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Hoofdstuk 1. Inleiding

Zn de jaren zeventig i s het steeds duidelijker geworden dat er snel een ant-
woord gevonden moest worden op de slechte concurrentieposítie van het Neder-
landse bedrijfsleven. Terugblikkend kan men concluderen dat het antwoord met
name wordt gezocht in een overheidsbeleid dat een gunstig industrieel klimaat
bevordert èn in innovatie. Innovatie heeft betrekking op het systematisch
vernieuwen van produkten è n produktieprocessen. In de bestaande literatuur
over dit onderwerp is de vernieuwing van het produktieproces duidelijk onder-
belicht. In deze studie wordt echter juist het belang van deze procesvernieu-
wing benadrukt omdat het noodzakelijk i s dat er tussen produkt- en procesver-
nieuwing een goede afstemming plaatsvindt.

In hoofdstuk 2 wordt de noodzaak tot innovatie verder uiteengezet. Vervol-
gens komt in hoofdstuk 3 de technologische ontwikkeling aan de orde. De tech-
nologische ontwikkeling resulteert i n toenemende mogelijkheden en vormen van
automatisering. Enerzijds biedt deze ontwikkeling het bedrijfsleven voldoende
kansen tot innoveren. Met name micro-electronica biedt in dit opzicht veel
toepassíngsmogelijkheden. Anderzijds grijpt de technologie steeds verder om
zich heen in de samenleving. Vandaar dat er wordt gepleit voor een technolo-
giebeleid waarbij beheersing van de technologie centraal staat. Aan deze
noodzaak tot het sturen van de technologische ontwikkeling en de mogelijkheden
die daartoe aanwezig zijn, wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed.

Een vrij nieuwe ontwikkeling i s de flexibele produktie-automatisering (FPA).
Nieuwe computergesteunde technieken zullen het produktieproces en de hele
organisatie van de onderneming daaromheen, ingrijpend veranderen. In hoofdstuk
4 wordt ingegaan op deze vernieuwingen van het produktieproces. De aandacht
bsar daarbij d„s niPr alleen uit naar de computergestuurde produktiemiddelen
maar ook naar de noodzaak tot vernieuwing van de organisatie van het produk-
tieproces. Om de nieuwe technieken optimaal te kunnen benutten dient technolo-
gische vernieuwing hand ín hand te gaan met vernieuwing van de organisatie.
Deze conclusie wordt onderbouwd in hoofdstuk 4. Aan het einde van dit hoofd-
stuk wordt een organisatiestructuur besproken, die mogelijkheden biedt om
flexibele produktie-automatisering succesvol toe te passen.
Hoofdstuk 5 zet de conclusies op een rij.
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Hoofdstuk 2. Innovatie

2.1. De noodzaak tot innovatie

De economische ontwikkeling in de jaren zeventig steekt schril af bij het

voorafgaande decennium. In de zestiger jaren maakte de Nederlandse economie

een krachtige groei door. De economische politiek richtte zich vooral op de

groei en structuur van onze economie. Reden hiervoor was dat de produktiestij-

ging werd gezien als het instrument om tot een beter bestaansniveau te ko-

menl~. In samenhang met deze ontwikkeling heeft er in de Nederlandse industrie

een rationalisatie van het produktieproces plaatsgevonden. Dit mede als gevolg

van een efficiency-streven, dat een overheersende rol speelde bij het bepalen

van de industriële concurrentiepositie.
De eis van een voortdurende produktiviteitsverbetering gingen we echter

hanteren als een eenzijdig criterium voor het welslagen van een onderneming.

Enerzijds heeft dit in hoge mate bijgedragen tot de huidige welvaart. Ander-

zíjds trad er een voortdurende vermíndering van het aantal arbeidsplaatsen op
bij een gelijkblijvend produktievolume. Tot voor kort vond er meestal compen-

satie plaats. In dit verband moet vooral gewezen worden op de groei van de

dienstensector, die voor een deel de uitstoot van arbeid uit de industrie

heeft opgevangen. Daarnaast ontstonden er arbeidsplaatsen door uitbreiding van

de produktie.

In de zeventiger jaren begon de economische ontwikkeling tekenen van stagnatie

te vertonen. Na een periode van herstel en groei trad er een kenteríng op die

zich ondermeer uitte in een afkalving van de industriële capaciteit. De tradi-

tioneel sterke positie, die de Nederlandse industrie in tal van bedrijfstakken

had, kwam onder druk te staan. Marktaandelen brokkelden af. Onze export bleef

achter bij de groei van de wereldhandel. De verzwakking van onze internationa-

le concurrentiepositíe was dan ook ronduit zorgwekkend.
Het Nederlandse bedrijfsleven had nieuwe impulsen nodig. De industriële

strijd met het buitenland begonnen we puur op kosten te verliezen. Het is dan

wijs om de stríjd te verleggen naar een terrein waarop je sterker bent. Voor

Nederland zijn dit met name opleiding en kennis. Deze punten kunnen op een
goede manier creatief gebruikt worden, als men zich toelegt op innovatie.

Híermee bedoelen wij met innovatie de ontwikkeling en succesvolle introductie

van nieuwe of verbeterde goederen, diensten, produktie of distributieproces-
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sen2~.
Nederland heeft een weinig innoverende industrie3~. Dit is enigszins te

verklaren vanuit de situatie van groei zoals we die in de jaren zestig kenden.
De dageljkse problemen in de ondernemingen eisten toen alle aandacht op. Extra
energie en tijd voor het systematisch vernieuwen van produkten en produktie-
processen was er gewoonweg niet. Echter als technologische vernieuwing ont-
breekt, dan is het gedaan met economische groei. Volgens Terlouw en Zegveld
heeft nagenoeg al het onderzoek dat hiernaar is verricht, deze stelling bewe-
zen4~.

Versterking van de industrie lijkt noodzakelijk om onze economie te bescher-
men. Daarvoor zal een sterk, op herindustrialisatie gericht, beleid nodig zijn
waarin innovatie een wezenlijk bestanddeel vormt.

Volgens Terlouw en Zegveld heeft innovatiebeleid twee aspecten5~. Het eerste
is het vergroten van de concurrentiekracht van de industrie. Uitgangspunt
hierbij is dat de loonkosten hoog zijn, maar ook het onderwijsniveau. Deze
situatie legt ons land, volgens de auteurs, de plicht op koploper te zijn bij
vernieuwingen van produkten en produktiemethoden6~.

Als tweede aspect van het innovatiebeleid noemen de auteurs het sturen van
technologische ontwikkelingen door maatschappelijke keuzen te doen; dat wil
zeggen te kiezen tussen gewenste en ongewenste ontwikkelingen. Na de klemmende
houdgreep die de overheid vaak had op de technologische ontwikkelingen in de
18e eeuw, heeft de overheid tot rond de Tweede Wereldoorlog de technologie op
haar beloop gelaten en alleen bij excessen, en dan nog in de marge, ingegre-
pen~~.
Op het eerstgenoemde aspect van innovatiebeleid, namelijk het verbeteren van

de cnnciirrPnti Pnoci ti e van de i-n~lustri-P~ ~i.~l 1 an wa i n de ~inl óanrla paragráaf

verder ingaan. Het tweede aspect komt terug in het volgende hoofdstuk waar
meer in het algemeen zal worden ingegaan op de technologische ontwikkelin-

geRB~.

2.2. Concurreren en innovatie

Een ander produktenpakket

Aan het eind van de zeventíger jaren blijft de industriële export van Neder-
land naar industriëel geavanceerde landen achter bij de import uit die landen.
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Hillege trekt hieruit de conclusie dat de Nederlandse industrie kennelijk

onvoldoende aansluiting vindt bij de internationale handel tussen industrie-

landen die wordt gekenmerkt door een toenemende specialísatie en, in samenhang

daarmee, een op geavanceerde technologie gebaseerde concurrentie9). Nederland-

se produkten concurreren op de wereldmarkt niet zozeer met goedkope alterna-

tieven maar vooral met technologisch geavanceerd materiaal. Onze concurrentie

is dus geen prijzenslagl0).

In de Innovatienota kunnen we lezen dat in de laatste decennia het zwaarte-

punt van de opgebouwde industrie is komen te liggen op de primaire verwerking

van grondstoffen en de produktie van halffabrikaten. Het produktiepakket

blijkt daarbij sterk afhankelijk te zijn geworden van energie en grondstof-

fenll). Het pakket bevat, aldus Hillege, veelal produkten in de fase van ríjp-

heid of teruggang van de levenscyclus waarvan de voortbrenging een relatief

laag opleidingsniveau vergt. Hillege noemt als voorbeelden primaire verede-

lingsprodukten en traditionele arbeidsintensieve produktenl2).

Als belangrijkste nadelen zitten hieraan vast, dat het pakket:

- door zijn samenstelling zeer prijsgevoelig is en daarmee kwetsbaar omdat het

Nederlandse kostenniveau structureel hoog is13);

- weinig perspectief biedt voor de toekomst omdat de landen in opkomst zich

juist in deze sectoren snel kunnen ontwikkelenl4).

Ruime aandacht voor de samenstelling van het industriële produktenpakket

lijkt dan ook gewenst. Het bedrijfsleven zou zich meer moeten richten op

hoogwaardige produkten die een hogere mate van innovativiteit en technologi-

sche kennis veronderstellen dan in het huidige produktenpakket het geval is.

Hierbij ontstaat, naast het streven naar efficiëncy, een stelselmatig streven

naar kwaliteit. Dit doordat er een geheel andere kijk op kwaliteit ontstaat:

van het denken dat kwaliteit geld kost, naar het besef dat afkeur geld kost en

kwaliteit zichzelf uiteindelijk terugbetaalt. De conclusie in de Innovatienota

is dan ook dat Nederland zich moet toeleggen op kennisintensieve produkten die

door hun kwaliteit en omdat ze uniek zijn een hoog loonkostenniveau kunnen

verdragenl5)~
Voor een onderneming, op zoek naar levensvatbare produkten, betekent dit dat

zij vooral meer actief en offensief moet inspelen op nieuwe behoeften in

markten. Volgens Híllege worden de gevraagde produkten gekenmerkt door een

hoge toegevoegde waarde, de aanwending van hooggeschoolde arbeid en een be-

trekkelijk hoge inzet van financiéle middelenl6).
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Een ander produktieproces

Nieuwe perspectiefrijke produkten moeten ook snel, betrouwbaar en tegen con-

currerende prijzen kunnen worden gemaakt. Er zijn tekenen dat, onder andere

door verschuivingen in het produktenpakket, in de huidige internationale

concurrentie het belang van het produceren dicht bij de markt, specialisaties,

kleinere series en kwaliteitsbeheersing toeneemt. Deze snel veranderende

marktomstandigheden vereisen, aldus Husmann, een produktiepotentiëel dat

slagvaardig kan reageren onder handhaving van de kwaliteit en efficiëncyl~).

Automatisering en organisatieverandering hangen daarmee samen.

De grenzen tussen produktvernieuwing en vernieuwing van het produktieproces

zijn niet altijd even duidelijk te trekken. Planken constateert dat het één

vaak het ander dient èn het een veelal het ander veronderstelt18). Maar als we

achterstanden willen inlopen zal er, naar de mening van onder meer Planken en

Husmann, in eerste instantie veel aandacht moeten zijn voor het opbouwen van

aan alaovaarr~iQe oreanisatie19). PaG dan; zo v~egt Planken hier aan t~e; kan

worden nagedacht over een enkel produkt.

Belangrijk in dit verband is dat een toenemende integratíe van electronica

en werktuigbouw meer flexibele vormen van automatisering mogelijk maakt, waar-

door, aldus Husmann, nog aanzienlijke kostenvoordelen en verbetering van de

slagvaardigheid bereikt kunnen worden20~. Zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien,

is men in staat met nieuwe computertechnologieën efficiency, kwaliteit en

flexibiliteit gelijktijdig na te streven. Hierop vooruitlopend is onze conclu-

sie dat naast vernieuwing van het produktenpakket, produktie-automatisering

een belangrijke rol kan spelen voor het handhaven en~of verbeteren van de

concurrentiepositie.

Van verschillende kanten wordt er gewaarschuwd dat het vernieuwen van het

produktieproces niet alleen een beroep doet op ons technisch kunnen. Zo merkte

Bolwijn, op een in 1983 gehouden congres, op dat zonder sociaal-organisato-

rische innovatie ons technisch kunnen niet effectief kan worden benut. Van

belang is een integratie van technologische en sociaal-organisatorische inno-

vatie, omdat het gaat om eisen en voorwaarden die gelijktijdig moeten worden

meegenomen en niet om het reageren op de gevolgen van produktie-automatise-

ring2l)~
Bekeken vanuit deze optiek, is in de huidige malaise de produktieorganisatie

eveneens een strategische variabele22). Vooral De Sitter heeft de laatste
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jaren de aandacht gevestigd op de strategische sleutelpositie van de produk-

tie- en arbeidsorganisatie in onze economie. Naar zijn mening beschouwen we

ten onrechte onze produktiesystemen als een gegeven23).

Tot slot

Ondernemers zijn te gemakkelijk geneigd de oorzaken voor de economische stag-

natie buiten de eigen onderneming aan te wíjzen aldus De Roos24). De laatste

jaren heeft teveel nadruk gelegen op de voorwaarden scheppende en stimulerende

taak van de overheid. Daarmee creëert men weliswaar een gunstig industrieel

klimaat, maar tegelijkertijd verdoezelt men interne knelpunten in de organisa-

tie van de ondernemingen. Echter ook deze dragen bij aan een verslechtering

van onze concurrentie. Uiteindelijk zullen alleen die bedrijven overleven die

een excellente procesvernieuwing weten te koppelen aan een excellente produkt-

vernieuwing25). We delen dan ook de mening van Kumpe c.s. dat in een effectief

industriebeleid het niet voldoende is voorwaarden te scheppen die tot herstel

van de industrie kunnen leiden (externe factoren), ook zal een ander beleid

van de industrie zelf bevorderd dienen te worden (interne factoren)26).
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Hoofdstuk 3. Technologische ontwikkeling

3.1. Algemeen

De samenleving is voor haar functioneren afhankelijk geworden van buitengewoon

ingewikkelde infrastructurele voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de

informatie- en energievoorziening. De instandhouding hiervan is grotendeels

een taak van de overheid. Het is erg duur, maar we kunnen niet zonderl). De

Witte constateert terecht dat de technologie al lang onder ons is en in feite

het antwoord vormt dat gegeven is op de geleidelijk aan ontstane vraag naar

steeds betere infrastructurele voorzieningen2).
De inzet van technologie heeft op grote schaal problemen opgeroepen met

betrekking tot de beheersing ervan3j. Beheersing moet er voor zorgen dat de

nadelen die aan toepassing verbonden blijken, uiteindelijk de verwachte voor-

delen niet overheersen. Waar het ín wezen om gaat is de vraag: wie contro-

leert. wie beheerst de automatisering? Leek vroeger de belangrijkste vraag te

zijn "Is wat wenselijk is ook technologisch mogelijk", nu wordt volgens

Tuininga en Chamalaun, de vraag "Is wat technologisch mogelijk is ook wense-

lijk?" veel belangrijker4~. Twijfel heeft er over bepaalde toepassingen altijd

wel bestaan, maar de laatste jaren wordt de twijfel veel algemener. Bekende

voorbeelden hiervan zijn de Concorde, de kernenergie en de genetische manipu-

latie5).
Ook als gevolg van de ontwikkelingen in de micro-electronica staat de rela-

tie 'technologie en samenleving' weer volop in de belangstelling. De discussie

over de vraag naar de mogelijkheden om deze nieuwe technologische ontwikkelin-

gen te beheersen wordt volgens Van Dongen sterk bepaald door persoonlijke

OpVíiL~lIl~el1 UVeï (lUC (1C DaIllelliCViil~ cïíiit utVCt Gicii. vlvti3aai kaia ulcn viilgi..S

Van Dongen twee groepen onderscheiden: optimisten en pessimisten; mensen die

juichen en mensen die het laatste oordeel vrezen. Dat gebeurt aldus Van Dongen

los van feiten en dat maakt de discussíe erg moeilijk6). Sommigen zien in

technologie nog steeds de grote oplossing waarmee de grenzen aan de groei

kunnen worden aangepakt. Anderen vrezen dat informatieverwerkende machines zo
intelligent worden ('artificial intelligence`) dat deze de mens in zijn ver-

standelijke vermogens zullen overtreffen~)~ ~

Het grootste probleem lijkt echter dat we zo langzamerhand voortdurend voor

de technologie kíezen. Technologische oplossingen worden gekozen zonder dat

zij eerst op hun sociale consequenties zijn onderzocht: een 'scientific and
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technological fix'g). Vaak wordt dan ook het proces van technologische ontwik-

keling voorgesteld als een autonoom en onontkoombaar proces (technologisch

determinisme). In de zeventiger jaren zijn er auteurs naar voren getreden die

menen dat technologische ontwikkelingen in de eerste plaats als sociale pro-

cessen moeten worden geanalyseerd (technologisch voluntarisme). Beheersing van

technologie is in deze visie wel degelijk mogelijk9).

In 3.2 geven we nu eerst aan wat we precies onder het begrip technologie

verstaan. Dan komen we in 3.3 terug op de discussie over de sturing of beheer-

sing van de technologie. We geven een aantal theoretische standpunten over de

relatie technologie en maatschappij.

Als nieuwe technologie heeft micro-electronica verreikende gevolgen op

velerlei terreinen. Ook voor de nieuwe computergesteunde technologieën in het

produktieproces is micro-electronica van groot belang. Daarom gaan we in 3.4

kort ín op de micro-electronica. De mogelijkheden die micro-electronica biedt

aan ondernemingen om het automatiseringsproces verder uit te bouwen, worden

uiteengezet in het volgende hoofdstuk. Zn 3.5. geven we eerst nog aan wat we

verstaan onder het automatiseringsproces omdat we een onderscheid willen maken

tussen het automatiseringsproces enerzijds en het meer algemene begrip techno-

logische ontwikkeling anderzijds.

3.2. Technologie

Wetenschap en technologie zijn in hun ontwikkeling niet altijd even nauw met

elkaar verbonden geweest. Tegenwoordig worden ze echter veelal in een adem

genoemd. Dit heeft tot gevolg gehad dat technologie informeel steeds meer

wordt omschreven als "het doelgericht toepassen van wetenschappelijke kennis

om praktische problemen efficiënt op te lossen"10). Hiermee wordt nauw aange-

sloten op de definitie van Galbraith die technologie omschrijft als:

"Technology means the systematic application or other organised knowledge to

practical tasks"11).

De Van Dale heeft inmiddels deze wat ruimere definitie van Galbraith overgeno-

meni2)- In deze betekenis is technologie eigenlijk de fusie tussen wetenschap

en techniek13) of zoals Boers omschrijft "op wetenschap gebaseerde tech-

niek"14). In deze opvatting omvat technologie het door middel van rationele
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kennis beheersen van menselijk handelen met het oog op de transformatie van

natuurlijke dingen in voor de mens bruikbare zaken15). Deze omschrijving bevat

volgens Mok drie wezenlijke elementen 16):

- rationaliteit als middel,
- beheersing als proces en
- de onderneming van de natuur als doel.

Het is niet mogelijk om een sluitende definitie van technologie te geven. Het
betreft hier namelijk een veelvormig verschijnsel dat op meerdere wijzen

interpreteerbaar is. We geven de voorkeur aan de ruimere definitie van

Galbraith zoals die hierboven aan de orde ís geweest.
Mok attendeert ons nog op een andere ingang van technologie die we hier níet

onvermeld willen laten, namelijk 'technologie als institutie'. Technologie als

een sociale institutie binnen een gestructureerde samenleving kan niet losge-

zien worden van de machtsstructuren in de samenlevingl~). Institutionalisering

van de technologíe betekent volgens Mok dat in de technologie steeds weer de

dominante structurele patronen van een samenleving zichtbaar worden. In de
technologie zit steeds een bepaalde vorm van sociale organisatie opgesloten,
die een weerspiegeling vormt van de samenleving die haar ontwikkeld heeftlH).

In de loop van het industrialisatieproces is de technologie sterk geïnstitu-
tionaliseerd geraakt. Dit wordt volgens Mok goed geillustreerd door de wijze
waarop thans over innovatie wordt gesproken, in het bijzonder over micro-

electronica. Allerlei rapporten wijzen er volgens Mok op dat de vernieuwing

van het industriële bestel wordt geremd door een gebrek aan institutionele

voorzieningenl9j. Een micro-electronica centrum, aanbevolen door de comrnissie

Rathenau, is hier een goed voorbeeld van.

3.3. Enige modellen

In deze paragraaf stellen we enige theoretische standpunten over de relatie

technologie en maatschappij aan de orde. Hierbij maken we gebruik van het boek
'the Control of Technology' van het echtpaar Elliott en de bespreking daarvan
door Tuininga en Chamalaun20).
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3.3.1. Deterministische opvattingen

De meeste analyses met betrekking tot de relatie technologie en maatschappij

gaan uit van een deterministisch model waarin één van de factoren economie,

politiek of ideologie de technologie stuurt of een deterministisch model

waarin de technologie zichzelf stuurt. Deze opvattingen geven we nu weer.

Economisch determinisme

Tuininga en Chamalaun duiden met dit model op de visie waarin technologieën

worden ontwikkeld op een bepaalde plaats en tijd, die het meest past bij de

bestaande economische situatie. In dit model worden de relatieve schaarste van

de produktiefactoren land, kapitaal en arbeid, alsmede de kenmerken van de

markt bepalend geacht voor de ontwikkeling van de technologie.
Deze opvatting, die van een sterke wisselwerking tussen economische en

technologische ontwikkelingen uitgaat, is toonaangevend in de meeste Westerse

landen. Ter ondersteuning van deze visie wordt vaak gewezen op resultaten van

onderzoek naar het proces van industriële vernieuwingen in de wereld. Hieruit

blijkt dat het merendeel van de innovaties tot stand komen als gevolg van

wenselijkheid c.q. behoeften van de markt ('demand pull') en niet als gevolg

van de technologische ontwikkeling zelf ('technology push')21).

Politiek determinisme

In deze visie is de maatschappij gebaseerd op belangentegenstellingen maar

vooral op de onevenredige verdeling van macht en invloed tussen personen,

groepen en instanties. De technologische ontwikkeling wordt in dit model als

het ware bepaald door de belangen en waarden van de heersende klasse. De

politieke krachten achter een dergelijke ontwikkeling worden slechts zichtbaar

als het gaat om controversiële technologische vernieuwingen die grote weer-

standen oproepen zoals kernenergie.
Anderen, zo stellen Tuininga en Chamalaun, gaan verder met hun politiek-

deterministische visie en stellen dat niet alleen controversiële ontwikkelin-

gen, maar alle technologieën kunnen worden verklaard vanuit de machtsstructuur
in de maatschappíj. Hieruit volgt, dat de ontwikkeling van produktie-technolo--

gieën, zoals de lopende band en de numerieke besturing worden geïnspireerd

door de wil van bepaalde groeperingen om de macht te behouden, en niet zoals
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bij het economisch determinisme, om de produktie-efficiency te verhogen22~.

Ideologisch determinisme

Deze opvatting gaat ervan uit dat de economische of politieke factoren, die de

technologische ontwikkeling beïnvloeden altijd zelf voortkomen uit een aantal

fundamentele waarden. Hierbij gaat het dan volgens Tuininga en Chamalaun

vooral om een geloof in de industrialisatie als belangrijkste stuwende kracht

voor maatschappelijke vooruitgang én om het hieruit voortvloeiende patroon van

technologische ontwikkelingen23~.
Hierbij blijft de vraag bestaan of de normen en waarden van de industriali-

satie onafhankelijk zijn van economische, politieke en technologische facto-

ren.

Technologisch determinisme

In deze visie i s de technologie niet maatschappelijk bepaald. De technologi-
sche ontwikkeling voltrekt zich autonoom. Individuen en instituties in onze
tijd zouden steeds een achterstand hebben bij, zoals Tuininga en Chamalaun het
uitdrukken, "de grote, groeiende stuwkracht van verandering: de technolo-
gíe"24~. Technologie bepaalt de mate van vooruitgang van een samenleving. Het
is een op zíchzelf staand verschijnsel waaraan het sociale proces zich aan-
past.

Ten aanzien van het technologísch determinísme maakt Berting nog een belang-

rijk onderscheid25~. Enerzijds spreekt hij over 'zuiver' technologisch deter-

minisme, zoals bij Veblen die technologische veranderingen in de produktie

UCjl:IIULLWl1C al5 uási5 vá~~ mdaLsciiappeïijke veranàeringen en anderzijds over
technologie als 'prime mover'. Hiermee doelt hij op degenen die technologie

zien als de belangrijkste veranderingsfactor, maar erkennen dat naast de
technologie andere factoren in de maatschappelijke ontwikkelingen een rol
spelen. Een voorbeeld van deze laatste visie vinden we terug bij Huppes die de
'chip'-technologie ziet als een 'prime mover' in de jaren tachtig26~.

Het technologisch determinisme is op grote schaal verspreid. Dit wordt volgens

Tuininga vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat relatief weinig onderzoek

is gedaan naar het proces van technologische ontwikkeling27~. Zo lijkt de

sociologie de technologie veel te veel te hebben genegeerd28~, terwijl ook de
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economen gedurende geruime tijd slechts heel beperkt aandacht hebben besteed

aan technologische ontwikkeling29).

Technologische ontwikkeling, door de macro-economie gedefiniëerd in termen

van produktiefuncties, is kennelijk behandeld als een datum, zo merken Van de

Braak en Fontijn op; dat wil zeggen als een restvariabele waarin alles is

gestopt dat niet uit de produktiefactoren arbeid en kapitaal voortvloeít30).

Abramovitz was de eerste die het verschil in groei tussen produktie (output)

en inzet van produktiefactoren (input) toeschreef aan de technologische ont-

wikkeling. Vandaar dat de restvariabele ook wel residu van Abramovitz wordt

genoemd3l).

In 3.1 hebben we opgemerkt dat het technologisch voluntarisme de laatste jaren

aan terrein wint. Deze opkomst van het technologisch voluntarisme gaat verge-

zeld van een pleidooi voor onderzoek naar mogelijke instrumenten voor de

maatschappelijke beheersing van technologie. Er ligt een onderzoekstaak te

wachten die multi-disciplinair van karakter is; met name economen en sociolo-

gen zouden een bijdrage moeten leveren. Het model dat men hierbij naar onze

mening zou moeten hanteren, beschrijven we in de volgende subparagraaf.

3.3.2. Het interactiemodel

Volgens Tuininga en Chamalaun is de zwakte van de deterministische modellen,

dat elk model probeert de technologische verandering te verklaren in termen

van strak gedefinieerde oorzaken en gevolgen. Omdat de gevolgen zelf weer het

proces van technologische verandering beinvloeden en daardoor oorzaken kunnen

worden, lijkt het hen beter om te stellen dat alle variabelen elkaar op een

complexe manier beïnvloeden. Een dergelijke integrale opvatting over het

technologisch veranderingsproces onderkent een combinatie van elementen uit

ieder van bovenstaande deterministische modellen. Zo'n interactiemodel ziet

technologie en samenleving als reflecties op elkaar32). Tussen technologische

en overige maatschappelijke ontwikkelingen bestaat een wisselwerking. De

invalshoek die men kiest bepaalt wat op een gegeven moment als onafhankelijke

en wat als afhankelijke variabele wordt gezien33)~

De commissie Rathenau stelde destijds de mens en de samenleving voorop en

beschouwde de technologie als een afhankelijke factor. Naar haar mening was

dit de voorwaarde voor het goed kunnen invullen van zaken als welzijn, demo-

cratie en dergelijke. De commissie koos dan ook duidelijk voor een aktieve en
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sturende rol van de mens en samenleving. Zo merkte zij bijvoorbeeld op: "de
technologie speelt haar voornaamste rol in de instrumentatiefase van het
beslissingsproces; de fundamentele keuzen, zowel op het politieke als op het
organisatorische niveau dienen aan de instrumentatie van de gekozen oplossin-
gen vooraf te gaan"34).

Velen vinden overigens dat in het rapport van dit uítgangspunt van de com-
missie niet veel terecht is gekomen. De commissie was zich ook te weinig
bewust van het feit dat micro-electronica typisch een voorbeeld was van een
technologie die niet in wisselwerking met de samenleving is ontwikkeld35). Het
ging allemaal in een "betrekkelijk isolement" zoals de commissie destijds zelf
formuleerde (bijvoorbeeld defensie-, ruimtevaart- en computerindustrie).
Micro-electronica is als het ware vooruitgelopen op de samenleving.

Voor Van de Braak en Fontijn zit het dreigende karakter van de technologische
ontwikkeling in de gepercipeerde onomkeerbaarheid. Tot op zekere hoogte kan
dat naar hun mening terecht zijn, bijvoorbeeld waar er op de eenmaal ;~gPsla-
gen route geen weg terug is vanwege gedane investeringskosten, concurrentie-
achterstand enz. Toch vinden zij dit beeld van de onvermijdelijkheid místei-
dend, voor zover de ontwikkeling en toepassing van technologie niet plaats-
vindt in een sociale luchtledigheid3~).

Bekemans constateert dat noch de snelheid, noch de richting die de technolo-
gische ontwikkeling neemt, zijn voorbestemd. Technologische verandering is
naar zijn mening geen geïsoleerd, spontaan gebeuren waar individuen, organisa-
ties en maatschappijen zich passief bij aanpassen, maar ontstaat en gedijt in
een maatschappelijke context waar sociaal-economische structuren en beheers-
strategieën medebepalend zijn. In die zin bestaat er geen technologisch deter-
miniome aldus P~'Re,;,ans38~, Vc,vr Van de Braak en r'ontijn is er dan ook sprake
v.3n stuurbaarheíd naarmate technologische keuzen ook gezien en gehanteerd
worden als sociale keuzen39).

De belangrijkste vraag is wie er kiest en op basis van welke criteria er
wordt gekozen. Kennis van condities waaronder besluitvorming tot stand komt,
is dan ook voor Van de Braak en Fontijn in ieder geval een eerste vereiste om
niet verrast te worden door een schijnbaar onafwendbare ontwikkeling van
technologie40)~

Het interactiemodel wint aan aanhangers. In het model wordt afgerekend met
deterministische visies. Er is in dit model wel degelijk sprake van keuzen,
cnet name sociale keuzen. Over het tot stand komen van die keuzen is echter
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weinig bekend. Daarom is onderzoek nodig. De overheid heeft in dezen een

belangrijke taak. Zij zal ervoor moeten zorgen, als onderdeel van haar innova-

tiebeleid, dat dit onderzoek van de grond komt. Onderzoek dat in dit verband

genoemd wordt is het technologisch voorspellen ('technological forecasting')

ecl aspectenonderzoek ('technology assessment'). Enige literatuur hierover

vinden we onder andere bij Wentink, Wissema en het rapport van de commissie

Rathenau4l)~

3.4. Micro-electronica

3.4.1. Algemeen

Onlangs heeft de EEG in het kader van een experimenteel onderzoeksprogramma

een vooruitblik gepubliceerd over de ontwikkelingen van de technologie42). In

de komende dertig jaar zullen we vooral rekening moeten houden met de resulta-

ten van twee basis-technologische ontwikkelingen43):

- micro-electronica, leidend tot automatisering en informatisering;

- bio-technologie, waarvan de toepassingen vooral liggen bij de

gezondheidszorg, landbouw en milieubeheer.

Wij zullen alleen ingaan op de micro-electronica. De belangrijkste reden

hiervoor is wel dat micro-electronica in verband met produktie-automatisering

de meest relevante technologie is. Verder ís het niet overdreven om te stellen

dat de meeste technologische verworvenheden van de laatste tien jaar afhanke-

lijk zijn van de micro-electronica.

Hoewel de huidige vorm van micro-electronica het resultaat is van een gelei-

delijke ontwikkeling die reeds vele tientallen jaren aan de gang is, is de

publieke belangstelling daarvoor pas de laatste jaren op gang gekomen. Boswijk

c.s. voeren als mogelijke reden hiervoor aan dat micro-electronica juist de

afgelopen paar jaren in een fase is gekomen van commerciële toepassing in vele

massaprodukten. Waar voorheen micro-electronica vooral in professionele appa-

raten (o.a. ruimtevaart en industrie) werd toegepast, komt nu een veel groter

deel van onze samenleving in aanraking met het verschijnsel 'chip' in massa-

produkten. Als voorbeelden noemen Boswijk c.s. het zakrekenapparaat en de

automatische camera45),
Vandaag de dag vinden er naast micro-electronica natuurlijk meerdere techno-

logische ontwikkelingen plaats. Het verschil met micro-electronica is dat deze
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oritwikkelingen niet zozeer revolutionair, maar veel meer evolutionair van aard

zijn. Daarom zijn ze echter niet minder belangrijk. Timmerman noemt een aantal

van die ontwíkkelingen die van belang zijn voor de produktietechniek:46)

- slijtvastere materialen waardoor langer met hetzelfde gereedschap kan worden

gewerkt of waardoor de snijsnelheid kan worden verhoogd;

- nieuwe kunststoffen waardoor zeer sterke, stijve en toch lichte constructies

kunnen worden gemaakt;
- nieuwe lijmen en lijmtechnieken die nieuwe mogelijkheden bieden bij de pro-

duktie en montage van produkten.
A7- deze ontwikkelingen zullen elkaar versterken (synergetisch effect).

3.4.2. Een omschrijving van mícro-electronica

Voor de beantwoording van de vraag 'wat is micro-electronica?' neemt ~[emelink

oiis mee naar het begin van deze eeuw. Toen werd het besturen, versterken en
he;..erl;en .~an el o~rri g~he ci onal Pn - knrt OP7P0l~ ~ P1 a~trnni ra' - mnaPl i ik rinnr

„ ,b....~..... h.......o- -o---~-.

de uitvinding van de vacuumtriode door Lee de Forest. In deze electronenbuis

kan met behulp van de derde electrode een electrische stroom worden gestuurd.

Volgend op deze uitvinding werden in de periode voor de Tweede Wereldoorlog

alle basisprincipes van de electronica uitgevonden zoals die ook nu nog worden

toegepast47).
Aanvankelijk waren de radiobuizen lastige dingen. Ze waren te groot, gingen

snel stuk en gebruikten veel stroom. In 1947 werd de transistor ontwikkeld ter

vervanging van de radiobuis. Deze transistor bleef langer heel, was veel

kleiner en gebruikte veel minder stroom. Het is min of ineer gebruikelíjk om de

geschiedenis van de micro-electronica te laten beginnen met de uitvinding van

de transistor, ln die transistor waren alle versterkende en sctlakeifuncties

van een radiobuis vastgelegd op een dun laagje halfgeleidend materiaal, een

schijfje silicium. Vanwege dat schijfje noemt men het een chip48).

Na de transistor kwam in de jaren zestig het geïntegreerde circuit (IC). Op

een chip waren nu verschillende transistors gedrukt in een onderlinge verbin-

ding (het circuit). In de jaren díe volgden slaagde men erin steeds meer

schakelingen (of transistoren) op een zo'n chip te krijgen. Voortdurend vond

er een verder gaande integratie en miniaturisering van electronische componen-

ten plaats. Eerst ging het om enkele honderden schakelingen, toen werden het

er duizenden en de laatste ontwikkelingen hebben geleid tot chips waar al meer

dan honderdduizend schakelingen op te vinden zijn49).
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Inmiddels is het IC in de volksmond verdrongen door de aanduiding 'chip'. Voor

een 'chip' hanteren we de omschrijving van Boswijk c.s.: "een schijfje silici-

um (halfgeleider) waarop door een proces van etsen en opdampen een groot

aantal transistoren met hun onderlinge verbindingen als complete, geintegreer-

de schakeling wordt aangebracht"50)~

Chips kunnen in massaproduktie worden vervaardigd en zijn dus goedkoop in

aanschaf. Verder betekenen zij een spectaculaire toename van betrouwbaarheid

en snelheid van de schakeling, gepaard gaande met geringe afinetingen en mini-

maal energiegebruikS1). Een van de belangrijke motieven om chips steeds klei-

ner te maken is dat zij juist dikwijls dienst moeten doen in produkten die

zelf klein zijn.

Nu de vraag wat is micro-electronica?
Onder micro-electronica valt volgens Van Oorschot alle electronica die

gebruik maakt van eigenschappen van vaste stoffen (solid state) en waarbij

electronische functies zijn gerealiseerd op zeer kleine oppervlakten52). Voor

Memelink is het terrein van de geintegreerde schakelingen het eigenlijke

domein van wat we met micro-electronica aanduiden. Micro-electronica kunnen we

naar zijn mening omschrijven als "het ontwerpen, realiseren en toepassen van

silicium-geïntegreerde schakelingen"53). Meer in het algemeen is micro-elec-

tronica de verzamelnaam voor de technologie die zich bezighoudt met de ontwik-

keling en toepassing van chips54).

3.4.3. Toepassing van micro-electronica

De mogelijkheden tot toepassing van micro-electronica zijn volgens Boswijk

c.s. nog maar in geringe mate gebruikt. De kennis van mogelijkheden en gebruik

van micro-electronica is nog weinig verbreid. Dat is volgens Boswijk c.s. een

belangrijke rem op de snelheid van invoering. Toepassing van mícro-electronica

zal daarom naar hun mening voortschrijden met kleine stapjes, met voortdurend

toenemende ervaring55).
De micro-electronica zelf ís goedkoop, betrouwbaar, laag in energiegebruik

en lang van levensduur. De verhouding tussen prijs en prestatíes wordt aldus

Boswijk c.s. steeds beter. Naarmate in een produkt meer (elektro-)mechanische

functies worden vervangen door micro-electronica, zal het produkt volgens

Boswijk c.s. deze tendens sterker tonen5ó).
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Het ís ondoenl i:jk een uverzicht r~ geven van de veelheid vam m~y;el i jk~~ [ oc~as-

sinben van micro-electronica. Daarvoor verwijzen we naar Boswijk c.s.57~.

Om toch iets meer zicht te krijgen op de mogelijke toepassíngen nemen we
onderstaand schema van Slaa over58~:

Maatschappelljk
proces

Toepassing

INFORMATISERING AUTOMATISERING

MEDIA BESTUUR KANTOOR

---~ ~ ~
-~~ZL

-~~
KOMPUTER-
TECHNOLOGIE

Technolo9le l

KOMMUNIKATIE-
TECHNOLOGIE

BASISTECHNOLOGIE MIKRO-ELEKTRONIKA

Schema 1: Informatletechnologie en samenleving.

Slaa onderscheidt technologische ontwikkelingen op een drietal terreinen:

micro-electronica als basistechnologie, computertechnologie en communicatie-

technologie. De integratie van deze drie gebieden heeft geleid tot toepassin-

gen in de sfeer van índustriële automatisering, communicatienetwerken, media

en gegevensopslag. Maatschappelijk gezien leiden deze toepassingen tot een

verder gaande automatisering van de produktie van goederen en diensten en tot
een informatisering van de samenleving.

Vn~r c}a i ntrnc~iirti P ~ran mi rrr~al artrnni ra i n },ar „r(,~i„kti AnrnCec ;.;nrulen ~it-r-~-...-- r~~

eenlopende redenen genoemd. Veelal wil men een toename van doelmatigheid,
flexibiliteit en kwaliteit realiseren59~. Zoals Boswijk c.s. opmerken kan in
veel gevallen met micro-electronica het verbruik verbeterd worden van arbeid,
grondstoffen en energie, kennis, management en kapitaal. Dit kan dan niet
alleen resulteren in een lagere kostprijs maar ook in een betere en snellere
dienstverlening, verbeterde arbeidsomstandigheden en verbetering van marktpo-

sities60~. We eindigen deze paragraaf inet het noemen van een onderzoek van

Bessant, Braun en Mosely, die ook uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar
factoren die de invoering van micro-electronica in het produktieproces bevor-
deren61~, Zij komen tot overeenkomstige resultaten.
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3.5. Automatisering

Met Van Dongen constateren we dat de geschiedenis van de techniek door ver-

schillende auteurs wordt beschreven als een gefaseerd proces waarin diverse in

eerste instantie aan de mens gebonden functies buiten de mens worden gehracht,

waarbij steeds 'hogere' functies worden overgenomen door de techniek. 7,oals

Van Dongen opmerkt, is technologie in deze opvattingen een functioneel ver-

schijnsel en een produkt van menselijk denken: het brengt een individuele

menselijke functie naar buiten. De mens als energieleverancier de ploeg trek-

kend wordt vervangen door de paardekracht, de windmolen, de stoommachine

enz.ó2). Bij verdere wetenschappelijke en technologische mogelijkheden betreft

dit proces volgens Van Dongen ook (hogere) menselijke functies. Momenteel

worden ook 'collectieve functies' vervangen. Daarmee doelt hij op de 'manless-

robotized-factory', de onbemande fabriek. Daar wordt de functie van een groep

mensen naar buiten gebracht~3).

Wij beschouwen automatisering als een fase in de ontwikkeling van de technolo-

gie. Overigens zijn er van automatisering zeer uiteenlopende omschrijvingen

gegeven. Soms heeft de bijzondere rol van de informatieverwerking de nadruk,

in andere gevallen worden de gevolgen van automatisering, bijvoorbeeld voor de

werkgelegenheid, in de definitie opgenomen.
Men moet automatiseríng goed onderscheiden van een andere fase die wordt

aangeduid met het begrip mechanisering. Bij mechanisering worden de handelin-

gen met de hand vervangen door die met een machine. Dit betreft meestal ver-

vanging van spíerkracht en menselijke energie. Bij automatisering komt het

door de machine zelf regelen van het proces of de handeling aan de orde. Onder

automatiseren wordt dan verstaan het steeds meer vervangen van menselijke

controlefuncties (bijvoorbeeld meten, signaleren) en besturingsfuncties (bij-

voorbeeld anticiperen, corrigeren en keuze van actie)64). Het gaat daarbij,

volgens In 't Veld, niet om het uitschakelen van menselijke tussenkomst, maar

om het ~iitschakelen van ontoereikende menselijke tussenkomst. Dit zijit vaak
kwaliteitsoverwegingen gecombineerd met de kosten van een eventuele fout65).

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om te komen tot een classificatie-

systeem van de ontwikkeling van mechanisering en automatisering. Een rapport

van de SER vermeldt classificatiesystemen van Bright en Crossmanóó), Bright

onderscheidt zeventien niveau's van mechanisering en automatisering, díe

variëren van eenvoudig handwerk en het omschakelen van machines díe reageren
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op het invoeren van materíalen tot verscheidene varianten van zelfregulerende
en corrigerende machines 67). Crossman acht de onderscheiding van de produk-
tiefactoren grond, arbeid en kapítaal verouderd en voor onze tijd ondoelmatig
en wil die vervangen door drie technologische produktiefactoren namelijk
goederen, energie en informatie. Het wezen van de automatisering ziet Crossman
in de informatieverwerking. Elk informatieproces kan worden onderkend in vier
elementen: invoer, verwerking, geheugen en uitvoer68). De moeilijkheid bij de
verschillende classificatiesystemen is, dat zij op case-studies berusten en
dat daaraan alle bezwaren van dien kleven.

Er zijn verschillende redenen waarom automatisering van produktieprocessen
wordt doorgevoerd. Een SER-rapport noemde ze al vijftien jaar geleden, maar ze
zíjn nog steeds actuee169):
- de loon- en kostenfactor, verbeteren van de rentabiliteit door op meer

efficíënte wijze te gaan produceren;
- tekort aan arbeidskrachten, waaronder tekorten ten gevolge van monotone,

ongeregelde, zware of vuile arbeid;
- automatisering maakt het mogelijk een aantal produkten te maken die voorheen

niet mogelijk waren;
- een betere verwerking van de informatiestroom;
- een betere beheersing van het produktieproces;
- een verbetering van de interne organisatie;
- vergroting van de produktie(-capaciteit);
- verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Een nadeel van automatisering kan zijn gelegen in een geringe flexibiliteit
van het produktieproces. Het is vaak niet eenvoudig om afwijkíngen van het
standaardpatroon te herprogrammeren. waardoor er een zekere .~~starrí~,g
plaatsvindt~~).

Door de ontwikkelingen in de micro-electronica zijn we in staat de automati-
sering verder door te voeren~l). Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe fase
is dat de produkt-, fabricage- en montagegegevens vast komen te liggen in
ponsbanden en computergeheugens, in plaats van in mallen en hulpgereedschap-
pen. Timmerman noemt dit het 'zacht' maken van informatie72). De invoering van
deze nieuwe technologieën stelt ons in staat meer flexibiliteit in het produk-
tieproces in te bouwen. Daarmee kan aan bovengenoemd nadeel tegemoet gekomen
worden.
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In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op deze nieuwe ontwikkelingen

die aangeduid worden met flexibele (produktie-) automatisering. Daarbij zullen

we ook ingaan op de gevolgen die de invoering van de nieuwe technologieën

heeft voor de structuur en functioneren van een onderneming op lange termijn.
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Hoofdstuk 4. Flexíbele produktie-automatisering

In dit hoofdstuk gaan we allereerst dieper in op flexibele produktie-automati-

sering (FPA) om het mogelijk te maken organisatorische aspecten te bespreken

in de laatste paragrafen van dit hoofdstuk.

Dit betekent dat in 4.1 en 4.2 een omschríjving van respectievelijk de

noodzaak tot FPA aan bod komt. Vervolgens worden in 4.3 enige criteria bij het

invoeren van FPA besproken, waarna in 4.4 enkele vormen van FPA beschreven

worden.
Na dit alles is FPA voldoende toegelicht om ons te kunnen bezighouden met de

organisatorische veranderingen die daaraan verbonden zou moeten worden. Daar-

toe nemen we in 4.5 eerst afscheid van Taylor om ons vervolgens in 4.6 te

wenden tot een nieuwe aanpak. In 4.7 tenslotte, wordt ook een kader voor een

mogelijke invulling van deze nieuwe aanpak gegeven.

4.1. Een omschriivinQ van flexibele produktie-automatiserinQ

Flexibele produktie-automatisering wordt op uiteenlopende manieren omschreven.

Zo verstaan Rankers c.s. onder flexibele produktie-automatisering (voortaan

FPA) : 1)
"Een produktiesysteem dat zoveel mogelijk produkt-onafhankelijk is dankzij het

feit dat de omsteltijd voor een ander produkt dermate kort is dat het econo-

misch verantwoord is deze produkten in kleínere series en in sommige gevallen

zelfs in willekeurige volgorde te bewerken en~of te behandelen.

De produkt-onafhankelijkheid geldt in ieder geval binnen een familie van

produkten, bijvoorbeeld voor produktvarianten als verschillende modellen,
~.

aimeLiu~eu eit 111LVUCLillgell vdu eeu iype pL'UdukL .

Verbraeken let op andere kenmerken en beschouwt FPA als "een verzamelnaam

voor een produktiemethode die wordt gekenmerkt door:

- een automatische afloop van het bewerkingsproces per werkstatíon;

- een automatische aan- en afvoer van onderdelen naar elk werkstation;

- het automatisch wisselen en in willekeurige volgorde aanbieden van werkstuk-

ken behorende tot een familie"2).

In wezen hebben we met een erg ruim begrip te maken waarin drie elementen

zitten opgesloten:
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- produktie;
- flexibiliteit en
- automatisering.
Naar onze mening zijn de tot nu toe gegeven omschrijvingen van FPA te beperkt,

ook de twee bovenstaande. Dit omdat deze omschrijvingen maar een of twee van

de drie elementen bevatten.

Produktie

Hierover kunnen we kort zijn. Het betreft de índustriële produktie en dan nog

alleen de zogenoemde discrete fabricage. De procesindustrie laten we dus

buiten beschouwing.

Flexibiliteit

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de flexibiliteit van het

produkt en de flexibiliteit van het produktieproces. De mogelijkheden tot

aanpassing aan de door de klant gewenste functies prestaties en complexiteit,

bepalen de flexibiliteit van het produkt3~.

In een produktieproces komen twee hoofdvormen van flexibiliteit voor. Deze

omschrijven we met Timmerman als:
-"Omstelflexibiliteit, dat wil zeggen de snelheid en eenvoud waarmee de

produktielijn kan worden omgeschakeld binnen een familie van produkten. Hoe

omvangrijker de produktfamilie, hoe groter in het algemeen de benodigde

flexibiliteit".
-"Ombouwflexibiliteit, dat wil zeggen de snelheid en eenvoud waarmee de

produktielijn van een bepaalde familie produkten kan worden omgeschakeld

naar fabricage van een andere familie van produkten. Hoe verder de produkt-

families uit elkaar liggen, hoe groter de benodigde flexibiliteit"4~. De

ombouwflexibiliteit wordt ook wel eens aanloopflexibiliteit genoemd5~.

Praten we over FPA dan wordt met flexibiliteit met name gedoeld op deze twee

hoofdvormen van flexibiliteit. Het gaat om de snelheid waarmee een produktie-

lijn aan een nieuw ontwerp kan worden aangepast.
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Automatiseríng

Automatisering hebben we in paragraaf 3.5 beschreven als een gefaseerd proces.

Dit proces is in een nieuwe fase terecht gekomen. Gebaseerd op een synergie

van know-how in mechanica en computers, is men erín geslaagd nieiiwe produkt-

middelen te ontwikkelen die aanzienlijk flexibeler zijn. Het grote verschil

tiissen deze nieuwe flexibele produktiemiddelen en de klassieke produktiemidde-

len is gelegen in het feit dat de nieuwe middelen allemaal computergestuurd

zijn waardoor zij informatie kunnen uitwisselen en in het feít dat zij zeer

geschikt zijn voor zeer kleine series. Dit laatste als gevolg van het feit dat

zij door middel van programmawijzigingen snel kunnen omschakelen. Daardoor

zijn de nieuwe produktiemiddelen niet specifiek, niet produktgericht, dit in

tegenstelling tot de klassieke mechanisaties.

Het belangrijkste in deze ontwikkelíng is wat we in 3.5 het 'zacht' maken
van informatie hebben genoemd. Dit wordt nog eens onderstreept in een brochure

uitgegeven door de centra voor Micro-electronica6~: "Kern van elk nrod.,,kr;P-

proces is dat met een grondstof, een halffabrikaat, een component, een onder-

deel of een produkt een min of ineer nauwkeurig omschreven handeling wordt

verricht: mengen, roeren, verplaatsen, in elkaar schuiven, draaien, snijden,

slijpen of verpakken. De specificaties kunnen in het geheugen van een computer

worden gebracht en met die informatie kan de computer de installaties of de

gereedschappen bedienen. Bovendien kan de computer het proces of de hewerkin-

gen meten, controleren en regelen. Beter dan mensen dat kunnen". Doordat men

rn~ in staat is al die informatie in computergeheugens vast te leggen, is men

in staat de produktiemiddelen zelfstandig te laten werken onder besturing van

een extern programma.

Wanneer we nu spreken over flexibele produktie-automaterisering, hebben we de

drie beschreven elementen in ons achterhoofd. Flexihele produktie-automatise-
ring is een ruim begrip; het duidt op het gebruik van nieuwe, computergestuur-

de produktiemiddelen die doordat zij computergestuurd zijn, een hoge ombouw-

en omstelflexibiliteit hebben. Alle flexibele systemen zijn tot op heden

ontwikkeld voor verschillende nauwkeurig gedefinieerde werkstukken. De ver-

s~~tiillen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld vorm, afineting en~of materi-

aal~~. Overigens zijn de meeste flexibele fabricagesystemen ingericht voor de

produktie van maximaal tien verschillende tot één familie behorende werkstuk-

ken8~.
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4.2. De noodzaak tot flexibele produktie-automatisering

Volledige automatisering van de produktie was tot nu toe alleen mogelijk in de

procesindustrie (chemie, staal), en waar het om afzonderlijke delen of produk-

ten ging alleen in massaproduktie. Massaproduktie wordt al jarenlang gereali-

seerd met starre machines die slechts een groot aantal produkten in nagenoeg

dezelfde uitvoering kunnen maken. Deze, speciaal op onderdeel of produkt

ontworpen, machines hebben een hoge produktiviteit, maar slechts een zeer

geringe flexibiliteit. Het kost veel tijd een produktielijn in te richten.

De enkelstuksfabricage daarentegen maakt gebruik van gereedschapswerktuigen

die vrij universeel zijn, men kan er van alles mee maken. Daarom kenmerkt de

enkelstuksfabricage zich door een hoge flexibiliteit. De produktiviteit is

echter laag; vaak zelfs zeer laag. Reden hiervoor is onder meer het feit dat

het produktieproces vrij arbeidsintensief is.

De middelgrote- en kleinseriefabricage loopt achteraan in het automati-

seringsproces. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat er sprake is van een

moeilijk te structureren produktieproces, dat veel moeilijker te automatiseren

is dan grote processtromen. Deze processtromen zijn, continu of per lading,

eenvoudiger en met minder informatieverwerking te automatiseren9). Tot voor

k~rt heeft men als het ware steeds moeten kíezen tussen produktiviteit en

flexibilíteit.

Flexibele produktie-automatisering (FPA) geeft de (klein)serie-fabricage

nieuwe kansen. FPA maakt het mogelijk om kleine series van verwante artikelen

op een efficíënte wijze te producerenl~). Verder levert FPA ondernemingen de

mogelijkheid om de informatiestroom, die per serie of zelfs per produkt ver-

schilt, te beheersen. Daardoor is een produktiviteitsstijging mogelijk.

Daarnaast is flexibele produktie-automatisering een uitkomst voor de massa-

en grootseriefabricage. Dit zullen we nu aangeven. Met Timmerman constateren

we dat door toenemende internationale concurrentie, modetrends en technische

ontwikkelingen de periode waarbinnen een produkt economisch verantwoord kan

worden geproduceerd, korter wordt. De marktvraag verschuift sneller dan voor-

heen naar nieuwe of vernieuwde produktenll). Producenten worden gedwongen tot

het frequenter ontwikkelen van nieuwe produkten. Dit leidt tot een snellere

introductie van technologische vernieuwingen, mínder innovatietijd en daarmee

tot een kortere levenscyclus van de produkten. Deze ontwikkelingen nopen de

massa- en grootseriefabricage tot het inbouwen van zoveel flexibiliteit in hun
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produktieapparatuur dat deze eenvoudig kan worden omgebouwd voor een nieuw of

een vernieuwd produkt. Deze produktiemiddelen kunnen over een groter aantal

produkten worden afgeschreven dan de star geautomatiseerde produktiemiddelen,

die soms nog niet zijn afgeschreven als de produktie aflooptl2).

Tevens blijkt de laatste tijd uit onder meer de verhalen over succesvol

ondernemen, dat het voor elke onderneming belangrijk is om een klantgericht

beleid te voeren. Producenten gaan zich steeds meer richten op de individuele

wens van de consument. Alleen zo lijkt men zich van een marktaandeel te kunnen

verzekeren13). Dit betekent voor de bedrijven onder andere dat:

- hun levertijden betrouwbaar en kort moeten zijn;

- de serviceverlening aan de klanten goed moet zijn;

- zij een grote diversiteit aan produkten moeten leveren.

Van belang wordt in sterke mate de flexibiliteit in de produktie. Daarbij

wordt naast het kunnen produceren van meerdere produktvarianten, een grote

betekenis toegekend aan het snel kunnen ombouwen op een andere reeks van

produkten. Kan men een produktielijn snel omstellen of ombouwen dan kunnen

verschillende produkten op een lijn worden geproduceerd en kan, afhankelijk

van de directe marktvraag, in kleine series worden gewerktl4)~

Flexibele produktie-automatisering stelt ons daartoe in staat. Echter om de

vruchten te kunnen plukken van de flexibiliteit van de technieken dient ook de

organisatie in voldoende mate flexibel te zijn. Daarop gaan we in paragraaf

4.5 verder in.

4.3. Enige criteria bij het invoeren van FPA.

De flexibele produktie-automatiserino; zoals die beschrevcn ia ir. de voïigë

paragraaf, i s een tussenvorm van handmatige produktie en starre mechanisa-

tie15). Flexibele produktie-automatisering tracht, aldus Verbraeken, door een
hoge graad van automatisering een grotere produktiecapaciteit te combineren
met een hoge omstelflexibiliteit16). Daardoor komt er een betere afweging van
flexibiliteit en produktiviteit tot stand.

Bij de conventionele werkwijze is de flexibiliteit hoog, maar de prodi~ktivi-
teit laag. Dit laatste doordat deze aanpak arbeidsintensief is. Bij de starre
mechanisaties ( transferstraten, speciale machines) voor de massaproduktie
geldt het omgekeerde: een lage flexibiliteit en een hoge produktiviteit.

Onderstaande figuren lichten bovenstaande nog eens toel~)~
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Figuur 1. Relatie tussen seriegrootte en het aantal verschillende produkten.

Door externe druk bestaat een behoefte aan toenemende flexibiliteit;

door interne druk ontstaat een behoefte aan toenemende produktivi-

teit.
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Figuur 2.De drie mogelijkheden in de mechanische fabricage.
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Literatuur en bezoeken aan bedrijven met één of andere vorm van flexibele

automatisering leren, volgens Verbraeken, dat de toepassing zich nog vooral

richt op de verspanende sector: Naar zijn mening is flexibele automatisering

of in ieder geval de grondslag ervan, echter toepasbaar op elk produktieproces

dat een groot procentueel aandeel van de omsteltijden in de totale produktie-

tijd kent. Wel moet worden bedacht dat elke stap in de richting van de onbe-

mande produktie-eenheid niet alleen de omzet per mens verbetert, maar tevens

een enorme capaciteitsuitbreiding betekent18~. Daarom moet men streven naar
voldoende werk voor een volledige bezetting. Alleen een formule die voldoende

omvang en regelmaat in de tijd heeft, is zinvo119~. Een van de conclusies van

een studiereis naar Japan is dat, voor het met succes toepassen van flexibele

aiitomatisering, het van essentieel belang is, dat het aantal onderdelen in een

produktfamilie voldoende groot is voor een volledige bezetting van de instal-

latie over een periode van minstens twee jaren20~. Ondernemingen die tot

flexibele produktie-automatisering willen overgaan zullen, zoals we tot nu toe

gezien hebben, rekening moeten houden met:
- afzetontwikkelingen èn de benodigde produktiviteit en flexibiliteit die

daarbij hoort;
- de seriegrootte en
- het aantal verschillende produkten binnen een produktfamilie.

Timrnerman voegt hier nog de complexiteit van een produkt aan toe. Hij deelt

deze complexiteit van een produkt in naar drie categorieën. Deze zijn:

- enkelvoudige onderdelen;
- eenvoudige eindprodukten en samenstellingen;

- complexe eindprodukten opgebouwd uit samenstellingen.

Het gebied dat dan in aanmerking komt voor flexibele produktie-apparatuur laat

Timmerman zien aan de hand van de figuur op de volvPnde pagins2l).
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Figuur 3. Het gebied dat in aanmerking komt voor flexibele produktie-

apparatuur.
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4.4. Enige vormen van flexibele produktie-automatisering.

4.4.1. Computer aíded technologieën

Het aantal toepassingsmogelijkheden van computers groeit nog steeds. Duidelijk
is dat door i nvoering van computergestuurde technieken verregaande automatise-
ring mogelijk is. Sterker nog volledige automatisering van ontwerp tot produk-
tie is mogelijk. De daarvoor nodige computertechnologieën moeten zoveel moge-
lijk integraal worden toegepast; integrale toepassing levert grotere voordelen



29

op dan het gebruik van deze technologieën afzonderlijk. Deze eigenschap,

noemen Kumpe c.s. een van de hoofdkenmerken van de computer aided technologie-
en22).

In verband met computergestuurde technologieën wordt vaak de afkorting 'CA

en nog wat' gebruikt; bijvoorbeeld Computer Aided Design (CAD), Computer Aided

Manufacturing (CAM) enzovoort. Belangrijk lijkt ook hier begrippen duidelijk

te omschrijven met name omdat hierover in de literatuur niet altijd eenduidig-

heid over bestaat.
Wanneer computers een belangrijke rol spelen in diverse fasen van het pro-

duktieproces, wordt er gesproken over 'Computer Integrated :~lanufacturíng'

(CIM). Dit is de meest algemene term die meestal een netwerk van computertoe-

passingen behelst, die te maken hebben met drie bedrijfsfuncties23):

- engineering ~ design (CAE, CAD);
- planning d~ control (CAL);
- manufacturing (CAM).
Engineering ~ Design heeft te maken met het ontwerpen, plannen en onrimalis~-

~c~i va~~;~ru~lukti-eprccc~s~n Cn produkten. Hierin speelt 'Computer Aided Design'

een belangrijke rol. Velen gebruiken CAD als het veelomvattende begrip voor

het gebruik van de computer bij het ontwerpen, de procesplanning en dergelij-

ke. Kortom alles wat er bij komt kijken om een nieuwe creatie te maken.

Ook wij zullen CAD in deze betekenis gebruiken al voelen we er veel voor om

voor dit veelomvattende begrip 'Computer Aided Engineering' (CAE) te gebrui-

ken. CAD wordt dan in een engere betekenis gebruikt die alleen betrekking

heeft op tiet ontwerpen zelf.
Planning b~ Control heeft betrekking op het beheersen van de materiaal- en

guederenstroom, het benutten van de capaciteit en het indelen van het werk in

de fabriek (van inkoop tot distributie van gerede produkten), ui~ronder vallen

f~tnrti~~ als pianníng en besturing van de produktie en voorraadbeheer. De

functies die hieronder vallen maken deel uit van het logistieke inforrnatiesy-

steem binnen een onderneming. Vandaar dat hiervoor de term 'Computer Aided

Logistics' (CAL) wordt gebruikt.
Manufacturing heeft betrekking op het beheersen van produktieinstallaties op

d~ werkvloer. Daarbij kan de hulp worden ingeroepen van de computer. Men

spreekt dan van 'Computer Aided Manufacturing' (CAM). In de CAM-systemen

stuurt de tot programma verwerkte kennis van het fabricageproces via een

computer, de organisatie en middelen waarmee een onderdeel~produkt gefabri-

ceerd wordt24)~
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In de eerste plaats vallen onder de CAM-systemen de geautomatiseerde produk-

tiemiddelen. Daarbij denken we aan nc- en cnc-machines (zie 4.4.2.) en mec~r in

het algemeen aan de flexibele productiesystemen. Ook het assembleren kan door

CAI~systemen worden geautomatiseerd.

Verder kan het meten en het controleren van de aan het produkt gestelde

eisen ('Quality Control') worden geautomatiseerd. Voor het inspecteren en

testen zijn afzonderlijke afkortingen in omloop, namelijk CAI respectievelijk

CAT.
Tenslotte valt onder CA1~Fsystemen datgene wat aangeduid wordt met "automated

material handling'. Daaronder vallen:
- automatische manipulatiesystemen zoals gestuurde transportsystemen eri indus-

triële robots;
- de automatische opslagsystemen in magazijnen, bijvoorbeeld een gereedschaps-

magazijn (tool storage).
De voordelen van CA~-systemen liggen, afhankelijk van het desbetreffende

systeem, op verschillende gebieden. Bij montage apparatuur is er veelal sprake
van een duidelijke produktiviteítsverbetering, evenals een verhoging van de

kwaliteit. Ditzelfde geldt voor cnc-machines. Bij robots daarentegen liggen de
voordelen voornamelijk op de gebieden flexibiliteit en kwaliteit.

Om CAM optimaal te kunnen benutten zal men moeten streven naar een minimum
aan produktgebonden (specifieke) hulpmiddelen en gereedschappen.

De komende jaren zullen de drie onderscheiden bedrijfsfuncties (pagina 29)

steeds verder worden geautomatiseerd. Daarbij moet worden opgepast voor sub-

optimale oplossingen. Een keuze die voor een afdeling optimaal is en daarmee

verantwoord lijkt, hoeft nog niet de optimale te zijn voor de totale onderne-

mi.ng. Zo zal de grote kracht van CAM vooral tot uiting komen wanneer er een

directe koppeling plaatsvindt met CAD- en planningsystemen. Wederzijdse beïn-

vloeding van ontwerp en produktie, levert een extra stimulans voor verdere
produktie-automatisering25).

4.4.2. Numerieke besturing

In het algemeen wordt bedoeld met numerieke besturing ('numerical control';
nc) de besturing van gereedschap of produkt naar in getallen uitgedrukte
coórdinaten.

Fen nc-machine is een produktiemiddel waarvan de numerieke besturing ge-
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schiedt met een ponsband of magnetische cassette, waarin het programma is
vastgelegd. Dit programma bevat de machine-instructies; het betreft digitale
informatie over de baan van gereedschappen en de volgorde van gebruik. Deze
informatie wordt omgezet in bewegingscommando's aan de motoren van de ver-
schillende bewegingsassen26).

De nc-techniek heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Reíjers onder-
scfleidt zeven fasen in die ontwikkeling2~). Wij beperken ons tot een viertal

fasen genoemd door Timmerman28):
1)De eerste fase heeft betrekking op de zojuist beschreven klassieke nc-

machine, die geschikt is voor één bewerking.
2)Naderhand is men de besturing van de produktiemiddelen gaan uitvoeren met
een numeriek programma dat is vastgelegd in een ingebouwde computer. Men
spreekt dan van een cnc-machine ('computer numerical control'). Verschil-
lende programma's kunnen naast elkaar in het geheugen van de computer worden
opgeslagen en naar believen worden opgeroepen.

3)Weer later is men erin gesiaagd een machining centre (mc) te ontwikkelen.
Dat produktiemiddel onderscheidt zich van de klassieke nc- of cnc-machines
door de eigenschap dat diverse bewerkingen, zoals draaien, boren en frezen,
op dezelfde machine kunnen worden uitgevoerd.

4)In deze laatste fase werken verscheidene nc-machines samen onder leiding
van een centrale toezichthoudende computer. We spreken dan van directe
numerieke besturing (dnc). Door diezelfde computer worden transportsystemen,
inspectiesystemen, montagestations en automatische magazijnen gestuurd en
gecodrdineerd. De onderscheiden nc-machines behouden hun originele bestu-
ring, doch zijn via een koppeling verbonden met de toezichthoudende compu-

ter.

Tegenwoordig zijn bijna alle gereedschapswerktuigen op een of andere manier
bestuurbaar via electronische signalen. Een belangrijk deel van de machines is
onderdeel geworden van 'flexibele fabricagesystemen': groepen van cnc-machines
geschikt voor het fabriceren van bepaalde families (groepen) van produkten.
Het transport van werkstukken tussen deze machines geschiedt automatisch29).

De reeks cnc-machines en de automatische transportsystemen worden gecombi-
neerd en bestuurd door een centrale computer. Dit is een zogenoemde locale
computer die deel uitmaakt van een computernetwerk. Híj ontvangt produktie-

informatie van een toezichthoudende centrale computer aan wie hij ook informa-
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tie verstrekt over de individuele componenten van het produktiesysteem. Met de

centrale computer worden ook functies verricht als werkvoorbereiding en voor-

raadbeheer. Met Timmerman constateren we dat dit de meest geavanceerde fase is

van flexibele produktie en een voorbereiding vormt tot de onbemande fabriek.

Er bestaan reeds verscheidene meer of minder geëvalueerde tussenoplossin-
gen30)~

4.4.3. De industriële robot

De robot is een van de meest tot de verbeeldíng sprekende technologische

ontwikkelingen van dit tijdperk en ongetwijfeld ook een van de meest revolu-

tionaire ontwikkelingen in het produktieproces. Daarom is het nogal moeilijk

om ons te realiseren dat een robot niet meer maar ook niet minder is dan één
van de vele computergestuurde en computergesteunde produktiemiddelen die met
de term flexibele produktie-automatisering worden aangeduid31). Robots vormen

weliswaar belangríjke componenten voor een flexibel produktiesysteem, maar ze

zijn niet essentieel voor flexibele produktie-automatisering32). Wel is er een

belangrijk verschil met andere produktiemiddelen: bij de industriële robot is

men van een automatiseringspríncipe uitgegaan waarbij, aldus Van Oorschot,

niet het proces uitgangspunt is van de automatiseringsstudie, maar de mens die

aan het proces deelneemt33)~
Over de toepassing van de industriële robot tot nu toe merkt Husmann op34):

"De schaarse eerste toepassingen werden voornamelijk ín hete, stinkende en
zware arbeid-vergende omstandigheden aangetroffen. De confrontatie van de

robot met het probleem van puntlassen in de automobielindustrie zorgde echter

voor een doorbraak".... En: "tot op heden worden de belangrijkste toepassingen

dáár aangetroffen, waar een zeer nauwkeurig contact met het te hanteren of te
bewerken voorwerp niet essentieel is, zoals bij puntlassen, verfspuiten en de
laatste tijd ook booglassen".
Het wordt tijd een omschrijving te geven van een robot. F.r bestaan ook hiervan
een veelheid aan omschrijvingen. Zo hanteert men in Japan een andere omschrij-
ving dan in West-Europa. Voor een volledig overzicht kunnen we terecht bij
Rankers c.s.35).

Een algemeen, in Nederland, aanvaarde omschrijving van een robot is36),

Robots zijn automatische hanteerinrichtingen, die in meer dan één as vrij
programmeerbaar zijn en die voorzien zijn van grijpers of gereedschappen.
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Onder andere door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is onderzoek

gedaan naar in Nederland aanwezige indtistriële robots, voor zover zij commer-

ciëel verkrijgbaar zijn. Het betrof de situatie anno 19823~). We zullen nu

enige resultaten van dit onderzoek bespreken.
Het merendeel van de bedrijven die deze robots toepassen wordt gekenmerkt door

de volgende factoren:
- het bedrijf hoort tot de metaal- of electronische industrie;

- het kan naar grootte worden gerekend tot de kleine en middelgrote onderne-

mingen;
- de produktie geschiedt in kleine en middelgrote series en in dagdienst;

- de produkten hebben een levenscyclus van langer dan vijf jaar en worden in

een flink aantal varianten gemaakt;

- de bedrijven zijn niet typisch loonintensief.

De gemiddelde robotgebruiker onderscheidt zich qua becirijfsgrootte, produk-

tie of marktpositie niet van het doorsnee Nederlandse bedrijf. Het toepassen

van robottechnologie is dus niet alleen voorbehouden aan die (grote) hPdr~~v~~~

die reeds veel kennis, ervari~~g en middelen in huis hebben.

In volgorde van belangrijkheid, worden de volgende motieven genoemd voor de

aanschaf van een robot:
1. Verbeteren van de arbeidsomstandigheden
2. Opheffen van een tekort aan geschoold personeel

3. Verhogen van de produktiviteit
4. Verbeteren van de kwaliteit van het produkt

5. Het opdoen van ervaring.
We hebben ons hier tot de vijf belangrijkste motieven beperkt. De flexibili-

teítscriteria scoren lager. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat in de uit-

gangssituatie de produktie meestal handmatig wordt uitgevoerd cn da~~ is elke

v~~rm van s::'~c.~.atiseren minder flexibel.

De indeling van de onderzochte robots naar hun toepassingsgebied is:

- (gas) booglassen 36I
- (lak) spuiten 28~
- afbramen 1?~
- machine beladen 1~~
- overige 14~

Alle toepassingen liggen in de sfeer van de onderdelenfabricage. De robots

bestemd voor de assemblage bevinden zich nog in het stadium van onder~oek en

ontwikkeling.
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De overgrote meerderheid van de Nederlandse gebruikers van robots is in het

algemeen tevreden over de resultaten die met industriële robots worden be-

reikt. Als meest positieve effecten worden gesignaleerd:
- verhoging van de produktiviteit;
- verbetering van de kwaliteit van het produkt;
- verbetering van de arbeidsomstandigheden.
De duidelijke produktiviteitsstijging als gevolg van de toepassíng van indus-

tríële robots betekent een verbetering van de concurrentiepositie. Maar ook de
verbeterde kwaliteit wordt door velen als concurrentiefactor genoemd. Duide-

lijk positief worden de hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de robots
ervaren. De robot levert reproduceerbare resultaten en de storingscijfers zijn
gunstig. Alleen de randapparatuur lijkt te wensen over te laten.

Tot slot een tweetal belangrijke knelpunten.
- Vaak bestaan er aanzienlijke problemen i n de voorbereidingsfase.
- Geautomatiseerd produceren heeft grote gevolgen voor de organisatie van de

produktie die niet altijd ( kunnen) worden voorzien ( paragraaf 4.5. en vol-
gende).

4.5. Af:~cheid van Taylor

Met De Jong constateren we dat de organisatorische opbouw van een industrieel

bedrijf van groot belang kan zijn voor de binnen dat bedrijf uit te voeren

innovaties. Er is naar zijn mening een voortdurende wisselwerking tussen

organisatie en innovatie: de organisatie bepaalt mede de mogelijkheden die er

voor vernieuwing op technologisch gebied zijn, terwíjl de met succes doorge-

voerde vernieuwingen een gewijzigde organisatievorm kunnen oproepen38). Tech-

nologische vernieuwing moet dan ook hand in hand gaan met de vernieuwing van

de organisatie. Het management moet niet achteraf reageren op de gevolgen van

toepassing van produktie-automatisering, maar vooraf eisen en voorwaarden

stellen. Zonder sociaal-organisatorische vernieuwing kan men de mogelijkheden

van flexibele produktie-automatisering niet effectief benutten. Het gaat

vooral om het opbouwen van een slagvaardige organisatie zoals we in hoofdstuk

2 reeds opmerkten. Ondernemingen moeten zeer snel op veranderingen in de

omgeving kunnen inspelen. Flexibele produktie-automatísering kan hen daarbi~

helpen.
De meeste industriële ondernemingen kennen een functionele organisatievorm. In

de produktiestructuren herkennen we het Tayloriaanse denken onder meer in een
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sterke taakdeling, de starre mechanisaties, de grootschaligheid en de vele

hiërarchische niveau's. De produktie-organisaties zijn veelal loQ, rigide en
moeilijk bestuurbaar, als gevolg van een sterke arbeidsverdeling. Vaak kampt
men met lange doorlooptijden39).

Teveel functionele specialisatie alsmede grootschaligheid belemmeren creati-
viteit en flexibiliteit ín ernstige mate. Creativiteit en flexibiliteit hebben

te maken met veranderingen, vernieuwingen waarbij bestaande produkten, tech-
nieken, structuren etc. aangepast of zelfs geheel vervangen worden. Het is dan
ook niet vreemd dat De Jong constateert dat de functionele organisatievorm een

krachtige rem kan zijn op het innovatieproces40). Een snelle invoering van

flexibele produktie-automatisering wordt dan ook verhinderd.
Volgens De Sitter kan het effect van een te ver doorgevoerde arbeidsverde-

ling desastreus worden onder de condities die thans gelden: een bedrijfs-
omgeving die grillig, onvoorspelbaar en veeleisend is en derhalve een produk-
tie-organisatie vergt, die uítmunt in precisie, flexibiliteit en vindingrijk-
heid~41). De functionele organisatievorm is dan ook niet eoed vPranighaar ,;;et

de marktkenmerken die zich aftekenen.
Het lijkt er dus op dat deze vorm van werken zijn tijd heeft gehad. De

veranderingen in de marktsituatie zullen veel bedrijven noodzaken om te zien
naar organisatiestructuren met een grotere flexibiliteit. Met name wordt
daarbij gedacht aan die bedrijven waarbij de functionele of departementale
opstelling tot complexe routingsystemen heeft geleid. Produkt- en materiaal-
stromen zijn in veel gevallen te ingewikkeld en daardoor onbeheersbaar.

Daarbij komt, aldus Bogers, dat de voortschrijdende automatisering de nood-

zaak van 'vakbekwaam' menselijk ingrijpen in het produktieproces verminderd,

soms zelfs tot nul gereduceerd heeft. Wat dan resteert, aldus Bogers, zijn de

nadeler. V?.T.1 ~:' Fis.?Ct? On~le ~:"""` '~ tic Zvái~ 1dlL C dOOrl00 tl den roteb....~:,a ~ g P J ~ g
tussenvoorraden, lage produktiviteit en onvrede in het werk bij de uitvoer-
ders42).

Het doorbreken van de gangbare arbeidsverdeling is geen eenvoudige opgave.

Desondanks wordt van steeds meer kanten een sterk pleidooi gehouden om eerst

de organisatie van de onderneming aan te passen alvorens tot verregaande

automatisering over te gaan43). Het is naar onze mening een onjuiste opvatting

om automatisering te beschouwen als een garantie voor succes. Automatisering

is slechts een nuttige randvoorwaarde en fungeert als een van de vele "tools

of management". In dit verband vinden we het volgende citaat uit een lezens-
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waardig artikel uit Hervormd Nederland veelzeggend44):
"Het is trouwens een achterhaald economisch denkmodel dat een bedrijf de
nieuwste techniek moet toepassen omdat het anders achter blijft. Onderzoek in
de landbouw, de grafische, de electronische, de papierindustrie en de kleine
chemie toont aan dat deze wetmatigheid niet bestaat. Bedrijven die aan deze
roep gehoor geven blijken het vaak niet te redden. Anderen die het kalmpjes
aan deden wel. Daar geven goede arbeidsverhoudingen, arbeidsmotivering, effi-
cíëncy en creativiteit de doorslag. De winst die bedrijven in produktiviteit
boeken door automatiseren blijkt vaak weer verloren te gaan door afwezigheid
van deze condíties".

Het wordt steeds duidelijker dat een zuiver bewerkingsgerichte structuur
voor een bedrijf slechts in weinig gevallen het beste is. Er dient een andere
weg te worden ingeslagen dan de bestaande weg van het 'scientific management'.
Flexibele produktie-automatisering maakt dit mogelijk. Daarbij vraagt flexibe-
le produktie-automatisering om wat Timmerman "wezenlijk innovatief management"
noemt. Een visie op de gewenste toekomst van de organisatie is bepalend voor
de te volgen aanpak45)~

4.6. Een nieuwe organisatorische aanpak

In de vorige paragraaf hebben we geconcludeerd dat in de eerste plaats een
visie nodig is met betrekking tot de gewenste koers van de onderneming. Het
beleid zal gericht moeten zijn op het beter bereiken van de doelstellingen. In
deze paragraaf gaan we nader in op een aantal nieuwe organisatorische verwor-
venheden die in dít verband van belang zijn. Degenen die een volledig antwoord
verwachten op de vraag hoe ze hun organisatie zouden moeten aanpassen, moeten
we teleurstellen. Elke onderneming zal haar eigen invulling moeten geven aan
de nieuwe organisatorische verworvenheden. Wij willen alleen een aantal hand-
reikingen, die de literatuur ons biedt, weergeven. Onderzoek dat in dit kader
te noemen valt, is het door McKinsey uitgevoerde onderzoek naar kenmerken van
succesvol management46). In aansluiting hierop is er een pilot-study uitge-
voerd naar kenmerken van succesvolle Nederlandse ondernemingen4~). Wij zullen
in deze paragraaf een aantal van die kenmerken bespreken.

De ondernemingsstrategie blijkt zich in succesvolle Nederlandse onc~ernemingen
te profileren op:
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- marktbenadering en distributie: ze hebben een uitstekende marktkennis en

zijn sterk klantgericht;
- innovatiedrang;
- omgevingsgerichtheid: alle bedrijven gaan zeer bewust om met strategische

vragen, terwijl genomen beslissingen snel operationeel worden gemaakt48).

In de succesvolle Nederlandse ondernemingen gelden kwaliteit en service als

essentiële waarden; ze leven door het hele bedrijf. Men richt zich in principe

niet op zeer uiteenlopende produkten en~of markten maar beperkt zich, hetgeen

mede tot een zeer duidelijke positie op de markt leidt. Alleen die zaken

worden aangepakt waar men werkelíjk verstand van heeft49). Deze resultaten

stemmen overeen met het McKinsey-onderzoek.

Een andere overeenkomst tussen de succesvolle Nederlandse ondernemingen is

de perfecte beheersing van het produktieproces. Het produktieproces is voor-

spelbaar in de output en men is alert op het verder perfectioneren hiervan.

Het excellent beheersen van het produktieproces lijkt alles te maken te hebben

met het afwezig zijn van grote diversificatie in de nr~cl„krie,

Tenslotte noemen we de organisatiestructuur. Deze wordt in succesvolle onder-

nemingen gekenmerkt door eenvoud, duidelijkheid en delegatie of decentralisa-

tie naar kleine autonome groepen50). De top van een onderneming is veelal

klein. Relatief belangrijke beslissingen worden op een lager niveau genomen.

De huidige organisatiestructuur wordt gekenmerkt door een top-down denken. Het

denken van onderaf, van binnenuit de organisatie naar de top toe moet echter

krachtig gestimuleerd worden.
Daarbij is meer aandacht nodig voor de mensen op de werkvloer en hun be-

k~oaamheden. Een structuur gebaseerd op kleine eenheden kan in dit verband een

h`1 ~ rr~ ~L .vi..:~t,-.....a~b~ J`~ ~ Y`i~~~ zijr~~ o~i~uat uï~iueu een dergeiijke structuur de betro en-

heid van werknemers bij de onderneming sterk toeneemt. Deze betrokkenhPid van

de werknemer wordt met name in het McKinsey onderzoek sterk benadrukt. Succes

van een onderneming wordt voor alles bepaald door de inzet van de afzonderlij-

ke medewerkers. Mensen zijn de kern van de zaak. Een goede motivatie en ple-

zier í n het werk zijn belangrijk. Geef inensen daarom een duidelijke eigen

verantwoordelijkheid en geef ze de kans zich te onderscheiden.

Daarnaast vormen kleine eenheden een belangrijk winstpunt omdat het mogelijk

is de flexibiliteit te vergroten. Dit onder andere door betere beheersmoge-

lijkheden5l),
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In het welslagen van een aanpak speelt het management een belangrijke rol. Dit

niet alleen omdat de kwaliteit van de gevolgde strategie afhankelijk is van

het management, maar evenzeer omdat het management een belangrijke intervenië-

rende rol speelt ten aanzien van intern-organisatorische variabelen als struc-

tuur, formele en informele procedures en personeelsbeleid. De cruciale rol van

het management worden verwoord door Christis c.s.52): "het is niet de techno-

logische structuur zelf die bepalend is voor de manier waarop arbeid wordt

verricht, maar bepalend is de manier waarop het management de speelruimte

benut, die er blijkbaar bestaat binnen een gegeven technologische structuur".

Bij deze grote belangstelling voor het management blijft het belang van de

intern organisatorische variabelen echter onderbelicht. Met De Sitter vinden

we dit ten onrechte. In zijn boek 'Op weg naar nieuwe fabrieken en kantoren'

vraagt De Sitter aandacht voor de organisatie van de produktie. Naar zijn

mening vormt de organisatie van de produktie de bron van waaruit de problemen

in de onderneming ontstaan53). Veranderingstechnisch gezien vervult, volgens

De Sitter, de structuur van de produktie-organisatie een sleutelfunctie54). De

Sitter pleit voor zelfverzorgende produktgroepen of produktmoduulgroePen die
werlcstromen bemannen die zo min mogelijk andere werkstromen kruisen en daarmee

niet kunnen interfereren55)~
De winstpunten van een dergelijke opzet liggen op verschillende vlakken. Fen

aantal va~i die winstpunten worden in de volgende paragraaf besproken. Op deze
plaats willen we niet onvermeld laten dat, in de visie van De Sitter, aan de
produkt(moduul)groepen autonomie is toegekend waardoor mogelijkheden tot
betere arbeidsverhoudingen en verbetering van de kwaliteit van arbeid aanwezig

zijn. Dit laatste wordt vooral groter doordat het aantal taken, dat aan één
persoon is toegewezen, groter is. De invloedskansen en verantwoordelijkheid
nemen toe56)~

Op basis van het onderzoek van De Sitter zou het naar onze mening goed zijn
als in de publiciteit rondom de excellente ondernemingen de schijnwerpers meer
gericht zouden zijn op de kleine eenheden. Deze kleine eenheden hebben op
verschillende plaatsen al ingang gevonden in de produktie. Meestal wordt er
dan gesproken van groepsgewijze produktie.
Burbídge heeft in 1975 een wereldomvattende studie afgerond waarin hij

nagaat in hoeverre groepsgewijze produktie op dat moment in de bedrijven is

ingevoerd en wat de resultaten zijn. Hij vindt dan 477 bedrijven die deze
structuur toepassen57)~
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In de volgende paragraaf gaan we iets uitgebreider in op de groepsgewijze

produktie. Reden hiervoor is dat deze structuur een belangrijke rol speelt in

de discussie over organisatorische veranderingen die moeten plaatsvinden voor

het toepassen van flexibele produktie-automatisering.

4.7. Groepsgewijze produktie

Voor een eerste toelichting op de groepsgewijze produktie (groepenstructuur)
laten we Timmerman aan het woord58):
"Grondslag voor deze structuur is het produceren in relatief kleine werkgroe-

pen van series verschillende bewerkingen aan een compleet produkt, module of

produktcomponent. Kenmerkend is dat binnen de groep alle (per produkt eventu-

eel wisselende) opeenvolgende bewerkingen zijn ondergebracht waarmee een

compleet eindprodukt kan worden gemaakt. Dat eindprodukt kan een familie

componenten zijn waarvoor meer bewerkingen nodig zijn, of een module waarbij

componenten worden gemaakt en Qemonteerd tot samPnsral 1 i ng, Cf d~ ,;,O;,tagc 'vaiY

een eindprodukt".

De groepen werken (zoveel) mogelijk onafhankelijk van elkaar. Binnen een

groep moeten mensen in staat zijn tot verschillende bewerkingen. Men moet

elkaar kunnen bijstaan en van taak kunnen verwisselen. De vereiste opleidings-

eisen nemen dan ook toe. Timmerman en De Sitter wijzen op het belang van het

werkoverleg. Zo constateert De Sitter dat het werkoverleg niet langer iets is

~1,i1 m.~i};, inrixr ~.~~n n~~~i~lxuk~.l t jk I nk~ riirn~.iit v~~rint v~inr ~I~- I~~.ri~ ~ii ~ ~~p. ~.u ~~~ii wl I~I~ ~.

Lin?; v~iii d~~ pruduktitr'y).

Het overgrote deel van de toepassingen heeft betrekking op groepen met
minder dan 15 werknemers60). Deze structuur wordt vooral toegepast voor de

-:,
o,.d2r.ai~ienfáu"tícage en eenvoudige samenstellingen"l~. Inmiddels is groepen-
technologie een algemeen aanvaarde naam voor de groepsgewijze produktie van
onderdelen. In de jaren zestig was dat anders. ( Van Gerwen)62).

Binnen een groep zijn nog verschillende organisatiestructuren mogelijk. In 't
Veld bespreekt er een viertal; deze zullen we nu kort uiteenzetten63);

F,en mogelijkheid is dat er binnen een groep de normale functionele indeling
wordt gebruikt. In 't Veld spreekt dan van "cellen eerste vorm". Iedere per-
soon zit dan achter zijn eigen machine en doet dus alleen die deelbewerking
aan de batch. Bij iedere bewerking zal men een kleine wachtvoorraad aantref-
fen. Volgens In 't Veld blijft de batch redelijk vlot achter elkaar in bewer-
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king doordat iedereen een goed overzicht heeft van de situatie in de groep. De
tweede vorm sluit nauw bij de eerste aan. In 't Veld spreekt van "cellen
tweede vorm" indien de machines in volgorde van bewerkingen staan opgesteld.
Een andere mogelijkheid is dat de werkers niet meer achter hun eigen machine

blijven zitten maar met een (batch)produkt successievelijk langs alle machines
lopen en zodoende zelf het produkt compleet maken. In 't Veld spreekt in dit
geval van "straten". Wanneer men in zo'n straat geen vastopgestelde machines
of zelfs helemaal geen machines nodig zijn, kan de werker beter alle bewerkin-
gen op een vaste plaats uitvoeren. Deze mogelijkheid wordt aangeduid met het
doksysteem.

In de literatuur worden verschillende voordelen van groepsgewijze produktie
genoemd64). Een aantal geven we nu weer:
- Een grotere beheersbaarheid van het totale fabricagegebeuren. Meerdere

beheerstaken kunnen worden gedelegeerd naar het uitvoerende niveau en daar-
mee wordt het resterende coórdinatieprobleem een stuk eenvoudiger.

- Een betere beheersing van de kwaliteit, onder meer doordat een snelle en
effectieve terugkoppeling van fouten binnen de groep mogelijk is.

- Een reductie van doorloop- en omsteltijden (vergroting flexibiliteit).
- Een sterke vereenvoudiging van het planningssysteem, mede mogelijk gemaakt

door de veel kortere doorlooptíjden.
- De informatiestromen zijn veel eenvoudíger te beheersen dan in de functione-

le structuur. Als redenen hiervoor werden genoemd een eenvoudigere planning
en routing, alsmede een geringere benodigde produkt- en bewerkingsinforma-
tie.
Voordelen voor de werkers komen naar voren índien men als personele struc-

tuur de semi-autonome groep gaat toepassen. Aan het belang van dit aspect
hebben we in de vorige paragraaf aandacht besteed. Daar is gewezen op het
belang van de betrokkenheid van de werknemer bij de onderneming en de motiva-
tie van de werknemer.

Van Gerwen wijst erop dat wanneer onderdelen naar min of ineer gelijke bewer-
kingsafloop geordend worden, de afwisseling in het werk per bewerking zal
afnemen en de automatisering als gevolg daarvan zal toenemenó5), In dit ver-
band past ook de constateríng van In 't Veld dat toepassing van families en
groepentechnologie ontwerpers van machines ideeën aan de hand kan doen66).
Naar de mening van In 't Veld vormt een groepenstructuur, maar vooral het
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onderkennen van families gelijksuortige produkten, een goede basis voor een

verantwoorde analyse van de mogelijkheden tot verder gaande automatisering6~).

Hierop aansluitend lichtte In 't Veld op een in 1983 gehouden congres van de

Vereniging voor Werkplaatstechniek, zijn visie op flexibele produktie-automa-

tisering toe. Zijn voorkeur ging uit naar produktiecellen waarin de doorloop-

tijden kort zijn, de controletaken gedecentraliseerd en de organisatie flexi-

bel is. In zo'n klimaat, zo merkte hij op, biedt flexibele produktie-automati-

sering zich vanzelf aan. In 't Veld hield dan ook een pleidooi om eerst de

produktie- en organisatiestructuur aan te passen alvorens tot verdergaande

a~itomatisering over te gaan68). Ook Bogers en Timmerman vinden dat de groepen-

structuur als organisatiestructuur ideaal is voor flexibele produktie-automa-

tisering69)~

Over de rol van de groepsgewijze produktie bij de invoering van flexibele

produktie-automatisering bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Flexibele

produktie-automatisering beslaat een zodaniQ breed terrein dat hat niet on-

denkbaar is, dat verschillende vormen híervan binnen andere structuren dan de

groepstructuur goed toepasbaar zijn. Daarvoor is verder onderzoek nodíg.

Wel is duidelijk dat de groepsgewíjze produktie een belangrijke innovatie in

het produktieproces kan vormen. Maar, zoals Burbridge terecht opmerkt, het

gaat vooralsnog om een klein aantal ondernemingen die ervaring hebben met een

dergelijke structuur. De conclusies die tot nu toe getrokken zijn, moeten dan

ouk worden beschouwd als hypothesen die verder onderzoek verdienen~~).
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Hoofdstuk 5. Samenvatting en conclusies

In de jaren zeventig is het steeds duidelijker geworden dat er snel een ant-

woord gevonden moet worden op de slechte concurrentiepositie van het Neder-

landse bedrijfsleven. Terugblikkend concluderen we dat het antwoord met name

wordt gezocht in twee zaken:

- enerzijds een overheidsbeleid dat voorwaarden moet scheppen voor een zo

gunstig mogelijk industrieel klimaat en

- anderzijds innovatie, het systematisch vernieuwen van produkten en produk-

tieprocessen.
In de literatuur over innovatie ligt nog steeds erg veel nadruk op de pro-

duktvernieuwing. De vernieuwing van het produktieproces is duidelijk onderbe-

licht. Dit laatste is niet terecht omdat alleen die ondernemingen de concur-

rentiestrijd zullen overleven, die er op een goede manier in zullen slagen de

produktievernieuwing en vernieuwing van het produktieproces op elkaar af te

stemmen. Daarbij is in hoofdstuk 2 opgemerkt dat voor vernieuwing van het

produktieproces niet alleen het technisch kunnen op de proef wordt gesteld.

Ook de organisatie van dat proces heeft aandacht nodig.

Een aantal knelpunten van het produktieproces zijn aan de orde geweest.

Genoemd zijn onder andere de flexibiliteit in de produktie en de kwaliteit van

de output, die veelal te wensen overlaten. Willen ondernemingen kunnen reage-

ren op de snelle veranderingen, die op de afzetmarkten plaatsvinden, dan

zullen ze de oplossing moeten zoeken in

- enerzíjds een verdergaande automatisering en

- anderzijds een wijziging in de organisatie van het produktieproces.

Ten aanzien van de verdergaande automatisering kunnen verschillende visies

worden onderscheiden. In hoofdstuk drie hebben we vraagtekens geplaatst bij de

juistheid van de deterministische modellen voor het proces van technologische

ontwikkelíng. Naar onze mening zou een interactiemodel beter zijn. Verder

onderzoek is nodig om dit te onderbouwen en de mogelijkheden tot beheersing

van de technologisctie ontwikkeling aan te geven.

Om een technologiebeleid te kunnen laten slagen moet het geënt zijn op de

realiteit van hoe technologieën een samenleving binnentreden. Van belang is

onder meer welke ruimte een onderneming bezit om op nieuwe technologische

ontwikkelingen te reageren. Een belangrijke vraag in deze is bijvoorbeeld in

welke mate een onderneming zich door de concurrentiestrijd gedwongen voelt tot
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automatisering en in welke mate ze denkt pas achteraf haar organisatie te

kunnen aanpassen. Om die ruimte bloot te leggen zal naar ons gevoel een onder-

scheid dienen te worden gemaakt tussen de basis-research enerzijds en de

creativiteit die nodig is om toepassingsmogelijkheden in produkten en produk-

tieprocessen te zoeken anderzijds. Dan ook zal meer duidelijkheid ontstaan

over de mogelijkheden die de overheid heeft tot beheersing van het proces van

technologische ontwikkeling.

Hoewel er weinig onderzoek is verricht, wordt van verschillende kanten gepleit

voor een aanpak waarin eerst de organisatie wordt aangepast en dan wordt

overgegaan tot automatisering. De aanpassing van de organisatie van het pro-

duktieproces is de meest wezenlijke verandering.

Langzamerhand is duidelijk geworden dat we afscheid moeten nemen van Taylor.

De functionele organisatievorm vormt, onder meer door een ver doorgevoerde

arbeidsverdeling, een belemmering voor het innovatieproces. We hebben opge-

merkt dat het effect desastreus kan zi,jn bii de huidige marktkanmarken. Hoo

doelmatiger en flexibeler een onderneming moet zijn om zich op de markt te

kunnen handhaven des te groter is, aldus Timmerman, de noodzaak computerge-

steunde technologieën toe te passen. Het is dus niet zozeer de vraag of de

nieuwe computergesteunde technologieën zullen worden toegepast maar hoe de

onderneming ze kan gebruiken en hoe ze kunnen worden ingevoerdl~. Het is zeer

wel mogelíjk flexibele produktie-apparatuur in te voeren zonder dat de flexí-

biliteit in de organisatie veranderd wordt. Om te kunnen profiteren van de

flexibiliteit van de nieuwe technologieën, dient technologische vernieuwing

echter hand in hand te gaan met de vernieuwing van de organisatie (hoofdstuk

vier) .

Bij de invoering van de nieuwe technologieën zijn een aantal zaken van groot

belang. Allereerst dienen procesvernieuwingen gericht te zijn op het beter

bereiken van de doelstellingen van een onderneming. Verder is een integrale

benadering van wezenlijk belang. Flexibele produktie-automatisering moet het

beleid zijn van de onderneming, niet van de verschillende afdelingen. Integra-

le toepassing van de benodigde technologieën levert grotere voordelen op dan

het afzonderlijk gebruik van deze technologieën.

Verder heeft, zoals we zojuist al opmerkten, invoering alleen zin als de

organisatie flexibel is. Van groot belang is dus de slagvaardigheid waarmee

een onderneming kan inspelen op veranderingen ín de markten en de technologie.
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Voor het ínbouwen van die flexibiliteit in de organisatie zijn onder meer van
belang:

- Een beperking van het aantal hiërarchische niveau's. Organisaties met veel
hiërarchische niveau's zijn niet flexibel. De afstand tussen de top en de
werkvloer is veelal te groot; de verticale communicatie verloopt stroef.

- F,en beperking van het aantal functionele afdelíngen.
- Een goede marktkennis. Men moet alert kunnen reageren op externe ontwikke-

lingen. Externe informatie moet snel kunnen worden teruggekoppeld naar het
produktiesysteem.

- F.en goede technologische kennis.
- Een stelselmatig streven naar vereenvoudiging binnen de gehele organisatie

ten aanzien van produkten, produktstromen, organisatiestructuur en besluit-
vorming.

De groepsgewijze produktie vormt een belangrijk onderdeel in de discussie over
de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om flexibele produktie-
automatisering succesvol toe te passen. Aan het einde van hoofdstuk vier
hebben we de groepsgewijze produktie besproken. Toepassing van deze produktie-
wijze blijkt niet alleen de flexibiliteit gunstig te beïnvloeden. Daarnaast
zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van arbeid en de kwaliteit van de ar-
beidsverhoudingen te verbeteren door autonomie aan de groepen toe te kennen~~.
Waarschijnlijk zal de betrokkenheid van de werknemer bij de onderneming bevor-
derd worden in deze autonome groepen.
Duidelijk is dat de organisatie flexibel moet zijn voor de toepassing van

flexibele produktie-automatisering. Onduidelijk is of dat per sé gepaard moet
gaan met groepsgewijze produktie. Naar onze verwachting zal die noodzake-
lijkheid onder andere afhangen van de verschillende vormen van FPA, van de
taken waarvoor men flexibele produktiemiddelen gebruikt en van de grootte van
een onderneming.
Nader onderzoek zal moeten duidelijk maken wat de waarde is van de groepsge-

wijze produktie voor flexibele produktie-automatisering.
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31. J. van Mier Gewone differentíevergelijkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelijkingen nov.

32. A.B. Dorsman Een nieuwe marktindex voor de
J. van der Hilst Amsterdamse effectenbeurs

De Tam

33. W. van Hulst Het vervangingsprobleem bij duurzame
produktiemiddelen en de ondernemings-
doelstelling volgens J.L. Meij

nov.

dec.

34. M.D. Merbis Large-Scale Systems Theory for the
Interplay Model dec.

35. .T.Y.C. Kleijnen Statistische Analyse:
i~iát i5 ué katts Op .....-: deC.



IN 1~984 REEDS VERSCHF.NEN

O1. P. Kooreman
A. Kapteyn

02. Frans Boekema
Leo Verhoef

03. J.H.J. Roemen

04. M.D. Merbis

OS. R.H. Veenstra
,T. Kriens

06. Th. Mertens

07. P. Bekker
A. Kapteyn
T. Wansbeek

08. B.K. Meijboom

09. J.J.A. Moors

10. J. van Mier

11. W.J. Oomens

12. P.A. Verheyen

13 G.J.C.Th. van Schijndel

iv

Estimation of Rationed and Unrationed
Household Labor Supply Equations
Using Flexible Functional Forms

Lokale initiatieven; Sleutel voor werk-
gelegenheidsontwikkeling op lokaal en
regionaal niveau

In- en uitstroom van melkvee in de
Nederlandse rundveesektor geschat
m.b.v. een "Markov"-model

From structural form to state-space
representation

Steekproefcontrole op ernstige en
niet-ernstige fouten
(gecorrigeerde versie)

Kritiek op Habermas' communicatie-
theorie: een evaluatíe van het
Gadamer-Habermas-debat en van Ha-
bermas' interpretatie van de taal-
handelingstheorie. Een onderzoeks-
verslag

Measurement error and endogeneity
in regressíon: bounds for ML and
IV-estimates

An input-output líke corporate model
including multiple technologies and
"make-or-buy" decisions

On the equivalence between
cooperative games and superadditive
functions

Gewone differentievergelijkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelijkingen
(vervolg R.T.D. 83.31)

Het optimale prijs- en reclame-
beleid van een monopolist

Een dynamische ondernemingstheorie
en de reacties op de overheids-
politiek

Vermogensverschafferscliëntèles in
statistische en dynamische onder-
nemingsmodellen

jan.

febr.

febr.

febr.

maart

maart

maart

april

april

april

april

mei

mei



V

14 P. Kooreman The effects of economic and demo-
A. Kapteyn graphic variables on the allocation

of leísure within the household mei
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