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Veel verspilling kan worden voorkomen door
van meet af aan rekening te houden met
produktie en gebruik

Hessel Visser doceert logistiek aan de
Hogeschool Rotterdam en omstreken.

De milieuzorg van de overheid is
sterk gericht op het eind van de pro-
duktieketen. Zo krijgen verpakkin-
gen veel aandacht. In Duitsland
wordt de leverancier komend jaar
zelfs verplicht tot het weer innemen
van verpakkingen. Dat is natuurlijk

' zinnig, maar een beter aanknopings-
punt voor het voorkomen van ver-
spilling levert ook voor het bedrijf
een hogere winst op. Zijn verpakkin-
gen bijvoorbeeld wel nodig?

Milieuvriendelijk ontwerpen is in
opkomst. Hier wordt veelal gedoeld
op hergebruik van de grondstoffen.
Onder andere BMW, Mercedes en
Volkswagen coderen gebruikte
kunststoffen zodat deze nadat de au-
to's zijn afgedankt, gesorteerd en op-
nieuw gebruikt kunnen worden. Het
produktie-, distributie- en beheer-
singsproces blijven echter meestal
nog buiten beschouwing. Daar ko-
men vormen van verspilling voor
die zowel het milieu als de onderne-
mingswinst sterk benadelen.

Zo bereiken veel produkten nooit
de beoogde gebruiker doordat ze al
incourant worden voordat ze de
fabriekspoort  verlaten. Veel compu-
ters belanden op de schroothoop
/onder ooit gebruikt te zijn. Dik-
wijls zitten er nog bruikbare onder-
delen in, maar dc sloop- en herbe-
werkingskosten zijn in het algemeen
hoger dan het opnieuw maken. Dit
geldt nog meer voor halffabrikaten.
Per jaar wordt voor miljoenen afge-
boekt aan voorraden die specifiek

zijn ingekocht of gemaakt voor één
bepaald eindprodukt, waarvoor de
marktvraag veel te optimistisch
blijkt te zijn ingeschat. Deze pro-
dukten worden grotendeels vernie-
tigd.

Vaak zijn beheerssystemen er
verantwoordelijk voor dat er nog
voor maanden voorraad ligt, bij-
voorbeeld als 'buffer' die bij een goe-
de produktieplanning niet nodig zou
zijn. De hieraan verbonden kosten -
rente, ruimte, risico, reparatie en re-
cycling - kunnen oplopen tot dertig á
veertig procent van de

voorraadkosten.
Voorbeelden uit de auto-indus-

trie laten zien dat het design bij ver-
spilling een belangrijke rol speelt.
Aantrekkelijke vormgeving leidt
vaak tot moeilijk produceerbare
produkten. Zo bleken de portieren
van de Opel Omega in het

assembia-geprocesuiterst kwetsbaar en moest
voor miljoenen guldens aan speciale
hanteerapparatuur ontwikkeld wor-
den. Dit had voorkomen kunnen
worden door bij het design rekening
te houden met ophangpunten voor
de produktie.

Ook de fraai ontworpen bumpers
van de Volvo 400-serie bleken min-
der fraaie financiële resultaten op te
leveren. Deze bumpers worden over
de weg aangevoerd vanuit Zuid-
Duitsland, maar door een 'verkeer-
de' vorm passen er maar weinig
bumpers op een vrachtauto (vier per
kubieke meter). Meer dan 95 pro-
cent van de lading is lucht, en het-
zelfde geldt voor de opslagruimte.
Daar komt nog bij dat de grondstof-
fen eerst van Limburg naar Zuid-
Duitsland zijn vervoerd. Er wordt
heel wat onnodig heen en weer gere-
den.

Dergelijke problemen hadden bij
het ontwerp van het produkt kun-
nen worden opgemerkt en voorko-
men. Volgens een schatting is 35
procent van de activiteiten in het

bedrijfsleven overbodig door tekort-
komingen in het produktieproces,
en ruim tachtig procent van de kos-
ten van een produkt worden bepaald
in de designfase. De invloed van wat
daarna gebeurt, is dus beperkt. We
letten te veel op de voor de buiten-
wereld zichtbare en meetbare effec-
ten, en de door de boekhouders ge-
bruikte methoden zijn inmiddels
achterhaald: die werken alleen goed
in een statische onderneming.

Er zijn al goede initiatieven geno-
men om de keteneffecten van het
design aan te pakken, zoals Design
For Assembly (produkten die een-
voudig te monteren zijn) en Design
For Maintenance (makkelijk te on-
derhouden produkten). Daarbij
worden over het algemeen deelas-
pecten belicht; bij concurrent engi-
neering gaat men uit van de totale
invloed van het ontwerp op produk-
tie, gebruik en wat er daarna ge-
beurt.

Designers moeten door de ont-
werpeisen al op het goede spoor ge-
zet worden. Dat vraagt een andere
benadering van design; nu voelen zij
zich door specifieke eisen dikwijls
beperkt in hun artistieke mogelijk-
heden. Wat vraagt de markt eigen-
lijk? De klant is mondig geworden
en verwacht een op de eigen behoef-
te toegesneden 'Form, Fit and Func-
tion'. Daar heeft hij een bepaalde
prijs voor over, en de designer moet
de gevraagde functies zodanig ver-
enigen dat het ontwerp te maken is
tegen kosten die lager liggen dan die
prijs.

De 'Form, Fit and Function' wer-
den tot nu toe vertaald in specifieke
eindprodukten, maar in de toe-
komst zal men de gevraagde functies
moeten vertalen in een produkt-
groep of produktlijn. Hiertoe moet
het eindprodukt worden gezien als
een systeem opgebouwd uit een aan-
tal subsystemen, die elk een eigen
functie hebben. De vorm van een

kast is misschien geschikt voor een
bepaald marktsegment, maar de
techniek die erin zit kan ook bruik-
baar zijn voor andere toepassingen.
Door deze modulaire produktop-
bouw bestaat een apparaat uit een
aantal universele systeemcompo-
nenten, die in een zo laat mogelijk
stadium worden samengebouwd tot
het op dat moment gevraagde pro-
dukt.

Het meest extreem doorgevoerde
voorbeeld van modulariteit is het
speelgoed Lego. Uit een beperkt
aantal bouwstenen kan men een on-
eindig aantal varianten afleiden.
Voor elke klant wat wils. Dit vraagt
echter binnen de onderneming een
fundamentele en voortdurende her-
bezinning op de bouwstenen. Een
goede opzet kost wat meer tijd, maar
levert op termijn winst op.

De fabricage van een modulair
ontworpen apparaat kan wezenlijk
anders opgezet worden dan die van
een specifiek apparaat. Zo'n appa-
raat kan zelfs per stuk gebouwd wor-
den in een speciaal daarvoor opge-
zette fabricagelijn. De voordelen
daarvan zijn groot. Zo hoeft men
niet meer geconfronteerd te worden
met een stereotoren met drie stek-
kers: één voedingselement is vol-
doende. Enige Nederlandse bedrij-
ven passen dit systeem al met succes
toe. Ook Philips Consumer Electro-
nics heeft er inmiddels een begin
mee gemaakt.

Reductie van complexiteit is
noodzakelijk om te kunnen over-
zien wat de totale invloed van het
ontwerp is. Op deze manier wordt
het gehele proces 'van zand tot
klant' meegenomen in het beperken
van verspilling. Als het dan nog no-
dig is, komt het milieu (van klant tot
zand) alsnog expliciet aan de orde,
maar voorkomen is beter dan gene-
zen.
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