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Voorwoord 

Voorwoord 

Dit proefschrift beschrijft de rode draad van een periode waarin ik 
werkzaam ben geweest op een grote ontwikkelingsafdeling. De rode 
draad is het continu verkorten van de doorlooptijd van produktont
wikkeling. 
Als intern organisatie-adviseur heb ik het genoegen gehad om de re
aliteit van produktontwikkeling gedurende ruim vier jaar van zeer 
dichtbij mee te maken. Halverwege deze periode ben ik verleid tot 
het vastleggen van mijn ervaringen in de vorm van een proefschrift. 
De bewuste en ook onbewuste medewerking van een zeer groot 
aantal collega-ontwikkelaars is de belangrijkste toegevoegde waarde 
geweest voor dit proefschrift. 

Toen ik me enigszins gedwongen begon te verdiepen in de literatuur 
over doorlooptijdverkorting, bleek achteraf dat een aantal van de ac
ties die al waren ondernomen een logisch gevolg waren van het 
praktisch toepassen van bekende bedrijfskundige theorieën. Door de 
praktijkervaring heb ik deze theorieën voor een deel kunnen uitbrei
den. Toch kwamen er ook duidelijke beperkingen aan het licht van 
theorieën, die in de literatuur zeer succesvol worden genoemd. 
Juist deze beperkingen hebben geleid tot de definitie en de toepas
sing van een nieuwe methode, waarbij bekende principes uit de lo
gistiek worden toegepast in produktontwikkeling. Voor mij is deze 
combinatie van disciplines juist de kern van Bedrijfskunde. 

De ontwikkelingsafdeling waar ik heb gewerkt heb ik aanvankelijk 
leren kennen als een "mannenwereld". Gelukkig komt daar de laatste 
jaren duidelijk verandering in. Als ik in dit proefschrift daarom veel
al spreek van "hij" in plaats van "hij/zij" dan berust dit slechts ten 
dele op de waarheid. 

Wald Siskens 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Een korte doorlooptijd van produktontwikkeling is een sterkte die 
door een bedrijf op verschillende manieren kan worden benut. Zo 
wordt de winstgevendheid van een bedrijf vaak veel sterker bepaald 
door een relatieve korte doorlooptijd van produktontwikkeling dan 
door bijvoorbeeld de ontwikkelingskosten of zelfs door de initiële 
kostprijs. 
Als intern organisatie-adviseur heb ik een onderzoek uitgevoerd bij 
een grote centrale ontwikkelingsafdeling van een multinationale 
business unit, waar reeds 40 jaar met circa 1000 medewerkers op een 
bepaalde manier produkten werden ontwikkeld. Voor deze organi
satie was een korte doorlooptijd, naast winstgevendheid, onder an
dere een voorwaarde om in een specifiek marktsegment een strategie 
van snelle volger te kunnen kiezen. 
Aangezien het onderzoek sterk oplossingsgericht was, is aanvanke
lijk gekozen voor het toepassen van bestaande methoden: Concurrent 
Engineering en Teamwork. Hierdoor werd de doorlooptijd verkort 
en werden bovendien twee parameters geïdentificeerd, die de door
looptijd van produktontwikkeling sterk beïnvloeden: de complexiteit 
van projecten en de inzet van schaarse ontwikkelaars. Het bleek mo
gelijk om methoden voor de besturing van een logistieke keten 
(''Theory of Constraints" en "Customer Order Decoupling Point") 
toe te passen om zowel de complexiteit van produktontwikkeling als 
ook de inzet van schaarse ontwikkelaars te reduceren. Hierdoor werd 
uiteindelijk de doorlooptijd verder gereduceerd en werd bovendien 
de productiviteit van de ontwikkelingsafdeling vergroot. 

In de praktijk bleek dat Concurrent Engineering, hier gedefinieerd als 
gelijktijdige uitvoering van activiteiten, door gezond denkende ont
wikkelaars impliciet wordt toegepast. Hoewel dit de introductie van 
het concept vereenvoudigde, rees de vraag of het expliciet toepassen 
van het concept nog toegevoegde waarde zou hebben. Hiertoe is een 
eenvoudige methode ontwikkeld voor de identificatie van mogelijk
heden voor tijdwinst door Concurrent Engineering. Met behulp van 
deze methode zijn gedetailleerde analyses van planningen gemaakt. 
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Een negental richtlijnen voor Concurrent Engineering zijn hiervan 
afgeleid. 
Door de toepassing van deze richtlijnen bij nieuwe projecten kon de 
geplande doorlooptijd gemiddeld met 10-20% kon worden verkort. 
Kennelijk voegde het expliciet toepassen van Concurrent Engineering 
wel degelijk waarde toe. 

De toepassing van Teamwork richtte zich in dit onderzoek vooral op 
het plannen van produktontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van 
de definitie van projectteams volgens Clark en Wheelwright [6]. Zij 
definiëren een continuüm van projectteams waarbij autonomie en 
multifunctionaliteit stapsgewijs toenemen: functionele, '1ichtgewicht 
projectleider", "zwaargewicht projectleider'' en autonome teams. 
Bij de start van het onderzoek werden projectplanningen in de on
derzochte organisatie veelal gemaakt door een stafafdeling in op
dracht van een projectcoördinator. Deze projectcoördinator gaf leiding 
aan een functioneel projectteam. 
Uit de literatuur is bekend dat een toename van de parameters auto
nomie en multifunctionaliteit van projectteams veelal leidt tot een 
verkorting van de doorlooptijd. De zogenaamde autonome teams, 
ook wel tiger-teams of skunk-works genoemd, zijn hiervan het meest 
extreme voorbeeld. 
Omdat beide parameters in de onderzochte organisatie laag 
scoorden, is de autonomie en multifunctionaliteit van projectteams in 
de betrokken organisatie stapsgewijs vergroot. Uiteindelijk kreeg de 
projectleider hierdoor invloed op de inzet van capaciteit via 
vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en functies in 
het projectteam. Het plannen van een project evolueerde hierdoor tot 
een meerdaags groepsproces, de Project Start Up genaamd (PSU), 
waarbij het projectteam zich bijna gedroeg als een autonoom team. 
Ondanks het feit dat de initiële planningen voorafgaand aan de PSU 
vaak bilateraal werden afgestemd en menig projectleider het nut van 
het groepsproces niet meer zag, bleken alle planningen circa 10% in 
doorlooptijd uit te schuiven, als ze tijdens de PSU zeer gedetailleerd 
werden doorgesproken! Hierdoor werd de betrouwbaarheid van de 
planningen sterk verbeterd. Nadat aan de aanwezigen de negen 
richtlijnen voor Concurrent Engineering werden uitgelegd, was de 
groep veelal zelf in staat de oorspronkelijke planningstarget weer te 
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halen (!) en vaak zelfs verder te reduceren. Gemiddeld kon de 
geplande doorlooptijd weer met 10 tot 20% worden gereduceerd. 

Bij de toepassing van Teamwork bleek dat een volledige introductie 
van autonome teams niet haalbaar was, omdat een beperkt aantal 
schaarse ontwikkelaars wordt ingezet op het kritieke pad van bijna 
alle produktontwikkelingsprojecten. Door genoemde schaarste maar 
ook door de noodzakelijke functionele specialisatie van deze 
ontwikkelaars is het inefficiënt ze fulltime in slechts één projectteam 
op te nemen. Verder valt op dat deze schaarse ontwikkelaars worden 
overbelast waardoor wachttijden optreden op het kritieke pad van de 
projecten. 
De inzet van de schaarse ontwikkelaars wordt grotendeels bepaald 
door de complexiteit van het project. Om de complexiteit van een 
project te kunnen definiëren beschouwen we produktontwikkeling 
als de laatste fase van de R&D keten voorafgegaan door 
verschillende fasen van technologie ontwikkeling. Deze keten wordt 
beschreven als een metafoor van een ijsberg: 
De klanten zien alleen de top van de ijsberg: produktontwikkeling. 
Onder water spelen zich echter de zogenaamde technologie projecten 
af. De technologie projecten leggen de basis voor de ontwikkeling 
van toekomstige produkten. De waterspiegel representeert een 
impliciet logistiek ontkoppelpunt tussen produkt en technologie 
ontwikkeling (zie figuur en kaft). 

Figuur. Soorten activiteiten in de R&D keten 
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In de praktijk blijkt dat regelmatig delen van technologie projecten 
worden uitgevoerd tijdens produktontwikkeling. Dit verlengt de 
doorlooptijd op drie manieren: 
1. het aantal activiteiten neemt toe en daarmee de werkinhoud 
2. het technisch risico neemt toe en daarmee het aantal iteraties 
3. de inzet van de schaarse ontwikkelaars neemt toe en daarmee de 

wachttijden voor de andere projecten. 
De complexiteit van een project wordt nu gedefinieerd als de mate 
waarin technologie ontwikkeling wordt uitgevoerd tijdens 
produktontwikkeling. 

Bovenstaande beschrijving roept op twee belangrijke punten een 
analogie op met de logistieke besturing van een jobshop: 

er is sprake van schaarse bronnen die grotendeels de output 
en doorlooptijd bepalen: "bottlenecks" 
er is sprake van een impliciet logistiek ontkoppelpunt in de 
R&Dketen. 

Voor beide punten zijn uit de Logistiek bekende oplossingen 
toegepast in Ontwikkeling om de doorlooptijd te reduceren: 

Bij de acceptatie van projecten worden alleen de bottlenecks 
gepland (Theory of Constraints). Voor de toepassing van dit 
concept in de onderzochte organisatie is een zogenaamde 
bottleneckplanner ontwikkeld die meerdere malen met succes 
is toegepast. 
Het impliciete ontkoppelpunt wordt expliciet bestuurd. De 
besturing is erop gericht dat tijdens produktontwikkeling 
geen technologie ontwikkeling meer uitgevoerd hoeft te wor
den. Nieuwe technologieën moeten vooraf worden ontwik
keld op basis van een lange termijn produktplan en vervol
gens eerst in bestaande produkten industrieel worden toege
past. Pas daarna worden ze daadwerkelijk in een nieuw pro
dukt toegepast. Hiertoe is een proces ontwikkeld en toegepast 
waarbij Marketing, Produktie en Ontwikkeling op een ge
structureerde manier technologie roadmaps opstellen: plannen 
waarin wordt aangegeven welke technologieën wanneer 
ontwikkeld moeten worden voor welke toekomstige produk
ten. 
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De gemiddelde doorlooptijd van produktontwikkeling wordt door 
deze logistieke besturing als volgt verkort: 
1. Als de bottlenecks optimaal worden gepland, worden de wacht

tijden geëlimineerd. 
2. Als de juiste technologieën vooraf worden ontwikkeld, neemt het 

aantal activiteiten af dat voor produktontwikkeling moeten 
worden uitgevoerd. 

3. Als de juiste technologieën vooraf worden ontwikkeld neemt 
bovendien de gemiddelde onzekerheid van de produkt
ontwikkeling af en daarmee het aantal iteraties. 

Bovendien neemt de efficiency van de inzet van de bottlenecks toe en 
daarmee het totale aantal produkten dat door de afdeling 
Produktontwikkeling binnen een bepaalde tijd kan worden 
ontwikkeld. 
Uit een historisch overzicht blijkt dat ten tijde van het onderzoek de 
gemiddelde doorlooptijd enigszins is gedaald bij een explosieve toe
name van het aantal produkten dat is ontwikkeld met een geredu
ceerd personeelsbestand. Hier moet weliswaar worden opgemerkt 
dat deze verbeteringen natuurlijk niet alleen aan dit promotie onder
zoek kunnen worden toegeschreven. Het is echter wel aannemelijk 
dat de interventies op de complexiteit van het project, zeker in com
binatie met de interventies op het inzetten van bottlenecks, hebben 
bijgedragen. 

Gedurende het onderzoek heb ik gemerkt dat er steeds meer techni
sche kennis nodig was om verdere verkortingen van de doorlooptijd 
te kunnen realiseren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat verdere 
verkortingen van de doorlooptijd in de onderzochte organisatie 
vooral gezocht moeten worden in het technisch inhoudelijk verbete
ren van het ontwikkelingsproces. Hiervoor worden een aantal glo
bale richtlijnen gegeven. 
Zo blijft Doorlooptijdverkorting in Ontwikkeling ... 
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Summary 

A short development lead-time is an asset that a company can exploit 
in various ways. Profitability, for example, is in rnany cases deter
rnined more strongly by a relative short product development lead
time than by the relative development cost or even by the .relative 
product cost-price. 
As internal management consultant, I have conducted an empirica! 
investigation in a central development organization of a multina
tional business unit. This organization, with a size of about 1000 em
ployees, has been developing new products for about 40 years. Be
sides profitability, this particular organization needed to reduce the 
development lead-time in order to operate as a fast follower in a spe
eitic attractive segment of the market. 
Since the investigation was strongly focused on practical solutions 
for the specific organization, well known concepts were applied ini
tially: Concurrent Engineering and Teamwork. This reduced the 
product development lead-time and, moreover, revealed two pa-:
rameters that strongly influence lead-time: the complexity of the 
projects and the utilization of scarce developers. By the application of 
well known logistics' concepts in product development, Theory of 
Constraints and Customer Order Decoupling Point, both the com
plexity of the projects as well as the utilization of scarce developers 
were reduced. This ultimately reduced product development lead
time and, moreover, increased the productivity of the development 
department 

The research shows that developers using their comrnon sense im
plicitly apply Concurrent Engineering, here defined as parallel exe
cution of activities. Although this made the introduetion of the con
cept relatively easy, the question was raised if the explicit application 
of the concept was still to add any value. Therefore a simple method 
was designed to identify opportunities for lead-time reduction by 
Concurrent Engineering. Using that method, a number of project 
plans were studied in detail. The study revealed nine rules to apply 
Concurrent Engineering. The application of those rules for new proj
ects reduced the planned lead-time on average by 10 to 20%. Appar
ently, the explicit application of Concurrent Engineering did add 
value. 
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The application of Teamwork in this research focused on the process 
of planning product development. Clark and Wheelwright's defini
tions of project teams were used [6]. They define a continuurn of 
project teams where autonomy and multi-functionality are stepwise 
increased: functional, lightweight project leader, heavyweight project 
leader and autonomous teams. 
At the start of the research, project plans in the organization con
cemed were made by experts in a staff department assigned by a 
project coordinator. The project coordinator chaired a functional proj
ect team. 
Literature shows evidence that an increase of the parameters auton
omy and multi-functionality of project teamscan leadtoa reduction 
of development lead-time. The so-called autonomous teams, or tiger
teams, are the most extreme example. 
Since both parameters scored relatively low in the organization con
cemed, the autonomy and multi-functionality of project teams was 
indeed increased step by step. Finally the project leader could actually 
steer the resource scheduling via representatives of the various func
tional departments in his project team. The planning process evolved 
into a two-day group process, the Project Start Up (PSU), where the 
team actually behaved as a tiger-team. 
Although prior to a PSU project leaders bilaterally reviewed the ini
tia! planning and most of them did not see the added value of the 
group session, the lead-time of all project plans increased on average 
by 10%, after the first round of detailed team discussion in the PSU. 
This significantly increased the reliability of the project plans. By ap
plying the nine rules for Concurrent Engineering (see above), the 
project team succeeded in the second round to reach the original 
schedule and insome cases even shorten it. On average the planned 
lead-time was reduced again by 10 to 20%. 

A case-study that was conducted after the application of Concurrent 
Engineering and Teamwork, showed that an exhaustive application 
of autonomous teams did notmake sense, because a small number of 
scarce developers are assigned to the critica! pathof almast all prod
uct development projects. Assigning those developers full-time to 
only one project team would be inefficient. Moreover, it becomes 
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clear that these scarce resources are often overplanned and over
loaded, causing delays on the critica! paths of almost all projects. 
The staffing of these scarce developers is largely determined by the 
complexity of the project. In order to define the complexity of a proj
ect, product development is seen as the last phase of the Research 
and Development (R&D) chain, preceded by various phases of tech
nology development. This chain can be described using an iceberg as 
a metaphor: 
Customers only see the tip of the iceberg: product development. Be
low the water surface technology projects are executed. The projects 
provide the base for the development of future products. The surface 
of the water represents an implicit Customer Order Decoupling Point 
in between product and technology development (see figure and 
cover). 

Figure: Types of activities in the R&D chain. 

In practice it appears that regularly partsof technology development 
are executed during product development. This increases product 
development lead-time in three ways: 

1. the number of activities increases and thus the amount of work to 
bedone 

2. the technica! risk increases and thus the number of iterations in 
the development process. 

3. the assignment of scarce resources increases and thus the delay 
times for other projects. 
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We now define complexity as the degree to which technology devel
opment is executed during product development. 

The case-study reveals an interesting analogy with logistics man
agement of a job-shop on two main subjects: 

the existence of scarce resources, largely determining output 
and lead-time: "bottlenecks", 
the existence of a Customer Order Decoupling Point in the 
R&Dchain. 

On both subjects solutions, well known in the area of Logistics, are 
applied to reduce lead-time in product development: 

In accepting new projects, only the capacity of the bottlenecks 
is planned (Theory of Constraints). To apply this concept in 
the organization concerned, as so-called bottleneck-planner is 
designed and applied successfully several times. 
The impHeit Customer Order Decoupling Point is explicitly 
managed. The objective is to make sure that no technology 
development is executed during product development. New 
technologies have to be developed pro-actively, based on a 
long term productplan. Only after their industrial application 
andrelease in an existing product, will new technologies ac
tually be applied in new products. To make this work a proc
ess is designed and applied which enables marketing, pro
duction and development to define technology roadmaps: plans 
that indicate which technologies will be developed for which 
future products and when. 

The correct application of the logistic concepts reduces product de
velopment lead-time in three ways: 
1. If the bottlenecks are scheduled effectively, all delays are elimi

nated, 
2. If the right technologies are pro-actively developed, the average 

number of activities for product development decreases, 
3. If the right technologies are pro-actively developed, the average 

complexity and risk of product development decreases and thus 
the number of iterations in the development process. 

Moreover, the bottlenecks are used more efficiently which increases 
the number of new products that can be developed within a specific 
time frame by the concerned development organization. 
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An hlstorical overview shows indeed that during the research the av
erage lead-time decreased, with simultaneously an explosion of the 
number of new products and a significantly reduced number of de
velopers. These effects are of course not caused only by this research. 
It is however plausible that the interventions on the complexity of 
projects, combined with interventions on the scheduling of bottle
necks, contributed to the improvements. 

During the research I have noticed that more and more technica! 
knowledge was needed to continuously reduce the lead-time. I am 
therefore convineed that any effort in further reduction of lead-time 
in the organization concemed should be directed toward technica! 
improvements of the development process. The last part of the thesis 
provides some general directions for further research. 

xi 
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Inleiding en Probleemstelling 

1. Inleiding en Probleemstelling 

Voor u ligt het proefschrift "Doorlooptijdverkorting in Ontwikkeling". De 
titel kan worden verklaard uit de omstandigheden waaronder dit proefschrift 
tot stand is gekomen. Dit wordt uitgelegd in paragraaf 1.1. Hierna wordt in 
paragraaf 1.2 de relevantie van het onderwerp aangeduid, zowel in het al
gemeen als in het bijzonder voor de organisatie waar het onderzoek is uitge
voerd. Dit leidt uiteindelijk in paragraaf 1.3 tot een omschrijving van de 
probleemstelling. 

1.1 Titelverklaring 

Het onderwerp van dit proefschrift is het verkorten van de door
looptijd van produktontwikkeling. 
Het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt heeft 
plaatsgevonden in de centrale ontwikkelingsafdeling van de business 
unit Philips Display Components. Deze afdeling is verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling van nieuwe produkten en technologieën 
voor de business unit. De business unit is georganiseerd in vier geo
grafische regio's, met een integrale verantwoordelijkheid voor fabri
cage en verkoop. Deze regio's zijn in wezen de klanten van de cen
trale ontwikkelingsafdeling. 
Voor Philips DisplayComponentsis een korte doorlooptijd van pro
duktontwikkeling een zeer belangrijk wapen in de concurrentiestrijd. 
De relevantie van het onderwerp wordt in het vervolg in meer details 
toegelicht. 

De titel van het onderzoek luidt "Doorlooptijdverkorting in Ontwik
keling". Deze titel heeft een tweeledige betekenis. 
In de eerste plaats wordt met "In Ontwikkeling" een beperking van 
het onderzoeksveld bedoeld: het onderzoek behandelt slechts de 
problematiek van doorlooptijdverkorting in een produktontwikke
lingsafdeling. 
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Het onderzoek geeft bovendien inzicht in de begrenzingen van reeds 
bekende methoden voor verkorting van de doorlooptijd van pro
duktontwikkeling. Zoals zal blijken heeft dit onderzoek geleid tot een 
nieuwe methode voor doorlooptijdverkorting die complementair is 
aan de bestaande methoden Concurrent Engineering en Teamwork. 
Ten tijde van het onderzoek was ik fulltime in dienst van de centrale 
ontwikkelingsafdeling als intern organisatie-adviseur. Het manage
ment van de betrokken organisatie heeft een aantal voor de hand lig
gende praktische randvoorwaarden gesteld aan het promotie
onderzoek: 

het onderzoek moet leiden tot concrete toepasbare resultaten 
de resultaten moeten door mij worden geïmplementeerd tot 
en met eventuele nazorg 
de primaire processen (met name "produkten ontwikkelen") 
in de organisatie moeten door het promotie-onderzoek zo min 
mogelijk worden verstoord. 

Met name de verantwoordelijkheid voor de implementatie en de na
zorg bepalen sterk het praktische en empirische karakter van dit 
promotie-onderzoek. De praktische implementatie van methoden be
kend uit de literatuur leidden tot aanvullingen op de methoden en 
tot zelfs tot de ontwikkeling van nieuwe methoden voor doorloop
tijdverkorting. Anders gezegd ''Doorlooptijdverkorting (als methode) 
in Ontwikkeling". 
Kortom, "in ontwikkeling" slaat zowel op de beperking van het on
derzoeksveld tot ontwikkelingsafdelingen als op een indicatie van de 
ontwikkelingsfase van mijn bevindingen. 

1.2 Relevantie van het onderwerp 

Een korte doorlooptijd van produktontwikkeling kan voor een orga
nisatie op verschillende manieren ten gelde worden gemaakt. Even
eens kan een (te) lange doorlooptijd op verschillende manieren een 
bedrijf benadelen. Zowel de literatuur als eigen onderzoek van Phi
lips onderstrepen het belang van een korte doorlooptijd. 
Ook voor de business unit waar het onderzoek is uitgevoerd wordt 
de verkorting van de doorlooptijd van produktontwikkeling gezien 
als een zeer belangrijk concurrentiewapen. 
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1.2.1 Algemeen belang van een korte doorlooptijd 

Als we spreken over een korte doorlooptijd, dan wordt daarmee geen 
absolute maar een relatieve maat bedoeld. Relatief ten opzichte van 
de concurrenten in dezelfde branche. 
Een relatief korte doorlooptijd van produktontwikkeling kan een 
sterkte zijn voor een bedrijf, om een aantal verschillende redenen: 

winstgevendheid 
flexibiliteit 
mogelijkheid tot incrementele ontwikkeling 
efficiency van produktontwikkeling 
betrouwbaarheid marktonderzoek 
mogelijkheid voor een "volgers" strategie. 

Winstgevendheid 
Door toenemende (internationale) concurrentie is de diversiteit van 
produkten de laatste jaren enorm gestegen. Verbeteringen in o.a. 
communicatie en logistiek hebben ertoe geleid dat consumenten en 
bedrijven door een toenemend aantal leveranciers kunnen worden 
benaderd. Het volume van bestaande markten neemt toe en nieuwe 
markten worden gecreëerd. In de strijd om de gunsten van de con
sument proberen leveranciers zich van elkaar te onderscheiden. Kot
Ier spreekt in dit kader zelfs over mass-customizing [1]: massa
produkten moeten worden ontwikkeld voor zeer specifieke markt
segmenten. In een toenemend aantal gevallen moeten prodakten 
zelfs specifiek voor een klant worden gemaakt. 

Testen 
20% 

Commercialisatie 
21% 

Ontwikkeling 
43% 

Idee selectie 
9% 

Business Analyse 
7% 

Figuur 1.2-1 Gemiddelde opbouw van de duur van de produktlevenscyclus (Booz, 
Allen & Hamilton) 
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Hierdoor stijgt het aantal produkten dat naast elkaar wordt aange
boden en wordt bovendien de periode korter waarin investeringen 
kunnen worden terugverdiend. Waar voorheen de doorlooptijd van 
produktontwikkeling slechts een fractie was van het totale levens
duur van het produkt, wordt dit langzaam maar zeker een dominant 
deel 1• Een onderzoek van Booz, Allen en Hamilton [2] heeft aange
toond dat gemiddeld 43% van de produktlevensduur in beslag wordt 
genomen door de ontwikkeling, terwijl gemiddeld slechts 21% van 
de tijd overblijft voor commercialisatie! (zie Figuur 1.2-1). De investe
ringen die zijn gedaan in de ontwikkeling van een nieuw produkt 
moeten dus in een steeds korter wordende periode worden terugver
diend, waardoor het risico voor de ondernemer groter wordt. Een 
manier om dit risico te reduceren is het verkorten van de relatieve 
doorlooptijd van produktontwikkeling ten opzichte van de concur
renten. Diegene die als eerste een nieuw produkt introduceert heeft 
immers de langste commercialisatie periode, doorloopt als eerste de 
leerkromme en heeft zodoende de grootste gemiddelde bijdrage. 

Het ligt voor de hand dat in dergelijke branches een korte doorloop
tijd van produktontwikkeling een belangrijk concurrentiewapen is. Ik 
merk bewust op "in dergelijke branches", omdat een korte doorloop
tijd van produktontwikkeling niet voor alle branches even belangrijk 
is. Er zijn een aantal typische kenmerken te noemen van branches 
waarbij een korte doorlooptijd een belangrijk concurrentiewapen is. 
Bij complexe componenten ontwerpen klant en leverancier vaak hun 
produkten tegelijkertijd (co-design). Dit betekent dat het voor de 
klant moeilijk is, zo niet onmogelijk, om gedurende de levensduur 
van zijn produkt een andere leverancier in de arm te nemen. Veelal 
worden in dergelijke branches langdurige leverancierscontracten afge
sloten. Een leverancier met een korte doorlooptijd heeft in een derge
lijke branches het voordeel dat deze contracten bij de introductie van 
zijn produkt nog niet allemaal zijn afgesloten. 
De snelheid waarmee technologieën zich ontwikkelen c.q. verbeteren 
verschilt per produkt. Produkten zoals personal computers, commu
nicatie systemen, kopieerapparaten kenmerken zich door een snelle 

1 Met produktlevensduur wordt in dit proefschrift de doorlooptijd 
van het totale produktcreatie- en realisatie-proces bedoeld. Zie ook 
Figuur 1.2-1. 
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ontwikkeling c.q. verbetering van nieuwe technologieën. Bolwijn en Kum
pe [3] geven een voorbeeld van de afnemende duur van de levenscy
clus van typemachines (zie Figuur 1.2-2). Bij de introductie van een 
nieuwe technologie doorlopen alle leveranciers in wezen weer op
nieuw de leerkromme. Naarmate de ervaring met de vorige techno
logieën minder relevant is voor het succesvol toepassen van de 
nieuwe technologie, kunnen nieuwe concurrenten eenvoudiger toetreden. 
Verder worden door de snelle verbeteringen, de bestaande produk
ten relatief snel ouderwets, wat veelal neerkomt op een sterke prijsero
sie. 
In het kader van dit onderzoek noemen we dit "ontwikkeltijd
gevoelige branches". 

Omzet 
200~----------------------------------, 

180 
160 
140 
120 
100 
80 

Mechanics 
'---J 

20 Electronics 

~W~M~~OO~~MMronNMMOO~ 
Gemiddelde s1nds 1896 = 13 jaartallen 

Figuur 1.2-2 Voorbeeld van afnemende levenscycli (typemachines) 

Vaak wordt echter beweerd dat daarom alleen zogenaamde high
tech branches sterk concurreren op de doorlooptijd van produktont
wikkeling. In Zweden is echter een onderzoek uitgevoerd bij 109 
willekeurige bedrijven gericht op de vraag of verkorting van de 
doorlooptijd van ontwikkeling bij meer conventionele produkten ook 
een belangrijk concurrentiewapen is [4]. Het onderzoek bevestigt het 
belang van een korte doorlooptijd ook voor de "niet high-tech" in
dustrie. Representatieve bedrijven voor dit onderzoek bevonden zich 
o.a. in de meubelbranche. In deze branche bepaalt de modegevoeligheid 
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van de klanten in grote mate de noodzaak om snel te reageren op 
marktvragen (lees: snel te kunnen ontwikkelen). 

Om het belang van een korte doorlooptijd van produktontwikkeling 
aan te geven wordt regelmatig verwezen naar een onderzoek van 
McKinsey [5]. Dit onderzoek toont aan dat de winstbijdrage van een 
nieuw produkt het sterkst wordt beïnvloed door de doorlooptijd van 
produktontwikkeling. In een bepaalde ontwikkeltijdgevoelige 
branche, werden in een tijdsbestek van een half jaar door verschil
lende leveranciers vergelijkbare nieuwe produkten geïntroduceerd. 
Door een snelle stijging van het aanbod daalde de prijs van het pro
dukt zeer snel na de eerste introductie. Degene die als eerste het pro
dukt introduceerde kon daardoor nog een relatief grote marge op
strijken. 

relatieve 
inkomsten 

0% 

-10% 

-20% 

-30% 

6 maanden 
later geïntro

duceerd 

-33% 

kosten van 
het produkt 
9%te hoog 

ontwikkelingsbudget 
50% overschreden 

-4% 

-40o/o~----------------------------------~ 

Figuur 1.2-3 Belang van een korte doorlooptijd van produktontwikkeling volgens 
McKinsey 

Figuur 1.2-3 geeft op de y-as de relatieve inkomsten neer van drie 
verschillende concurrenten in deze branche, één die 6 maanden later 
het produkt introduceerde, één die op tijd introduceerde met een on
voldoende uitontwikkeld produkt (en daarmee een hogere kostprijs) 
en tenslotte één die op tijd introduceerde, maar daarbij het ontwik
kelingsbudget met 50% overschreed. Uit Figuur 1.2-3 blijkt dat naast 
de doorlooptijd van produktontwikkeling, zowel de kostprijs van het 
produkt als ook de kosten van de ontwikkeling bepalend zijn voor de 
inkomsten uit een nieuw produkt, maar dat de relatieve invloed van 
de doorlooptijd van ontwikkeling verreweg de grootste is. 
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Onderzoek van Clark en Wheelwright [6] geeft vergelijkbare resul
taten: een produkt dat tegelijk met de concurrenten wordt geïntrodu
ceerd genereert potentieel een gemiddelde winst. Als men zes maan
den eerder een nieuw produkt introduceert, dan kan de potentiële 
winst worden verdrievoudigd, terwijl een introductie zes maanden 
later de potentiële winst halveert. Het is opvallend dat een te vroege 
introductie kan leiden tot minder winst (zie Figuur 1.2-4). 

Clark en Wheelwright gaan uit van zogeheten marktvensters: een 
tijdsperiode waarbinnen er voor een bepaalde markt behoefte bestaat 
aan een bepaald produkt. Dit betekent dat men zowel te laat alsook 
te vroeg een produkt kan introduceren. Te laat introduceren spreekt 
voor zich: als de vraag naar een produkt eenmaal is verzadigd heeft 
introduceren van eenzelfde produkt geen zin meer. Het is interessant 
dat Clark en Wheelwright ook spreken van "te vroeg" introduceren. 

Cumulatieve winst 
gedurende 

product levenscyclus 

3x 

2x 

1x 

6 maanden 
te vroeg 

0 6 maanden Tijd (maanden) 

te laat 

Moment van markt-introductie (ten opzichte van competitie) 

Figuur 1.2-4 Relatie tussen cumulatieve winst en produkt introductiemoment (Clark 
en Wheelwright) 

Ze gaan ervan uit dat de markt rijp moet zijn voor een bepaald pro
dukt. Als de markt dat nog niet is heeft introductie van een nieuw 
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produkt (zelfs als eerste) geen zin. Uit onderstaand kader blijkt dat 
dit idee reeds veel ouder is. 

Nothing in this world is so powerJul as an idea whose time has come . 
Victor Hugo 

Flexibiliteit 
Bolwijn en Kurnpe [3] onderscheiden trends in de marktvraag waar
aan door multinationals voldaan moet worden. De trends volgen el
kaar op en zijn min of meer een logisch gevolg van elkaar. De trends 
kunnen worden omschreven als een streven van de industrie naar 
een bepaald aspect van het produktaanbod. 
Figuur 1.2-5 geeft deze verschillende aspecten in de tijd weer. 
Bolwijn en Kumpe omschrijven de efficiënte -, de kwaliteits-, de 
flexibele- en de innovatie firma. Hieruit blijkt dat met name de flexi
bele en de innovatie firma behoefte hebben aan een korte doorloop
tijd van produkt-ontwikkeling (jaren 80 en 90). 

'60 '70 '80 '90 

Efficiency 

Quality 

Flexibility 

Innovativeness 

Figuur 1.2-5 Trends in de marktvraag (Bol wijn en Kumpe) 

De kern van de flexibele firma is zelfs het verkorten van de door
looptijd van vraag tot klant. Voor de innovatieve finna noemen Bol
wijn en Kumpe het versnellen van het produkt creatie proces als een 
van de belangrijkste verbeteringen voor de innovatieve firma. 

Incrementele ontwikkeling 
In de literatuur worden twee vormen van produktontwikkeling on
derscheiden: radicale en incrementele produktontwikkeling [7, 30]. 
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Bij een radicale ontwikkeling is de verandering van prestatie ten op
zichte van het voorgaande produkt zeer groot. In sommige gevallen 
is er zelfs geen vergelijkbaar voorgaand produkt. Bij incrementele 
ontwikkeling wordt een produkt stapsgewijs ontwikkeld en geïntro
duceerd. Hiermee probeert men het risico te minimaliseren dat het 
nieuwe produkt niet aanslaat. In feite volgt men het bestaande 
(succesvolle) produkt zeer nauwkeurig en verbetert men het produkt 
slechts in kleine stappen waarvan men "weet" dat de klanten dit 
waarderen. Het ligt voor de hand dat het risico voor de ondernemer 
minder groot is bij incrementele ontwikkeling dan bij radicale ont
wikkeling. Men moet dan wel in staat zijn om de veranderingen in de 
vraag van de klanten op de voet te volgen en daarop in te spelen. Met 
andere woorden: men moet snel produkten kunnen aanpassen c.q. 
ontwikkelen. 
Ook Stalk [7] onderscheidt in zijn onderzoek bedrijven die hun pro
dukten stapsgewijs verbeteren en bedrijven die hun produkten radi
caal verbeteren. Een noodzakelijke voorwaarde voor incrementele 
ontwikkeling is ook volgens Stalk echter een korte doorlooptijd van 
ontwikkeling [8]. Naast de mogelijkheid om snel te reageren op ver
anderende of nieuwe wensen van de klanten noemt Stalk de moge
lijkheid om eventueel gemaakte fouten weer snel te herstellen. 

Efficiency van Ontwikkeling 
Smith, Preston en Reinertsen [9] noemen een ander voordeel van een 
korte doorlooptijd: het efficiënte gebruik van schaarse middelen. 
Voor een ontwikkelingsafdeling zijn twee soorten schaarse middelen 
te noemen: de ontwikkelaars zelf en de apparatuur waarvan de ont
wikkelaars gebruik maken zoals workstations, test-apparatuur, 
proef-lijnen, etc. Het aantal projecten dat door een ontwikkelingsaf
deling met een beperkte hoeveelheid middelen kan worden uitge
voerd neemt toe met de afname van de doorlooptijd: de middelen 
worden efficiënter ingezet. Dit geldt zowel voor de hardware als 
voor de mensen die worden ingezet. 
Echter, dit voordeel bestaat onder de aanname dat een kortere door
looptijd ook leidt tot minder inzet van capaciteit. Dit kan als volgt 
worden verklaard: als de uitvoering van een activiteit (tijdelijk) 
wordt onderbroken (door een ander "belangrijker" project), dan 
wordt bij de voortzetting van de activiteit een deel van de reeds uit
gevoerde taken herhaald. De totale capaciteit voor een project bestaat 
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zodoende uit de som van de noodzakelijke capaciteit vermeerderd met 
de som van herhalingscapaciteit voor de tijdelijke onderbrekingen. Als 
de doorlooptijd wordt verkort neemt de kans op het aantal onderbre
kingen af en daarmee de herhalingscapaciteit, zelfs bij constante 
noodzakelijke capaciteit. Zodoende wordt de totale capaciteit voor 
hetzelfde project gereduceerd waardoor de efficiency van ontwikke
ling wordt vergroot. Hierop wordt later in meer detail teruggeko
men. 
Verder moet worden opgemerkt dat het onderzoek van McKinsey 
juist aantoont dat het verstandig kan zijn de kosten van ontwikkeling 
te vergroten als dit tenminste leidt tot een verkorting van de door
looptijd. 

Betrouwbaarheid marktonderzoek 
Gomory [10] noemt als voordeel van een korte doorlooptijd dat de 
voorspellingsproblematiek van marktonderzoek voor een groot deel 
wordt opgelost. De kern van deze problematiek is dat men bij de 
start van de ontwikkeling niet de actuele wensen van klanten moet 
vertalen in een produkt, maar verwachte wensen op het moment van 
introductie van het nieuwe produkt. Hoe langer de doorlooptijd, hoe 
verder de introductie in de toekomst ligt, hoe moeilijker het zal zijn 
de wensen van klanten te voorspellen. 
Als de doorlooptijd echter zeer kort is, kan een bedrijf een produkt 
ontwikkelen op basis van de actuele (meetbare) wensen van klanten. 
Dit staat ook bekend als rapid prototyping: het eerste produkt snel op 
de markt brengen en vervolgens de volgende versies snel aanpassen 
aan de werkelijke kooppatronen in de markt. 
Ook hiervoor is een korte doorlooptijd van produktontwikkeling een 
vereiste. 

"Volgers" strategie 
Een bedrijf met een korte doorlooptijd van produktontwikkeling 
hoeft niet per definitie na te streven om als eerste in de markt te zijn. 
Hoewel het bedrijf dat als eerste op de markt komt meestal het snelst 
de gedane investeringen terugverdient (zie McKinsey), is er ook een 
risico aan verbonden. Het is immers maar de vraag of men de eerste 
is met het juiste produkt in de juiste markt. 
Om dit risico te minimaliseren is een mogelijke alternatieve strategie: 
de "snelle en flexibele volger". De terugverdien-periode start welis-
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waar later, maar de totale investeringen kunnen geringer zijn als men 
gebruik kan maken van de ervaringen van de eerste aanbieder ("goed 
gestolen is half ontwikkeld"). Dit kan zowel slaan op ervaringen met het 
ontwerp van het produkt als met de marketing van het produkt. In 
feite laat men de eerste aanbieder bewust deze risico's nemen. 
Een volgers strategie is vooral dan succesvol als men relatief snel na 
de eerste aanbieder het verbeterde produkt kan introduceren. Ook 
hiervoor is zodoende een korte doorlooptijd van produktontwikke
ling een kritische succesfactor. Bovendien gaat een volgers strategie 
alleen dan op als de technologische achterstand ten opzichte van de 
eerste aanbieder relatief klein is. Men ziet deze strategie dan ook 
vooral bij incrementele aanpassingen van produkten. Als men be
denkt dat het merendeel van nieuwe succesvolle produkten in feite 
aanpassingen van bestaande produkten zijn, dan zijn er veel situaties 
denkbaar waarbij een volgers strategie succesvol kan worden toege
past. 

hoog 

laag 
Kosten reductie _ Herpositioneringen 

laag hoog 
Nieuw voor de markt 

Figuur 1.2-6 Categorisering van nieuwe produkten (Booz, Allen & Hamilton) 

Een onderzoek van Booz, Allen en Hamilton [2] onderschrijft de stel
ling het merendeel van succesvolle nieuwe produkten aanpassingen 
aan bestaande produkten zijn. Figuur 1.2-6 representeert een analyse 
uit genoemd onderzoek, waarbij een groot aantal nieuwe produkten 
zijn beoordeeld op de mate waarin het produkt bij introductie nieuw 
voor de markt en nieuw voor de leverancier was. Volgens dit onder-
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zoek is het relatieve aantal succesvolle nieuwe produkten (nieuw 
voor de markt zowel als voor de leverancier) slechts een fractie van 
het totaal aantal nieuwe produkten (zie Figuur 1.2-6). De grootste 
groep succesvolle nieuwe produkten zijn de aanpassingen aan be
staande produkten. 

Samengevat onderschrijft de literatuur het belang van een relatief 
korte doorlooptijd van produktontwikkeling. Verder blijkt dat een 
korte doorlooptijd een sterkte is die op een aantal verschillende ma
nieren kan worden benut. Evenzo is een relatief lange doorlooptijd 
van produktontwikkeling een zwakte die een bedrijf op dezelfde 
manieren kan benadelen. 
Later zal duidelijk worden gemaakt dat de onderzochte organisatie 
de doorlooptijd van produktontwikkeling wil verkorten om deze 
sterkte vervolgens te benutten volgens een aantal van deze boven
staande manieren. 

1.2.2 Belang van korte doorlooptijd volgens intern onderzoek 

Uit intern onderzoek op andere plaatsen binnen Philips [11] zijn ook 
voldoende voorbeelden te vinden van het belang van een korte 
doorlooptijd van produktontwikkeling. Twee sprekende voorbeelden 
hiervan uit twee verschillende branches worden hieronder kort toe
gelicht. 

Integrated circuits 
Hieronder wordt een gevalstudie beschreven van de introductie van 
een bepaald type integrated circuit (IC), waarbij Philips naast een 
viertal andere aanbieders opereerde. 
Bij de introductie van nieuwe produkten op deze markt is het type
rend dat de eerste aanbieder relatief snel wordt gevolgd door haar 
concurrenten met qua specificatie nagenoeg hetzelfde produkt. 
De explosieve groei in aantallen van dergelijke produkten leidt ertoe 
dat binnen één jaar na marktintroductie van het eerste produkt, de 
verschillende aanbieders een vergelijkbare learningcurve hebben 
doorlopen (Figuur 1.2-7 geeft de afnemende kostprijs weer van een 
bepaald type IC als functie van de tijd) .. Daarom zijn de kostprijzen 
voor de verschillende aanbieders na één jaar nagenoeg vergelijkbaar, 
waardoor de marktprijs stabiliseert. Als men echter binnen het eerste 
half jaar kijkt dan valt een enorm prijsverschil op tussen de eerste en 
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de volgende aanbieders, als gevolg van de steile Iearningcurve die de 
eerste aanbieder heeft doorlopen. In een dergelijke markt kan de eer
ste aanbieder in een korte tijd een hoge winst per produkt opstrijken. 

g 
"0 e 
0. -0 -Cf) 

0 
(.) 

0 1 2 3 4 5 
Years of Product Life Cycle 

Figuur 1.2-7 Effect van leamingcurve op de kosten van een produkt 

Tevens worden in het eerste deel van de produktlevenscyclus relaties 
tussen klanten en leveranciers opgebouwd. In zeer korte tijd, in dit 
geval binnen één jaar worden de contracten met de leveranciers vast
gelegd, veelal voor een langere periode. 
De "derde aanbieder" in deze gevalstudie, die slechts 8 maanden na 
de eerste aanbieder zijn produkt op de markt bracht, is nog nauwe
lijksin staat om over de gehele produktlevenscyclus winst te genere
ren.(zie Figuur 1.2-8). De vierde en vijfde aanbieder verliezen alleen 
geld. 

Consumenten elektronica 
Het volgende voorbeeld behandelt de introductie van een nieuw 
produkt in de branche van consumenten elektronica. Al vrij snel na
dat Philips een nieuw produkt had geïntroduceerd (als eerste!) boden 
de concurrenten een vergelijkbaar produkt aan. Deze toename van 
het aanbod leidde tot een sterke daling van de verkoopprijs. Deze 
prijsontwikkeling als gevolg van een explosie van de aantallen was 
voorzien. Om dit op te vangen had men een target kostprijs berekent 
waarbij continu winst kon worden gemaakt. 
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Figuur 1.2-8 Relatie tussen winstgevendheid en moment van marktintroductie 

Om aan deze target kostprijs te voldoen was in het tweede jaar na de 
marktintroductie een tweede versie van het produkt gepland (zie 
Figuur 1.2-9). 
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Figuur 1.2-9 Geplande prijsontwikkeling van een nieuw produkt 

Tijdens de ontwikkeling van de tweede versie ontstonden er tekorten 
in de ontwikkelingsbudgetten. In plaats van de budgetten voor het 
project te vergroten (o.a. meer capaciteit) werd men aan het oor-
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spronkelijke projectbudget gehouden. Hierdoor werd het project 
vertraagd en werd de uiteindelijke introductie met één jaar uitge
steld. 
Door de learningcurve namen de kosten van de eerste versie van het 
produkt nog wel af, maar hiermee kon het intrinsiek duurdere pro
duktontwerp de prijserosie niet bijbenen. Het gevolg was dat in het 
tweede jaar een verlies geïncasseerd moest worden (zie Figuur 1.2-
10). 

Ouantities 
150.000 375.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 

Figuur 1.2-10 Bedrijfsresultaat ten tijde van de invoering van een tweede versie van 
een nieuw produkt 

Achteraf heeft men geconstateerd dat dit verlies vele malen groter 
was dan de gevraagde uitbreiding van het (ontwikkelings)budget. 
Ook hier bleek de doorlooptijd van produktontwikkeling een signifi
cantere invloed op de winstgevendheid te hebben dan de kosten van 
produktontwikkeling. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met het on
derzoek van McKinsey (zie Figuur 1.2-3), dat overigens in dezelfde 
periode is uitgevoerd. 
De branches die hier zijn genoemd kunnen ook als ontwikkeltijdge
voelige branches worden gekarakteriseerd. Ook hier valt op dat het 
voor complexe halffabrikaten belangrijker is om als eerste op de 
markt te zijn. Omdat klanten hun (nieuwe) produkten moet aanpas
sen aan de specifieke kenmerken van de component (co-design), 
worden contracten veelal aangegaan voor de hele levensduur van het 
eind produkt. 
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Het intern onderzoek van Philips bevestigt dat ook hier een korte 
doorlooptijd van produktontwikkeling bepalend is voor de winst
gevendheid van het bedrijf . 

1.3 Definitie van het onderzoeksveld en probleemstelling 
In deze paragraaf wordt allereerst een omschrijving gegeven van de organi
satie waar het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens wordt het onderzoeksveld 
gedefinieerd. 
In 1.2 is reeds aangegeven waarom een korte doorlooptijd van produktont
wikkeling in het algemeen respectievelijk voor Philips een belangrijk concur
rentiewapen kan zijn. In 1.3.3 wordt uitgelegd waarom het management 
van de ontwikkelingsafdeling waar het onderzoek is uitgevoerd de doorloop
tijd van haar produktontwikkeling wil verkorten. Dit vormt de aanleiding 
tot de definitie van de probleemstelling. 

1.3.1 Beschrijving van de onderzochte organisatie 

In het vervolg van dit proefschrift noemen we Philips "de Multinational", 
de business unit waar het onderzoek is uitgevoerd "de Business Unit" en de 
ontwikkelingsafdeling "de Centrale". 

De Business Unit 
De Business Unit opereert internationaal en heeft een groot aantal 
werknemers (meer dan 10.000). De organisatie is opgezet in vier geo
grafische regio's, die elk opereren als een zelfstandige unit: Noord
Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Far East. Iedere regio heeft zijn 
eigen winst- en verlies-verantwoordelijkheid. 

I Management Te~~ 
"de Business Unit" 

Ontwikkeling 
"de Centrale" 

Regio 1 Regio 2 Regio 3 
Produktie Produktie Produktie 

Marketing & Sales Marketing & Sales Marketing & Sales 

Figuur 1.3-1 Organigram van de Business Unit 
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Verder heeft iedere regio één of meer fabrieken en een eigen Mar
keting en Sales (zie Figuur 1.3-1). Voor nieuwe produlden zijn alle 
regio's echter aangewezen op één ontwikkelingscentrum, "de Cen
trale". 

De Centrale 
Met een personeelsbestand van circa 1000 medewerkers is de Cen
trale primair functioneel opgedeeld. Naast een proeffabriek kent de 
Centrale verschillende afdelingen voor de Voorontwikkeling, de 
Produktontwikkeling en de Machineontwikkeling (zie Figuur 1.3-2). 

Voor
Ontwikkeling 

Management Team 
"de Centrale" 

Produkt 
Ontwikkeling 

Machine 
Ontwikkeling 

Figuur 1.3-2 Organigram van "de Centrale" 

De Centrale bestaat al 40 jaar. Jonge medewerkers spreken van een 
dynamische omgeving, maar oudere cynische ontwikkelaars bewe
ren dat er in 40 jaar nooit echt iets is veranderd of verbeterd, behalve 
natuurlijk het produkt zelf. De historie van de ontwikkeling van het 
produkt kan worden gekarakteriseerd aan de hand van een aantal 
grote technologische doorbraken zoals van zwart-wit naar kleur, van 
hibri naar matrix beeldbuizen, van een beeldformaat van 4:3 naar een 
formaat van 16:9. In de bijlage worden de onderdelen en de werking 
van de beeldbuis kort toegelicht. 

Vele reorganisaties waarbij voornamelijk een functionele en een pro
dukt-georiënteerde organisatiestructuur elkaar afwisselden hebben 
het daadwerkelijke ontwikkelingsproces en/ of de belangrijkste spe
lers echter nauwelijks veranderd. 
De klanten van de Centrale zijn de regionale Marketing & Sales afde
lingen en de fabrieken. Marketing & Sales is verantwoordelijk voor 
de planning, definitie en verkoop van de nieuwe produkten, die uit
eindelijk door de regionale fabrieken worden geproduceerd. Iedere 
klant heeft zijn eigen cultuur, afzetgebieden en produkten. 
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Omdat het onderzoek zich voornamelijk richt op produktontwikke
ling wordt deze afdeling hieronder meer gedetailleerd beschreven. 
Tevens zullen tevens de interfaces met de afdelingen Voorontwikke
ling, Machine Ontwikkeling en Proeffabricage beknopt worden toe
gelicht. 

Produkt Ontwikkeling 
De afdeling Produkt Ontwikkeling in de Centrale heeft als taak het 
specificeren, industrieel ontwerpen en ontwikkelen van het produkt 
en het produktieproces. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van 
beschikbare, in de praktijk bewezen technologieën. 
De afdeling Voorontwikkeling is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van (nieuwe) technologieën en de toepassing van deze 
technologieën op laboratorium schaal. Deze toegepaste technologieën 
worden in de produktontwikkeling eerst industrieel "uitontwikkeld" 
alvorens toe te passen in nieuwe of bestaande produkten. Het moge 
duidelijk zijn dat de scheiding tussen Voorontwikkeling en Produkt 
Ontwikkeling in de praktijk niet altijd even scherp is. Later in dit 
onderzoek wordt hierop uitgebreid ingegaan. 

Produkt Ontwikkeling bestaat uit circa 250 mensen verdeeld over vijf 
afdelingen (zie Figuur 1.3-3): 

Vier ontwikkelingsafdelingen die verantwoordelijk zijn voor 
de ontwikkeling van de verschillende functionele onderdelen 
van het produkt inclusief de bijbehorende produktie· 
processen2: 

1. de omhulling (glas) en de thermische processen, 
2. de afbuigspoel en de meet- en match processen, 
3. het elektronenkanon en de fysische processen, 
4. de schermbedekking (matrix en fosforen), het 

schaduwmasker en de schermbewerkingsprocessen. 
(Voor een uitleg van de werking en de fabricage van de 
beeldbuis wordt verwezen naar de bijlage). 

2 Als in het vervolg wordt gesproken over produktontwikkeling 
wordt zodoende zowel produkt- als proces-ontwikkeling bedoeld. 
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Een afdeling Projectmanagement, die middels aangestelde 
projectleiders verantwoordelijk is voor de projectcoördinatie 
over de afdelingen van Ontwikkeling heen; zij bewaakt de 
systeemeisen van het totale produkt (specificatie) en is voor 
Ontwikkeling de belangrijkste verbinding naar de 
opdrachtgevers. 

Een projectleider van een ontwikkelingsproject is 
verantwoordelijk voor de technische produktprestatie, de 
kostprijs van het produkt, de doorlooptijd en het budget van 
het ontwikkelingsproject tot en met het aanlopen van de 
ontwikkelde produktenen processen in de produktiecentra. 

Component & Proces 
Ontwikkeling 1 

Component & Proces 
0 ntw ikkeling 2 

Component & Proces 
Ontwikkeling 3 

Component & Proces 
0 ntw ikkeling 4 

Figuur 1.3-3 Organigram van Produkt Ontwikkeling 

Een centraal projectenbureau ondersteunt de verschillende 
afdelingen op het gebied van projectplanning. 

De afdeling Produkt Ontwikkeling werkt nauw samen met de 
Machine Ontwikkeling en de Proeffabriek Deze laatste is opgesteld 
voor het verifiëren van de ontwikkelde processen en het fabriceren 
van proefprodukten. Parallel aan de produkt- en proces
ontwikkeling worden door de afdeling Machine Ontwikkeling 
desgewenst nieuwe machines of produktielijnen ontwikkeld. Tevens 
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is er een intensieve samenwerking met externe toeleveranciers van 
componenten (o.a. glas en metalen onderdelen). 

De projectorganisatie 
Voor de uitvoering produktontwikkelingsprojecten worden project
teams samengesteld. Deze teams bestaan uit medewerkers van de 
verschillende afdelingen van Produkt Ontwikkeling, afhankelijk van 
de componenten en processen die moeten worden ontwikkeld of 
aangepast. Voor een totaal nieuw produkt bestaat het team zodoende 
uit ontwikkelaars van alle afdelingen. De medewerkers blijven echter 
rapporteren aan de manager van de afdeling. Deze manager is ver
antwoordelijk voor de toewijzing van capaciteit, de voortgangscon
trole en de professionaliteit waarmee de ontwikkelaars hun vak be
drijven (mechanica, fysica, chemie, etc.). Aangezien de organisatie is 
gestructureerd aan de hand van de functie van het produkt vindt 
men in één afdeling vaak verschillende vakgebieden. Men kan de or
ganisatiestructuur daarom karakteriseren als een mengvorm tussen 
een puur functionele een puur produktgerichte structuur. 
De projectleider coördineert de afhankelijkheden tussen de activitei
ten die door de verschillende afdelingen worden uitgevoerd. In der
gelijke situaties kan het voor de ontwikkelaars onduidelijk zijn aan 
wie ze rapporteren. Op dit zogenaamde "meer-bazen" fenomeen 
wordt later teruggekomen. 

Ten tijde van het onderzoek ben ik twee jaar werkzaam geweest als 
lid van het management team van de afdeling Produkt Ontwikkeling 
en twee jaar als lid van het management team van de centrale ont
wikkeling, waarvan Produkt Ontwikkeling deel uitmaakt. 

1.3.2 Definitie van het onderzoeksveld 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de Centrale. De Centrale is 

. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van produkten, processen, 
componenten en machines. Naast produktontwikkeling is de Cen
trale ook verantwoordelijk voor Voorontwikkeling en Research. Re
search wordt door de Centrale uitbesteed bij de centrale Research af
deling van de Multinational. Dit wordt ook wel contract-research ge
noemd. 
Het onderzoek heeft echter betrekking op de doorlooptijd van 
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produktontwikkeling. Eerst wordt aannemelijk gemaakt dat pro
duldontwikkeling slechts een onderdeel is van de totale R&D keten: 
Research - Voorontwikkeling - Produktontwikkeling. Vervolgens 
wordt ingegaan op de definitie van Produktontwikkeling. 

Produktontwikkeling als deel van de R&D keten 
Produktontwikkeling is in de Business Unit slechts een deel van de 
R&D keten. Produktontwikkeling is erop gericht om met bestaande 
bewezen technieken nieuwe produkten te ontwikkelen. In feite kun
nen we beter spreken van bestaande produkten veranderen. De ba
siscomponenten en de werking van de beeldbuis zijn al 40 jaar on
veranderd gebleven. 

Voorafgaand aan produktontwikkeling worden in de Centrale nieu
we technologieën toegepast en getoetst op hun verwachte bijdrage 
aan het produkt. De aard van dit werk is redelijk ambachtelijk: veelal 
wordt proefondervindelijk vastgesteld hoe een nieuwe technologie 
kan bijdragen tot een betere prestatie van het produkt. 

Een laser kan voldoende gerichte energie genere
ren om (nauwkeurige) metalen verbindingen te 
maken. 
Een samengestelde hoofdlens kan in een elektro
nenkanon een scherpere spot bereiken en een be
ter hoogspanningsgedrag. Met lasertechnologie 
kan een samengestelde hoofdlens van een elek
tronenkanon in massa worden 
Door het nieuwe kanon in een bestaand produkt 
toe te passen wordt een nieuw produkt 
"ontwikkeld" met een significante verbetering 
van de 

Tabel 1.3-1 Voorbeelden van resultaten in de verschillende delen van de R&D keten. 

De complexiteit van het produkt, waarbij een groot aantal onderling 
afhankelijke parameters elkaar dynamisch beïnvloeden, leidt ertoe 
dat zelfs state-of-the-art CAD systemen de werkelijkheid slechts 
kunnen benaderen. Daarom blijft men bij dergelijke complexe pro-
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dulden aangewezen op een combinatie van theoretische analyses en 
simulaties enerzijds en proefondervindelijk toetsen anderzijds. 
De "leverancier'' van nieuwe technologieën is de centrale researchaf
deling van de Multinational. Deels op vraag (contractresearch) en 
deels uit eigen ideeën (vrije research) biedt deze afdeling potentieel 
toepasbare technologieën aan. Tabel 1.3-1 geeft een voorbeeld van 
een resultaat van elk van de fasen. 
Later in dit proefschrift gaan we dieper in op deze verschillende fa
senvanR&D. 

Net zoals in de Centrale wordt in de literatuur produktontwikkeling 
gezien als een fase in de totale R&D keten: 

De Organization for Economie Cooperation and Development 
(OECD) [12] definieert drie stadia van R&D: 

Basis Ontwikkeling: het oorspronkelijke onderzoek 
dat gericht is op het ontwikkelen van nieuwe weten
schappelijke kennis, 
Toegepaste Ontwikkeling: dit onderzoek is ook gericht 
op het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke 
kennis, maar specifiek gericht op een praktische toe
passing. 
Experimentele ontwikkeling (produl<tontwikkeling): 
het ontwikkelen van nieuwe of significant verbeterde 
produkten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
kennis die is opgebouwd in de eerste twee stadia. 

Burgelman c.s.[13] definiëren een viertal soorten R&D activi
teiten aan de hand van het resultaat: 

Tabel1.3-2 Soorten R&D activiteiten volgens Burgelman c.s. 
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Boersma [14] definieert drie fasen van R&D die hij onder
scheidt op basis van het soort proces dat plaatsvindt en het 
resultaat. 

Tabel1.3-3 Fasen van ontwikkeling volgens Boersma 

Van den Kroonenberg [15] onderscheidt research ook op basis 
van de resultaten van de activiteiten van ontwikkeling. Re
search is gericht op het trekken van conclusies op basis van 
analyses wat leidt tot het genereren van kennis. Ontwikkelen 
is gericht op het nemen van beslissingen op basis van de ge
genereerde kennis, die leiden tot nieuwe dingen (produkten). 
In ontwikkeling onderkent Van den Kroonenberg bewijs van 
het principe, bewijs van het concept en bewijs van produceer
baarheid. 

Matthews [16] onderscheidt de "green circle" als basis 
research en voorontwikkeling, de "blue box" als de fase 
waarin alternatieven worden gewogen en gekozen en 
uiteindelijk de "red circle", de fase van produktontwikkeling. 

Definitie van Produktontwikkeling 
De Graaf [17] merkt op dat de termen produktwikkeling, ontwerpen 
en Engineering Design als synoniem van elkaar worden gebruikt. 
Aan de hand van onderstaande drie citaten maakt hij dit duidelijk: 

Finkelstein en Finkelstein [18] definiëren ontwerpen als: 
" ... een reeks fasen startend vanaf het herkennen van een be
hoefte en eindigend met een eenduidige beschrijving van een 
specifiek ontwerp. Iedere fase is op zichzelf weer een ontwerp 
proces en bestaat uit een aantal iteraties." 
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Wallace [19] definieert Engineering Design als: 
" .. het proces van het converteren van een idee of markt behoefte in 
gedetailleerde informatie, waarmee een produkt of een systeem kan 
worden geproduceerd". 

Page definieert produktontwikkeling als [20]: 
''Produktontwikkeling is het proces dat een algemeen gespe
cificeerde markt behoefte converteert in goed produceerbare 
produkten, door de toepassing van wetenschappelijke, tech
nische en creatieve principes, waarbij rekening wordt gehou
den met processen waarin het produkt later in de levenscy
clus mee te maken krijgt." 

Pugh [21] definieert produktontwikkeling als " .. een systematische 
activiteit die nodig is vanaf de identificatie van de behoefte van een 
markt of een klant tot en met de verkoop van een succesvol produkt 
om in die behoefte te voorzien - een activiteit waarbij het produkt, 
het proces, de mens en de organisatie zijn betrokken." 

Ulrich en Eppinger [22] definiëren produktontwikkeling als " .. een 
set activiteiten beginnend bij de perceptie van een kans in de markt 
en eindigend in produktie, verkoop en distributie van een produkt". 
Zij definiëren daarin de volgende fasen (zie Figuur 1.3-4): 

Concept ontwikkeling: definitie van de vraag van de klanten 
c.q. de markt en de vertaling van de vraag naar de produkt 
specificaties 
Systeem ontwerp: de keuze van een produkt-architectuur en 
het vastleggen van de produkt specificaties. 
Detail ontwerp: het ontwerpen van de onderdelen en de pro
cessen om de onderdelen te fabriceren en samen te voegen. 
Testen en optimaliseren: het opstarten van kleine series pro
duktie om zowel het ontwerp van het produkt, de compo
nenten en de processen te optimaliseren. 
Opstarten van de produktie: het starten van produktie runs 
tot een niveau van massafabricage. 

Bovenstaande definities zijn grotendeels vergelijkbaar en lijken soms 
zelfs letterlijk te zijn gecopieerd. Toch is het opvallend dat een aantal 
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definities niet expliciet spreken van het tegelijkertijd ontwikkelen van 
zowel produl<ten als fabricageprocessen. Voor de ontwikkelaars van 
de Centrale is het echter vanzelfsprekend dat produlden en fabrica
geprocessen tegelijkertijd moeten worden ontwikkeld. Dit is als volgt 
te verklaren: 

ten eerste omdat er in de onderzochte organisatie sprake is 
van procesindustrie. Een groot deel van de waarde van het 
eindprodukt wordt toegevoegd door processen en minder 
door de assemblage van afzonderlijke (testbare) onderdelen. 
Dit betekent dat de kwaliteit en de grenzen van de produktie
processen één van de meeste bepalende (en ook limiterende) 
factoren zijn bij de definitie c.q. de ontwikkeling van een 
nieuw produkt, 
ten tweede omdat zowel Marketing als Produktie als klanten 
van Produkt Ontwikkeling in de Centrale worden gezien (zie 
1.3.1). Marketing heeft vooral aandacht voor de prestatie van 
het eindprodukt, terwijl de fabrieken de nadruk leggen op de 
produceerbaarheid. 

In de literatuur wordt regelmatig melding gemaakt van het succes 
van een gelijktijdige ontwikkeling van produkt en proces. Bijna altijd 
worden voorbeelden genoemd uit de assemblage industrie, waarbij 
door de koppeling van produkt- en proces-ontwikkeling doorlooptij
den van ontwikkeling zijn verkort. Kennelijk kunnen in de assembla
ge industrie produkten en processen ook onafhankelijk van elkaar 
worden ontwikkeld. 
In de procesindustrie is dat ondenkbaar. Sterker nog, er zijn veel 
voorbeelden van nieuwe produkten waarbij in feite alleen nieuwe pro
cessen zijn ingevoerd (bijvoorbeeld "sub-micron technologie" in IC' s 
of "black-matrix" in beeldbuizen). 

Qua definitie wordt in dit onderzoek daarom uitgegaan van de meest 
recente definitie, waarbij procesontwikkeling een essentieel onder
deel vormt van produktontwikkeling: de definitie van Ulrich en Ep
pinger [22]. Deze definitie sluit goed aan bij de mijlpalen voor pro
duktontwikkeling die in de Centrale zijn gedefinieerd. 
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In de Centrale onderscheidt men immers de volgende mijlpalen: 

1. SA: Study Assignment: Start van het project, start van de project
voorbereiding, alternatieven voor de architectuur van het pro
dukt worden ontwikkeld en een keuze wordt gemaakt, 

2. PA: Project Assignment: Vraag van de klanten ligt vast: de wens
specificatie, start van het ontwerp van de onderdelen van de ge
kozen architectuur, projectteam wordt samengesteld, project
planning wordt gemaakt 

3. DA: Development Assignment: Projectleider krijgt projectbudget 
en is verder verantwoordelijk, ontwerp van de componenten ligt 
op hoofdlijnenvast, de ontwerp-specificatie wordt vastgelegd: de 
verwachte prestatie van het produkt, planning wordt geconsoli
deerd. DA is het formele moment waarop de opdrachtgever be
slist of het project wordt uitgevoerd. Financieel gezien, wordt na 
DA het grootste deel van het geld uitgegeven. 

4. ZD: Zero Date: Na uitvoering van het detail ontwerp van de 
componenten ligt het totale ontwerp van het nieuwe produkt 
vast. Er wordt wel gezegd dat de designers op deze mijlpaal het 
vertrouwen uitspreken dat het ontwerp zal voldoen aan op DA 
gestelde specificaties. 

5. DC: Design Consolidation: het ontwerp van het produkt en de 
processen wordt aan de hand van kleine produktie runs bewezen 
(10-100 stuks). 

6. DR: Design Release: het ontwerp wordt vrijgegeven aan de hand 
van proefruns met grotere aantallen (enkele duizenden). 

7. TR: Transfer Release: het produkt en de processen worden over
gedragen aan de fabriek. 

Figuur 1.3-4 geeft de definitie van Ulrich en Eppinger [22] weer naast 
de definities van mijlpalen zoals die in de Centrale wordt gehan
teerd. 

Concept 
Ontwikkelin 

SA PA ZD DC DR TR 

Figuur 1.3-4 Vergelijking tussen definities van Ulrich en Eppinger en de mijlpalen 
van de Centrale 

29 



Inleiding en Probleemstelling 

1.3.3 Belang van een korte doorlooptijd voor de Centrale 
Eén van de conclusies uit paragraven 1.2.1 en 1.2.2 is dat een korte 
doorlooptijd van produktontwikkeling een sterkte is die op verschil
lende manieren ten gelde kan worden gemaakt. Met andere woor
den, het verkorten van de doorlooptijd kan voor een bedrijf om ver
schillende redenen van belang zijn. Aan de hand van literatuurstudie 
en intern onderzoek zijn zes redenen geïdentificeerd waarom bedrij
ven een korte doorlooptijd van produktontwikkeling als een potenti
ele sterkte zien. Een aantal van deze redenen vormden ook voor het 
management van de Centrale de aanleiding om de doorlooptijd van 
produktontwikkeling te willen verkorten: 

efficiënt gebruik van schaarse capaciteit (zie ook 1.2.1) 
voorwaarde voor strategie van snelle volger (zie ook 1.2.1 en 
1.2.2) 
vergroten betrouwbaarheid van marktonderzoek (zie ook 
1.2.1). 

Verder was het verbeteren van de co-design relatie een specifieke re
den voor het management van de Centrale. Hieronder worden deze 
redenen toegelicht. 

Efficiënt gebruik van schaarse capaciteit 
De Centrale wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de regio's. 
Van ieder verkocht produkt wordt een bepaald percentage gereser
veerd voor de financiering van de Centrale. Dit percentage is afhan
kelijk van de levenscyclus van de produkten: een groot percentage 
voor nieuwe en een klein percentage voor oudere produkten. 
De Business Unit kent geen eenduidige procedure om te bepalen 
welk gedeelte van de voorgefinancierde capaciteit van de Centrale 
mag worden ingezet voor welke regio's. Alle regio's kunnen de Cen
trale vragen om nieuwe produkten te ontwikkelen. Het ligt voor de 
hand dat in deze situatie de totale vraag van deze klanten vele malen 
groter is dan de beschikbare capaciteit van de Centrale. Deze situatie 
leidt tot een chronische overbezetting van de Centrale. Uit de logis
tiek is bekend dat de doorlooptijd exponentieel toeneemt bij een toe
name van de bezetting. Dit geldt ook voor de Centrale. Er worden 
regelmatig klachten geuit over een te lange doorlooptijd van pro
duktontwikkeling. 
Als "benchmark" verhulde roddelpraat over de concurrenten, die 
"het in de helft van de tijd doen met de helft van de mensen" wordt ge-
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bruikt om enerzijds het personeelsbestand gestaag te verminderen en 
anderzijds de druk op output en doorlooptijd op te voeren. In lijn 
met Smith, Preston en Reinertsen [9] gaat het management van de 
Centrale ervan uit dat een kortere doorlooptijd leidt tot een efficiën
tere inzet van de schaarse capaciteiten voor produktontwikkeling. 
Overigens ook onder de aanname dat door een kortere doorlooptijd 
het aantal onderbrekingen tijdens de produktontwikkeling afneemt 
en daarmee de zogenaamde herhalingscapaciteit (zie 0). 

Voorwaarde voor "snelle volger'' strategie 
De druk op de doorlooptijd wordt nog versterkt door de huidige 
produktstrategie van de Business Unit. Het bedrijf richt zich de laat
ste jaren op het veroveren van een nieuw sterk groeiend marktseg
ment waar de concurrenten vooralsnog leidend zijn. In eerste instan
tie heeft men er daarom voor gekozen om de marktleiders te volgen. 
Dit marktsegment van beeldbuizen vertoont overeenkomsten met de 
markt van de specifieke IC's zoals beschreven in 1.2.2. Zowel voor 
het produkt van de Centrale als voor het IC is er sprake van leveran
ciers van complexe componenten in een business-to-business markt. 
In beide gevallen hebben de produkten (componenten) een sterke 
technische relatie met het produkt van de klant. De klant moet dus 
een deel van zijn produkt ontwikkelen op basis van de kenmerken 
van de componenten die worden ingekocht. In deze situaties zijn 
klanten logischerwijs geneigd om langlopende relaties met leveran
ciers aan te gaan. In ieder geval gedurende de levenscyclus van het 
produkt in kwestie. 
Deze analogie met IC' s versterkt het belang van een korte doorloop
tijd. Ook hier is de kans groot dat de vierde of vijfde aanbieder al 
achter het net vist. Met andere woorden, een volgers-strategie kan 
alleen succesvol zijn als men in staat is om snel te volgen en als 
tweede of derde aanbieder op de markt te zijn. 

Vergroten van de betrouwbaarheid van marktonderzoek 
Gomory [10] noemt als voordeel van een korte doorlooptijd dat de 
voorspellingsproblematiek van marktonderzoek voor een groot deel 
wordt opgelost (zie 1.2.1 "Algemeen belang van een korte doorloop
tijd"). In de praktijk blijkt dat Marketing moeite heeft om aan het be
gin van een ontwikkelingsproject een produktspecificatie op te stel
len. Marketing moet proberen de wensen van de klanten te voor-
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spellen op het moment dat het produkt geïntroduceerd wordt. Hoe 
langer de doorlooptijd van produktontwikkeling, hoe verder Mar
keting vooruit moet kijken, hoe groter het risico dat het uiteindelijke 
produkt niet voldoet aan de wensen van de klanten. 

Verbeteren co-design relatie 
De klanten van de business unit zijn producenten van televisies en 
computermonitoren. In beide gevallen is er sprake van een assembla
ge industrie. In (deze) assemblage industrie is zowel de produktle
venscyclus als de doorlooptijd van produktontwikkeling korter dan 
in de procesindustrie. Omdat er sprake is van complexe componen
ten met een sterke co-design relatie betekent dit dat men de produkt
ontwikkeling van de procesindustrie eerder zal moeten starten, ter
wijl men toch moet proberen om de klanten in de assemblage indus
trie al te betrekken voordat zij zelf de produktontwikkeling starten. 
Als de doorlooptijd van de Centrale kan worden teruggebracht tot de 
doorlooptijd van produktontwikkeling van de klanten, dan wordt het 
co-design vereenvoudigd en neemt het risico voor de Centrale af. 

1.3.4 Onderzoeksbeperking en probleemstelling 
In deze paragraaf wordt aangegeven tot welk gedeelte van het on
derzoeksveld ik me heb beperkt en wordt hierbinnen de probleem
stelling gedefinieerd. 
De interventies die ik heb gepleegd voor dit onderzoek concentreren 
zich op de eerste twee fasen van produktontwikkeling: Concept 
Ontwikkeling en Systeemontwerp ofwel de fasen SA-PA en PA-DA 
(zie Figuur 1.3-4). Ik heb hiervoor gekozen omdat in deze eerste fase 
van produktontwikkeling twee beslissingen worden genomen die 
relatief gezien de grootste invloed hebben op de effectiviteit waarmee 
de schaarse capaciteiten in de Centrale worden ingezet. Om dit toe te 
lichten wordt eerst kort ingegaan op de definitie van een beslissing. 

De Strategie Decisions Group [23] definieert een beslissing als een 
"onomkeerbare allocatie van middelen". Als men deze beslissing 
strikt hanteert blijken in de praktijk veel "beslissingen" meer beloftes 
te zijn dan echte beslissingen. Uitspraken als " ... we hebben besloten om 
medio volgend jaar produkt X te ontwikkelen .. " zijn volgende deze defi
nitie geen beslissingen. Er worden weliswaar middelen toegewezen, 
maar deze toewijzing is absoluut niet onomkeerbaar. Sterker nog, we 
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mogen hopen dat op het moment van daadwerkelijke allocatie 
("medio volgend jaar") de echte beslissing wordt genomen op basis 
van de meest actuele en nauwkeurige informatie die dan beschikbaar 
is. 

Tijdens produktontwikkeling in de Centrale worden volgens deze 
definitie in de eerste fasen twee beslissingen genomen: 

de beslissing om een latente marktbehoefte te onderzoeken 
(SA). Hiervoor worden middelen onomkeerbaar ingezet: een 
aantal verschillende design scenario's worden door schaarse 
experts gemaakt, het produkt wordt gedefinieerd, een plan
ning wordt gemaakt, etc. 
de beslissing om het geld uit te geven om een nieuw produkt 
op de markt te brengen om in de behoefte te voorzien (DA). 
Hoewel de daadwerkelijke financiële stromen pas na DA op 
gang komen, zijn deze een gevolg van de goedkeuring van 
het project. 

Deze beslissingen bepalen of de schaarse middelen worden ingezet 
voor de juiste projecten en bepalen daarmee de effectiviteit van pro
duktontwikkeling. 

Effectiviteit van Ontwikkeling 
" .. men kan beter slordig en ongecoördineerd aan het juiste project werken, 
dan heel nauwgezet aan het verkeerde .. " 
Uitspraak van een lid van het management team van de Centrale 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het management van Ontwikke
ling zich met name met deze eerste fasen bezighoudt. Na goedkeu
ring van het project wordt de leiding over de uitvoering van het pro
ject aan de projectleider overgelaten. Aangezien ik ten tijde van het 
onderzoek deel uitmaakte van het management team, richtte mijn 
onderzoek zich vooral op de mogelijkheden die het management 
heeft om doorlooptijd van produktontwikkeling te verkorten. 
Ulrich en Eppinger onderschrijven het relatief grote belang van ma
nagement aandacht voor de eerste fasen: 
" .. the concept development phase demands more coordination 
among functions than any other .. " 
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In het onderstaande kader wordt een korte omschrijving gegeven 
van de activiteiten gedurende de eerste twee fasen van produktont
wikkeling in de Centrale, de fase van SA tot PA en de fase van PA tot 
DA, die ''Business Oriëntatie", respectievelijk "Projectplanning" 
worden genoemd. 

SA-PA: Business Oriëntatie 
Deze fase start met een vraag van de klanten (Marketing en/of Produktie) 
voor de ontwikkeling van een nieuw produkt. Aan de hand van deze vraag 
wordt een zogenaamde wens-specificatie van het produkt opgesteld. Tevens 
wordt een indicatie gegeven van de gewenste levertijd en kostprijs. 
Voor iedere vraag wordt een projectleider aangesteld. Deze projectleider 
formeert een projectteam om een aantal alternatieve scenario's te bepalen 
voor de beantwoording van de vraag. Meestal is de vraag zodanig complex 
dat op een aantal punten water bij de wijn gedaan moet worden: een veran
dering van de specificatie, een langere levertijd en/ of een hogere kostprijs. 
Deze veranderingen worden door de klanten beoordeeld op aspecten als 
winstgevendheid en terugverdien periode. 
Uiteindelijk wordt op de PA mijlpaal gekozen of en welk scenario zal wor
den uitgewerkt tot een projectplan. Het gekozen scenario bepaalt de com
plexiteit van de produktontwikkeling. 

PA-DA: Projectplanning 
In deze fase wordt het gekozen scenario uitgewerkt. Enerzijds wordt nage
gaan deels met behulp van Informatie Technologie hulpmiddelen wat de 
prestatie van het produkt zal zijn voor het gekozen systeemontwerp. Dit 
wordt vastgelegd in de zogenaamde ontwerp-specificatie. Aan de hand van 
deze specificatie en de aantallen die door de klanten geproduceerd gaan wor
den, wordt een indicatie gegeven van de uiteindelijke kostprijs. 
Vervolgens wordt door het projectteam een projectplanning gemaakt voor 
de uitvoering van het project. Alle activiteiten worden gepland om van 
mijlpaalDAte komen tot mijlpaal TR. (zie definitie mijlpalen) en de veelal 
schaarse capaciteit wordt gereserveerd die zal worden ingezet voor de 
uitvoering van het project. Op basis van de activiteiten in de planning 
wordt het projectbudget samengesteld. 
Tijdens de DAmijlpaal beslist de opdrachtgever of het project daadwerkelijk 
wordt gestart. 
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De opdrachtgever beoordeelt de verwachte bijdrage en terugverdientijd, op 
basis van eventuele verschillen tussen, wens- en ontwerp-specificatie, ge
wenste en verwachte kostprijs en gewenste en geplande doorlooptijd of de 
ontwikkeling. Het management van Produkt Ontwikkeling accordeert op 
voorspraak van de projectleider de planning en de reservering van ontwik
kelingscapaciteit. 

De volgende parameters uit het onderzoeksveld zijn door mij in het 
onderzoek betrokken (zie bovenstaand kader): 
1. de projectplanning 
2. de autonomie en de multifunctionaliteit van het projectteam 
3. de Informatie Technologie hulpmiddelen voor het systeemont

werp 
4. de inzet van schaarse ontwikkelaars in het project 
5. de complexiteit van het project 

Zonder naar uitputtendbeid te streven zijn er andere voor de hand 
liggende parameters denkbaar zoals de communicatie, de motivatie 
van de teamleden, de (technische) kwaliteit van de ontwikkelaars, de 
interactie tussen Ontwikkeling, Marketing en Produktie, het project
management. Er zijn twee belangrijke redenen waarom ik in dit on
derzoek juist op genoemde vijf parameters interventies heb gepleegd: 

De gekozen vijf parameters representeren een logische groei 
die ik tijdens en door mijn onderzoek heb doorgemaakt. Dit is 
overigens ook de reden waarom in dit proefschrift is gekozen 
voor een chronologische beschrijving. 
Bij de start van het onderzoek is gekozen voor een parameter 
waarmee ik snel en concreet resultaat kon bereiken: de pro
jectplanning. Mijn eerste formele opdracht was het adviseren 
van een projectleider bij het verkorten van de geplande 
doorlooptijd van zijn project. Binnen twee weken waren we 
gezamenlijk in staat de geplande doorlooptijd met circa 15% 
te reduceren en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te verho
gen. Deze ervaringen leidde tot het structureel verbeteren van 
het planningsproces door de vergroting van multifunctionali
teit en autonomie van de projectteams. Aan de hand van mijn er
varingen in deze planningsprocessen zijn de overige drie pa
rameters geïdentificeerd. 
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Er zijn zeer veel parameters te bedenken die een invloed heb
ben op de doorlooptijd van produktontwikkeling. Zo zijn er 
modellen ontwikkeld voor schatting van de doorlooptijd van 
software-ontwikkeling waarin meer dan 1000 parameters zijn 
geïdentificeerd [24]. 
De parameters zijn echter niet onafhankelijk van elkaar. Dit 
betekent dat interventies op één parameter bijna altijd conse
quenties hebben voor andere. Zo zal later blijken dat inter
venties op de complexiteit van het project in dit onderzoek 
indirect hebben geleid tot het verbeteren van de communica
tie tussen Ontwikkeling, Marketing en Produktie. Ik heb er
naar gestreefd om interventies te plegen op zo concreet mo
gelijke parameters. 

Bij de evaluatie van het onderzoek zal blijken dat een aantal van deze 
parameters inderdaad is beïnvloed door de gekozen onderzoekspa
rameters. Klaarblijkelijk zijn er drie soorten onderzoeksparameters te 
onderscheiden: 

parameters waarop bewust interventies worden gepleegd, 
parameters die bewust buiten beschouwing zijn gelaten, maar 
die indirect worden beïnvloed door de gekozen onderzoeks
parameters, 
parameters die bewust buiten beschouwing zijn gelaten en 
die ook niet indirect zijn beïnvloed. 

In de onderzoeksopzet (hoofdstuk 2) wordt stapsgewijs aangegeven 
welke interventies worden gepleegd op welke parameters. 

De probleemstelling van het onderzoek luidt nu: 

Hoe kan het management bij het initiëren van projecten de vol
gende parameters zodanig manipuleren, dat de doorlooptijd van 
het bestaande gestabiliseerde proces van produktontwikkeling 
wordt verkort: 
• de projectplanning 
• de autonomie en de multifunctionaliteit van het projectteam 
• de Informatie Technologie hulpmiddelen voor het systeem

ontwerp 
• de inzet van schaarse ontwikkelaars in het project 
• de complexiteit van het project 
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Een tweetal elementen uit de probleemstelling worden hieronder 
verder toegelicht. 

"management ... parameters .. . manipuleren" 
Het onderzoek beperkt zich tot het verkorten van doorlooptijd van 
produktontwikkeling. Binnen produktontwikkeling is het onderzoek 
geconcentreerd op een beperkt aantal parameters dat door het ma
nagement van Produkt Ontwikkeling relatief eenvoudig kan worden 
beïnvloed tijdens de start van projecten. Figuur 1.3-5 geeft samen
vattend de onderzoeksbeperking weer zoals die in deze paragraaf is 
beschreven. 
Als onderzoeker heb ik actief geparticipeerd in produktontwikke
lingsprojecten. In verschillende projecten werden daarbij zeer con
crete targets gesteld, zoals bijvoorbeeld het halen van een bepaalde 
introductiedatum of het laten samenvallen van de aanloop van een 
nieuw produkt met een collectieve vakantie. Voor het totale promo
tie-onderzoek zijn echter geen integrale kwantitatieve targets gedefi
nieerd. 

Wellicht ten overvloede wordt nog eens opgemerkt dat hieronder 
ook procesontwikkeling wordt verstaan. 

• Onderzoeksparameters 

Figuur 1.3-5 Onderzoeksbeperking 

"bestaande gestabiliseerde proces van produktontwikkeling" 
Uit de organisatorische beschrijving is al naar voren gekomen dat in 
de Centrale reeds 40 jaar produkten worden ontwikkeld. Dit betekent 
dat het proces van produktontwikkeling min of meer is gestabili
seerd. Gedurende deze periode is op verschillende manieren met 
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wisselend succes geprobeerd om de doorlooptijd van produktont
wikkeling te verkorten. Hierdoor is bij de ontwikkelaars het idee ont
staan dat het actuele ontwikkelingsproces bij benadering de kortst 
mogelijke doorlooptijd heeft. Dit betekent dat er redelijk wat weer
stand zal zijn tegen eventuele veranderingen die als doel hebben de 
doorlooptijd verder te verkorten. 

Dit verklaart enigszins één van de eisen die door het management 
aan het promotie-onderzoek was gesteld: "de primaire processen (met 
name "produkt en ontwikkelen") in de organisatie moeten door het promotie
onderzoek zo min mogelijk worden verstoord". 

In de opzet van het onderzoek in het volgende hoofdstuk wordt 
hiermee rekening gehouden. 
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2. De opzet van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. Nadat in de 
eerste paragraaf een beschouwing wordt gegeven van de mogelijke en de ge
kozen onderzoeksvorm, wordt in paragraaf 2.2 het onderzoeksplan bespro
ken. Naar aanleiding van het onderzoeksplan wordt tevens een korte toelich
ting op de inhoud van de resterende hoofdstukken gegeven. 

2.1 Onderzoeksvorm 

Vanuit theoretisch oogpunt kan gekozen worden uit een viertal on
derzoeksvormen: kwalitatief of kwantitatief hypothese toetsend en 
kwalitatief of kwantitatief hypothese genererend onderzoek. Tabel 
2.1-1 geeft deze vormen aan met resp. 1,2,3 en 4. 

Tabel2.1-1 Onderzoeksvonnen volgens Van Aken 

De geformuleerde probleemstelling bepaalt voor een groot deel de 
onderzoeksvorm. 
Voor kwantitatief onderzoek moet een groot aantal entiteiten worden 
vergeleken. Voor dit onderzoek kunnen die entiteiten zowel organi
saties als projecten binnen de organisaties zijn. Er bestaat echter een 
grote diversiteit in soorten organisaties en soorten projecten. Dit zou 
betekenen dat per entiteit een groot aantal variabelen gedefinieerd 
moeten worden voor kwantitatieve vergelijking. 
Kwantitatief onderzoek valt af omdat er geen gelegenheid is geweest 
om alle parameters te definiëren en te operationaliseren. Was dit wel 
gedaan, dan is de kans groot dat het aantal entiteiten dat nodig is 
voor betrouwbare kwantitatieve uitspraken veel te groot is. Er is een 
keuze gemaakt voor een beperkte set parameters die in dit onderzoek 
worden gemanipuleerd. Ik ben me er van bewust dat dit slechts een 
fractie is van het totaal aantal parameters dat van invloed kan zijn op 
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de doorlooptijd van produktontwikkeling. Ik vraag me überhaupt af 
of het mogelijk is om in het veld alle parameters te identificeren en 
beheerst te manipuleren . 

Zodoende rest ons de keuze uit kwalitatief hypothese toetsend en 
kwalitatief hypothese genererend onderzoek (variant 1 en 3 in Tabel 
2.1-1). Hieronder wordt aannemelijk gemaakt waarom in dit onder
zoek beide vormen worden toegepast. 

Waarom hypothese toetsend onderzoek? 
Het ligt voor de hand dat de betrokken organisatie geen proeftuin 
wil zijn van een promovendus. Sterker nog, één van de eisen die door 
het management is gesteld aan het onderzoek luidt: "de primaire pro
cessen (met name "produkten ontwikkelen") in de organisatie moeten door 
het promotie-onderzoek zo min mogelijk worden verstoord". 
In het eerste hoofdstuk is reeds aangetoond dat de verkorting van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling een belangrijk concurrentie
wapen kan zijn. Dit betekent dat reeds vele bedrijven en onder
zoeksinstellingen zich hebben verdiept in het verkorten van de 
doorlooptijd. We gaan ervan uit dat er zodoende beproefde metho
den voorhanden zijn om de doorlooptijd van produktontwikkeling te 
verkorten. Als ervoor wordt gekozen om bestaande Methode M toe 
te passen in Organisatie 0 om daarmee een verwacht bepaald Effect 
E te bereiken is er sprake van hypothese toetsend onderzoek. In dit 
voorbeeld de hypothese "dat de toepassing van methode M in organisatie 
0 leidt tot het verwachte effect E." 
Omdat het promotie-onderzoek is uitgevoerd in de praktijk, en het in 
het kader van dit onderzoek niet mogelijk was alle relevante aspecten 
af te zonderen in een laboratorium-experiment, is er veelal gebruik 
gemaakt van gevalstudies en is er geen sprake van zuiver hypothese 
toetsend onderzoek. 

Waarom hypothese genererend onderzoek? 
Uit de probleemstelling vloeit echter ook hypothese genererend on
derzoek voort. Immers, er wordt gevraagd de bestaande methoden 
daadwerkelijk in te voeren in de betrokken organisatie. Laten we er 
vanuit gegaan dat methoden, ook zal zijn ze ergens anders geschikt 
gebleken, niet zonder meer in alle situaties kunnen worden toege
past. Bij de toepassing van bestaande methoden ontstaan waar-
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schijnlijk problemen, die specifiek kunnen zijn voor de organisatie 
waar de methoden worden ingevoerd. Er wordt gevraagd ook deze 
problemen te analyseren en op te lossen. Bij de analyse zal men ge
neigd zijn nieuwe hypotheses te genereren of bestaande aan te scher
pen. In het onderzoek "Doorlooptijdverkorting in Ontwikkeling'' 
heeft dat zelfs geleid tot de definitie van een nieuwe methode. 

Er is dus sprake van kwalitatief hypothese toetsend en hypothese ge
nererend onderzoek. Doordat het onderzoek in de praktijk van een 
grote ontwikkelingsafdeling is uitgevoerd, heb ik vooral gebruik ge
maakt van gevalstudies. 

2.2 Onderzoeksplan en toelichting op de inhoud 

Aan het onderzoek worden zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit 
praktisch oogpunt een aantal eisen gesteld. 

• 

• 

• 

Relevantie: het onderzoeksveld 
moet voor de Bedrijfskunde rele
vant zijn. 
Werkzaamheid: het onderzoek 
moet duidelijk maken waarom en 
in welke mate de resultaten al dan 
niet hebben bijgedragen aan het 
oplossen van de probleemstelling. 
Overdraagbaarheid: de methoden 
en resultaten van het onderzoek 
moeten zodanig overdraagbaar 
zijn dat ze door anderen kunnen 
worden toegepast. 

• Bijdrage aan de (Bedrijfskunde) 
wetenschap: de resultaten van het 
onderzoek moeten een significante 
aanvulling vormen op bestaande 
bekend veronderstelde inzichten 

Tabel2.2-1 Overzicht van de onderzoekseisen 
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• Toepasbaarheid: het 
onderzoek moet leiden 
tot concrete toepasbare 
resultaten. 

• Implementatie: de re
sultaten moeten door 
mij worden geïmple
menteerd tot en met 
eventuele nazorg. 

• Minimaal risico: de 
primaire processen 
(met name "produkten 
ontwikkelen") in de 
Centrale moeten door 
het promotie
onderzoek zo min mo
gelijk worden ver
stoord. 
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Hieronder wordt toegelicht hoe de verschillende eisen in dit onder
zoek zijn ingevuld: 

Relevantie van het onderzoek is in hoofdstuk 1 in drie stap
pen aangegeven: relevantie in het algemeen volgens de lite
ratuur, relevantie voor de Multinational volgens eigen onder
zoek en relevantie voor de onderzochte organisatie, 
De werkzaamheid van de resultaten van het onderzoek wordt 
per (tussen)resultaat (lees: per hoofdstuk) van het onderzoek 
beoordeeld. Bovendien worden in het laatste hoofdstuk 
(''Evaluatie: bijdrage aan de Bedrijfskunde") per onderzoeks
parameters de interventies besproken die door mij zijn uitge
voerd. Aan de hand van een vergelijking van de 0-situatie met 
de eindsituatie wordt aannemelijk gemaakt dat de doorloop
tijd van produktontwikkeling is gereduceerd. 
Ook aan de eis van overdraagbaarheid wordt vooral in het 
laatste hoofdstuk aandacht besteed. Per gestelde hypothese 
wordt het bereik aangegeven en worden aanbevelingen ge
daan voor de toepassing van de methoden in andere situaties. 
De bijdrage aan de Bedrijfskunde wetenschap komt met name 
tot uiting in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt een nieuwe 
methode ontwikkeld, toegepast en getoetst voor de verkorting 
van de doorlooptijd van produktontwikkeling. Deze methode 
is gebaseerd op het toepassen van logistieke concepten in een 
ontwikkelingsafdeling, die bekend veronderstelt kunnen 
worden voor produktiebesturing. 
Kortom, het aanpassen van besturingsmethoden uit een be
paalde discipline om ze vervolgens (voor het eerst) toe te pas
sen in een andere discipline: een kenmerk van multidiscipli
naire Bedrijfskunde. 
Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Ik beschrijf in feite de 
ervaringen die ik heb opgedaan met definiëren en invoeren 
van methoden voor het verkorten van de doorlooptijd in de 
Centrale. Het management van de Centrale vraagt immers 
concrete toepasbare resultaten die tevens moeten worden 
geïmplementeerd. Dit betekent dat er concrete gedetailleerde 
werkwijzen en aanpakken gedefinieerd zijn die eenduidig 
overdraagbaar moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan de 
eisen aan toepasbaarheid en implementatie. Deze eisen over-
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lappen grotendeels de wetenschappelijk eisen op het gebied 
van werkzaamheid en overdraagbaarheid. 
Aan de eis voor minimaliseren van risico wordt voldaan door 
het toepassen van bekende en beproefde methoden voor 
doorlooptijdverkorting. Bovendien zal uit de empirische be
schrijvingen van de gepleegde interventies blijken dat ik zo 
nu en dan bewust heb gekozen voor een sub-optimale oplos
sing om de weerstand voor verandering en daarmee het risico 
van falen van een methode te minimaliseren. 

In Figuur 2.2-1 is het onderzoeksplan weergegeven. Dit plan zal 
stapsgewijs worden toegelicht. 

Voor dit proefschrift heb ik gekozen voor een chronologische be
schrijving van mijn ervaringen. De definitie en toepassing van een 
nieuwe methode voor de verkorting van de doorlooptijd is een lo
gisch gevolg van de resultaten van de toepassing van bestaande me
thoden. Door de lezer dezelfde weg te laten bewandelen probeer ik 
deze logica duidelijk te maken. 

Het onderzoeksverslag bestaat uit negen hoofdstukken, één bijlage 
en een literatuurlijst. Iedere stap in het onderzoek is vastgelegd in 
een apart hoofdstuk. 
Aangezien hoofdstuk 1 reeds is behandeld en hoofdstuk 2 nu aan de 
orde is wordt hieronder alleen een korte toelichting op de inhoud 
van de volgende hoofdstukken gegeven. 

Hoofdstuk 3: Overzicht van beschikbare methoden 
Om te voldoen aan de eis van minimalisering van het risico voor de 
Centrale is onderzocht welke bestaande methoden voor dit onder
zoek kunnen worden toegepast. Hiervoor is een literatuurstudie uit
gevoerd. 
Aan de hand van de onderzoeksbeperking (zie 1.3.4) is een overzicht 
gemaakt van methoden die in de Centrale kunnen worden toegepast 
om de doorlooptijd te verkorten. Tevens worden twee criteria gede
finieerd om een selectie te maken uit de methoden: ''Bewezen ge
schiktheid" en "Meeropbrengst". Deze criteria worden in hoofdstuk 
3 geoperationaliseerd. 
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Figuur 2.2-1 Onderzoeksplan en structuur van het proefschrift 

De belangrijkste methoden die in de literatuur worden gevonden om 
doorlooptijd van produktontwikkeling te verkorten binnen het kader 
van de probleemstelling zijn Concurrent Engineering, Teamwork, en 
Informatie Technologie. Deze methoden worden ieder in een aparte 
paragraaf besproken. De gevonden methoden worden kwalitatief be
oordeeld op beide criteria. Op basis van de criteria wordt bepaald 
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welke van de gevonden methoden voor verkorting van de doorloop
tijd van produktontwikkeling in de Centrale worden toegepast. 

Twee methoden worden gekozen: Concurrent Engineering en 
Teamwork. Vervolgens worden hypotheses gedefinieerd die in het 
vervolg onderzoek worden getoetst. 
Concurrent Engineering wordt toegepast om de onderzoeksparame
ter "projectplanning" te beïnvloeden. Dit leidt tot 

Hypothese i "Door de toepassing van Concurrent Engineering kan de 
geplande doorlooptijd van een bestaand gestabiliseerd produktont
wikkelingsproces worden verkort". 

Het toepassen van teamwork leidt tot het beïnvloeden van de onder
zoeksparameters "multifunctionaliteit en autonomie van project
teams". Dit komt tot uiting in 

Hypothese ii "Door het vergroten van multifunctionaliteit en auto
nomie van projectteams kan de doorlooptijd van een bestaand gesta
biliseerd produktontwikkelingsproces worden verkort". 

Hoofdstuk 4: Concurrent Engineering in de praktijk 
Hoofdstuk 4 behandelt de toepassing van Concurrent Engineering. In 
4.2 en 4.3 wordt de methode beschreven die is gebruikt voor de ana
lyse van projectplanningen. Tevens wordt uitgelegd hoe met deze 
methode een aantal gevallen zijn bestudeerd. Van Aken noemt deze 
onderzoeksvorm een inventariserende serie gevalstudie [25]. 
De methode benadrukt de analyse van het kritieke pad. De gevalstu
die leidt in 4.4 tot een negental richtlijnen voor concurrent engineer
ing. Deze richtlijnen geven aan waar in een projectplanning van een 
bestaand gestabiliseerd proces Concurrent Engineering kan worden 
toegepast. De richtlijnen zijn vervolgens bij nieuwe projectplannin
gen in de centrale toegepast. Bij de meeste projecten kon op deze 
manier de doorlooptijd worden verkort. 
In paragraaf 4.5 wordt samengevat hoe de onderzoeksparameter 
planning is gemanipuleerd: wat de uitgangssituatie was, hoe dit is 
veranderd en waarom hierdoor de doorlooptijd van produktontwik
keling worden verkort. Hypothese i kan worden bevestigd. 
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Hoofdstuk 5: Teamwork in de praktijk 
Hoofdstuk 5 beschrijft de toepassing van Teamwork. In de eerste pa
ragraaf wordt een gevalstudie gemaakt van de problemen met de 
oorspronkelijke structuur van projectteams: de ontwikkelings
afdeling kende oorspronkelijk zuiver functionele projectteams. Uit de 
literatuurstudie bleek dat de doorlooptijd kan worden verkort door 
de multi-functionaliteit en de autonomie van projectteams te vergro
ten (zie Hypothese ii). Zodoende is vervolgens stapsgewijs de auto
nomie en de multifunctionaliteit van de projectteams vergroot. Na 
iedere stap worden de verbeteringen en resterende problemen ge
analyseerd. 

De autonomie en multifunctionaliteit van de projectteams worden 
uiteindelijk in zes stappen verbeterd. Startend vanuit functionele 
projectteams worden uiteindelijk een mengvorm gecreëerd tussen 
lichtgewicht en zwaargewicht projectleider teams. Het multidiscipli
naire groepsproces neemt daarbij een steeds belangrijkere plaats in. 

In paragraaf 5.9 wordt samengevat hoe de onderzoeksparameters 
multifunctionaliteit en autonomie van projectteams zijn gemanipu
leerd: wat de uitgangssituatie was, hoe dit is veranderd en waarom 
hierdoor de doorlooptijd van produktontwikkeling word verkort: 
Hypothese ii "Door het vergroten van multifunctionaliteit en auto
nomie van projectteams kan de doorlooptijd van een bestaand gesta
biliseerd produktontwikkelingsproces worden verkort". wordt be
vestigd. 
Van Aken noemt dit een ontwikkelende serie gevalstudie. 

Hoewel de toepassing van de methode geslaagd kan worden ge
noemd, ontstaat er toch een aantal problemen die typisch samenhan
gen met de autonomie van projectteams. 

Hoofdstuk 6: Logistiek van de produktontwikkeling 
Door toepassing van Concurrent Engineering en Teamwork kon de 
doorlooptijd van produktontwikkeling worden gereduceerd. Boven
dien kwamen door het onderzoek een tweetal nieuwe onderzoekspa
rameters aan het licht. Het leek waarschijnlijk dat interventies op de
ze parameters de doorlooptijd nog verder zouden kunnen reduceren. 
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Het zesde hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling en toepassing van 
een nieuwe methode voor doorlooptijdverkorting, die is ontwikkeld 
om de geïdentificeerde parameters te besturen. 
De onzekerheid over het eventuele succes is bij de ontwikkeling van 
een nieuwe methode groter dan bij het toepassen van een bestaande. 
Kennelijk was er op basis van de voorgaande resultaten voldoende 
kennis en krediet opgebouwd om een dergelijk experiment toch te 
mogen uitvoeren. 

Paragraaf 6.1 vat de ervaringen samen die zijn opgedaan bij de toe
passing van Concurrent Engineering en Teamwork. Uit deze erva
ringen blijkt dat de doorlooptijd kan worden verkort door toepassing 
van deze methoden (zie hoofdstuk 4 en 5). Bovendien worden er 
twee nieuwe parameters geïdentificeerd binnen het onderzoeksveld, 
waarbij het aannemelijk is dat interventies op deze parameters de 
doorlooptijd van produktontwikkeling verder kunnen verkorten: 

de complexiteit van het project 
de inzet van schaarse ontwikkelaars in het project. 

In paragraaf 6.2 en 6.3 worden deze twee parameters door middel 
van een uitgebreide gevalstudie bestudeerd. Hierdoor wordt een 
drietal zaken ontdekt: 

een fenomeen dat de doorlooptijd eerder verlengt dan ver
kort. Dit wordt beschreven in 6.4 Vicieuze cirkel van 
"achterstandsonderschatting". 
de aard van de activiteiten van produktontwikkeling is eerder 
routinematig dan projectmatig te noemen. 
de besturing van de ontwikkelingsafdeling vertoont overeen
komsten met de logistieke besturing van een jobshop. 

De hypothese wordt geformuleerd dat bekende methoden voor lo
gistieke besturing, zoals Theory of Constraints, toegepast kunnen 
worden om in produktontwikkeling de onderzoeksparameters 
"complexiteit van het project" en "inzet van schaarse ontwikkelaars" 
zodanig te besturen dat de doorlooptijd kan worden verkort (6.5 
Alternatieve benadering: logistiek in ontwikkelketen). 
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Dit leidt tot 

Hypothese iii "Door logistieke besturingsconcepten toe te passen op 
produktontwikkeling kunnen de complexiteit van het project en de 
inzet van schaarse ontwikkelaars zodanig worden gemanipuleerd 
dat de gemiddelde doorlooptijd van produktontwikkeling wordt ge
reduceerd". 

In de volgende drie paragrafen (6.6 tot en met 6.8) wordt het concept 
uitgewerkt tot een methode die gebruikt kan worden in de onder
zochte organisatie. Deze methode wordt vervolgens twee maal met 
succes toegepast en bijgeschaafd. Hiermee wordt Hypothese üi be
vestigd. 
Gebleken is dat de logistieke besturing van de ontwikkelingsketen de 
complexiteit van produktontwikkeling minimaliseert, de inzet van 
schaarse ontwikkelaars optimaliseert en daarmee de gemiddelde 
doorlooptijd van projecten voor produktontwikkeling in belangrijke 
mate reduceert. 

De onderzoeksvorm is wederom een ontwikkelende serie gevalstudie 
[25]. In deze stap leidt deze onderzoeksvorm echter tot een nieuwe 
methode, die ook wordt beproefd. Dit in tegenstelling tot hoofdstuk 
5, waar een bestaande methode middels een ontwikkelende serie ge
valstudie is toegepast. 

Hoofdstuk 7: Evaluatie: bijdrage aan de Bedrijfskunde 
Het zevende en laatste hoofdstuk vat de resultaten van het onder
zoek samen. In paragraaf 7.1 wordt aannemelijk gemaakt waarom de 
uitgevoerde interventies hebben bijgedragen tot de verkorting van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling in de Centrale. Tevens wordt 
ingegaan op de indirecte interventies op een aantal gerelateerde pa
rameters die buiten het onderzoek zijn gelaten. In de tweede para
graaf wordt per gestelde hypothese het bereik aangegeven en wor
den aanbevelingen gedaan voor de toepassing van de methoden in 
andere situaties. 

Het proefschrift eindigt met paragraaf 7.3 waarin een aantal ideeën 
voor vervolgonderzoek worden weergegeven. Deze ideeën zijn een 

48 



De opzet van het onderzoek 

logisch gevolg van het onderzoek "Doorlooptijdverkorting in Ont
wikkeling". Zo blijft Doorlooptijdverkorting In Ontwikkeling ... 
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3. Overzicht van beschikbare methoden 

In de onderzoeksopzet is al duidelijk gemaakt dat in eerste instantie wordt 
gekozen voor het toepassen van bestaande methoden voor de verkorting van 
doorlooptijd van produktontwikkeling. Hiervoor is een literatuurstudie uit
gevoerd. In de eerste paragraaf wordt aangegeven welke methoden in het ka
der van de probleemstelling zijn geselecteerd en tevens worden criteria ge
definieerd die gehanteerd worden om beschikbare methoden te beoordelen. 
Vervolgens wordt per paragraaf één methode besproken. In het begin van ie
dere paragraaf wordt een overzicht gegeven van de literatuur per onder
werp. Vervolgens wordt een diagnose gemaakt van de actuele situatie in de 
Centrale aan de hand van de gedefinieerde criteria. 
In de laatste paragraaf wordt een keuze gemaakt uit de methoden en worden 
de hypotheses en onderzoeksvragen gedefinieerd voor de toepassing van de 
geselecteerde methoden. 

3.1 Opzet literatuurstudie 
De probleemstelling definieert een aantal parameters die binnen het 
onderzoeksveld worden gemanipuleerd om de doorlooptijd te ver
korten. Het doel van de literatuurstudie is om methoden te identifi
ceren die kunnen worden toegepast bij de manipulatie van deze pa
rameters. De methoden die worden behandeld staand vermeld in 
onderstaande tabel. 

1. Concurrent engineering 
2. Teamwork 
3. Informatie technologie 

Tabel3.1-1 Geselecteerde methoden 

Men vindt in de literatuur tevens een aantal methoden die zich rich
ten op het verbeteren van de communicatie en besluitvorming in het 
ontwikkelingsproces, zoals FMEA en QFD. Aangezien dergelijke 
methoden vooral goed kunnen worden toegepast in en door project
teams, wordt hier bij de behandeling van Teamwork kort op inge
gaan. 
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Binnen de gestelde onderzoeksbeperking heb ik voor de drie ge
noemde methoden gekozen (zie kader), omdat deze mijns inziens een 
meer directe invloed hebben op de doorlooptijd van ontwikkelings
activiteiten. 
Deze methoden zullen worden getoetst aan de volgende criteria, die 
zijn afgeleid van de onderzoekseisen (zie 2.2): 

"Bewezen geschiktheid" 
De methode moet relatief bekend zijn, een redelijke geschiedenis 
hebben en er moeten voldoende empirische voorbeelden van een 
succesvolle toepassing kunnen worden gevonden. Succesvol betekent 
in dit kader: een significante reductie van de doorlooptijd van pro
duktontwikkeling. 

Meeropbrengst voor de Centrale 
Het ligt voor de hand dat in de literatuur bekende methoden ook in 
de centrale bekend kunnen zijn. Een aantal van deze methoden zal 
zelfs al in de Centrale worden toegepast. Met meeropbrengst wordt 
bedoeld de extra bijdrage die een methode kan hebben voor de ver
korting van de doorlooptijd in de Centrale. 
V oor methoden die nog niet zijn of worden toegepast moet worden 
ingeschat hoe deze in de betrokken organisatie kunnen bijdragen. 
Voor methoden die al worden toegepast moet worden onderzocht of 
een verbeterde c.q. "juiste" toepassing de doorlooptijd verder kan re
duceren. 

+ 
11 

++ 
11 

de methode wordt regelmatig toegepast, 
maar de resultaten leiden niet primair tot een 
kortere doorlooptijd van produktontwikke-

de methode wordt regelmatig toegepast, 
maar er zijn weinig voorbeelden bekend 
waarbij de toepassing resulteerde in een sig-
nificante van de 
de methode wordt regelmatig toegepast en in 
veel gevallen worden significante reducties 
van de 
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Meer- 0 
opbrengst 

+ 
11 

++ 
11 

De methode wordt reeds op de juiste manier 
toegepast of de methode is voor de Centrale 
niet baar 
De methode is goed toepasbaar maar wordt 
op het moment van onderzoek niet juist of 
niet 
De methode is goed toepasbaar maar wordt 
op het moment van onderzoek nog niet toe-

Tabel 3.1-2 Operationalisatie van de criteria voor de beoordeling van de toepasbaar
heid van methoden in de Centrale. 

Om de beoordeling van de methoden te objectiveren wordt in Tabel 
3.1-2 een operationele beschrijving gegeven van de twee criteria. 

De geselecteerde methoden worden aan de hand van bestaande lite
ratuur kort toegelicht. Vervolgens wordt van iedere methode de hui
dige status in de Centrale beschreven. Aan de hand van deze be
schrijvingen worden de methoden getoetst aan de in de onderzoeks
opzet gestelde criteria (''Bewezen geschiktheid" en ''Meeropbrengst'' 
in Tabel3.1-2). 

3.2 Concurrent engineering 

3.2.1 Literatuur over Concurrent Engineering 

"Concurrent engineering" wordt in relatie tot doorlooptijdverkor
ting van produktontwikkeling regelmatig als managementslogan ge
bruikt. Hierdoor begint de aan de term toegekende betekenis lang
zaam maar zeker af te wijken van de taalkundige betekenis: gelijk
tijdige of evenwijdige uitvoering. Bij Concurrent Engineering gaat 
men er impliciet van uit dat de activiteiten deels afhankelijk van el
kaar zijn en dat ze "oorspronkelijk" na elkaar werden uitgevoerd. Bij 
het gelijktijdig uitvoeren van twee onafhankelijke activiteiten spreekt 
men niet van Concurrent Engineering. 
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Figuur 3.2-1 geeft de taalkundige betekenis grafisch weer: het plaatje 
links geeft de oorspronkelijke uitvoering van de activiteiten weer en 
het plaatje rechts dezelfde activiteiten nadat Concurrent Engineering 
is toegepast. 

Serie CE 
act. A I act. A I 

• • act. B I I act.B I I 

tijd tijd 

Figuur 3.2-1 Taalkundige definitie van Concurrent Engineering 

Literatuuronderzoek maakt duidelijk dat Concurrent Engineering 
langzaam maar zeker een verzamelnaam wordt van een aantal as
pecten van gelijktijdige of evenwijdige uitvoering: 

Ranky [26] definieert Concurrent Engineering als een systematische 
benadering voor het geïntegreerd en gelijktijdig ontwerpen van 
produktenen de benodigde processen. Deze benadering is bedoeld 
om alle elementen van de produktlevenscyclus, van concept tot ver
koop in overweging te nemen, zoals kwaliteit, kosten en behoeften 
van een klant. 
Volgens Bergen [27] bestaat Concurrent engineering uit een serie 
goed gecoördineerde management- en engineering- activiteiten, ge
richt op het reduceren van de time-to-market, het verbeteren van de 
kwaliteit en het verlagen van de kosten door integreren van ver
schillende afdelingen, zoals produktie, marketing en management en 
door het parallellaten verlopen van activiteiten. 

Volgens Shina [28] streeft Concurrent Engineering ernaar succesvol 
nieuwe produkten te ontwikkelen door het zo vroeg mogelijk in de 
ontwerp-cyclus in één team bij elkaar brengen van de afdelingen 
ontwerp, ontwikkeling, marketing, produktie, service en verkoop. 
Dit team richt zich op het ontwikkelen en produceren van produkten 
met een hoge kwaliteit en lage kosten, welke voldoen aan de behóef
ten van de klant. 
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Shina spreekt dus vooral over het paralleliseren van de functionele 
betrokkenheid. 

Concurrent Engineering, volgens Ziemke c.s. [29], is een proces 
waarin nieuwe produl<ten of nieuwe typen/modellen van bestaande 
produkten ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht wor
den. Om dit een succes te laten worden moeten alle betrokken afde
lingen constant betrokken zijn vanaf idee tot en met verkoop. Ook 
Ziemke benadrukt het paralleliseren van de functionele betrokken
heid. 

In "Revolutionizing produkt development; quanturn leaps in speed, 
efficiency and quality'' definiëren Wheelwright en Oark [6] een 
aantal vormen van Concurrent Engineering. De vormen van Concur
rent Engineering worden gedefinieerd aan de hand van twee ele
menten van de communicatie bij overlappende activiteiten: het 
startmoment en de intensiteit van communicatie. Door beide aspec
ten stapsgewijs te laten toenemen kunnen ontwikkelingsactiviteiten 
elkaar meer overlappen waardoor de totale doorlooptijd afneemt (zie 
Figuur 3.2-2). De nadruk ligt hier zodoende weer op het parallella
ten verlopen van activiteiten. 

Van Mil c.s. [30] definiëren Concurrent Engineering als volgt: Con
current Engineering is een systematische aanpak voor produkt crea
tie processen, ondersteund door een verzameling concepten, princi
pes, ervaringen en hulpmiddelen. Het richt zich op het verbeteren 
van deze processen door alle kansen voor concurrency in het produkt 
creatie proces te benutten. 
Van Mil c.s. geven duidelijk aan dat de term concurrency zowel be
trekking heeft op de tijd als op de verschillende betrokken discipli
nes: Marketing, Fabricage en Ontwikkeling. 
Het tijdsaspect noemen zij parallel engineering en het discipline as
pect integral engineering. Zij noemen de integratie van beide begrip
pen "concurrent engineering" en geven daarmee aan dat Concurrent 
Engineering zowel betrekking heeft op het parallel laten verlopen 
van activiteiten als op het paralleliseren van de functionele betrok
kenheid. 
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D ontwikkel-activiteit 
:--- -, communicatie voorafgaand 
----' aan ontwikkeling 
~ kennis van het design 
~ intensieve communicatie 
~ magere communicatie 

Vroege start in het donker: batch communicatie 

nm 
~ 

Vroeg betrokken: intensieve communicatie 

fmmm .----
1 

·~--~!!!!! 

Geïntegreerde intensieve problern-solving: intensieve 
communicatie 

Figuur 3.2-2 Definities van de mate van concurrency volgens Clark & Wheelwright 

Communicatieproblemen bij Concurrent Engineering 
Het valt op dat bovenstaande definities afwijken van de taalkundige 
betekenis. De meeste definities benadrukken naast de gelijktijdigheid 
van uitvoering vooral de inzet van multifunctionele teams. 
Dit kan eenvoudig worden verklaard: als activiteiten, die onderling 
afhankelijk zijn, gelijktijdig worden uitgevoerd, dan legt dit logi
scherwijs een grote druk op de communicatie tussen de uitvoerders 
(en in feite tussen de verschillende functies). Uit de bovenstaande de
finities blijkt dat deze latente communicatieproblemen worden aan
gepakt door de verschillende disciplines die nodig zijn voor de uit-
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voering van de activiteiten fysiek als multifunctioneel team bij elkaar 
te houden. 

Hierdoor ontstaat in de literatuur een verwarrende overlap tussen 
Concurrent Engineering en multidisciplinaire teams, hoewel dit in 
wezen twee verschillende aanpakken zijn. 
Er zijn zelfs projecten denkbaar waarbij niet alle activiteiten in één 
multifunctioneel team uitgevoerd kunnen worden, maar waarbij de 
activiteiten elkaar wel degelijk kunnen overlappen. Redenen hier
voor kunnen zijn: 

de omvang van de betrokken teams: projecten kunnen sim
pelweg zo groot en divers zijn dat het aantal leden van een 
multifunctioneel team te groot wordt en daarmee onprak
tisch. Dit is vooral het geval als de graad van specialisatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten hoog is. 
de fysieke locaties kunnen verschillend zijn, waardoor het 
daadwerkelijk fysiek samenbrengen van de teamleden niet 
mogelijk is. 
er kan sprake zijn van conflicterende werkomgevingen en 
condities, als bijvoorbeeld een deel van het team moet werken 
in een clean-room. 

De communicatieproblemen kunnen ook op andere manieren aange
pakt worden. Hieronder wordt een tweetal voorbeelden gegeven 
waarop de communicatieproblemen aangepakt zouden kunnen wor
den. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat hierbij niet 
naar uitputtendheid wordt gestreefd. 

Men kan de technische onderlinge afhankelijkheid tussen ac
tiviteiten minimaliseren. De afhankelijkheid tussen activitei
ten kan een gevolg zijn niet modulaire produktstructuren 
waarbij twee componenten technisch van elkaar afhankelijk 
zijn. Door het veranderen van produkt-architectuur kan deze 
afhankelijkheid worden geëlimineerd. Historisch gezien wor
den produktontwerpen veelal alleen op prestatie en kosten 
geoptimaliseerd. Uit de relevantie van het onderzoeksveld 
(zie 1.2) is reeds gebleken dat een korte doorlooptijd van pro
duktontwikkeling een grote invloed kan hebben op de winst-
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gevendheid van een bedrijf. Het 1ijkt daarom interessant om 
produktontwerpen ook op doorlooptijd van ontwikkeling te 
optimaliseren. Als een produkt meer modulair kan worden 
opgezet zelfs tegen een stijging van de kostprijs (over
engineering), kunnen de ontwikkelingsactiviteiten voor de 
onderdelen volledig parallel worden uitgevoerd en niet 
noodzakelijk in één multifunctioneel team. Integraal gezien 
kan deze verkorting van doorlooptijd zwaarder wegen dan 
een eventuele forse stijging van de kostprijs (zie o.a. Figuur 
1.2-8 Relatie tussen winstgevendheid en moment van mark
tintroductie). 
Ulrich en Eppinger [22] houden een pleidooi voor een modu
laire produktarchitectuur, waarbij naast voordelen op het ge
bied van communicatie bij concurrent engineering ook ge
noemd worden: 

eenvoudige en snelle wijzigingen 
beheersing van produkt diversiteit 
standaardisatie van componenten voor verschillende 
produkten. 

Men kan andere communicatie methoden toepassen. Hoewel 
met name informele communicatie sterk afhankelijk zal zijn 
van de fysieke afstand, zijn er ook moderne telecommunicatie 
structuren denkbaar waarbij verschillende disciplines op ver
schillende locaties zeer open en frequent communiceren, zo
wel op formele als op de informele punten in het ontwerp
proces (interface-management). 

Er wordt overigens niet beweerd dat de combinatie van multifunc
tionele teams en concurrent engineering een onverstandige combina
tie vormen. Het is echter geen noodzakelijke combinatie voor een 
succesvolle toepassing van concurrent engineering. 
Voor het onderzoek "Doorlooptijdverkorting in Ontwikkeling'' wor
den ze daarom gescheiden en wordt in het vervolg de taalkundige 
betekenis van Concurrent Engineering gehanteerd: gelijktijdige of 
evenwijdige uitvoering van activiteiten. Ofwel parallel engineering in 
termen van Van Mil c.s. 
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In termen van de gedefinieerde onderzoeksparameters richt concur
rent engineering zich vooral op de inhoud van de projectplanning, 
terwijl multidisciplinaire teams zich veelal richten op de autonomie en 
multifunctionaliteit van het projectteam. 

3.2.2 Toepasbaarheid van Concurrent Engineering 
De bekendheid van Concurrent Engineering is enorm. Voor een deel 
draagt dit zelfs bij tot de begripsverwarring die in 3.2.1 wordt be
sproken. Er zijn in de literatuur meer dan voldoende gevallen bekend 
van een verkorting van de doorlooptijd door Concurrent Engineering 
(zie kader). 

[39] Womack c.s., "The machine that changed the world" 
[43] Ransley & Rogers, "A consensus on best R&D practices" 
[44] Deschamps & Nayak, "Competing Through Products: Lessons 
from the Winners" 
[45] Iansiti, ''Real-world R&D, jumping the product generation gap" 
[46] Rothwell, "Successful industrial innovation" 
[47] Takeuchi & Nonaka, ''The new new product development 
game". 

Een groot deel van deze voorbeelden combineert echter Concurrent 
Engineering met Multifunctionele teams. Aangezien wij dit bewust 
buiten onze definitie houden (en in de volgende paragraaf apart be
handelen) kunnen we deze voorbeelden niet allemaal meenemen in 
de beoordeling van bewezen geschiktheid van Concurrent Engi
neering. 
Toch blijven er duidelijke gevalstudies over van situaties waar alleen 
door gelijktijdige uitvoering de doorlooptijd kan worden geredu
ceerd, het aantal is echter geringer. 

I Bewezen geschiktheid: + I 
In de Centrale bleek tijdens een themadag over Concurrent Engi
neering, dat de ontwikkelaars al jaren Concurrent Engineering toe
pasten zonder dat zij daar erg in hadden. Veelal ontstaan dergelijke 
verbeteringen in situaties waarbij Ontwikkeling een deel van de acti
viteiten heeft uitbesteedt bij een externe leverancier. Ontwikkeling en 
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de leverancier krijgen een volgtijdelijke relatie met elkaar en men 
gaat zich in de loop van de tijd verdiepen in elkaars activiteiten en de 
interface ertussen. Vaak blijken zo de laatste activiteiten van de één 
niet bepalend te zijn voor de eerste activiteiten van de ander en 
wordt een eerste begin gemaakt met overlappende activiteiten. In de 
praktijk worden daarom ook de grootste "winsten" in doorlooptijd 
gevonden in situaties waar sterk formele interfaces tussen verschil
lende bedrijven bestaan. 
Aan het overlappen van activiteiten zijn ook risico's verbonden: de 
onzekerheid en onnauwkeurigheid van ontwerp-informatie is groter, 
de kans op communicatieproblemen neemt toe, de vereiste coördi
natie (veelal door de projectleider) neemt toe, etc. In dit krachtenspel 
tussen tijdswinst en risico's is het aannemelijk dat men alle vormen 
van concurrent engineering tegenkomt (zie Figuur 3.2-2). 

Daarbij komt nog dat in de Centrale al 40 jaar produkten worden 
ontwikkeld. Bepaalde relaties tussen activiteiten en dus tussen men
sen (binnen en buiten de centrale) bestaan zodoende ook al erg lang. 
Bovengenoemd krachtenspel zorgt ervoor dat men bij de totstand
koming van een relatie naar een bepaalde stabiele mate van Concur
rent Engineering groeit. Na het bereiken van deze stabiele situatie, 
wordt door betrokkenen niet meer actief gestreefd naar maximale 
concurrency. 

Voor het merendeel van de activiteiten valt de afhankelijkheid bin
nen organisatorische grenzen van de Centrale. Ook hier wordt on
bewust een bepaalde mate van concurrency toegepast. Het is opval
lend dat de bereidheid om dit ter discussie te stellen kleiner is dan in 
het geval van een externe relatie. Een aantal opvallende zaken komen 
naar voren uit deze beschrijving van de situatie aan het begin van het 
onderzoek: 

Voor nieuwe activiteiten en relaties zoeken de betrokkenen 
naar een acceptabele mate van concurrency. Het is maar de 
vraag of dit optimaal is voor de doorlooptijd van produkt
ontwikkeling in de Centrale. 
De mate van concurrency voor bestaande activiteiten en rela
ties in een gestabiliseerd ontwikkelingsproces worden niet 
vanzelf verder geoptimaliseerd. 
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I"Dit is de juiste werkwijze, want dat werkt al jaren goed" 

Er zijn dus gerichte acties nodig om het ontwikkelingsproces 
te verbeteren (c.q. verkorten). 
Activiteiten en relaties met externe personen of bedrijven 
worden makkelijker ter discussie gesteld dan activiteiten en 
relaties met interne personen. 

Het feit dat (een bepaalde mate van) Concurrent Engineering reeds 
impliciet wordt toegepast vergemakkelijkt de introductie van het 
concept. Als we de toepassing van Concurrent Engineering echter 
expliciet maken en als (project)management tooi inzetten, moet het 
mogelijk moet zijn om in het bestaande gestabiliseerde ontwikke
lingsproces van de Centrale de doorlooptijd verder te verkorten. De 
onderzoeksvraag die nu moet worden beantwoord luidt: "waar kan 
in de planning van een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces door
looptijd worden gereduceerd door Concurrent Engineering?". 

I Meeropbrengst voor de Centrale: + I 

3.3 Teamwork 

3.3.1 Literatuur over Teamwork 
Het inzetten van autonome multifunctionele teams is één van de 
bekendste en succesvolste methodes voor de verkorting van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling. 
Karagozoglu, Necmi, Brown, en Warren [31] hebben onder 31 bedrij
ven een enquête gehouden naar methoden die worden toegepast 
voor de reductie van doorlooptijden van produktontwikkeling. Au
tonome teams worden door 58% van de bedrijven genoemd. In dit 
onderzoek worden ook "betrokkenheid van klanten" en "informele 
organisatie" als methoden genoemd. In feite zijn dit geen methoden, 
maar aspecten van de project-organisatie. Aangezien deze kenmer
ken met name bij autonome teams voorkomen, onderstrepen de sco
res hierop nog eens het succes van deze teams (zie Figuur 3.3-1). 
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autonome teams 

klanten betrokkenheid 

computer-aided tools 

projectmgt. procedures 

informele organisatie 

Oo/o 1 O"Al 20"/o 30"A, 40% 50"/o 60% 

Figuur 3.3-1 Resultaat van een enquête naar methoden voor doorlooptijdverkorting 

Teamwork is op zich geen nieuw concept. In het kader van kortere 
doorlooptijden is teamwork de laatste jaren weer sterk in de belang
stelling gekomen [32]. Met name de vergelijking tussen de Japanse en 
Westerse automobiel industrie in ''The machine that changed the 
world" [39] heeft het toepassen van teamwork versterkt. De over
gang naar teams gaat idealiter gepaard met een organisatorische ver
andering: van een functionele structuur, via een matrix structuur, 
naar een volledige project structuur. 

Katzenbach en Smith [33]definiëren een team als een kleine groep men
sen, met complementaire vaardigheden, die allen een gemeenschappelijk 
doel en resultaat nastreven en een gemeenschappelijke aanpak, waarop zij 
elkaar onderling afrekenen. 
De definitie wordt als volgt toegelicht. 

"Een kleine groep mensen" wordt gedefinieerd als 5 to 25 men
sen. De omvang is vooral bepalend voor het gemak van 
communicatie, team-building en logistieke aspecten. 
"Complementaire vaardigheden" moeten ervoor zorgen dat alle 
noodzakelijke vaardigheden om de gewenste prestatie te be
reiken voorhanden zijn. Dit wordt ook wel het multifunctio
nele aspect genoemd. Dit wil overigens niet zeggen dat alle 
vaardigheden in één persoon verenigd moeten zijn. Belangrijk 
is dat de som van de vaardigheden van de leden van het team 
complementair is. 
Typische vaardigheden binnen teams liggen op de volgende 
gebieden: 

Technische of functionele vaardigheden 
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Probleem oplossend vermogen 
Besluitvaardigheid 
Sociale vaardigheden. 

"Een gemeenschappelijk doel en resultaat" is het belangrijkste 
kenmerk van een team. De ondersteuning van het topma
nagement is hierbij essentieel evenals goed gedefinieerde en 
vooral goed meetbare doelstellingen. Teams zijn sterk resul
taat gericht en zijn (daardoor) minder geïnteresseerd in de be
staande formele werkwijze, arbeidsverhoudingen, procedu
res, etc. Natuurlijk is het afwijken van bestaande procedures 
en werkwijzen geen doel op zich. Wel moeten de condities 
worden gecreëerd dat het team van bestaande werkwijzen 
mag afwijken als dit bijdraagt tot het gestelde doel. 
Hoewel het team kan afwijken van de bestaande werkwijzen, 
heeft het wel degelijk behoefte aan een "gemeenschappelijke ei
gen aanpak". Het team creëert een eigen cultuur waaraan men 
zich zeer strikt conformeert. 
"Onderling afrekenen" geeft aan dat de teams qua hiërarchie 
autonoom zijn. De leden van het team hebben in feite alleen 
aan elkaar verantwoording af te leggen. Omdat ze allen het
zelfde resultaat nastreven gebeurt dit als het ware vanzelf. 
Door de nadruk op het resultaat en de verantwoordelijkheid 
daarvoor lopen de "secundaire" zaken zoals communicatie, 
feedback en motivatie, onderlinge verhoudingen veel beter. 
Dit in tegenstelling tot functionele organisatie die vaak de na
druk leggen op deze secundaire processen. Activiteiten als 
''het verbeteren van de communicatie" die men terugvindt bij 
grotere (functionele) organisaties, zijn bij teams ondenkbaar. 
"Onderling afrekenen" wil echter niet zeggen dat er binnen 
het team geen "baas" of teamleider is. Sterker nog, de kwali
teit van deze teamleider is één van de meest genoemde kriti
sche succesfactoren voor het slagen van teamwork. Hierop 
wordt later teruggekomen. 

Katzenback en Smith [34] identificeren aan de hand van een aantal 
studies van succesvolle en niet succesvolle teams een aantal elemen
ten die succesvolle teams gemeen hebben: 

de urgentie, de prestatie standaards en de richting kan goed 
duidelijk worden gemaakt, 
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bij de keuze van teamleden wegen potentie en vaardigheden 
zwaarder dan de persoonlijkheid, 
Slechts enkele, maar zeer duidelijke, gedragstichtlijnen wor
den voorgeschreven (zoals "geen heilige huisjes", resultaat
gerichtheid, constructieve kritiek, "gelijke monniken-gelijke 
kappen") 
Een aantal zeer concrete en direct meet- en haalbare doelen 
worden vastgesteld 
De teamleden besteden veel tijd met elkaar 
De kracht van positieve terugkoppeling en beloning wordt 
gebruikt. 

Charney [35] geeft als belangrijkste element voor de verkorting van 
de time-to-rnarket het toepassen van multifunctionele zelfsturende 
teams. Als succesfactoren worden genoemd: duidelijke verantwoor
delijkheid, consistentie in management support, lef, senior leider die 
als "produkt champion" optreedt, regels en training voor team
building, geringe onderlinge fysieke afstand tussen de leden, com
plementaire vaardigheden en niet te groot qua omvang (circa 12 le
den lijkt een optimum). 

Vaak worden ter bevordering van communicatie in teams methoden 
gebruikt als Quality function deployment [36] en Failure Mode Effect 
Analysis [37, 38]. Deze methoden structureren de communicatie tus
sen verschillende disciplines. Hoe groter de multifunctionaliteit van 
het team, hoe beter deze methoden tot hun recht komen. Deze me
thoden worden in dit onderzoek niet apart behandeld. Voor meer in
formatie wordt verwezen naar de literatuur. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de definities die Clark en 
Wheelwright [6] hanteren voor Teamwork. Zij onderscheiden voor 
produktontwikkeling een viertal verschillende vormen van project
teams. Hieronder worden deze teams beschreven op een continuüm 
waarbij de focus van het projectteam verschuift van functioneel naar 
produktgericht Figuur 3.3-2 geeft dit grafisch weer. 

In deze definities wordt gesproken over de relatie tussen een project 
en de zogenaamde functionele afdelingen. Deze definitie kan op ag
gregatie niveaus worden toegepast. 
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Meestal verwijst functioneel naar de bekende functies op bedrijfsni
veau zoals Marketing, Ontwikkeling en Produktie. Eén niveau lager, 
binnen de afdeling Ontwikkeling, kan men deze definitie in principe 
herhalen. Hier praten we dan over de verschillende ("functionele") 
afdelingen, zoals bijvoorbeeld aangegeven in het organigram van de 
afdeling Produktontwikkeling in de Centrale (zie Figuur 1.3-3). 
Dit onderzoek concentreert zich op ontwikkelingsafdelingen. Daar
om worden de definities van soorten projectteams toegespitst op de 
verschillende functionele ontwikkelingsafdelingen. 

functioneel 

Cll t • Functionele teams ::I 
0 
0 -Q) 

.r::. • Lichtgewicht teams 0 
Cll ·;:: 
0 
(ij • Zwaargewicht teams .~ 
c::: 
CU 
O'l ..... 

• Autonome teams 0 

project 

Figuur 3.3-2 Definitie van teams volgens Clark en Wheelwright 

Functionele teams [6] 
Bij functionele teams zijn de medewerkers gegroepeerd op basis van 
hun vakgebied. De medewerkers rapporteren aan de functionele ma
nager. De functionele manager is verantwoordelijk voor de toewij
zing van de capaciteit en voor het (gemeenschappelijke) vakgebied. 
Hij zorgt ervoor dat zijn medewerkers hun werk vaktechnisch correct 
uitvoeren. De urgentie van de activiteiten vindt de functionele ma
nager over het algemeen minder belangrijk. 
De verschillende vakgebieden zijn tijdens de produktontwikkeling 
min of meer onafhankelijk van elkaar aan het werk. De primaire ver
antwoordelijkheid voor het project verschuift regelmatig van de ene 
functionele manager naar de andere. Dit wordt in het bedrijfsjargon 
aangeduid met "gooi maar over de muur". 
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De coördinatie over de verschillende vakgebieden wordt gestuurd 
door een gedetailleerde specificatie aan de start van het produkt en 
periodieke formele bijeenkomsten tijdens de uitvoering. Een eventu
ele projectleider (lees: projectcoördinator) coördineert de activiteiten 

------.crp~<te-int~rta<::estmrs-en de verschîllende functies. Z1e Figuur 3.3-3. 

FM FM functionele 
manager (FM) 

..,--;;-~:::::::... invloedsgebied 
van de projectleider 

projectleider (PM) 

Figuur 3.3-3 Functionele projectteams 

Lichtgewicht teams [6] 
Lichtgewicht teams werken met een coördinerend projectteam 
waaraan vanuit iedere vakgebied een "verbindingsofficier" wordt 
toegewezen. De projectleider van dit team wordt gekarakteriseerd als 
"lichtgewicht", omdat de werkelijke ontwikkelingsactiviteiten en de 
daarbij behorende capaciteitsallocatie en prioriteitsdiscussie nog 
steeds onder de verantwoordelijkheid vallen van de functionele ma
nager. 
De projectleider heeft zodoende voornamelijk coördinerende taken: 
het bijwerken van de planning, het motiveren en begeleiden van de 
ontwerpers, het voorkomen van conflicten etc. Qua organisatorisch 
niveau, hebben dergelijke projectleiders veelal een junior positie en 
worden dergelijke opdrachten vaak ten onrechte gegeven in een car
rière pad naar een meer senior positie om alvast de verantwoorde
lijkheden van leiding geven te proeven zonder de bijbehorende be
voegdheden te hebben. 
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In dergelijke teams kent de ontwikkelaar nog steeds één baas: de 
functionele manager. Zie Figuur 3.3-4. 

FM FM 

Afd. 1 Afd. 1 

~ ' 
\ 

' I 

FM 

Afd.1 

""' "" PM 

Figuur 3.3-4 Lichtgewicht teams 

Zwaargewicht teams [6] 
In tegenstelling tot de vorige vorm is de projectleider van de zwaar
gewicht teams van een senior niveau. Voor het projectteam betekent 
dit dat: 

de projectleider zeggenschap en eindverantwoordelijkheid 
heeft over de capaciteitsbronnen die, zij het slechts tijdelijk, 
aan zijn team zijn toegewezen, 
de verbindingsofficieren die worden toegewezen vaak senior 
zijn, 
de projectleider buiten zijn team in de rest van de organisatie 
meer macht kan uitoefenen om die externe condities en rand
voorwaarden te scheppen waarin het projectteam het best 
functioneert (prioriteiten, aandacht, zichtbaarheid, etc.) 
de ontwikkelaars die aan het team zijn toegewezen te maken 
krijgen met het "meer-bazen probleem". Daar waar de pro
jectleider de voortgang van het project als primair doel heeft, 
kan de functionele manager vertragend optreden door de 
kwaliteit van de technisch inhoudelijk genomen beslissingen 
ter discussie te stellen. 
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Dit hoeft natuurlijk niet per definitie strijdig te zijn. Is dit 
echter wel zo, dan komt de ontwikkelaar a.h.w. klem te zitten 
tussen zijn functionele baas en de projectleider. Dit probleem 

______ w_o::..::r--=-d--=-t _~~oter als de ontwikkelaar deelneemt aan meerdere 
projecttea ms. 

Figuur 3.3-5 geeft het concept van zwaargewicht teams grafisch weer. 

, 
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FM FM 

Afd. 1 Afd. 1 
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FM 

Afd. 1 
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... "" PM 

Figuur 3.3-5 Zwaargewicht teams 

Autonome teams [6] 
Het autonome team is de meest produkt georiënteerde vorm van 
ontwerp-teams, ook wel "tigerteam", "skunkwork" of "glass house" 
genoemd. 
Hierbij treden de ontwerpers op los van de bestaande functionele or
ganisatie en zijn ze voor 100% aan het project toegewezen. Vaak ope
reren dergelijke teams ook fysiek op één locatie. Voor alle teamleden 
en de projectleider bestaat er slecht één doel en dat is de realisatie 
van het project. Naast het voordeel dat er zodoende geen "ander 
werk" is waarop ze zich hoeven te concentreren, is een groot voor
deel voor de doorlooptijd dat er nauwelijks wachttijden zijn. Er is 
geen "FIFO stapel" voor de ontwerpers in het team. Omdat er ook 
voor een groot project met vele deelprojecten slechts één kritiek pad 
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is, kan de projectleider ten alle tijde de prioriteit geven aan de door
looptijd bepalende activiteiten. Zie Figuur 3.3-6. 

FM FM FM 

Afd. 1 Afd. 1 Afd.1 

,. 
I ' ' ----~ ' 

\ PM 

' I ... ,. 
Figuur 3.3-6 Autonome teams 

Coördinatie is veelal eenvoudig door de fysieke nabijheid. Hierdoor 
neemt ook het aantal formele bijeenkomsten af en het tijdsverlies 
voor het afstemmen van de verschillende agenda's. Bijeenkomsten 
worden georganiseerd en afspraken gemaakt op het moment dat het 
nodig is. 
Dergelijke teams opereren als een organisatie binnen een organisatie 
en zullen veelal sterk informeel werken en simpele routi
nes/procedures creëren daar waar nodig. Een aardigespin-offin de 
praktijk hiervan is de kritische test waaraan de procedures uit de 
overkoepelende organisatie onderworpen worden. Vaak worden 
door het autonome team ontwikkelde routines later weer overgeno
men door de overkoepelende organisatie. 

Een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste, voorwaarde voor het 
succes van een tigerteam is de rol van de projectleider. In ''The ma
chine that changed the world" [39] en ''The soul of a new machine" 
[40] wordt aangegeven dat deze champion-rol veelal zo ver gaat dat 
de projectleider zich identificeert met het produkt. 
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Teamwork, een panacee? 
In de literatuur wordt vaak melding gemaakt van significante reduc
ties van doorloo tijd van produktontwikkeling door het inzetten van 
autonome multifunctionele teams. 

Lorenz maakt melding van de toepassing van Teamwork bij Agri
culture and Construction Equipment [41], een leverancier van land
bouw apparatuur voor professionele en consumenten markten. 
De doorlooptijd van produktontwikkeling van constructie equipment 
kon uiteindelijk van 36 naar 18 maanden worden teruggebracht. 
De doorlooptijd voor het aanpassen van een onderdeel van oogst
machines werd van 6 maanden tot 3 weken (!) teruggebracht. 

24 mnd 12 mnd 3 mnd +3 mnd 
JOB 1 

Figuur 3.3-7 Afname van het aantal wijzigingen tijdens produktontwikkeling door 
Teamwork 

Suilivan [42] beschrijft de potentie van Teamwork in combinatie met 
Quality Function Deployment aan de hand van een gevalstudie van 
een Japanse autofabrikant. Deze fabrikant heeft in een periode van 10 
jaar (!) in multifunctionele teams met o.a. de leveranciers en de klan
ten haar produkten ontwikkeld. Dit leidde tussen 1977 en 1984 tot 
een reductie van de opstart kosten van maar liefst 61% en tot een 
verkorting van de doorlooptijd van ontwikkeling met één derde! Te
vens werd een afname van het aantal produkt design wijzigingen ge
constateerd (zie Figuur 3.3-7). 
Andere schrijvers maken melding van significante reducties van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling (zie onderstaand kader). 
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[39] Womack c.s., ''The machine that changed the world" 
[43] Ransley & Rogers, "A consensus on best R&D practices" 
[44] Deschamps & Nayak, "Competing Through Products: Lessons from 
the Winners" 
[45] Iansiti, ''Real-world R&D, jumping the product generation gap" 
[46] Rothwell, "Successful industrial innovation" 
[47] Takeuchi & Nonaka, ''The new new product development game". 

Naast alle succesverhalen over Teamwork moeten er op een aantal 
punten kanttekeningen worden geplaatst: 

1) Beschikbaarheid van vakspecialisten 
Als typisch probleem bij het samenstellen een autonoom team wordt 
o.a. in ''The machine that changed the world" [39] de beschikbaar
heid van vakspecialisten genoemd. 
In de praktijk van een grote ontwikkelingsafdeling geldt een Pareto 
verschijnsel waarbij een beperkt aantal personen (''bottlenecks") het 
grootste deel van de output van de totale organisatie bepalen. Door
dat deze experts in alle projecten worden gevraagd, ontstaat een pro
bleem voor wat betreft de beschikbaarheid van deze schaarse maar 
noodzakelijke capaciteitsbron. Analoog aan de logistieke wachtrij
principes ontstaan lange doorlooptijden (veelal wachttijden) aan het 
loket (bureau) van deze overbezette bottlenecks (ontwikkelaars). 

Clark en Wheelwright hebben onderzoek gedaan naar het effect van 
de toename van het onderhanden werk op effectiviteit van ontwik
kelaars. Voor deze studie waren de taken van de ontwikkelaars geru
briceerd in twee categorieën: taken die waarde toevoegde aan de het 
ontwikkelde produkt en taken die geen waarde toevoegden. 

Figuur 3.3-8 geeft op de y-as alleen de taken weer die waarde toe
voegen. Uit de Figuur blijkt dat twee paraileile projecten voor ont
wikkelaars de meest effectieve situatie is. Het is opvallend dat dit ef
fectiever is dan één project. Dit terwijl de focus op één duidelijk re
sultaat in de literatuur over teamwork als kritische succesfactor 
wordt genoemd. 
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Figuur 3.3-8 Relatie tussen onderhanden werk en beschikbare tijd voor primaire ac
tiviteiten (C&W). 

De kortste doorlooptijd zou zodoende kunnen worden bereikt door 
iedere ontwikkelaar slechts twee projecten tegelijkertijd te laten uitvoe
ren (zie Figuur 3.3-8). Als men de doorlooptijd op deze manier wil 
verkorten, dan is het aantal projecten dat gelijktijdig kan worden uit
gevoerd in principe gelijk aan twee maal het aantal specialisten dat er 
van de meest schaarse discipline voorhanden is. Het is niet onrealis
tisch dat dit aantal voor een grote ontwikkelingsafdeling van tech
nologisch complexe producten slechts twee of vier bedraagt! 
Dit principiële probleem van gebrek aan bottleneck capaciteit staat 
een volledige invoering van autonome teams in de weg: als het aantal 
projecten groter is dan het aantal vakspecialisten, wat voor de hand 
ligt, welk project krijgt dan welke specialist toegewezen? 

In de literatuur wordt het probleem van de beschikbaarheid van 
schaarse ontwikkelaars vaak angstvallig omzeild. Takeuchi en Nona
ka [47] behoren tot de weinigen die naast de voordelen van de auto
nome teams het capaciteitsprobleem van vakspecialisten herkennen. 

Verder noemen ze als beperkende voorwaarden voor autonome 
teams: 

Er wordt een behoorlijke dosis flexibiliteit van de teamleden 
gevraagd om pieken op te vangen. In dergelijke teams wor
den de 40-urige werkweken bijna per definitie overschreden, 
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Er kunnen problemen optreden voor projecten waar de kern 
een grote technologische doorbraak is: de diepte expertise 
vereist een bepaalde functionele structuur, 
De omvang van het project kan simpelweg te groot zijn voor 
de noodzakelijke "face-to-face" discussies. 

2) Oorzaak van het succes van Teamwork 
Kenney en Florida [48] hebben een aantal Japanse R&D managers 
geïnterviewd, waaruit blijkt dat de waarde van Teamwork wordt 
overschat. Uit het .onderzoek komt naar voren dat de in Japan ge
bruikelijke job-roulatie tussen functionele afdelingen van R&D en 
Fabricage en gemeenschappelijke bijeenkomsten tussen beide func
ties de belangrijkste factoren zijn voor de snelheid waarmee de 
nieuwe kansen uit de R&D in Fabricage (en dus op de markt) kunnen 
worden toegepast. 
Ook in Europese bedrijven vinden weliswaar job-rauiaties plaats van 
R&D naar Ontwikkeling of Fabricage. De geïnterviewden Japanase 
R&D managers benadrukken echter dat de job-roulatie vaak zodanig 
wordt opgezet dat de ontwikkelaars het (eigen) produkt volgen tot in 
de fabricage. Op deze manier wordt management development ge
bruikt als een middel om het produkt creatie proces te verbeteren. 

3) Schaarste van goede teamleiders 
De meeste succesverhalen hebben gemeen dat de leider van het team 
een charismatisch senior manager is die zich vereenzelvigt met het te 
bereiken resultaat en bovendien een grote mate van gezag heeft[34]. 
Deze personen maken of breken het team. In de praktijk blijkt dat bij 
het toepassen van teamwork meer komt kijken dat alleen het vrijma
ken en samenbrengen van multifunctionele capaciteiten. 

In ''What makes a team work?" identificeren Bolman en Deal [49] 
vier verschillende dimensies van teamwork: een structurele, een 
menselijke, een politieke en een symbolische. Met name de symboli
sche dimensie van Teamwork, het creëren en vasthouden van een 
geloof van eigen kunnen is de meest succes bepalende, maar ook de 
moeilijkste dimensie. 

4) Onderschatting van het innovatie risico 
Stunten of stuntelen ... 
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Het gevoel van onoverwinnelijkheid die zich in een autonoom team 
(met name onder de invloed van de projectleider) van de teamleden 
meester kan maken, kan ertoe leiden dat technisch onmogelijke sce
nario' s met de moed der wanhoop worden geprobeerd te imple-
menteren [50]. Stunten staat hier dicht bij stuntelen! 
Verder kan deze sfeer ertoe leiden dat bestaande "geaccepteerde" 
oplossingen worden genegeerd en het team zoekt naar eigen oplos
singen voor alle problemen ("not invented bere" syndroom). 

Uit bovenstaande beschrijvingen mag geconcludeerd worden dat 
Teamwork geen panacee is voor een verkorting van de doorlooptijd. 
Volgens een studiegroep van de TU Delft [50] is er niet één beste 
manier van Teamwork die geldt voor iedere organisatie. Bepaalde 
vormen van Teamwork passen bij een bepaalde organisatie. In het 
onderstaande kader worden deze relatie tussen teamvorm en levens
cyclus van de organisatie volgens genoemde studiegroep toegelicht. 
Hoewel de studiegroep in het algemeen spreekt van de levenscyclus 
van een organisatie, geldt de redenatie in principe ook voor een ont
wikkelingsorganisatie. 

Teamvonn als functie van de levenscyclus van een organisatie 
Startende organisaties worden vaak gekarakteriseerd als klein en 
flexibel. Hun bestaansrecht is volledig afhankelijk van het succes 
van hun (eerste) innovatie. In dergelijke gevallen is de totale orga
nisatie eigenlijk een tigerteam. De teamleden/medewerkers zijn 
zich er voor 100% van bewust dat het slagen of falen van hun pro
ject één op één het slagen of falen van hun organisatie betekent. 
Als organisaties beginnen te groeien, dan ontstaat er veelal een 
meer functionele indeling, gericht op het balanceren van de disci
plines enerzijds en de behoefte voor een continue verbetering van 
het produkt anderzijds. Logischerwijs kiezen dergelijke organisa
ties een zwaargewicht team als meest voor de hand liggende team
structuur. De organisatie is nog steeds klein genoeg om het ma
nagement snel te laten reageren op operationele problemen in de 
diverse teams. 

Na verloop van tijd kan groei leiden tot een vergroting van de 
produktdiversiteit Alle produkten zullen op hun beurt weer 
stapsgewijs verbeterd worden (lees: ontwikkeld), wat leidt tot een 
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multiproject organisatie. In dergelijke gevallen wordt afhankelijk 
van specialisatie-graad en onzekerheid van de ontwikkeling 
(snelheid van de evolutie) gekozen voor een licht-gewicht struc
tuur of voor functionele teams. 

In de praktijk vindt men zodoende veelal een mengvorm, vaak een 
mengvorm tussen licht- en zwaar-gewicht teams. 

3.3.2 Toepasbaarheid van Teamwork 
Uit het literatuuroverzicht blijkt dat de methode zeer frequent wordt 
toegepast. Tevens worden er spectaculaire verkortingen van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling gemeld. 

Toch zijn er ook genoeg voorbeelden van mislukte toepassingen. De
ze ervaringen hebben geleid tot definities van randvoorwaarden voor 
het inzetten van teams [33, 34]. Als men deze randvoorwaarden in 
acht neemt kan de toepassing van Teamwork haar vruchten afwer
pen. Een aantal van deze randvoorwaarden zijn, hoewel zeer duide
lijk omschreven, moeilijk in de praktijk te realiseren. Een voorbeeld 
hiervan is een van de aanbevelingen die Katzenbach en Smith doen 
in ''The delicate balance of team leadership": 
" ... Houdt het doel en aanpak relevant en zinvol. Creëer een balans 
tussen betrokkenheid en afstand, resultaat en suggesties. Het team 
moet haar eigen doelstellingen formuleren, om te voorkomen dat ze 
ervaren "orders van het management" te ontvangen. De leider moet 
het team niet dwingen naar zijn doel, maar geduldig wachten tot het 
team het probleem eigen maakt en een eigen aanpak c.q. oplossing 
vindt ... " 

Uit het feit dat er steeds meer literatuur beschikbaar komt over "hoe 
en wanneer" men teamwork moet toepassen, kan worden geconclu
deerd dat de methode het station van "bewijs van geschiktheid" is 
gepasseerd. 
Verder zijn er in vergelijking met Concurrent Engineering duidelijk 
meer voorbeelden voorhanden van een succesvolle toepassing. 

I Bewezen geschiktheid: ++I 
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In literatuur over teamwork worden twee parameters regelmatig ge
noemd als bepalend voor het succes van een team: multifunctionali
teit en autonomie. 
Multifunctionaliteit heeft betrekking op het tegelijkertijd betrekken 
van alle noodzakelijke functies en het managen van de onderlinge 
communicatie: zowel de verschillende technische disciplines als ook 
de bedrijfsdisciplines Produktie, Marketing, en Inkoop3. 
Autonomie heeft betrekking op de relatieve macht die een team (en 
vooral de teamleider) heeft om beslissingen te nemen, taken te defi
niëren en toe te wijzen en capaciteiten in te zetten. 

In de praktijk zijn deze parameters redelijk onafhankelijk. Teams 
kunnen autonoom zijn en tegelijkertijd niet multifunctioneel en an
dersom. Daarom worden beide parameters afzonderlijk besproken 
om de meeropbrengst voor de Centrale te kunnen beoordelen. 

Multifunctionaliteit 
Voor de ontwikkelingsprojecten in de Centrale worden verschillende 
disciplines ingezet. In de projectteams in de Centrale lag hierbij de 
nadruk op de technische disciplines die voor de produktontwikke
ling nodig zijn. Marketing specificeerde het produkt vooraf en zorg
de voor het versturen van monsters. Fabricage werd veelal pas be
trokken als het produkt klaar was om geproduceerd te worden. Wel 
was er tijdens de ontwikkeling intensief contact met een proeffabri
cage afdeling. 
Gesteld wordt dat de mate van multifunctionaliteit relatief laag was 
en dat de doorlooptijd door de toepassing van deze parameter van 
Teamwork verder kan worden verkort. 

3 Bij de behandeling van de definities van Concurrent Engineering 
kwam deze parameter reeds naar voren (zie 3.2.1): het paralleliseren 
van de functionele betrokkenheid. Ik heb er voor gekozen om de para
meter als onderdeel van Teamwork te behandelen. 
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Autonomie 
Binnen de Centrale was bij de start van het onderzoek sprake van 
functionele teams (volgens Clark en Wheelwright [6]). De leden van 
de teams rapporteren immers direct aan de (functionele) managers en 
de projectleiders van deze teams zijn in feite niet meer dan coördi
nators. De werkelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
activiteiten en de toewijzing van taken en capaciteit lag bij de func
tionele managers. 
Men moet echter niet vergeten dat een "functionele manager'' in de 
onderzochte organisatie verantwoordelijk is voor een produkt
funktie (bijvoorbeeld scherpte) en daardoor meestal voor meerdere 
verschillende technische disciplines of functies (bijvoorbeeld mecha
nica en elektronenoptiek). Als zodanig zijn de afdelingen van Pro
dukt Ontwikkeling "multidisciplinair'' te noemen. 

In het verleden is in de Centrale een experiment uitgevoerd om het 
effect van autonomie op de doorlooptijd te onderzoeken. Voor een 
specifiek nieuw produkt werd een autonoom team samengesteld. Het 
was de bedoeling dat alle maatregelen die het autonome team zou 
nemen om de doorlooptijd te verkorten, zouden worden vastgelegd. 
Vervolgens zouden deze maatregelen ook bij de andere projecten 
worden ingevoerd zodat ook de doorlooptijd van produktontwikke
ling bij de functionele teams zou worden gereduceerd. 
Tijdens het project ontstond er echter een groot technisch probleem. 
Om het probleem op te lossen moesten alle relevante specialisten 
voor een langere periode worden ingezet. Er werd dus sterk geleund 
op de overkoepelende functionele organisatie. Het autonome team 
was niet in staat de technische problemen met de "eigen" capaciteit 
op te lossen. 
Het is niet te achterhalen of het probleem is ontstaan door gebrek aan 
kennis van het team, of doordat men van de geaccepteerde methoden 
afweek, of door andere oorzaken buiten de verantwoordelijkheid van 
het team. 
Uiteindelijk werd de doorlooptijd van het project hierdoor langer dan 
van een gemiddeld "functioneel" project, hoewel het in eerste in
stantie een vliegende start had gemaakt. 
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Het gevaar voor het gebrek aan vakspecialisten en het belang van een 
sterke functionele organisatie voor de Centrale wordt hierdoor nog 
eens onderstreept. Verder bevestigen deze resultaten dat het goed 
toe assen van Teamwork geen sinecure is. 

Men moet echter niet vergeten dat we hier spreken van twee uiter
sten van het continuüm van Oark en Wheelwright: functionele en 
autonome teams. Er zijn tussenvormen denkbaar waarbij het team 
enerzijds een grotere autonomie heeft, maar anderzijds nog steeds de 
functionele vakspecialisatie in stand wordt gehouden (bijvoorbeeld 
de vorm van lichtgewicht- of zwaargewicht- projectleider). Tevens is 
bij deze vormen de rol van projectleider eenvoudiger in te vullen. 

Kortom, de projectteams in de Centrale kunnen zowel op Multi
functionaliteit als op Autonomie worden verbeterd. In feite worden 
beide parameters van Teamwork slechts minimaal toegepast. 

I Meeropbrengst voor de Centrale: + I 

3.4 Informatie Technologie 

3.4.1 Literatuur over Informatie Technologie 
Het literatuur overzicht dat in deze paragraaf wordt gegeven beperkt 
zich tot die Informatie Technologie (IT) hulpmiddelen die kunnen 
bijdragen aan doorlooptijdverkorting van produktontwikkeling. Als 
inleiding wordt echter een historisch overzicht gegeven van het ont
staan van IT hulpmiddelen volgens Rooney en Steadman [51]. 

In ''Principles of computer aided design" geven Rooney en Steadman 
[51] een overzicht van verschillende Informatie Technologie hulp
middelen. Historisch gezien zijn de hulpmiddelen voor produktont
wikkeling ontstaan op het grensgebied tussen de ontwikkeling van 
machines en fabricage. Men spreekt hier van Computer Aided Manu
factaring (zie Figuur 3.4-1) .. 
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Figuur 3.4-1 Historisch overzicht van het ontstaan van IT hulpmiddelen 

Taylor [52] onderkent drie fasen in produktontwikkeling (zie Tabel 
3.4-1), die hij gebruikt om een typologie voor Informatie Technologie 
hulpmiddelen te definiëren. 

Tabel3.4-1 Fasen van het produktontwikkelingsproces volgens Taylor 

Hulpmiddelen voor de initiële conceptfase 
In deze eerste fase van produktontwikkeling wordt het produkt grof 
gespecificeerd. In deze fase zijn de hulpmiddelen volgens Taylor 
vooral bestemd voor algemene presentatie, documentatie en tekst
verwerking (de "Microsoft Office" omgeving). Deze hulpmiddelen 
zijn niet specifiek ontwikkeld voor produktontwikkeling. 

Hulpmiddelen voor conceptontwerp en configuratie-ontwerp 
In deze fase wordt de architectuur van het produkt bepaald. Hier 
worden de belangrijkste technische keuzen gemaakt (welke compo
nenten, nieuw of bestaand, hoe gecombineerd, etc.). Veelal zijn bin
nen een gekozen conceptontwerp een verschillend aantal configura
ties/scenario's mogelijk. 
Er zijn relatief weinig IT hulpmiddelen die ondersteunen bij het con
ceptontwerp. Tijdens het configuratieontwerp begint de invloed van 
IT hulpmiddelen toe te nemen. 
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Een voorbeeld van een beslissing tijdens het configuratieontwerp 
betreft de ruimtelijke positionering van een reeds gekozen compo
nent in het totale systeem. Moderne CAD hulpmiddelen zijn bij het 
configuratieontwerp in staat het gedrag van het systeem voor ver-
schillende configuraties te simUleren. Soms ZIJn de hUlprmddelen 
zelfs in staat om automatisch een aantal configuraties te genereren. 

Hulpmiddelen voor afronding en gedetailleerd ontwerp 
In deze laatste fase worden de componenten, die op hoofdlijnen zijn 
gespecificeerd, in detail verder uitgewerkt. Alle noodzakelijke para
meters worden ingevuld en uiteindelijk is iedere component gede
tailleerde vastgelegd. 
In deze fase bieden IT hulpmiddelen veel ondersteuning. Hier vindt 
men onder andere hulpmiddelen die zijn gebaseerd op eindige
elementen modellen. Eindige-elementen methoden zijn over het al
gemeen wel in staat een gespecificeerde oplossing door te rekenen, 
maar ze kunnen de oplossing zelf niet genereren. 

se 

Concept de-

Specificatie 

Detail design 

Computer Aided Conceptual Design: een database 
waarin bestaande · 
Computer Aided Specification: Specificatie ligt vast 
in de computer, per produkt kunnen de attributen 
van een vast worden 
Computer Aided Detail Design: specificeren van 

kosten-calculatie 

Tabel 3.4-2 Fasen van produktontwikkeling en IT hulpmiddelen volgens Pugh 

Ook Pugh [53] geeft een overzicht van informatie technologie hulp
middelen per fase van het proces van produktontwikkeling. 
Tabel 3.4-2 geeft zowel de definitie van de fasen als de verschillende 
soorten IT hulpmiddelen weer. 
Pugh onderscheidt produkten die qua concept zijn afgeleid van een 
bestaand produkt van produkten die ook qua concept nieuw zijn. Hij 
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noemt dit conceptueel statische respectievelijk conceptueel dynami
sche produkten. Pugh merkt op dat de ondersteuning van IT met 
name relevant is voor het ontwikkelen van conceptueel statische 
produkten. 

Pugh merkt verder op dat in principe alle hulpmiddelen geïntegreerd 
kunnen werken, maar dat in de praktijk IT hulpmiddelen vaak pas 
vanaf de fase detail design worden geïntegreerd. 

In "Flexible Manufacturing, integrating technologkal and social in
novation" geven Bolwijn c.s. [54] aan dat de toegevoegde waarde van 
IT hulpmiddelen vooral gezocht moet worden in het hergebruiken 
van componenten, het toesten van ontwerpen aan bestaande ont
werpregels, het calculeren van ontwerpen, etc. Het voordeel ligt 
vooral in de snelheid waarmee IT hulpmiddelen een groot aantal be
rekeningen kunnen uitvoeren. 
Met name bij toenemende complexiteit van produkten wordt het be
lang van IT hulpmiddelen groter. 
Verder noemen zij de mogelijkheid van integratie van ontwikkeling 
en fabricage door de koppeling van CAD en CAM hulpmiddelen. 

Bij een onderzoek uitgevoerd bij Philips, Nedcar, Bruens en TNO [50] 
kwam naar voren dat in de praktijk vaak problemen ontstaan als ge
gevens van het produkt tussen verschillende geautomatiseerde 
hulpmiddelen moeten worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld bij 
een koppeling tussen CAD en CAM systemen. 
EDM systemen (Electronic Data Management) (zie Figuur 3.4-1) 
richten zich juist op de onderlinge uitwisseling van gegevens door 
een informatie-infrastructuur aan te bieden waarin verschillende IT 
hulpmiddelen kunnen worden toegepast en met elkaar kunnen 
communiceren. 

Aan de hand van bovenstaand overzicht kan aannemelijk worden 
gemaakt dat de invloed van IT hulpmiddelen toeneemt als het aantal 
vrijheidsgraden in het produktontwerp afneemt. 
De relatie tussen de invloed van de ontwerp-beslissingen en het 
aantal vrijheidsgraden is echter precies andersom: de invloed neemt 
af als het aantal vrijheidsgraden kleiner wordt. 
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Anders gezegd, geautomatiseerde hulpmiddelen helpen de ontwik
kelaar vooral bij de minder belangrijke beslissingen (zie Figuur 3.4-2). 

Daarmee is nog niet gezegd dat geautomatiseerde hulpmiddelen de 
doorlooptijd van prodUktontwil<I<eiing niet kUririen verkorten. Als 
men tijdens het ontwerpen sneller een groot aantal iteraties kan uit
voeren, dan wordt de doorlooptijd tot het uiteindelijke ontwerp wel 
degelijk verkort. 

invloed van invloed van IT 
ontwerpbeslissingen ------- hulpmiddelen 

aantal vrijheidsgraden 

Figuur 3.4-2 De invloed van ontwerp-beslissingen en IT hulpmiddelen tijdens pro
duktontwikkeling 

3.4.2 Toepasbaarheid van Informatie Technologie 
In de literatuur worden enorme reducties in doorlooptijden toege
schreven aan IT hulpmiddelen. Hieronder wordt hieruit een selectie 
weergegeven. 

Lockheed Sanders Inc. heeft voor de ontwikkeling van de elektronica 
voor defensiesystemen de gebruikte CAD hulpmiddelen geïnte
greerd in één EDM systeem. Hierdoor kunnen alle ontwerpers pa
rallel gebruik kunnen maken van ontwerp-gegevens, waarbij het 
EDM tevens toetst op een aantal ontwerp-procedures (wie mag vrij
geven, veranderen, etc.), die in het systeem zijn vastgelegd. Als ver
beteringen noemt Lockheed: 

een reductie van ontwerp-kosten van 50% 
een reductie van de manuren voor software-ontwikkeling van 
50 tot75% 
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een reductie van de doorlooptijd van produktontwikkeling 
van 22 maanden naar 15 weken! 

Recente CAD hulpmiddelen ontwikkelen zich in een richting waarbij 
de ontwerper in staat wordt gesteld te werken met een mathemati
sche beschrijving van het ontwerp en tegelijkertijd met een virtueel 
beeld van een prototype. 
In "Software gives developers a fast start" [55] wordt een gevalstudie 
beschreven van een automobiel-producent. De ontwikkelaars van 
deze producent kunnen door dergelijke IT hulpmiddelen fysieke de
tails verifiëren "achter de computer'', terwijl ze voorheen een fysiek 
prototype moesten laten maken. Dit leverde voor de automobiel
producent acht maanden doorlooptijdverkorting op. 

Studt [56] beschrijft ook een gevalstudie uit de auto-industrie. 
In deze industrie is het gebruikelijk de duurzaamheid uitgebreid te 
testen voordat een nieuw model wordt vrijgegeven. Hiervoor wordt 
een prototype gedurende 40 dagen 24 uur per dag getest. Deze test 
simuleert het gemiddelde slijtagepatroon bij normaal gebruik gedu
rende 10 jaar. 
Een Duitse firma levert een geautomatiseerd systeem dat de volledi
ge test uitvoert in ongeveer 10 dagen. Naast de verkorting van de 
doorlooptijd biedt deze methode nog een aantal voordelen op het ge
bied van betrouwbaarheid van de test. 

Volkswagen AG schrijft een verkorting van de doorlooptijd van ont
wikkeling van 48 tot 32 maanden toe aan de integratie van CAD en 
CAM systemen. Men verwacht dat een verdere integratie van CAD 
en CAM systemen in de toekomst de doorlooptijd naar 24 maanden 
kan terugbrengen [57]. Daarmee wordt de doorlooptijd van produkt
ontwikkeling gehalveerd door IT hulpmiddelen. 

Door bovenstaande voorbeelden zou men geneigd zijn deze methode 
een hoge score voor bewezen geschiktheid toe te kennen. 

Echter, er zijn ook vele voorbeelden van een mislukte toepassing van 
IT hulpmiddelen. In feite geldt hier een vergelijkbare redenatie op als 
voor Teamwork: als men de methode goed toepast, dan kan zij de 
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doorlooptijd van produktontwikkeling significant verkorten. "Goed 
toepassen" is echter niet eenvoudig. 
Net zoals bij Teamwork is er veelliteratuur voorhanden die zich richt 
o de 'uiste toe assin van IT hulpmiddelen. Voor een gedetailleerd 
overzicht wordt hier verwezen naar een studie van RiesewiJ en 
Wannerdam: "Het slagen en falen van automatiseringsprojecten" 
[58]. Hieruit komt o.a. naar voren dat het toepassen van IT hulpmid
delen veel meer inhoudt dan "software maken/kopen, installeren en 
gebruiken". Met name de organisatorische consequenties worden 
nogal eens onderschat en leiden vaak tot het mislukken van de toe
passing van Informatie Technologie. 
Verder zijn er ook nog de nodige technische randvoorwaarden voor 
IT hulpmiddelen. Zo hebben IT hulpmiddelen hebben vooral toege
voegde waarde als de mate van hergebruik van bestaande ideeën, 
concepten of componenten in nieuwe ontwerpen relatief hoog is. In 
dergelijke gevallen loont het de moeite om specifieke kennissystemen 
te bouwen. 

I Bewezen geschiktheid: + I 

Natuurlijk worden in de Centrale ook IT hulpmiddelen gebruikt. Om 
een goed oordeel over de meeropbrengst te kunnen geven, moeten 
we aan kunnen geven welke "extra" verkortingen gerealiseerd kun
nen worden, door een betere of andere toepassing. 

IT hulpmiddelen worden in de Centrale vooral in gezet bij het detail
ontwerp. Deze hulpmiddelen zijn veelal gebaseerd op eindige
elementen methoden en worden gebruikt om een onderdeel door te 
rekenen, nadat dit door een ontwikkelaar is ontworpen of aan de 
hand van een bestaand onderdeel is aangepast. 
De IT hulpmiddelen "snappen het ontwerp niet": de ontwerper zelf 
moet nog steeds de ontwerp-regels ontwikkelen (ervaren) en het op
timale ontwerp kiezen. 

De software helpt de ontwikkelaar bij het doorrekenen van de ver
schillende ontwerpen, maar leidt hem niet naar het optimum. Dit fe
nomeen, "de blinde hulpmiddelen", wordt in onderstaand kader aan 
de hand van een voorbeeld toegelicht. 
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Blinde IT hulpmiddelen 
Een van de onderdelen van het produkt, de beeldbuis, is een elektronenka
non. Het kanon bepaalt voor een groot deel de scherpte van de beeldbuis (zie 
bijlage). Scherpte wordt gespecificeerd door de grootte van de spot. Als de 
ontwikkelaar een elektronenkanon ontwerpt maakt hij gebruik van een IT 
hulpmiddel: dit hulpmiddel rekent de elektronenspot uit, als de ontwikkelaar 
aangeeft wat de mechanische en elektrische specificaties van het nieuwe ka
non zijn. Het zou ideaal zijn als het hulpmiddel met de spot (de specificatie) 
als input de gewenste mechanische en elektrische specificaties kon genereren 
(het eigenlijke ontwerpen). 

Toch is het (zelf) ontwikkelen en toepassen van IT hulpmiddelen een 
favoriete activiteit. Hierbij ligt de nadruk steeds vaker op de ontwik
keling van EDM architecturen (zie ook voorbeelden hierboven). De 
bestaande, veelal oude, IT hulpmiddelen krijgen hierin een plaats: 
"een nieuw huis met oude bewoners". Er worden zelfs architecturen 
opgezet voor nog te ontwikkelen modellen: "nieuwe huizen zonder 
bewoners". Men kan zich afvragen of hier de slinger is doorgeslagen. 

De voordelen van EDM architecturen liggen vooral op het vlak van 
secundaire ontwikkelingstaken als documentatie, archivering, vrijga
ve procedures, etc. Zodoende wordt een iteratie in het ontwikke
lingsproces sneller doorlopen wat leidt tot doorlooptijdverkorting. 
EDM hulpmiddelen hebben dus vooral toegevoegde waarde als er 
veel langdurige iteraties worden uitgevoerd waarbij een groot deel 
van de tijd van de ontwikkelaars in beslag wordt genomen voor het 
aanpassen van stuklijsten, tekeningen en documentatie. 
Hoewel de iteraties sneller kunnen worden doorlopen, neemt echter 
het aantal iteraties niet af door toepassing van EDM hulpmiddelen. 
Sterker nog, door de snelheid waarmee een iteratie kan worden uit
gevoerd is men eerder geneigd nog een extra slag te maken. Een een
duidige relatie tussen zo'n extra iteratie en de produkt kwaliteit is 
helaas moeilijk te bepalen. 
Verder wordt door EDM systemen de inhoudelijke kwaliteit van de 
IT hulpmiddelen niet verbeterd. Uit de analyse van het ontwikke
lingsproces valt . dan ook op dat na de eerste uitkomst van een IT 
hulpmiddel vrijwel direct een fysiek prototype gemaakt moet wor
den om het ontwerp te valideren. 
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De vraag is nu: kunnen er reducties in doorlooptijd worden verwacht 
door (het verbeteren van) de toepassing van IT hulpmiddelen in de 
Centrale? 

De grootste verkortingen van de doorlooptijd kunnen worden ver
wacht als het ontwerp zonder iteraties gemaakt zou kunnen worden: 
"fust time right". Om dit te bereiken zal men de hulpmiddelen in
houdelijk moeten verbeteren in de richting van het conceptuele ont
werp (zie [52]). Hierbij moet men denken aan: 

het verbeteren van de mathematische modellering van het 
produkt. Men moet echter niet vergeten dat de enorme ver
beteringen die IT hulpmiddelen worden toegeschreven veelal 
betrekking hebben op statische mechanische ontwerpen. Bij 
het produkt dat door de Centrale wordt ontwikkeld is er 
sprake van dynamische chemisch en elektron-optisch ont
werp. 
het ontwikkelen van hulpmiddelen die in staat zijn om vanuit 
de vraag naar de oplossing te rekenen, i.p.v. van het 
"terugrekenen" (zie Tabel 3.4-2) van een bedachte oplossing 
naar de impact op de vraag, 
het wegnemen van de noodzaak om ter validatie van een 
ontwerp een fysiek produkt/prototype te moeten maken. 

Kortom, de meeropbrengst voor de Centrale kan groot zijn, als men 
erin zou slagen om de mathematische modellering van het produkt 
drastisch te verbeteren. Echter, hieraan wordt al jaren gewerkt, maar 
tot op heden is men daarin slechts in incidentele gevallen geslaagd. 
Ondanks dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van state-of
the-art Informatie Technologie, moet men niet vergeten dat de ma
thematische modellering zeer specifiek is voor het produkt in kwes
tie. Als men dit wil verbeteren moet vooral de (eigen) kennis van de 
werking van het produkt worden vergroot. Het toepassen van mo
dellen en kennis uit andere industrieën biedt zodoende weinig uit
komst. 
Als we ervan uitgaan dat de Centrale zich hiervoor in blijft zetten 
dan is de verwachte meeropbrengst van een bedrijfskundig promo
tie-onderzoek relatief gering. 
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I Meeropbrengst voor de Centrale : 0 

3.5 Beoordeling van de toepasbaarheid 
Voor de beoordeling van de toepasbaarheid gaan we uit van de crite
ria zoals die zijn gedefinieerd in de onderzoeksopzet: "bewezen ge
schiktheid" en "Meeropbrengst voor de Centrale". Per criterium zijn 
de mogelijke scores geoperationaliseerd (zie Tabel1.3-1). 
In de voorgaande paragrafen zijn Concurrent Engineering, Team
work en Informatie Technologie besproken. De methoden zijn tevens 
beoordeeld op de genoemde criteria. In Tabel3.5-1 worden deze sco
res samengevat. 

Tabel3.5-1 Samenvatting van de toepasbaarheid van de methoden 

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat alle methoden in meer of 
minder mate hebben bewezen geschikt te zijn voor de verkorting van 
doorlooptijd van produktontwikkeling. De literatuur doet vermoe
den dat van het toepassen van Teamwork het meeste mag worden 
verwacht. 
Voor wat betreft de meeropbrengst voor de centrale scoren Concur
rent Engineering en Teamwork echter vergelijkbaar. Van Informatie 
Technologie wordt in het kader van dit promotie-onderzoek geen 
meeropbrengst verwacht. Anders gezegd ga ik ervan uit, dat de hui
dige toepassing van Informatie Technologie niet significant kan wor
den verbeterd daar waar het verkorting van de doorlooptijd betreft. 
Wellicht ten overvloede wordt nog eens opgemerkt dat de potentie 
van Informatie Technologie voor het verkorten van de doorlooptijd 
kan worden vergroot door de inhoudelijke mathematische kwaliteit 
van de IT hulpmiddelen te vergroten. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
first-time-right ontwikkelen. First-time-right ontwikkelen kan de 
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doorlooptijd enorm verkorten. Wellicht is dit een uitdaging voor 
mathematisch onderzoek. 

Kortom, er wordt voor gekozen om Concurrent Engineering en 
Teamwork in de Centrale toe te passen. Hieronder wordtdi''t-vc-=e'-:-rd:re::-cr:--- --
geoperationaliseerd. 

Toepassing Concurrent Engineering 
Uit de beoordeling van Meeropbrengst voor de Centrale in 3.2.2 
''Toepasbaarheid van Concurrent Engineering", blijkt dat er aantal 
redenen zijn waarom het aannemelijk is dat in een bestaand ontwik
kelingsproces de doorlooptijd kan worden gereduceerd. Dit leidt tot 
Hypothese i "Door de toepassing van Concurrent Engineering kan de 
geplande doorlooptijd van een bestaand gestabiliseerd produktont
wikkelingsproces worden verkort". 
De voor de hand liggende onderzoeksvraag luidt nu "waar kan in de 
planning van een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces doorloop
tijd worden gereduceerd door Concurrent Engineering?". In hoofd
stuk 4 wordt dit onderzocht. 

Toepassing Teamwork 
Voor de toepassing van teamwork is in 3.3.2 Toepasbaarheid van 
Teamwork een onderscheid gemaakt in twee elementen van Team
work: multifunctionaliteit en autonomie. Over beide elementen 
wordt opgemerkt dat ze in de Centrale verbeterd kunnen worden, 
waardoor de doorlooptijd kan worden verkort. Dit leidt tot 
Hypothese ii "Door het vergroten van multifunctionaliteit en auto
nomie van projectteams kan de doorlooptijd van een bestaand gesta
biliseerd produktontwikkelingsproces worden verkort". 
Dit wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 

Samengevat heeft de literatuurstudie de volgende gevolgen gehad 
voor de gedefinieerde onderzoeksparameters in het onderzoeksveld 
(zie 1.3.4 Onderzoeksbeperking en probleemstelling): 

Op de hilioud van de projectplanning worden interventies ge
pleegd door de toepassing van concurrent engineering 
(hoofdstuk 4 "Concurrent Engineering in de praktijk") 
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Op de autonomie en multifunctionaliteit van het projectteam wor
den interventies gepleegd door toepassing van Teamwork tij
dens het planningsproces (hoofdstuk 5 ''Teamwork in de 
praktijk") 
De onderzoeksparameter Informatie Technologie hulpmiddelen 
valt af voor verder onderzoek. Hoewel er een aantal richtlij
nen voor verbetering zijn gegeven, ga ik ervan uit dat ik bin
nen de beperking van dit onderzoek geen significante bijdra
ge kan geven aan de toepassing van Informatie Technologie 
hulpmiddelen in de Centrale, gericht op verkorting van de 
doorlooptijd. 

88 



concurrent engineering in de praktijk 

4. Concurrent Engineering in de praktijk 

In dit hoofdstuk wordt de toepassing van Concurrent Engineering in de 
Centrale beschreven: In de inleiding wordt de gehanteerde definitie bespro
ken en wordt de onderzoeksvraag omschreven. Nadat in de tweede paragraaf 
wordt uitgelegd wat typische problemen zijn bij het vastleggen van een 
ontwikkelingsproces, wordt in 4.3 de methode omschreven die is toegepast 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
Paragraaf 4.4 beschrijft een negental richtlijnen die kunnen worden toege
past om een planning van een ontwikkelingsproces te verkorten door toepas
sing van Concurrent Engineering. In de laatste paragraaf wordt samengevat 
welke interoenties zijn gepleegd op de onderzoeksparameter projectplanning 
en hoe dit heeft bijgedragen tot de oplossing van de probleemstelling. 

4.1 Inleiding 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2.1 bestaan er in de literatuur ver
schillende definities voor het begrip concurrent engineering. Aan het 
begin van dit hoofdstuk wordt nog eens herhaald dat in dit proef
schrift de taalkundige definitie wordt gehanteerd: evenwijdige of ge
lijktijdige uitvoering (zie Figuur 4.1-1). 

Serie CE 
act. A I act.A I 

• • act. B I act. B I 

tijd tijd 

Figuur 4.1-1 Taalkundige definitie van Concurrent Engineering 

Als aanpak voor de verkorting van doorlooptijd spreekt het boven
staande concept sterk tot de verbeelding. Bij het toepassen in de 
praktijk loopt men echter tegen problemen aan. 
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In het onderhavige geval (de Centrale) is er sprake van een ontwik
kelingsproces dat in 40 jaar is geëvolueerd en min of is gestabiliseerd 
tot het proces zoals dat vandaag bestaat. Toch wordt aan de hand 
van de literatuurstudie gemeend dat in een bestaand (gestabiliseerd) 
ontwikkelingsproces de doorlooptijd kan worden verkort door Con
current Engineering. 

De belangrijkste onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: "waar 
kan in de planning van een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces 
doorlooptijd worden gereduceerd door Concurrent Engineering?". 

4.2 Analyse van het ontwikkelingsproces 
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is van een groot 
aantal projecten een analyse van de opbouw van de doorlooptijd ge
maakt (een inventariserende serie gevalstudie, Van Aken [25]). In lijn 
met de beperking van het onderzoeksveld (zie 1.3.2) vond deze ana
lyse plaats tijdens het opstellen van de planning van het project. Zo
doende konden eventuele verbeteringen door Concurrent Engineer
ing direct in het project worden uitgevoerd. Dit gaf mij de mogelijk
heid om onder het motto "voor wat hoort wat" het proces van de tot
standkoming van de planning in detail te volgen. Hiermee wordt 
deels aan de eisen van toepasbaarheid en implementatie voldaan die 
door het management van de Centrale waren gesteld (zie 2.2). 

Om deze analyses te kunnen maken is aanvankelijk nagedacht hoe 
de doorlooptijd in het ontwikkelingsproces gevisualiseerd kan wor
den. 
Voor het visualiseren van processen zijn verschillende methoden 
voorhanden. Afhankelijk van het doel van het onderzoek kan hieruit 
een keuze worden gemaakt. De methoden verschillen met name in 
het aspect dat wordt gemodelleerd: 

de informatiestroom (dataflow modellen, meestal afkomstig 
uit de informatie-analyse bij systeem-ontwikkeling) 
de relatie tussen activiteiten (PERT charts, die worden toege
past bij projectplanning) 
de tijd en de duur van de activiteiten daarbinnen (GANNT 
charts, die ook worden toegepast bij projectplanning) 
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In de praktijk wordt het ontwikkelingsproces regelmatig bediscussi
eerd. Meestal wordt voor het vereenvoudigen van de discussie geko
zen voor het modelleren van de informatiestroom. Dit wordt weer
gegeven door middel van flow-charts. 

activiteit A 1 · 5,'f.·.~·s;r~.." .• :B 

activiteit B 2 :2 ~ 
activiteit C 3 :3 !>'.;.~~:. 

activiteit D 4 :4 1,:&1' ~~'t"~.·:\.1.-S~/it 

Figuur 4.2-1 Voorbeeld van een combinatie van eenPERTen GANNT chart 

Voor het onderzoek ''Doorlooptijdverkorting in Ontwikkeling" is 
echter een combinatie van methoden gekozen: een combinatie van 
een PERT en een GANNT chart. Met deze modellering kunnen zowel 
relaties als doorlooptijd in een overzicht worden weergegeven (zie 
Figuur 4.2-1). Dit maakt het onder andere mogelijk om in één over
zicht het kritieke pad te herkennen en te volgen (verklaren). Deze 
combinatie is redelijk uniek. Gelukkig was er ondersteunende pro
jectmanagement software beschikbaar die in staat was beide aspecten 
(tijd en relatie) in één overzicht weer te geven. Dit is zeer bepalend 
geweest voor het slagen van dit onderzoek. 
De belangrijkste voordelen van deze combinatie van GANNT en 
PERT worden hierna beschreven. 

4.2.1 Iteraties in een ontwikkelingsproces 
Bij de analyse van een ontwikkelingsproces ontstaan regelmatig dis
cussies over de volgorde van activiteiten. Als men het proces weer
geeft in een flow-chart worden deze discussie meestal beslecht door 
iteraties aan te geven. "Als het dan nog niet goed is, beginnen we weer 
opnieuw". 
De waarde daarvan is voor de werkelijke uitvoering van een 
ontwikkelingsproject gering. Een iteratie in een flow-chart betekent 
in de werkelijke uitvoering het herhalen van een activiteit. Voor de 
uitvoering van een project moet dus iedere iteratie apart worden 
gepland en uitgevoerd. 
Als het ontwikkelingsproces in een PERT-GANNT wordt 
weergegeven ontstaat wel de wezenlijke discussie over de 
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doorlooptijd, de afhankelijkheden en met name het aantal iteraties 
dat doorlopen moet worden. 

In onderstaande figuren is een geval beschreven uit één van de 
geanalyseerde projecten. Deze beschrijving toont aan dat de juiste 
weergave van het ontwikkelingsproces ervoor zorgt dat de juiste 
vragen worden gesteld. 

Ontwikkeling van een afbuigspoel 
Een afbuigspoel is een ond.~rcieel van de het produkt dat in de 
Centrale wordt ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat een magnetisch veld 
wordt opgewekt om de elektronenbundels van het elektronenkanon 
af te buigen naar de juiste plaats op het scherm. 
De afbuigspoel bestaat uit een tweetal koperen spoelen van 
gewikkeld koperdraad die in een plastic kap worden gefixeerd. 

De koperen spoelen worden gemaakt (gewikkeld) op een 
wikkelmachine waarbij koperdraad met hoge snelheid door een 
wikkelmal wordt geleid. Het draad wordt om een aantal pennen 
gewikkeld die tijdens het wikkelproces op een aantal vooraf 
gedefinieerde plaatsen in de wikkelmal omhoog komen. 

De gewenste vorm van de koperen spoel wordt bepaald aan de hand 
van de specificatie van de noodzakelijke afbuiging van de 
elektronenbundels (met IT hulpmiddelen). Vervolgens wordt 
bepaald hoe de spoelen worden gewikkeld, wat de vorm is van de 
wikkelmal en waar in de mal de pennen worden geplaatst. 
Vervolgens wordt een prototype gemaakt van de wikkelmal en 
worden op een universele wikkelmachine een aantal spoelen 
gemaakt. Deze werking van deze spoelen wordt beproefd. In de 
praktijk blijkt dat de spoelen als ze de eerste keer worden beproefd 
niet het gewenste resultaat geven. Ook hier is er dus geen sprake van 
first-time-right (zie 3.4.2 ''Toepasbaarheid van Informatie 
Technologie"). 
Na het eerste ontwerp van de spoel kan nu aan de hand van een 
aantal verschillende acties het resultaat worden geoptimaliseerd. 
Hieronder worden deze acties opgenoemd in volgorde van 
toenemende hoeveelheid werk en toenemende beïnvloedings
mogelijkheden: 
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het verleggen van koperdraad pakketten door het veranderen 
van de parameters van het wikkelproces 
het verplaatsen van de pennen in de wikkelmal 
het veranderen van de vorm van de wikkelmal 

Als (een combinatie van) deze acties niet het gewenste resultaat heeft 
dan moet een tweede ontwerp van de afbuigspoel worden gemaakt 
en begint de hele cyclus weer van voor af aan. 

Figuur 4.2-2 geeft de ontwikkeling van een afbuigspoel (sterk vereen
voudigd) weer in een flow-chart. 

Figuur 4.2-2 Flow-chart van de ontwikkeling van een afbuigspoel 

Figuur 4.2-3 geeft hetzelfde proces weer vertaald in een GANNT
PERTchart. 

ontwerp spoel 

aanpassen wikkelproces 2 :2~ ::: 
verzetten pinnen 3 
aanpassen wikkelmal 4 

Figuur 4.2-3 PERTI-GANNT chart van de ontwikkeling van een afbuigspoel 

Nu ontstaat de discussie over het aantal iteraties en de gevolgen voor 
de doorlooptijd. Stel dat deze cyclus bij een nieuw project twee maal 
doorlopen wordt. De flow-chart verandert niet maar de GANNT
PERT verandert wel degelijk (zie Figuur 4.2-4). 
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ontwerp spoel 
aanpassen wikkelproces 
verzetten pinnen 
aanpassen wikkelmal 

Figuur 4.2-4 PERT -GANNT chart bij twee iteraties 

Nu ontstaat de volgende discussie: 

Is het (negatieve) resultaat van het eerste ontwerp nodig voor het 
tweede ontwerp? En zo niet, waarom wordt geen tweede ontwerp 
parallel gestart? (zie Figuur 4.2-5). Dit tweede ontwerp zou 
afhankelijk van de tussentijdse resultaten van het eerste voortijdig 
kunnen worden gestopt. Aangezien de twee iteraties één fase t.o.v. 
elkaar zijn verschoven kunnen dezelfde ontwikkelaars beide sporen 
parallel uitvoeren, zodat er ook qua capaciteit geen problemen 
ontstaan. 
De vraag blijft natuurlijk of dit gezien de integrale bezetting en 
kosten een verstandige keuze is. Veelal wordt deze afweging tussen 
kosten en doorlooptijd intuïtief gemaakt. 

ontwerp spoel 
aanpassen wikketproces 2 
verzetten pinnen 3 
aanpassen wikketmat 4 
ontwerp spoel 5 
aanpassen wikkelproces 6 . 6~ .. 

verzetten pinnen 7 
aanpassen wikkelmal 8 

Figuur 4.2-5 PERT -GANNT chart bij twee iteraties, alternatief 1 

Aangezien de doorlooptijd en de verwachte bijdrage van de acties 
verschillend zijn, zou na ontwerp 1 een tweede spoor in een andere 
volgorde kunnen worden gestart. Ook dit tweede spoor zou 
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afhankelijk van de tussentijdse resultaten van het eerste voortijdig 
gestopt kunnen worden (zie Figuur 4.2-6). 

ontwerp spoel 1 ,.y:.,_! .:_'"4:"'t-:,'!f!{t:_'!ft 

aanpassen wikkelproces 2 :2 • verzetten pinnen 3 :3~ 
aanpassen wikkelmal 4 :4 ~it\i%<- H 

aanpassen wikkelmal 5 :s '~ .. "',·~ 
verzetten pinnen 6 : 6~ 
aanpassen wikkelproces 7 : 7~ 

Figuur 4.2-6 PERT -GANNT chart bij twee iteraties, alternatief 2 

Beide alternatieven zijn qua verwachte doorlooptijd gunstiger en wat 
belangrijker is: deze zeer reële discussie was aan de hand van een 
flow-chart niet gevoerd! 
Centraal blijft echter de uiteindelijke beslissing: wordt de extra 
capaciteit ingezet om de doorlooptijd te verkorten. Deze afweging 
kan alleen dan op rationele gronden worden genomen als de 
meerwaarde van doorlooptijdverkorting van het totale project ook in 
geld kan worden uitgedrukt. 
In de praktijk is dit veelal onmogelijk en wordt deze afweging veelal 
intuïtief uitgevoerd. 

4.2.2 Het nut van het vastleggen van het ontwikkelingsproces 
Het vastleggen van een ontwikkelingsproces gebeurt niet zo maar. 
Hoewel vaak als reden wordt aangegeven "inzicht krijgen in ...... ", is 
dit natuurlijk geen doel op zich. Het ligt echter voor de hand dat een 
overdraagbaar (zichtbaar) ontwikkelingsproces mogelijkheden biedt 
voor zaken als analyses voor doorlooptijdverkorting, aangeven van 
risico's, definiëren van logische mijlpalen, opleiden van nieuwe 
medewerkers, communiceren met afhankelijke afdelingen, 
leveranciers. 

Een nadeel van het vastleggen van een ontwikkelingsproces in de 
vorm van een flow-chart is dat het resultaat het vaak niet verder 
brengt dan keurig te worden ingelijst en opgehangen. Het is geen 
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levend document en het kost veel inspanning om de ontwikkelaars 
periodiek aan te moedigen om weer eens het ontwikkelingsproces 
onder de loep te nemen. 

Ligt het ontwikkelingsproces eenmaal vast als PERT -GANNT chart 
kan deze als standaardplanning worden gebruikt. Bij de start van een 
nieuw project kan men uitgaan van deze standaardplanning. Op 
deze manier werken de ontwikkelaars voor ieder project de 
standaardplanning voor het onderhanden produkt uit tot een 
specifieke planning. Hierdoor komen de pijnpunten in het 
ontwikkelingsproces steeds weer tijdens het "echte" werk aan de orde 
en wordt het vastgelegde ontwikkelingsproces een levend document. 
Natuurlijk kan men er nog steeds voor kiezen om periodiek de 
standaardplanning aan te passen aan de laatste resultaten en 
veranderingen, maar dit kost dan relatief weinig inspanning. In het 
volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dat bij de Centrale in multi
functionele teams wordt uitgevoerd. 

Nu de keuze voor een PERT-GANNT chart aannemelijk is gemaakt 
wordt in de volgende paragraaf een aanpak beschreven die een ant
woord geeft op de onderzoeksvraag "waar kan in de planning van 
een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces doorlooptijd worden ge
reduceerd door Concurrent Engineering?". 

4.3 Kritieke Pad Analyse 
De aanpak om de plaatsen in het ontwikkelingsproces te identifice
ren, waar Concurrent Engineering kan worden toegepast (Kritieke 
Pad Analyse), bestaat uit een drietal eenvoudige stappen [59]. Deze 
stappen worden hieronder kort uitgelegd. 

Stap 1: Omdat de projecten zijn vastgelegd in project management 
software word automatisch het kritieke pad berekend. Door de com
binatie van PERT en GANIT kan men in één Figuur zowel de door
looptijd van het kritieke pad zien als ook het relatienetwerk dat het 
kritieke pad bepaalt (zie Figuur 4.3-1). 
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Figuur 4.3-1 Stap 1 

Stap 2: De meeste relaties op het geaggregeerde niveau zijn zoge
naamde "eind-begin" relaties. Dit is in de praktijk de meest gebruikte 
relatie: de ene activiteit "wacht" op de andere. 
De grootste activiteiten op het kritieke pad één niveau worden nu 
een slag dieper gedetailleerd om na te gaan welke relaties op het ge
detailleerde niveau de activiteiten verbinden. 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 
I I I I 

· 1 1"-.ihi.~t:· ::':*ll : ./'_ . 

Figuur 4.3-2 Stap 2 

Stap 3: Voor alle activiteiten op het gedetailleerde niveau wordt na
gegaan of ze dezelfde eind-begin relatie hebben en of deze noodza
kelijk is. Vaak is dit niet het geval en kunnen sommige detail
activiteiten van het kritieke pad worden gehaald of kunnen de rela
ties worden veranderd. (zie Figuur 4.3-3). Hierdoor verandert het 
kritieke pad en wordt de integrale doorlooptijd verkort. 
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In "Developing products in half the time" geven Smith en Reinertsen 
[60] aan dat mogelijkheden voor Concurrent Engineering kunnen 
worden gevonden door systematisch de volgende vragen te stellen: 

3 

4 

Wat is de minimale informatie die nodig is om de volgende 
activiteit te starten? 
Wanneer kan deze informatie zo vroeg mogelijk worden ge
genereerd? 
Hoe kan deze informatiebehoefte onnodig worden gemaakt? 
Zijn de aannamen over deze informatie goed genoeg om te 
starten? 
Kan men genoeg tijd winnen door eerder te starten, rekening 
houdend met eventuele fouten en toch nog eerder te eindi
gen? 

1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 1 8 9 1Q 1 11 12 13 
> I I I 

· 1 ~r·'l7r~l :L_: 
· { - :j:': 

'3~ 
L : : \--.. : 4~t~ : 

Figuur 4.3-3 Stap 3 

Deze aanpak is in dit promotie-onderzoek toegepast tijdens stap 3 en 
zodoende dus alleen voor activiteiten op het kritieke pad. 

Stap "4": (terug naar stap 1) Vervolgens worden het nieuwe kritieke 
pad berekend (zie Figuur 4.3-4). 

Het ligt voor de hand dat de belangrijkste input in dergelijke 
analyses wordt geleverd door de ontwikkelaars, omdat zij in staat 
zijn om de veelal technische relaties tussen de activiteiten uit te 
leggen. Voor een vijftal grote projecten is deze aanpak met succes 
toegepast. Ten eerste verkortte hierdoor de doorlooptijd van deze 
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projecten. Ten tweede bleek dat Concurrent Engineering kon worden 
toegepast in vergelijkbare situaties bij verschillende projecten. 

1 I 2 I 3 1 4 J 5 J 6 L 7 L 8 l 9110 L 11 L 121 
' . . ' 
' 1 ~-};:,;~;:~ 

' ' 

3 / 

Figuur 4.3-4 Stap "4": doorlooptijd is verkort 

Het was nu mogelijk om deze situaties snel te identificeren aan de 
hand van een aantal richtlijnen. Hiermee wordt de vraag "waar kan 
in de planning van een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces door
looptijd worden gereduceerd door Concurrent Engineering?" beant
woord. 
Deze richtlijnen worden in de volgende paragraaf weergegeven. 

4.4 Negen richtlijnen voor concurrent engineering 
Nadat de aanpak uit 5.2 bij vijf grote projecten was toegepast zijn ne
gen richtlijnen gedefinieerd voor concurrent engineering. Deze richt
lijnen zijn vervolgens getoetst door ze bij nieuwen projecten toe te 
passen. Steeds weer bleek dat het toepassen van de richtlijnen resul
teerde in een reductie van de doorlooptijd. 

De richtlijnen zijn omschreven als een antwoord op de onderzoeks
vraag : "waar kan in de planning van een bestaand (stabiel) ontwik
kelingsproces doorlooptijd worden gereduceerd door Concurrent 
Engineering?". 

Doorlooptijd kan worden verkort door Concurrent Engineering toe te 
passen bij .•• 
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4.4.1 Formele interfaces 

Tijdens het ontwerpen maakt een ontwikkelaar gebruik van de 
diensten van andere afdelingen, collega's, leveranciers, etc. Hij levert 
input voor het maken van onderdelen en gebruikt die onderdelen 
weer voor het vervolg van het project. Naarmate de relatie met deze 
derde partij formeler wordt is men geneigd de overdracht van de 
specificatie formeel en op één moment in de tijd te organiseren. Dit 
betekent dat zowel de globale als de zeer specifieke eisen aanwezig 
moeten zijn. 

Het ligt echter voor de hand dat enerzijds een ontwikkelaar de 
globale eisen vroeger kan formuleren dan de gedetailleerde en dat 
anderzijds een derde partij de globale informatie eerder gebruikt dan 
de gedetailleerde. In dergelijke gevallen is de doorlooptijd te 
verkorten door de specificatie in meerdere stappen over te dragen: zo 
gauw de globale eisen bekend zijn worden die overgedragen zodat 
de derde partij al vast kan beginnen. De gedetailleerde eisen volgen 
later. 
Dergelijke situaties doen zich vaak voor bij het ontwerpen en 
bestellen van onderdelen die een lange fabricagetijd hebben. Verder 
gebeurt dit vaker naarmate de relatie met de derde partij formeler 
wordt. 

Week 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 8 1 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 

I I I I I I I I 

produktie 2 2 ~'-~"M~·.·.ê~~~~~~:u: ~~~~~ 

globaal ontwerp 1 C::. 

produktie • 3 3 ,~'(,..._\:j. ~'~ ".;l"<·c:;.•:<=::".(«~~· '~'Ji';',;. ;: _.:.. .. oe,~ :$:-.,.,:;- , ~" :!;C·.-: ..... ,. _;;'C~=~ :> 

Figuur 4.4-1 Concurrent Engineering bij formele interfaces 

Zo ook bijvoorbeeld bij het bestellen van trekgereedschappen voor 
schaduwmaskers voor beeldbuizen. In Figuur 4.4-1 wordt met 

100 



concurrent engineering in de praktijk 

fictieve doorlooptijden aangegeven hoe bij formele interfaces de 
doorlooptijd kan worden gereduceerd. 

4.4.2 Iteraties in het ontwerp 
Deze mogelijkheid is hierboven beschreven onder 4.2.2 Het nut van 
het vastleggen van het ontwikkelingsproces." 

4.4.3 De laatste geplande meting 
Bij het ontwikkelen van een produkt komt de cyclus "ontwerpen
maken -meten" vaak voor. Cross [61] geeft in zijn simpele weergave 
van het totale ontwikkelingsproces een vergelijkbare cyclus weer (zie 
Figuur 4.4-2). 

Figuur 4.4-2 Simpele weergave van een ontwikkelingsproces (Cross, [61]) 

Afhankelijk van de verwachte zekerheid kan gekozen worden om 
één, twee of meer van dergelijke cycli in te plannen (zie ook "Het nut 
van het vastleggen van het ontwikkelingsproces."). Een voorbeeld bij 
de ontwikkeling van beeldbuizen is het ontwerpen en maken van 
belichtingslenzen. Figuur 4.4-3 geeft de vertaling van deze cyclus van 
een flow-chart naar de PERT-GANNT weer, met fictieve 
doorlooptijd en. 
Onafhankelijk van de keuze van het aantal iteraties is de meting die 
voor de laatste iteratie wordt uitgevoerd in principe een bevestigende 
meting. Omdat het de laatste geplande cyclus is gaat men ervan uit 
dat de kwaliteit hierna voldoende is om door te gaan. Het heeft dus 
eigenlijk geen zin om te wachten op een bevestigende meting. Als we 
ervan uitgaan dat het aantal iteraties correct is ingeschat, dan kan de 
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laatste meting dus off-line gebeuren, zodat de activiteit van het 
kritieke pad wordt gehaald en de totale doorlooptijd wordt verkort. 

1 _I 2 3 4 5 6 7 L B_j 9 10 11 

ontwerpen 1 -· """"" 
t_ 

produktie 2 2 ~~Ç'lj::J""-~" 

meten 3 3 ~,;.a "" 

toepassen 4 4 ~~~ 

Figuur 4.4-3 Concurrent Engineering bij de laatste geplande meting 

Mocht na de meting toch blijken dat het resultaat onvoldoende is, 
dan moet de volgende activiteit worden gestopt en moet de totale 
planning worden aangepast. Maar dit is ook het geval als op de 
meting wordt gewacht! 
Figuur 4.4-4 geeft weer hoe de doorlooptijd wordt verkort door de 
meting off-line uit te voeren. 

1 1 2 I 3 I 4 I 5 1 6 I 7 I 8 I 9 1101111 

produktie 2 

meten 3 

toepassen 4 4 

Figuur 4.4-4 CE bij de laatste geplande meting, alternatief 

Deze mogelijkheid heeft echter een aantal randvoorwaarden: 
De mensen en middelen die nodig zijn om de meting uit te 
voeren moeten niet dezelfde zijn die nodig zijn voor de 
volgende activiteit, 
De informatie van de meting moet niet nodig zijn voor het 
uitvoeren van de volgende activiteit, 
De volgende activiteit moet in het ergste geval, indien de 
meting een negatieve uitkomst heeft, gestopt kunnen worden 
zonder extreme consequenties (bijvoorbeeld financieel). 
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4.4.4 Gebruik van schaarse middelen 
Vaak maken ontwikkelaars gebruik van schaarse capaciteitsbronnen, 
zoals workstations, werkplaatsen, etc. De gedetailleerde doorlooptijd 
voor een dergelijke activiteit bestaat veelal uit wachttijd (meestal 
plannen en werkvoorbereiding) en bewerkingstijd. Door vooraf 
afspraken te maken (reserveren) kan deze wachttijd aanzienlijk 
worden verkort. In wezen kan er een just-in-time afspraak worden 
gemaakt voor de bewerking en vervalt de wachttijd. Hier betrekt de 
klant de leverancier bij zijn planning en maakt hem er deelgenoot 
van. 

4.4.5 Mijlpalen (Parkinson's Law) 

Parkinson's law luidt: "work expands to fill the available volume" 
[62]. Vaak zijn ontwikkelaars geneigd de vraag "Wanneer is het klaar" 
te beantwoorden met "Wanneer moet het klaar zijn?". Zo lijken in de 
weergave van een ontwikkelingsproces tal van activiteiten "toevallig" 
precies tegelijk klaar te zijn. Vaak treft men dit aan bij mijlpalen. 
Door inhoudelijk de verschillende activiteiten een niveau verder uit 
te diepen blijkt vaak dat het wachtrij principe "as late as possible" is 
toegepast. Door deze activiteiten nu "as soon as possible" in te 
plannen kan de doorlooptijd worden gereduceerd. 

4.4.6 "Deelbare" activiteiten 
"'Doe het maar twee keer zo snel met twee keer zoveel man". Dit is 
misschien wel de meest gehoorde oplossing voor de verkorting van 
doorlooptijd. In feite wordt één lange activiteit opgedeeld in twee 
korte die parallel worden uitgevoerd. Dit kan men echter alleen 
toepassen bij deelbare activiteiten, ofwel bij activiteiten die door 
meer dan één ontwikkelaar kunnen worden uitgevoerd. 
Dat deze oplossing vaak niet werkt opgaat wordt veroorzaakt door: 

gebrek aan extra capaciteit. Dit kan voorkomen als een 
activiteit wordt uitgevoerd door een specialist waarvan er 
maar een beperkt aantal inzetbaar zijn. In hoofdstuk 6 en 7 
komen we hierop terug. 
niet "deelbare" autonome processen, waarvan de doorlooptijd 
niet alleen wordt bepaald door de capaciteit. Een bekend 
voorbeeld hiervan is de zwangerschap. 
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Eén man en één vrouw kunnen in negen maanden tijd een kind 
"ontwikkelen". Door het inzetten van meer mannen enfof vrouwen 
kan deze doorlooptijd niet worden gereduceerd. 

additionele coördinerende activiteiten. Door het aantal 
mensen te verhogen wordt niet alleen de uitvoerende 
capaciteit verhoogd, maak ook de behoefte aan coördinerende 
capaciteit. Een veelbetekende uitspraak in deze is "Adding 
manpower to a late project only makes it later" [62]. Zie 
Figuur 4.4-5. 

~ ~ totaal j 
~ ~ 
·e-
c. 

t l coo~~~atie ____ ___J 

~ aantal 
medewerkers 

Figuur 4.4-5 Relatie tussen aantal mensen en doorlooptijd volgens Brooks 

4.4.7 Projecten die in dagdienst worden uitgevoerd ... 

Hoewel ploegenarbeid op ontwikkelingsafdelingen in het algemeen 
niet wordt toegepast, zal dit steeds vaker een reële optie worden voor 
een intrinsieke verkorting van de ontwikkelingsdoorlooptijd. Dit zal 
worden versterkt als de investeringen in de infrastructuur van de 
ontwikkelaar (hardware, software hulpmiddelen) sterk toenemen. 
Bij ondernemingen met vestigingen in verschillende tijdzones 
(multinationals) is deze optie ook sociaal goed aanvaardbaar. Men 
zou 24 uur per dag aan een project kunnen werken als men in drie 
tijdzones ontwikkelingsafdelingen heeft die elkaars resultaten 
kunnen gebruiken. De theoretische potentie voor doorlooptijd
verkorting is enorm (60%!). 
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4.4.8 Schaarse ontwikkelaars (#bottlenecks") 

Een ontwikkelaar is in zijn dagelijkse praktijk voor een groot deel 
bezig met allerhande activiteiten die slechts indirect aan de 
ontwikkeling van een beeldbuis bijdragen. Men moet hierbij denken 
aan vergaderingen bijwonen, presentaties geven en volgen en allerlei 
huishoudelijke activiteiten. Yeaple [63] definieert zelfs produktiviteit 
van ontwikkelaars als het aantal uren dat zij per week (kunnen) 
besteden aan ontwerpen. Volgens Yeaple wordt de produktiviteit 
van een ontwikkelaar verhoogd door het aantal uren per week dat hij 
kan besteden aan een project te vergroten. 
Dit zou men toepassen door de schaarse ontwikkelaars volledig vrij 
te maken voor ontwikkeling van één project en ze te ontlasten van 
alle overhead. 

Voor de hand liggende voordelen van deze aanpak zijn: 

meer capaciteit beschikbaar per tijdseenheid om aan een 
project te besteden, waardoor de doorlooptijd van de 
activiteiten wordt gereduceerd. 
Naar aanleiding van een aantal interviews met schaarse 
experts die zijn betrokken in het ontwikkelingsproces van de 
afbuigspoel is een kleine gevalstudie gemaakt van het 
potentiële effect op de doorlooptijd. Dit onder de aanname dat 
deze personen hun totale aandacht aan één project kunnen 
besteden en tevens de reguliere wekelijkse vergaderingen en 
niet direct aan het project gerelateerde bijeenkomsten mogen 
overslaan. Het resultaat van de analyse was een afname van 
de doorlooptijd van het kritieke pad van de ontwikkeling met 
30(!)%. 

afname van het onderhanden werk. Zelfs al zouden de 
ontwikkelaars 100% van hun tijd produktief kunnen zijn 
(Hirsch), d.w.z. 100% van hun tijd aan het daadwerkelijk 
ontwikkelen van beeldbuizen mogen besteden, dan nog 
leiden een groot aantal onderhanden projecten ertoe dat de 
gemiddelde doorlooptijd per project toeneemt. Twee 
verklaringen hiervoor zijn: 

Wachtrij principe: Zoals bekend vanuit de logistiek 
neemt de gemiddelde doorlooptijd progressief toe met 
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een toename van het onderhanden werk. Als de 
ontwikkelaars worden gezien als '1oketten", ontstaat 
er bij de toename van het onderhanden werk bij ieder 
'1oket" een wachtrij. Hierdoor neemt de doorlooptijd 
van het project logischerwijs toe. 
"Inwerkmechanisme": Bij het starten van een activiteit 
kan een ontwikkelaar (en ieder ander mens) niet 
meteen vanaf de eerste minuut effectief zijn. 
Afhankelijk van de complexiteit van de activiteit, zal 
de ontwikkelaar tijd nodig hebben om zich in te 
werken c.q. te komen op het punt waar hij de laatste 
keer gebleven is. 
Bij een groter aantal onderhanden projecten moet een 
ontwikkelaar vaker inwerken waardoor de 
gemiddelde doorlooptijd toeneemt! 

Natuurlijk danken autonome teams, waarbij alle teamleden slechts 
aan één project tegelijkertijd werken, hieraan een deel van hun 
succes. 

In dit kader is de analyse van Clark en Wheelwright in Figuur 3.3-8 
opvallend: zij beweren dat effectiviteit van ontwikkelaars (volgens 
dezelfde definitie als Yeaple) bij twee projecten tegelijkertijd 
maximaal is. 

De nadelen van deze methode zijn in wezen dezelfde als de nadelen 
van voor autonome teams (Hoofdstuk 4): gebrek aan experts en op 
termijn gebrek aan functionele verdieping in het vakgebied. De 
"overhead" bijeenkomsten zijn er tenslotte niet voor niets! 

4.4.9 Twee of meer halffabrikaten 
First and second time wrong .. 
Bij de beschrijving van IT hulpmiddelen is al aangegeven dat een 
ontwerp in de praktijk bijna nooit first-time-right is. Dit wordt nog 
eens onderstreept door het bewust plannen van iteraties. Tijdens 
deze iteraties worden met toenemende kans van slagen een aantal 
verschillende halffabrikaten of prototypes gemaakt om het ontwerp 
te valideren. Deze prototypes wijken op een aantal essentiële punten 
af van het eind produkt. 
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Belangrijk is vaak dat ze snel zijn te maken, terwijl spreidingen en 
produceerbaarbeid in massafabricage (voorlopig) nog even minder 
belangrijk zijn. Prototypes worden natuurlijk niet zomaar gemaakt. 
Men kan aantonen waarom het onverstandig zou zijn als het eerste 
ontwerp direct werd omgezet in een eindprodukt Dit produkt 
voldoet "gegarandeerd" niet aan de gestelde eisen (fust-time-wrong) 
en het kost veel meer tijd en geld om een eindprodukt aan te passen. 
Tot zover is er geen speld tussen te krijgen. 
Nu komt het ook voor dat er twee of meer verschillende 
halffabrikaten worden ontwikkeld op de weg naar het goede 
eindprodukt Ook dit is natuurlijk gebaseerd op ervaring uit het 
verleden. Let wel, dit betekent dat men twee halffabrikaten 
ontwikkeld waarvan men vooraf "weet" dat de kwaliteit 
onvoldoende is (fust and second time wrong). Wederom omdat de 
kwaliteit van het eerste (en tweede) ontwerp niet voldoende is. 
Dergelijke cycli ontstaan op een gegeven moment (meestal na 
pijnlijke ervaringen) en worden vervolgens min of meer 
vanzelfsprekend herhaald. Echter, de IT hulpmiddelen worden in de 
loop van de tijd verbeterd. Met andere woorden, de kwaliteit van het 
eerste ontwerp wordt verbeterd. Op een gegeven moment kan men 
zelfs een hele prototyping slag elimineren! 

Hieronder wordt dit aan de hand van een korte gevalstudie 
toegelicht. 

Elimineren van iteraties 
Bij de ontwikkeling van afbuigspoelen was er ook sprake van twee 
prototypes voordat het eindprodukt werd ontwikkeld. Het ontwikkelen van 
de mal waarin de spoel wordt gewikkeld bestond uit vier hoofdstappen: 
1) het berekenen van het magnetisch veld wat opgewekt moet worden en 

het afleiden van de vorm van de mal, 
2) het maken van een handmal waarmee de eerste spoelen met de hand 

gewikkeld kunnen worden om vervolgens te worden gemeten, 
3) het maken van semi-automatische mallen om op proefmachines de 

spoelen semi-automatisch te wikkelen, 
4) het maken van mallen voor de volautomatische machines, waarmee 

uiteindelijk geproduceerd wordt. 
In wezen gaat men er bij de hand- en semi-automatenmal vanuit dat deze 
niet volledig aan de eisen voldoet ( "first and second time wrong"). 
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Door een continue stapsgewijze verbetering van het ontwerp-model, een zelf 
ontwikkeld software programma, vroeg men zich op een gegeven moment af 
of de handmal niet overgeslagen kon worden en direct met de semi
automatenmal gestart kon worden. Desnoods wordt hierdoor de totale 
doorlooptijd voor de semi-automatenmal verlengt, maar door het wegvallen 
van een hele reeks activiteiten (de handmal) wordt dan de totale doorlooptijd 
aanzienlijk verkort. 
Vervolgens is dit bij een tweetal projecten geëxperimenteerd. De resultaten 
waren zo positief dat dit nu voor alle nieuwe produkten wordt gedaan. Dit 
resulteerde uiteinde.lijk in drie maanden verkorting van de doorlooptijd. Dit 
is overigens één van de incidentele voorbeelden, waaraan in het vorige 
hoofdstuk werd gerefereerd, van de toepassing van Informatie Technologie 
waarbij de doorlooptijd drastisch werd gereduceerd. 

Samengevat betekent deze laatste methode dat het simpelweg niet 
(meer) uitvoeren van bepaalde activiteiten de meest directe manier is 
om doorlooptijd te verkorten. Hoewel dit in eerste instantie erg 
onrealistisch lijkt, kan een continue stapsgewijze verbetering van de 
Informatie Technologie hulpmiddelen hiertoe leiden. 

4.5 Evaluatie van de toepassing van Concurrent Engineering 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksvraag "waar kan in de planning 
van een bestaand (stabiel) ontwikkelingsproces doorlooptijd worden 
gereduceerd door Concurrent Engineering?" beantwoord. 
Een methode is ontwikkeld om de doorlooptijd van projecten te 
analyseren (Kritieke Pad Analyse) en met behulp van deze methode 
is een negental richtlijnen voor Concurrent Engineering in de praktijk 
gedefinieerd. De toepassing van deze richtlijnen is vervolgens bij een 
aantal nieuwe projecten getoetst. Steeds weer bleek dat het toepassen 
van de richtlijnen resulteerde in een reductie van de doorlooptijd. 

De ontwikkelaars zijn de belangrijkste bron voor deze verbeteringen. 
We kunnen ook zeggen dat de ontwikkelaars een nieuw ontwerp van 
het ontwikkelingsproces gemaakt hebben met als doel een betere 
prestatie qua doorlooptijd. 
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Drie conclusies kunnen hiervan worden afgeleid: 
een ontwikkelingsproces evolueert niet uit zichzelf tot de 
kortste doorlooptijd, 
ontwikkelaars kunnen met de juiste methoden en tools zelf het 
ontwikkelingsproces verbeteren en zijn dus niet per definitie 
"bedrijfsblind", 
de doorlooptijd van een bestaand gestabiliseerd ontwikke
lingsproces kan worden verkort door de juiste toepassing van 
Concurrent Engineering. 

Hiermee is Hypothese i "Door ~e !~pa~si~g v~n Concurrent Engi
neering kan de geplande doorlooptijd van een bestaand gestabili
seerd produktontwikkelingsproces worden verkort". bevestigd. 
De onderzoeksparameter die in dit hoofdstuk centraal stond was de 
projectplanning. Door de ontwikkelaars richtlijnen te geven voor pa
rallellisatie van activiteiten is de geplande doorlooptijd van projecten 
afgenomen. De richtlijnen identificeren plaatsen in de projectplan
ning waar typische mogelijkheden liggen voor parallellisatie. De 
ontwikkelaars zijn vervolgens zelf in staat de planningen aan te pas
sen. 
In de oorspronkelijke situatie werden planningen veelal afgeleid van 
in flow-charts vastgelegde processen. Na toepassing van de richtlij
nen is het duidelijk dat een combinatie van PERT en GANNT charts 
een beter hulpmiddel is om de ontwikkelingsproces vast te leggen en 
daarvan een zo kort mogelijke planning af te leiden. 
Nu daardoor de ontwerpprocessen vastliggen in "planningen" 
(projectmanagement software) in plaats van in flow-charts kan het 
resultaat als een start of een checklist voor een planning van een 
nieuw project worden gebruikt. Dit garandeert in ieder geval dat de 
ervaring die is opgedaan met het toepassen van Concurrent Engi
neering voor nieuwe projecten wordt hergebruikt. 
In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug. 
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5. Teamwork in de praktijk 

In dit hoofdstuk staat Teamwork centraal. In de inleiding wordt de gekozen 
definitie van projectteams besproken. De tweede paragraaf beschrijft de re
sultaten van een korte gevalstudie van de typische problemen die bij de pro
jectteams in de Centrale ontstonden. Vervolgens worden stapsgewijs de ge
valstudies en veranderingen beschreven die in de Centrale zijn ingevoerd 
om deze problemen het hoofd te bieden (voortschrijdende serie gevalstudie 
[25]). 
De veranderingen kunnen gezien worden als een stapsgewijze overgang van 
functionele teams naar een mengvorm tussen lichtgewicht- en zwaargewicht 
teams, ofwel als een stapsgewijze toename van de autonomie en multi
functionaliteit van projectteams (onderzoeksparameters, zie 1.3.4). 
In dit hoofdstuk wordt aannemelijk gemaakt dat hierdoor de kwaliteit van de 
projectplanningen sterk verbeterde en dat de doorlooptijd van produktont
wikkeling werd teruggebracht. In de laatste paragraaf wordt dit samengevat 
door de interventies te beschrijven die zijn gepleegd op de onderzoeksvaria
belen die bijdragen aan de oplossing van de probleemstelling. · 

5.1 Inleiding 
Als referentie voor de definitie van projectteams wordt uitgegaan 
van de typologie van Clark & Wheelwright (zie Figuur 5.1-1). In pa
ragraaf 1.3.1 ''Beschrijving van de onderzochte organisatie" is al op
gemerkt dat de projectorganisatie in de Centrale bij de start van het 
onderzoek gebaseerd was op zuiver functionele projectteams. 
De resultaten van de literatuurstudie maken aannemelijk dat de 
doorlooptijd van produktontwikkeling kan worden verkort door de 
autonomie en de multifunctionaliteit van projectteams te vergroten. 
Dit leidde tot de definitie van Hypothese ii. Aangezien we bij dit 
promotieonderzoek in de Centrale starten met zuiver functionele 
teams, moet het relatief eenvoudig zijn om de autonomie en de 
multifunctionaliteit te vergroten. Iedere andere vorm van 
projectteams heeft namelijk een grotere autonomie en 
multifunctionaliteit (zie definities van projectteams in 3.3.1 
"Literatuur over Teamwork"). 
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Figuur 5.1-1 Typologie van projectteams volgens Oark en Wheelwright 

5.2 Gevalstudie: Typische kenmerken en problemen 
In deze paragraaf worden een aantal typische kenmerken en 
problemen beschreven die waargenomen zijn in de sterk functioneel 
georganiseerde ontwikkelingsorganisatie bij een toenemend aantal 
nieuwe produkt·ontwikkelingen en een toenemende druk op de 
doorlooptijd. 

Macht van stafafdelingen (Projectenbureau) 
In de oorspronkelijke situatie was er voor Ontwikkeling een 
Projectenbureau opgesteld, dat ondersteuning verleende aan de 
projectleiders op het gebied van projectadministratie en 
projectplanning. 

Een typisch kenmerk van de medewerkers van dergelijke 
stafafdelingen is dat zij als geen ander bekend zijn met bepaalde 
relatief ondoorzichtige procedures op het gebied van 
(project)administratie en in staat zijn gebruikersonvriendelijke 
software pakketten voor projectplanning te bedienen. Dit leidt er in 
de praktijk vaak toe dat een projectleider die uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor het project, de projectplanning en project· 
administratie aan de stafmedewerkers overlaat. Op zich is dat geen 
probleem, mits de projectleider verantwoordelijk blijft voor 
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doorlooptijd en budget en daarmee voor de inhoud van 
projectadministratie. 
Vaak ziet men echter in de praktijk dat een kwalitatief hoogwaardig 
Projectenbureau een gedeelte van deze verantwoordelijkheid 
overneemt. De medewerkers van het Projectenbureau werken op 
eigen initiatief aan de hand van discussies met de ontwikkelaars de 
planning bij en zijn daarom vaak beter dan de projectleider in staat 
om de status van het project te beoordelen. Soms kiezen zij er zelfs 
voor om bepaalde "onbelangrijke" afwijkingen niet aan de 
projectleider te rapporteren. 
Het gevaar hiervan ligt voor de hand: de projectleider verliest het 
overzicht over het project en is niet meer in staat het project 
voldoende te beheersen. 

De volgende (waar gebeurde) anekdote onderstreept dit probleem. 

iihet kritieke pad" 
Discussie tussen een medewerker van het projectenbureau en een project
leider: 
"Wat betekenen die rode blokken?" 
"Dat is het kritieke pad" 
"Klopt niets van, deze activiteiten (wijst andere aan) zijn kritiek" 
"Nee hoor, de computer rekent dat precies uit" 
"Hoor eens, ik weet niet wat die computer allemaal doet, maar als ik zeg dat 
deze activiteiten voor het project kritiek zijn dan zijn ze het. Wie denk je dat 
er op z'n flikker krijgt als het fout gaat" 
11 " 

"Nou dan, verander dat maar in die computer zodat deze rood worden!" 
Staf-medewerker verandert de (juiste) feiten in de planning en laat een onte
recht kritiek pad zien. De verwarring tussen kritieke pad en "belangrijke ac
tiviteit" is niet opgelost. 

Improduktiviteit van ontwikkelaars 
Bij de start van het promotieonderzoek was er in de Centrale qua 
teamorganisatie sprake van functionele projectteams. De experts 
rapporteerden aan de functionele managers en kregen daarvan 
formeel ook het werk toebedeeld. Voor de verschillende produl<ten 
waren er projectleiders, die via de functionele managers de 

. activiteiten voor hun projecten geregeld probeerden te krijgen. 
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In de praktijk kwam het er veelal op neer dat de projectleiders de 
druk bezette managers passeerden en zelf afspraken maakten met de 
experts. Dit leidde op twee manieren tot verlaging van de 
produktiviteit (en daarmee tot verlenging van de gemiddelde 
doorlooptijd): 

De schaarse experts besteedden een aanzienlijk deel van hun 
tijd aan activiteiten op het gebied van capaciteitsplanning, 
project-administratie etc. Yeaple [63] hanteert als maat voor 
produktiviteit van ontwikkelaars de hoeveelheid tijd die 
gedurende een we..rkweek daadwerkelijk aan "cmtwü<kelen" 
wordt besteden. Als ontwikkelaars zich bezig gaan houden 
met planningen en project-administratie, dan leidt dit volgens 
Yeaple tot een verlaging van de produktiviteit. 

Aangezien er meerdere projectleiders waren, kende een 
ontwikkelaar in de praktijk meerdere ''bazen": de functionele 
baas en de verschillende projectleiders. Formeel bepaalt de 
hiërarchische baas aan welke projecten de ontwikkelaar moet 
werken. In de praktijk komt het er echter meestal op neer dat 
de ontwikkelaar zelf moet bepalen wat de prioriteit is van de 
verschillende opdrachten. Dit is niet alleen lastig (er moeten 
altijd projectleiders teleurgesteld worden), maar het kost ook 
veel tijd, die dus niet aan de primaire taak, het ontwikkelen, 
kan worden besteed. Wederom een verlaging van de 
produktiviteit. 

Een ander gevolg van het feit dat de projectleiders rechtstreeks de 
ontwikkelaars benaderen, is dat de ontwikkelaar zelf gaat bepalen 
hoeveel en welke projecten hij aanneemt. In de praktijk neigt men er 
dan toe veel verschillende projecten aan te nemen en "te sturen" met 
doorlooptijd: de hoeveelheid onderhanden werk neemt toe. 

Mechanismes voor de beheersing (of bescherming) die worden gebruikt door 
overbezette ontwikkelaars: 

Geef mij te veel werk en een variërende lijst met prioriteiten 
Als ik een uur over heb, weet ik na dat uur precies aan welk project 
ik het beste had kunnen gaan werken 
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Voor de ontwikkelaar in kwestie heeft dit een aantal voordelen: hij 
kan zelf uit het (te) grote werkaanbod een keuze maken en hoeft (in 
eerste instantie) niemand teleur te stellen. 

Het ontwerp-wiel opnieuw uitvinden 
Aangezien de projectleiders met de ontwikkeling van één produkt 
"meelopen", komen zij gemiddeld éénmaal per project met een be
paalde taak bij dezelfde ontwikkelaar. De kans dat de ontwikkelaar 
dit probleem op een andere manier oplost is bijzonder groot. Er is in 
deze situatie geen continuïteit in de manier van ontwikkelen. Logi
scherwijs wordt ook de planning in dergelijke gevallen opnieuw op
gezet. Naarmate de manier van ontwikkelen sterker is veranderd, is 
het leereffect van vorige projecten minder. Op deze manier zal de 
leerkromme beduidend langzamer worden doorlopen dan in een si
tuatie waarin steeds op dezelfde manier een nieuw produkt wordt 
ontwikkeld. 

De onderwaardering van de projectleider 
Het belang van projectmatig werken wordt door het management 
steeds weer onderstreept. Sommigen zien projectmatig werken zelfs 
als een panacee voor de problemen op het gebied van de kwaliteit en 
doorlooptijd van produktontwikkeling. Toch blijft de waardering van 
de functie van projectleider veelal achter, waardoor het gemiddelde 
niveau van de projectleiders significant lager is dan het niveau van 
de functionele managers. 

In de informele technische organisatie is de projectleider toch vaak 
"de ontwikkelaar die niet goed genoeg was". Verder valt op dat de
genen die carrière maken, dit veelal via de technische functionele lijn 
doen. 

Een lage waardering voor de functie van projectleider is typerend 
voor een "functioneel projectteam" en een "lichtgewicht projectleider 
projectteam" volgens de definities van Clark & Wheelwright. In feite 
heeft de projectleider in een dergelijke situatie geen macht. De func
tionele manager is en blijft de baas en blijft daarbij ook verantwoor
delijk voor het (grootste gedeelte van het) budget. Dit leidt er in de 
waardering van de functie van projectleider (volgens het functieclas
sificatie systeem van de Centrale volgens Hayes) toe dat de zwaarte 
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van de functie van projectleider vrijwel nooit die van de functionele 
manager overschrijdt. De technische functie krijgt meer nadruk in de 
organisatie, waardoor de projectleider vaak niet veel meer is dan een 
chasseur, een coördinator. 
Het gevaar van dit mechanisme is dat op deze manier te "lichte" me
dewerkers het vak van projectleider kiezen of dat goede projectlei
ders (te) snel naar de functionele lijn worden gepromoveerd. 

5.3 Stap 1: van coördinator naar projectleider 
Bij functionele projectteams is de projectleider niet veel meer dan een 
coördinator die wel wordt afgerekend op doorlooptijd, budget en 
kwaliteit van het project maar er in feite nauwelijks invloed op heeft. 
De eerste veranderingen die zijn doorgevoerd hadden als doel de 
bevoegdheden van de projectleider in lijn te brengen met zijn 
verantwoordelijkheden. Anders gezegd de autonomie van het 
projectteam werd vergroot in de richting van een "zwaargewicht 
projectleider projectteam". De organisatorische veranderingen die 
zijn doorgevoerd worden hieronder kort toegelicht. 

"Integrale verantwoordelijkheid" 
Als één van eerste veranderingen is de projectleider "integrale veran
twoordelijk" gemaakt voor zijn project. De projectleiders kregen 
daadwerkelijk het projectbudget en de functionele afdelingen van 
Produkt Ontwikkeling werden ingeschakeld als "aannemers". E.e.a. 
geheel in lijn met de trend naar klein ondernemerschap binnen de 
grote onderneming. 
De projectleiders kregen hierdoor een significant grotere inbreng in 
de projecten. Waar zij voorheen coördineerden binnen de 
capaciteiten van de functionele afdelingsleiders waren zij nu in staat 
om daadwerkelijk te beslissen over de inzet van capaciteiten. 
Voor de managers van de ontwikkelingsafdelingen betekende dit dat 
zij de projectleiders als klant begonnen te zien, i.p.v. als lastige 
coördinator. 

Sub-projectleiders per expertise 
Verder zijn per ontwikkelingsafdeling sub-projectleiders aangesteld, 
die binnen de afdeling optreden als lichtgewicht projectleiders in het 
model van Clark en Wheelwright. 
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Dit had een aantal voordelen; 
Deze subprojectleiders waren beter dan de projectleiders in 
staat een specialistische discussie te voeren met de experts uit 
de eigen afdeling, 
De subprojectleiders namen een groot deel van de 
projectadministratie activiteiten over van de schaarse 
ontwikkelaars, zodat de produktiviteit van deze ontwik
kelaars steeg (volgens Yeaple). 
Doordat de subprojectleiders deelnamen aan de projectteams 
vanverschillende projectleiders, hebben zij veelal projecten in 
alle fases van het ontwikkelingsproces. Dit leidt ertoe dat zij 
in staat zijn het ontwikkelingsproces en de kleine 
veranderingen of verbeteringen daarin kritisch te volgen, vast 
te leggen en te verbeteren. Het ontwerp-wiel hoeft niet steeds 
opnieuw te worden uitgevonden (zie 5.2 Gevalstudie: 
Typische kenmerken en problemen). Sterker nog, doordat de 
sub-projectleiders in verschillende overlappende projecten 
steeds tegen dezelfde kritische activiteiten bleven aanlopen, 
begonnen zij ideeën te ontwikkelen om deze activiteiten 
structureel te verkorten. 

De projectleiders moeten zelf plannen 
Een keerzijde van de medaille van integrale verantwoordelijkheid 
voor de projectleiders was het feit dat zij geacht werden zelf de 
planning op te stellen en te bewaken. 
De meest zichtbare verandering op dit gebied was het afschaffen van 
de stafafdeling "Projectenbureau". 
Als tegenprestatie mochten de (sub)projectleiders zelf bepalen welk 
softwarepakket voor projectplanning zij hiervoor wilde gebruiken. 
Als randvoorwaarde is door het management opgelegd dat uiteinde
lijk iedereen hetzelfde pakket moest gebruiken, zodat communicatie 
over de planning tussen en binnen projecten werd vereenvoudigd. 
Tijdens een korte workshop zijn een aantal softwarepakketten de 
revue gepasseerd, waaruit op gestructureerde wijze een keuze is 
gemaakt. In de volgende paragraaf worden de opzet en de resultaten 
van deze workshop besproken. 
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5.3.1 Workshop pakketselectie 
De workshop Pakketselectie was erop gericht een gefundeerde keuze 
te maken uit het (grote) aanbod van softwarepakketten voor project
planning. Hiervoor zijn achtereenvolgens de volgende activiteiten 
uitgevoerd: 

1) Opstellen selectiecriteria 
Met behulp van de Metaplan-methode hebben de projectleiders een 
groot aantal criteria genoemd, die vervolgens zijn gegroepeerd in 
vier hoofdgroepen: outputkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, moge
lijkheden vOGr capaciteitsbeheer en mogelijkheden voor activi
teitsbeheer. Tabel 5.3-1 geeft de verschillende detail criteria per 
hoofdgroep weer: 

Output kwaliteit 
• balken en relaties overzichtelijk in beeld 
• hoge kwaliteit grafische output 
• geringe papier consumptie 
• meerdere activiteiten op een regel 
• hard copy planning beschikbaar 
Gebruiksvriendelijkheid 
• bewerken output in andere pakketten (grafisch, spreadsheet) 
• flexibele rapportage structuren 
• menu gestuurd 
• performance/rekentijden 
• korte trainingstijd 
• grafische interactie mogelijk 
• simpel en leuk in gebruik 
Capaciteitsbeheer 
• multi-project, multi-resource management 
• automatisch optimaliseren van capaciteitsbronnen 
• flexibele kalenders voor capaciteitsbronnen 
• flexibele koppeling tussen capaciteitsbronnen en activiteiten 
Activiteitenbeheer 
• flexibiliteit in aangeven relaties 
• kritieke pad analyse 
• detaillering in subprojecten 
• relaties tussen activiteiten op verschillende niveaus van detaillering 
• inlezen/ combineren van subprojecten 

Tabel5.3-1 Criteria voor pakketselectie 
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Omdat de criteria zijn gedefinieerd door de projectleiders zelf, geven 
zij een indruk wat projectleiders belangrijk vinden bij het maken van 
een projectplanning: 

Planningen worden duidelijk gezien als een middel voor 
communicatie. Dit geldt zowel voor communicatie in het 
projectteam als ook voor communicatie met de opdrachtgever 
of het management van Produkt Ontwikkeling, 
"Gebruikersvriendelijk" kent meerdere aspecten: naast '1euk 
in gebruik", werd .. vooral een korte trainingstijd als belangrijk 
gezien. "Grafische interactie" duidt op de mogelijkheid om 
wijzigingen direct in de balkenplanning te kunnen 
veranderen i.p.v. in tabellen, waarna het pakket iedere keer 
opnieuw een balkenplanning genereert. 
Interessant is in dit kader de uitspraak van een van de 
projectleiders die over een planning sprak als een "mentaal 
beeld". De projectleider gaf hiermee aan dat hij beter in staat 
is het beeld van de planning te onthouden dan een reeks 
activiteiten en mijlpalen met kalenderdata. Hierop wordt in 
5.8 teruggekomen. 

2) Weging van de criteria 
Vervolgens zijn de hoofdgroepen in de lijst met criteria gewogen 
door de projectleiders (met een "schoolcijfer", 1 t/m 10). Figuur 5.3-
1 geeft de resultaten van deze weging grafisch weer. 

3) Presentatie van pakketten 
Voor de workshop zijn een vijftal softwarepakketten geselecteerd. De 
leveranciers van deze pakketten zijn gevraagd zelf een presentatie te 
geven van de mogelijkheden van het pakket. Veelal werd voor deze 
presentaties een transviewer gebruikt waarmee het beeldscherm van 
een PC wordt geprojecteerd op een diascherm. Met name voor 
planningen bleek dit een aardig hulpmiddel om een discussie over 
een planning te voeren, terwijl de veranderingen in de planning on
line kunnen worden bijgewerkt. (In het vervolg van dit onderzoek 
maakt de promovendus ook gebruik van dit hulpmiddel). 
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Figuur 5.3-1 Weging van de criteria voor de pakketkeuze 

4) Try-out 
Na de presentatie door de leveranciers, die allen als goochelaars met 
hun pakketten en muizen omgingen, was een markt georganiseerd. 
Op deze markt hadden alle leveranciers een eigen stand. De 
projectleiders hebben een paar uur de tijd gekregen om de stands te 
bezoeken en zelf de verschillende software pakketten uit te proberen. 

5) Score 
Na de try-out zijn de gepresenteerde pakketten één voor één 
beoordeeld per cluster van criteria. Volgens Decision Analysis van 
Kepner en Tregoe zijn de scores vermenigvuldigd met de weging en 
bij elkaar opgeteld. Twee pakketten scoorden significant hoger dan 
de rest. Het verschil in de scores was echter klein. Daarom is na een 
korte discussie één van deze pakketten gekozen. 

6) Training 
Vervolgens zijn de (sub)projectleiders na de workshop getraind in 
het gebruik van het gekozen pakket. Het was interessant om te zien 
dat "ervaren projectleiders" de concepten achter netwerkplanning, 
kritieke pad analyse, speling, etc. pas tijdens deze cursus voor het 
eerst (duidelijk) kregen toegelicht. Dit was voor mij een bevestiging 
van de stelling dat het projectenbureau "ongemerkt" een deel van de 
verantwoordelijkheden van de projectleiders had overgenomen. 
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5.4 Gevalstudie: ''Individuele" planningen 
Nu de condities waren geschapen, moesten de project- en sulr 
projectleiders zelf projectplanningen maken voor de ontwikkeling 
van nieuwe produkten. 

Aanvankelijk werden de planningen redelijk geïsoleerd opgesteld. 
Nadat de projectleider met zijn sulrprojectleiders een aantal 
gemeenschappelijke afspraken had gemaakt (meestal alleen de 
mijlpalen) maakte ieder vervolgens "zijn eigen" planning. De 
gemeenschappelijk afgesproken mijlpalen werden gebruikt om 
relaties met elkaar en met derden te bewaken: een produktierun in de 
proeffabriek, de gefaseerde vrijgave van een component bij een 
externe leverancier, etc .. 
Hoewel de projectleiders allen hierdoor beter over de eigen planning 
gingen nadenken, had deze individuele fase een aantal nadelen: 

iedere subprojectleider kende eigenlijk alleen zijn "eigen 
planning". Dit was met name storend voor de (integrale) 
projectleider wiens planning gebaseerd was op de sulr 
planningen van de sulrprojectleiders. 
de termen en definities die in de verschillende planningen 
werden gehanteerd, waren voor velerlei uitleg vatbaar. 
het managen van het kritieke pad voor het hele project was 
erg moeilijk. De projectleiders ontdekten dat het kritieke pad 
van het integrale project niet per definitie het kritieke pad van 
het integrale project bepaalt. Sterker nog, deze kritieke paden 
kunnen totaal verschillend zijn! 

De meeste projectleiders sturen alleen op het kritieke pad. Zo 
hoort het ook: immers, het kritieke pad bepaalt de doorloop
tijd van het project. Maar als de kritieke paden van de sulr 
projectleiders niet dezelfde zijn als die van het totale project, 
dan sturen de sub-projectleiders op de "verkeerde activitei
ten". Het is voor de klant immers alleen interessant dat de 
hele beeldbuis zo snel mogelijk wordt ontwikkeld en niet al
leen één van de onderdelen. Onderstaande figuren maken dit 
fenomeen aan de hand van een fictief voorbeeld duidelijk. 
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Week Number 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 

Subproject A 1 

Al 2 ~ 

A2 3 

A3 4 
I 

Figuur 5.4-1 Kritieke pad in individuele planning van subproject A 

In subproject A zijn activiteiten Al en A3 kritisch (zie Figuur 
5.4-1). Logi.$Çh gezien richt de subprojectleider A zijn 
aandacht vooral op deze activiteiten. 

Week Number 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 0~ 

Subproject B 1 

81 2 IS 6~"11&7·~':t$li··. " .. 

82 3 3 ~ 0 
Figuur 5.4-2 Kritieke pad in individuele planning van subproject B 

In subproject B is alleen activiteit Bl kritisch (zie Figuur 5.4-2). 
Projectleider B richt hierop logischerwijs zijn aandacht. 

Voor het totale project zijn echter A2 en B2 kritisch (zie Figuur 
5.4-3). De integrale projectleider zal dus qua doorlooptijd op 
de activiteiten A2 en B2 willen sturen. Aangezien de 
doorlooptijd van het totale project ook de 
verantwoordelijkheid van de subprojectleiders is, hadden zij 
ook op deze twee activiteiten moeten sturen. 

Het voorbeeld laat zien dat de subprojectleiders precies het 
tegenovergestelde doen als zij zich alleen richten op de sub
planningen! 
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Week Number 4S 46 47 48 49 SO Sl S2 01 02 03 04 os 06 

Subproject A 1 

A1 2 ~.·::.~ -

A2 3 3 -

. ' 

A3 4 4 - ,' 

Subproject 8 5 

81 61~~,~ likBIJ 

82 7 7·~ 

Intergraal project 8 8 ~~ -• 

I I 

Figuur 5.4-3 Kritieke pad van het totale project 

Aan de hand van deze gevalstudie is besloten een eerste stap te 
rnaken in de vergroting van de multifunctionaliteit. In eerste 
instantie zijn de verschillende functionele subprojectleiders bij elkaar 
gebracht om als team de planning op te stellen (en te bewaken). Deze 
stap wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

5.5 Stap2: "Team" planningen 
Het lag voor de hand om vervolgens de planning van het (integrale) 
project in het projectteam op te stellen en te bewaken om de definities 
en relaties tussen de verschillende subprojecten duidelijker te krijgen. 
Tijdens deze planningssessies worden voornamelijk twee categorieën 
van fouten ontdekt, waarop de integrale planning vervolgens wordt 
verbeterd. 

Onjuiste schatting van de technische status van halffabrikaten 
In de verschillende subprojecten worden via een aantal stadia 
verschillende processen en subcomponenten ontwikkeld, die 
uiteindelijk samenkomen om een nieuw produkt samen te stellen. 
Tijdens de bespreking van de planning in het projectteam blijkt 
veelal dat de aannames van de subprojectleiders en van de 
projectleiders over de status van de onderlinge halffabrikaten sterk 
verschillen. Als tijdens de discussie vervolgens blijkt dat een 
component bijvoorbeeld een met de hand gemaakt model is en zeker 
niet de uiteindelijke fysieke afmetingen heeft kan dit ertoe leiden dat 
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de relaties tussen de projecten worden verschoven naar de eerste 
keer waarop deze componenten wel de uiteindelijke afmetingen 
hebben. In de praktijk betekenden 80% van deze misverstanden een 
vertraging van de planning! 

Onjuiste schattingen van doorlooptijd 
Door gemeenschappelijk een aantal activiteiten te bespreken wordt 
de schatting van doorlooptijd van activiteiten getoetst in het 
projectteam. Door het ijken van de schattingen worden de 
doorlooptijden van activiteiten veranderd (positief en negatief). Dit 
kan na_tuurlijk gevolgen hebben v90r het kritieke pad en daarmee 
voor de totale doorlooptijd. 

Door bovengenoemde wijzigingen wordt de initiële planning 
waarmee men startte (meestal geïsoleerd opgesteld door de integrale 
projectleider) al vrij snel onoverzichtelijk. De belangrijkste gevolgen 
zijn natuurlijk het veranderen van het kritieke pad: hierdoor 
verandert immers de totale doorlooptijd en daarmee de einddatum. 
Na een beperkt aantal wijzigingen was het al vrij snel onduidelijk of 
het oorspronkelijke kritieke pad nog wel het juiste was. Daarom 
werd de bijeenkomst meestal na een aantal wijzigingen beëindigd, 
waarna de projectleiders de wijzigingen invoerden, de planning 
aanpasten en vervolgens een volgende bijeenkomst organiseerden. 
In twee tot vijf iteratie slagen kon op deze manier een kloppende 
integrale planning voor het project worden opgesteld. 

Omdat binnen de afdelingen van de sub-projectleiders ook 
tussentijdse veranderingen optraden, kwam het nogal eens voor dat 
tussen de bijeenkomsten de aannames van de subplanningen 
wijzigden, wat voor extra complicaties zorgde. 

De volgende verbetering lag voor de hand. Als de wijzigingen in de 
planning op een of andere manier on-line konden worden 
aangebracht en het kritieke pad kon on-line worden herberekend, 
dan kunnen de noodzakelijke iteraties sneller en waarschijnlijk in één 
bijeenkomst worden uitgevoerd. Hiermee verdwijnt ook het gevaar 
dat de planningen tussentijds wijzigen. 
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5.6 Stap 3: "On-line" groepsproces 
Om het gemeenschappelijke proces aanzienlijk te versnellen zijn 
vervolgens de planningen met behulp van een transviewer en een PC 
"on-line" geprojecteerd, waardoor de wijzigingen direct worden 
aangepast en de gevolgen voor het kritieke pad on-line konden 
worden berekend. Om dit te kunnen doen was aan een aantal 
voorwaarden voldaan: 

alle projectleiders kennen en gebruiken dezelfde software, 
zodat de gebruikte definities, de lay-out van het PC scherm en 
het gebruik van de software voor iedereen bekend was 
de gekozen software was in staat om in één overzicht zowel 
de activiteitsduur, de relaties als het kritieke pad aan te 
geven4, zodat de gevolgen van iedere wijziging door de 
(sub)projectleiders kon worden voorspeld en beter werd 
begrepen. 
Verder is de lay-out van het invulscherm zodanig dat 90% 
van het beeld wordt gevuld door de werkelijke 
balkenplanning en niet door iconen, menu's, reclame e.d .. 
met behulp van "moderne" technologie (een LCD trans
viewer) kon de planning in een zodanig format worden 
geprojecteerd dat een groep van circa 10 mensen tegelijk de 
planning kon lezen. 

De verbeteringen in deze fase waren aanzienlijk. Tijdens één 
bijeenkomst kon de totale planning worden gemaakt, waarbij alle 
betrokken (sub)projectleiders aanwezig waren en zodoende ook 
akkoord. Omdat dit ter plekke met behulp van een PC werd 
uitgevoerd, kregen de aanwezigen aan het einde van de bijeenkomst 
direct een file (en desgewenst een papieren versie) van de planning. 

Niet onbelangrijk was de impliciete training en bijscholing die de 
aanwezigen kregen in het gebruik van het softwarepakket. Ze zagen 
hoe de software werd gebruikt door de projectleider of door een 
facilita tor. 

4 Het modelleren van relaties, tijd en daarmee het kritieke pad was 
een van de belangrijkste punten waarop het softwarepakket is geko
zen (zie "Workshop pakketselectie"). Van deze mogelijkheid is in het 
kader van dit onderzoek meer dan eens dankbaar gebruik gemaakt. 
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5.7 Stap 4: Standaard planningen 
In de Centrale worden reeds 40 jaar produkten ontwikkeld. Het 
ontwikkelingsproces is in de loop der jaren gestabiliseerd en wordt 
in feite voor ieder nieuw produkt herhaald. Het zou dus mogelijk 
moeten zijn om voor de planning van een nieuw project een oude 
planning te hergebruiken. Enerzijds kan tijd worden gespaard bij het 
opstellen van een planning en anderzijds wordt op deze manier 
(plannings)ervaring van de ene projectleider aan de andere 
doorgegeven. 
In de praktijk bleek dit een interessante optie te zijn. Na een aantal 
projecten viel het reeds op dat de kritieke paden van de verschillende 
projecten inhoudelijk weinig van elkaar verschilden. Het kritieke pad 
werd meestal bepaald door de ontwikkeling van dezelfde twee 
componenten. Omdat ieder projectteam echter een eigen benaming 
van activiteiten koos en een eigen detailniveau, kon dit door een 
uiterlijke vergelijking van de planningen worden waargenomen. 
Om eenmaal gemaakte planningen (ofwel: ontwerpen van het 
ontwikkelingsproces) zoveel mogelijk te hergebruiken is besloten een 
standaardplanning voor een nieuw produkt op te stellen. 
Bij deze exercities ontstaat altijd de discussie over de (on)moge
lijkheid een creatief c.q. intuïtief proces eenduidig vast te leggen. 
"Een ontwikkelingsafdeling is toch geen fabriek" wordt vaak gezegd. 
Toch gaat zelfs de analogie met een fabriek voor een deel op. Een 
fabriek produceert via een bekend proces een groot aantal dezelfde 
produkten. In een ontwikkelingsafdeling is ieder produkt weliswaar 
anders, maar de hypothese is dat het ontwikkelingsproces voor 
verschillende produkten hetzelfde kan zijn. In het vervolg wordt 
aannemelijk gemaakt dat dit voor de onderzochte organisatie 
inderdaad het geval is. 

5.7.1 Standaardplanningen in Ontwikkeling 
Om te komen tot een standaardplanning is een kleine werkgroep van 
projectleiders benoemd. 
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De aanpak van deze werkgroep bestond uit de volgende stappen: 

1) Definitie produkt: Voor de standaardplanning is een fictief nieuw 
produkt gedefinieerd waarbij alle componenten opnieuw moesten 
worden ontwikkeld: de meest complexe produktontwikkeling. 

2) Opstellen planningen voor subprojecten: Vervolgens zijn voor de ver
schillende subprojecten, planningen opgesteld om de nieuwe com
ponenten en/ of aangepaste processen te kunnen ontwikkelen. 

3) Opstellen integraal plan: De subplanningen zijn geïntegreerd in één 
plan. Daarna is een bijeenkomst georganiseerd zoals hierboven be
schreven (zie 5.6) om de planning te optimaliseren. 
De projectleiders hebben afspraken gemaakt op het gebied van 
volgorde, naamgeving, lay-out, etc. 

4) Afspraken over het gebruik van standaardplanningen: Nu de stan
daardplanningen beschikbaar waren, ontstond een interessante dis
cussie over de "plicht" om deze planningen te gebruiken. 
In Tabel5.7-1 worden kort voor- en nadelen weergegeven die in deze 
discussie werden genoemd. 

- alle planningen zien er exact 
hetzelfde uit: eenduidig naar 
klanten, marketing, manage
ment, etc. 

- ontwikkelaars die in verschil
lende projecten werken zien 
dezelfde relaties en activi
teiten 

- zekerheid dat er geen activi
teiten en relaties zijn vergeten 

- projectleiders hebben een eigen 
stijl van projectmanagement en 
daarbij past een bepaalde mate 
van detaillering die voor iedereen 
anders is 
ontwikkelen is geen produktie, 
verschillende projecten hebben 
verschillende accenten: deze 
worden dan verder gedetailleerd 

- bij ieder project moeten de 
projectleiders opnieuw worden 
"gedwongen" om over een 

na te denken 

Tabel5.7-1 Voor- en nadelen van het gebruik van standaardplanningen 
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Terugkomend op het principe van integrale verantwoordelijkheid 
(zie paragraaf 5.3), is natuurlijk niet gekozen voor een verplicht 
gebruik van de standaardplanning. Een planning, en zeker een 
standaardplanning, is en blijft een hulpmiddel voor tijdsbeheersing en 
de verantwoordelijke projectleider moet zelf bepalen welke 
hulpmiddelen hij kiest. Dit betekent dat een "goed hulpmiddel" 
vanzelf wordt gebruikt en dat de verplichting voor een "slecht 
hulpmiddel" meer kwaad dan goed doet. 
In het onderhavige geval wordt de standaardplanning door alle 
projectleiders vrijwillig gebruikt bij de start van een project als een 
soort checklist voor activiteiten en relatj~. Afhankelijk van de a~rd 
van het project (en de projectleider(!)) worden activiteiten geschrapt 
en/ of toegevoegd. 
Hiermee is bevestigd dat verschillende produkten kunnen worden 
ontwikkeld met hetzelfde ontwikkelingsproces. 

5.8 Stap 5: de PSU 

Tot nu toe beperkte de multifunctionaliteit van het projectteam zich 
tot de verschillende ontwikkelingsfuncties of disciplines. Het lag 
voor de hand om als volgende stap de relevante functies buiten 
Ontwikkeling te betrekken bij de integrale planning van het project. 
Hierdoor evolueerde een bijeenkomst om gemeenschappelijk de 
ontwikkelingsplanning op te stellen tot een meerdaags multi
functioneel groepsproces dat later de naam PSU (Project Start UP) 
kreeg. Tijdens een PSU wordt door de betrokkenen op het gebied van 
projectleiding, ontwikkeling, marketing en fabricage het totale 
integrale projectplan opgesteld. Deze groep gedraagt zich feitelijk als 
een autonoom projectteam. Dit wordt benadrukt door de PSU op een 
locatie buiten het eigen bedrijf uit te voeren. 

Op deze manier heb ik een vijftal PSU' s georganiseerd en 
bijgewoond. Tijdens deze PSU's vielen een aantal interessante 
verschijnselen op, die optreden in een (relatief) autonoom 
multifunctioneel groepsproces bij de verkorting van de doorlooptijd 
van een projectplan. Deze verschijnselen kwamen nagenoeg in alle 
PSU's voor. 
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"Eerst betrouwbaarheid, dan doorlooptijdverkorting" 
Ondanks het feit dat de onderlinge planningen voorafgaand aan de 
groepsbijeenkomst vaak bilateraal werden afgestemd en menige 
projectleider het nut van de groepssessie niet meer zag, bleken alle 
planningen circa 10% in doorlooptijd uit te schuiven, als ze plenair 
activiteit voor activiteit en relatie voor relatie werden doorgesproken! 
Zonder deze afstemming was het werkelijke project minimaal de 
hierboven genoemde 10% t.o.v. de planning uitgelopen. In feite 
werden de planningen hierdoor dus direct 10% minder 
onbetrouwbaar! 

Nadat aan de ontwikkelaars de in paragraaf 4.4 beschreven 
richtlijnen werden uitgelegd, was de groep zelf in staat de 
oorspronkelijke planningstarget weer te halen (!) en vaak zelfs verder 
te reduceren. Gemiddeld kon de geplande doorlooptijd weer met 10 
tot 15% worden gereduceerd. Dit betekent dat het inzicht in de 
planning en met name het realisme ervan door de sessies enorm 
toenam. 

"Kritieke pad jagen" 
Doordat de veranderingen in planning "live" worden aangebracht, 
verspringt veelal het kritieke pad van de ene ontwikkelaar en/ of 
discipline naar de andere. In het algemeen willen de aanwezigen zelf 
buiten het kritieke pad blijven (dit in tegenstelling met een situatie 
zoals geschetst in de anekdote "Kritieke pad" in 5.2). 

Tijdens de fase van de doorlooptijdverkorting in de PSU werd als een 
soort spel het "kritieke pad jagen" gespeeld. Men probeerde zelf van 
het kritieke pad af te raken en anderen op het kritieke pad te laten 
komen. Hierdoor leerden de ontwikkelaars de logica in de planning 
kennen en ging het kritieke pad a.h.w. de tafel rond. Het 
belangrijkste is natuurlijk dat hierdoor de doorlooptijd wordt 
verkort! 

Een bepaald mechanisme in de planning wordt zo als snel duidelijk. 
Dit mechanisme is veelal een afspiegeling van de veelal historische 
volgorde van ontwerp-beslissingen. Door deze volgorde aan de hand 
van het kritieke pad ter discussie te stellen kunnen doorbraken in het 
proces van produktontwikkeling en de doorlooptijd ontstaan. 
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"Normering van projectrisico" 
Tijdens het kritieke pad jagen zien de ontwikkelaars de mate van 
technische risico's die door collega's wordt aangegaan. Enerzijds 
ontstaat hierdoor een soort ijking van "acceptabel risico", anderzijds 
krijgt de integrale projectleider inzicht in de belangrijkste risico's van 
het project. Deze risico's liggen niet per definitie op het kritische pad. 
Wel kunnen deze risico's ertoe leiden dat tijdens de uitvoering de 
planning flink aangepast moet worden en de geplande einddatum in 
gevaar komt. Naast het kritieke pad zal een goede projectleider ook 
de belangrijkste (veelal technische) risico's willen volgen, die niet op 
het kritieke pad liggen. 

Men ziet de laatste jaren een trend dat software pakketten voor 
projectplanningen mogelijkheden bieden om met risico's en 
waarschijnlijkheden te rekenen. 
Er is een kort onderzoek uitgevoerd naar de potentiële toegevoegde 
waarde van dit feature. 
Van een aantal projecten is tijdens de uitvoering de planning 
vergeleken met de gerealiseerde doorlooptijd. Als er een verschil 
werd geconstateerd tussen de planning en de werkelijkheid, werd 
hiervoor een oorzaak benoemd. Vooraf was een lijst met de meest 
voorkomende oorzaken van afwijkingen van de planning opgesteld, 
waaronder ook een foutieve schatting. Uit de analyse van de 
oorzaken van wijzigingen in de planning bleek dat de onzekerheid 
van de schatting van de doorlooptijd slechts zelden de oorzaak was 
voor een afwijking van de planning. De belangrijkste oorzaken voor 
afwijkingen bleken vaak van organisatorische aard te zijn (o.a. 
afspraken met derden en het veranderen van de produkteisen). 
Op basis van deze analyse is besloten om deze software voorlopig 
niet in de Centrale toe te passen. 

"Grafisch beeld van de planning" 
Door in één beeld een aantal uur met dezelfde planning en hetzelfde 
"plaatje" bezig te zijn worden activiteiten geassocieerd met hun 
plaats op het planbord c.q. de projectie van het softwarepakket. 
Mensen spreken over de "vrijgave rechtsboven" en de "onderste 
mijlpaal". Dergelijke uitspraken zijn een teken dat de ontwikkelaars 
zich eigenaar hebben gemaakt van de planning en sommigen 
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inderdaad een soort mentaal beeld van het project hebben gemaakt 
(zie 5.3.1). 

11Plannen als werkvoorbereiding" 
V oor de start van het onderzoek hadden ontwikkelaars nogal eens 
het idee dat een planning wordt gemaakt voor het management. 
Tijdens de PSU vervaagt de associatie met "een planning maken 
(voor het management)" vervaagt al gauw. De sessie wordt meer 
gezien als een soort werkvoorbereiding, waarbij de geprojecteerde 
planning fungeert als discussiedocument Door de planning van het 
begin tot het einde in detail door te spreken wordt het project in 
gedachten al een keer uitgevoerd. 

11Natuurlijk eindpunt" 
De PSU kent een soort natuurlijk eindpunt: het moment waarop het 
aantal bijna kritische paden groot wordt, ofwel als de speling van 
niet kritische activiteiten afneemt. De PSU wordt dan beëindigd. 
Onder de voorwaarde dat alle geplande activiteiten moeten worden 
uitgevoerd en dat de technische inhoud niet kan worden verandert, 
kan de doorlooptijd dan alleen nog worden verkort door op een 
groot aantal plaatsen tegelijk risico's te nemen. De meeste 
projectleiders passen hier (terecht) voor. 

11Rol van de fadlitator'' 
De meeste PSU's worden geleid door een facilitator, een rol die ik 
regelmatig heb vervuld. De facilitator kan als onafhankelijke 
gesprekleider de "domme vragen" stellen en het proces aan de gang 
houden. Een facilitator die meerdere PSU' s heeft geleid, heeft 
toegevoegde waarde door de ervaringen van andere projecten in een 
of andere vorm in te brengen. Het behandelen van de 9 richtlijnen 
voor Concurrent Engineering (zie paragraaf 4.4) is daar een 
voorbeeld van. 

11Natuurlijke mijlpalen" 
De mijlpalen in de projecten zijn gedurende 40 jaar produktontwik
keling redelijk gestandaardiseerd. Zo worden bijvoorbeeld op de Ze
ro Date (zie 1.3.4) de fysieke afmetingen van het nieuwe produkt 
vastgelegd. 
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Door toepassing van Concurrent Engineering is het gebruikelijk ge
worden dat tijdens de ontwikkeling van het produkt al proefpro
dukten naar de klanten worden gestuurd. De klant kan zodoende pa
rallel starten met het ontwerp van het eindprodukt (co-design). Een 
van deze proefprodukten zijn bijvoorbeeld de zogeheten 
"mechanische samples", de proefprodukten waarop de klant het ge
omebisch ontwerp van het eindprodukt baseert. 
Nu bleek tijdens de PSU's dat deze proefprodukten soms ruim voor 
de Zero Date mijlpaal naar de klanten werden gestuurd. De klanten 
gaan er nu vanuit dat de fysieke afmetingen niet meer wijzigen, ter
wijl de ontwikkelaars denken dat de geometrie van het produkt nog 
tot aan de Zero Date gewijzigd kan worden. 
Doordat Marketing tijdens de PSU deze manier van werken van de 
klanten toelichtte ontstond de discussie over de toegevoegde waarde 
van een Zero Date na het versturen van mechanische samples. De 
oplossing lag voor de hand: als mechanische samples zijn verstuurd 
mag de geometrie van het produkt niet meer worden veranderd, of
wel is de Zero Date een feit. Dergelijke logische definities van beslis
momenten werden door de betrokkenen "natuurlijke mijlpalen" ge
noemd. 

#Ontwerpen op produceerbaarheid" 
Het was interessant om te zien dat de vragen van de vertegenwoor
digers van de fabricage zich vaak richtten op voor het gevoel kleine 
onbelangrijke zaken. Als deze vragen werden toegelicht bleken er 
echter enorme potentiële problemen (lees: onkosten) voorkomen 
konden worden door relatief simpele aanpassingen van het ontwerp. 

Een aardig voorbeeld hiervan is een vraag die tijdens één van de 
PSU's werd gesteld door een vertegenwoordiger van de fabricage 
over de redenen waarom een gat dat in een onderdeel moest worden 
gemaakt ovaal moest zijn en niet rond en wat eventueel het effect van 
een rond gat op de prestatie van het produkt zou zijn. Het antwoord 
van de ontwikkelaar was "als dat jullie helpt, is het bij deze rond ... ". 
Kennelijk dacht de fabricage vertegenwoordiger dat de vorm was 
bepaald door allerlei complexe design regels, wat in het geheel niet 
het geval bleek te zijn. 
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Ook in de literatuur worden regelmatig voorbeelden genoemd van 
de verbetering van de produktkwaliteit en of de verkorting van de 
doorlooptijd als Fabricage invloed krijgt op het produktontwerp. 

5.9 Evaluatie van de toepassing van Teamwork 
De PSU's waarin de 9 richtlijnen voor Concurrent Engineering 
werden toegepast hebben ertoe geleid dat de betrouwbaarheid van 
planningen is toegenomen en dat de gemiddelde doorlooptijd is 
afgenomen. Door het stapsgewijs vergroten van de autonomie en de 
multifunctionaliteit van het projectteam (onderzoeksparameter) is de 
doorlooptijd van produktontwikkeling gereduceerd. In paragraaf 5.8 
is reeds vermeld dat de geplande doorlooptijd gemiddeld met 5 tot 
15% kon worden verkort. 

De autonomie was voor de start van het onderzoek minimaal: er was 
sprake van functionele teams. Deze parameter is versterkt tot er 
uiteindelijk sprake was van een mengvorm tussen lichtgewicht en 
zwaargewicht projectteams. 

De multifunctionaliteit beperkte zich voor de start van het onderzoek 
vooral tot de verschillende technische functies of disciplines die 
nodig waren. Deze parameter is versterkt door ook de niet technische 
disciplines te betrekken in het proces van projectplanning: met name 
Marketing en Fabricage. 
Hiermee wordt Hypothese ii bevestigd: "Door het vergroten van 
multifunctionaliteit en autonomie van projectteams kan de 
doorlooptijd van een bestaand gestabiliseerd produktontwikkelings
proces worden verkort". 
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6. Logistiek van de produktontwikkeling 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe me
thode voor doorlooptijdverkorting. Paragraaf 6.1 vat de ervaringen samen 
die zijn opgedaan bij de toepassing van Concurrent Engineering en Team
work. Uit deze ervaringen blijkt dat de doorlooptijd kan worden verkort door 
toepassing van deze methoden (zie hoofdstuk 4 en 5). Bovendien worden er 
twee nieuwe parameters geïdentificëetil binnen het lJnderzoeksvetd, waarbij 
het aannemelijk is dat interventies op deze parameters de doorlooptijd van 
produktontwikkeling verder kunnen verkorten: 

de complexiteit van het project 
de inzet van schaarse ontwikkelaars in het project. 

In paragraaf 6.2 en 6.3 worden deze twee parameters door middel van een 
uitgebreide gevalstudie bestudeerd. Op basis van deze studie wordt de hypo
these geformuleerd dat bekende methoden voor logistieke besturing, zoals 
Theory of Constraints, toegepast kunnen worden om in produktontwikke
ling om de onderzoeksparameters "complexiteit van het project" en "inzet 
van schaarse ontwikkelaars" zodanig te besturen dat de doorlooptijd kan 
worden verkort (6.5 "Alternatieve benadering: logistiek in ontwikkelketen"). 
Vervolgens (paragraaf 6.6 tot en met 6.8) wordt het concept uitgewerkt tot 
een methode die gebruikt kan worden in de onderzochte organisatie. Deze 
methode wordt vervolgens twee maal met succes toegepast en bijgeschaafd. 
Het hoofdstuk eindigt met een evaluatie van de nieuwe methode. 

6.1 Inleiding 
Door de toepassing van bestaande methoden in de Centrale is de 
doorlooptijd van produktontwikkeling gereduceerd. Tegelijkertijd is 
ook het inzicht in het ontwikkeliDgsproces toegenomen. Dit leidt tot 
de identificatie van twee additionele onderzoeksparameters: inzet van 
schaarse ontwikkelaars en complexiteit van het produkt. Hieronder wordt 
kort uitgelegd hoe beide parameters zijn geïdentificeerd aan de hand 
van ervaringen met de toepassing van Teamwork en Concurrent En
gineering. 
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Inzet van schaarse ontwikkelaars 
Het is interessant om na te gaan waarom de organisatie is ''blijven 
steken" bij "zwaargewicht projectleider'' en niet is gegroeid naar 
"autonoom team". Volgens de literatuur zou dit moeten resulteren in 
een verdere verkorting van de doorlooptijd. In termen van autono
mie zou dit betekenen dat de benodigde teamleden fulltime aan één 
en hetzelfde project werken. 
In de Centrale blijkt echter dat voor iedere afzonderlijk discipline een 
relatief hoge specialisatie-graad nodig is, wat feitelijk de aanleiding 
was voor de oorspronkelijk functionele organisatie. Bij de systeem
ontwikkeling van het produkt zijn verschillende disciplines zoals fy
sica, chemie, electronica en software-engineering gelijktijdig betrok
ken. De ontwikkelaars die in staat zijn al deze activiteiten met de ver
eiste expertise uit te voeren zijn echter zeer schaars. 
Takeuchi en Nonaka [47] behoren tot de weinigen die herkennen dat 
bij produkten met een technisch complexe systeem-architectuur alle 
projecten een beroep doen op een kleine groep schaarse ontwikke
laars. Zij noemen dit de "geniuses". Deze geniuses worden in de 
wandelgangen ook wel bottlenecks genoemd: "middelen" waar alle 
teams/projecten gebruik van willen en vaak moeten maken. Tijdens 
het promotieonderzoek viel het op dat vooral de ontwikkelaars 
bottleneck kunnen zijn en niet zozeer de middelen (zoals bijvoor
beeld workstations). 
Als iedere ontwikkelaar fulltime aan slechts één project wordt toe
gewezen (volgens de gedachte van autonome teams), dan ontstaat er 
al snel een tekort aan bottlenecks en kunnen hooguit twee tot vier (!) 
verschillende projecten tegelijkertijd worden bemand. Hierdoor zou 
het aantal produkten dat in een bepaalde tijd kan worden ontwikkeld 
sterk afnemen, terwijl de vraag naar het aantal produkten juist toe
neemt. 
Het ligt dus voor de hand om de bottlenecks aan een optimaal aantal 
projecten te laten werken. Is het aantal projecten te groot, dan ont
staan er wachttijden bij deze schaarse ontwikkelaars waardoor de 
gemiddelde doorlooptijd toeneemt. Is het aantal projecten te klein (in 
het uiterste geval één) dan is het aantal produkten dat per jaar ont
wikkeld kan worden veel te gering. 
Kennelijk kan met de parameter "inzet van schaarse ontwikkelaars" de 
doorlooptijd (en produktiviteit) worden beïnvloedt. 
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Complexiteit van het produkt 
De verschillen tussen de absolute doorlooptijden van verschillende 
projecten zijn echter nog steeds groot, ondanks dat dezelfde 
standaardplanningen worden gebruikt, dezelfde PSU's worden 
georganiseerd en dezelfde 9 richtlijnen voor Concurrent Engineering 
worden toegepast. 
De verklaring hiervoor ligt voor de hand: de doorlooptijd is immers 
vooral afhankelijk van de complexiteit van het te ontwikkelen 
produkt. Zo bleken produkten waarvoor bestaande componenten 
gemodificeerd konden worden duidelijk sneller ontwikkeld te zijn 
dan . produkten . waarvoor nieuwe componenten en/ of processen 
ontwikkeld moesten worden. 
Het ligt dus voor de hand dat de parameter complexiteit van het 
produkt een grote invloed heeft op de doorlooptijd van produkt
ontwikkeling. 

In de volgende paragrafen worden beide parameters in hun onder
linge re la tie beschreven. 

6.2 BotUenecks in het ontwikkelingsproces 

6.2.1 Kenmerken bottlenecks 
In de praktijk zijn de bottlenecks vaak eenvoudig te traceren. Zij val
len op door één of enkele van onderstaande kenmerken: 

Bottlenecks gebruiken vaak een complex formeel en informeel 
netwerk. Beide netwerken worden door hen zelf als zeer re
levant gezien. Het belang van de netwerken wordt onder
streept door een uitspraak van één van de bottlenecks, dat hij 
absoluut niet in staat zou zijn om hetzelfde werk op een ande
re fysieke locatie uit te voeren. 
Bottlenecks worden vooral ingezet bij het bepalen van de 
systeem-architectuur in het begin van het project. Als zodanig 
valt dit binnen het gedefinieerde onderzoeksveld (zie 1.3.4). 
De uiteindelijke werking van het produkt wordt in deze fase 
vastgelegd en alle disciplines zijn hierbij tegelijkertijd betrok
ken. De ontwerp-beslissingen die hier worden genomen be
palen de vrijheid c.q. de oplossingsruimte van alle ontwikke
lingsactiviteiten in de rest van het project. 
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De bottlenecks zijn in alle lagen van de organisatie bekend of 
zelfs berucht. Het is kennelijk evident dat de toegevoegde 
waarde van deze ontwikkelaars uitzonderlijk is. Voor de be
oordeling en waardering van de bottlenecks wordt vaak de 
zogenaamde "dual ladder'' toegepast. 
De bottlenecks werken in de praktijk nog nauwelijks 
"projectmatig". Door de schaarste, het specialistische werk
gebied en de hoge bezettingsgraad ontstaat een meer routi
nematige activiteit. Dit wordt door de bottlenecks ook als zo
danig ervaren. "We werken vanaf de stapel". 

6.2.2 Voorkomen van bottlenecks 
Het vergroten van de bottleneck capaciteit is natuurlijk de meest voor 
de hand liggende oplossing voor het probleem van de schaarse capa
citeit. Dit gebeurt ook in de praktijk: voor de meeste bottlenecks is 
een management development programma opgezet waarbij veelal 
jonge ontwikkelaars worden ingezet die nauw met de bottlenecks 
gaan samenwerken. Hierbij is het de bedoeling dat de bottleneck 
zijn/haar kennis overdraagt. Een 20e eeuw voorbeeld van een mees
ter-gezel relatie. 
Hoewel dit klinkt als het panacee voor het bottleneck probleem, blijkt 
deze aanpak in de praktijk niet altijd effectief. 
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren: 

Het opleiden van "bottlenecks" duurt lang. Veelal hebben de 
systeemontwerpers een jarenlange ervaring opgebouwd met 
het ontwerpen van (meerdere) onderdelen van het produkt en 
kennen zij zodoende meerdere invalshoeken. De enige moge
lijkheid tot opleiden van bottlenecks is andere (jonge) ont
wikkelaars een zelfde traject te laten doorlopen. Dit kost dan 
grofweg dezelfde tijd. 

Er bestaat een misvatting dat de vaardigheid van ontwerpen 
een resultaat is van het op de juiste manier gebruiken van de 
juiste ontwerp-methoden en -hulpmiddelen. In de praktijk 
blijkt echter dat de vaardigheid van de bottleneck moeilijk 
overdraagbaar is. Hoewel deze ontwerpers gebruik maken 
van (veelal zelf ontwikkelde) hulpmiddelen (deels met Infor-
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rnatie Technologie support) leidt het in de goede volgorde 
"gebruiken" van deze hulpmiddelen niet zonder meer tot een 
werkend of goed produkt. Tijdens het ontwerp worden nog 
steeds een groot aantal beslissingen genomen op basis van 
intuïtie en ervaring. Met name deze intuïtie is moeilijk over te 
dragen. 

De mensen die het intelligentie niveau hebben om dit werk te 
doen zijn simpelweg schaars. 

Het is moeilijk om de continuïteit van de functie te wa~rbor
gen en lastig om schaarse (goede) ontwikkelaars tijdens het 
langdurige opleidingstraject vast te houden. Het wordt nog 
lastiger om de ontwikkelaars vast te houden ("te benutten") 
als zij na hun opleidingstraject eenmaal systeemontwerper 
zijn. Met name voor ontwikkelaars met deze persoonlijke 
kenmerken en kennis en ervaring lonken tijdens een carrière 
als systeemontwerper tal van andere interessante functies (en 
zelfs andere bedrijven). 

Deze redenen nemen niet weg dat een doorlopende activiteit op het 
vlak van management development zich richt op het wegnemen van 
deze bottlenecks langs bovenstaande weg. 

Men kan zich echter afvragen of de poging om deze schaarse ont
wikkelingscapaciteit te vergroten symptoom-bestrijding is. De wer
kelijke oorzaak zou wel eens de complexiteit van het te ontwikkelen 
produkt kunnen zijn. In ieder geval heeft het bottleneck fenomeen op 
een of andere manier te maken met de complexiteit van het produkt 
(ook volgens Takeuchi en Nonaka). Hierop wordt in de volgende pa
ragraaf teruggekomen. 

6.2.3 Bottlenecks en doorlooptijd 

Laten we er voorlopig vanuit gaan dat we in de praktijk van pro
duktontwikkeling van complexe produkten te maken hebben met 
bottlenecks. Het is interessant om de gevolgen van deze bottleneck
problematiek voor de doorlooptijd van produkt-ontwikkeling te be
schrijven. In feite liggen de gevolgen voor de hand: alle projecten 
willen gebruik maken van de capaciteiten van de bottlenecks. De 
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bottlenecks kunnen alle aanvragen niet tegelijk verwerken en er zal 
een wachtrij ontstaan. Door de wachtrij ontstaan voor de verschillen
de projecten in die rij wachttijden, die logischerwijs de doorlooptijd 
van deze projecten verlengen. 
Vaak ontstaat dan de discussie over het belang van de projecten en 
probeert men die met prioriteiten aan te geven. Men kan echter ook 
redeneren dat alle projecten even belangrijk zijn, anders werden ze 
überhaupt niet uitgevoerd. Toch wordt vaak de oeverloze discussie 
gestart (veelal tot en met het management team) over het wachtrijbe
sturingsprincipe, in de praktijk beter bekend als "de prioriteitenlijst'': 
welk project is het belangrijkst en komt zodoende bovenop de stapel. Los 
van de prioriteitenlijst zullen projectleiders op allerlei wijzen probe
ren de ontwerpers te overtuigen (vaak informeel) van het belang van 
hun eigen project. 
Men moet echter wel bedenken dat iedere minuut die een bottleneck 
besteedt aan het maken van een verantwoorde keuze uit de wach
tende projecten verloren tijd is, die ook nog eens de doorlooptijd van 
alle projecten in de wachtrij verlengt (zie ook 4.4.8, Schaarse ontwik
kelaars (''bottlenecks")). 

Als ik een uur over heb, weet ik na dat uur precies aan welk project ik het 
beste had kunnen gaan werken 

Om de doorlooptijd te minimaliseren moeten de bottlenecks zo ef
fectief en efficiënt mogelijk worden ingezet. De hoeveelheid tijd die 
per ontwerp wordt besteed wordt me name bepaald door de techni
sche complexiteit van het ontwerp. Het reduceren van de technische 
complexiteit van de activiteiten die door de geniuses worden uitge
voerd heeft zodoende een drieledig effect: 

de doorlooptijd neemt af 
de noodzaak om bottlenecks in te zetten neemt af 
de hoeveelheid onderhanden werk van de bottlenecks neemt 
af. 

Samengevat veroorzaakt het bottleneck-probleem wachttijden en 
wordt daardoor de gemiddelde doorlooptijd van produkt
ontwikkeling verlengd. Het voorkomen van bottlenecks zou in theo
rie een oplossing bieden, maar is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar 
en lost slechts een deel van het probleem op. Door de technische 
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complexiteit van de produkt-ontwikkeling te reduceren wordt de 
kern van het probleem aangepakt: de mate en de noodzakelijkheid 
van het inzetten van bottlenecks. 
In de volgende paragraaf wordt technische complexiteit van pro
dukt-ontwikkeling geoperationaliseerd. 

6.3 Technische complexiteit van produkt ontwikkeling 
Produkt ontwikkeling staat niet op zichzelf en in de praktijk van een 
grote ontwikkelingsorganisatie als de Centrale is vaak maar een ge
deelte van de capaciteit hiervoor opgesteld. Produktontwikkeling is 
echter wel de activiteit die voor de klanten van de Centrale het meest 
zichtbaar is: het op vraag ontwikkelen van een nieuw produkt. 
Produktontwikkeling kan zodoende worden gezien als de "top van 
de ijsberg". Een groot gedeelte van de activiteiten speelt zich veelal 
voorafgaand aan de produktontwikkeling "onder water'' af en is zo
doende niet zichtbaar voor de klant. Zoals beschreven in de definitie 
van het onderzoeksveld (1.3.2) vormt produktontwikkeling de laatste 
fase van een netwerk van R&D activiteiten, leidend tot een nieuw 
produkt op de markt. In dit netwerk zijn een aantal logische fasen 
van ontwikkeling te onderkennen die in de volgende paragraaf wor
den beschreven. In het jargon van de Centrale worden alle activitei
ten die in de metafoor van de ijsberg onder water worden uitgevoerd 
samengevat met de term technologie ontwikkeling. 

Figuur 6.3-1 Definitie van produkt- en technologie-ontwikkeling (metafoor van een 
ijsberg) 
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6.3.1 Fasen van ontwikkeling 
De verschillende fasen van ontwikkeling in de Centrale worden hier
onder kort beschreven. Hierbij wordt Voorontwikkeling en Research 
één detail niveau verder uitgediept dan in het eerste hoofdstuk. 
Figuur · 6.3-1 geeft een overzicht van de fasen: vrije research, basis
technologie ontwikkeling, technische toepassing, industriële toepas
sing en produktontwikkeling. 

vrije research 
In deze fase worden nieuwe uitvindingen gedaan. De doel
stelling is hier niet het creëren van een toepassing maar het 
onderzoeken en aantonen van mogelijk bruikbare eigen
schappen van materialen en processen. 

I Als voorbeeld kan het genereren van laserlicht worden genoemd. 

de ontwikkeling van de basistechnologie 
In deze fase wordt onderzocht hoe de nieuwe uitvindingen in 
de praktijk toegepast kunnen worden. Nieuwe generieke toe
passingen noemen we basistechnologieën. Deze technologieën 
kunnen bij verschillende produkten worden toegepast. Het 
gericht zoeken naar nieuwe technologieën wordt ook wel 
contract research genoemd. 

Als we verder gaan met het voorbeeld kan het laserlicht worden ge
bruikt om te lassen, waarmee de basistechnologie laserlassen is ge
definieerd. Deze technologie kan bij verschillende produkten worden 
toegepast. 

de technische toepassing 
De fase van technische toepassing is gericht op het geschikt 
maken van een basistechnologie (een nieuw materi
aal/ component, proces, etc.) voor een specifiek produkt (in dit 
onderzoek bijvoorbeeld de beeldbuis). De verwachte werking 
en effecten van de nieuwe basistechnologie worden vergele
ken met de werkelijke gemeten effecten door een klein aantal 
proeven op laboratorium-schaal uit te voeren. 
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In het voorbeeld van laserlassen kan deze basistechnologie worden 
gebruikt voor het samenstellen van een lens van het elektronenka
non. Dit is ook werkelijk gebeurd: een zogenaamde samengestelde 
hoofdlens is ontwikkeld waarbij twee onderdelen door laserlassen 
worden verbonden. 

Het gaat in deze fase om het existentiebewijs van de basis
technologie voor het specifieke produkt. "het werkt: hij doet 
het". Als de technische toepassing wordt vrijgegeven hebben 
we concreet nieuwe processen en/ of componenten. 

de industriële toepassing 
Tijdens de fase industriële toepassing wordt een nieuw proces 
of een nieuwe component vrijgegeven door het toe te passen 
in een relatief grote serie bestaande produkten (circa 1.000 tot 
10.000 stuks afhankelijk van de technologie). Hierbij wordt 
enerzijds getoetst of de nieuwe component en/ of het nieuwe 
proces zich kan handhaven in een massafabricage omgeving 
en anderzijds vergelijkt men de werkelijk opgetreden verbete
ring (inclusief spreiding) met de verwachte verbetering op ba
sis van de ervaringen met de technische toepassing. 

Nog steeds volgens het voorbeeld hierboven wordt een groot aantal 
elektronenkanonnen gemaakt met de samengestelde hoofdlens. Met 
deze kanonnen worden beeldbuizen gemaakt en wordt nagegaan of 
de gewenste effecten (verbeterde spot) beheerst ( !) blijven optreden. 

Deze fase is gericht op het ontwikkelen en vrijgeven van ca
pabele produktieprocessen voor massafabricage, waarbij de 
nieuwe technologie wordt toegepast. 

Produkt-ontwikkeling 
De produkt-ontwikkeling is de laatste en meest herkenbare fa
se uit de keten. In deze fase wordt een nieuw produkt gedefi
nieerd, ontworpen en ontwikkeld, waarbij in principe alleen 
gebruik mag wordt gemaakt van bekende industrieel vrijge
geven technologieën (zie boven). 
Deze ongeschreven wet wordt in de praktijk nogal eens over
treden. Hierop wordt later teruggekomen. 
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Nadat het hierboven beschreven elektronenkanon met een samenge
stelde hoofdlens industrieel is vrijgegeven, kan er een nieuw produkt 
worden ontworpen waarbij van de eigenschappen van dit kanon ge
bruik wordt gemaakt. 

6.3.2 Kenmerken technologie projecten 

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten die zich "onder wa
ter" afspelen, de technologie projecten, is in het kader van dit proef
schrift een gevalstudie gemaakt van een groot aantal van deze pro
jecten in de Centrale. Alle lopende technologie projecten zijn één 
voor één geanalyseerd aan de hand van voortgangsrapportages en 
interviews met projectleiders. Hierbij kwamen een aantal opvallende 
kenmerken van deze projecten aan het licht. 

Korte termijn focus: technologie project kind van de rekening 
Een van de grootste problemen van de technologie projecten is de 
prioriteit van de projecten. In de praktijk is er veelal sprake van een 
grote operationele druk op produktontwikkeling, aangezien de klant 
wacht op het gevraagde produkt. Regelmatig worden dan ontwik
kelaars van teclmologieprojecten "tijdelijk" toegewezen aan pro
duktontwikkeling. Hierdoor wordt onvoldoende tijd besteed aan de 
technologie ontwikkeling, waardoor de technologie op het moment 
dat zij gevraagd wordt nog niet (industrieel) vrijgegeven is. Eén van 
de gevolgen is dan dat onder tijdsdruk de nieuwe technologie tege
lijk met het nieuwe produkt moet worden ontwikkeld. Hiermee on
staat een vicieuze cirkel waarop in 6.4 wordt teruggekomen. 
Omdat de zogenaamde tijdelijke pieken vaak een continue aard blij
ken te hebben, staat op deze manier de capaciteit voor technologie 
ontwikkeling en daarmee de voortgang behoorlijk onder druk. 

Nauwelijks voortgang in projecten 
Een toename van de hoeveelheid onderhanden werk wordt veroor
zaakt een steeds groter wordende complexiteit van technologie ont
wikkeling bij een afnemende beschikbare capaciteit, als gevolg van 
"tijdelijke" inzet in produktontwikkeling. Zoals bekend uit de logis-
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tiek leidt de toename van onderhanden werk o.a. tot een verlenging 
van de gemiddelde doorlooptijd. 
De meest gehoorde reden om in een overbezette situatie toch nieuwe 
projecten te starten is afscherming naar de klant c.q. buitenwereld. 
Onder het mom van "er wordt aan gewerkt" verwacht men zoveel 
mogelijk ongestoord verder te kunnen werken. Het is maar de vraag 
of dit waar is. Immers, er bestaat een groot aantal projecten die voor 
het oog ''lopen" (er is een budget, er is iemand benoemd als project
leider en soms is er zelfs een planning ... ), maar waaraan in de prak
tijk nauwelijks wordt gewerkt en dus ook geen voortgang wordt ge
boekt. De be_oordeling van de. l>l,lÎtenwereld van q~ze projecten ligt 
voor de hand: de projecten duren te lang en de ontwikkelaars zijn 
niet capabel. Een typische veronderstelling is vaak dat ontwikkelaars 
liever werken aan andere projecten dan afgesproken is: de ''hobbies". 

In de praktijk van technologie ontwikkeling heb ik waargenomen 
dat de efficiency van een ontwikkelaar stapsgewijs afneemt met het 
toenemen van het aantal onderhanden projecten: 

Stap 1 Ontwikkelaars worden het meest efficiënt ingezet als ze con
tinu werken aan slechts één project. Een ontwikkelaar wordt 
dan 100% vrijgemaakt voor het project en kan daar zonder 
wachttijden aan één stuk door aan werken. Deze redenatie is 
één van de verklaringen voor de reductie van de doorlooptijd 
bij het invoeren van autonome teams (zie 3.3.2). 

Stap 2 Als het aantal onderhanden projecten toeneemt neemt de effi
ciency van de ontwikkelaar af. De verklaring hiervoor ligt in 
het fenomeen van "inwerken". Als een ontwikkelaar (in we
zen iedere functionaris) aan een andere lopende activiteit gaat 
werken zal hij zich eerst moeten inwerken. In feite worden 
dan veelal de laatste activiteiten van de vorige keer herhaald. 
Hierdoor neemt de totale doorlooptijd toe. 
Hoewel deze herhaling in principe inefficiënt is, wordt re
gelmatig beweerd dat repetitie vaak leidt tot een nieuw of 
beter inzicht, dat anders niet zou zijn ontstaan. 

Stap 3 De efficiency neemt significant af als de hoeveelheid capaci
teit of tijd die na repetitie van het voorgaande beschikbaar is 
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nadert naar 0. Dit lijkt puur theoretisch, maar komt in de 
praktijk wel degelijk voor. Men heeft een paar uur gewerkt en 
is letterlijk niets verder gekomen. 

Stap 4 Een ineffectieve situatie ontstaat als men in feite geen tijd 
meer heeft voor het project, zonder dat het project formeel 
wordt gestopt. Vanuit het management worden regelmatig 
voortgangsrapportages gevraagd van alle "lopende" projec
ten. De enige tijd die dan nog aan een dergelijk project wordt 
besteed is tijd om een voortgangsrapportage te maken van 
een project zonder voortgang. Naarmate het verschil in tech
nische kennis tussen het management en de ontwikkelaars 
toeneemt is kan deze ineffectieve situatie langer worden ge
handhaafd. Het is dubbel ineffectief omdat zowel de ontwik
kelaar als het management tijd verliezen. Figuur 6.3-2 geeft de 
relatie tussen efficiency en onderhanden werk kwalitatief 
weer. 
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Figuur 6.3-2 Efficiency als functie van het aantal onderhanden projecten 
naar eigen waarneming. 

Onderzoek van Clark en Wheelwright heeft een vergelijkbare relatie 
aangetoond (zie 3.2.1). Zij merken echter op dat de maximal efficien
cy niet bij één maar bij twee projecten tegelijkertijd optreedt. Hier
voor zijn twee verklaringen denkbaar: 

Ten eerste het effect dat hierboven reeds is genoemd: als ont
wikkelaars zo nu en dan het werk moeten onderbreken voor 
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een ander project dan leidt dit vaak tot nieuwe frisse inzich
ten als men het oorspronkelijke project weer oppakt, 
Ten tweede zijn er maar weinig projecten waaraan men wer
kelijk continu kan werken. Er zijn altijd activiteiten waarbij 
men op anderen zal moeten wachten, zoals proeven uitvoe
ren, metingen uit laten voeren en gebruik van workstations. 
Als men tijdens deze wachttijd aan een tweede project kan 
werken dan kan dit de gemiddelde efficiency verhogen. 

Technologie projecten kunnen niet worden gestopt 
Het ligt voor de hand om naar aanleiding van de grote hoev~lheid 
onderhanden werk een groot aantal nauwelijks lopende projecten 
formeel te stoppen. Dit is duidelijker naar de klant, en men kan sig
nificant tijd besteden aan "echt" lopende projecten. In de praktijk lijkt 
het onmogelijk om technologie projecten echt te stoppen. 

Het verschil tussen een sok en een technologie project? 
Een sok kan worden gestopt ... 

Vaak leidt het stoppen van projecten ertoe dat dezelfde activiteiten in 
het kader van een ander project toch weer hun (beperkte) voortgang 
vinden. Deze waarneming is natuurlijk weer koren op de molen voor 
diegenen die beweren dat ontwikkelaars het liefst aan hun eigen 
hobbies werken in plaats van aan de afgesproken projecten. 

Gebrek aan meetbare doelstellingen 
Een ander fenomeen dat samenhangt met extreem lange doorlooptij
den van technologieprojecten is het werken aan onderwerpen in 
plaats van aan projecten. Een project kent in principe een begin en 
een eind. Aan het einde van een project dient de project-doelstelling 
gehaald te zijn, die aan het begin van het project is gedefinieerd, the
oretisch binnen de geplande doorlooptijd en het geplande budget. 
Uit de analyse van de voortgangsrapporten kwam naar voren dat in 
een groot aantal gevallen geen eenduidige meetbare doelstellingen 
voor de projecten gedefinieerd waren. 
Voorbeelden van een "onderwerp i.p.v. een project" vormen projec
ten waarbij een bepaald aspect van de prestaties van het produkt als 
onderwerp is gedefinieerd zonder een meetbaar doel, zoals het pro
ject "Doming" of "Helderheid". Hopelijk zal de Centrale tot in lengte 
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van dagen technologieën ontwikkelen om de doming en helderheid 
zo efficiënt mogelijk te verbeteren, maar de beheersing en voort
gangscontrole van een project met als doelstelling slechts "Doming" 
of "Helderheid" is erg lastig. 

Nauwelijks planningen, beheersing en coördinatie 
Het is moeilijk om projecten waarin eindeloos aan "onderwerpen" 
wordt gewerkt goed te plannen en te beheersen. Als voorbeeld hier
van staat hieronder een waar gebeurde anekdote. 

Een project wordt op een gegeven moment gestart met een keurig opgesteld 
projectdocument, planning en budget. Geschatte doorlooptijd circa 6 maan
den. Kort na de start dient de projectleider een aanvraag in voor een addi
tioneel budget. Reden: tegenvallende resultaten, maar gelukkig, "de plan
ning wordt niet veranderd". Dit lijkt positief, maar nader onderzoek leert 
ons de inhoud van de "planning": "Iedere 6 weken wordt de voortgang ge
rapporteerd" . ... 

Bij projecten waarbij aan onderwerpen wordt gewerkt dekt vaak de 
vlag de lading niet meer. Coördinatie over verschillende projecten 
wordt hierdoor ook moeilijk. Ook hiervan een waar gebeurde anek
dote. 

De handmatige bevestiging van een van de onderdelen van het produkt 
zorgt in de fabricage voor veel uitval. Tijdens de analyse van technologie
projecten bleek dat dit probleem op twee vlakken werd aangepakt: één project 
streefde ernaar dit onderdeel te elimineren, terwijl een ander project de men
selijke handeling m.b.v. een robot automatiseerde . ... 

Gebrek aan systeembenadering 
Een groot aantal technologie projecten is gefocusseerd op een beperkt 
specialistisch deel van het produkt. Dit is op zich logisch omdat 
technologie ontwikkeling groeit vanuit een functionele specialisatie. 
Echter, het niet modulaire karakter van produkt brengt een gevaar 
met zich mee: een technologie gericht op het verbeteren van een spe
cifieke component kan leiden tot grote problemen bij één van de an
dere componenten. In een aantal van deze projecten bleek dat hier
over onvoldoende was nagedacht: een echte systeembenadering ont
brak regelmatig. 
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Kortom, technologie ontwikkeling speelt zich in werkelijkheid feite
lijk ook "onder water" af, ondanks dat technologie projecten een 
duidelijk bestaansrecht in de organisatie hebben. De beheersing van 
deze activiteiten en de hiermee samenhangende capaciteit is vergele
ken met de produktontwikkeling relatief zwak. Een voor de hand 
liggend gevolg hiervan is dat de technologieprojecten niet op tijd het 
gevraagde resultaat leveren. Dit betekent dat bij de start van pro
duktontwikkeling soms een deel van de technologie ontwikkeling 
nog moet worden uitgevoerd of overgedaan. In de volgende para
graaf wordt de mate waarin dit nog Pl<:>et gebeuren gebruikt om de 
complexiteit van de produktontwikkeling te definiëren. 

6.3.3 Definitie van complexiteit van produktontwikkeling 
Voor een operationele definitie van complexiteit van produktontwik
keling wordt het begrip "achterstand" geïntroduceerd. Een nog te 
ontwikkelen produkt wordt gezien als een achterstand op de markt
wensen. De omvang van deze achterstand is een maat voor de com
plexiteit van produktontwikkeling en wordt gedefinieerd als het aan
tal fases van ontwikkeling (zie 6.3.1) dat voor het inlopen van deze achter
stand nog doorlopen moet worden. 

implementatie nee nee nee ja 
achterstand 
engineering nee nee ja ja 
achterstand 
ontwikkeling nee ja ja ja 
achterstand 
research achter- ja ja ja ja 
stand 

Tabel6.3-l Definitie van soorten achterstanden, een maat voor complexiteit. 

In Tabel 6.3-1 worden definities van soorten achterstanden gegeven. 
Voor iedere soort achterstand wordt met "ja" en "nee" aangegeven 
welke van de beschreven fases nog doorlopen moeten worden. Van 
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boven naar beneden in de tabel neemt de grootte van de achterstand 
toe. Het ligt voor de hand dat met het toenemen van de achterstand 
de complexiteit en daarmee de doorlooptijd toenemen. 
We definiëren de grootte van de achterstand (zie tabel) als een 
maat voor de complexiteit van produktontwikkeling. 

6.4 Vicieuze cirkel van ''achterstandsonderschatting# 
Volgens de definitie van complexiteit wordt met pure produkt
ontwikkeling alleen een implementatie-achterstand opgelost. Dit be
tekent dat men alleen gebruik maakt van industrieel vrijgegeven 
technologieën. In de praktijk komt het echter vaak voor dat de vraag 
van de klant niet met de bestaande technologieën kan worden opge
lost. Er is dan op zijn minst sprake van een ontwikkelingsachter
stand. Om de klant niet teleur te stellen, kiest men ervoor om deze 
achterstand als "produktontwikkeling" in te lopen. 
We noemen dit fenomeen "achterstandsonderschatting". 
De oorzaak hiervan kan zowel binnen als de buiten de ontwikke
lingsafdeling worden gezocht: 

De beheersing van de technologie projecten is onvoldoende 
waardoor de verwachte timing of, erger, het einddoel niet ge
haald wordt (zie 6.3.2). Hierdoor zijn de technologieën die 
voor een nieuw produkt nodig zijn niet op tijd industrieel 
toepasbaar. 
De regionale marketing afdeling definieert in overleg met de 
klanten de produkteisen. In principe moeten dit functionele 
eisen zijn: scherpte, helderheid, convergentie, etc. De techni
sche kennis van een "business-to-business" klant, zoals bij de 
Centrale, is vaak groter dan die van de eindgebruiker. Vaak 
zijn de klanten op de hoogte van de nieuwe technologieën in 
ontwikkeling. De produktspecificatie bevat hierdoor dikwijls 
een specifieke vraag naar nieuwe technologieën in plaats van 
alleen functionele eisen. Men vraagt bijvoorbeeld "het nieuwe 
CFL kanon" in plaats van een bepaalde scherpte. 

Een vicieuze cirkel ontstaat als door dergelijke oorzaken engineering
of zelfs ontwikkelachterstanden als produktontwikkeling worden 
uitgevoerd. 
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Hierdoor wordt de gemiddelde doorlooptijd van projecten op twee 
manieren verlengd: 

1 De hoeveelheid werk en de technische onzekerheid nemen 
toe en daarmee de doorlooptijd. Bij een engineering achter
stand vinden er in feite twee projecten plaats. Een nieuwe 
technologie wordt industrieel vrijgegeven en een nieuw pro
dukt wordt ontwikkeld. Bij een ontwikkeling achterstand 
wordt de nieuwe technologie eerst nog technisch vrijgegeven 
en is er sprake van drie projecten (volgens de definitie van 
complexiteit), 

2 Aangezien de bottlenecks vooral voor produktontwikkeling 
worden ingezet(!), besteden de bottlenecks aan dergelijke 
grotere projecten meer c.q. te veel capaciteit, wat de wachttij
den voor andere projecten doet toenemen en daarmee de ge
middelde doorlooptijden. 

Figuur 6.4-1 Viàeuze cirkel van achterstandsonderschatting 

Bij het toenemen van de gemiddelde doorlooptijden anticipeert Mar
keting na verloop van tijd door bij de produktspecificatie een ver
wachte marktsituatie verder in de toekomst te projecteren, wat in het 
algemeen leidt tot een complexere vraag. Als deze complexe vraag 
weer als produktontwikkeling wordt uitgevoerd begint de vicieuze 
cirkel opnieuw (zie Figuur 6.4-1). 
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In termen van de metafoor van de ijsberg, raakt produktontwikkeling 
steeds dieper onder water ... 

6.5 Alternatieve benadering: logistiek in ontwikkelketen 

6.5.1 Logistiek model van ontwikkeling 
Alle methoden voor doorlooptijdverkorting die zijn behandeld in 
hoofdstuk 3 gaan uit van een gemeenschappelijke modelbeschrijving 
van -produkt-ontwîkkeling: een projectmatige activiteit met een be
gin (het idee) en een eind (produkt levering), waarbij een multidisci
plinair projectteam een aantal min of meer samenhangende activi
teiten uitvoert. Dit blijkt ook uit de definities van produktontwikke
ling in paragraaf 1.3. 

Uit een door mij gemaakte analyse van de situatie in de Centrale 
blijkt dat deze modellering op een aantal wezenlijke punten mank 
gaat: 

Er is geen duidelijk begin en einde voor projecten in produkt
ontwikkeling. Er wordt in de praktijk duidelijk voortgebouwd 
op een aantal niet direct voor de klant zichtbare activiteiten 
(technologie ontwikkeling). Afhankelijk van de complexiteit 
van de vraag wordt ergens in deze keten een project "gestart''. 
Zoals genoemd vervallen de specialistische bottlenecks door 
de toenemende druk en frequentie steeds meer in routine ac
tiviteiten. De bottlenecks kunnen nauwelijks als volwaardig 
lid van het projectteam (van begin tot einde van het project) 
worden beschouwd. Het bestaan en gebruik van de stan
daardplanningen in hoofdstuk 5 onderschrijft een ver
schuiving naar routinematige activiteiten. 

Het is dus maar zeer de vraag of produktontwikkeling hier nog als 
een projectmatig activiteit gezien moet worden. 
Op een aantal andere punten bestaat er wel een duidelijke overeen
komst met de (logistieke) besturing van een order in een jobshop: 

er is sprake van een soort ontkoppelpunt: het punt tussen 
technologie ontwikkeling en produkt-ontwikkeling: de wa-
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terlijn van de ijsberg. De activiteiten onder water worden als 
op basis van een programma als "push" uitgevoerd en de 
produkt-ontwikkeling wordt als "order" eruit getrokken. 
een project doorloopt net zoals een order een aantal stations 
(de verschillende ontwikkelingsgroepen en de bottlenecks) 
er is sprake van bottlenecks (middelen waar alle projecten ge
bruik van moeten maken en die minder capaciteit hebben dan 
de som van de projecten vraagt) 
er is sprake van wachttijden voor de bottlenecks die output 
verlagen en de gemiddelde doorlooptijd verlengen 
er is sprake van prioriteiten discussies. voor de bottlenecks, 
ofwel er is discussie over het wachtrijbesturingsprincipe. 

Deze analogie heeft mij op de gedachte gebracht om het doorlooptijd 
probleem in de Centrale te beschouwen als een logistiek besturings
probleem en het ook als zodanig aan te pakken. 

6.5.2 Logistieke besturing van Ontwikkeling 

In analogie met de doorlooptijd in de jobshop kan de doorlooptijd in 
de Centrale worden verkort door het systematisch reduceren en eli
mineren van wachttijden en bewerkingstijden van orders in de Re
search en Development keten (de ijsberg)S. Deze aanpak staat op drie 
pijlers: 

1) Order acceptatie op basis van bottlenecks 
Bij de acceptatie van nieuwe orders (lees: de ontwikkeling van nieu
we produkten) moet niet de totale capaciteit worden gepland, maar 
slechts de bezetting van de bottlenecks (Theory of Constraints [64]). 
Dit leidt ertoe dat de bottlenecks al het gevraagde werk aankunnen 
zodat ze voor ieder project op het gevraagde moment kunnen starten: 
de wachttijden worden gereduceerd. 

s In een job-shop is doorlooptijd de som van bewerkings- en wacht
tijden voor een order. Aangezien er tijdens de ontwikkeling geen 
sprake is van een tastbaar produkt, moet in feite gesproken worden 
over de som van bewerkings- en wachttijden in het kritieke pad. 
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2) Ontkoppelpunt management 
Het impliciet aanwezige ontkoppelpunt zal bestuurd moeten wor
den. Dit zogenaamde Technologie OntkoppelPunt (TOP) bevindt 
zich tussen technologie ontwikkeling en produktontwikkeling (de 
waterspiegel van de ijsberg). 
De besturing heeft als doel de juiste technologie op voorraad te ont
wikkelen (tot en met industriële vrijgave). Vervolgens moet de pro
duktontwikkeling op order worden uitgevoerd. Tevens moet ervoor 
worden gewaakt dat in de produktontwikkeling alleen implementa
tie achterstanden worden opgelost. Hiermee wordt de gemiddelde 
complexiteit van produkt-ontwikkeling gereduceerd, wat leidt tot het 
reduceren van de bewerkingstijden (niet in de laatste plaats voor de 
bottlenecks). 

Om dit te kunnen moet deze besturing in staat zijn de juiste techno
logie projecten te programmeren. We zouden een lange termijn pro
dukt programma kunnen gebruiken om de gewenste voorraad tech
nologieën te bepalen. 

3) Vrijgave nieuwe technologieën in bestaande produkten 
De besturing van het TOP is erop gericht dat nieuwe technologieën 
niet in nieuwe produkten industrieel moeten worden vrijgegeven, 
laat staan dat ze in nieuwe produkten technisch nog moeten worden 
vrijgegeven. Dit betekent dat nieuwe technologieën in een bestaand 
produkt(!) moeten worden vrijgegeven, voorafgaand aan "gebruik" 
in een nieuw produkt. 
Voor het toepassen van een nieuwe technologie in een bestaand pro
dukt hoeft geen nieuw systeemontwerp worden gemaakt., omdat er 
slechts enkele parameters worden gevarieerd binnen een al werkend 
systeem. Op deze manier kan technologie ontwikkeling door "niet
bottlenecks" worden uitgevoerd. 
Hiermee worden een aantal bewerkingen achter het huidige impli
ciete ontkoppelpunt vóór het nieuwe ontkoppelpunt geplaatst: eli
mineren van wacht- en bewerkingstijden. 

In de volgende paragrafen wordt de praktische implementatie van de 
drie pijlers van deze aanpak besproken. 
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6.6 Orderacceptatie op basis van bezetting bottlenecks 
Bij het plannen van nieuwe projecten werden oorspronkelijk alle ca
paciteitsbronnen gepland, met als doelstelling maximale output 
(aantal nieuwe produkten). Volgens de Theory of Constraints bepa
len de bottlenecks de output van een systeem en voor een maximale 
output moeten (alleen) de bottlenecks 100% worden gepland. Over
bezetting van de bottleneck leidt tot een verhoging van de gemiddel
de doorlooptijd en niet tot een verhoging van de output. 
Voor de Centrale betekent dit dat niet alle ontwikkelaars moeten 
(hoeven) worden gepland maar alleen de bottlenecks. Voor deze ac
tiviteit is een hulpmiddel ontwikkeld: de zogenaamde bottleneck
planner [65]. De bottleneckplanner is een hulpmiddel waarmee snel, 
flexibel en betrouwbaar gevraagde produkten kunnen worden ge
pland zowel qua capaciteit als qua doorlooptijd. In analogie met de 
logistiek noemen we de gevraagde produkten in het vervolg de or
derportefeuille. In de Centrale was de tijdshorizon van de orderpor
tefeuille ongeveer twee jaar. 
In het vervolg wordt uitgelegd hoe de bottleneckplanner is opgezet, 
onder welke randvoorwaarden ze wordt gebruikt en wat de praktij
kervaringen zijn met de bottleneckplanner. 

6.6.1 Opzet van de bottleneckplanner 
De Centrale maakt deel uit van een business groep (zie 1.3.1). Om de 
business groep te besturen worden periodiek businessplannen ge
maakt en bijgesteld. Deze plannen hebben een horizon van vijf jaar 
waarbij de eerste twee jaar relatief gedetailleerd zijn uitgewerkt. De 
geplande nieuwe produkten vormen één van de onderdelen van deze 
plannen. 
Tijdens het opstellen van deze plannen wordt het management van 
de Centrale regelmatig gevraagd om een schatting te maken van de 
haalbaarheid van de ontwikkeling van de gevraagde produkten, in 
termen van doorlooptijd en capaciteit. De businessplannen worden 
in een relatief korte tijd uitgewerkt waarbij verschillende scenario's 
worden uitgewerkt. Voor alle scenario's moet de haalbaarheid van de 
ontwikkeling van de nieuwe produkten worden getoetst. De eisen 
die worden gesteld aan de bottleneckplanner liggen zodoende voor 
de hand: 
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snelheid: het businessplanningsproces moet niet "onder
broken" worden 
flexibiliteit: men zal regelmatig de introductiedata en de glo
bale specificaties van de gevraagde produkten wijzigen 
betrouwbaarheid: de nieuwe produkten vormen een belang
rijk element in het totale plan, met name voor de investerin
gen en winstgevendheid. Het is daarom van belang dat de 
schatting van haalbaarheid betrouwbaar is. 

Vóór de invoering van de bottleneckplanner werd deze schatting 
gemaakt op basis van kennis en ervaring van het management van 
de afdeling ontwikkeling, een methode die ook wel "de natte duim" 
genoemd. Deze methode is zeker snel en flexibel, maar de praktijk 
toont aan dat de betrouwbaarheid erg laag is. Tijdens de daadwerke
lijke uitvoering bleken er minder produkten te worden ontwikkeld 
dan gepland en meestal met een langere doorlooptijd dan gepland. 
Daar komt nog bij dat een dergelijk model voor het oog van de klan
ten erg ondoorzichtig is. 
Om een meer gefundeerde uitspraak te doen over de haalbaarheid 
van een orderportefeuille is de bottleneckplanner ontwikkeld. Het 
doel van dit hulpmiddel is een optimale bezetting van de bottlenecks 
op basis van de gevraagde orderportefeuilles. De volgende aanpak is 
gevolgd bij de opzet van de bottleneckplanner. 

Op basis van de kennis en ervaring van de afdelingsleiders van de 
afdeling Produktontwikkeling in de Centrale is per afdeling vastge
steld wie de bottlenecks zijn. Veelal zijn dit één of twee experts per 
functionele groep in een ontwikkelingsafdeling. In totaal zijn er 16 
bottlenecks geïdentificeerd op een totaal personeelsbestand van circa 
200 ontwikkelaars. 
Vervolgens zijn alle gevraagde produkten in de orderportefeuille één 
voor één gepland voor alle bottlenecks. In de Centrale kent een ge
middelde orderportefeuille over twee jaar circa 20 produkten, wat 
dus neer zou komen op 16 x 20 = 320 schattingen van bezettingspro
fielen. Een bezettingsprofiel beschrijft de relatieve bezetting van een 
bottleneck gedurende de doorlooptijd van een project. In Figuur 6.6-1 
worden twee voorbeelden hiervan weergegeven: een bezettingspro
tiel van een component ontwikkelaar en dat van een proces ontwik
kelaar. De verschillende profielen geven aan dat component ontwik-
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keiaars vooral tijdens het systeemontwerp worden ingezet en de pro
ces ontwikkelaars vooral tijdens het aanlopen van het nieuwe pro
dukt. Hierop wordt later in deze paragraaf teruggekomen. 

Component Ontwikkelaar 

40% 

35% 
• nieuw produkt 

.... 30% • afgeleid produkt 'ä) .... 25% s aanpassing 'ö 
as 

20% 0. as 
0 

15% 

10% 

5% 

0% 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 

doorlooptijd (maanden) 

Proces Ontwikkelaar 
50% 

40% 
• nieuw produkt 

~ • afgeleid produkt Q) .... 
30% ·g maanpassing 

0. as 20% 0 

10% 

0% 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 

doorlooptijd (maanden} 

Figuur 6.6-1 Voorbeelden van bezettingsprofielen van een component ontwikkelaar 
en van een proces ontwikkelaar. 

Door de grote aantallen schattingen die gemaakt moesten worden 
bestond de vrees dat niet aan de snelheidseis voldaan kon worden. 
Deze vrees bleek echter ongegrond. Een 80/20 regel werd gevonden, 
waaruit bleek dat het gros van de projecten gepland kan worden met 
slechts een beperkt aantal verschillende bezettingsprofielen. Zo ble-

155 



logistiek van de produktontwikkeling 

ken er per bottleneck gemiddeld circa drie significant verschillende 
bezettingsprofielen te bestaan waarmee het gros van de gevraagde 
projecten konden worden gepland. Nadat deze drie profielen een
maal waren gedefinieerd, werd voor volgende projecten verwezen 
naar het project waarbij een van de profielen de eerste keer voor
kwam. Hiervoor bleek een logische verklaring te bestaan. De soorten 
projecten voor de bottlenecks waren globaal in te delen in de volgen
de categorieën: 

nieuw proces of component voor een nieuw produkt met een 
nieuw systeemontwerp, 
nieuw proces of component voor een nieuw produkt afgeleid 
van een bestaand systeemontwerp , 
een aangepast proces of component voor een bestaand pro
dukt. 

Deze standaardisatie van bezettingsprofielen onderschrijft overigens 
wederom dat in de Centrale produktontwikkeling geen puur pro
jectmatige activiteit is. Als er slechts een drietal wezenlijk verschil
lende bezettingsprofielen per bottleneck zijn, kan men bijna spreken 
van een routine activiteit. 
De aanpak is uiteindelijk vereenvoudigd door gebruik te maken van 
het beperkte aantal bezettingsprofielen, waardoor ze tevens sneller 
en flexibeler is geworden. De uiteindelijke aanpak wordt hieronder 
kort samengevat: 

Stap 1 Aan de afdelingschefs is nu gevraagd per bottleneck een be
schrijving te geven van de mogelijke varianten van bezet
tingsprofielen. De varianten zijn per bottleneck omschreven 
en gecodeerd als "A" tot en met "C". Meestal komt "A" 
overeen met het ontwikkelen van een nieuwe component of 
een nieuw proces voor een nieuw systeemontwerp en "C" 
met het hergebruiken van bestaande componenten en proces
sen. "B" wordt gebruikt voor modificaties van bestaande 
componenten en/ of processen. Natuurlijk is de technische in
houd van een "A project " per bottleneck verschillend. 

Stap 2 In een relatief eenvoudig projectplanningspakket worden de
ze standaard profielen per bottleneck opgeslagen, 
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Stap 3 Om vast te stellen welke variant van de bezettingsprofielen 
gebruikt moet worden, geeft een systeemarchitect een "quick 
and dirty" systeemontwerp van de gevraagde produkten. De 
systeemarchitect geeft aan welke componenten en processen 
hergebruikt kunnen worden, welke moeten worden aange
past en welke nieuw moeten worden ontwikkeld. Op deze 
manier wordt ieder produkt beschreven als "bestaande spoel 
aanpassen, nieuw kanon, bestaand binnencontour, etc.". of
wel in bezettingsprofielen als "BACB. .... " (één letter per be
zettingsprofiel per bottleneck). 
Dit kost circ_a vijf minut~n per prodqkt, terwijl het sys
teemontwerp van een werkelijk project circa drie maanden in 
beslag neemt. Het ligt dus voor de hand dat bij de snelle 
schattingen fouten worden gemaakt. Voor de doelstelling van 
deze exercitie is echter de juiste individuele schatting per 
produkt niet relevant. De vraag is immers of de totale orderpor
tefeuille haalbaar is. Door de wet van de grote aantallen beïn
vloeden deze fouten de betrouwbaarheid van de schatting 
van de haalbaarheid van de totale orderportefeuille niet. We mo
gen ervan uitgaan dat de fouten in de schattingen van de in
dividuele projecten een symmetrische verdeling volgen. De 
kans dat een project te eenvoudig wordt ingeschat (p juist) is 
even groot als de kans dat een project te complex wordt inge
schat (p onjuist = p juist). Hierdoor kan een betrouwbare schat
ting worden gegeven van haalbaarheid van de totale orderporte
feuille voor de hele ontwikkelingsafdeling, gebaseerd op een 
groot aantal onbetrouwbare maar symmetrisch verdeelde in
dividuele schattingen per bottleneck per project. 

Stap 4 Vervolgens worden de bezettingsprofielen ingevoerd in het 
projectplanningspakket. Nadat eenmaal circa vijftig bezet
tingsprofielen gedefinieerd waren, (16 bottlenecks maal ge
middeld drie profielen), verliep (c.q. verloopt in het vervolg) 
de invoer van nieuwe projecten zeer snel. 

Het nu ontstane hulpmiddel is zo snel en flexibel dat de effecten van 
verschillende project portfolio's on-line berekend kunnen worden, 
waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. Nadat éénmaal stap 1 en stap 
2 zijn doorlopen en de bottleneckplanner operationeel is, wordt voor 
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iedere portfolio stap 3 en 4 doorlopen en worden vervolgens net zo 
lang de inhoud en de timing van de gevraagde projecten veranderd 
totdat een haalbare portfolio wordt gevonden (zie Figuur 6.6-2). 
Later wordt in meer detail toegelicht hoe dit proces in de praktijk 
verliep (zie 6.6.3). 

indelen in 
categoneen 1--~-.t 
per afdeling 

aanpassen 
project 

portfolio 

gecodeerde 
projecten 

stop: 
capacitatieve 

acceptatie 

Figuur 6.6-2 Proces van orderacceptatie met behulp van de bottleneckplanner. 

Aldus is een aanpak ontwikkeld die in ieder geval snel en flexibel is. 
Tevens is aannemelijk gemaakt waarom fouten in de systeemont
werpen de betrouwbaarheid van de aanpak niet beïnvloeden. De be
trouwbaarheid wordt echter wel bepaald door juistheid van de stan
daard bezettingsprofielen. Hierop wordt in 6.6.2 teruggekomen. 

Een analyse van de bezettingsprofielen van de verschillende bottle
necks leverde de volgende interessante waarnemingen op: 

Per project verschillen de bottlenecks 
Afhankelijk van het soort project (de soort order) is een bepaalde ex
pert bepalend voor de output. Zodoende zijn er per afdeling meerde-
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re bottlenecks gedefinieerd. Het totale aantal bottlenecks blijft overi
gens wel een fractie van de totale capaciteit (gemiddeld 3-4 bottle
necks op 50-60 ontwikkelaars per afdeling). Dit betekent dat de ana
logie met een jobshop omgeving in de logistiek nog steeds stand
houdt. 

Bezettingsprofielen van ontwikkelaars van componenten en van pro
cessen zijn significant verschillend 
Ontwikkelaars van componenten zijn in de ontwerp-fase duidelijk 
zwaarder bezet dan tijdens het aanlopen van de nieuwe produkten in 
de proeffabricage r~pecti~velijk de massafabricage. Bij de proces 
ontwikkelaars is dit bijna andersom (zie Figuur 6.6-1). 
De activiteiten van componenten ontwikkelaars worden in de ont
werp-fase gekenmerkt door een groot aantal iteraties. Meestal wordt 
bij de iteraties gebruik gemaakt van simulatie-programmatuur. Zo
doende hoeft men nauwelijks te wachten op het resultaat na het ver
anderen van parameters. Daarom zijn de componenten ontwikke
laars in de ontwerpfase in relatief korte tijd zwaar bezet. Na het ont
werpen zijn zij gedurende de stapsgewijze introductie van het nieu
we produkt vooral betrokken om het gekozen ontwerp fijn te slijpen 
aan de hand van ervaringen met de proeffabricage. 
Bij de proces ontwikkelaars ligt dat anders. Zij zijn sterk betrokken 
bij proeffabricage van de nieuwe produkten. Ook hier vinden itera
ties plaats (trial and error) maar deze iteraties bestaan maar voor een 
klein deel uit ontwerpen en voor een groot deel uit vervaardigen of 
aanpassen van componenten, machines, mallen, etc. Dit verklaart 
waarom de proces ontwerpers gedurende langere (doorloop)tijd in
gezet worden. De "pieken" in de bezettingsprofielen van de proces 
ontwikkelaars worden veroorzaakt door de verschillende series 
proeven die tijdens de laatste fasen van het project (DC-DR en DR
TR) worden uitgevoerd (zie 1.3.2). 

De doorlooptijden van de projecten zijn voor de verschillende afde
lingen vergelijkbaar 
De doorlooptijd voor de "A projecten" is voor alle afdelingen circa 18 
maanden. De doorlooptijd van "C projecten" is circa tien maanden en 
de doorlooptijd van ''B projecten" ligt daartussen. Bij alle projecten 
wordt hierbij uitgegaan van echte implementatie-achterstanden: dat 
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wil zeggen dat alleen industrieel vrijgegeven technologieën worden 
gebruikt. 
Men kan zich natuurlijk afvragen of de 18 maanden niet verder te
ruggebracht kunnen worden door het ontkoppelpunt verder naar 
achter te plaatsen (bijvoorbeeld door standaardisatie van compo
nenten). Hoofdstuk 7 gaat daar verder op in. 

6.6.2 Voorwaarden voor gebruik van de bottleneck planner 
Om de bottleneckplanner succesvol te kunnen gebruiken moet aan 
een drietal voorwaarden zijn voldaan: 

Bottlenecks moeten daadwerkelijk bestaan, 
Alle ontwikkelingsprojecten moeten gepland kunnen worden 
met een beperkt aantal bezettingsprofielen, 
Betrouwbare historische gegevens moeten beschikbaar zijn. 

In hoofdstuk 3 is bij de beoordeling van methodes voor doorlooptijd 
verkorting het autonome team uitgebreid behandeld. Een van de be
langrijkste problemen bij de invoering van deze vorm was het om
gaan met die ontwikkelaars die iedereen nodig heeft (zie ook Takeu
cru en Nonaka [47]). Deze ontwikkelaars worden als bottlenecks ge
ïdentificeerd. Zij zijn de '1oketten" waar alle nieuwe produkten langs 
komen. Zij bepalen dan ook de output van het totale systeem. Omdat 
de bottleneckplanner alleen deze ontwikkelaars plant, is het logisch 
dat het bestaan van bottlenecks een voorwaarde is voor de toepassing 
van de aanpak. 

Een deel van het succes van de aanpak wordt toegewezen aan de 
snelheid waarmee nieuwe projecten kunnen worden gepland. De 
snelheid wordt gerealiseerd omdat een groot aantal verschillende 
projecten kunnen worden gepland met een beperkt aantal bezettings
profielen (80/20 regel). In feite is dit een verkapte omschrijving van 
routine activiteiten. Anders geformuleerd luidt deze voorwaarde: de 
te plannen activiteiten moeten voor de bottlenecks routine activitei
ten zijn. 

De laatste (en misschien wel belangrijkste) voorwaarde is de be
trouwbaarheid van de schattingen van de bezettingsprofielen. De 
betrouwbaarheid kan worden getoetst door van een aantal afgesloten 
projecten de werkelijk bestede tijd en capaciteit te vergelijken met de 
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aannames in de bottleneckplanner. Hierbij is het wel van belang dat 
deze gegevens goed geregistreerd zijn. 
Bij gebruik van gegevens gebaseerd op tijdschrijven moet men voor
zichtig zijn. De kwaliteit van de gegevens van tijdschrijven is een 
functie van het daadwerkelijke gebruik van deze informatie. Als de 
ontwikkelaars merken c.q. weten dat de historische gegevens niet 
worden gebruikt, dan zullen ze minder nauwkeurig tijdschrijven, 
waardoor de kwaliteit van de gegevens minder wordt. Om op een 
pragmatische manier de kwaliteit stapsgewijs te verbeteren zijn we 
bij de eerste bottleneckplanner uitgegaan van de toen beschikbare 
gegevens en hebben de gegevens a~n de hand van periodieke evalu
aties verbeterd. Hierbij zijn werkelijke doorlooptijden en bestede 
uren per bottleneck vergeleken met de aannames in de bottleneck
planner (stap 1 en 2 uit 6.6.1). 

40% 
35% •planning 
30% •werkeli 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

Figuur 6.6-3 Evaluatie van de betrouwbaarheid van de bottleneckplanner 

Figuur 6.6-3 geeft van een aantal werkelijk uitgevoerde projecten 
voor een willekeurige bottleneck de relatieve tijdsbesteding per pro
ject weer: zowel de werkelijkheid als de aanname in de bottleneck
planner. Uit de grafiek blijkt een zeer acceptabele nauwkeurigheid, 
wat natuurlijk niet betekende dat periodieke evaluaties nu niet meer 
nodig waren. 

6.6.3 Ervaringen met orderacceptatie op basis van bottlenecks 
De bottleneckplanner wordt nu gebruikt bij het vaststellen van het 
produktplan. Dit gebeurt eens per jaar als onderdeel van het bijstel
len van het businessplan. Met behulp van de bottleneckplanner 
wordt de schatting van de haalbaarheid van de orderportefeuille nu 
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volledig on-line uitgevoerd. Voor de betrokkenen (Marketing, Ont
wikkeling en Produktie) was dit een enorme doorbraak. Het feit dat 
de orderportefeuilles vrijwel direct konden worden gepland in tijd en 
capaciteit betekende dat er een echte interactie tussen de drie organi
satorische functies kon ontstaan. Typerend hiervoor is de naam die 
men aan deze interactie heeft gegeven: de "scrum". De naam geeft 
aan dat verschillende partijen met elkaar in "gevecht'' 
zijn, waarbij de bal (lees: het bedrijfsdoel) centraal blijft. 

Tijdens de scrums heb ik een aantal interessante waarnemingen ge
daan: 

Enthousiasme 
De snelheid en flexibiliteit waarmee de haalbaarheid van gevraagde 
produktplan kon worden getoetst leidde tot groot enthousiasme, in 
het bijzonder aan de kant van de marketing. Het oorspronkelijke pro
ces was voor de marketing erg ondoorzichtig. Bij ieder voorstel voor 
een produktplan was het voor de marketing a.h.w. afwachten of de 
gevraagde orderportefeuille voor de Ontwikkeling haalbaar was. Ie
dere kleine wijziging in de specificatie of in de timing zorgde ervoor 
dat de totale haalbaarheid opnieuw bekeken moest worden. 
Met de bottleneckplanner gaat dit nu on-line! Verder is de aanpak zo 
simpel dat het voor alle aanwezigen duidelijk is wat de aannames 
zijn voor de doorlooptijd en de capaciteit en hoe hiermee kan worden 
"gespeeld". Als tijdens de scrum blijkt dat een bepaalde bottleneck 
overbezet is, dan kunnen Marketing en Ontwikkeling samen alterna
tieve produkten bedenken en doorrekenen. Hierbij moet men denken 
aan zaken als project opschuiven (en checken of dit voor de andere 
bottlenecks geen probleem is!!) of specificatie herzien zodanig dat de 
bottleneck in kwestie niet of significant minder nodig is (en tegelijk 
nagaan wat dit voor de rest van het systeem betekent). 

Het verhaal achter het produkt 
Tijdens en door de scrums leren Marketing en Ontwikkeling om el
kaars vakgebieden beter te begrijpen en vaak ook te waarderen. Het 
was opvallend dat door deze interactie Ontwikkeling niet langer een 
droge specificatie kreeg voorgeschoteld maar een begrijpelijk ver
haal: een uitleg van een marktsegment, de relatieve concurrentie po
sitie en de wensen van de te benaderen of bestaande klanten. Aan de 
andere kant kreeg Marketing in plaats van een droog en binair "het 
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gaat wel" of "het gaat niet" een begrijpelijk beeld van eventuele capa
citeitsconflicten. Uiteindelijk kwamen Marketing en Ontwikkeling 
gezamenlijk tot specificaties van nieuwe produkten waarbij Ontwik
keling een duidelijk beeld had van het doel van het produkt en 
daarmee van de relatieve zwaarte van de verschillende elementen 
van de specificatie. 

Andere criteria voor produktkeuzes ... 
Bij het goedkeuren van een orderportefeuille is de haalbaarheid in 
termen van doorlooptijd en capaciteit van produktontwikkeling na
tuurlijk een belangrijke randve>orwaarde., maar zeker niet cie enige. 
Door de snelheid en flexibiliteit waarmee de haalbaarheid qua door
looptijd en capaciteit kon worden weergegeven, werd deze rand
voorwaarde in de praktijk als eerste getoetst. Vervolgens werden off
line andere randvoorwaarden getoetst zoals de haalbaarheid qua 
produktie-capaciteit en de haalbaarheid qua benodigde investeringen 
voor de nieuwe produkten. Het ligt dan ook voor de hand om in de 
volgende scrums deze relatief eenvoudig te toetsen randvoorwaar
den tegelijkertijd on-line te beoordelen. 
De mate waarin één van de genoemde randvoorwaarden uiteindelijk 
beslissend is voor de acceptatie van de orderportefeuille, geeft tevens 
een goed beeld van de mate waarop de business in termen van inno
vatie capaciteit, produktie-capaciteit en winstgevendheid in balans is. 
Op de toetsing van de tedmologische haalbaarheid wordt later in 
6.7.2 teruggekomen. 

Neiging tot detaillering 
De bottleneckplanner is ontwikkeld om een snelle, flexibele en be
trouwbare schatting te geven van de haalbaarheid van de totale or
derportefeuille. Dit betekent dat zowel de specificatie als de schatting 
van capaciteiten op een redelijk grof niveau plaatsvindt. We hebben 
aangenomen dat fouten in de schatting van complexiteit symmetrisch 
zijn verdeeld rond het gemiddelde en dat de wet van de grote getal
len ervoor zorgt dat het uiteindelijke haalbaarheidsoordeel voor de 
totale orderportefeuille betrouwbaar is. 
Regelmatig ontstaat echter bij grensgevallen (produkten die er "net 
niet meer bij kunnen") een neiging tot detaillering. Er wordt ge
vraagd of het standaard bezettingsprofiel voor dit specifieke geval 
wel de juiste is, of een bepaalde andere ontwikkelaar voor dit speci-
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fieke geval niet de helft van de taken van de bottleneck kan overne
men, etc. In deze gevallen moet er herhaaldelijk op worden gewezen 
dat de acceptatie van de totale orderportefeuille de doelstelling is en 
niet de individuele planning van de verschillende projecten en dat er 
in de scrum altijd een moment komt waarop het '1aatste produkt'' 
aan de orderportefeuille wordt toegevoegd ofwel dat de laatste wagon 
aan de trein wordt gehangen. Bij deze gevallen van "net wel/ net niet'' 
beslist de verantwoordelijke ontwikkelingsmanager over de haal
baarheid. Het is opvallend hoe vaak ze daarbij toch het resultaat van 
de bottleneckplanner volgen. 

Een ander gevaar van deze grove aanpak ontstaat bij de daadwerke
lijke start van de produkt-ontwikkeling. Nu worden op basis van de 
meest actuele technische en marketing kennis de gedetailleerde spe
cificatie en planning gemaakt en het blijkt regelmatig dat de grove 
schatting te optimistisch of te pessimistisch was. Het is logisch dat de 
meeste problemen ontstaan bij een (achteraf) te optimistische schat
ting. De betrokkenen (moeten) begrijpen dat deze situaties zich kun
nen voordoen. Het heeft dan ook geen zin om de acceptatie van de 
orderportefeuille als "contract'' te zien en Ontwikkeling te dwingen 
deze "afspraak" na te komen. Gelukkig gebeurt dit in de praktijk 
steeds minder. 

Theory of constraints 
In lijn met de TOC bepaalt een bottleneck de totale output van het 
systeem. Dit wil niet zeggen dat de bottleneck de totale output ook 
zelf genereert. In het heetst van de strijd wordt dat nogal eens verge
ten. Tijdens de scrums werd regelmatig (ten onrechte) geconcludeerd 
dat "het een schande is dat de totale output van de hele business groep 
wordt bepaald door slechts twee ontwikkelaars ... ". Meer dan eens is uit
gelegd dat een verdubbeling van de capaciteit van de bottlenecks niet 
een verdubbeling van de totale capaciteit betekent. 

6.7 Ontkoppelpunt management 
De tweede pijler van de aanpak is gericht op het besturen van het 
impliciet aanwezige Technologie OntkoppelPunt Het doel van de 
besturing is de juiste technologieën op het juiste moment, industrieel 
vrij te geven. 
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Figuur 6.7-1 Theoretisch effect van de besturing van het ontkoppel punt. 

Als men hierin slaagt, zijn de gevraagde produkten slechts nog im
plementatie-achterstanden, de achterstanden met de kortste door
looptijd. Figuur 6.7-1 geeft het theoretische effect weer van de bestu
ring van het ontkoppelpunt: waar voorheen de doorlooptijd wordt 
bepaald door de grootte van de achterstand (reactief), wordt bij een 
goede besturing van het ontkoppelpunt de technologie ontwikkeling 
pro-actief uitgevoerd, waardoor alle achterstanden dezelfde reactieve 
doorlooptijd hebben, ofwel dezelfde time-to-market. 
Om het ontkoppelpunt goed te kunnen besturen moeten de volgende 
vragen worden beantwoord: 

Hoe bepalen we de (juiste) plaats van het ontkoppel punt, en 
Hoe kiezen we de "juiste" technologieprojecten? 

6.7.1 Plaats van het ontkoppelpunt 
De keuze van de plaats van het ontkoppelpunt heeft geen invloed op 
de totale doorlooptijd van Ontwikkeling. Wel bepaalt de plaats van 
het ontkoppelpunt de door de klant ervaren doorlooptijd: de time-to
rnarket Figuur 6.7-2 geeft dit grafisch weer. De minimale doorloop
tijd voor een order is geen doorlooptijd. In Figuur 6.7-2 schuift het 
ontkoppelpunt dan volledig naar rechts. In feite is er dan geen sprake 
meer van een ontkoppelpunt maar van ontwikkeling op voorraad. 
Dit zou betekenen dat alle verwachte produkten op voorraad ont
wikkeld zouden worden vooruitlopend op de daadwerkelijke orders. 
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Ontkoppelpunt 

Figuur 6.7-2 Relatie tussen plaats ontkoppelpunt en doorlooptijd van 
(produkt)ontwikkeling 

Voor produktontwikkeling in de Centrale is dit om een aantal rede
nen niet realistisch: 

de technologieën die nodig zijn voor de toekomstige produk
ten zijn vaak nog niet beschikbaar, 
de enorme investeringen die gedaan moeten worden voor 
nieuwe produkten worden in wezen te vroeg gedaan waar
door het geld nutteloos wordt vastgehouden 
het risico is te groot dat de marktsituatie verandert en dat 
daarmee de voorraad onbruikbaar ("bedorven") is6 

In de literatuur over logistiek wordt in dergelijke situaties (zoals in 
de Centrale) juist aangeraden om produkten op order te leveren, 
waarbij ergens in de keten van realisatie een ontkoppelpunt kan 
worden gedefinieerd. Een richtlijn die wordt gegeven voor de plaats 
van het ontkoppelpunt is het zover mogelijk "naar achter brengen" 
van het klant-specifieke deel van de order. 
Deze richtlijn gaat ook op voor de plaats van het TOP. Daarom is in 
eerste instantie is gekozen voor een bestaande interface. Het TOP is 
gelegd tussen de technologie en de produkt-ontwikkeling, ofwel op 
het niveau van de waterspiegel bij de ijsberg. De belangrijkste reden 
hiervoor was de keuze voor een bestaande "scheiding" die herken-

6 Hierbij gaan we er nog steeds van uit dat er marktvensters voor 
nieuwe produkten: het heeft dan geen zin om produkten te vroeg in 
de markt te introduceren (zie paragraaf 1.2.1). 
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baar is voor de organisatie. In de praktijk was dit de scheiding tussen 
de afdelingen Voorontwikkeling en Ontwikkeling. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de eis van Minimaal risico in de onderzoeks
opzet (zie 2.2). 
Het is nog maar de vraag of na deze bestaande scheiding tussen pro
duktontwikkeling en technologie ontwikkeling alleen nog maar 
klant-specifieke activiteiten worden uitgevoerd. Hierop wordt in het 
laatste hoofdstuk teruggekomen. 

6.7 .2 Het kiezen van de ;;juiste" technologieprojecten 
In analogie met-de logistiek worden de activiteiten vóór het ontkop
pelpunt gedefinieerd op basis van een verwacht programma van or
ders. In het geval van het TOP is dit een produktplan. Immers, de 
technologieprojecten moeten leiden tot de juiste nieuwe componen
ten en processen, op tijd industrieel vrijgegeven voor de produkten 
van de toekomst. In het produktplan is een korte termijn en een lange 
termijn deel te onderscheiden. De korte termijn (1-2 jaar) bestaat in 
wezen uit alle geplande orders (zie 6.6). Als het ontkoppelpunt goed 
wordt bestuurd, hebben deze produkten slechts een implementatie
achterstand, m.a.w. de benodigde technologieën zijn al (of worden 
binnenkort) industrieel vrijgegeven. 
Het lange termijn produktplan wordt opgesteld door de 
(strategische) marketing. Dit plan beschrijft de verwachte orders op 
een termijn van 2 tot 8 jaar. Hoewel dit klinkt als 100% market pull 
en niet als technology push. Dit is echter niet het geval, omdat Mar
keting bij het defiriiëren van de lange termijn produkten zowel uit
gaat van markt-verwachtingen als van technologische mogelijkheden 
en kansen. In feite gaan technology push en market pull hier hand in 
hand. 
Van alle produkten wordt een compacte omschrijving gegeven in 
termen van een globale specificatie, een marktintroductie periode en 
een prijsbereik Op basis van het totale produktplan wordt een ach
terstandsanalyse uitgevoerd (zie 6.3.3). Hierbij zijn de volgende mo
gelijkheden denkbaar: 

1) Er is slechts een implementatie-achterstand. Dit betekent dat 
de bestaande industrieel vrijgegeven technologieën toerei
kend zijn voor de ontwikkeling van het gevraagde produkt. 
In feite hoeft alleen nog maar de produktontwikkeling gestart 
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te worden. Als het ontkoppelpunt goed wordt bestuurd, is dit 
altijd het geval bij het korte termijn gedeelte van het produkt
programma. 

2) Er is een daarnaast engineering-achterstand. Dit betekent dat 
de technologie waarmee de achterstand kan worden ingelo
pen wel technisch is vrijgegeven. maar nog niet op grote 
schaal industrieel is toegepast. In dit geval zal een industriële 
vrijgave worden gepland op een bestaand produkt (zie " Vrij
gave van technologie in bestaande produkten"), die ervoor 
zorgt dat de technologie just-in-time industrieel vrijgegeven 
wordt voor de ontwikkeling van het nieuwe produkt. 

3) Er is ook nog een ontwikkel-achterstand. Dit betekent dat 
voor de uitvoering van een bepaalde eis wel een idee bestaat 
welke basistechnologie de achterstand kan oplossen, maar er 
nog geen ervaring is met de toepassing van deze technologie 
in het eindprodukt, in dit geval de beeldbuis. In dit geval zal 
zowel de technische als de industriële vrijgave van deze tech
nologie nog moeten worden gepland. 

4) Er is een research-achterstand. Dit betekent dat men voorals
nog geen technologische alternatieven kent om de achterstand 
in te lopen. Dit zal moeten leiden tot de ontwikkeling van een 
nieuwe basistechnologie. Het spreekt voor zich dat deze ach
terstand de grootste onzekerheid en daarmee ook de langste 
doorlooptijd kent. Het is immers nog maar de vraag of de ge
zochte technologie überhaupt bestaat. 

Het resultaat van deze analyse is een serie beslissingen omtrent het 
vervolgen, stoppen, starten, vertragen of versnellen van technologie
projecten. Deze projecten moeten ertoe leiden dat op termijn alle 
produkten op het moment van de daadwerkelijke order als imple
mentatie-achterstand kunnen worden uitgevoerd. Om de relatie tus
sen de technologieprojecten en het produktplan weer te geven zijn 
zgn. technologie roadmaps geïntroduceerd. 
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Produkt A 
Produkt B 

Technology X 
- industrieel 
-technisch 
Technology Y 
- industrieel 

---~ .. ~ tijd 

Figuur 6.7-3 Schematisch voorbeeld van een technologie roadmap 

In een technologie roadmap worden op compacte wijze de volgende 
zaken weergegeven (zie Figuur 6.7-3). 

de tijdsrelatie. Zoals in een planning wordt de volgorde van 
de verschillende projecten aangegeven door een pijl. Hierdoor 
wordt direct de volgorde van R&D fasen duidelijk zoals be
schreven in paragraaf 6.3.1. 

de haalbaarheid qua timing. Als een pijl "terug in de tijd" 
(naar links) gaat betekent dit in wezen dat de technologie niet 
op tijd gereed is voor de verwachte order. In dergelijke ge
vallen zal een actie ondernomen moeten worden om of het 
technologieproject te versnellen (meer geld of capaciteit) of 
het lange termijn produktprogramma te veranderen. 
Als er inderdaad voor gekozen wordt om het technologie
project te versnellen, dan moet ook besloten worden welke 
andere projecten "vertraagd" mogen worden. Dit kunnen 
zelfs projecten voor produktontwikkeling zijn. Zo kan het 
voorkomen dat een technologieproject waarvan het resultaat 
pas jaren later in een produkt te zien zal zijn belangrijker 
wordt dan een actueel project voor produktontwikkeling. In 
de Ontwikkeling was het dan ook een ware revolutie toen de 
eerste keer een technologieproject een hogere prioriteit kreeg 
dan een daadwerkelijke order, een project voor produktont
wikkeling. Op deze manier kan stap voor stap worden voor
komen worden dat technologieprojecten het kind van de re
kening worden (zie 6.3.2). 
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de complexiteit van toekomstige produkten. Een groot aantal 
pipen naar een toekomstig produkt geeft aan dat een groot 
aantal nieuwe, zij het industrieel beproefde technologieën, in 
dit produkt worden toegepast. Dit voorspelt a.h.w. een com
plex produktontwikkelingsproject. Het is duidelijk dat een 
dergelijk project zo goed als onmogelijk zou zijn geworden 
als de technologie- en de produkt-ontwikkeling tegelijkertijd 
zouden moeten plaatsvinden! 
de stapsgewijze verbeteringen van de technologie. Als men de 
technologie roadmap voor een specifiek performance aspect 
(bijvoorbeeld Scherpte) over een langere periode beschouwt, 
dan zijn zowel incrementele als ook radicale verbeteringen te 
herkennen. Deze volgorde van verbeteringen van de techno
logie wordt de technologie strategie genoemd. 

Naast de compacte manier van weergeven treffen we een aardige bij
komstigheid aan: de software die wordt gebruikt voor de roadmaps 
is dezelfde als bij de PSU's zoals beschreven in hoofdstuk 5. 

6.7.3 Ervaringen met ontkoppelpunt management 
De effectiviteit van het ontkoppelpunt management is te definiëren 
als de mate waarin de juiste technologieprojecten op het juiste mo
ment worden uitgevoerd. De technologie projecten worden gedefini
eerd op basis van de achterstandsanalyse van het lange termijn pro
duktplan. Zodoende is de kwaliteit van het lange termijn produkt
plan bepalend voor de effectiviteit van het ontkoppelpunt manage
ment. Bij de invoering van het ontkoppelpunt management is het 
lange termijn produktplan stapsgewijs verbeterd door de interactie 
tussen Ontwikkeling en Marketing te verbeteren. Deze stappen wor-
den hieronder beschreven. · 

Stap 1: De eerste lange termijn produktplannen zijn opgesteld door 
de ontwikkelaars zelf. In feite is op basis van de lopende 
technologieprojecten een aantal potentiële toekomstige pro
dukten gecreëerd. Dit is in feite 100% technology push, hoe
wel zoveel mogelijk is uitgegaan van de (bij de ontwikkelaars) 
aanwezige kennis van de markttrends. Niettemin is het op
vallend dat er voor een aantal destijds '1opende" technolo-
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gieprojecten redelijkerwijs geen produkt gedefinieerd kon 
worden dat de ontwikkeling van de technologie rechtvaar
digde. Dit versterkt de conclusie dat het ontkoppelpunt dat 
impliciet bestond tussen produkt- en technologie ontwikke
ling niet werd bestuurd. 
Men kan zich afvragen waarom Ontwikkeling überhaupt is 
gevraagd om een marktverwachting uit te spreken. Dit is met 
name gedaan om de ontwikkelaars vertrouwd te maken met 
de effecten van het besturen van het ontkoppel punt. 

Stap 2: De volgende sl_ag lag voor de hand: niet Ontwikkeling maar 
de (strategische) marketing behoort het lange termijn pro
duktplan te definiëren. Marketing is gevraagd op basis van de 
markttrends, kennis van strategieën van concurrenten en 
kennis van technologische mogelijkheden een globale specifi
catie te maken van de toekomstige produkten. 
Opvallend genoeg bleek de (technische) inhoud van het door 
Marketing opgestelde produktplan grotendeels overeen te 
komen met dat van de ontwikkelaars. De belangrijkste ver
schillen lagen in de gewenste timing van de nieuwe produk
ten: Marketing plande dezelfde produkten veelal vroeger. 
De communicatie tussen Marketing en Ontwikkeling werkte 
via de post. De lange termijn plannen werden door Marketing 
opgesteld en vervolgens als een verzameling droge specifica
ties naar Ontwikkeling gestuurd. Omdat we bij de scrums 
hebben geleerd dat een interactief groepsproces tussen de be
trokken disciplines de communicatie radicaal verbeterde, lag 
het lag voor de hand iets dergelijks ook voor de totstandko
mingvan het lange termijn produktplan te organiseren. 

Stap 3: Uiteindelijk is een interactief groepsproces ontwikkeld waar
bij Marketing en Ontwikkeling samen het lange termijn pro
duktplan opstelden. In deze situatie gaan technologie push en 
market pull werkelijk hand in hand. 
Dit proces, dat als een echt evenement werd georganiseerd is 
de "innovatieweek" genoemd. Tijdens de innovatieweek zijn 
naast marketing en Ontwikkeling ook vertegenwoordigers 
van de produktie uitgenodigd. De innovatieweek is door alle 
"partijen" met lof ontvangen. Het creëren en versterken van 
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het informele netwerk werd gezien als een zeer belangrijke 
bijdrage. 
De opzet van de innovatie week was in wezen relatief simpel. 
Eerst wordt Marketing en Ontwikkeling gevraagd een inlei
ding te geven over de kansen en bedreigingen in hun vakge
bied. Hierbij doen zich theoretisch vier mogelijkheden voor 
(zie Figuur 6.7-4). Vervolgens wordt een brainstorm sessie ge
organiseerd waarbij geprobeerd wordt om tot overeenstem
ming te komen over het lange termijn produktplan. Dit bete
kent tevens dat voor een aantal technologieën het doek valt. 
Dit zijn alle technologieën uit kwadrant 3 en sommige uit 
kwadrant 1 (zie Figuur 6.7-4). Figuur 6.7-4 maakt tevens dui
delijk dat de markt of produkt attractiviteit de dominante 
factor is. Voor attractieve produkten of markten moet des
noods nieuwe basis-technologie worden ontwikkeld . 
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Figuur 6.7-4 Mogelijke gevolgen voor technologieprojecten tijdens de 
innovatieweek. 

Tijdens deze brainstormsessies kon het volgende worden 
waargenomen m.b.t. de beslissingen die werden genomen 
over de technologie projecten: 

de meeste aangeboden technologieën werden uitein
delijk "gebruikt'' (een verschuiving van kwadrant 1 
naar 4). Met andere woorden, tijdens de brainstorm 
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waren Marketing, Ontwikkeling en Produktie in staat 
attractieve produkten te definiëren met de meeste van 
de aangeboden technologieën. 
zoals verwacht bleek ook hier ''het verhaal achter een 
produkt" (zie 6.6.3) een beter communicatie middel te 
zijn dan slechts de droge specificatie. Sterker nog, de 
uiteindelijke specificatie veranderde vaak juist door de 
interactie tussen de betrokken functies. 
In wezen is de innovatieweek voor een deel vergelijk
baar met de scrum: een gestructureerde communicatie 
tussen Marketing, Ontwikkeling en Produktie nu ge
richt op de acceptatie van het lange termiJn produkt
plan. 

Door een sterk verbeterde communicatie tussen Marketing, Ontwik
keling en Produktie nam de kwaliteit van het (lange termijn) pro
duktplan toe en daarmee de effectiviteit van de besturing van het 
ontkoppelpunt management. 
De innovatieweek heeft wel veel duidelijkheid gebracht, maar niet 
alle mogelijke misverstanden kunnen wegnemen over het concept 
van een ontkoppelpunt. Een aantal resterende problemen c.q. aan
dachtspunten wordt hieronder toegelicht. 

Korte termijn prevaleert (nog steeds) 
Hoewel tijdens de Innovatieweek de lange termijn duidelijk aandacht 
hoort te krijgen, valt het toch op dat er een soort afnemende aandacht 
is voor produkten verder in de toekomst. Dit geldt met name voor 
Marketing. Figuur 6.7-5 geeft dit schematisch weer. 
Men veronderstelt dat beslissingen die nu genomen worden over 
mogelijke produkten (ver) in de toekomst minder belangrijk zijn dan 
beslissingen over produkten binnen één tot twee jaar. Aan de hand 
van een fictief voorbeeld wordt hieronder uitgelegd waarom deze 
veronderstelling in het kader van ontkoppelpunt management een 
onjuiste is. Hierbij ga ik wederom uit van de definitie van beslissing 
volgens SDG, "een onomkeerbare allocatie van middelen" [23]. 
Het voorbeeld maakt duidelijk waarom voor de besturing van het 
ontkoppelpunt ''het belang van c.q. de aandacht voor een produkt" 
geen functie van de tijd hoort te zijn (zie Figuur 6.7-5), maar een 
functie van de op te lossen achterstand. In de innovatieweek moet 
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dus vooral tijd worden besteed aan de produkten met een achter
stand onafhankelijk van de timing van de produkten. In de praktijk 
heeft het herhaaldelijk tijd gekost dit concept aan de betrokkenen 
duidelijk te maken. 

l 
gepland introductiemoment ('1ijd") 

Figuur 6.7-5 Relatie tussen aandacht voor en produkt tijdens de innovatieweek en 
gepland introductiemoment 

Stel dat een gewenst produkt X een implementatie-achterstand heeft. De 
"beslissing" om volgend jaar produkt X te ontwikkelen is dan geen 
"onomkeerbare allocatie van middelen". Immers, de echte beslissing wordt 
pas genomen op het moment dat volgend jaar dit project daadwerkelijk ge
start wordt en de middelen onomkeerbaar worden gealloceerd (bijvoorbeeld 
manuren of kosten voor gereedschap). Daarentegen kunnen beslissingen 
over lange termijn produkten duidelijk belangrijker worden. 
Stel nu dat een gewenst produkt Y (ver in de toekomst) een ontwikkelings
achterstand heeft. Dit betekent dat technologieprojecten gedefinieerd moeten 
worden om die achterstand op tijd in te lopen. In het geval van een ontwik
kelingsachterstand moeten achtereenvolgens de fases technische vrijgave en 
industriële vrijgave worden doorlopen om de juiste technologieen bij de start 
van de produktontwikkeling industrieel te kunnen toepassen. Qua timing 
kan dit ertoe leiden dat accuut een technologieproject gestart moet worden: 
met andere woorden er dienen middelen onomkeerbaar gealloceerd te wor
den. Produkt Y valt dus binnen de definitie van "beslissing" en is voor de 
besturing van het ontkoppelpunt belangrijker dan produkt X. 
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Third Generation R&D en Technology Management 
In de innovatieweek worden via de achterstandsanalyse technolo
gieprojecten geselecteerd en beoordeeld. In de jaren tachtig is in de 
literatuur veel aandacht besteed aan het kiezen van technologiepro
jecten. Methoden als Technology Management [16] en Third Genera
tion R&D [66] zijn hiervan bekende voorbeelden. De methode van 
het besturen van het ontkoppelpunt in de ontwikkelingsketen is niet 
strijdig met deze moderne aanpakken. Sterker nog, ze kunnen bij de 
keuze van een technologie in het geval van een achterstand uitste
kend worden toegepast. 

Technology Management en Third Generation R&D gaan uit van een 
beginsituatie waarbij uit een groot aantal beschikbare technologieën 
een keuze moet worden gemaakt. In een dergelijke situatie hebben 
genoemde methoden een duidelijke toegevoegde waarde: zij structu
reren en documenteren het keuzeproces zodat snel een keuze kan 
worden gemaakt, die aan de hand van de documentatie naderhand 
kan worden verklaard en gecommuniceerd. Echter in de hierboven 
beschreven aanpak moet slechts een keuze gemaakt worden uit die 
technologieën die de achterstand in kwestie kunnen oplossen. In de 
praktijk blijkt dat er in deze gevallen veelal geen sprake is van een 
(groot) aanbod van potentiële oplossingen. Sterker nog, het aanbod 
van oplossingen voor de relevante achterstanden is vaak zo beperkt 
dat er überhaupt geen keuze hoeft te worden gemaakt: iedere tech
nologie die (een deel van) de achterstand op kan lossen wordt verder 
ontwikkelt. Soms is dit er zelfs maar één. 

Men is nu geneigd zich af te vragen of Technology Management en 
Third Generation R&D wellicht aanpakken zijn die een fictief pro
bleem aanpakken. Dat is mijns inziens niet het geval. Er zijn wel de
gelijk situaties waarin genoemde aanpakken een duidelijke toege
voegde waarde hebben. Dit geldt met name voor situaties waarbij het 
aantal potentiële klanten voor een technologie groot is (ofwel een 
groot aanbod van relevante achterstanden). Zo'n situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor bij de centrale Research afdeling die opgesteld 
staat voor alle Philips bedrijven. Enerzijds zijn er hier voldoende re
levante klanten en markten te identificeren en anderzijds moet er 
vanwege de beperkte (financiële) middelen toch een verantwoorde 
keuze uit het aanbod van technologieën worden gemaakt. Genoemde 
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methoden worden bij de centrale research afdeling van Philips dan 
ook met succes toegepast. 

Stabiliteit in het technologie programma 
De technologieprojecten worden nu gekozen aan de hand van een 
achterstandsanalyse van het produktplan. Dit betekent dat de markt
verwachtingen de keuze van de technologieprojecten bepalen. Bij de 
definitie van het ontkoppelpunt zijn we er van uit gegaan dat er een 
bepaalde onafhankelijkheid bestaat tussen de variëteit in projecten 
vóór en na het ontkoppelpunt. Als voor iedere wijziging in het pro
duktplan de technologieprojecten gewijzigd zou moeten worden is er 
geen sprake van een ontkoppelpunt. Zowel de technologie- als de 
produkt-ontwikkeling is dan zuiver ordergestuurd. 
De relatie tussen een technologieproject en het produkt waarvoor de 
technologie is bedoeld (het "doelprodukt") is het sterkst in de laatste 
fase van technologie ontwikkeling, de industriële toepassing. Veelal 
wordt voor de industriële toepassing hetzelfde produkt in een oudere 
versie gekozen of anders een sterk vergelijkbaar produkt. Als in deze 
fase het produktplan wijzigt is de kans het grootst dat de technologie 
die wordt ontwikkeld niet meer nodig is of dat zelfs een andere tech
nologie ontwikkeld had moeten worden. Technologieën worden 
echter niet voor één specifiek produkt ontwikkeld, maar meestal voor 
een familie van produkten. De kans is klein dat op korte termijn een 
hele produktfamilie plotseling wordt gewijzigd. 
De relatie tussen de technologie in de eerste fase van technologie 
ontwikkeling (existentiebewijs van de basistechnologie) en het doel
produkt is het minst sterk Deze relatie wordt sterker bepaald door de 
trend die het doelprodukt vertegenwoordigt dan door het specifieke 
"gevraagde" produkt. 
Kortom, wijzigingen in het produktplan op korte termijn kunnen di
rect wijzigingen voor het technologie programma betekenen en wij
zigingen op langere termijn zijn alleen dan verstorend als zij een we
zenlijk andere produkttrend aangeven. 

De relatieve onafhankelijkheid zorgt ervoor dat na de initiële opzet 
van een technologie roadmap wijzigingen in het produktplan slechts 
ten dele wijzigingen in het technologie programma veroorzaken. Al
len wezenlijk andere produkt- en/ of markt-strategieën en/ of de 
(h)erkenning van andere nieuwe produkttrends hebben een sterke 
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invloed op het technologie programma (en dat is maar goed ook). 
Figuur 6.7-6 geeft de relatie tussen de wijzigingen in het produktplan 
en die in het technologie programma schematisch weer. 

n 

wijzigingen 
technologie 
programma 

0 
0 

wijzigingen 
productplan 

n 

Figuur 6.7-6 Relatie tussen wijzigingen in het produktplan en wijzigingen in het 
technologie programma 

De stabiliteit in het technologie programma komt de besturing van 
het ontkoppelpunt ten goede. Bij iedere cyclus waarbij de technolo
gieprojecten worden herzien kan zodoende een groot deel van de 
projecten ongewijzigd worden voortgezet: technologie- en produkt
ontwikkeling zijn dus "ontkoppeld". 

Technology roadmaps 
Eerder is aangegeven wat de voordelen zijn van de weergave van de 
relatie tussen het produkt en technologie programma in de vonn van 
roadmaps (zie 6.7.2) . Het aardige van een technologie roadmap is 
dat deze documenten zowel door de ontwikkelaars worden gebruikt 
als door het management. De ontwikkelaars willen weten waarvoor 
hun technologieproject uiteindelijk is bedoeld. Het management ge
bruikt de technology roadmaps om snel en overzichtelijk te kunnen 
zien of er achterstanden zijn die niet op tijd kunnen worden ingelo
pen (pijlen naar links, "terug in de tijd"). 
Hiermee kan tevens de mythe worden ontkracht dat ontwikkelaars 
alleen geïnteresseerd zijn in hun technische ''hobbies" zonder zich 
om de toepasbaarheid druk te maken.. Natuurlijk zijn er voor be
paalde ontwikkelaars onderwerpen of technologieën waaraan zij het 
liefst werken. Aan de andere kant is de voldoening van het uiteinde
lijke gebruik van het resultaat (schematisch weergegeven aan het 
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eind van de "roadmap") een zeer belangrijke motivator. Door de in
voering van het ontkoppelpunt management is deze vorm van moti
vatie grotendeels gewaarborgd. 

6.8 Vrijgave van technologie in bestaande produkten 
De derde en laatste pijler van de logistieke besturing van het innova
tieproces is het industrieel vrijgeven van een nieuwe technologie, 
ofwel het oplossen van een engineering achterstand, in een bestaand 
produkt in plaats van in een nieuw produkt. 

6.8.1 Vrijgave van technologie in bestaande produkten 
Het vrijgeven van een nieuwe technologie in een bestaand produkt 
lijkt in strijd met de principes van concurrent engineering. Toch is het 
integraal gezien de snelste manier om engineering- of ontwikkelings
achterstanden op te lossen. Dit wordt hieronder aannemelijk ge
maakt door de volgende situaties op een aantal punten met elkaar te 
vergelijken: 
A) Concurrent vrijgave: de industriële vrijgave van een nieuwe 

technologie in een nieuw produkt (tijdens de produkt ont
wikkeling) ,en 

B) Sequentiële vrijgave: de vrijgave van een nieuwe technologie 
in een bestaand produkt gevolgd door de ontwikkeling van 
een nieuw produkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze 
(nu vrijgegeven) technologie. 

Gebruik bottlenecks 
De gemiddelde complexiteit van produktontwikkeling neemt toe als 
er tijdens de produktontwikkeling ook technologie moet worden 
vrijgegeven (zie "Definitie van complexiteit van produktontwikke
ling") . De bottleneckcapaciteit bij een loutere implementatie achter
stand (B) is significant kleiner dan de bottleneck capaciteit bij een en
gineering achterstand (A). 
Als alle technologieën in bestaande produkten worden vrijgegeven 
(B), garandeert dit in feite dat de bottlenecks slechts implementatie 
achterstanden oplossen wat gemiddeld minder capaciteit van de 
bottlenecks vraagt. Hierbij gaan we ervan uit dat deze technologieën 
kunnen worden vrijgegeven door niet-bottlenecks omdat er geen 
sprake is van een verandering in het systeemontwerp. 
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Beschikbaarheid proefprodukten 
De industriële vrijgave (de engineering achterstand) bestaat uit een 
beheerste serie van proeven en metingen waarin enerzijds het effect 
(bijvoorbeeld extra helderheid) en anderzijds de proces capability 
van de nieuwe technologie wordt beoordeeld. Typische activiteiten 
in een dergelijk traject zijn proeven, metingen en analyses. De door
looptijd wordt grotendeels bepaald door de proeven en met name 
door de beschikbaarheid van produlden waarin c.q. waarmee proe
ven gedaan kunnen worden. 
Aangezien er bij bestaande produl<ten sprake is van zeer grote aan
tallen is de beschikb.~arheid van proefprodukten geen probleem (B). 
In geval van concurrent vrijgave (A) is de beschikbaarheid van deze 
nieuwe produlden wel degelijk een probleem. Aan het begin van een 
produktontwikkelingsproject zijn er slechts enkele prototypes be
schikbaar, waarmee zeer zorgvuldig wordt omgegaan (o.a. samples 
naar klanten). Dit betekent dat de doorlooptijd van de industriële 
vrijgave in een bestaand produkt (B) korter zal zijn dan een vrijgave 
in een nieuw produkt (A). 

Investeringen 
Om een oordeel te kunnen geven over de investeringen wordt even 
in herinnering geroepen dat het gaat om technologie ontwikkeling 
met een bepaalde graad van onzekerheid die groter is dan bij pro
duktontwikkeling. Hoewel de roadmaps keurig de paden van de 
nieuwe technologieën naar de doelprodulden laten zien, is het zeer 
goed denkbaar dat tijdens deze weg blijkt dat de technologie niet 
biedt wat men ervan verwachtte. Dit kan zowel het beoogde effect 
("10% meer helderheid") als de industriële maakbaarheid betreffen 
(te geringe opbrengsten). Tijdens de ontwikkeling in de richting van 
research naar industriële vrijgave wordt deze onzekerheid weliswaar 
geringer maar absolute zekerheid heeft men pas als het werkt. 
Laten we ervan uitgaan dat de investeringen die specifiek voor de 
nieuwe technologie gedaan moeten worden (infrastructuur, machi
nes, gereedschappen, etc.) hetzelfde zijn voor situatie A als voor situ
atie B. Gesteld wordt nu dat de totale investeringen in situatie B al
tijd lager of gelijk zijn dan de investeringen in situatie A: 

Lagere investeringen als de technologie niet industrieel vrij
gegeven kan worden. De investeringen voor de specifieke 
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technologie zijn gedaan en dat geld is uitgegeven, maar de 
overige investeringen voor het doelprodukt kunnen achter
wege blijven. 
(Dit onder de voor de hand liggende aanname dat het doel
produkt zonder de technologie in kwestie niet ontwikkeld 
kan worden). 
Gelijke investeringen als de technologie wel wordt vrijgege
ven. 

Complexiteit 
De metingen en analyses bij de vrijgave van technologie in een be
staand produkt zijn eenvoudiger en daardoor korter. Omdat een er 
een werkende 0-situatie aanwezig is, kan iedere meting van een ver
andering c.q. verbetering worden vergeleken met een bekende, on
gewijzigde en werkende 0-situatie: het bestaande produkt (B). Dit 
kan niet bij een nieuw produkt waarbij het ontwerp parallel wordt 
gemaakt (A). De vraag of een bepaald positief of negatief effect aan 
het nieuwe ontwerp of aan de nieuwe technologie moet worden toe
gewezen is dan moeilijk te beantwoorden. 

Tijdverlies 
Tijdwinst is de belangrijkste en sterkste motivatie voor vrijgave van 
technologie in bestaande produkten(B). Als de besturing van het ont
koppelpunt goed werkt, dan wordt de technologische vrijgave uitge
voerd op een moment dat de order van de klanten nog niet is ont
vangen (we noemen dit ook wel pro-actieve planning). Dit betekent 
dat de technologie ontwikkeling vóór het ontkoppelpunt plaatsvindt 
en als zodanig wel de doorlooptijd van ontwikkeling maar niet de 
time-to-rnarket beïnvloedt! Sterker nog, de daadwerkelijke order (dit 
is wel time-to-market) is minder complex (alleen een implementatie
achterstand) en daarmee sneller uit te voeren (zie Figuur 6.7-2). Hier
bij gaan we uit van de gedachte dat er voor ieder nieuw produkt een 
"markt venster" bestaat. Binnen dit markt venster kan met een pro
dukt geld worden verdiend, waarbij de winstgevendheid voor de 
eerste aanbieders natuurlijk het grootste is. Echter, voor aanbieders 
buiten dit markt venster (zowel erna maar ook ervoor (!))is geen geld 
te verdienen [6]. Er bestaat dus zoiets als "te vroeg op de markt zijn". 
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Kortom, industriële vrijgave van nieuwe technologieën in bestaande pro
dukten in combinatie met ontkoppelpunt management 

optimaliseert de inzet van bottlenecks, 
garandeert de beschikbaarheid van proefprodukten, 
minimaliseert de financiële risico's 
minimaliseert de complexiteit 
en garandeert (daarmee) voor de klanten de kortste time-to
market. 

6.8.2 Ervaringen met vrijgave in b~s_taande produkten 
De belangrijkste betrokkenen bij vrijgave van nieuwe technologieën 
in bestaande produkten zijn de ontwikkelaars, de fabrikanten en de 
marketing. De reacties van deze groepen worden hieronder kort be
schreven. 

Ontwikkelaars 
De ontwikkelaars, met name Voorontwikkeling (verantwoordelijk 
voor technologie ontwikkeling) reageren over het algemeen zeer po
sitief. Eén van de voordelen die wordt genoemd is het positieve effect 
van aandacht voor één aspect van het totale produkt. Verder worden 
de meeste redenaties uit 6.8.1 herhaald. 
Tevens wordt het als positief ervaren dat technologie ontwikkelaars 
nu in staat worden gesteld rechtstreeks te conununiceren met de 
"echte klanten": Marketing en Produktie. Wederom een ontkenning 
van het "hobby-syndroom" (zie 6.7.3). 

Fabrikanten 
In wezen horen we hier dezelfde positieve reacties als bij Ontwikke
ling. Het introduceren van een nieuwe technologie in een bestaand 
produkt wordt als zeer positief gezien, omdat veel fabrikanten 
slechte ervaringen hebben met projecten waarin geprobeerd werd 
nieuwe technologieën tegelijk met nieuwe produkten in te voeren. De 
complexiteit van het tegelijkertijd aanlopen van nieuwe technolo
gieën en produkten is voor een groot deel vergelijkbaar met de com
plexiteit van het tegelijkertijd ontwikkelen (zie ook 6.7.3). 
Meestal zal de fabriek, waarin de technologie wordt vrijgegeven, la
ter ook de nieuwe produkten produceren waarvoor de technologie is 
bedoeld. Dit is overigens een belangrijk criterium voor de beslissing 
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in welk produkt en in welke fabriek de nieuwe technologie wordt 
vrijgegeven. Andere criteria bij deze keuze zijn: 

levenscyclus van het lopende produkt. De voorkeur gaat uit 
voor produkten aan het einde van hun levenscyclus. Bij deze 
produkten is vaak sprake van grote aantallen en hoge pro
cesopbrengsten. Met name de hoge procesopbrengsten (in de 
0-situatie) maken het oplossen van problemen tijdens de in
dustriële vrijgave van een nieuwe technologie eenvoudiger, 
generaliseerbaarheid van de effecten voor toekomstige pro
dukten. Het ligt voor de hand om een nieuwe technologie vrij 
te geven in een produkt dat zoveel mogelijk lijkt op het doel
produkt c.q. de doelprodukten. 

Marketing 
Voor Marketing ontstaat door de vrijgave in een bestaand produkt 
een soort "tussenprodukt", waarom men in feite niet heeft gevraagd. 
Immers het tussenprodukt waarop de technologie wordt vrijgegeven 
is "slechts" een stap in de technologie ontwikkeling ("onder water"). 
We noemen dit een produkt modificatie (zie Tabel6.8-1): 

Tabel6.8-l Definities van tussenprodukten 

De produkt modificatie is het produkt dat ontstaat door de nieuwe 
technologie uit te proberen in een bestaand type. In dit geval zijn er 
drie mogelijkheden: 

Het produkt verandert hierdoor niet zichtbaar in prestatie, 
maar de produceerbaarbeid wordt eenvoudiger (hogere pro
duktiesnelheden of opbrengsten). Dit noemen we een fabricage 
modificatie. 
Het produkt verandert hierdoor wezenlijk in prestatie waar
door het commercieel als een nieuw type kan worden ver
kocht. Het commerciële risico hierbij is evident: als de tech
nologie niet industrieel haalbaar blijkt, moet de introductie 
worden gestopt. Blijkt de technologie echter wel haalbaar dan 
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worden met de industriële vrijgave opbrengsten gegenereerd. 
Dit versterkt overigens de redenering m.b.t. de investeringen 
bij een vrijgave in een bestaand produkt (zie 6.8.1). We noe
men dit een commerciële modificatie. 
Het produkt verandert niet zichtbaar en de produceerbaar
heid blijft vergelijkbaar. Er kan zelfs een extra risico voor de 
produceerbaarheid zijn in verband met onzekerheid over de 
nieuwe technologie. Dit noemen we een pro-actieve modificatie. 
In feite wordt hier wel de produceerbaarheid in massafabri
cage van een nieuwe technologie getoetst maar kan de nieuwe 
technologie in het bestaande systeemontwerp qua prestatie 
van het produkt ruét worden bertut. 

Het ligt voor de hand dat Marketing positief reageert op de commer
ciële produkt modificaties: er is immers een duidelijke toegevoegde 
waarde voor de klant. Hetzelfde geldt in wezen voor de fabrikanten 
waar het een fabricage modificatie betreft. 
Bij de pro-actieve produkt modificaties ligt dit over het algemeen 
moeilijker. Pro-actieve produkt modificaties stuiten bij de Marketing 
en de Fabrikant vooral op weerstand als risico's in de betrouwbaar
heid van de produkten worden voorzien en/ of wanneer er behoorlij
ke investeringen gedaan moeten worden. De doorslaggevende reden 
om toch accoord te gaan met de pro-actieve produkt modificatie is 
vaak alleen als diezelfde Marketing c.q. Produktie de leverancier wil 
worden voor het doelprodukt 

6.9 Evaluatie van Logistiek van de produktontwikkeling 
De meeste bekende methoden voor verkorting van de doorlooptijd in 
ontwikkeling zijn in de Centrale ingevoerd. De resultaten en ervarin
gen zijn in hoofdstuk 4 en 5 beschreven. Hierbij kwam aan het licht 
dat de doorlooptijd van produktontwikkeling verder verkort zou 
kunnen worden als de onderzoeksparameters complexiteit van pro
duktontwikkeling en inzet van schaarse ontwikkelaars worden meegeno
men. 
Door een tweetal gevalstudies is een vicieuze cirkel ontdekt, waarbij 
beide parameters elkaar negatief (!) versterken: de achterstandson
derschatting (zie 6.4). 
Verder viel op dat de besturing van de ontwikkelingsafdeling op een 
aantal punten overeenkomsten vertoonde met de logistieke besturing 
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van een jobshop. Dit leidde tot een hypothese waarbij de vicieuze 
cirkel doorbroken zou kunnen worden door de toepassing van logis
tieke besturingsconcepten in Ontwikkeling: Hypothese iii "Door lo
gistieke besturingsconcepten toe te passen op produktontwikkeling 
kunnen de complexiteit van het project en de inzet van schaarse ont
wikkelaars zodanig worden gemanipuleerd dat de gemiddelde 
doorlooptijd van produktontwikkeling wordt gereduceerd". 

Op beide onderzoeksparameters heb ik op deze manier interventies 
gepleegd. Vervolgens heb ik een drietal veranderingen ontworpen en 
ingevoerd: 

orderacceptatie op basis van bottlenecks 
ontkoppelpunt management 
vrijgave van nieuwe technologieën in bestaande produkten. 

Hierdoor zijn de onderzoeksparameters als volgt veranderd: 
De gemiddelde complexiteit van produktontwikkeling wordt verlaagd 
doordat alleen nog implementatie achterstanden worden opgelost. 
Dit wordt veroorzaakt door een goed ontkoppelpunt management en 
de vrijgave van nieuwe technologieën in bestaande produkten. Vóór 
deze interventies werden regelmatig engineering achterstanden als 
produktontwikkeling uitgevoerd. Met het afnemen van de gemid
delde complexiteit van produktontwikkeling neemt ook de gemid
delde doorlooptijd af. 
De inzet van schaarse ontwikkelaars wordt geoptimaliseerd door alleen 
deze groep ontwikkelaars te plannen bij de grove acceptatie van de 
orderportefeuille. Hierdoor wordt voorkomen dat de schaarse ont
wikkelaars overbezet worden. 
De combinatie van bovenstaande interventies leidt ertoe dat de 
schaarse ontwikkelaars gemiddeld gesproken bij minder complexe 
projecten worden ingezet, waardoor de gemiddelde duur van de in
zet van schaarse ontwikkelaars afneemt en het aantal produkten, dat 
in de Centrale ontwikkeld kan worden, toeneemt. 

De voorgestelde veranderingen zijn in de Centrale ingevoerd. Uit het 
feit dat de interventies nu zijn omgezet in de standaard manier van 
werken kan aannemelijk worden gemaakt dat de aanpak door de be
trokken organisatie als geslaagd kan worden beschouwd. 
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Het volgende hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de doorlooptijd van 
produktontwikkeling in de Centrale nu nog verder verkort kan wor
den. Tevens worden richtlijnen gegeven voor de toepassing van de 
nieuwe methode in andere situaties. 
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7. Evaluatie: bijdrage aan de Bedrijfskunde 

In dit afsluitende hoofdstuk worden de resultaten van het promotie onder
zoek geëvalueerd. In paragraaf 7.1 wordt aannemelijk gemaakt waarom de 
uitgevoerde interventies hebben bijgedragen tot de verkorting van de door
looptijd van produktontwikkeling in de Centrale. Tevens wordt ingegaan op 
de indirecte interventies op een aantal gerelateerde parameters die buiten het 
onderzoek zijn gelaten. 
In de tweede paragraaf wordt per gestelde hypothese het bereik aangegeven 
en worden aanbevelingen gedaan voor de toepassing van de methoden in 
andere situaties. 
Tenslotte worden in 7.3 een aantal richtingen voor verder onderzoek gege
ven. Door de logische lijn in het promotie-onderzoek te (blijven) volgen 
worden een tweetal terreinen voor verder onderzoek geïdentificeerd. Zo blijft 
doorlooptijdverkorting in ontwikkeling ... 

7.1 Werkzaamheid: verkorting van de doorlooptijd 
In de definitie van het onderzoeksveld zijn de onderzoeksparameters 
geïdentificeerd. Tevens is aangegeven welke voor de hand liggende 
parameters niet in het onderzoek zijn meegenomen. Eén van de re
denen waarom deze parameters buiten beschouwing zijn laten is dat 
ze indirect toch worden beïnvloed door de gekozen parameters: 
" .. . Dit betekent dat interventies op één parameter bijna altijd consequen
ties hebben voor andere. Zo zallater blijken dat interventies op de complexi
teit van het project in dit onderzoek indirect hebben geleid tot het verbeteren 
van de communicatie tussen Ontwikkeling, Marketing en Produktie ... " 
(paragraaf 1.3.4). 

In deze paragraaf worden daarom zowel de gekozen onderzoekspa
rameters behandeld als ook een aantal afhankelijke parameters (zie 
Tabel 7.1-1). Per onderzoeksparameter worden de a-situatie, de ge
pleegde interventies en de werkzaamheid beschreven. Tenslotte 
wordt kort ingegaan op het effect op de afhankelijke parameters. 

186 



Evaluatie: bijdrage aan de Bedrijfskunde 

1. de projectplanning • 
2. de autonomie en de multi- • 

functionaliteit van het pro-
jectteam • 

3. de Informatie Technologie 
hulpmiddelen voor het sys-
teemontwerp • 

4. de complexiteit van het pro
ject 

5. de inzet van schaarse ont
wikkelaars in het nrt"'"""'t 

Tabel7.1-1 Onderzoeksparameters 

7.1.1 De projectplanning 

de communicatie, 
de motivatie van de teamle
den 
de interactie tussen Ontwik
keling, Marketing en Pro
duktie, 
het projectmanagement. 

Bij de start van het onderzoek was er sprake van een redelijk gestabi
liseerd produktontwikkelingsproces. In dit proces werd impliciet een 
redelijke mate van Concurrent Engineering toegepast. Het maken 
van plannen bestond in wezen uit het koppelen van capaciteitsbron
nen aan het gestandaardiseerde proces. De doorlooptijd werd zo
doende vooral bepaald door de beschikbaarheid van de capaciteits
bronnen. 
Het relatienetwerk van activiteiten was stabiel en de PERT /GANNT 
planning werd hiervan afgeleid. Het is dus ook logisch dat de pro
jectplannen in de 0-situatie grotendeels door een stafafdeling konden 
worden opgesteld. 
Natuurlijk bestond in de Centrale de behoefte om het ontwikkelin
sproces te blijven verbeteren. Hiertoe werden periodiek processche
ma's gemaakt van het produktontwikkelingsproces die werden be
sproken en indien mogelijk verbeterd. 

De eerste interventie op deze parameter betrof de methode van weerga
ve van een projectplanning. Er is een software pakket gekozen waarmee 
de doorlooptijd van activiteiten en het relatienetwerk in één beeld in
zichtelijk konden worden gemaakt. Op deze manier was het mogelijk 
om het kritieke pad te kunnen volgen en te kunnen verklaren. In het 
merendeel van de projectmanagement pakketten was dit destijds niet 
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mogelijk. Hiertoe moest men in de meeste pakketten continu swit
chen tussen de GANNT en PERT overzichten, waardoor het inzicht 
in het mechanisme van de planning al gauw verloren ging. 
Nadat in één beeld zowel het relatienetwerk (lees: het ontwikke
lingsproces) als ook de doorlooptijd kon worden weergegeven, is be
wust gestuurd op het toepassen van Concurrent Engineering. Het ontwik
kelingsproces werd aan de hand van de planning ter discussie ge
steld om na te gaan op welke plaatsen de doorlooptijd kon worden 
verkort door Concurrent Engineering. Hiertoe is een aanpak ontwik
keld die vervolgens bij meerdere projecten is toegepast Kritieke Pad 
Analyse. Kritieke pad analyse bestaat uit iteratief proces van drie 
stappen waarmee het kritieke pad van een planning kan worden ver
anderd en daarmee verkort. De grootste activiteiten op het kritieke 
pad worden eenvoudig geïdentificeerd en vervolgens één niveau 
verder gedetailleerd. 
Veelal bleek dat slechts een deel van de activiteiten van het gedetail
leerde niveau het kritieke pad bepaalden. De andere activiteiten 
werden vervolgens buiten het kritieke pad geplaatst, wat de door
looptijd verkortte. 

Uiteindelijk leidde het herhaald toepassen van deze aanpak tot een 
negental richtlijnen voor de verkorting van de geplande doorlooptijd van 
produktontwikkeling. Door het toepassen van deze richtlijnen kon in 
een willekeurige planning de doorlooptijd met circa 10 tot 20% wor
den gereduceerd. 
Kortom, het expliciet sturen op Concurrent Engineering, dat impliciet 
reeds werd toegepast, heeft de geplande doorlooptijd van produkt
ontwikkeling gereduceerd. 

7.1.2 De autonomie en multifunctionaliteit van het projectteam 
Bij de start van het onderzoek in de Centrale was er sprake van een 
functioneel projectteam, dat het opstellen van de planning overliet 
aan een projectenbureau. Deze projectteams kenmerkten zich door 
een lage graad van zowel multifunctionaliteit als van autonomie. De 
literatuurstudie maakte echter aannemelijk dat het vergroten van 
multifunctionaliteit en autonomie van projectteams de doorlooptijd 
zou kunnen verkorten. Bovendien waren er een aantal problemen ge
signaleerd die samenhingen met de functionele projectteams. 
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Daarom zijn een aantal interventies uitgevoerd om de multifunctiona
liteit en de autonomie van het projectteam te vergroten: 

vergroten van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de projectleider (van een coördinator naar een mengvorm 
tussen "lichtgewicht" en "zwaargewicht'' projectleider), 
aanstellen van subprojectleiders per ontwikkelingsafdeling 
opheffen van het projectenbureau waarna de projectleiders 
zèlf hun planningen moesten opstellen (lees: waarna de pro
jectleiders zèlf het ontwikkelingsproces moesten ontwerpen). 
Tevens is alle projectleiders verplicht om gebruik te maken 
v~n hetzeilde so~arep~kket voor projectplanning. 

Aanvankelijk werden de planningen nog geïsoleërd door de project
leider zelf (als bureauwerk) opgesteld. Al gauw bleek dat het onder
ling afstemmen van planningen een moeizaam en inefficiënt proces 
was. In drie stappen is het proces van het opstellen van de planning 
gegroeid tot een zogenaamde Project Start Up (PSU): 
1. Het voorbereiden van planningen in het projectteam die vervol

gens iteratief in twee tot vijf bijeenkomsten werden geconsoli
deerd. 

2. Het on-line opstellen van planningen in het projectteam, zodat de 
planning veelal in één bijeenkomst werd geconsolideerd. 

3. Het hergebruiken van planningen van andere projecten, zodat de 
ervaring met het verkorten van de doorlooptijd in andere situa
ties werd overgedragen. 

Tijdens een PSU wordt door de betrokkenen op het gebied van 
projectleiding, ontwikkeling, marketing en fabricage het totale 
integrale projectplan opgesteld. Tijdens een PSU gedraagt deze groep 
zich als een autonoom projectteam. Dit wordt benadrukt door de 
PSU op een locatie buiten het eigen bedrijf uit te voeren. Een PSU 
duurt gewoonlijk twee dagen. 
Uiteindelijk was er dus sprake van een multifunctioneel projectteam 
met een lichtgewicht/ zwaargewicht projectleider die integraal ver
antwoordelijk is voor het project en dus ook voor het opstellen van 
de planning ofwel het ontwerpen van het kortst mogelijke ontwikke
lingsproces. 

Ondanks het feit dat de initiële planningen voorafgaand aan de PSU 
vaak bilateraal werden afgestemd en menige projectleider het nut 
van de groepssessie niet meer zag, bleken alle planningen circa 10% 
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in doorlooptijd uit te schuiven, als ze tijdens de PSU activiteit voor 
activiteit en relatie voor relatie werden doorgesproken! Nadat aan de 
aanwezigen de negen richtlijnen voor Concurrent Engineering 
werden uitgelegd, was de groep veelal zelf in staat de 
oorspronkelijke planningstarget weer te halen (!) en vaak zelfs verder 
te reduceren. Gemiddeld kon de geplande doorlooptijd weer met 10 
tot 20% worden gereduceerd. 
Dit betekende echter ook daterPSU's waren waar na twee dagen de 
uiteindelijke geplande doorlooptijd ongeveer gelijk was aan de 
doorlooptijd van de planning waarmee was gestart. In deze gevallen 
is letterlijk gesproken geen verkorting van de geplande doorlooptijd 
gerealiseerd. Toch kan eenvoudig aannemelijk worden gemaakt 
waarom ook hier de doorlooptijd wordt verkort. 
De geplande doorlooptijd wordt tijdens de PSU's aanvankelijk 
verlengd omdat de fouten in de planning worden gecorrigeerd. 
Omdat deze fouten ruim vóór de daadwerkelijke uitvoering worden 
gevonden, kan men erop anticiperen en correctieve acties starten. Dit 
zijn bijvoorbeeld veranderingen in de reserveringen van capaciteit of 
verschuivingen van afspraken met klanten of leveranciers. 
Waren deze fouten er niet tijdens de PSU uitgehaald, dan waren ze 
tijdens de uitvoering opgetreden. Als men dan pas correctieve acties 
had ondernomen dan waren de verschuivingen van de afspraken 
waarschijnlijk veel drastischer geweest. Bovendien was hierdoor niet 
alleen de planning van het onderhavige project veranderd, maar is de 
kans groot dat er ook verschuivingen in andere projecten zouden zijn 
opgetreden. . 
Kortom, als de betrouwbaarheid van planningen van projecten 
toeneemt, neemt de gemiddelde gerealiseerde doorlooptijd af. 

7.1.3 De Infonnatie Technologie hulpmiddelen 
In het kader van de probleemstelling is literatuuronderzoek uitge
voerd naar de toepasbaarheid van de methoden Concurrent Engi
neering, Teamwork en Informatie Technologie hulpmiddelen (zie 
hoofdstuk 3). Op basis van de criteria "bewezen geschiktheid" en 
"meerwaarde voor de Centrale" is in paragraaf 3.4.2 aannemelijk 
gemaakt waarom Informatie Technologie hulpmiddelen buiten dit 
bedrijfskundig onderzoek zijn gelaten. De belangrijkste reden hier
voor was de beoordeling van de meerwaarde voor de Centrale. Als 
men in staat zou zijn om de mathematische modellering van het pro-
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dukt drastisch te verbeteren dan zou dit kunnen resulteren in een 
significante reductie van de doorlooptijd. Dit is echter ook bekend in 
de Centrale en hieraan wordt reeds geruime tijd gewerkt. Daarom 
ben ik ervan uitgegaan dat de huidige toepassing van Informatie 
Technologie hulpmiddelen in de Centrale niet significant verbeterd 
zou kunnen worden door bedrijfskundig onderzoek. Dit neemt niet 
weg dat de methode, mits goed toegepast, in staat is om de door
looptijd aanzienlijk te verkorten. In paragraaf 4.4.9 is hiervan zelfs 
een voorbeeld gegeven waarbij de doorlooptijd van de ontwikkeling 
van een component in de Centrale met drie maanden (!) kon worden 
verkort door een ve.rbete.rde voorspelba.~rhei<i van het simulatiepro
gramma. De richtlijnen die in paragraaf 3.4.2 specifiek voor de Cen
trale zijn gegeven hebben een algemene geldigheid: 
" .. De grootste verkortingen van de doorlooptijd kunnen worden verwacht 
als het ontwerp zonder iteraties gemaakt zou kunnen worden: "first time 
right". Om dit te bereiken zal men de hulpmiddelen inhoudelijk moeten ver
beteren in de richting van het conceptuele ontwerp (zie [52]). Hierbij moet 
men denken aan: 

11 

het verbeteren van de mathematische modellering van het produkt. 
Men moet echter niet vergeten dat de enorme verbeteringen die IT 
hulpmiddelen worden toegeschreven veelal betrekking hebben op 
statische mechanische ontwerpen. Bij .. veel complexe produkten .. is 
er sprake van .. dynamische fysische ontwerpen .. 
het ontwikkelen van hulpmiddelen die in staat zijn om vanuit de 
vraag naar de oplossing te rekenen, i.p.v. van het "terugrekenen" 
van een bedachte oplossing naar de impact op de vraag, 
het wegnemen van de noodzaak om ter validatie van een ontwerp 
een fysiek produkt/prototype te moeten maken. 

7.1.4 De inzet van schaarse ontwikkelaars in het project 
Uit de toepassing van teamwork kwam naar voren dat er een beperkt 
aantal specialisten zijn, die voor bijna alle projecten moeten worden 
ingezet. Als deze zogenaamde bottlenecks fulltime aan één project
team zouden deelnemen (volgens het tigerteam concept) dan zou het 
aantal projecten dat tegelijkertijd uitgevoerd kan worden drastisch 
afnemen. Daarom is gekozen voor een projectteam structuur waarbij 
de bottlenecks slechts in beperkte mate aan een projectteam deelne
men. Meestal concentreert deze bijdrage zich op het begin van het 
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project: het systeemontwerp. Toch bleek uit nadere analyse nog 
steeds dat er bij deze bottlenecks wachttijden optraden. Klaarblijke
lijk worden er meer projecten geaccepteerd dan de bottlenecks aan
kunnen. Dit was gedeeltelijk te verklaren uit de manier waarop in de 
Business Unit periodiek produktplannen werden geconsolideerd en 
daarmee projecten werden geaccepteerd. Het management van Cen
trale werd tijdens de periodieke bijstelling van plannen van de Busi
ness Unit gevraagd om snel een betrouwbare schatting te geven van de 
haalbaarheid van het gevraagde produktplan in termen van ge
vraagde capaciteit. Dit werd grotendeels op basis van ervaring en 
intuïtie gedaan en gebaseerd op de som van de aanwezige capaciteit. 

De interventies die door mij zijn gepleegd zijn gebaseerd op de ana
logie tussen de orderacceptatie in een jobshop en de acceptatie van 
produktplannen in de Centrale. De belangrijkste overeenkomsten 
zijn de aanwezigheid van bottlenecks, de "bijbehorende" wachttijden 
en de prioriteitsproblematiek. Uit de Theory of Constraints is bekend 
dat de totale output van een systeem wordt bepaald door de bottle
necks. Door de bottlenecks maximaal te bezetten kan enerzijds de 
output worden gemaximaliseerd en anderzijds de doorlooptijd wor
den geminimaliseerd. Raken de bottlenecks overbezet dan resulteert 
dit in wachttijden die de gemiddelde doorlooptijden van de orders 
(of projecten) verlengen. 
De verandering die is ingevoerd is dat de haalbaarheid van de ge
vraagde produktplannen met behulp van een zogenaamde bottleneck
planner alleen worden getoetst op de beschikbaarheid van capaciteit 
van de bottlenecks. Hierdoor hoeft slechts een klein gedeelte van de 
capaciteit gepland te worden zodat het management van de Centrale 
redelijk snel kan toetsen of een produktplan kan worden uitgevoerd. 

De werkzaamheid van deze interventie kan kwalitatief eenvoudig 
worden uitgelegd. Als de bottlenecks optimaal worden gepland, dan 
zullen er vóór de bottlenecks geen wachttijden meer ontstaan. Hier
door neemt de gemiddelde doorlooptijd van projecten af ofwel ne
men het aantal projecten per tijdseenheid toe. 
Omdat er geen controlesituatie is, is dit moeilijk kwantitatief te on
derbouwen. Aangezien ieder project maar één keer wordt uitgevoerd 
is het niet mogelijk de doorlooptijd te meten met en zonder de toe
passing van de bottleneckplanner. 
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In Figuur 7.1-1 wordt daarom de gemiddelde doorlooptijd weerge
geven, tegen de achtergrond van de afname van het aantal medewer
kers in de Centrale en de toename van het aantal nieuwe produkten. 
De getallen zijn allen relatief gemaakt ten opzichte van de periode 
1990-1995, de periode waarin het promotieonderzoek plaats heeft ge
vonden. 

1975-1980 198Q-1985 1985-1990 199D-1995 

I• Aantal nieuwe produkten mm Aantal medewerkers - Doorlooptijd I 
Figuur 7.1-1 Historische ontwikkeling van de gemiddelde doorlooptijd tegen de 
achtergrond van afnemend personeelsbestand en toenemend aantal nieuwe 
produkten. 

De figuur laat zien dat de doorlooptijd inderdaad is afgenomen, te
gen een verdubbeling van het aantal nieuwe produkten met tegelij
kertijd een significante afname van het aantal ontwikkelaars in de 
Centrale. Deze verbeteringen kunnen natuurlijk niet alleen worden 
toegeschreven aan de beschreven interventies. Wel is het aannemelijk 
dat deze interventies hebben bijgedragen. 

7.1.5 De complexiteit van het project 
Het promotieonderzoek beperkte zich tot produktontwikkeling. Met 
produktontwikkeling wordt een reeks activiteiten aangegeven be
ginnend met een vraag van de klanten en eindigend in produktie, 
verkoop en distributie van een produkt. Produktontwikkeling wordt 
ook wel gezien als de laatste fase van de totale R&D keten voorafge
gaan door Research en Voorontwikkeling. In de Centrale onder
scheidde men in de totale keten verschillende soorten activiteiten: 
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Technologie ontwikkeling, bestaande uit 
Vrije research 
Basis technologie ontwikkeling 
Technische toepassing 
Industriële toepassing 

Produktontwikkeling. 
Uit een gedetailleerde analyse van de 0-situatie bleek dat in de Cen
trale regelmatig delen van de technologie ontwikkeling werden uit
gevoerd tijdens projecten voor produktontwikkeling. Dit verlengt de 
doorlooptijd van produktontwikkeling op twee manieren: 

- de hoeveelheid werk neemt toe 
het risico van het werk neemt toe. 

De analyse van de 0-situatie leidde tot een metafoor van een ijsberg. 
De klanten zien alleen de top van de ijsberg: produktontwikkeling. 
Onder water spelen zich de technologie projecten af. De technologie 
projecten leggen de basis voor de ontwikkeling van toekomstige pro
dukten. De waterspiegel representeert een soort impliciet logistiek 
ontkoppelpunt tussen produkt en technologie ontwikkeling. Zie 
Figuur 7.1-2. 

Figuur 7.1-2 Soorten activiteiten in de R&D keten 

Ik heb complexiteit gedefinieerd als de mate waarin tijdens produkt
ontwikkeling nog (een deel van de) technologie ontwikkeling moet 
worden uitgevoerd. De interventies richten zich erop om het implicie
te ontkoppelpunt zodanig te besturen dat er tijdens produktontwikke
ling geen technologie ontwikkeling meer uitgevoerd hoeft te worden. 
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Anders gezegd, er worden alleen nog maar produkten ontwikkeld op 
basis van bestaande reeds industrieel vrijgegeven technologieën. 
Nieuwe technologieën moeten vooraf worden ontwikkeld op basis 
van een lange termijn produktprogramma en vervolgens eerst in be
staande produkten industrieel worden vrijgegeven alvorens ze 
daadwerkelijk in een nieuw produkt worden toegepast. Hiertoe is 
een proces ontwikkeld waarbij Marketing, Produktie en Ontwikke
ling op een gestructureerde manier technologie roadmaps opstellen: 
plannen waarin wordt aangegeven welke technologieën wanneer 
ontwikkeld moeten worden voor welke toekomstige produkten. 

Het ligt voor de hand dat de gemiddelde doorlooptijd van produkt
ontwikkeling wordt verkort als alleen nog maar produkten worden 
ontwikkeld met industrieel vrijgegeven technologieën. 
Ten eerste omdat hierdoor het aantal activiteiten afneemt dat voor 
produktontwikkeling moeten worden uitgevoerd. Ten tweede omdat 
hierdoor de gemiddelde onzekerheid van de produktontwikkeling 
afneemt. Bovendien neemt de efficiency van de inzet van de bottle
necks toe en daarmee het totale aantal produkten dat door de afde
ling Produktontwikkeling binnen een bepaalde tijd kan worden ont
wikkeld. 
Het is echter moeilijk om deze verbetering eenduidig te meten. Er is 
immers geen controlesituatie waarbij de technologie en produktont
wikkeling tegelijkertijd zijn uitgevoerd. Daarom wordt ook hiervoor 
verwezen naar Figuur 7.1-1 waaruit blijkt de gemiddelde doorloop
tijd enigszins is gedaald bij een explosieve toename van het aantal 
produkten dat is ontwikkeld met een gereduceerd personeelsbe
stand. Ook hier moet weer worden opgemerkt dat deze verbeterin
gen natuurlijk niet alleen op het conto van de door mij gepleegde in
terventies kunnen worden beschreven. Het is echter wel aannemelijk 
dat de interventies op de complexiteit van het project, zeker in com
binatie met de interventies op het inzetten van bottlenecks, hebben 
bijgedragen. 

7.1.6 Afhankelijke parameters 
Een aantal voor de hand liggende parameters voor doorlooptijdver
korting van produktontwikkeling zijn in dit onderzoek niet meege
nomen. Toch zijn deze parameters duidelijk beïnvloed door het on-
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derzoek Een viertal van deze zogenaamde afhankelijke parameters 
worden hieronder kort behandeld. 

De communicatie in het projectteam en de motivatie van de leden van 
het projectteam is verbeterd door het vergroten van de autonomie en 
de multifunctionaliteit van het projectteam. 
De intensiteit van de communicatie tijdens en over het plannen van 
het project is sterk vergroot. Daar waar in de 0-situatie de planning 
geïsoleerd werd opgesteld door het projectenbureau worden nu ge
middeld twee dagen besteed (tijdens de PSU's) waarbij alle betrok-

. kenen intensief discussiëren over de planning, het ontwikkelingspro
ces en natuurlijk de uiteindelijke doorlooptijd. Ook is de kwaliteit 
van de communicatie verbeterd onder andere door het standaardise
ren van planningssoftware. 
De motivatie van teamleden is enerzijds verbeterd omdat zij meer 
bevoegdheden hebben over de toewijzing van capaciteit dan in de 
oorspronkelijke situatie. Anderzijds leidt de overbezetting van de 
ontwikkelaars nog te vaak tot zinloze prioriteitsdiscussies. Per saldo 
denk ik dat de motivatie positief is beïnvloed door de toename van 
autonomie. Dit is echter deels teniet gedaan door de toenemende 
hoeveelheid projecten en door de overbezetting. 

De interactie tussen Marketing, Produktie en Ontwikkeling is duidelijk 
verbeterd door de interventies: 

Per project maken de vertegenwoordigers van Marketing en 
Produktie deel uit van het projectteam en nemen dus ook deel 
aan de PSU, 
Tijdens de Innovatieweek en de scrum vindt er een interactief 
proces plaats tussen Marketing, Produktie en Ontwikkeling 
om een gemeenschappelijk beeld te vormen van de produkten 
in de toekomst en de daarvan afgeleide nieuwe technolo
gieën. Deze interactie beperkte zich voor deze interventies 
grotendeels tot informele gesprekken. 

Uit beide interacties valt op dat een persoonlijke tête-à-tête interactie 
noodzakelijk is voor het leren begrijpen van elkaars denkwerelden, 
problemen en beweegredenen. Eén van de meest opvallende veran
deringen was dat een produktspecificatie nu het resultaat werd van 
een proces waarbij Marketing de verhoudingen schetst in een be
paald marktsegment en Ontwikkeling aangeeft wat zij aan het pro-
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dukt in kwestie nog zouden kunnen verbeteren. Deze gedragen en 
doorleefde specificatie staat in schril contrast met het "droge" pa
piertje dat voorheen tussen de beide afdelingen heen en weer werd 
gestuurd. 

De parameter projectmanagement is met name sterk beïnvloed door 
het vergroten van de autonomie van projectteams bij het toepassen 
van teamwork. De projectleiders werden nu zelf verantwoordelijk 
werden voor het maken van de planning. Voor een aantal projectlei
ders betekende dit dat zij voor het eerst (!) echt werden geconfron
teerd met de principes van PERT en het fenomeen van een kritiek 
pad. Ten tweede leerden de projectleiders en subprojectleiders veel 
van elkaar tijdens de PSU's, zowel op het gebied van projectplanning 
als van projectmanagement in het algemeen. Tenslotte werd door het 
toepassen van standaard planningen impliciet ervaring van de ene 
projectleider naar de andere overgedragen. 

7.2 Overdraagbaarheid: evaluatie van de interventies 

In de onderzoeksopzet zijn drie hypotheses gedefinieerd. In deze pa
ragraaf wordt per hypothese het bereik besproken. Tevens worden 
een aantal aanbevelingen gedaan over de toepassing van het geleerde 
door anderen in andere situaties. 

Hypothese i "Door de toepassing van Concurrent Engineering kan de 
geplande doorlooptijd van een bestaand gestabiliseerd produktont
wikkelingsproces worden verkort". 

Uit de definitie van de hypothese komen een tweetal beperkingen 
duidelijk naar voren: bestaand gestabiliseerd ontwikkelingsproces en ge
plande doorlooptijd. 

De beperking bestaand gestabiliseerd ontwikkelingsproces was toe
gevoegd omdat het onduidelijk was of een ontwikkelingsproces uit 
zichzelf evolueert naar een minimale doorlooptijd. Door toepassing 
van een simpele methode van kritieke pad analyse en een negental 
richtlijnen voor Concurrent Engineering kon echter ook de door
looptijd van het gestabiliseerde ontwikkelingsproces worden verkort. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de ontwikkelaars zelf de ideeën 
hebben aangedragen om de doorlooptijd te verkorten. Ondersteund 
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door de Kritieke Pad Analyse en de negen richtlijnen voor Concur
rent Engineering, hebben de ontwikkelaars bewust tijd besteed aan 
het herontwerp van hun ontwikkelingsproces. Vóór dit promotieon
derzoek gebeurde dit nauwelijks en werd de planning off-line opge
steld door planningsspecialisten. 
Ondanks dat dit promotieonderzoek was gericht op een bestaand ge
stabiliseerd ontwikkelingsproces, bleek dit geen beperking te zijn 
voor een succesvolle toepassing van Concurrent Engineering. Be
langrijker was het creëren van condities waaronder de creativiteit 
van de ontwikkelaars kan worden ingezet om het ontwerp van het 
ontwikkelingsproces (de planning) te verbeteren (lees: de doorloop
tijd verkorten): 

een simpele methode voor kritieke pad analyse, met daarbij 
een gecombineerde weergave vanPERTen GANNT charts7 

een aantal richtlijnen voor Concurrent Engineering 
een bewuste capaciteitsreservering voor deze activiteit. 

De tweede beperking, geplande doorlooptijd, geeft aan dat we ons in 
eerste instantie niet richten op de werkelijke doorlooptijd maar op de 
geplande. Het verkorten van de geplande doorlooptijd is en blijft 
slechts een "papieren activiteit", waarvan het maar de vraag is of het 
resultaat een realistische planning is. In de vorige paragraaf is aan
nemelijk gemaakt dat door deze interventies ook de werkelijke 
doorlooptijd is gereduceerd. 

Hypothese ii "Door het vergroten van multifunctionaliteit en auto
nomie van projectteams kan de doorlooptijd van een bestaand gesta
biliseerd produktontwikkelingsproces worden verkort". 

Er zijn geen voor de hand liggende redenen om aan te nemen waar
om een toename in multifunctionaliteit en autonomie van project
teams in andere situaties niet zou leiden tot het verkorten van de 
doorlooptijd. Wel zijn er duidelijke verschillen in de mate waarin 
beide parameters kunnen worden gemanipuleerd en da~rmee de 
mate waarin de doorlooptijd kan worden verkort. 

7 De meerwaarde van deze methode van weergave moet niet worden 
onderschat. Het is een essentiële voorwaarde om het ontwerp van het 
ontwikkelingsproces (de planning) echt te kunnen doorgronden. 
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De mate waarin multifunctionaliteit en autonomie kunnen worden 
beïnvloed wordt vooral bepaald door de startsituatie. De startsituatie 
kan worden gekarakteriseerd aan de hand van het continuüm van 
Clark en Wheelwright (Figuur 3.2-2 in paragraaf 3.3.1). Naarmate de 
startsituatie meer neigt naar een functioneel team kunnen de para
meters multifunctionaliteit en autonomie sterker worden beïnvloed, 
wat leidt tot een kortere doorlooptijd. Anders gezegd, als een organi
satie al volledig gebruik maakt van autonome teams, hebben inter
venties op de parameters multifunctionaliteit en autonomie geen of 
een negatief effect op de doorlooptijd. 

De mate waarin de autonomie vàn projectteains kan worden ver
groot is grotendeels afhankelijk van de specialisatiegraad die nodig is 
voor de uitvoering van produktontwikkeling. In een situatie waarin 
slechts een beperkt aantal specialisten voorhanden is voor een groot 
aantal projecten leidt het toepassen van volledig autonome teams tot 
een inefficiënte inzet van deze schaarse ontwikkelaars. 
Ik kan geen algemene uitspraken doen over de schaarste van ont
wikkelaars bij bepaalde soorten produkten, maar het ligt voor de 
hand dat het management van een ontwikkelingsafdeling zelf goed 
kan beoordelen of er in hun afdeling sprake is van deze zogenaamde 
structurele bottlenecks. In deze gevallen kan men de optimale mate 
van autonomie bereiken door de toepassing van zwaargewicht pro
jectleiders, die de bottlenecks slechts tijdelijk voor hun projecten kun
nen inzetten. 

Het effect van de parameter multifunctionaliteit is voor een deel af
hankelijk van de parameter autonomie. Naarmate de autonomie van 
het projectteam wordt vergroot, kan de multifunctionaliteit beter 
worden benut. Als alle noodzakelijke functies in het teàm zijn verte
genwoordigd is er qua multifunctionaliteit de optimale situatie be
reikt. Echter, het mandaat van de vertegenwoordigers is bepalend 
voor het succes van het team. 
Men kan zich eenvoudig voorstellen dat een vertegenwoordiger van 
bijvoorbeeld Marketing toegevoegde waarde heeft omdat hij precies 
weet wat de wensen van de klanten zijn. Als hij echter geen beslis
singen mag nemen over de afwegingen die uiteindelijk in de specifi
catie worden gehanteerd of over welke marktsegmenten wel en wel
ke niet benaderd worden, zal iedere "beslissing" van het team moe-
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ten worden voorgelegd aan de eindverantwoordelijke. Als we aan
nemen dat de eindverantwoordelijkheid van de teamleden toeneemt 
met de autonomie, dan is daarmee verklaard dat de toegevoegde 
waarde van multifunctionaliteit toeneemt met de autonomie van het 
projectteam. 
In de praktijk hoort men in dit kader wel eens vragen als "ik weet dat 
je er veel vanaf weet, maar kan ik met jou ook afspraken maken?". 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat een technische bedrijfskundige in 
het groepsproces een duidelijke toegevoegde waarde kan hebben als 
facilitator. Met name als de facilitator meerdere PSU's heeft geleid, 
kan hij zorg dragen voor collective learning. 

Hypothese iii "Door logistieke besturingsconcepten toe te passen op 
produktontwikkeling kunnen de complexiteit van het project en de 
inzet van schaarse ontwikkelaars zodanig worden gemanipuleerd 
dat de gemiddelde doorlooptijd van produktontwikkeling wordt ge
reduceerd". 

In de vorige paragraaf is aannemelijk gemaakt waarom de gemiddel
de doorlooptijd kan worden verkort door een optimale inzet van 
schaarse ontwikkelaars. De toepasbaarheid van de bottleneckplanner 
kan zodoende in iedere situatie worden toegepast waar sprake is van 
een Pareto verschijnsel waarbij de output van een grote groep capa
citeiten wordt bepaald door een schaarse beperkte groep 
"bottlenecks". Bottlenecks zijn theoretisch altijd aanwezig. Voor ie
dere orderportefeuille is uiteindelijk één capaciteitsbron bepalend 
c.q. beperkend voor de totale output. Ofwel, er is altijd een zwakste 
schakel in een ketting. Op zich is dat echter niet voldoende voor de 
toepassing van de methode. De methode gaat er namelijk ook vanuit 
dat de bottlenecks constant dezelfde zijn en als zodanig ook vooraf 
zijn te identificeren en te plannen. 
Dit betekent ten eerste dat er een bepaalde mate van stabiliteit is in 
de gevraagde produlden in de orderportefeuille, zodat steeds op de
zelfde schaarse vaardigheden een beroep wordt gedaan. 
Ten tweede betekent dit dat de aard van de vaardigheid van de 
bottlenecks complex is, waarmee de schaarste van de ontwikkelaars 
kan worden verklaard. 

200 



Evaluatie: bijdrage aan de Bedrijfskunde 

Ten derde moeten de activiteiten van de bottlenecks een significante 
bijdrage hebben in de doorlooptijd van produktontwikkeling. Ofwel, 
de activiteiten van de bottlenecks bepalen grotendeels het kritieke 
pad. 
Tenslotte moeten de bottlenecks overbezet zijn, ofwel de doorlooptijd 
van de activiteiten die de bottlenecks op het kritieke pad uitvoeren 
bestaat voor een deel uit wachttijden waarin de bottlenecks aan an
dere (belangrijkere) projecten werken. 

Als we deze voorwaarden combineren dan kunnen we stellen dat 
bottlenecks waarschijnlijk bestaan bij de ontwikkeling van meerdere 
complexe produkten tegelijkertijd, waarvan de prestatie aspeCten van 
het produkt die voor de markt relevant zijn, redelijk constant zijn of 
slechts evolutionair wijzigen. Een voorbeeld zou kunnen zijn de 
ontwikkeling van motoren voor de auto-industrie. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan zal de invoering en toepassing 
van de bottleneckplanner (zie paragraaf 6.6) zorgen voor een verla
ging van de wachttijden bij de bottlenecks en daarmee een verkorting 
van de gemiddelde doorlooptijd van produktontwikkeling bij maxi
male output. Als stappenplan voor de toepassing van de bottleneck
planner in een andere situatie kan men het schema in Figuur 6.6-2 
hanteren. 
Als praktische tip voor de toepassing van de methode wordt nog 
vermeld dat de term ''bottleneck" achteraf gezien niet zo gelukkig is 
gekozen. Hoewel hierdoor de analogie met de logistiek duidelijk naar 
voren komt, kan de negatieve klank van de term demotiverend wer
ken op de ontwikkelaars die dit betreft. De term "geniuses" die door 
Takeuchi en Nonaka wordt gehanteerd spreekt in de kader meer tot 
de verbeelding. 

Het ligt voor de hand dat een verlaging van complexiteit van pro
duktontwikkeling ten alle tijde ook leidt tot een verlaging van de 
doorlooptijd. Dit betekent dat deze methode ook in andere situaties 
waar meerdere produkten tegelijkertijd ontwikkeld moeten worden 
leidt tot een verlaging van de doorlooptijd, mits een impliciet ontkop
pelpunt aanwezig is of de mogelijkheid bestaat om een ontkoppelpunt 
te creëren. 
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Als een impliciet ontkoppelpunt aanwezig is, dan kent de organisatie 
naast produktontwikkeling tevens activiteiten die in de innovatieke
ten voorafgaan aan produktontwikkeling. Meestal noemt men dit 
Voorontwikkeling of Research (zie paragraaf 1.3). Dit onderscheid 
tussen verschillende soorten ontwikkelingsactiviteiten vindt men 
waarschijnlijk vooral bij grotere organisaties. Ook hier zal men be
kend zijn met het fenomeen dat de start van een project moeilijk 
exact is de identificeren en dat een produktontwikkeling meer is dan 
een projectmatige activiteit om van een "idee" te komen tot een 
nieuw produkt in de markt (zie paragraaf 6.5). 
Als deze organisaties ook kampen met het fenomeen van achter
standsonderschatting (zie paragraaf 6.4), dan zou ontkoppelpunt 
management kunnen worden toegepast. Hoewel het fenomeen ach
terstandsonderschatting in het promotieonderzoek bij de Centrale is 
geïdentificeerd, is het aannemelijk dat een vergelijkbaar fenomeen 
zich bij andere organisaties voordoet. In meer algemene termen ge
formuleerd betekent achterstandsonderschatting immers dat lange 
termijn activiteiten of capaciteiten worden opgeofferd voor de korte 
termijn. Dit fenomeen is voor veel ontwikkelingsafdelingen duidelijk 
herkenbaar [67]. De vicieuze cirkel zoals beschreven in paragraaf 6.4 
gaat ook in deze situaties op. 
Kortom, de kans is groot dat men een impliciet ontkoppelpunt aan
treft bij grote ontwikkelingsafdelingen met een aparte afdeling voor 
Voorontwikkeling of Research. Als deze afdeling kampt met het fe
nomeen dat de lange termijn structureel wordt opgeofferd ten gunste 
van de korte termijn, dan kan de invoering van ontkoppelpunt ma
nagement de gemiddelde complexiteit van produktontwikkeling re
duceren en daarmee de gemiddelde doorlooptijd verkorten. 

Als er geen impliciet ontkoppelpunt bestaat, zou men kunnen over
wegen een ontkoppelpunt te creëren. Het effect hiervan is dat de 
doorlooptijd niet wordt verkort, maar wel de time-to-rnarket (zie pa
ragraaf 6.7.1). Men gaat immers delen van het te ontwikkelen pro
dukt op voorraad leggen. 
Een ontkoppelpunt zou gecreëerd kunnen worden als: 

men technisch gezien in staat is om onderdelen getest(!) op 
voorraad te kunnen leggen relatief onafhankelijk van het ge
vraagde eindprodukt In feite is dit een verkapte eis voor mo
dulariteit van het systeemontwerp. O.a. Ulrich en Eppinger 
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geven aan dat een modulair systeemontwerp grote voordelen 
kan hebben voor de kwaliteit van produktontwikkeling [22], 
èn 
de doorlooptijd voor de ontwikkeling van de onderdelen op 
voorraad normaal gesproken een significant aandeel vormen 
van de totale doorlooptijd van produktontwikkeling, èn 
het financiële risico van het bederven van de voorraad aan
vaardbaar wordt geacht. Dit wordt enerzijds bepaald door de 
investeringen die gedaan moeten worden om onderdelen op 
voorraad te ontwikkelen en anderzijds door de mate waarin 
gegarandeerd kan worden dat de onderdelen in de (nabije) 
toekomst inderdaad in die vorm worden gevraagd. 

Als het nieuwe ontkoppelpunt goed wordt bestuurd (en daarmee de 
juiste voorraad creëert) zal dit de doorlooptijd van de resterende 
produktontwikkeling verkorten. Simpelweg, omdat een aantal lang
durige activiteiten voor het oog van de klant zijn geëlimineerd. 
Op deze laatste variant, het creëren van en ontkoppelpunt wordt in 
de volgende paragraaf teruggekomen. 

7.3 Richtingen voor verder onderzoek 
Om de logisch volgende onderzoeksstappen te definiëren wordt in 
deze paragraaf kort ingegaan op de logische en tevens chronologi
sche volgorde van het promotieonderzoek. Terugkijkend op de re
sultaten van het promotieonderzoek wordt het verkorten van de 
doorlooptijd van produktontwikkeling beschreven als het pellen van 
een uiS. De ui representeert het probleem van het verkorten van de 
doorlooptijd, met het pellen van de schillen komt men steeds dichter 
bij de kern van de ui c.q. het probleem. (Bovendien bestaat er een gerede 
kans dat men tranen in de ogen krijgt, wat ook bij een dergelijk onderzoek 
goed mogelijk is.) 

De eerste schil is de meest voor de hand liggende: de planning van een 
project. De planning is immers de meest tastbare vorm van door
looptijd. Een projectplan is in dit onderzoek gedefinieerd als een 

s "Peeling the onion" is een zegswijze die door Amerikanen wordt 
gehanteerd als men door analyse stap voor stap (schil voor schil) 
meer inzicht krijgt in het probleem. 
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ontwerp van een ontwikkelingsproces. Hiermee wordt duidelijk ge
maakt dat een planning ook een produkt is en als zodanig bepaalde 
prestatie eisen kent. Twee voor de hand liggende eisen van de pres
tatie van het produkt "planning" zijn betrouwbaarheid en doorloop
tijd. 
Door gedetailleerde analyses van planningen zijn een aantal moge
lijkheden geïdentificeerd om de geplande doorlooptijd realistisch te 
verkorten: de negen richtlijnen voor Concurrent Engineering. De toe
gevoegde waarde voor de onderzoeker in deze fase was het leren 
kennen van de realiteit van produktontwikkeling 10% inspiratie en 
90% transpiratie. Door deze analyses werd ik geaccepteerd als een 
gesprekspartner tijdens de eerste fase van produktontwikkeling en 
raakte ik betrokken bij het proces van het opstellen van een planning: 
de tweede schil van de ui. 

Hier bleek al gauw dat de parameters multifunctionaliteit en auto
nomie een duidelijke invloed hebben op de effectiviteit van het plan
ningsproces. In de startsituatie werden planningen gemaakt door 
functionele teams die geen zeggenschap hebben over de daadwerke
lijke inzet van capaciteit. 
Door de autonomie en multifunctionaliteit stapsgewijs te vergroten 
groeide men naar een mengvorm tussen lichtgewicht- en zwaarge
wicht-projectleider met een multifunctioneel team. Dit verbeterde het 
planningsproces enorm (uiteindelijk tot de PSU) en verkorte o.a. door 
de toepassing van de negen richtlijnen voor concurrent engineering 
de doorlooptijd. Deze processen heb ik een aantal maal voor ver
schillende projecten meegemaakt. 

De derde schil begint met een analyse van de problemen die onder an
dere tijdens deze PSU's werden geïdentificeerd. Daarbij vielen twee 
zaken op die later de aanleiding vormden voor de definitie van een 
nieuwe methode: 

de complexiteit van het project en daarmee de doorlooptijd 
werd in grote mate bepaald door de complexiteit van de 
vraag. 
een beperkte groep schaarse ontwikkelaars bepaalde een 
groot deel van de doorlooptijd van de projecten en van de 
output van de Centrale: de bottlenecks. 
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Enerzijds bleek dat de complexiteit grotendeels werd bepaald door 
de mate waarin men op "bestaande" ontwikkelingen verder kon 
bouwen. Anderzijds bleek dat het probleem van bottlenecks zich 
vooral voordeed bij complexe produkten, ofwel als men nauwelijks 
op bestaande ontwikkelingen kon verder bouwen. Een vicieuze cirkel 
werd ontdekt waarin beide aspecten elkaar negatief versterken 
(achterstandsonderschatting). Een analogie met logistieke besturing 
werd gezien in de aanwezigheid van bottlenecks (Theory of Con
straints) en de besturing van een ontkoppelpunt in een logistieke ke
ten. Een drietal logistieke besturingsconcepten werden aangepast 
voor Ontwilç.keling en in de praktijk toegepast orderacceptatie op 
basis van bottlenecks, ontkoppelpunt management en daarvan afgë
leid vrijgave van nieuwe technologie op voorraad. Hierdoor werd de 
gemiddelde complexiteit gereduceerd, de inzet van bottlenecks ge
optimaliseerd en daarmee de gemiddelde doorlooptijd geminimali
seerd. 

De vraag is nu: is dit het einde van de derde schil en zo ja, wat wordt 
de logische vierde schil om de doorlooptijd verder te verkorten. 

Ontkoppelpunt verleggen 
In paragraaf 6.7.1 ''Plaats van het ontkoppelpunt'' is uitgelegd dat het 
ontkoppelpunt in eerste instantie is gelegd tussen Produktontwikke
ling en Voorontwikkeling. De belangrijkste reden hiervoor was de eis 
van Minimalisering van risico (zie onderzoeksopzet paragraaf 2.2). 
Als men echter de logistieke theorie volgt dan kan een bedrijf het 
ontkoppelpunt op een aantal plaatsen leggen. Idealiter zijn alle acti
viteiten vóór het ontkoppelpunt onafhankelijk van de orders en alle 
activiteiten na het ontkoppelpunt orderspecifiek Muntslag [68] defi
nieert het Order-independent Specification Level (OSL) als: het laag
ste niveau van produkt definitie dat nog steeds onafhankelijk is van 
een willekeurige order. Muntslag identificeert vijf verschillende 
OSL's (zie Tabel 7.3-1) .. 
Als men dit toepast op ontwikkeling dan heeft de hoogste OSL de 
kortste time-to-market. 
Door in de Centrale te kiezen voor de bestaande (organisatorische) 
scheiding tussen Produktontwikkeling en Voorontwikkeling hebben 
we een OSL 1 gedefinieerd. Het laagste niveau van produktdefinitie 
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dat in onze situatie nog steeds redelijk onafhankelijk is van een 
klanten order zijn de verschillende technologieën. 

Tabel7.3-1 Definitie van ontkoppelpunten volgens Muntslag 

Stel dat we de eis Minimalisering van risico loslaten en de keuze van 
OSL maken puur en alleen gericht op de minimalisering van de 
doorlooptijd, dan moeten we nagaan of OSL 2 of zelfs OSL 3 of 4 
haalbaar zijn. 
OSL 2 zou betekenen dat één variant van een verwachte produktfa
milie volledig op voorraad zou worden ontwikkeld, waarna bij de 
eerste order een afgeleid type ontwikkeld zou kunnen worden. 
OSL 3 zou betekenen dat bepaalde (delen van) componenten op 
voorraad zouden worden gelegd, zodat ze vervolgens bij een order 
direct toegepast kunnen worden. Aan de hand van de analyses van 
de planningen kan men eenvoudig die component selecterEm die in 
het gros van de gevallen de doorlooptijd van produktontwikkeling 
bepaalt. 
Voor OSL 4 moet er sprake zijn van een redelijk modulair sys
teemontwerp, waarbij één module één produktfunktie vervult. Dit 
wordt ook wel een orthogonaal ontwerp genoemd. In de Centrale is 
hiervan geen sprake (zie bijlage). 

Om te kunnen beoordelen of het verleggen van het ontkoppelpunt in 
deze richting realistisch is, moet eerst worden nagegaan of het voor 
het produkt in kwestie technisch haalbaar is. Als dit zo is zal vervol
gens het financieel risico moeten worden bekeken. Hierbij moet men 
overigens niet vergeten dat het relatieve effect van de toename van 
ontwikkelingskosten op de winstgevendheid relatief gering is, als 
men hierdoor significant sneller op de markt kan zijn (zie Figuur 1.2-
3 "Belang van een korte doorlooptijd van produktontwikkeling vol
gens McKinsey"). 
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Pas hiermee zou de derde schil zijn gepeld en hiermee zijn alle onder
zoeksparameters behandeld: 

de projectplanning (eerste schil), 
de autonomie en de multifunctionaliteit van het projectteam 
(tweede schil), 
de Informatie Technologie hulpmiddelen voor het sys
teemontwerp (buiten het onderzoek), 
de complexiteit van het project en de inzet van schaarse ont
wikkelaars in het project (beide derde schil). 

Het laatste deel van deze paragraaf gaat in op de vierde schil. 

Technisch verbeteren 
Bij het pellen van de ui valt op dat de onderzoeker steeds verder be
trokken wordt in de techniek. Daar waar een planning analyseren 
nog als een administratieve bureau-activiteit kan worden afgedaan, 
blijkt uit het verleggen van het ontkoppelpunt dat men in staat moet 
zijn om de technische afhankelijkheden in een produktontwerp te 
kunnen beoordelen. Daarom denk ik dat de vierde schil (en waar
schijnlijk de kern) van de problematiek bestaat uit het verbeteren van 
de technische kwaliteit van ontwikkeling. In zoverre zou het inhou
delijk verbeteren van Informatie Technologie hulpmiddelen in deze 
schil thuishoren. 
Als aanpak zou ik drie fasen willen voorstellen die door verbetering 
van de technische kwaliteit leiden tot een verkorting van time-to
market. 

Fase 1 First-time-right ontwerpen. In deze fase wordt geprobeerd om 
alle iteraties in het ontwikkelingsproces te elimineren. Het 
zou kunnen voorkomen dat hierdoor de ontwerp- of simula
tie-fase wordt verlengd en aanvankelijk de totale doorlooptijd 
zelfs gelijk blijft. Men moet dan echter niet vergeten dat de 
betrouwbaarheid is toegenomen. Als projectleider heb ik lie
ver één gegarandeerde ontwerpcyclus van 6 maanden dan 2 
cycli van drie maanden, met de kans dat er een derde cyclus 
nodig is. In paragraaf 7.1 is reeds aannemelijk gemaakt dat 
een toename van de gemiddelde betrouwbaarheid van plan-
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ningen leidt tot een verkorting van de gemiddelde doorloop
tijd. 

Fase 2 Versnellen van activiteiten. In deze fase wordt geprobeerd om 
de resterende activiteiten te versnellen. Hierbij moet men 
vooral denken aan de toepassing van Informatie Technologie 
en het proberen te elimineren van fysieke prototypes. Aardige 
successen worden bijvoorbeeld gemeld door producenten van 
vliegtuigen die met behulp van Virtual Reality tijdens de 
ontwerpfase virtueel door het produkt kunnen "wandelen" 
om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ook hier is 
(helaas) de statische modellering van produkten veel verder 
dan de dynamische modellering. Als men bijvoorbeeld de 
stroom van brandstof door een werkende motor dynamisch 
kon volgen, dan zou er sprake zijn dynamische Virtual Rea
lity. 

Fase 3 Elimineren van controles. Het summum van first-time-right is 
het elimineren van controles. Dit is het bewijs dat men het 
produktontwerp volledig beheerst. Met name metingen op 
het gebeid van levensduur van produkten (lampen, motoren, 
etc.) kosten erg veel tijd en zijn een bewijs van de onzekerheid 
over de technische werking van het produkt. 

Ik heb absoluut niet de illusie dat ik met de globale beschrijving van 
deze fasen een nauwkeurige afbakening heb gemaakt voor een tech
nisch vervolgonderzoek. Ik hoop hiermee een grove richting aan te 
geven waarbinnen vanuit een technische invalshoek een onderzoek 
kan worden gestart om de doorlooptijd van produktontwikkeling 
verder te verkorten. Zo blijft Doorlooptijdverkorting In Ontwikkeling ... 
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Bijlage A: de werking van een beeldbuis 

In deze bijlage wordt kort de werking van een beeldbuis beschreven. Tevens 
wordt een toelichting gegeven op het fabricage proces voor beeldbuizen. De 
belangrijkste boodschappen van deze bijlage zijn: 

een beeldbuis is een relatief complex produkt waarbij bijna alle pa
rameters op een of andere manier van etkaar afhankelijk zijn. Er is 
dus absoluut geen sprake van een modulair ontwerp. 
het fabricageproces van beeldbuizen is grotendeels te karakteriseren 
als procesindustrie. 

A.l De werking van de kleurenbeeldbuis 
Een kleurenbeeldbuis bestaat in hoofdzaak uit een glazen ballon met 
aan de voorzijde een beeldscherm en aan de achterzijde een elektro
nenkanon en een afbuigspoeL Op het beeldscherm is aan de binnen
zijde een lichtgevoelige (fluorescerende) fosforlaag in rode, groene en 
blauwe stippen of lijnen aangebracht. Het kleurenbeeld wordt opge
bouwd uit deze drie primaire kleuren rood, groen en blauw, waaruit 
alle kleuren gemaakt kunnen worden. 
In de hals van de buis bevindt zich het elektronenkanon met drie 
kathodes, voor het rode, groene en blauwe signaal. De kathodes zijn 
bedekt met een stof, die bij verhitting elektronen afgeeft. De bundels 
elektronen worden door de 'lenswerking' van de op verschillende 
elektrische spanningen aangesloten metalen onderdelen van het 
elektronenkanon gefocusseerd en met grote snelheid in de richting 
van het beeldscherm geschoten. De elektronen komen tegen de fos
forlaag van het beeldscherm, waardoor deze op de geraakte plaatsen 
oplicht. 
Aan de binnenzijde van het beeldscherm is op ongeveer 10 mm vóór 
de fosforlaag een dunne metalen plaat geplaatst, voorzien van een 
patroon van kleine gaatjes. Deze plaat, het schaduwmasker, zorgt 
voor de 'kleurselectie' d.w.z. bepaalt dat de elektronen, afgegeven 
door de drie afzonderlijke kathodes, de fosforlaag achter het scha
duwmasker op de juiste plaats treffen. 
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Figuur: Doorsnede van een kleurenbeeldbuis 

Televisie 
Het doel van een televisiesysteem is om een beeld met een camera op 
te nemen, dit om te zetten in een elektrisch signaal dat over een 
transmissiekanaal wordt overgedragen, om aan de ontvangzijde om
gezet te worden in een afbeelding van het opgenomen beeld. 
Bij het opnemen wordt een beeld gesplitst in een rood, groen en 
blauw deelbeeld, punt voor punt afgetast. De camera geeft een elek
trisch signaal af, waarvan de grootte op ieder moment een maat is 
voor de helderheid van het beeld in resp. rood, groen en blauw voor 
het op dat moment afgetaste beeldpunt. De aftasting gebeurt in hori
zontale lijnen, van boven naar beneden. Dit wordt vele malen per se
conde herhaald om bewegende beelden te kunnen overdragen. Op 
deze manier wordt de gehele helderheidstructuur van het beeld door 
de camera omgezet in een variërende elektrische spanning, het vide
osignaal. 
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Computer 
In de computermonitor wordt het beeld op dezelfde wijze afgetast, 
echter het aantal beeldlijnen en beelden per seconde kan sterk varië
ren. De beeldbuizen verschillen in principe niet van die voor televi
sietoepassing. 
De informatie uit het videosignaal wordt in de TV-ontvanger uitein
delijk via een transmissiekanaal toegevoerd aan het elektronenkanon 
van de beeldbuis; bij de computermonitor wordt het signaal vanuit 
de computer toegevoerd. De intensiteit van de elektronenbundels 
wordt met deze informatie gevarieerd. 
Ieder van de drie elektronenbundels ontvangt slechts de informatie 
van één kleur. De drie bundels worden gezamenlijk, door een om de 
buitenzijde van de hals van de beeldbuis aangebrachte afbuigspoel, 
afgebogen. De afbuigspoel bestaat uit twee windingenstelsels. Met 
deze twee stelsels worden een verticaal en een horizontaal georiën
teerd magnetisch veld opgewekt die de elektronenbundels in hori
zontale respectievelijk verticale richting afbuigen. Er worden hier
door drie samenvallende rasterbeelden op het beeldscherm geschre
ven; en zo wordt uiteindelijk het door de TV-camera opgenomen 
beeld, of het door de computer gegenereerde beeld, op het beeld
scherm gevormd. 
De glazen conus, de verbinding tussen het beeldscherm en de hals, is 
aan de binnenzijde bedekt met een geleidende laag om de elektronen 
van het scherm terug te voeren. De beeldbuis is luchtledig (vacuüm) 
om te voorkomen dat enerzijds gasmoleculen een schadelijke invloed 
hebben op de levensduur van de beeldbuis en anderzijds elektronen 
tegen gasmoleculen botsen en hierdoor hun energie verliezen en ver
strooid worden. 
Optische coatings kunnen op de buitenzijde van het scherm aange
bracht worden voor anti-reflectie en anti-statische eigenschappen. 

A.2 Hoe wordt een kleurenbeeldbuis gemaakt? 
Een kleurenbeeldbuis is, zoals hiervoor beschreven, hoofdzakelijk 
opgebouwd uit een glazen beeldscherm, een schaduwmasker, een 
glazen conus, een elektronenkanon, een metalen binnenconus en een 
afbuigspoeL Voordat het beeldscherm diverse bewerkingen onder
gaat ten behoeve van het aanbrengen van de lichtgevoelige fosforen, 
wordt eerst het schaduwmasker hierin 'pas' gemaakt; beeldscherm 
en schaduwmasker vormen samen dan de maskerschermcombinatie. 
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bijlage A: de werking van een beeldbuis 

Het schaduwmasker en het beeldscherm behoren vanaf deze fabrica
gebewerking bij elkaar en mogen bij de verdere procesgang niet meer 
verwisseld worden. Een procesgang die op enkele duizendsten van 
mm' s luistert. 
De lichtgevoelige fosfor wordt aan de binnenzijde van het beeld
scherm aangebracht en vormt uiteindelijk stippen of verticale lijnen, 
telkens naast elkaar opgebouwd uit de kleuren rood, groen en blauw. 
Bij het aanbrengen hiervan in het zogenoemde 'flow coat' -proces 
wordt als eerste de oplossing met groene fosfor in het beeldscherm 
gegoten. Na het drogen wordt het schaduwmasker in het beeld
scherm gemonteerd, waarna met behulp van een ultraviolette (UV) 
lichtbron de lichtgevoelige groene fosför belicht wordt. Daar waar 
het schaduwmasker het licht doorlaat, wordt de fosfor uitgehard. Na 
het uitnemen van het schaduwmasker wordt de onbelichte fosfor uit 
het beeldscherm gewassen. Deze wordt opgevangen, teruggewonnen 
en eventueel later opnieuw gebruikt. Op het scherm zijn nu uitge
harde stippen of verticale lijnen van groene fosfor achtergebleven. 
Hierna worden op dezelfde wijze de blauwe en de rode fosforlagen 
aangebracht. 
Bij zogenaamde matrixbuizen (zwart tussen de kleurstippen of -
lijnen, voor een hoger contrast) wordt vóór het aanbrengen van de 
kleurlosforen eerst 'zwart' aangebracht. Nadat de drie kleurfosforen 
zijn aangebracht, wordt het gehele fosforpatroon met een laag alumi
nium bedekt. De aluminiumlaag zorgt voor de geleiding van de 
elektronen en kaatst tevens het naar binnen uitgestraalde licht van de 
oplichtende fosfor naar buiten terug (spiegelwerking). 
Intussen is de glazen conus aan de binnenzijde bedekt met een gelei
dende laag. Op de conusrand wordt een emaillepasta aangebracht 
waarna conus en maskerschermcombinatie, met de inmiddels ge
monteerde metalen binnenconus, onder hoge temperatuur aan elkaar 
worden geplakt. De metalen binnenconus dient voor magnetische af
scherming. 
Hierna wordt het elektronenkanon in de hals van de conus gesmol
ten en de ballon onder hoge temperatuur vacuüm gezogen en ver
volgens dichtgesmolten. De ballon is nu buis geworden. 
Een, in een eerder stadium, aan de binnenzijde van de conus aange
brachte getter wordt door middel van elektromagnetische verhitting 
verdampt, om de nog overgebleven restgassen te binden. 
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bijlage A: de werking van een beeldbuis 

De buitenzijde van de conus van de beeldbuis wordt voorzien van 
een geleidende laag en om de schermrand wordt voor beveiliging te
gen implosie een metalen band (de zogenaamde krimpkap) aange
bracht. 
Als laatste wordt de afbuigspoel over de hals tegen de conus gescho
ven. Na diverse metingen en enkele eindbewerkingen, wordt de af
buigspoel ingesteld voor een gelijkmatige en zuivere bestrijking van 
de rode, groene en blauwe elektronenbundels over het gehele beeld
scherm (het 'matchen'). Hierna wordt de afbuigspoel gefixeerd. 
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Stellingen · · ·- -· 
behorend bij het proefschrift 

Door looptijdver korting 
In Ontwikkeling 

van 

W ald Siskens 



Concurrent Engineering wordt in de praktijk door gezond 
denkende ontwikkelaars impliciet toegepast. Dit vereenvou
digt de introductie van het concept, maar kan de expliciete 
toepassing ervan compliceren. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 2. 

II 
Naarmate de autonomie van een projectteam wordt vergroot, 
kan de eventuele multifunctionaliteit beter worden benut. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 7. 

lil 
Als de betrouwbaarheid van projectplanningen toeneemt, 
neemt de doorlooptijd van projecten af. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 7. 

IV 
Door de acceptatie van nieuwe projecten te sturen op de be
schikbaarheid van bottleneck-capaciteit nemen de wachttijden 
van projecten af en daarmee de doorlooptijd. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 6. 

V 
Tussen Voorontwikkeling en Produktontwikkeling bestaat een 
Klanten-order Ontkoppelpunt.. Door dit ontkoppelpunt te ma
nipuleren kan de complexiteit van produktontwikkeling wor
den gereduceerd en daarmee de doorlooptijd worden verkort. 
Dit proefschrift, hoofdstuk 6. 



VI 
Een produktspecificatie hoort niet de input te zijn voor, maar de 
output te zijn van een gestructureerde interactie tussen Mar
keting, Ontwikkeling en Produktie. 

VII 
Het plannen van een produktontwikkelingsproject kan worden 
omschreven als het o~~-~~pen van het ontwikkelin~_!:_<?_c:~s. 
Daarom moeten goede ontwerpers goed kunnen plannen. 

VIII 
Het expliciet toepassen van een reeds impliciet toegepaste 
werkwijze heeft wel degelijk toegevoegde waarde. Organisatie
adviseurs ontlenen hieraan veelal hun bestaansrecht. 

IX 
Met de stelling "Nothing in this world is so powerJul as an idea 
whose time luls come" was Victor Hugo de grondlegger van het 
concept "marktven ster". 
Vrij naar Victor Hugo. 

x 
De snelheid waarmee met computers documenten kunnen 
worden gegenereerd is niets vergeleken bij de snelheid waar
mee documenten met computers kunnen worden vernietigd. 
Eigen ervaring. 



XI 
Het licht aan het einde van de tunnel kan ook een naderende 
trein zijn. 

XII 
Ontwikkelaars lijken soms net mensen. 

XIII 
Als een promovendus zijn of haar wijsheid laat schijnen op 
onderwerpen van zeer uiteenlopende aard, dan is er volgens 
de "Algemene richtlijnen bij promoties" sprake van schertsen. 
Als het toepassen van wijsheid zich kennelijk uit in het maken 
van grappen, verdient het wellicht aanbeveling om ervaren ca
baretiers op te nemen in een promotiecommissie. 
Vrij naar "Algemene richtlijnen bij promoties", Dienst Bestuurlijke 
Zaken, Technische Universiteit Eindhoven. 

Wald J.A.M. Siskens, 1 maart, 1996 


