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Samenvatting (Summary in
Dutch)

Dit proefschrift richt zich op procesverbeteringsconcepten voor aannemers
die complexe installaties ontwerpen, bouwen en onderhouden (in het kort:
EPCM-aannemers). Het doel van dit proefschrift is het leveren van een bij-
drage aan de wetenschappelijke kennis over specifieke procesverbeteringscon-
cepten voor dit type bedrijf. Een groot deel van de kennis die is opgeleverd
in dit proefschrift is gebaseerd op case onderzoek bij Stork GLT, een grote
EPCM-aannemer die vanaf het tweede deel van de jaren 90 verantwoordelijk
is geweest voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de gasproduc-
tielocaties in het Groninger gasveld. Dit proefschrift adresseert vier onder-
zoeksthema’s, die zowel voor de praktijk als wetenschap belangrijk zijn. In
dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen samengevat.

Het eerste onderzoeksthema gaat over het kaart brengen van de karak-
teristieken van EPCM-aannemers en het identificeren van geschikte pro-
cesverbeteringsconcepten. Hoofdstuk 2 beschrijft diverse belangrijke karak-
teristieken van EPCM-aannemers. Zij leveren complexe producten of instal-
laties die in hoge mate klantspecifiek zijn, in kleine series. EPCM-aannemers
zijn verantwoordelijk voor drie hoofdprocessen: ontwerpen, bouwen en on-
derhouden. Deze processen, die meestal worden uitgevoerd in projecten, zijn
doorgaans zeer complex en dynamisch. Zij beheren de gehele levenscyclus
van series van installaties, wat in ieder geval twee belangrijke implicaties
heeft. Ten eerste ontstaan er mogelijkheden om de ontwerp-, bouw- en on-
derhoudsprocessen goed op elkaar af te stemmen. Ten tweede kan er worden
geleerd over de levenscyclus van installaties heen. Zo kunnen bijvoorbeeld de
gëıdentificeerde procesverbeteringsmogelijkheden opgedaan in het ontwerp-
proces van de ene installatie, worden gëımplementeerd in het ontwerpproces
van een andere installatie, als die installatie in een later stadium ontworpen
wordt. Na de identificatie van de belangrijkste karakteristieken van EPCM-
aannemers is in het hoofdstuk gekeken naar geschikte procesverbeteringscon-
cepten. Een belangrijke bevinding is dat CMMI, een concept waarbij de



mate van procesvolwassenheid centraal staat, in vergaande mate geschikt
is om met de karakteristieken van EPCM-aannemers en -processen om te
gaan. CMMI, dat zijn oorsprong heeft in de softwareontwikkelingsindustrie,
beschrijft de verschillende stadia die bedrijven kunnen doorlopen om van
onvolwassen processen naar volwassen processen te gaan. Op basis van diep-
gaande en systematische analyse, is geconcludeerd of en waar dit raamwerk
moet worden uitgebreid om geschikt te zijn voor het leveren van een bijdrage
aan de verbetering van EPCM-processen. Een van de belangrijkste conclusies
is dat CMMI op een generiek niveau verbetering van EPCM-processen kan
ondersteunen, maar dat het raamwerk op diverse plaatsen zou moeten wor-
den uitgebreid, onder andere op het gebied van ondersteuning van logistieke
processen en onderhoudsprocessen.

Uit het verkennende onderzoek behorende bij het eerste onderzoeks-
thema, zijn de drie overige onderzoeksthema’s voortgevloeid. Deze thema’s
sluiten tevens aan bij de belangrijkste uitdagingen van Stork GLT: manage-
ment van ontwerpwijzigingen, toestandsafhankelijk onderhoud, en stimule-
ringscontracten voor procesverbetering.

Het tweede onderzoeksthema gaat over het exploreren van de verbanden
tussen het ontwerp van installaties, ontwerp van processen, en wijzigingen in
het ontwerp van installaties (hierna: ontwerpwijzigingen). In hoofdstuk 3 is
betoogd dat EPCM-aannemers geconfronteerd worden met een tegenstrijdig-
heid. Zij willen aan de ene kant hun kennis hergebruiken in het ontwerpen
van nieuwe installaties en weinig verandering in de gehanteerde processen,
terwijl ontwerpwijzigingen (die vaak nodig zijn) dit aan de andere kant heel
moeilijk maken. In het hoofdstuk wordt een case studie beschreven over hoe
Stork GLT en ASML -een bedrijf dat veel maar niet alle karakteristieken deelt
met Stork GLT- omgaan met deze problematiek. Daarbij zijn de 2 dimensies
van een raamwerk uit de literatuur gebruikt. De eerste dimensie betreft de
mate waarin het ontwerp vaststaat, los van een specifieke klantorder (het
zogeheten generieke ontwerp). De tweede dimensie heeft betrekking op de
mate waarin een klant invloed mag uitoefenen op het (resterende) klantspe-
cifieke deel van het ontwerp. Over het algemeen kan worden aangenomen dat
hoe minder generiek ontwerpwerk wordt uitgevoerd, en hoe meer de klant
het klantspecifieke deel van het ontwerp mag bëınvloeden, hoe moeilijker
het beheersen van het ontwerp-, bouw- en onderhoudsproces van de EPCM-
aannemer wordt. Uit het onderzoek blijkt dat Stork GLT in staat is om
de hoeveelheid ontwerpwijzigingen te minimaliseren en om veel ontwerpin-
formatie generiek te houden. Tevens is het bedrijf in staat om processen in
behoorlijk mate te stabiliseren door het gebruik van generieke projectuitvoe-
ringsplannen. De klant mag veel invloed uitoefenen op het ontwerp maar
desondanks leidt dat niet tot grote hoeveelheden ontwerpwijzigingen. ASML
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daarentegen heeft te kampen met grote hoeveelheden ontwerpwijzigingen en
hierdoor is het ontwerp van het eindproduct moeilijk te stabiliseren. Het
systematisch onderhouden van het generieke ontwerp van hun eindproducten
lost dit probleem slechts ten dele op. Doordat er zo veel wordt gewijzigd aan
het ontwerp van hun eindproducten moet er vaak worden gëımproviseerd
waardoor onder andere de ontwerp- en productieprocessen aan grote veran-
dering onderhevig zijn. Een aantal conclusies is getrokken. Ten eerste, hoe
succesvol deze bedrijven omgaan met ontwerpwijzigingen hangt af van hoe de
EPCM-processen gekoppeld zijn. Als er bijvoorbeeld voldoende buffer in de
planning van het bouw- of productieproces aanwezig is waardoor dit proces
niet al te nauw aansluit op het ontwerpproces, dan zijn ontwerpwijzigingen
die in het ontwerpproces gëınitieerd worden minder van invloed op het bouw-
of productieproces (bijvoorbeeld in de mate waarin er in het bouw- of pro-
ductieproces opnieuw gepland moet worden). Ten tweede, de mate waarin
de klant invloed kan uitoefenen op het ontwerp verklaart slechts ten dele
hoe invloedrijk ontwerpwijzigingen kunnen zijn. Ten derde, ongeacht de ho-
eveelheid en grootte van ontwerpwijzigingen is gebleken dat het onderhoud
van generieke ontwerpinformatie een belangrijke factor is in het verkrijgen en
behouden van stabiliteit in het ontwerp van installaties. Ten vierde, om de
invloed van ontwerpwijzigingen in latere fasen van de levenscyclus van een
installatie te verminderen is het nodig om deze wijzigingen zo vroeg mogelijk
door te voeren. Dit vroegtijdig doorvoeren van ontwerpwijzigingen kan op
verschillende manieren.

Het derde onderzoeksthema gaat over het verkennen en verklaren van de
factoren die de implementatie van toestandsafhankelijk onderhoud bëınvloe-
den. Toestandsafhankelijk onderhoud is een onderhoudsconcept waarbij on-
derhoudsbeslissingen worden genomen op basis van data die voortkomen uit
de continue meting van de toestand van de installatie. De keuze voor dit
thema is enerzijds voortgekomen uit de groeiende hoeveelheid installatie-
informatie binnen Stork GLT en groeiende behoefte aan betrouwbaarheid
en beschikbaarheid van de installaties, en anderzijds uit een gebrek aan em-
pirische wetenschappelijke kennis op het gebied van de implementatie van
toestandsafhankelijk onderhoud. Hoofdstuk 4 beschrijft het verkennende deel
binnen dit onderzoeksthema. Een onderzoek binnen Stork GLT heeft geleid
tot de identificatie van een viertal basistypen toestandsafhankelijk onder-
houd. De vier typen worden gekenmerkt door twee dimensies. De eerste
dimensie betreft het type data dat wordt gebruikt om de toestand van de in-
stallatie te meten: procesdata uit metingen aan hetgeen de installatie voort-
brengt, en faaldata uit metingen van indicatoren die rechtstreeks het falen
van de installatie weergeven (zoals trillingen van onderdelen). De tweede
dimensie betreft het type model waarmee deze data geanalyseerd wordt:
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modellen die een statistische relatie veronderstellen tussen de gemeten data
en de toestand van de installatie, en modellen die deze relatie analytisch
weergeven. Een van de belangrijkste bevindingen is dat elk van de vier typen
verschillende soorten kennis vereist. In sommige gevallen (bijvoorbeeld het
gebruik van statistische modellen met faaldata) is slechts kennis vereist over
de uitvoering van het onderhoud. In andere gevallen (bijvoorbeeld het ge-
bruik van analytische modellen met procesdata) zijn proceskennis en kennis
over planning en uitvoering van onderhoudsconcepten nodig, alsmede de in-
tegratie van die twee typen kennis. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingaan op
de verschillende manieren waarop toestandsafhankelijk onderhoud gëımple-
menteerd wordt. In het hoofdstuk zijn acht stellingen ontwikkeld, waarvan
wordt aangenomen dat zij belangrijk zijn voor het implementeren van toe-
standsafhankelijk onderhoud. Om de geldigheid van deze stellingen aan te
tonen is een onderzoek uitgevoerd binnen vijf bedrijven in de procesindustrie,
waaronder Stork GLT. De verkregen onderzoeksdata ondersteunen de stellin-
gen niet alle in dezelfde mate. Een van de belangrijkste conclusies is dat
deze bedrijven toestandsafhankelijk onderhoud doorgaans alleen gebruiken
als een ondersteunend instrument in plaats van een dominant onderhoud-
sconcept. Besluiten worden genomen met behulp van processen waarbij de
technische systemen voor het uitvoeren van dit type onderhoud en de kennis
van de betrokken partijen (in het bijzonder proceskennis, kennis over plan-
ning en uitvoering van onderhoudsconcepten en kennis van operators) losjes
op elkaar zijn afgestemd. Managementsystemen (bijvoorbeeld training en
procedures) ondersteunen deze technische systemen en soorten kennis slechts
in beperkte mate.

Het vierde en laatste onderzoeksthema gaat over het beschrijven en
analyseren van stimuleringsmechanismen ten behoeve van procesverbetering.
Dit deelonderzoek richt zich in het bijzonder op situaties waarin bedrijven
met elkaar concurreren. Deze bedrijven verschillen onderling in de mate van
hoe goed zij zijn in procesverbetering. EPCM-aannemers zoals Stork GLT
worden gestimuleerd om hun processen continu te verbeteren en kosten te
reduceren, omdat hun budget voor uitvoering van de projecten contractueel
gezien langzaam afneemt, en ook omdat zij een deel van wat zij binnen budget
blijven terug kunnen krijgen. Binnen het onderzoeksproject is besloten om
de werkzaamheid van stimuleringsmechanismen ten behoeve van procesver-
betering nader te onderzoeken. Om het deelonderzoek goed af te kaderen
is besloten om een relatief eenvoudige weergave van de realiteit wiskundig
te bestuderen: twee bedrijven die met elkaar concurreren in een Cournot
marktsituatie (dat wil zeggen: hoe meer producten beide bedrijven gezamen-
lijk op de markt brengen, hoe lager de prijs van het product). In hoofdstuk
6 is een raamwerk gepresenteerd waarin het gedrag van twee concurrerende
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eigenaar-manager paren is gemodelleerd. Ieder van deze eigenaren biedt zijn
productiemanager een stimuleringscontract aan waarin een bonus voor kos-
tenreducerende procesverbetering is opgenomen. Dergelijke contracten kun-
nen relevant zijn in deze situatie van concurrentie omdat procesverbetering
direct de marginale kosten bëınvloedt en indirect de hoeveelheid producten
die op de markt worden gezet (die op hun beurt weer de prijs van het prod-
uct bepalen). Nadat het contract is ontvangen, kiezen de productiemanagers
hun optimale procesverbeteringsniveau en de hoeveelheid producten die op
de markt worden gezet. Het kernidee van het hoofdstuk is dat de eigenaren
door deze contractvorm niet alleen het gedrag van hun eigen manager, maar
ook dat van de manager van de concurrent bëınvloeden. De belangrijkste
bevindingen zijn als volgt. Ten eerste, in een evenwichtssituatie zal een eige-
naar procesverbetering altijd belonen als hij/zij de keuze heeft voor het straf-
fen of belonen van de procesverbeteringen van de manager. Ten tweede, er
is gebleken dat deze uitkomsten een zogeheten ‘dilemma van de gevangene’
behelzen: als een van de eigenaars een stimuleringscontract voor procesverbe-
tering hanteert, dan zal de andere eigenaar dat ook doen. Door deze interactie
zullen de winsten die beide bedrijven uiteindelijk behalen lager zijn dan in de
situatie waarin geen van de eigenaars deze stimuleringscontracten gebruiken.
De reden is dat door het gebruik van deze stimuleringscontracten er in feite
een te grote nadruk op procesverbetering ontstaat. De belangrijkste con-
clusie is dat stimuleringscontracten voor procesverbetering kunnen worden
ingezet als strategische wapens ten opzichte van de concurrentie, ten koste
van de totale winst in een markt. Ook is aangetoond dat deze resultaten
standhouden in situaties waarin de twee bedrijven significant verschillen in
hun onderliggende kostenstructuren.
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