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Produktontwikkeling en logistiek
ir. H.M. Visser

Logistiekvriendelijk ontwerpen of ketenbewust ontwerpen
is een onderwerp dat brede belangstelling begint te krijgen. De
interesse voor logistiekgroeit. Dit raakt nu ook het gebied van
de produktontwikkeling, in zekere zin het begin van de keten l .
Dat is niet voor niets; de invloed van de produktontwikkeling
is vaak van groot belang voor de rest van de keten. Ongeveer
80 % van de kosten van een produkt wordt in het ontwerpstadium vastgelegd en is niet meer te beinvloeden door de rest
van de keten. Omdat produktontwikkeling een apart vakgebied vormt, waarin veel solistisch werkende individuen opereren, is het ketendenken daar nog niet ver doorgedrongen. In
dit artikel wordt de relatie tussen produktontwikkeling en
logistiek in het kort toegelicht. Eveneens wordt aan de hand
van enkele praktijkvoorbeelden bij Delft Instruments Physical
Medicine toegelicht hoe verbeteringen zijn te realiseren. Tot
slot wordt een visie gegeven over enkele toekomstige ontwikkelingen en de betrokkenheid van automatisering- 'Last but
not least' komt hierbij de rol van normalisatie aan de orde.

Ir. H.M. Visser was tot medio 1989 werkzaam
als Algemeen Logistiek Manager bij EnrafNonius te Delft. Momenteel is hij zelfstandig
adviseur en studierichtingscoördinator Logistiek Management aan de HTS te Dordrecht, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam en omstreken

beschouwd. Via 'economic trade off's'
kan men het gehele proces van leverancier tot klant doorlichten en zoeken naar
een optimum, maar zijn we hiermee wel
op de juiste weg? In een statische situatie is dit wel realistisch; in een dynamisch bedrijf zal dit minder goed opgaan. Een ontwerp bevat een groot aantal karakteristieken die invloed hebben
Wat hebben logistiek en produktontop de door Goldrath gedefinieerde facwikkeling nu met elkaar te maken? Op
Van
leverancier
tot
klant
het eerste gezicht beperkt zich dat tot de
toren.
Wil men de zaak echt bij d e wortels
produkt- en produktstructuurinformaLeidt dit alleen tot een beter ondertie. Het belang hiervan neemt ook
nemersresultaat? Volgens ~ o l d r a t h ~ aanpakken, dan zal men het ontwerp
van een produkt zo moeten opzetten dat
steeds meer toe voor de logistiek2. Een
gaat het om drie factoren:
de bewuste factoren zo goed mogelijk
produktontwikkelaar en een logisticus
zijn te realiseren. Bij Delft Instruments
hebben echter vaak verschillende inte- - THROUGHPUT
Physical Medicine (voorheen Enraf-Noressegebieden. ~ u i j heeft
s ~ beide zaken
The rate at which the system generanius Fysiotherapie) is men hierdoor tot
eens tegen elkaar uitgezet:
tes money through sales
een totaal gewijzigd produktconcept gekomen.
onderwerp
ontwerper
logisticus
Wat staat centraal?
produkt
onderdelen
varianten
veranderingen

gebruiker
bijzonder
specifiek
veel
snel wijzigen

De verschillen zijn op het eerste gezicht aanzienlijk. Zowel de projectontwikkelaar als de logisticus is er op uit o m
het ondernemersresultaat te verbeteren, maar beiden werken vanuit een
ander gezichtspunt; bij de logisticus
gaat het om kostenbesparing en bij de
ontwerper om opbrengstverhoging. Beiden zouden dus bij moeten dragen tot
winstverhoging.

kosten
modulair
standaard
geen
voorlopig niet

- INVENTORY

-

All the money the system invests in
purchasing things the system intends
to sell
OPERATING EXPENSE
Al1 the money the system spends in
turning inventory into throughput

Kosten e n opbrengsten moeten zodoende in een ander daglicht worden

Meer doen met minder was het uitgangspunt voor de ontwikkeling. Normalisatie is
verregaand doorgevoerd (foto H.M. Visser)

Normalisatie
Y ' Y A Z I N E

'
meest extreem doorgevoe?r
van modulariteit is Lego. \!e- .--.:
dan ook wel van 'Lego Aid-:i !J:. i Een onderdeel wordt nooir op ? ; - ' wikkeld, maar moet passen in c.:- c : .
van produkten.
De fabricage van een modulair OF'worpen apparaat kan wezenlijk andp-.
worden opgezet dan die van een solir2.apparaat. Een uit standaardcomponen-
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Ontwerper zal
normalisatie gaan
zien als hulp

Voor de fysiotherapeut is een complete serie
modulaire apparatuur beschikbaar (foto H.M.
Visser)

Aanpassingen
Voorheen ontwikkelde R&D op zichzelf staande produkten. Een dergelijk
solitair ontwerp kan men zien als een
eindprodukt dat zelfstandig wordt ontworpen voor een bepaalde doelgroep.
Variteiten op dit ontwerp zijn vaak in
beperkte mate mogelijk en vragen ieder
op zich weer een specifieke aanpassing.
Voorbeelden hiervan zijn andere netspanningen en/of specifieke landeneisen voor veiligheid of milieu.
Meestal krijgt ieder eindprodukt ook
een eigen produktnummer. De variëteiten specificeert men meestal niet vooraf. Ze ontstaan vaak spontaan als gevolg
van de vraag van een klant. Om aan een
uitgebreid scala van wensen tegemoet
te komen, moeten allerlei aanpassingen
meestal op het laatste moment worden
toegevoegd. Deze wijze van ontwerpen
en produceren kost per saldo veelal
meer dan het oplevert. Aan de hand van
de grafiek in figuur 1 is dit te verklaren.

Modulair ontwerpen
w a t vraagt de markt eigenlijk? De
klant is mondiger geworden en zoekt
een produkt voor een eigen toepassing.
Men vraagt in feite een 'form, fit and
function', passend binnen de probleemstelling die de klant heeft (fitness for
use). Dit levert een prestatie waarvoor
men een bepaalde prijs over heeft
(value for money). Werkelijke produktiekosten van het te leveren produkt

ten samengesteld apparaat kan per stuk
gebouwd gaan worden in een speciaal
daarvoor opgezette fabricagelijn. De
voordelen van een dergelijke methode
zijn, met betrekking tot de door Goldrath genoemde factoren:
moeten daar beneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen.
In de ontwerpfase kunnen 'form, fit
and function' veelal worden onderscheiden door het eindprodukt te zien als een
systeem dat is opgebouwd uit een aantal
subsystemen, die elk op zich een eigen
functie hebben. Door deze modulaire
produktopbouw bestaat een apparaat
uit een aantal universele systeemcomponenten die voor meerdere apparaten
toepasbaar kunnen zijn. Deze componenten worden in een zo laat mogelijk
stadium samengebouwd tot een specifiek door de klant gevraagd produkt. Het

THROUGPUT
- gemakkelijker klantenwensen door te
voeren;
INVENTORY

- kortere doorlooptijd van de order;
OPERATING EXPENSE
- eenvoudigere produktiebesturing;
- eenvoudiger automatiseerbaar;
- leereffect bij fabricage;
- standaardcomponenten toepasbaar,
waardoor hogere efficiency e n kwaliteit;

Vormgeving is de 'finishing touch'. Het aantal
te maken varianten is groot en zo klantgericht
mogelijk (foto H.M. Visser)
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De hoeveelheid bedrading is minimaal, maar
kan alle denkbare functies van de verschillende apparatuur vervullen (foto H.M. Visser)

'Klikachtige' verbindingen
Enraf-Nonius beschikt eind 199 1 over
een uitgebreide reeks modulair ontworpen instrumenten voor industriële toepassingen. Dat modulaire ontwerpen
ook nog mooi kunnen zijn, is te zien aan
d e apparatuur op de foto's. Voor een van
de apparaten is een vormgevingsprijs
uitgereikt in Duitsland. D e ontwikkelaars zijn inmiddels enthousiast geworden voor de nieuwe mogelijkheden.
In de nieuwe apparatuur is een aantal
vernuftige ideeën verwerkt. Z o wordt
bijvoorbeeld de programmatuur pas op
het allerlaatste moment aan het apparaat toegevoegd. Het configuratiebeheer is hiermee sterk vereenvoudigd.
De benodigde bekabeling is overgedimensioneerd. Er zijn meer draden dan
strikt noodzakelijk. Hier blijft de draadboom altijd dezelfde. Omdat bedrading
een van de duurste onderdelen in een
apparaat vormt, zeker wat arbeid betreft, is d e bedrading op zich wel tot een
minimum teruggebracht.
Door d e standaardisatie en minimalisatie kon verregaande automatisering
worden toegepast. Door middel van
automatische invoegmachines wordt de
bedrading aan d e prints bevestigd. Bij
de eindmontage worden bijna alleen
nog maar 'klikachtige' verbindingen gebruikt. Z o zijn er meer praktische voorbeelden te geven van zaken die van belang zijn o m dit concept succesvol in te
voeren. Het resultaat is dat er totaal
nieuwe produkten op de markt zijn.gebracht. De diversiteit aan componenten
is gehalveerd, de totale doorlooptijd
eveneens. Bij het ontwerpproces zijn de
logistieke voorwaarden zeer vroegtijdig
ingevoerd.
Het ontwerp mag geen solitaire ontwikkeling zijn. AkLe afdelingen moeten
erbij worden betrokken. Kwaliteit mag

niet alleen worden bepaald door de vaklieden op de werkvloer, het moet zijn ingebakken in het produkt, maar dat
aspect plus d e te verwachten kleinere
seriegrootten, vereist ook een modulair
ontwerp. Daarmee wordt ook een ander
doel gediend, namelijk het reduceren
van het aantal assemblage-uren. De
montagekosten voor een klantenorder
zijn vaak meer dan gehalveerd.

Demonstratieproject
Hoe komt men nu tot een verdere
acceptatie van een genormaliseerde
werkmethode? Daartoe kan een workshop van een of meer dagen worden georganiseerd. Daarnaast moet men d e produktinformatie binnen de onderneming
goed normaliseren. Delft Instruments
is hiertoe in het kader van d e PBTSregeling begonnen met een demonstratieproject, genaamd DIGITOP, een
afkorting voor: 'Delft Instruments' geïntegreerde aanpak van informatietechnologie in het traject van ontwikkeling tot
en met produktie'.
Hierin vindt een geïntegreerde aanpak plaats van de informatie, vooral rondom d e bedrijfsfuncties ontwikkeling,
normalisatie,
produktvoorbereiding,
produktie e n logistiek. Hier ligt namelijk een belangrijk synergiepotentieel
tussen de diverse 'business units' van
Delft Instruments. Dit vormt een krachtig hulpmiddel bij de normalisatiefunctie. Dit geldt vooral voor het minimaliseren van de aantallen gevoerde
componenten.
Er wordt onder andere gewerkt aan d e
hand van een artikelmerkensysteem
met grafische ondersteuning volgens de
Duitse norm DIN 4000. Daarin zijn voor
elke categorie (weerstanden, schroeven,
profielen enz.) negen kenmerken vastgelegd, waardoor met een zoekprogramma alle soorten artikelen op basis van d e
gewenste kenmerken kunnen worden
geselecteerd. Door het koppelen aan de

Oud en nieuw naast elkaar. Mooier, beter en
logistiekvriendelijker (foto H.M. Visser)

CAD-pakketten, wordt de ontwerper
ondersteund in zijn werkzaamheden.
Deze zal normalisatie dan eerder gaan
zien als een hulp dan als een beperking.
De eerste proeven met het systeem verlopen zeer hoopvol. De belangrijkste
doelen van de onderneming zoals Goldrath die formuleert, worden hierdoor
positief beïnvloed. Pak de zaak systematisch aan; de volgende stappen kunnen
daarbij worden gehanteerd:
- leren wat logistiek is en kan betekenen voor uw organisatie (Een logistiekmanager aanstellen is onvoldoende);
- formuleren hoe men bij u met logistiek moet omgaan (Zorg ervoor dat
iedereen in dezelfde richting denkt e n
dezelfde taal spreekt. Denk hierbij
aan normalisatie);
- organiseren wat verandert kan worden
met behulp van logistiek;
- automatiseren als het echt niet anders
kan.
Voorop staat de stelregel: 'Houd het
(logistieke) proces eenvoudig e n probeer het ontwerp nog eenvoudiger te
maken'.

Noten
1 Voor verdere bestudering van dit onderwerp wordt verwezen naar het
boek Logistiek vriendelijk ontwerpen
(ISBN 908004351-6). Dit boek is verkrijgbaar via d e Vereniging Logistiek
Management, tel. (070) 3 18 02 68.
Een uittreksel is te vinden in het artikel 'Logistiek vriendelijk ontwerpen',
in: Inkoop en logi&iek, mei 1990.
2 Zie 'Produktstructuur als spil van
logistiek software', in: Computable,
30 augustus 1991.
3 ConferentiebIIR 'Logistiek e n produktontwikkeling', 28 november
1990.
4 Zie The race (ISBN 0-88427-062-g),
p. 29.

