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samenvatting
Oe EM-glas houdt zich bezig met het ontwikkelen van prototypen van
produktiemiddelen voor glasverwerkingsfabrieken.
Oit ontwikkelen is een zeer complexe aangelegenheid.
Kenmerkend is de rol van het onbekende en onverwachte en de
onzekerheid van het uiteindelijke resultaat.
Er

zijn veel theorien en geschriften in omloop omtrent het beheerst

uitvoeren van deze ontwikkelprojecten.
Deze methoden gaan uit van een aaneenschakeling van sequentiele
activiteiten, terwijl mensen in een organisatie zich juist parallel
gedragen. Bovendien houden zij zich slechts bezig met uitvoerende
activiteiten, terwijl het juist van belang is alle niveaus in een
organisatie te beheersen en op elkaar af te stemmen.
Met behulp van een systeemdenken, de proces-interactie benadering, en
een op dat systeemdenken berustend model, is het voor de

EM~V

als

onderdeel van de EM-glas, het verloop van idee tot produktiemidde1 in
kaart gebracht. Door deze andere kijk is een model ontstaan, geschikt
voor

proble~analyse.

OPDRACIf'1'(JtSCBR..IJVIJIG

Pas het structuurmodel, zoals ontwikkeld door Rooda en Arentsen, toe
voor de beschrijving van de informatie- en materiestromen, die een rol
spelen bij het specificeren en realiseren van machines ten behoeve van
glasproducten. In dit model moat duidelijk de rol van de verschillende
functies en personen tot uitdrukking komen.

VOORIIOORD.

Een onderdeel van de studie werktuigbouwkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven is de doktoraalopdracht.
Deze heb ik uitgevoerd bij een bedrijfsmechanisatie-onderdeel van
Philips: de BM-Glas te Eindhoven.
De belangrijkste activiteit van de BM-glas is het ontwikkelen van
prototypen van produktiemiddelen voor glasverwerkingsfabrieken.
Op

het moment bestaat er een enorme beiangstelling voor

planningssystemen, gebaseerd op een integrale benadering van de
goederenstroom.

Op

de eerste plaats vanwege de mogelijke

kostenbesparing en op de tweede plaats omdat met een effectievere
bewaking snel op veranderingen kan worden ingespeeld en tevens
Ievertijden betrouwbaarder worden.

Ben

efficiente

organisatie-structuur wordt gecombineerd met een integraal
informatiesysteem.
Het doel van de opdracht was dan ook een soortgelijke, integrale kijk
op een projectenorganisatie te leveren. Want bij de levertijd en
kostprijs van een nieuw product speelt de levertijd en kostprijs van
het produktiemiddel een belangrijke role
Deze publicatie kan als leidraad dienen voor allen die werkzaam zijn
in een projectenorganisatie, zowel op uitvoerend als op
organisatorisch niveau.
Tijdens de opdracht ben ik begeleid door de volgende personen:
Philips:
Ing. A.M.A. Pelgrim

dagelijks begeleider.

Ir.

mentor.

A.H. Stephan

Ing. W. Voormolen

opdrachtgever.

T.U. Eindhoven:
Prof. dr. ire J.E. Rooda

mentor.

Naast hen wil ik op deze plaats ook aIle andere mensen bedanken die
mij behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van dit verslag.
M.J.C.M. Bunkers
Best, me! 1987.
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1.1

Probleemstelling en -herkomst.
Eind 1985 werd er bij de bedrijfsmechanisatie-glas (EM-Glas) een strategische orientatieronde (SOR) opgestart.
Het EM-management (EM-staf) heeft namelijk als doelstellingen van de
BM-Glas geformuleerd:
het vertalen van processen en produkten (-specificaties) naar
specificaties van produktiemiddelen die de toets der konkurrentie
kunnen weerstaan.
zorgdragen dat die produktiemiddelen er op tijd komen tegen de afgesproken prijs en met de gewenste kwaliteit.
zorgen dat de benodigde kennis aanwezig is en blijft.

Binnen het gehele Philips-voartbrengingsproces vervult een 8M een
belangrijke rol als leverancier van produktiemiddelen. Ontwikkelkosten
worden doarberekend in het eind-produkt en de levertijd van een
produktiemiddel is grotendeels voor de tijd die ligt tussen
de geboorte van een (nieuw) produkt en de tijd dat een produkt op de
(consumenten-)markt verschijnt.
Aanleiding voor de SOR was dan oak het bewustzijn bij het
EM-management dat met name die tweede doelstelling momenteel slecht
verwezenlijkt wordt.
Ter Huurne (1983) merkt op: "Ontwikkelprojecten duren langer (en zijn
duurder) dan gepland. Tevens kennen zij organisatorische
onvolkomendheden. Technisch gezien is het eindresultaat meestal
bevredigend".
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Ais gezamenlijk probleem werd door de drie, vanuit de SOR ingestelde
werkgroepen (interne procedures, de organisatie en het
projektmanagement) gezien:
"een onduidelijk inzicht in de informatiestromen binnen de
BM-organisatie".
Ais voornaamste informatiestromen zag men:
informatie omtrent levertijden van buiten de BM gedane bestellingen
vraag en aanbod van mensen als capaciteitsbron
Men noemde dit: "Logistiek voor de EM".
Namelijk er voor zorgdragen dat mensen en middelen op tijd en volgens
de juiste specificaties aanwezig zijn.
Ben probleemstelling die dus nogal wat behelst.
Om

deze logistiek in kaart te brengen is een beeld van de totale

BM-organisatie nodig.
Ben slechte probleemstelling zal nooit tot een oplossing leiden, aldus
Erwin Land, uitvinder van de Polaroid-kamera. Hij deed eens de
uitspraak: "if you are able to state a problem, it can be solved".

In

een van de inleidende gesprekken die ik bij de EM-Glas heb gevoerd,
deed iemand

de uitspraak: "Misschien kom je weI niet verder dan

aIleen het probleem goed definieren".
In overleg met de Professor Rooda werd deze laatste opmerking dan ook
als opdrachtformulering opgevat:"probeer eens een andere kijk op
BM-ontwikkelactiviteiten te leveren: maak een model van de EM,
waardoor genoemde problemen beter bespreekbaar worden".
Ben uiteindelijke opdrachtformulering komt in hoofdstuk 3 aan de orde.
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1.2

Beperking systeemgrenzen
Qn

het onderzoeksgebied niet te groot te nemen, maar weI

representatief voor de BM-Glas te houden, worden twee beperkingen
toegepast:
a. aIleen de BM-TV:
Binnen de BM-Glas is de aM-TV een vrijwel autonome BM, die veel
vaker als "voorbeeld aM" dienst doet.
b. aIleen prototype-ontwikkelactiviteiten:
Onder prototype ontwikkel-activiteiten worden die activiteiten
verstaan die zich richten op het ontwikkelen van een geheel nieuw
te bouwen produktiemiddel; van idee tot en met het vrijgeven aan de
gebruiker. In het vervolg onder de noemer ontwikkelactiviteiten te
vatten.
Prototype-ontwikkelactiviteiten zijn voor de aM-TV de voornaamste
activiteit en vergen dan ook de meeste capaciteit. (voor overige
BM-activiteiten wordt verwezen naar bijlage 2).
In het navolgende zal een beeld van de aM-TV gegeven worden.
Aansluitend komen tot nu toe gebruikelijke methoden om naar
ontwikkelactiviteiten te kijken aan de orde.

Na een analyse van de

nadelen van deze methoden, wordt een andere visie op
ontwikkelactiviteiten getoond met behulp van een systeemdenken en een
op dat systeemdenken berustend model.
Een toetsing van de aM-TV ontwikkelactiviteiten aan dit model is in de
bijlagen vermeld.
2•

De BII-'J.'V

Binnen het gehele voortbrengingsproces van Philips vervult de aM-TV
een ondersteunende functie: Glasverwerkingsfabrieken voorzien van
produktiemiddelen volgens overeengekomen specificaties en op een
afgesproken tijd.
Deze glasverwerkingsfabrieken leveren halffabrikaten, bijvoorbeeld een
TV-Glasscherm aan Philips assemblage-bedrijven.
In figuur 2.1 staat de plaats van de aM-TV als onderdeel van het
gehele Philips voortbengingsproces gesimplificeerd weergegeven.
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Figuur 2.1 De EM-TV als onderdeel van het Philips
voortbrengingsproces.
Als voorbeeld bij dit figuur kan dienen een flat-square kleuren
televisie (FSQ):
Op

de consumentenmarkt ontstaat een vraag naar kleuren TV's met

plattere schermen. Via een verkooporganisatie gaat deze vraag naar een
eindassemblage-bedrijf. Dit bedrijf heeft om haar "produkt" te kunnen
maken niet aIleen de produktiemiddelen, maar ook halffabrikaten
nodig. Een van deze halffabrikaten is een plat-glasscherm, dat o.a. in
de TV-glasschermen-fabriek in Aken geproduceerd kan worden. Daze
Akense fabriek heeft om aan de vraag naar platte glasschermen te
kunnen voldoen, naast grondstoffen voor de glasfabricage ook de juiate
produktiemiddelen nodig. Voor het leveren van deze produktiemiddelen
wordt de EM-TV aangesproken.
De EM-TV op haar beurt heeft niet aIleen onderdelen en materialen

nodig an haar "produkt" te kunnen leveren, maar ook specifieke
kennis. Voor deze kennis gaat men te rade bij ontwikkellaboratoria,
ala het C.F.T., het Nat. Lab. of het eigen glasiaboratorium.
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2.1

Een huidiqe kijk op ontwikkelactiviteiten.
Het ontwikkelen van een nieuw produkt of proces, het innoveren van een
nieuw produktiemiddel of een informatiesysteem, zijn activiteiten die
veeial qeen routinematiq karakter hebben. Kenmerkend is de rol van het
onbekende en onverwachte en de onzekerheid van het uiteindeIijke
resuitaat.
Het is daarom zinvol am derqelijke activiteiten stap voor stap te
laten plaatsvinden d.nm.v. een projectmatiqe aanpak en een faserinq.
V~~r

een project qeeft het Philips projectmanaqement seminar (1986) de

volqende definitie:
een qeheel van activiteiten.
uitqevoerd door meerdere specialistische qroepen.
in een tijdelijk samenwerkinqsverband.
qericht op een duidelijk van tevoren te specificeren resultaat.
Vele theorien en qeschriften zijn in amloap omtrent het beheerst
uitvoeren van deze ontwikkelprojecten, ook weI innovatieprojecten
qenoemd.
Al deze methoden delen de levenscyclus van een project op in
afzonderlijke fasen. Elke fase kenmerkt zich door een aantal
activiteiten. Deze activiteiten zijn niet aIleen uniek voor die fase,
maar ook voor het betreffende project. Aan het eind van elke fase is
er een moment, ook weI mijlpaal qenoemd, waarop besloten wordt of de
activiteiten "naar wens" zijn uitqevoerd en dat met de volqende fase
qestart maq worden. Meestal wordt elke fase dan oak afqesloten met een
zoqeheten beslisdocument.
Op deze manier probeert men een projectaanpak eniqszins een

routinematiq, procedureel karakter te qeven.
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Deze methoden kennen nadelen. Aan de hand van ervaringen, opgedaan bij
de EM-TV, wear men volgens het Philips projectmanagement werkt, volgen
nu een aantal van deze nadelen:
De activiteiten die in elke fase moeten plaatsvinden zijn aan het
begin van een project niet of slechts zeer globaal te definieren.
Ben activiteitenoverzicht die de diverse methoden geven is dan ook
niet meer dan een algemene checklist, die voor elk project
specifiek gemaakt moet worden.
Dit specifiek maken is eigenIijk pas mogeIijk nadat een fase is
afgesloten.
Het doorlopen van de activiteiten in een fase wordt heel
sequentieel voorgesteld, terwijl in werkelijkheid een verzameling
mensen zich parallel gedraagt.

Er

is een slecht onderscheid tussen

functies en personen.
De activiteiten die beschreven worden hebben zelden betrekking op
organisatorische aspecten, zij vormen geen integrale weergave van
de organisatie.
Het tijdstip wearop van een fase naar een volgende kan worden
overgestapt, is in de praktijk moeilijk meetbaar.
Ben informatiestructuur is niet voorgeschreven.
Met name het in werkeIijkheid parallel Ie gebeuren is een probleem. In
een gedeelte van de voordracht: Implementatie van de innovatie: een
zaak van ondernemers op 17 april 1985 door Dr. W. Dekker uitgesproken,
komt dit ook aan de orde.
"Het zal u duidelijk zijn, dat de vroeger functioneel opgesplitste
organisatie door de vereiste snelheid van introductie van nieuwe
produkten en technologien andere dimensies moet krijgen.
Parallel werken in verschillende afdelingen vraagt om andere methoden
van afstemming en afweging".
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3.1

De proces-interactie-benadering.
Ben manier van kijken naar systemen, waardoor parallelle activiteiten
zichtbaar worden, door als uitgangspunt een controlflow en geen
dataflow te nemen, is de proces-interactie benadering.
Deze zienswijze gaat ervan uit dat een systeem gezien kan worden ala
een samenstel van processen en interacties: Levende elementen voeren
processen uit en levenloze elementen worden van het ene procea naar
het andere overdragen via interacties. Grafisch wordt een proces
door een bol en een interactie door een pijl voorgesteld. Elk proces
kan zelf ook weer bestaan uit een klasse van processen.
Ben uitgebreidere beschrijving van de proces-interacties benadering
staat in bijlage 4.
Dit zeer universele systeemdenken zou gebruikt kunnen worden om de
parallelle activiteiten in een projectenorganisatie als de eM-TV te
beschrijven.
In de organisatie moeten dan de processen en interacties zichtbaar
worden gemaakt.
Om nu zo aan de gang te gaan met de bollen en de pijlen is moeilijk.
Ben raamwerk is gewenst.
Nu is er eind 1983 door Rooda en Arentsen een model ontwikkeld,
gebaseerd op de proces-interactie benadering, om op uniforme wijze
transport en produktie-systemen te kunnen beschrijven.
Bet model gaat er van uit dat een bedrijf bestaat uit
aaneengeschakelde produktie- en transporteenheden. Binnen elke
produktie/transporteenheid is een hierarchische structuur te
onderkennen door een viertal processen.

3.2

Een structuurmodel.
Ben structuurmodel voor een produktie-eenheid, zoals dit bij veel
bedrijven voorkomt staat in figuur3.1 vermeld.
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De drie bovenste processen bevatten besturingsprocessen, het onderste
geeft het proces weer dat de materiestroom transformeert. Het
verdeler-proces is belast met de produktieplanning: waar moeten welke
produkten worden geproduceerd en welke materialen/onderdelen zijn
daarbij nodig. Het indelerproces houdt zich bezig met de
produktiescheduling: op grond van de beschikbare voorraden
materialen/onderdelen en de binnengekomen opdrachten wordt er een
produktievolgorde vastgesteld. Het uitdelerproces coordineert de
voortgang op de werkvloer. Het vormt een interface tussen het
bestuurlijke en het uitvoerend proces, de werkvloer, het eigenlijke
produktieproces, waarin mensen en middelen de benodigde bewerkingen
aan de materie uitvoeren.
Ben produktie-transporteenheid bestaat dus uit vier processen waar bet
produktie-transport-proces er een van is.
Het model is gebasseerd op het proces-interactie denken. De processen
worden dan ook ui tgevoerd door levende elementen: mensen, machines,
transportwerktuigen of zelfs computers. Elk proces op zich kan weer
een klasse van processen bevatten.
De interacties tussen de processen z1Jn veelal van het asynchrone

mechanisme (bufferend karakter). Buffers kunnen zijn: een
goederenmagazijn, een kaartenbak, een computerfile, een enkele pallet.
Voor een uitgebreidere beschrijving van het structuurmodel wordt
verwezen naar Arentsen, Rooda (1983).
De werkwijze van het model kan als volgt zijn:

Een klant plaatst een order bij de produktieeenheid
(Orderportefeuille.<rJ). Deze order wordt door het verdelerproces
geaccepteerd op grond van een korte termijnplan of de order zelf.
vanuit het verdelerproces gaat nu een order uit (~) voor het leveren
van de benodigde grondstoffen. Het verdelerproces geeft ook een
interne opdracht (kan gelijk zijn aan

<1J)

aan het indelerproces

W.

10

Bet indelerproces bepaalt aan de hand van voorraden (of binnengekomen)
materiaal in het magazijn (papieren voorraadoverzicht

~)

en aan de

hand van de interne opdracht een werk:volgorde (produktiescheduling).
Een ingedeelde interne opdracht gaat nu middels

W

naar de

uitdeler. Bet uitdelerproces wordt gezien als een interface tussen het
organisatorische/administratieve niveau en het uitvoerend niveau.
Bet produktieproces krijgt de opdracht ~ van de uitdeler en haalt
de (benodigde) material en uit het magazijn
voltooid is, wordt dat middels
expeditie

&

en

&

B>. Als de produktie

doorgegeven en via de

~ gaat het produkt naar de klant. Deze krijgt een

melding hiervan, de produktgeleidebon

[!l>.

Door

&

weet de

verdeler dat er een opdracht is uitgevoerd en hij haalt een nieuwe
opdracht uit de orderportefeuille.
Door de projectenorganisatie als een produktiebedrijf te beschouwen,
waarin de eerder genoemde fasen als produktie-eenheden worden
voorgesteld, zou een structuurmodel als raamwerk dienst doen.
Met behulp van het zo verkregen structuurmodel kan de formele
informatiestructuur binnen de IM-TV beschreven worden. Een integrale
kijk op de pro jectenorgani sa tie is dan mogelijk en paralelle
activiteiten kunnen zichtbaar worden gemaakt. Dit was het uitgangspunt
voor de definitieve opdrachtomschrijving:
"Gebruik een door Rooda en Arentsen ontwikkeld structuurmodel voor de
beschijving van IM-prototype-ontwikkelprojecten. Maak hierbij het
onder scheid tussen functies en personen duidelijk".
Zoals voor ogen stond zal het model een controle-model zijn, een
analysemodel, waardoor problemen beter bespreekbaar worden.

11

3.3

Bet structuurmodel voor de BM-TV.
zowel de levenscyclus van een produktiemiddel als van een produkt kan
worden opgedeeld in vijf fasen:
Orienteren, Specificeren, Realiseren, Utiliseren en Elimineren.
Met figuur 2.1 in gedachten is de conclusie gerechtvaardigd dat de
realisatiefase van een produkt samenvalt met de utilisatiefase van een
produktiemiddel.
Voor het "produktieproces" bij de EM-TV heeft de SOR werkgroep
projectmanagement zeven fasen gedefinieerd. Deze fasen zijn slechts
gedeeltelijk in het organisatieschema (bijlage 3) terug te vinden.
In figuur 3.2 staan deze zeven fasen vermeld naast de vijf algemene
fasen voor de levenscyclus van een industrieel systeem.
ALGEMEEN

,
,
,
,

8;"-',';'

ORIENTEREN

SPECIFICEREN

ONTWIKKELAKTIVITElTEN

,
,
,
,
,
,

VOORONDERZOEK
VOOROi'lTWIKKELING
t

!

i id

REALlSEREN

ONTWIKKELING
DETAILLEREN
FABRICEREN/MONTEREN
INSTALLEREN
NAZORG

UTILISEREN

ELJMINEREN

figuur 3.2. de levenscyclus van een industrieel systeem.
Met behulp van de proces-interactie benadering en een structuurmodel,
is voor de zeven fasen een nieuw structuurmodel gemaakt, dat grafisch
in bijlage 6 weergegeven is.
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Het "produktie-proces" van de EM-TV is in drie stukken te verdelen:
1. van idee tot en met het tekeningenpakket.

2. van een tekeningenpakket tot en met een gemonteerd prototype.
3. van een gemonteerd prototype tot en met het vrijgeven van het
ge1nstalleerde produktiemiddel aan de gebruiker.
Het tweede stuk van het produktieproces wordt niet door de BM-TV
uitgevoerd, maar door een centraal voor de BM-glas opgestelde
prototypen-werkplaats.
In het structuurmodel in bijlage 6 is dit de fase fabriceren/monteren.
De nu volgende beschrijving van de werkwijze van een produktie-eenheid
aan de hand van figuur 3.3 geldt niet voor deze fase. Hiervoor wordt
verwezen naar de uitgebreidere beschrijving van het structuurmodel in
bijlage 5.
Het verdelerproces kan worden aangestuurd door een

opdracht~vanuit

de vorige produktie-eenheid. Het is een mondelinge opdracht, sorns aan
de hand van een beslisdocument.
Van een opdracht is nag onzeker hoe deze moet worden uitgevoerd.
Ben andere aansturing kan zijn middels een bestelling vanuit de
volgende produktie-eenheid: ~ •
Ben voorbeeld is het aanpassen van een al eerder gemaakt
tekeningenpakket. Bij een bestelling is er bekend wat er gedaan moet
worden.

Veel functies in het verdelerproces worden in vergadervorm, o.a. de
"BM-TV", uitgeoefend.
In zo'n vergadering wordt besloten welke opdrachten/bestellingen of
gedeelten ervan uitbesteed worden. Oit uitbesteden kan bij een vorige
produktie-eenheid middels ~ (mondeling), of extern de EM-TV middels

<iJ.
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Bij externe bestellingen, waarbij het kan gaan om mensen, kennis en
middelen, worden binnen het verdelerproces bestelprocessen
aangestuurd. Het bureau EM zorgt voor de administratieve afhandeling
van de bestellingen.
Bij een interne opdracht wordt vanuit het verdelerproces, het
indelerproces aangestuurd: ~ • oit betekent dat een projectleider
en/of een werkgroepsleider met de planner van het bureau EM een
projectplanning maakt m.b.v. IPPSYS, een op een PERT-netwerk berustend
projectenplanningssysteem. Bij het maken van een projectplanning moet
er rekening gehouden worden met de buiten de EM-TV gedane
bestellingen. Meldingen hierover ~ komen meestal mondeling bij een
projectleider binnen. Vanuit een projectplanning kan IPPSYS een
afdelingsplanning genereren. Er is nu bekend wie waara an en hoelang
gaat werken. Door de projectleider worden dan ook zogenaamde interne
opdrachtbonnen geschreven. Bet bureau EM zorgt weer voor de
administratieve ondersteuning.
In het indelerproces wordt een getypte kopie van een interne
opdrachtbon naar het kostenregistratiesysteem PROGLAS gestuurd. Dok de
kosten van buiten de EM-gedane bestellingen moeten in Proglas worden
geregistreerd (op voorcalculatiebasis een signaal van verdeler naar
indeler, op nacalculatie-basis van uitbesteedadres naar indeler

~.

Bet kostenregistratieproces is dan ook op te vatten als een proces
binnen het indelerproces.
Getypte opdrachtbonnen

~ gaan naar het uitdelerproces en zijn

gericht aan de werkgroepsleider, die organisatorisch de
uitdelerfunctie vervult. Voor de specifieke technische kennis is de
projectleider als uitdeler de aangewezen man.
In het "produktie"-proces wordt verder aan het "produkt" gewerkt,

~, of zoals
het, extern gemaakt, bij het produktie-proces weer binnenkomt ~.
zoals dat door een vorige produktie-eenheid is gemaakt
(bijvoorbeeld een stuk uitbesteed tekenwerk).
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werkvoortgangsmeldingen~

en

~

zijn niet meer dan tijdschrijf-

informatie.
Deze informatie wordt niet, zoals verwacht, aan IPPSYS aangeboden,
maar gaat binnen het indelerproces aIleen naar PROGLAS voor de
werkelijke kostenregistratie. Een projectleider moet IPPSYS weer
updaten en zo eventueel nieuwe opdrachtbonnen genereren.
Wanneer een opdracht (geen bestelling!) voltooid is, schrijft de
projectleider een beslisdocument, dat op verdelerniveau goedkeuring
moet krijgen.
Indien dit het geval is, kan de opdracht

EJ> aan de volgende

produktie-eenheid gegeven worden.

~

kan opgevat worden als een signaal dat management-informatie aan

bijvoorbeeld een groepsleider verschaft. Vanuit IPPSYS kunnen deze
management-rapporten komen.
3.4

Het structuurmodel voor n-projekten.
Er

zal natuurlijk zelden sprake zijn van een een-projekt-situatie.

Bij n projekten kunnen er n structuurmodellen gekoppeld zijn volgens
figuur 3.2.
Van elk structuurmodel is het bovenaanzicht gegeven. In het
aanname-proces (Strategisch niveau) moeten er een aantal beslissingen
genomen worden voor wat betreft:
- strategie

valt de opdracht binnen de doelstelling

- rentabiliteit: kunnen de ontwikkelkosten terugverdiend
worden met vervolgorders voor hetzelfde
prototype.
- capaciteit

hebben we op elk tijdstip voldoende mensen
met de juiste kennis in huis en/of kunnen
we ze inlenen.

- prioriteit

moet de opdracht extra aandacht krijgen.
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Jekt. 1

Eiguur '3.2 koppeling n

~rojekten

Omdat mensen niet tegelijk aan meerdere projekten kunnen werken moet
er voor de n-projekten bekeken worden of ze qua capaciteit af te
stemmen zijn.
In eerste instantie zijn levertijden van opdrachten bepalend voor de
vraag naar mensen. In conflictsituaties wordt door prioriteiten aan
opdrachten te geven opnieuw een scheduling gemaakt.
OOk tijdens de uitvoering van projecten moet capaciteitsafstemming
plaatsvinden. Binnen de EM-TV wordt daar het volgende aan gedaan:
- Op verdelerniveau in de -EM-TV-:
Vanuit IPPSYS gaat naar deze vergadering twee keer per jaar
een grafisch overzicht van de afdelingscapaciteit en een
keer per maand een overzicht van begin en (geplande)
einddata van aIle lopende projekten.
Met deze gegevens worden voornamelijk prioriteiten (bij)
gesteld bij grote capaciteitsproblemen.
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- Op indelerniveau:
Bet komt voor dat een afdelingsplanning, die voortkomt uit de
sommatie van projektplanningen, aangeeft dat iemand voor 300%
staat ingepland. Om dergelijke kalamiteiten te voorkomen is er
elke twee weken de zogenaamde
projektenplanning-begeleidingsvergadering: Een overlegorgaan
tussen de werkgroepleiders, een planner, een vertegenwoordiger
van de prototypenwerkplaats en een O&E-functionaris.
Projektleiders zijn hierbij zelden aanwezig. Vanuit IPPSYS
gaan naar deze vergadering een tweetal overzichten:
- elke twee weken de projektrapporten zowel grafisch als in
getalvorm.
- elke twee maanden een komplete manplanning per werkgroep.
De enige manier waarop de produktieeenheid fabriceren/monteren

informatie krijgt over op handen zijnd werk, is in deze
vergadering. Er kan enigszins worden ingeschat wat dit
betekent voor een capaciteitsbeslag van de
prototypenwerkplaats. In de modellen zijn dit de interacties
op indelerniveau naar de prototypenwerkplaats

~).
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4.

Nabeschouwing
Met de proces-interactiebenadering en een structuur-model wordt een
hernieuwde, integrale kijk op eM-TV ontwikkelactiviteiten gegeven.
In plaats van, zoals voorheen gebruikelijk was, aIleen uitvoerende
activiteiten te onderscheiden, gericht op de tot standkoming van het
produkt, het prototype, komen in het gemaakte model ook
organisatorische acitiviteiten aan de orde.
Door processen op verschillende niveaus in de organisatie te
onderkennen is een beter onderscheid tussen functies en personen
mogelijk en komt het parallel werken in de organisatie tot
uitdrukking.
Dit onderscheid tussen functies en personen wordt echter bemoeilijkt
door enerzijds het ontbreken van afspraken omtrent
verantwoordelijheden en bevoegdheden van personen en anderzijds
doordat veel functies in vergadervorm uitgeoefend worden.
Het eenduidig vastleggen van bepaalde functies binnen een proces is
dan ook niet altijd mogelijk.
oak de interacties tussen de processen zijn niet altijd duidelijk
zichtbaar in de organisatie; ze zijn vaak informeel of ontbreken
zelfs.
Het onderzoek betrof een orientatie: nagaan of een voor handen zijnd
raamwerk past, door het meer inhoud te geven. Er is een praatmodel
gecreeerd, waardoor problemen in hun context geplaatst worden.
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5.

Suggesties voor nader onderzoek.
Bet model amvat de gehele EM-TV organisatie voor
ontwikkelprojekten. Er zijn veel processen en interacties. Bet is
in dit bestek dan oak ondoenlijk om voor elk proces en elke
interactie een opsomming van problemen te geven. Dit was ook niet
de bedoeling van het onderzoek. De nu volgende suggesties bevatten
aanbevelingen voor nader onderzoek naar o.a. een paar grate
knelpunten.
1. Bet structuurmodel gebruiken als procedure-kaart.
M.b.v. het struktuuurmodel is het mogelijk een boekwerk samen te
stellen, waarin aIle procedures kunnen worden beschreven.
(n.b. aIle handelingen verricht binnen een proces zijn als een
procedure aan te merken).
2. Een inventarisatie maken van aIle vergaderingen.
In veel processen in het structuurmodel komen vergaderingen voor,
zowel formele als informele. Bet verdient aanbeveling iedere
vergadering in te delen naar niveau en wellicht naar proces.
Er moet worden nagagaan wat de functie van de vergadering is en wie
er aan deelnemen. Op deze manier wordt het model verder ingevuld.
3. Van een huidige "koppelingn tussen het bestel, - het plannings- en
het kostenregistratieproces zoals weergegeven in figuur 5.1, komen
tot een koppeling als in figuur 5.2.
Figuur 5.1 geldt niet voor de prototypewerkplaats. Bet is
belangrijk ervoor te zorgen dat tijdschrijfinformatie bet
planningsproces aanstuurt. Momenteel kent dit proces aIleen
geschatte verbruikte urena Updaten kan dan vaker gebeuren en de
gegevens zijn betrouwbaarder.
4. Figuur 5.2 in de prototypenwerkplaats realiseren. Bet gaat hier met
name om de interactie tussen het bestel- en het planningsproces:
gegevens betreffende bestellingen voor een projekt. Oak de zgn.
produktgeleide-bonnen verdienen aandacht. Deze interactie is niet
altijd aanwezig en zeker niet eenduidig.
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DE

BIJLAGE 2

BM-GLAS

De doelstelling van de 8M-Glas richt zich op de volgende activiteiten:
Alqaaene OI1twikkelinq.
produkt/procesontwikkeling t.b.v. onderzoek.
Opdrachtqerichte werkza8JDheden.
fabrieksinstallatie-ontwikkelingen
- prototype-ontwikkelingen
- verhogen mechanisatiegraad van bestaande apparatuur
- aanpassen apparatuur aan een bestaande situatie.
vervolgseries (repeat-opdrachten)
- van up-to-date tekeningen-pakket tot en met aanloop/opleiding
diensten.
- reviseren van bestaande apparatuur1 oude onderdelen door
nieuwe vervangen.
- capaciteitsverlening met expertise.
Uit het organisatieschema van de 8M-Glas (bijlage 1) blijkt dat de
organisatie uit vier afzonderlijke 8M's bestaat. Te weten:
de 8M-Optiek, de BM-OFP (Optical Fiber Philips), de 8M-LIG (Light
Industrial Group) en de 8M-TV.
Elke EM is toegewezen aan een industriegroep binnen de HTG-Glas (Boofd
Toeleverings Groep), waarvan de BM-Glas deel uit maakt.
ledere afzonderlijke EM en M&O kent een eigen afdeling E-8M:
Elektrotechnische (besturings)ondersteuning leveren.
Voor deze vier 8M's staan centraal opgesteld:
lnformatie-technologie.
Rennis en middelen leveren op het gebeid van informatie-systemen
t.b.v. de vier Industrie-Groepen-Glas (een voorbeeld is CAD
ondersteuning) •
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BM-ontvikkelinq

Werktuigbouwkundige aspekten op het gebied van
produkt/procesontwikkeling onderzoeken

Er bestaan nauwe kontakten

met het Centraal Laboratorium Glas (CLG), een onderdeel van de
HTG-glas
BM-beheer:

Ben ondersteunende afdeling op het gebied van :
- activiteiten administratie (projektplanning)
- kostenregistratie
- bestellingen
- sekretariaatswerkzaamheden
- archievering tekeningen en andere (projekt) dokumentatie.
Tevens valt onder het BM-beheer een centraal opgestelde
prototypenwerkplaats.
M " 0:-

AIleen t.b.v. de EM's TV en LIG opgesteld om als
"architectenbureau" tekeningenpakketten te leveren voor Mengkamers
en Ovens.
Als stafafdelingen staan nog opgesteld=
- Personeelszaken
- Administratie
- 0 & E (Organisatie en Efficiency)
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De

proces-interactie beDadering.

Het begrip "systeem" is tamelijk abstract.

~ch

heeft iedereen we! een

bepaalde voorstelling bij het begrip. Vaak wordt aan grote complexe
dingen gedacht. Dit beeld gaat op voor bijvoorbeeld fabrieken, havens,
computers, de spoorwegen of de PTT. Maar ook kleinere dingen kunnen
als systeem worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld een
produktiemachine, een auto, een koffiezetapparaat of een chip.
Kenmerkend voor aIle systemen is dat zij zijn opgebouwd uit elementen
en relaties. Elementen zijn er in twee soorten: levende elementen en
levenloze elementen. Levende elementen zijn in staat om acties uit te
voeren. Zij kunnen afwisselend actief en passief zijn. Voorbeelden
zijn machines, robots, transportwerktuigen, voertuigen, computers en
mensen.
Levensloze elementen kunnen geen activiteiten ontplooien, zij kunnen
slechts acties ondergaan. Het zijn bijvoorbeeld kontainers, pallets
kratten of dozen, maar ook niet-materiele dingen zoals orders,
gegevens of (besturings)signalen. De relaties in het systeem bepalen
hoe de verschillende elementen samenhangen.
Ieder levend element voert een proces uit, dat wi! zeggen het
voert herhaaldelijk een aantal dezelfde acties uit. Een
verpakkingsmachine, bijvoorbeeld, voert iedere keer dezelfde handeling
uit, steeds op een volgend produkt. Verscheidene processen kunnen
tegelijkertijd plaatsvinden. In een industrieel systeem is dit gOed te
zien. Vele transport-, produktie- en besturingsprocessen spelen zich
hierin gelijktijdig af. uit het bovengenoemde voorbeeld blijkt dat
processen kunnen worden opgevat als relaties tussen levenloze
elementen.

De

processen 1egg en vast hoe de levenloze elementen in

elkaar kunnen worden omgezet.
Tesamen met deze elementen vormen zij de statische structuur van het
systeem.
Levenloze elementen moeten van proces tot proces kunnen worden
overgedragen. Tussen de levende elementen in een systeem bestaan er
daarom relaties, die bepalen op welke wijze deze overdracht moet
plaatsvinden.
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Deze relaties worden interacties genoemd. Via de interacties
beLnvloeden levende elementen elkaars procesvoortgang. De hierboven
genoemde verpakkingsmachine laat verschillende interacties met zijn
omgeving zien. Enerzijds kan de machine aIleen voort als er vanuit de
omgeving voldoende verpakkingsmaterialen en produkten worden
aangeleverd.Anderzijds zullen er levende elementen in de omgeving zijn
gegevens of (besturings)signalen). De relaties in het systeem bepalen
interacties vormen tesamen de dynamische systeemstructuur.
Iedere interactie maakt gebruik van een mechanisme dat aangeeft op
welke wijze levenloze elementen worden overgedragen. Er worden vier
basismechanismen onderscheiden: het asynchrone mechanisme, het
synchrone mechanisme, het interrupt mechanisme en het kontinue
mechanisme. Ieder mechanisme voorziet in een zend-achtige actie, de
S(end)-actie, en een ontvang-achtige actie, de R(eceive)-actie.
Bet asynchrone mechanisme maakt het mogeIijk processen onafhankelijk
van elkaar in de tijd te laten verlopen. Voor dit doel is het
mechanisme uitgerust met een bufferfunctie. Bet synchrone mechanisme
bewerkstelligt juist een exacte afstemming van processen op elkaar.
Bet interrupt mechanisme geeft een proces de mogelijkheid om andere
processen te onderbreken. Met behulp van het continue mechanisme kan
de inhoud van een levenloos element direkt tussen processen worden
uitgewisseld. Voor een uitgebreidere behandeling van deze mechanismen
wordt verwezen naar Overwater (1986)
Uit het voorgaande bIijkt hoe de statische en dynamische
systeemstructuur met elkaar verband houden. Levende elementen voeren
processen uit en levenioze elementen worden overgedragen via
interacties. Een systeem kan dan ook worden gezien als een samenspel
van processen en interacties. Deze zienswijze wordt de
proces-interactie benadering genoemd.Grafisch wordt een proces door
een bol en een interactie door een pijl voorgesteld. Een proces kan
zelf ook weer bestaan uit een klasse van processen.
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Tijdens de ontwikkeling van een industrieel systeem worden er
modellen van het s ysteem gemaakt an over het s ysteem te kunnen
praten.

V~~r

de meeste technische systemen is dit een serie

tekeningen.
V~~r

het rekenen aan een systeem, waarbij de relaties tussen de

systeemdelen stochastisch van aard zijn, biedt diskrete simulatie een
uitkomst.
Door van een s ysteem nu het mode
van een computerprogramma weer te geven, kunnen simulatie-experimenten
uitgevoerd worden.
Een benadering die de integratie ontwerpen-simuleren-besturen in zich
heeft is de proces-interactie benadering.

V~~r

de ontwikkeling van

industriele systemen is de ontwerpfilosofie DAISY

(Design and

Analysis of Industrial Systems) beschikbaar, die op de
proces-interactie benadering is gebasseerd. (OVerwater, 1986).
DAISY maakt gebruik van twee gereedschappen: het Proces Interaction
Diagram (PRIND) en het Data Dictionary (DO). Bij iedere PRIND hoort
een DO, waarin de processen en interacties zijn gedokumenteerd. Voor
het gebruik van deze gereedschappen is het softwarepakket 085 (Design
'85) (Munneke,1985) beschikbaar. Het bevat een database, een editor en
een grafische faciliteit. Als simulatiepakket is er S84 (Simulation
'84) (Rooda et al., 1984) en voor het besturen van systemen het
softwarepakket C 85 (Control 1985). In Rooda en Boot (1985) wordt
nader op het gebruik van dit pakket ingegaan.
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BIJLAGE 5

1. Idee-herkomst.
Opdrachten aan de EM-TV kunnen naar herkomst in vier groepen verdeeld
worden:
- vanuit de Akense fabriek (directie)
- vanuit het overkoepelende IG-management
- vanuit de EM-TV ("misschien is dit weI iets voor Aken")
- vanuit het Centraal Laboratorium Glas.
In aIle gevallen is de gebruiker van het prototype en dus de
eigenlijke klant, de TV-schermen-en conussenfabriek in Aken.
Bij de EM-TV moet dan ook de zekerheid bestaan dat deze Akense fabriek
het te ontwikkelen prototype ook daadwerkelijk afneemt, voordat men
veel geld aan ontwikkeling uitgeeft.
Het woord opdracht suggereert iets formeels: woorden als idee of
probleem zijn beter op hun plaats.
Ben opdrachtbinnenkomst bij de 8M-TV is dan ook geen standaard
procedure, maar een informele, mondelinge binnenkomst bij de
groepsieider (G.L.) of een werkgroepsleider (W.G.L.) (zie het
organisatieschema in bijlage 3).
wekelijks is er een vergadering:de "EM_TV", waar de groepsleider en
zijn werkgroepsleiders aan deelnemen.
In deze vergadering, die in het structuurmodel op verdelerniveau
plaatsvindt, komen o.a. nieuwe opdrachten aan de orde. Er wordt
gekeken wat de opdracht inhoudt: wat zijn de
capaciteiten-consequenties voor de verschillende produktie-eenheden,
wat gaat het kosten, is het een EM-TV aangelegenheid of moet er
uitbesteed (lees: kennis besteld) worden?
In de meeste gevallen wordt de opracht aan de produktie-eenheid
vooronderzoek gegeven.
Het verdelen vooronderzoek is dan in feit al gebeurd.
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2. Vooronderzoek
vanuit het verdelerproces gaat een signaal ~ naar het
indelerproces. Oit signaal is een interne opdrachtbon aan de
werkgroepsleider (van bijvoorbeeld fabrikage-ontwikkelingen) gericht.
Ret EM-bureau verleent hierbij administratieve hulp en een voorlopig
projekt- en budgetnummer zijn dan bekend.

V~~r

het gevoteerde bedrag

staan de handtekeningen van de groepsleider en de administrateur borg
(verdelerproces).
De

werkgroepsleider heeft de planning van zijn mensen goed in het

hoofd en speelt de opdracht ~ dan ook door aan een specialist met
de woorden:nkijk er eens naarn.
Via de uitdeler (werkgroepsleider) zit de opdracht ~ dan in het
produktieproces.
De

specialist (vaak een zgn. hoofdconstructeur) en de werkgroepsleider

gaan nu met de fabriek in Aken overleggen om de opdrachtformulering
voor de EM-TV duidelijker te maken. Een formulering in de trand van
"we willen glazen asbakken maken n , is niet voldoende.
Oit produktieproces is goed te vergelijken

met de

probleemdefinierende fase volgens van den Kroonenberg (1981).
Voortgangsmeldingen

~

gaan via de uitdeler (W.G.L.) en de indeler
(W.G.L.) naar de verdeler(nEM-TV n ). Een formele werkvoortgangsmelding

~

is het tijdschrijven. Middels dit tijdschrijven wordt aangegeven

hoeveel tijd een bepaald per soon aan een karwei (bekend onder een
(projekt)-nummer) gewerkt heeft. Bet vermeldt niets over de status van
het verrichte werk. Via de uitdeler komt het

~

bij de indeler

terecht: het kostenregistratiesysteem PROGLAS.
Per capaciteitsgroep wordt dit bijgehouden.
Bet kan zijn dat de planning moet worden herzien omdat er meer tijd
mee gemoeid is dan werd voorzien. Op verdelerniveau moet hiervoor dan
toch toestemming worden gegeven. ("EM-TV·).
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De konstatering dat het probleem goed is geformuleerd is een
verantwoordelijkheid van de hoofdkonstrukteur en/of de
werkgroepsleider. Als eindrapport moet een zogenaamd
projektomschrijvingsformulier worden ingevuld. Naast summiere
technische data moet een uitspraak gedaan worden omtrent de totale
kosten en de rentabiliteit (aIleen de mogelijkheden tot terugverdienen
aangeven).
Een uitspraak over het capaciteitsbeslag in de volgende fasen en de
totale doorlooptijd, zijn ook nog belangrijke gegevens.

Oit

projektomschrijvingsformulier wordt op verdelerniveau gemaakt en
goedgekeurd, technisch door de groepsleider en een vertegenwoordiger
van de klant, financieel door de adminstratie en een
O&E-functionaris. Het formulier wordt meestal ingevuld door de
hoofdkonstrukteur en een O&E-functionaris. Goedkeuring vindt plaats
wederom in de "BM-TV". Oit formulier is het paspoort

~

om de

produktieeenheid voorontwikkeling binnen te treden ( de "materie" mag
uit de buffer worden gehaald).
3. Voorontwikkelen.
Bij een opdracht van enige omvang (financien, capaciteitsbeslag,
aantal vakdisciplines als voornaamste graadmeters) wordt een
projektleider aangewezen op verdelerniveau in de "BM-TV".
Meestal is dit de al eerder genoemde hoofdkonstrukteut; een projekt
begint veelal als een mechanische aangelegenheid. De projektleider
formeert vaak zelf een projekt-team. In dit projektteam zit ook altijd
een EBM-man;de verouderde benaming "bedrijfsmechanisatie" dekt de
lading al lang niet meer.
Met het projektomschrijvingsformulier triggert de projektieleider het
indelerproces ~ : er moet een projekt- en een budgetnummer komen
en een projektplanning moet opgestart worden. Ben planning in dit
stadium houdt meestal niet veel in omdat het maar een paar
ca,~citeitsbronnen

(mensen) betreft.
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Wederom is er een interne opdrachtbon ~ gemaakt,ditmaal door de
projektleider en deze is gericht aan de W.G.L. Het gevoteerde
(overigens vaste) bedrag is al goedgekeurd op verdelerniveau. Deze
interne opdracht, wellicht vergezeld van een
afdelingsplanning-uitdraai ~ van IPPSYS gaat naar de uitdeler
(W.G.L.). Organisatorisch gezien fungeert de W.G.L. als uitdeler. Voor
de technische uitvoering van het projekt is de projektleider de
aangewezen man. In feite leent de projektleider tijdelijk capaciteit
van een werkgroepsleider. Toch komt dat lenen in het produktieproces
voorontwikkelen niet zo tot uitdrukking, omdat de projektleider zelf
veel produktiewerk verzet. Werkvoartgangsmelding en als belangrijk
onderdeel daarvan het tijdschrijven gaan op dezelfde wijze als in de
produktie-eenheid vooronderzoek

~en~

.Het creatieve

produktieproces zelf is moeilijk te beschrijven. Volgens het procesinteractiedenken be staat ieder proces oak weer uit een klasse van
processen. Oit "inzoomen" is hier ondoenlijk: afzonderlijke processen
zijn niet te onderscheiden en indien dit al mogelijk is, zal het
wemelen van de interacties. Binnen een bol zitten ervaring en
creativiteit opgesloten.
In het produktieproces moet het produktiemiddel in functies worden
vertaald, analoog aan de functiebepalende fase van Van den Kroonenberg
(1981)

Naast schetsen en aantekeningen op papier is er oak veel kennis in de
hoofden van de projektteamleden aanwezig.
Het maken van een paspoort voar de produktie-eenheid ontwikkelen is
een belangrijke aangelegenheid.
Oit paspoort

~

geeft nameIijk toestemming om financieel gezien

aIle volgende produktie-eenheden te doarlopen. Uitgangspunt is een
technisch rapport, een cahier des Charges ( C.d.CH )genaamd, opgesteld
door het projektteam. Aan de hand van dit rapport moet er een
zogenaamd machine-ontwikkelbudget (M.D. budget) komen. De
projektleider en een O&E-functionaris maken dit financieel plan (op
verdelerniveau).
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op verdelerniveau, in de "EM-TV", moet goedkeuring aan het C.d.Ch.
worden verleend. Tevens maakt de projektleider een grof tijdplan.
Goedkeuring van het M.O. budget, waarin ook enige tijdsaspekten staan,
is een langdurige procedure.
Op verdelerniveau begint het met een goedkeuring door de lokale
budget-commissie (L.B.C.), die voornamelijk procedurele controle
uitoefent (voldoet het budget aan de Philips-eisen en zijn er geen
blunders gemaakt). Het budget verlaat nu de 8M om goedkeuring te
krijgen van 2 budgetcommissies op een hoger niveau. Het wachten op een
fiat kan weI drie maanden duren en officieel zou er niet aan het
projekt gewerkt mogen worden •
4. Ontwikkelen.

Op het verdelerniveau wordt uitgegaan van het projekt opgesplitst in
zgn.groepsplannen, analoog aan de opdeling in technische functies (uit
het C.d.Ch.)
Het is mogelijk dat de ontwikkeling van een bepaald groepsplan niet
door de EM-TV wordt gedaan, maar bij een gespecialiceerd bedrijf
buiten de EM-TV. oit kan bij Philips zijn (CFT o.a.), maar vaker bij
een bekend "uitbesteedadres".

De

projektleider schrijft dan een

inkoopopdrachtbon uit die na een administratieve behandeling, via het
centrale inkoopbureau naar het betreffende bedrijf gaat. Informeel
heeft de projektleider al kontakt gehad met dit bedrijf en hij kent
vaak het voorlopige prijskaartje.
Een melding van deze "bestelling" gaat naar het indelerproces: aIleen
een kostenregistratie.
Het indelerproces bestaat uit een klasse van processen, met name de
activiteiten van het EM-bureau, als planning en kostenregistratie •
Updaten van de projektplanning gebeurt dus in het indelerproces. Een
projektleider levert de gegevens en een planner verwerkt ze. Bet
updaten van een planning gebeurt op aandringen van een projektleider
(een "normale" frequentie is 2 maanden). Voor een projektleider is een
projektoverzicht niet aIleen interessant voor wat betreft de huidige
situatie, maar voorde toekomst: welke capaciteitsclaim moet er op een
volgende produktie-eenheid worden gelegd.
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Voor een l-projekt situatie speelt deze

~

niet zo'n role In een

n-projekten situatie (zie hoofdstuk 3.4) is er een aparte
afstemvergadering nodig, die aIle projektoverzichten ontvangt en per
produktie-eenheid capaciteiten afstemt. Projekt-overzichten als een
soort produkt-geleidebon. oak gemaakte kosten in een produktie-eenheid
worden aan een volgende kenbaar gemaakt.

(Er

is altijd een overzicht

van de totaal tot nu toe uitgegeven financien t.b.v. een projekt in
PROGLAS aanwezig).
Voor groepsplannen, bestemd voor het eigen produktieproces, worden
door de projektieider weer zgn. interne opdrachtbonnen geschreven.
Het indelerproces is informeel

W

dan al aangestuurd en de

projektleider heeft samen met een planner een projektplanning
gemaakt. Met behulp van deze planning worden de interne opdrachtbonnen
uitgeschreven , waarbij het bureau BMadministratieve ondersteuning
levert.
Deze zijn gericht aan de uitdeler (W.G.L.-fabrikage-ontwikkelingen) en
de namen van de uitvoerders staan er op vermeld.
Tesamen met een afdelingsplanning gaan de bonnen via~naar de
uitdeler (W.G.L.) en dan via~naar het produktieproces. Oit
produktieproces is goed te vergeIijken met de werkwijze bepalende fase
volgens Van den Kroonenberg (1981):technische functies moe ten vertaald
worden in hardware, redeIijke schetsen en een goed verhaal.
Werkvoortgangsmeidingen

gaan analoog aan die in vorige

produktie-eenheden. Het aanpassen van een planning op verdelerniveau
kan binnen de marges, die in het verdelerproces zijn gegeven.
In het produktieproces komt ook tekenwerk voor, uitgevoerd door een
tekenaar/konstructeur. In het organisatieschema bevindt deze per soon
zich op de tekenkamer.

De

interne opdrachtbon wordt dan ook aan de

W.G.L. van de tekenkamer gericht. Ben projektleider is verhuisd van de
bol produktie voorontwikkelen naar de bol uitdelen ontwikkelen. Hij
moet technisch een overzicht houden over aIle groepsplannen en neemt
daarmee meer een leidersrol op zich. oak de technische voortgang van
uitbesteed werk moet hij in de gaten houden.
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Op indelerniveau komt er bij de projektleider een melding binnen over

dit werk {een telefoontje of er zelf langsgaan):planning en
kostenregistratie kunnen aangepast worden.
Als paspoort van de produktie-eenheid ontwikkelen zou een
ontwikkelvrijgave-procedure dienst kunnen doen. Formeel is deze niet
aanwezig: informeel wordt er in de "EM-TV" weI over gesproken.
De projektleider moet het sein geven.
Als "produktgeleidebonnen" kunnen het projekt-overzicht en het
kostenoverzicht beschouwd worden.
5.

Detailleren.
Deze produktie-eenheid heeft niet de naam tekenen gekregen. Op een
tekenkamer onder scheidt men tekenaars naar gelang zij in staat zijn om
een goede constructietekening te maken van een ruwe schets en
bijbehorend verhaal of van een zeer goede schets. Laatst genoemde
groep houdt zich het meest met detailleren bezig. Eerstgenoemde groep
is meer bezig in de produktie ontwikkeling (de tekenaar/
constructeur). Het Philips-tekensysteem vereist voor elk
machine-onderdeel een zgn. monotekening, mits dit onderdeel geen
normaal-onderdeel is en al eerder gekodeerd is met een 12-cijferige
kode.
Maar om bij het begin te beginnen:
Het verdelerproces stelt niet veel voor: hoogstens het aansturen van
een bestelproces om detailleerwerk uit te besteden, waarover straks
meer (een buffer

~

). Vrijwel gelijk wordt het indelerproces

aangestuurd: op aanwijzigingen van de projektleider maakt de planner
een projektplanning (in een multiprojektsituatie meer op aanwijzing
van een planningsbegeleidingsvergadering). Deze projektplanning is
veelal gelijk aan de reeds gemaakte
De

~.

projektleider schrijft nu weer interne opdrachtbonnen

'7

uit,
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gericht aan de uitdeler (W.G.L.) met een technische omschrijving van
de te verrichten werkzaamheden erop. Oak kunnen de namen van de
personen die het werk gaan uitvoeren vermeld zijn. Een
goedkeuringshandtekening van de groepsleider en administrateur zijn
weer nodig.
Geschatte kosten (aantal uren maal uurtarief) worden geregistreerd
(Proglas) .
De uitdeler (W.G.L.-tekenkamer) ontvangt de bon en deelt het werk

uit. Indien niet vermeld staat wie het werk moet uitvoeren, bepaalt de
W.G.L. dit
Werkvoortgangsmeldingen

~

en

~

gaan als eerder beschreven.

Oak is het mogelijk om detailleerwerk uit te besteden. De
projektleider schrijft dan een inkoop-opdrachtbon die na een
administatieve behandeling (planning en kostenregistatie o.a.) via het
centrale glas-inkoopbureau naar een bekend uitbesteedadres gaat.
Informeel had de projektleider al een kontrakt gesloten. Tach wordt
ook weI op nakalkulatiebasis gewerkt. Als deze bestelling klaar is
moet er een melding bij de planning binnenkomen (afboeken) en voor de
kostenregistratie moeten de werkelijke kosten bekend zijn (een
"produkt-geleide" bon voor de indeler).
De bestelde materiestroom, het tekeningenpakket, komt bij het

produktieproces binnen, ter kontrole.
Een kompleet tekeningenpakket is het einde van de produktie-eenheid
detailleren.
Dit tekeningenpakket bestaat dan uit een verzameling
van detailtekeningen (monotekeningen), samenstellingstekeningen en
stuklijsten, waaronder de Normaal-Onderdelenlijsten (N.O.-lijsten),
met veel voorkomende, reeds gekodeerde (magazijn-) artikelen.
Een documenten-overzicht geeft een overzicht van de bij een
tekeningenpakket behorende tekeningen en stuklijsten.
Een tekeningenpakket komt van zelfsprekend in gedeelten klaar. Het
gaat dan ook in gedeelten naar het archief

~

en wordt daar

gekopieerd. Het tekeningenpakket is nu geschikt om aan de
prototypenwerkplaats te worden aangeboden.
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6. Fabriceren en Monteren
De fase fabriceren/monteren staat in het structuurmodel als een
produktie-eenheid. Seide activiteiten vinden ook plaats in dezelfde
werkplaats. Door de fase en tweeen te splitsen kan inzicht verkregen
worden in de informatie- en materiestromen in en tussen de fasen.
De produktie-eenheid fabriceren wordt aangestuurd op verdelerniveau.

Het hooEd van de werkplaats ontvangt een opdrachtbon

~

van de

projektleider. Op deze bon staan een of meerdere tekeningnummers
vermeld en de opdracht om voor een bepaalde datum deze tekeningen in
physieke goederen om te zetten ( een gemonteerd prototype).
De betreffende tekeningen zijn bij de opdrachtbon aanwezig of moe ten

nog uit het archief komen
Het hoofd van de werkplaats kontroleert het tekeningenpakket globaal
en gaat na of de gevraagde levertijd haalbaar is (inschatten op grond
van ervaring en wellicht m.b.v. een overzicht van beschikbare
kapakiteit). Indien deze niet haalbaar is, komt hij met de
projektleider een andere datum overeen.
Vervolgens komt aan de orde wat weI en wat niet zelf ( in de
pro tot ypenwerkplaat s) gemaakt gaat worden. De voornaamste kriteria
hierbij zijn de eigen technische mogelijkheden en capaciteit.
Onderdelen die men niet zelf maakt worden besteld. Binnen het
verdelerproces wordt dan het bestelproces aangestuurd. Dit
bestelproces bestaat uit een aantal bestelprocessen onderverdeeld naar
toeleverancier.
Ais voorbeeld hiervan onderstaand overzicht!
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Soort bestelling=

mogelijk bestelproces:

- onderdelen

- inkoop, Philipsmagazijnen,

(o.a. N.O.) uit voorraad
- (deel)bewerkingen

stad: Eindhoven
- inkoop, Philips-machine-fabrieken,
vaste (niet Philips) uitbesteedadressen onder inkooptoezicht,
stad: Eindhoven

maakonderdelen

- inkoop, Philips-machine-fabrieken

materialen

- inkoop, Philipsmagazijnen, stad.

Naar de toeleveranciers gaan voornamelijk de al eerder genoemde (nu
externe) opdrachtbonnen.

V~~r

het bestellen bij de diverse

Philipsmagazijnen is een meer dan noodzakelijke hoeveelheid bonnen
voorhanden.
Functioneel

gezien bevindt het gehele EM-glas bestelbureau voor wat

betreft externe onderdelen-bestellingen zich in dit verdelerproces.
Voordat iemand iets wil bestellen moet bekend zijn wat er besteld meet
worden, d.w.z. de projektfasen tot en met het detailleren meeten zijn
doorlopen, er meet een tekening o.i.d. voorhanden zijn. Geografisch
gezien bevinden niet aIle bestelprocessen zich in de
prototypenwerkplaats.
Ret aansturen van het indelerproces gebeurt met een tekeningenpakket
~ van die onderdelen, die in de prototypenwerkplaats gemaakt gaan

worden. Ben werkvoorbereider maakt voor elke monotekening een zgn.
werkvoorbereidingskaart, waarop de bewerkingsvolgorde staat. Aan de
hand van deze groene kaarten vult hij vervolgens kombinatiekaarten in:
gelijksoortige produkten naar bewerking gezien op

een

kaart

gegroepeerd. De prototypenwerkplaats is ingedeeld naar
groepentechnologie. Deze kombinatiekaarten zijn de ingang voor het
PLAMOS planningssysteem. Ben mogelijke uitdraai van PLAMOS zijn de
bazenlijstjes: een overzicht van uit te voeren bewerkingen voor de
komende tijd voor elke bewerkingsgroep. Ben aantal mappen per
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bewerkingsgroep bevatten de benodigde monotekeningen.
Het indelerproces krijgt ook mededelingen omtrent bij het
ontvangststation binnengekomen bestellingen

~.

Oit zijn zowel mondelinge als schriftelijke meldingen. Wanneer het
onderdelen betreft die nog een bewerking in de werkplaats moeten
ondergaan, wordt betreffende informatie in PLAMOS ingevoerd

Gemaakte

kosten. zowel van eigen werk, als van bestellingen moeten naar
PROGLAS.
Oe uitdelers (werkbazen die een aantal bewerkingsgroepen onder zich
hebben) halen elke week de bazenlijstjes en mappen ~ bij de
indeler (werkplaatsbureau) op en delen vervolgens het werk ~ uit.
Benodigde materialen/onderdelen zijn in het magazijn aanwezig. Een
werkvoortgangsmelding

~en ~

gaat naar het indelerproces door

het uitgevoerde werk op de bazenlijstjes door te strepen. Niet
uitgevoerd werk komt op deze manier opnieuw in PLAMOS terecht. Bet
verdelerproces wordt ook op de hoogte gesteld (veelal mondeling)
omtrent nog benodigde bestellingen. Bet gaat hier bijvoorbeeld om
onderdelen die buiten de prototypenwerkplaats nog (deel)bewerkingen
moeten ondergaan.
Bens per 14 dagen is er op indelerniveau een werkbespreking omtrent de
lopende orders, zowel in- als externe. Er wordt dan een overzicht
gemaakt waarop naast gevraagde levertijden van een order, ook de
waarschijnlijke levertijden staan vermeld. oit overzicht is o.a. een
werkvoortgangsmelding ~ naar een projektleider (in de volgende
produktie-eenheid). Voor overzichten naar de verdeler omtrent de
beschikbare capaciteit in de werkplaats zijn grafische uitdraaien
vanuit PLANOS per bewerkingsgroep of een sommatie van
bewerkingsgroepen geschikt. Oit is een voortgangsmelding

~

van

indeler naar verdeler
Onderdelen gereed voor montage liggen in het magazijn onder een (sub-)
ordernummer opgeslagen in de prototypenwerkplaats commissienunmer
genoemd. In feite zijn het drie groepen onderdelen;
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a. in de prototypenwerkplaats gemaakt.
b. uitbesteed werk.
c. normaal onderdelen.
Na een goedkeuring van het totale pakket onderdelen voor een prototype
door de kwaliteitskontroleur, geeft hij het sein tot montage.
Happen met tekeningen van goedgekeurde onderdelen gaan naar de indeler
montage. Er vindt geen melding plaats via de uitdelers fabriceren naar
6 • 1 Monteren.
Het controleren van zelfgemaakte en bestelde onderdelen kan ale een aparte
produktie-eenheid met ook de vier niveaus opgevat worden.
Ik heb mij hier niet nader in verdiept.
Figuur 5.1 maakt de koppeling fabriceren/monteren duidelijker.

1\

/'

\\ .

8'

/

P.HR[CERE~

figuur 6.1 koppeling

fabriceren/monter~~
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~

is de produkt-geleidebon naar het montage proces: mappen met

samenstellingstekeningen door de kontroleur in de bak "monteren"
neergelegd. In de werkplaats liggen de gekontroleerde onderdelen

~

al op (sub) ordernummer opgeslagen.
De werkbaas-monteren ( die meerdere "bewerkingsgroepen" onder zich

heeft) deelt via het bazenlijstje vanuit PLAMOS en m.b.v. de
tekeningen het werk ui t

~ en ~.

Voor het monteren staat een vaste ploeg mensen opgesteld.
De projektleider is bij de montage actief betrokken. Tijdens het
monteren blijkt vaak dat bepaalde onderdelen niet te monteren zijn
(passingen bijvoorbeeld) en dat zelfs tekeningen moeten worden

aangepast. Deze wijzigingen monden uit in opdrachten ~ ,

~

etc. aan de betreffende produktie-eenheid. Bier worden dan weer
interne- en ext erne opdrachtbonnen gemaakt. Dergelijke wijzigingen
vallen niet onder de zgn. wijzigingsprocedure van de IM-Glas, een
procedure die aIleen betrekking heeft op vervolg-orders. Deze
opdrachten hebben vanzelfsprekend een spoedkarakter en wellicht kun
je spreken van een interactie op uitdelerniveau. Werkgroepleiders (en
ook de planning van de werkplaats) houden dan ook meestal een
percentage van hun capaciteit gereserveerd voor spoedkarweien.
Een werkvoortgangsmelding bestaat uit het bekende afstrepen op het
bazenlijstje.
Het einde van de fase monteren is een gemonteerd prototype.
Tussen de fase monteren en installeren bevindt zich weer een
kontrole-proces: het koud testen van het prototype (een functionele
test onder niet produktie-omstandigheden).
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6.2 Koud testen.
Een formele interactie naar het kontrole-proces is er niet.De projektieider
stuurt het indelerproces aan met het vragen van assistentie van
instailatiepersoneel t.b.v. het koud testen en demonteren.
In het indelerproces wordt er een bon ~ gemaakt, gericht aan de W.G.L.
installeren of diens assistent met daarop o.a. vermeld het maximaal uit te
geven bedrag. Namen van installateurs staan er niet op vermeld. De keuze
van personen wordt aan de W.G.L. overgelaten. Bij het koud testen zijn oak
nag monteurs aanwezig. Hun tijdsbesteding valt nag onder "monteren" uit
PLAMOS. Tijdschrijven

~ en~

op ordernummer geldt weI voor de

installatieploeg.
De projektleider bepaalt de testprocedures.
oak tijdens het koud testen kunnen wijzigingen, zoals beschreven bij
"monteren" optreden.
Als afsluiting van het koud testen schrijft de projektieider een
testrapport dat (op verdelerniveau) wordt aangeboden aan de W.G.L.
fabrikage-ontwikkelingen ter goedkeuring. In een samenwerkingsverband
demonteren monteurs en installateurs het prototype vervolgens.
De installateurs bepalen de mate van demontage.
Het transport naar Aken kan nu plaatsvinden. De projektleider delegeert dit
aan de W.G.L. installeren, die de produktie-eenheid transporteren middels
een bon bij een buitenfirma uitbesteed.
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7. Installeren.
Voordat het prototype in Aken is aangekomen bepaalt de projektleider (op
verdelerniveau) hoeveel installatiepersoneel hij nodig heeft:
eigen mensen
personeel inlenen (Philips en/of een buitenfirma)
Installatiepersoneel voor elektrische aangelegenheden wordt altijd bij een
buitenfirma ingeleend.
Om een overzicht te hebben van de eigen "vrije capaciteit", moet er vanuit
het indelerproces "regelmatig" een capaciteitsoverzicht

~

komen. Omdat

IPPSYS niet de werkelijk verbruikte uren registreert en
tijdschrijf-informatie weinig meedeelt over de werkvoortgang, is de
ervaring en kennis van een werkgroepsleider een belangrijk gegeven.
Vanuit het verdelerproces gaan dus externe bestelopdrachten

~ voor de

aanvraag van personeel en wordt het indelerproces aangestuurd om een
interne opdrachtbon ~ te maken, gericht aan de werkgroepsleider.
Indelen is voor het installeren dus geen werkvolgorde bepalen, maar het
toewijzen van mensen aan een bepaalde opdracht.
De werkgroepsleider deelt het werk uit aan de hand van een draaiboek.
Gedurende het installeren bestaat een werkvoortgangsmelding aIleen uit het
tijdschrijven van het eigen personeel. Fakturen voor ingeleend personeel
komen ook bij het indelerproces binnen.
Het eind van de fase installeren is bereikt wanneer in Aken het prototype,
aangepast aan de lokale omstandigheden, staat.
Het grootste deel van het installatiepersoneel is weer beschikbaar voor
andere karweien en de projektleider bepaalt dat het prototype warm beproefd
kan worden.
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7.1 Warm beproeven.
Bij dit warm beproeven is een Akense oven nodig en dat betekent dat een
huidige produktiestraat stil komt te liggen.
De

tijd voor het warm beproeven is een duidelijke mijlpaal, die in een zeer

vroeg stadium van een project vastgelegd moet worden.
Het warm beproeven is ook als een kontrole-proces te zien met vier niveau's
Op verdelerniveau ligt het tijdstip vast en op indelerniveau worden mensen
(installatie-personeel) toegewezen middels een opdrachtbon aan de
werkgroepsleider.
Warm beproeven gaat aan de hand van een draaiboek en wordt uitgevoerd door
het fabriekspersoneel onder toezicht van 8M-TV installatiepersoneel.
Wijzigingen aan het prototype kunnen zich natuurlijk voordoen en deze
monden dan ook uit in externe- en interne opdrachtbonnen zoals bij
"monteren" beschreven. Het installeren kent dua ook een aantal
bestelprocessen.
Is het warm be pro even uiteindelijk naar wens verlopen, dan zou de fabriek
het prototype ala volwaardig produktiemiddel kunnen inzetten.
In de praktijk gebeurt dit ook vaak, maar voor de EM-TV is het projekt nog
niet a£gelopen: er moet nog aan nazorg worden gedaan:
het sChrijven van fabrikagevoorschri£ten
een technisch en financieel sluitrapport maken.
het tekeningenpakket up-to-date maken.
het opleiden van personeel.
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8. Nazorg.

In het verdelerproces nazorg schrijft een projektleider met name
opdrachtbonnen aan de produktie-eenheid detailleren voor het aanpassen van
het tekeningenpakket.
wat betreft het indelen: de projektleider houdt de nazorg-activiteiten in
het oog.
De enige interne opdrachtbon is die aan de groep fabrikage-voorschriften.
Deze groep mensen houdt zich bezig met het sChrijven van documentatie,
behorende bij het prototype (GLV's: glasvoorschriften). De projektleider
maakt het technisch-sluitrapport, dat goedkeuring van de groepsleider BM-TV
en de leiding van de beproevende fabriek moet krijgen.
Ben O&E-functionaris en de administrateur maken een financieel sluitrapport
aan de hand van de laatste geupdate versie uit PROGLAS. Goedkeuring aan dit
rapport moet de budgetcommissie geven.
Een goedgekeurd budget is een sein aan de instantie Gemeenschappelijke
8elangen dat er een geldstroom richting EM-TV op gang moet komen.
Voor de EM-TV is het project nu ten einde. Gemeenschappelijke Belangen is
een instantie die vervolgorders voor het prototype behandelt.
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Violente gedachten.
Vo1gens het structuurmode1 lijkt het a1sof een tekeningenpakket direct op
de werkv10er van de prototypenwerkp1aats be1andt.
Dit is (momentee1) onmoge1ijk omdat het tekeningenpakket op verde1erniveau
moet binnenkomen voor:
een globale kwa1iteitskontro1e van het tekeningenpakket.
het beslissen wat we1/niet zelf gemaakt gaat worden
de werkvoorbereiding van het eigen werk.
Zou het niet mogelijk zijn de prototypenwerkplaats op indelerniveau aan te
sturen met werkvoorbereidingskaarten? In het inde1erproces worden dan
vervo1gens de kombinatiekaarten gemaakt en de man in de produktie krijgt
opdracht een tekening uit het "magazijn" te ha1en en deze uit te werken.
De kwaliteitskontrole van het tekeningenpakket moet in het produktieproces

detailleren dan weI worden aangescherpt. Het maken van een
werkvoorbereidingskaart in samenwerking met een tekenaar/contructeur kan
kwa1iteitsverhogend en wel1icht ook doorlooptijd verkortend

werken~

over de

maakbaarheid (in de prototypenwerkplaats) moet meer worden

nagedacht.

Er is echter nog een probleem. De produktie-eenheid fabriceren kan door
meerdere organisaties worden uitgevoerd.
Deze organisaties kennen allen een andere vorm (kaart o.i.d.) van
werkvoorbereiden. Om de door1ooptijd van een onderdeel in de
prototypen-werkp1aats te bespoedigen, zou in de fase detai11eren Van dat
onderdee1 a1 bekend moeten zijn dat het in de prototypewerkplaats gemaakt
gaat worden.

