
van het onderzoek.
De heren A. Oskam en B. Kroese treden in dit verband als kontaktpersonen
op.

3. De studie kent de volgende tijdsplanning:
In april 1983 vindt door de onderzoeker een orientatie in de Gasfabriek
plaats van maximaal 10 werkdagen. Met behulp van obsecvatie en interviews zullen gegevens worden verzameld.
Een tweede ondeczoeksperiode valt in de zomer. De onderzoeker zal 25 da~
qen op pacttime basis de Gasfabciek bezoeken.
Uiteclijk 1 oktober 1983 vindt een eindrapportage aan de bedrijfsleidinq
van de Gasfabriek plaats.
4. Onderzoeksresultaten en andere gegevens die in de loop van het onderzoek
zijn verzameld, zullen niet worden gepubliceecd zonder schciftelijke
toestemming van Philips, in de persoon van de heer de Laat.
Namens de Gasfabriek:

Akkoocd: Vakgroep A & 0 psycholo-

~(~.:.,~>;

-

£?~
:..Iex 35000 ohtc '"

leI centrale nat
t0401 79 11 11
tel zen!r exeh, In1 .• 31 40 7911 11

Handelsf99lsler Eindhoven no. 8551
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Bijlage II

Technische Hogeschool

.11I

Eindhoven

Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon (040) 479111
Telex 51163

Aan: Ing. L.T. de Laat
Bedrijfsleiding Gasfabriek
Drs. W.A. Oskam
afd. CSS PC

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

Doorkie-snummer

GD!MvB-3712

07.03.1983

.(040-47) 2493

Onderwerp

Onderzoeksproject "Bet ontwerp van taakgroepen".
aierbij verzoeken wij U om in het kader van het onderzoeksproject
"het ontwerp van taakgroepen" een studie in de Philips Gasfabriek te
mogen uitvoeren.
Bovengenoemde studie richt zich op de organisatie van groepen, afdelingen en bsdrijven in relatie tot kenmerken van het werkpakket en de
gebruikte technologie. Tevens zijn wij geinteresseerd in de effecten
van de gekozen organisatiestructuur op de doelmatigheid van de
organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de werkrelaties binnen de onderneming.
De bestudering van werk en organisatie binnen de gasfabriek zal
ongeveer vijf maanden in beslag nemen. In die periode zullen ~ 35 onderzoekdagen binnen de fabriek doorgebracht worden.
De belasting op de organisatie zal, mede door de gekozen onderzoeksmethode
van participerende observatie aangevuld met interviews, gering zijn. Bij
deze onderzoeksmethode worden werkpakket en organisatiestructuur zo veel
mogelijk ter plekke bestudeerd, waarbij vragen gesteld worden op momenten
dat dit de voortgang niet hindert.
De studie zal worden afgerond met een intern bedrijfsrapport.
Voor zover van deze gegevens gebruikt gemaakt wordt voor externe publicaties, zal dit in overleg met de bedrijfsleiding van de gasfabriek
plaatsvinden. Deze en andere afspraken zullen v66r aanvang van de studie
in een "contract" vastgelegd worden.
Voor meer informatie kunt U zich wenden tot de onderstaande personen.
Met vriendelijke groet,

Drs. G. Deetman
Drs. G. Deetman
, tel. 040-472569
Dr. H. Kuipers
, tel. 040-472469
Prof.dr. P.M. Bagchus, tel. 040-472493
Vakgroep Organisatiepsychologie
Afdeling Bedrijfskunde
Paviljoen U-13
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Bijlage III
Lijst van verzamelde dokumenten
A. Philips algemeen: - Jaarverslag 1982
- Sociaal Jaarverslag 1982
- Toelichting op het organisatieschema van Philips +
de voornaamste concernorganen
- Organisatieschema Philips
- Jaarverslag Licht 1982
B. Gasfabriek

- Lijst met namen medewerkers
- Lijst met interne telefoonnummers
- Funktiebeschrijvingen + funktiewaardering
- Ploegenrooster met samenstelling van de ploegen
- Onderhoudsschema voor poets- en schilderwerk
- Schema produktieproces luchtsplitsing
- Plattegronden, leidingnetten, diverse schema's
- Informatieboekje over de gasfabriek
- Assortiment gassen (survey of gases)
- Rapport over de organisatie van de gasfabriek, nov.
1976

- Organisatiebeschrijving, april 1983
- Organigram
- Rapportageformulier chef van de wacht
- Gegevens over 02 en N2 produktie (vloeibaar)
- Beschr ijving werkzaamheden pr6efruimte + bediening
apparatuur proefruimte
- Kursus toestelbediende
- Kursus machinebediende

c. Diversen

- Jaarverslagen Hoekloos 1982
- Jaarverslag Air. Products 1982
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Bijlage IV
In de orienterende interviews gesuggereerde ·onderzoeksvragen·
·Vraag7 Aktuele kwestie

Gesteld door

1. Autonomie van de gasfabriek t.a.v.

inkoop, verkoop, onderhoud en eventueel administratie en transport.
2. Het oordeel van de onderzoekers over
de huidige organisatie.
Werkt de huidige organisatie (1nformatievoorziening, struktuur, kommunikatie) fouten in de hand?
3. In hoeverre is de huidige organisa-

tievisie al gemeengoed by. in de
ploeg?
4. Hoeveel man heb je in de ploeg nodig?

zou het argonpersen in dagdienst
kunnen?
Automatiseren?
Hoe zit - het met de mentaliteit van
de ploegenwerkers t.a.v. zelf doen/
hulp vragen?
Hoe zelfstandig kan de ploeg funktioneren?
Wat is het vereiste kennis- en beleningsniveau?

s.

De taakverdeling van het leiding
gevend team.

6. Opvolging in de expeditie.
7. Hoe kan het onderhoud beter georgani-

seerd worden?
Gebruik van de aanwezige technische
overkapaciteit.
Kennis van de machines. Vastlegging
gegevens.
Kosteninzicht. Voorraadbeheersing.
Onderdelenassortiment.
8. Informatievoorziening over wijziging-

en.
9. Gebeurt het vullen op de waterstof nu
wel
of niet automatisch? Waar komt
het verschil van mening hierover vandaan?
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Levert het
onderzoek
een bijdrage?

Bijlage V .

Vragenlijst onderzoeksprojekt "Ret ontwerp van taakgroepen"
trW

~1ENING

OVER trW WERK EN trW BEDRIJF

juli 1983

Vakgroep Organisatiepsychologie
Afdeling

Bedrijfsk~nde,

THE
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•

Nunnner .

.

I.

Naam bedrijf :

2.

Op welke afdeling werkt u?

3.

Wat is uw officiele functie?

4.

Hoe lang werkt u al in deze functie?

5.

Hoe lang werkt u al bij dit bedrijf?

6.

Welke functies had u eerder bij dit bedrijf?

7.

Welke (vak)opleidingen heeft u gevolgd?

8.

VoIgt u op dit moment een opleiding?

9.

In welk jaar bent u geboren?

.
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Diploma behaald?

Deel I

UW MENING OVER UW lVERI<

heIemaal
in
geringe
niet
mate

soms

meestal altijd
weI

10. Heeft u afwisselend werk?
11. Kunt u zelf uw werkzaamheden

indelen en organiseren?
12. Kunt u door uw werk uw kennis

en vaardigheden vergroten?
13. Werkt u met anderen samen?
14. Kunt u uw eigen werktempo

bepaIen?
15. Kunt u in uw werk uw capaci-

teiten gebruiken?
16. Kunt u uw eigen werkwijze

bepaIen?
17. Kunt u aan uw werk zien of u

het goed gedaan hebt?
18. Geeft het werk de gelegenheid

am af en toe een praatje te
maken?
19. Kunt u in uw werk zelfstandig

beslissingen nemen?
20. Is het werk dat u doet belang-

rijk voor uw afdeling/bedrij f?
21. Maakt u zich zorgen over uwwerk-

gelegenheid bij dit bedrijf?

zeer
ontevreden
ontevreden
22. Bent u tevreden over

uw huidige werk?
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-

tevreden

zeer
tevreden

23. Op welke punten zou er nog verbetering mogelijk zijn?

......................................................................
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Deel II

ow

MENING OVER OW BEDRIJF EN UW AFDELING

in
helemaal
geringe
niet
mate

soms

Imeestal
weI

altijd

24. Is er overleg over het werk?
25. Kunt u invioed uitoefenen op
beslissingen en veranderingen
op uw afdeling?

~~

26. Krijgt u de nodige informatie
om uw werk goed te kunnen doen?
27. Zijn kollega 's bereid om bij te
springen als u het druk hebt?
28. Is het mogelijk om met kritiell
te komen?
29. Luistert de leiding naar ideeen
en suggesties van medewerkers?
30. Is men bereid uw vragen te
beantwoorden?
31. Weet de Ieiding wat er onder
het personeel leeft?
32. Wordt er, waar nodig, samengewerkt met andere afdelingen
binnen de gasfabriek?

nee
beslist
niet

nee
eigenIijk
niet

+

ja
ja
eigenlijk beslist
weI

-

33. Wordt u redeIijk betaaid
gelet op het werk wat u
moet doen?

zeer
ontevreden ontevreden
34. Bent u tevreden over de
organisatie en de sfeer
binnen uw bedrijf?
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zeer
tevreden tevreden

35. Op welke punten zou er nog verbetering mogelijk zijn?

..........................................................................
.............. .................... .......
.
,.
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Bijlag.e VI
Antwoorden op een aantal specifieke vragen
In bijlage IV vindt u een aantal in de orienterende interviews gesuggereerde "onderzoeksvragen".
Deze worden hier een voor een behandeld.
1. Autonomie van de gasfabriek

De vraag naar de financiele v66r- en nadelen van een situatie met meer
of minder autonomie voor de gasfabriek kan in het kader van dit onderzoek niet beantwoord worden. In paragraaf 4.5.1. punt 1 werd vermeld dat
de huidige organisatie, doordat men de dagelijkse en de spoedeisende
regeling van een en ander naar de gasfabriek delegeert, geen grote organisatorische problemen met dch meebrengt. Het overleg met een groot
aantal verschillende medewerkers die elk een deel van hun tijd met de
gasfabriek bezig zijn, vergt weI extra tijd.
2, 3, 5 en 8 Werkt de organisatie fouten in de hand?, Is de organisatievisie als gemeengoed in de ploeg?, de taakverdeling van het leidinggevend team en de informatievoorziening over wijzigingen.
Deze vragen zijn in paragraaf 4.5.1. direkt of indirekt al aan de orde
geweest.
4. Hoeveel man in de ploeg? Kan het persen in dagdienst?
In de interviews met de ploegenwerkers is gevraagd of er werkzaamheden
op de gasfabriek zijn die weliswaar nu door de ploeg uitgevoerd worden,
maar die net zo goed of beter in de dagdienst zouden kunnen gebeuren.
Dertig procent van de ploegenwerkers noemt in dit verband uit eigen beweging het per sen. Dat zou kunnen "als de klant flessen genoeg heeft" en
als er de nodige technische voorzieningen gemaakt zijn. Enkele ploegenwerkers vermelden hierbij dat "dat werk ook meer samenwerking met de
dagdienst vraagt" en dat je dan misschien een man minder in de ploeg
nodig hebt.
Een aantal ploegenwerkers wi1 de situatie liever bij het oude houden omdat het anders werkgelegenheid kost.
Of voor de gasfabriek een ploeg van vier of vijf man (inclusief de chef
van de wacht) nodig is, hangt af van de omvang van het takenpakket en de
eisen die men aan de taakvervulling stelt.
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Een ploeg van vijf operators zal bijvoorbeeld na een stroomstoring sneller weer een goed produkt maken, dan een kleinere ploeg.
Verder is er als men met 4 man draait minder tijd voor de opleiding van
nieuwe medewerkers en kan men ziekte of snipperdagen moeilijker in de
eigen ploeg opvangen.
Een aantal andere bij punt vier genoemde vragen, is in paragraaf 4.5. al
aan de orde geweest.
6. De opvolg ing in de expeditie
Hiervoor geldt het bij paragraaf 5.1. genoemde punt vier.
7. Hoe kan het onderhoud beter geor9aniseerd worden?
In paragraaf 4.5.1. punt 8 is er al aandacht geschonken aan de werkwijze
bij het groot onderhoud aan de installaties. De vastlegging van de gegevens is in paraqraaf 5.1. punt 2 genoemd.
Over de andere vragen is op grond van deze studie weinig te zeggen.

om bijvoorbeeld een oordeel te kunnen uitspreken over de vraag of er
meer aan preventief onderhoud gedaan moet worden is kennis nOOig van de
verwachte levensduur van onderdelen en de kans op storingen.
AIle medewerkers die regelmatig onderdelen uit het magazijn nOOig hebben, zijn tevreden over de onderdelenvoorziening: het komt zelden voor
dat men misgrijpt.
9. De werkwijze bij het persen van waterstof

Dit is een van de voorbeelden van een werksituatie, waarvoor geen duidelijke voorschriften aanwezig zijn. De onduidelijkheid over de werkwijze
kan door een aanpassing van het kursusboek opgeheven worden.
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