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Abstract 

This thesis is part of the conclusion of a graduation project, performed at 
Prodrive B.V., a manufacturer of industrial electronics. At the start of the 
project, the management feit the need to set up a Management Information 
System. This need wa~ investigated and confirmed. A structure has been 
designed to function as the basis for deploying the use of Management 
Information in the different business areas. In the most important areas, 
information tools and indicators have been described in detail. 
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Voorwoord 

Dit rapport vormt onderdeel van de afsluiting van mijn afstudeerproject. Met 
de afsluiting van dit project zal ik ook mijn studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven afronden. Het project is uitgevoerd 
in de periode van december 2005 tot en met augustus 2006 bij Prodrive B.V. 

Ik kijk met plezier terug op deze periode, waarin ik veel geleerd heb. Middels 
dit voorwoord wil ik graag alle mensen bedanken die een rol hebben gespeeld 
in mijn afstudeerproject. Allereerst Hans Verhagen, die ik ooit tijdens mijn 
bijbaan als taxichauffeur als klant mocht hebben, waarna visitekaartjes zijn 
uitgewisseld. Zonder dit eerste contact zou ik nooit bij Prodrive 
terechtgekomen zijn. 
Een speciale dank gaat uit naar Pieter Janssen, mijn bedrijfsbegeleider, die 
immer tijd wist vrij te maken om mij te helpen in de voortgang van het project 
door middel van een positieve, doch kritische houding ten opzichte van mijn 
werk. Ook de andere leden van het Management Team, Arno van der 
Heijden, Leon van der Laar en Peter de Haardt, hebben ondanks de drukke 
agenda's de nodige tijd vrijgemaakt. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel 
meer personen binnen Prodrive die mij hebben ondersteund in dit project en 
die ik via deze weg allemaal wil bedanken voor de prettige samenwerking. 

Daarnaast wil ik ook dhr Van der Veeken, mijn TU-begeleider, bedanken voor 
zijn actieve rol in dit project. Zijn goede feedback heeft mij steeds geholpen 
reeds geschreven stukken te verbeteren, maar ook advies over de te volgen 
aanpak in het vervolgtraject mocht niet ontbreken. Ook de tweede 
beoordelaar, dhr Nagel, wil ik bedanken voor zijn inbreng. 

Tenslotte wil ik mijn ouders en mijn vriendin Agnès bedanken voor de morele 
steun gedurende mijn studie in het algemeen en deze afstudeerperiode in het 
bijzonder. 

Rudie Brouwers 
Son, augustus 2006 
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Samenvatting 

Prodrive is een bedrijf dat industriële electronica ontwikkelt en produceert. 
Vanaf de oprichting van het bedrijf in 1993 tot op heden kenmerkt het bedrijf 
zich door een sterke groei. De strategie die deze groei mogelijk maakt is het 
in eigen huis ontwikkelen én produceren van klantspecifieke hoogwaardige 
electronica toepassingen. Prodrive neemt hierbij de ontwikkelkosten voor 
eigen rekening en de prijs per product wordt in het begin van het 
ontwikkelingstraject vastgesteld . Voor de klant betekent dit dat klantspecifiek 
ontworpen producten worden geleverd tegen off-the-shelf voorwaarden. Voor 
Prodrive betekent dit dat elk product een levenscyclus kent met eerst een 
periode van investeringen, die later moeten worden terugverdiend. 

Probleemstelling 

Met behulp van oriënterende interviews met de leden van het Management 
Team zijn de spelende problemen in kaart gebracht. Door onderliggende 
relaties tussen de symptomen van de problemen en de vermoedelijke 
oorzaken vast te stellen is onderstaande probleemkluwen opgesteld: 

Mobiliteit 
mensen --+ competenties 

ontbreken 
van Ml 

! 
TVB 

Product
varieteit 

\ 
Onbenut Externe 

Kwaliteit 

Het 'ontbreken van voldoende Management Informatie (Ml)' is een van de 
grondoorzaken. Deze grondoorzaak zal in deze afstudeeropdracht verder 
worden onderzocht. De overige problemen / oorzaken vallen buiten de scope 
van het onderzoek. De opdracht luid dus als volgt: 

Het ontwerpen en implementeren van een Management Informatie 
Systeem (MIS) 

Met deze opdracht is aan de slag gegaan. 
Aanpak 

Een (externe) bedrijfsoriëntatie alsook een literatuurstudie over het onderwerp 
waren reeds uitgevoerd vóór de start van de afstudeeropdracht. Binnen het 
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bedrijf is eerst begonnen met oriënterende interviews om het bedrijf en de 
spelende problemen te leren kennen. Een initiële probleemstelling en 
opdrachtformulering zijn vastgesteld . Ook is meteen gestart met het doen van 
proefevaluaties aan de hand van proef Key Performance Indicators (KPl's) om 
zo al praktijkervaring op te doen met dit soort metingen en evaluaties. 
Na vaststell ing van de opdracht zijn twee benaderingen parallel gevolgd. In de 
eerste plaats een top-down benadering. De strategie van Prodrive is 
(opnieuw) bediscussieerd met het gehele Management Team en 
ge(her)definieerd. De strategie kan dan worden vertaald naar KPl's voor het 
bedrijf als geheel, van waaruit weer KPl's voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen bepaald kunnen worden. Aan de andere kant is er de 
bottom-up benadering. In deze benadering wordt eerst op het laagste niveau 
gekeken welke informatie de werknemers nodig denken te hebben bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden en/of wanneer zij denken een goede 
prestatie te hebben neergezet. Ook de beschikbaarheid van informatie is 
meegenomen in de bottom-up benadering. 
Beide benaderingen hebben tot bepaalde inzichten geleid. Door deze te 
combineren en opnieuw te bespreken is gekomen tot een Management 
Informatie Systeem (MIS) ontwerp. Dit is een raamwerk waarin alle 
Management Informatie initiatieven gehangen kunnen worden. In de 
belangrijkste gebieden van dit raamwerk zijn deze initiatieven verder 
uitgewerkt, namelijk de Product Levens Cyclus (PLC), het Quality en Logistics 
(Q&L) report en de Proces-KPl's voor de processen productie, inkoop en 
logistiek. 
In het laatste hoofdstuk zijn conclusies getrokken over de compleetheid en 
relevantie van het ontworpen raamwerk. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen 
gegeven met betrekking tot de verdere implementatie van het geheel. 

Resultaten 

De door het management gevoelde behoefte aan meer sturing op cijfers, 
wordt bevestigd door het plaatsen van het bedrijf Prodrive op de groeicurve 
van ------ ----------- Greiner: 

Ptulse 3 ase 4 Ptulse 5 
011olu~o11 ? 

C Evillu.i1ID11 
.2 
j 
C: 

ë 
0 
'S i Lead 

ctlon 

Age of Organiution Matura 
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In de tweede levensfase van een bedrijf, de 'direction' fase, neemt de 
behoefte aan sturing op 'objectives' toe. De vraag is dan hoe op deze 
behoefte in te springen. Hoe moet een Management Informatie Systeem voor 
Prodrive eruit zien. De keuze is gemaakt een eigen bedrijfsspecifieke 
structuur te ontwerpen , daarbij rekening houden met een aantal criteria die 
vanuit de literatuur zijn opgesteld, namelijk: 

• Measures are diverse and complementary 
• Measures are objective and accurate 
• Measures are informative 
• Benefits outweigh casts of collection 
• Measures reflect system causality 
• Measures communicate strategy 
• Measures create incentives for improvement 
• Measures improve decision-making 

De twee benaderingen, top-down en bottom-up, leverden van twee kanten 
een kijk op de te ontwerpen structuur op. Top-down: de strategie is herzien. 
De marktgerichte bedrijfsaanpak, met 'customer intimacy' hoog in het vaandel 
blijft gehandhaafd . Hieraan wordt toegevoegd een verbetering van de interne 
processen. Effectiviteit en productiviteit zullen de komende jaren verbeterd 
moeten worden. Bottom up: de teamleiders zijn het eens; het product moet in 
het middelpunt van een informatiesysteem staan. Elk product is anders, 
waarbij er andere eisen aan bijvoorbeeld kwaliteit of leverbetrouwbaarheid 
zullen worden gesteld . Dit moet in een zulk systeem worden verwerkt. 

De proef-evaluaties leverden ook de nodige inzichten op met betrekking tot de 
keuzes voor bepaalde informatie tools en/of indicatoren. 

Ontwerp MIS 

De twee benaderingen zijn geïntegreerd om tot één Management Informatie 
Systeem (MIS) structuur te komen. Deze is op de volgende pagina geplaatst. 
In bijlage D is een versie op A3 formaat te vinden. In het ontwerp zijn 
verschillende niveaus aangebracht. Op organisatie-niveau zijn enkele Key 
Performance Indicators (KPl 's) gedefiniëerd. De prestatie van de organisatie 
wordt gevormd door de prestatie van de verschillende producten , een niveau 
lager. Deze producten worden ondersteund door de primaire processen -
weer een niveau lager - welke weer worden ondersteund door de 
ondersteunende processen. 
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Organisatie 
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processen 

Opte lling PLC's en bezettingsresultaat uurtarieven (management) 
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Profiel klantenwensen Q & L 

" Warranty returns 
" First Pass Yield 

" RLIP binnen-contractueel 
" Leverbetrouwbaarheid service 

Quality 

"Warranty returns: Product Engineer 
• root causa Production: Process Engineer 
• root causa Component defect: Purchaser 
• root causa Design: Engineer 

... First Pass Yield = % no repair in functionele test: Process Eng 

Product Engineer: 
• past warranty period returns 
... non warranty returns (mis-used) 
• No Faults Found returns 
• Second time returns 

Process Engineer: 
• Process Yield = % no repair per processtap / overall 
• Process Accuracy = % no repair no overrule per processtap 

Logistiek 

" Doorlooptijd -betrouwbaarheid 
van het order-pieken 

• Kwa liteit order-pieken 
• Voorraadbetrouwbaarh eid 
• Omloopsnelheid voorraad 

eindproducten / halffabrikaten 
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Purchaser: 
• RLIP binnen-contractuele orders 
• Worst case lead time 
• Leverbetrouwbaarheid service 

Purchaser: 
• CLIP 
* RLIP buiten-contractuele orders 
• Doorlooptijd (kan de norm omlaag?) 

Development Service 

• Time To Marke! □ 

De drie belangrijkste onderdelen in deze MIS structuur zijn de Product Levens 
Cyclus (PLC), het Quality en Logistics (Q&L) report en de proces-KPl's. 

De PLC omvat een financiële realisatie over de afgelopen periode van een 
product en een voorspelling voor de rest van de looptijd. De voorspellingen uit 
verleden kunnen naast de 
realisatie worden gelegd om 

de te zien in 
voorspellingen 

hoeverre 
betrouwbaar 

z1Jn. Op organisatieniveau 
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met een 
de 
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bezettingsresultaat 
financiële bedrijfsprestatie 
vormen. Ook 

te 
de 

voorspellingen kunnen 
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een betere lange termijn 
capaciteitsplanning te kunnen 
maken. Een voorbeeld PLC 
ziet er uit als hiernaast. 
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Tijd 

Het Q&L report omvat een aantal prestatie indicatoren op de gebieden 
kwaliteit en logistiek, die dienen om de klanttevredenheid hoog te houden, 
zodat een klant terug zal komen voor een volgend product. Een lange termijn 
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gedacht maakt dit Q&L report nodig naast de slechts financiële insteek van de 
PLC. Eventueel kan er de afweging worden gemaakt bij één product 
financieel minder te presteren, maar daardoor wel de klant te houden voor 
andere producten. Bij elk product zijn de eisen m.b.t. kwaliteit en logistiek 
anders. Een overall Prodrive getal over kwaliteit of leverbetrouwbaarheid zegt 
dus weinig. Prodrive wil niet aan elke klant 98% leverbetrouwbaarheid geven. 
De klant die graag 99% wil moet dat kunnen krijgen en de andere klant die 
tevreden is met 95% hoeft geen 98% met bijbehorende kosten te krijgen. De 
KPI op organisatie-niveau bestaat daarom uit een 'profiel'. Het percentage 
klanten waarbij de het gewenste prestatieniveau wordt gehaald is de prestatie 
van de organisatie op dit vlak. Een voorbeeld staat hieronder: 

ja/nee 
FPY gewenst gerealiseerd target wegingsfactor 

Klant A 99,0% 99,0% 1 3 

Klant B 95,0% 98,0% 1 2 

Klant C 98,0% 97,0% 0 3 

Klant D 97,0% 95,0% 0 1 

gemiddeld 97,3% 97,3% 1 

FPY-
klantindex 55,6% 

De primaire en ondersteunende processen zijn er om de productprestatie op 
zowel PLC als Q&L te doen toenemen. De werkzaamheden in deze 
processen zijn vaak echter niet direct toe te schrijven aan een product. 
Daarom kan er voor elk proces één of meerdere generieke KPl's worden 
gedefiniëerd. Voor de belangrijkste primaire processen, productie, inkoop en 
logistiek, zijn deze KPl's verder uitgewerkt. Voor de overige primaire 
processen en de ondersteunende processen kan dit eventueel later nog 
gebeuren. 

Conclusies & Aanbevelingen 

Vanuit drie invalshoeken zijn conclusies getrokken over het ontworpen MIS. 
Ten eerste zijn de sterktes en zwaktes van de ontworpen structuur benoemd. 
De 'Time-To-Market' en 'innovativiteit van het design' zijn factoren die een 
grote rol spelen in de verwerving van klanten, maar in de ontworpen structuur 
moeilijk te plaatsen zijn. Naast deze factoren is het ontworpen systeem 
voldoende compleet beoordeelt. 
Ten tweede is het MIS met behulp van de eerder genoemde uit de literatuur 
gedestilleerde criteria nogmaal tegen het licht gehouden. Voor elk criterium is 
beoordeeld in hoeverre het systeem hieraan voldoet. 
Ten derde is de oorspronkelijke probleemstelling en opdrachtformulering 
nogmaals aangehaald om te beoordelen in hoeverre de opdracht is vervult en 
de problemen zijn opgelost. 
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Het implementeren van het MIS, zoals dit ook in de opdrachtformulering stond 
zal echter nog lang niet zijn afgerond. Dit gebeurt stapje voor stapje. 
Bovendien worden de problemen niet opgelost door slechts het in stelling 
plaatsen van welk MIS dan ook. Hier is meer voor nodig. Daarom is er ook 
een aanbeveling gedaan over de aanpak gedurende de implementatie. Om 
ervoor te zorgen dat er ook gewerkt wordt met de indicatoren (alsook andere 
feedback uit de organisatie), is het opzetten van zogenaamde "Quality 
Circles" een goed instrument. Het idee is dat overal in de organisatie 
regelmatig prestatiebesprekingen plaatsvinden, waarbij KPl's, maar ook 
andere zaken als input kunnen dienen. De output zijn verbeteracties, die 
vervolgens ook weer worden ge-evalueerd in de volgende meeting. Het 
concept van Quality Circles over de hele organisatie is in onderstaande figuur 

Management Team 
~~ Quality lmprovement 

~~ 

1]J 
VY «)(=]«;} 

Productie Team Quality 
lmprovement 

weergegeven: 

Productcoördinatie Team 
Quality lmprovement 

Development Team 
Quality lmprovement 
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Inleiding 

Ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven is een onderzoek uitgevoerd bij Prodrive B.V. te Son. 
Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Het 'probleem' waarmee 
op 1 december 2005 de afstudeeropdracht is begonnen, was het ontbreken 
van voldoende management informatie. 
Dit rapport is opgebouwd uit een vijftal hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk 
beschrijft het bedrijf Prodrive B.V. en de omgeving waarin het opereert. 
Hoofdstuk twee gaat in op de problemen en oorzaken en geeft een 
afgebakende opdrachtformulering. In hoofdstuk drie worden de keuzes met 
betrekking tot de gevolgde aanpak omschreven. Hoofdstuk vier zal ingaan op 
de resultaten van de aanpak. In hoofdstuk vijf tenslotte zullen conclusies en 
aanbevelingen op een rijtje worden gezet. 
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1 Prodrive B.V. 

In dit hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van het bedrijf Prodrive B.V. 
De geschiedenis van het bedrijf zal eerst aan bod komen; vervolgens de 
producten die het maakt en markten waarin men opereert. Een organigram 
kan uiteraard niet ontbreken en als laatst worden twee zaken besproken die 
Prodrive van de concurrentie onderscheiden, namelijk ten eerste het business 
model, waarin de Product Life Cycle (PLC) centraal staat en ten tweede het 
HRM-beleid, gericht op het aantrekken van jonge talenten en het creëren van 
doorgroeimogelijkheden. 

1. 1 Geschiedenis 

Het bedrijf Prodrive B.V. is in 1993 opgericht door één toenmalig medewerker 
en één student van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij wilden de door 
hen opgedane kennis op het gebied van Power Electronics en Signal 
Processing in de praktijk brengen door zich toe te leggen op de ontwikkeling 
en het ontwerp van hoogwaardige elektronica toepassingen. 
Vanaf de oprichting van het bedrijf in 1993 tot heden kenmerkt Prodrive zich 
door een sterke, op groei gerichte strategie. Door steeds te blijven investeren 
in kennis en technologie, heeft Prodrive tot heden een gemiddelde jaarlijkse 
autonome omzetgroei van XX% gerealiseerd. In de beginjaren was Prodrive 
nog een bedrijf dat zich louter concentreerde op het ontwerpen van industriële 
elektronica toepassingen. Het besef dat het grote voordelen zou opleveren 
wanneer ook de productie van de ontworpen toepassingen bij Prodrive zou 
plaatsvinden, resulteerde in 1999 in de investering in een geavanceerde 
productielijn waardoor vanaf dat moment de complete product-levenscyclus 
van een product kon worden ondersteund. Deze aanpak bleek succesvol en 
in 2005 is een tweede productielijn in gebruik genomen met een grotere 
capaciteit. 

1.2 Producten/ Markt 

Het werkgebied van Prodrive zijn professionele en 
industriële elektronica. Enkele voorbeelden van 
toepassingen op dit gebied zijn Image Processing, Motion 
Control en Power Electronics. Elk product wordt 
klantspecifiek ontworpen. De grootste klanten van 
Prodrive op dit moment zijn XXX. De verscheidenheid aan klanten neemt 
echter in rap tempo toe. Zo zijn er inmiddels ook een aantal klanten 
verworven die actief zijn in de consumenten electronica. Een Key-Customer
Account focus is echter altijd een belangrijke factor in het succes van Prodrive 
geweest en zal ook behouden blijven. 
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1.3 Marktbenadering 

Nieuwe klanten werft Prodrive door middel van 'opportunity scans' bij 
mogelijke nieuwe klanten. Deze opportunity scan wordt bij voldoende 
'opportunity' gevolgd door een volledige offerte. Vaak moet (op prijs) worden 
geconcurreerd met offertes van andere bedrijven. De kracht van Prodrive is 
dat zij 'off-the-shelf PLUS' condities levert aan haar klanten. De off-the-shelf 
condities zijn: 
o Geen investerings-kosten; elk product wordt per stuk betaald. Prodrive 

draagt dit investeringsrisico. 
o De betrouwbaarheid op het kwaliteitsvlak is in orde. Bij off-the-shelf 

producten is dit min of meer gegarandeerd door de hoeveelheden die er 
reeds van verkocht zijn . Producten van Prodrive zijn betrouwbaar omdat 
zij ( 1) goed worden ontworpen ( ook worden bestaande ontwerpen 
hergebruikt en worden "building blocks" toegepast), (2) uitvoerig worden 
getest en (3) zo geautomatiseerd mogelijk worden geproduceerd . Op 
deze manier is een kwaliteitsniveau te halen, nog hoger dan dat van veel 
off-the-shelf producten. 

o Ook op logistieke prestatie is Prodrive betrouwbaar. Afgesproken 
doorlooptijden van de ontwikkelingsfase worden gehaald. Evt. is 
Prodrive soms bereid een 'cost penalty' te accepteren bij het niet halen 
van de doel-datum. 

De PLUS die Prodrive kan toevoegen aan deze off-the-shelf condities is dat 
de producten klantspecifiek ontworpen zijn. Er zullen geen onnodige 
onderdelen opzitten , geen gewenste features ontbreken, het product is geheel 
naar de wensen van de klant. Hierdoor kan vaak ook de meest gunstige prijs 
worden aangeboden in de offerte (het product is geen alleskunner, maar kan 
precies en alleen dat wat de klant nodig heeft). 
Bovendien wordt een product gegarandeerd tot het einde van de levenscyclus 
geleverd, in tegenstelling tot off-the-shelf producten, die bij teruglopende 
winstgevendheid uit het assortiment worden genomen . 

• 
1.4 Organigram J] PRODRIVE Board of Directors: 

Hans Verhagen & - Pieter Janssen 
De organisatiestructuur 
van Prodrive is als 
volgt: 

Organization 

Het Management 
Team (MT) bestaat uit 
de twee directieleden 
plus de drie hoofden 
van de drie afdelingen 

1 

Digital Design 
Group (DOG): 
Leon vd Laar 

Mixed Signa! Group 
(MSG): 

Peter de Haardt 

(dus een totaal van 5). Organisatiestructuur Prodrive BV 

Support Group: 
Ruud de Vries 

1 

Operations Group: 
Arno vd Heijden 
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1.5 Product Life 
Cycle 

Zoals gezegd draagt 
Prodrive het ontwikkelings-
risico. In de figuur hiernaast 
is de ruwe levenscyclus van 
een nieuw product te zien. 
In de offertefase worden de 
specificaties en de prijs per 
product afgesproken. 
Prodrive probeert 
vervolgens zo goed en 
goedkoop mogelijk binnen 
deze specs een product te 
ontwikkelen . Deze 
ontwikkeling is een grote 
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Product Life Cycle 

kostenpost, soms wel enkele manjaren aan arbeid. Mocht er tijdens de 
ontwikkelingsfase blijken dat er iets aan de specs veranderd moet/kan 

,,.--
1 
1 Orion SOL 
1 Database: 1 
1 Productontwerp 1 
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Project Team en Product Team 

worden, dan komt er een Product 
Change Request, waarbij een 
checklist wordt nagegaan om te 
kijken wat de implicaties van deze 
verandering zullen zijn voor alle 
verschillende disciplines (inkoop, 
productie, service, etc). Wanneer 
de ontwikkeling klaar is, duurt het 
vaak nog even voordat de productie 
op volle gang kan gaan draaien en 
er winst gemaakt kan worden. 
Wanneer de seriematige productie 

Kwaliteits- b" · (EQL) 1 k 1 
verantwoordelijke voor IJ IS ' open er vaa we 

nog service-contracten, die 
Prodrive zelfs weer geld kunnen 
kosten. 

Wat Prodrive uniek maakt is de 
interactie tussen ontwikkeling, 
productie en andere afdelingen. 
Elke klant heeft een Account 
Manager. Deze onderhoud het 
contact met de klant, zorgt voor de 
offerte en leidt het product-team. 
De ontwikkelingsfase wordt vaak 
geleid door een project-leider, 
anders dan de account manager. In 

het ontwikkelings-traject worden mensen van andere disciplines betrokken om 
hun inbreng te kunnen geven. Zo is er op het gebied van Inkoop de meeste 
'onderhandelings-kracht' bij leveranciers, wanneer het product nog in het 
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design moet worden opgenomen; iemand van productie kan helpen het 
'Design For Manufacturing' (DFM) te bevorderen; enzovoorts. 
Andersom zal een designer of product engineer worden betrokken in latere 
'Product (Coördinatie) Team' meetings om te helpen met de problemen waar 
men tegen aanloopt. 

1.6 Human Resource Management 

Een belangrijke succesfactor bij Prodrive is het Human Resource 
Management (HRM). Door het binnenhalen en behouden van gemotiveerde 
mensen behoudt de organisatie haar dynamiek. Een belangrijk punt dat 
hiermee samenhangt is kennismanagement. Hoe wordt huidige kennis 
bewaard en nieuwe kennis verworven? De huidige kennis wordt ingezet bij 
het ontwikkelen van nieuwe producten voor klanten. Het gehele 
ontwikkelingsproces wordt gedocumenteerd (in Orion, een database waarin 
alle versies van een product worden opgeslagen) en gereviewed; van elk 
nieuw design wordt naast de project-review (zijn de budgetten overschreden?) 
ook een design-review gedaan. Hierin wordt de vraag gesteld welke keuzes 
zijn gemaakt en welke redenen daaraan ten grondslag liggen. Dit wordt 
gedocumenteerd, zodat hetzelfde traject niet nogmaals doorlopen hoeft te 
worden. 
Nieuwe kennis wordt vergaard door het uitvoeren van interne projecten, vaak 
(gedeeltelijk) door studenten (afstudeerders), die een potentiëel nieuw 
toepassingsgebied verkennen. Ook dit wordt gedocumenteerd, maar ook 
mondeling wordt veel van deze kennis overgedragen, onder andere vanwege 
de natuurlijke nieuwsgierigheid onder medewerkers naar deze nieuwe 
toepassingen. 
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2 Probleemstelling 

Na oriënterende gesprekken met onder andere alle leden van het 
Management Team is deze probleemstelling opgesteld, waarin wordt getracht 
de verschillende optieken te integreren tot één totaalbeeld van de problemen, 
oorzaken en oplossingsrichtingen. Vervolgens zal in de kluwen die hieruit zal 
ontstaan een probleem worden afgebakend, dat in het verdere 
afstudeeronderzoek zal worden aangepakt. 

2.1 Problemen 

Prodrive groeit in aantal medewerkers, in aantal klanten en in aantal 
verschillende producten. Vanwege deze snelle groei ontstaan er rondom de 
beheersbaarheid van de processen nieuwe vraagstukken; het in goede banen 
leiden van deze bedrijfsprocessen wordt steeds ingewikkelder. Hierdoor 
ontstaan problemen met de planning, de kwaliteit van de producten en de 
productiviteit/ efficiëncy van de processen. 

Zo gebeurt het meer dan voorheen dat de productieplanning misloopt en 
producten te laat geleverd worden, ondanks het feit dat er juist uit alle macht 
geprobeerd wordt dit te voorkomen (dit blijkt wel uit het aantal overuren dat 
gemaakt wordt en ook uit signalen uit de organisatie). Belangrijke oorzaken 
zijn de toegenomen bezettingsgraad van de productielijn en de grotere 
complexiteit van het productaanbod. Door de toegenomen ordergrootte is het 
ook niet meer zoals voorheen mogelijk om een knelling in de 
productieplanning op te lossen door een kleine hoeveelheid overwerk; met de 
ordergroottes die nu spelen is één avondje overwerken geen oplossing meer 
als de planning niet klopt, wat ten koste kan gaan van de 
leverbetrouwbaarheid. 
Het overschrijden van de design-planning (in zowel Time-To-Market als de 
hoeveelheid benodigde development-uren) komt regelmatig voor en de met 
de klant afgesproken leverbetrouwbaarheid wordt niet altijd gehaald . Ook de 
waarde van de Bill-Of-Materials (BOM) komt soms hoger uit dan verwacht. In 
deze problemen is reeds grote vooruitgang geboekt. De genoemde zaken zijn 
echter nog te beperkt inzichtelijk voor de juiste mensen. Een teruglopende 
prestatie op deze gebieden zou veel eerder en duidelijker gesignaleerd 
moeten worden. 
Kwaliteitsfouten in het design, de componentenkeuze of het productieproces 
komen ook steeds meer voor. Ook hier speelt de toegenomen productvariëteit 
een belangrijke rol. Een gestructureerde aanpak om de kwaliteit te bewaken is 
zonder meer nodig. Juist deze kwaliteitsfouten veroorzaken namelijk de 
inefficiëntie van de processen. Bij productie moeten te veel producten tijdens 
het productieproces al worden herbewerkt. Wanneer het tijdsverlies hieraan 
écht te groot wordt, moet de design afdeling opnieuw aan de slag om het 
product-design te herzien (ook als de kwaliteitsfout niet in het design ligt). Ook 
aan het herstellen van producten die terugkomen van de klant is men veel tijd 
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kwijt. Bovendien zijn producten die het bij de klant begeven natuurlijk zeer 
slecht voor het bedrijfsimago. 

2.2 Oorzaken 

De problemen met de planning, kwaliteit en productiviteit zullen in de 
organisatie gezocht moeten worden. Hierbij kunnen een aantal vragen worden 
gesteld: 

• Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk? 
Soms ontstaan conflicten of worden zaken achterwege gelaten, omdat 
er onduidelijkheid heerst over wie er nou verantwoordelijk is voor 
bepaalde zaken. Dit komt onder andere door veranderingen in de 
organisatiestructuur, die vaak plaatsvinden in een groeiende 
organisatie als Prodrive. Het is van belang om onduidelijkheden op het 
vlak van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) zo snel 
mogelijk op te helderen. 

• Beschikken mensen over de benodigde informatie en/of 
middelen? 
Al zijn mensen nog zo gemotiveerd, zonder de benodigde middelen 
(fysieke middelen voor productie, testen of ontwerpen; software; 
informatie voor het maken van beslissingen) kunnen zij hun werk niet 
goed uitvoeren. In alle lagen van het management ontbreekt vaak de 
informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit nemen van 
beslissingen gebeurt vaak nog 'op gevoel'. Voorheen had het 
(top)management nog overzicht over de totale organisatie. Dit begint 
echter langzaam te verminderen. Het 'Management By Walking 
Around' (MBWA) is minder geschikt voor de grootte van de organisatie. 
Er heerst behoefte aan kwantitatieve cijfers om beslissingen gegrond te 
kunnen nemen (Management by Objectives; MbO). Niet om een 
schuldige aan te kunnen wijzen wanneer het misgaat, maar om 
effectief maatregelen te nemen om ongewenste situaties in de 
toekomst te voorkomen. 

• Beschikken mensen over de juiste competenties? 
In een snelgroeiende organisatie met veel mobiliteit van werknemers 
kan het snel voorkomen dat mensen op posities terecht komen, waar 
ze eigenlijk niet de competenties voor hebben (en daarmee juist van 
posities worden afgehaald waar ze wel enorm goed in waren). Het 
plaatsen van de juiste mensen op de juiste posities in de organisatie is 
een zeer belangrijke succesfactor. 

• Is er voldoende borging van de processen? 
Door alle processen op papier te definiëren en bijhouden wordt 
gewaarborgd dat deze naar behoren worden uitgevoerd. Het bijhouden 
is hierbij zeer belangrijk. Door continu na te denken over eventuele 
verbeteringen van de processen kan tot een optimaal opererende 
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organisatie worden gekomen. Ook wordt zo meteen gecontroleerd of 
men nog wel werkt zoals het op papier staat. 

• Is er voldoende structuur voor verbeteracties? 
Een structureel verbeterproces is essentieel voor een sterk groeiende 
organisatie, waar veel potentieel voor verbetering telkens opnieuw 
ontstaat. Het snel en effectief benutten van dit potentieel bepaalt het 
succes van de organisatie. De verbeteracties komen nu nog meestal 
vanuit het management, vaak gesteund door signalen uit de 
organisatie zelf. In een ideale situatie wordt verbeterpotentieel door 
werknemers opgemerkt en meteen ook benut, zonder ingrijpen van het 
management. 

Wanneer elk van bovenstaande vragen met JA kunnen worden beantwoordt, 
zullen de problemen met planning, kwaliteit en productiviteit snel verdwijnen. 
Dit is echter niet het geval. In principe is het antwoord op elke vraag (en zal 
dat waarschijnlijk ook altijd blijven) "kan beter". Welnu is het zaak prioriteiten 
te stellen bij het verbeteren. Door de impact van een verbetering te vergelijken 
met de hiervoor benodigde inspanning kan worden beslist welke verbetering 
de meeste prioriteit heeft. 

De bovenstaande problemen/oorzaken kunnen in een probleemkluwen 
worden geplaatst. Deze ziet er dan als volgt uit: 

Mobiliteit 
mensen 

Product
varieteit 

--. competenties 

\ 
Onbenut Externe 

Kwaliteit 

Leverbetrouw 
baarheid 

De symptomen van de problemen staan in deze probleemkluwen geheel 
rechts. Deze symptomen kunnen worden teruggeleid via problemen tot 
oorzaken. Deze oorzaken meest links kunnen dan worden aangepakt om de 
symptomen van de problemen geheel rechts te voorkomen. In principe 
kunnen alle problemen nu worden teruggeleid tot die éne grondoorzaak; de 
groei. Deze groei is echter juist gewenst, ondanks dat het problemen 
veroorzaakt. Ook de met de groei gepaard gaande stijgende ordergrootte en 
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productvariëteit is niet iets waar men veel aan kan/wil veranderen. De 
mobiliteit van mensen is zelfs los van de groei een gewenste eigenschap van 
de organisatie. De oplossingsrichtingen van het probleem moeten dus worden 
gezocht in de overige zo links mogelijk gelegen oorzaken (rood gekleurd en 
schuingedrukt), namelijk de planning; het competentiemanagement van 
werknemers; het ontbreken van Management Informatie; het definiëren van 
Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden. 

2.3 Oplossingsrichtingen 

In overleg met de leden van het Management Team zijn de verbeterplannen 
met de beste verwachte inspanning/impact verhouding en daarmee de 
hoogste prioriteit bepaald . Dit zijn de volgende: 

• Definiëren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Dit is een eerste vereiste voor een goed draaiende organisatie. Dit 
verbeterpunt heeft dan ook de hoogste prioriteit. Hiermee samen hangt 
ook de borging van de processen. Het definiëren van alle processen is 
de beginstap, waarna vervolgens de personen erbij kunnen worden 
geplaatst die hiervoor de verantwoordelijkheid hebben. Aan dit 
verbeterpunt wordt hard gewerkt. Met de gedocumenteerde 
omschrijving van de processen en verantwoordelijken is ook de basis 
gelegd voor het behalen van het ISO-certificaat. Ook structurele 
verbeterprocessen kunnen in deze beschrijving van alle processen 
worden opgenomen, met bijbehorende proces-verantwoordelijken. 

• Opstellen competentieprofielen. 
Het plaatsen van de juiste mensen op de juiste posities is een proces 
dat meer structuur behoeft. Het maken van 'competentieprofielen' van 
werknemers kan helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van 
een werknemer voor een bepaalde positie. Het competentieprofiel kan 
worden vergeleken met gewenste competenties voor deze posities. 

• Ontwerpen Management Informatie Systeem. 
Wanneer de juiste persoon op de juiste positie is geplaatst en zijn taak, 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid duidelijk is, kan hij aan de slag 
om zijn werk goed te doen, mits hem de benodigde middelen door de 
organisatie beschikbaar worden gesteld. Op alle lagen van het 
management is de beschikbaarheid van deze middelen, in de vorm van 
informatie op basis waarvan beslissingen genomen moeten worden, 
voor verbetering vatbaar. 
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• Planning & interne kwaliteit 
Ook al zijn het geen grondoorzaken, toch moet zeker aan deze twee 
factoren aandacht worden geschonken. Het zijn wel de directe 
veroorzakers van de symptomen. Wanneer alle grondoorzaken zijn 
weggenomen zullen ook deze tussenoorzaken 'vanzelf oplossen; om 
snel resultaat te behalen kan hier echter nu al aan gewerkt worden. 

Door deze oplossingsrichtingen parallel of opeenvolgend aan te pakken, kan 
het uiteindelijke doel worden bereikt. In dit verslag zal slechts één 
oplossingsrichting worden aangepakt, waarmee dus slechts een deel van het 
probleem wordt opgelost. 

2.4 Opdrachtformulering en -afbakening 

De afstudeeropdracht zal zich beperken tot het te ontwerpen Management 
Informatie Systeem (MIS). Aan de andere genoemde oplossings-richtingen 
kan parallel of in een later stadium door andere mensen gewerkt. Hiermee zal 
zeer zeker een onderling verband blijken tijdens de uitvoering van de 
opdracht, maar deze gebieden behoren in principe niet tot de opdracht. De 
opdracht zal daarom als volgt worden geformuleerd: "het ontwerpen en 
implementeren van een Management Informatie Systeem". 

De afbakening van de afstudeeropdracht is van groot belang om tot een 
effectief resultaat te komen. De grenzen waarbinnen de afstudeeropdracht zal 
plaatsvinden (en waarbuiten dus niet) zullen daarom worden verduidelijkt. De 
opdracht omvat een: 

• Management Informatie Systeem. Informatie is bruikbare gegevens. 
Op transactioneel niveau kan een individuele boeking informatie zijn. 
Op management niveau bestaat informatie uit kerngegevens, die 
worden verkregen door het aggregeren, analyseren en interpreteren 
van transactionele data. Het omzettingsproces van data naar informatie 
behoort niet tot de opdracht. De opdracht omvat het bepalen welke 
kerngegevens bruikbaar zijn en daarmee als 'management informatie' 
kunnen worden bestempeld. Deze gegevens moeten dan vervolgens 
nog uit de beschikare data (kunnen) worden gehaald. Bij het selecteren 
van bruikbare kerngegevens zal rekening moeten worden gehouden 
met de mogelijkheid / benodigde moeite om deze gegevens uit de data 
te halen; dit behoort tot de opdracht. Het daadwerkelijke omzetten van 
data naar informatie niet. 

• Management Informatie Systeem. Op elke positie in de organisatie is 
informatie een van de middelen die nodig zijn om de werkzaamheden 
goed te kunnen uitvoeren. De opdracht zal zich beperken tot de 
informatie die het management nodig heeft bij haar werkzaamheden. 
Onder het management wordt hier verstaan ten eerste de twee 
directeuren en de drie afdelingshoofden (oftewel het Management 
Team; MT) en ten tweede de hieronder vallende teamleiders van zowel 
de project- en productteams (zie figuur hierbeneden) alsook de 
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teamleiders in productie. Ook individuele werknemers kunnen de 
beschikbare informatie gebruiken bij hun werkzaamheden. Echter, 
andere informatie dan hetgeen het management gebruikt voor het 
nemen van beslissingen, valt niet binnen de opdracht. 

Process 
Engineer 

sB -
~ s 
~ Account 

Manager 

Kwaliteits
verantwoordelijke 

Project Team, Product Team en Productie Team 

Zelfde persoon 
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3 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de gevolgde aanpak omschreven. Ten eerste wordt de 
aanpak omschreven zoals die gevolgd is in de eerste fase van het onderzoek; 
de oriëntatie (extern en intern), probleemstelling en opdrachtformulering. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de aanpak van proefevaluaties, die aan 
het begin van de opdracht zijn opgestart. Daarna zullen aan bod komen een 
top-down en een bottom-up benadering bij het uitvoeren van de eerste fase 
van de definitieve opdracht-formulering, namelijk het bepalen van de 
benodigde management informatie. De top-down aanpak is het bepalen van 
de strategie van het management, die dan vertaald kan worden naar 
prestatie-indicatoren. De bottom-up aanpak is het in kaart brengen van zowel 
de informatiebehoefte van sleutelfiguren in de organisatie als de 
informatiebeschikbaarheid. De laatste fase in het project is het integreren van 
de opgedane kennis tijdens voorgaande fases tot één gewenst Management 
Informatie Systeem. 

3. 1 Externe oriëntatie 

Voor aanvang en gedurende de eerste weken van de afstudeeropdracht is 
een externe oriëntatie uitgevoerd. Deze oriëntatie bestaat uit verschillende 
onderdelen. Ten eerste een literatuurstudie, die in het volgende hoofdstuk 
verder zal worden besproken. Ten tweede een omgevingsonderzoek, met 
onder andere een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) 
analyse. Dit omgevingsonderzoek is terug te vinden in Bijlage C. De interne 
oriëntatie, door middel van gesprekken met medewerkers, heeft ook 
plaatsgevonden en wordt besproken in de volgende paragraaf. 

3.2 Probleemstelling & opdrachtformulering 

In de beginfase van het afstudeerproject zijn met een aantal verschillende 
mensen oriënterende gesprekken geweest om de organisatie beter te leren 
kennen. Zo is gesproken met account managers, de productieplanner, de 
ISO-verantwoordelijke, de Human Resource manager, de Financial Controller 
en kwaliteitsbewaker van de productieafdeling. Dit om een inzicht te krijgen in 
de processen van de organisatie. 
Gedurende de eerste weken zijn ook alle leden van het Management Team(= 
directie plus hoofden van de drie afdelingen) individueel gesproken. Deze 
gesprekken zijn alle uitgewerkt op papier en ter verifiëring aangeboden. Aan 
de hand van deze geverifiëerde interviews is een probleemstelling uitgewerkt, 
op basis waarvan een start is gemaakt met een plan van aanpak. De 
probleem-stelling evenals het plan van aanpak is aan de leden van het MT 
gepresenteerd. Na afloop van deze presentatie is er een discussie gevoerd 
over de definitieve probleemstelling en opdrachtformulering (met bijbehorende 
afbakening), alsook over de verder te volgen aanpak. Deze verdere aanpak 
bestond naast het continueren van de proefevaluaties uit twee benaderingen 
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die verderop in dit hoofdstuk zullen worden behandeld, namelijk top-down vs 
bottom up. 

3.3 Proefevaluaties 

Naast het werken aan de beeldvorming met betrekking tot de 
bedrijfsprocessen en de probleemstelling is er ook meteen vanaf dag één 
begonnen met het verzamelen van cijfermateriaal van een aantal reeds 
opgestelde Key Performance Indicators (KPl's). Deze KPl's zijn opgesteld met 
als uitgangspunt de gedocumenteerde hoofdprocessen van de organisatie. 
Elk proces is immers belangrijk voor de prestatie van de organisatie als 
geheel (waarom bestaat het anders?). Voor elk hoofdproces is één prestatie
indicator geselecteerd, met name op basis van de beschikbaarheid van 
informatie. Deze KPl's geven geen compleet beeld. Dat was ook (nog) niet de 
intentie. De proefevaluaties zijn uitgevoerd om de problemen waar men 
tegenaan loopt reeds aan den lijve te ondervinden. Hier kan dan rekening 
mee worden gehouden bij de uiteindelijke implementatie. 

3.4 Strategie 

In het kader van het bepalen van de strategie (de top-down benadering) is 
met het management team (MT) gediscussieerd. Een belangrijke mijlpaal in 
deze discussie was een middagsessie waarbij ook de TU-begeleider 
aanwezig was. Voorafgaand aan deze middag is elk lid van het MT 
afzonderlijk geïnterviewd om ieders mening naar boven te krijgen en even 
zwaar te laten wegen. Op basis van de afzonderlijke interviews is een opzet 
voor de discussie gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt bij deze discussie 
vormde ook de in 2004 opgestelde strategie. Conclusie was dat de manier 
waarop Prodrive naar de markt toe acteert uitzonderlijk goed werkt. Dit succes 
heeft tot gevolg gehad dat de interne processen onder druk zijn komen staan. 
De komende jaren zal men zich dan ook (op strategisch niveau) richten op het 
verbeteren van deze interne processen. Dit afstudeerproject is één van de 
initiatieven ter verbetering van de manier waarop gewerkt wordt. Dit zal echter 
moeten worden ondersteund door parallelle projecten om bijvoorbeeld meer 
Quality Circles / Feedback Loops in te voeren. 

3.5 Informatiebehoefte en -beschikbaarheid 

In het kader van het in kaart brengen van de informatiebehoefte en -
beschikbaarheid (de bottom-up benadering) zijn een aantal verschillende 
initiatieven ingezet. Behoefte en beschikbaarheid worden hierbij gezamenlijk 
genoemd, omdat beide zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij het 
bestaan van een behoefte is direct de beschikbaarheid van de gewenste 
informatie bekeken en andersom is van eventueel gemakkelijk beschikbare 
informatie bekeken of hier behoefte aan is. 
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Ook de strategie is onlosmakelijk verbonden met de informatiebehoefte; in 
een later stadium zullen de resultaten van de top-down en bottom-up 
benaderingen elkaar dan ook overlappen en op elkaar afgestemd moeten 
worden. 
Om de informatiebehoefte in kaart te brengen zijn meetings gehouden met 
alle functionele groepen. Het product coördinatieproces overschrijdt de 
grenzen van de afdelingen en vormt bovendien de schakel tussen klant en 
interne organisatie. Dit proces is daarom door het management aangewezen 
als het belangrijkste proces. In elk product team neemt een persoon van de 
volgende disciplines deel; een Account Manager (AM), een Product Engineer 
(design), een Process Engineer (productie), een Inkoper en een Engineer. 
Een meeting met alle AM's ter verbetering van het proces wordt nu 
maandelijks gehouden. Een meeting met elk van de overige groepen is 
eenmalig gehouden. Deze meetings hadden tot doel in de eerste plaats om 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk te krijgen en in 
de tweede plaats om de informatiebehoefte in kaart te brengen. Daarnaast 
zijn meetings gehouden met de inkopers, de productie-teamleiders en de 
planner om de informatiebehoefte van deze groepen in kaart te brengen. In 
deze groepen zijn werkzaamheden namelijk niet altijd productspecifiek en 
alhoewel hiervan daarom niet direct een bijdrage aan één of meerdere 
productresultaten gezien kan worden, zijn deze werkzaamheden wel degelijk 
zeer belangrijk voor het bedrijf in het geheel. De prestatie op deze gebieden 
zal daarom niet-productspecifiek beoordeelt moeten kunnen worden. 
Een stuk informatie waar al vroeg van duidelijk was dat er behoefte aan 
bestond, was de 'product levenscyclus' (PLC). Dit gezien het sterk 
dynamische karakter van Prodrive. De enorme, maar ook wisselvallige groei 
maakt dat traditionele management informatie als winst of bezettingsresultaat 
weinig zeggen. Als er weinig winst wordt gemaakt, kan dit betekenen dat er 
veel wordt geïnvesteerd in nieuwe producten, die in de toekomst veel omzet 
zullen genereren. Het idee om per product te kijken naar de prestatie 
gedurende de levenscyclus bestaat daarom al langer onder de leden van het 
Management Team van Prodrive. Dit is echter nog niet tot uitvoering 
gebracht. 
Graag zou men de kosten en opbrengsten van een product / project van begin 
tot eind in kaart brengen. Op deze manier kan worden gezien in hoeverre de 
investeringen in het ontwerpen van het product zich in een later stadium al 
dan niet terugverdienen. De gewenste informatie is dus eigenlijk slechts één 
grafiekje. De mogelijkheid om in te zoomen op de deelaspecten waaruit deze 
grafiek is opgebouwd is ook gewenst. De benodigde data om deze grafiek te 
bouwen is echter verspreid over meerdere IT-systemen en daardoor moeilijk 
samen te voegen. Van één representatief product zijn alle gegevens 
verzameld om de gerealiseerde PLC in een grafiek te tonen. Het maandelijks 
rapporteren van de realisatie zou een startpunt zijn voor het invoeren van een 
PLC-tool, waarbij ook (initiële en tussentijdse) voorspellingen worden 
meegenomen. De account managers verantwoorden dan de prestatie van hun 
product(en) aan het management. Uiteindelijk kunnen ook de product 
levenscycli van alle producten bij elkaar worden opgeteld en tezamen met een 
bezettingsresultaat de prestatie van het bedrijf vormen. 
Van de gewenste functionaliteit van een toekomstige PLC-tool is een zo 
nauwkeurig mogelijke specificatie gemaakt. Dit kan als uitgangspunt dienen 
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bij het daadwerkelijk ontwerpen en implementeren van de tool, iets wat het 
beste in kleine stappen kan gebeuren. 

3. 6 Management Informatie Systeem ontwerp 

De top-down en bottom-up benaderingen hebben tot een inzicht geleid in de 
manier waarop het management de organisatie graag zou willen sturen en de 
manier waarop de teams in de organisatie graag willen sturen en gestuurd 
worden. De resultaten van beide aanpakken vormden het uitgangspunt voor 
het ontwerpen van het Management Informatie Systeem (MIS). 
Het MIS is een overzicht van alle reeds bestaande en voorgenomen 
besturings-initiatieven. Deze zijn in een structuur geplaatst, waarbij de door 
het management bepaalde strategie een doorslaggevende rol heeft gespeeld. 
In deze structuur blijven ook een aantal te besturen elementen leeg. Dit wil 
zeggen dat er op dit gebied nog geen bestaande en/of voorgenomen 
besturing m.b.v. informatie is. Dit hoeft ook niet per se. De structuur, het MIS
ontwerp, is bedoeld om een compleet beeld te geven van de te besturen 
elementen, zodat aan alles gedacht wordt. Een beslissing om bepaalde 
elementen pas later met behulp van informatie te gaan sturen kan een hele 
goede zijn. 
Het MIS-ontwerp is een aantal maal besproken met het Management Team 
en aangepast. Vervolgens is de invulling van de onderdelen besproken met 
de betrokken mensen in de orgaflisatie en verder uitgewerkt tot nauwkeurig 
gespecificeerde Key Performance Indicators (KPl's) en management tools. 
Deze management tools zijn de Product Levens Cyclus (PLC) en het 
klantenprofiel. Hierop zal later worden teruggekomen . 

3. 7 Conclusies en aanbevelingen 

Het MIS-ontwerp, gereviewed en ingevuld, is geen eindpunt. Met behulp van 
zowel literatuur als in de organisatie opgedane kennis zullen een aantal 
aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de implementatie van het 
Management Informatie Systeem bij Prodrive B.V. 
Met name het organisatorische aspect van besturen, het onder de aandacht 
brengen en houden van de informatie uit het MIS, zal hier aan de aandacht 
komen, omdat dit niet bij de opdracht is ingesloten maar wel een belangrijke 
factor zal zijn bij een succesvolle implementatie. 
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4 Resultaten 

In dit hoofstuk zullen de resultaten van de aanpak worden besproken. De 
literatuurstudie was onderdeel van de externe oriëntatie en de resultaten 
hiervan zullen in dit hoofdstuk worden besproken. De aanpak met betrekking 
tot de probleemstelling heeft geleid tot de in hoofdstuk 2 besproken 
problemen, oorzaken, oplossingsrichtingen en opdrachtformulering. De 
proefevaluaties zijn maandelijks uitgevoerd en hebben veel nieuwe inzichten 
opgeleverd , die in dit hoofdstuk aan bod zullen komen. Verder zal dit 
hoofdstuk ingaan op de resultaten van de twee aanpakrichtingen in de 
analysefase, namelijk de top-down en bottom-up benadering; de 
strategiebepaling en het in kaart brengen van de informatiebehoefte en -
beschikbaarheid. Het ontwerp van het MIS zal in hoofdstuk 5 worden 
besproken. 

4. 1 Literatuurstudie 

De literatuurstudie is uitgevoerd als apart onderdeel naast het afstuderen. 
Gezien de directe relatie met dit afstuderen zullen de resultaten hier kort 
worden genoemd. 
De literatuurstudie heeft 34 relevante artikelen opgeleverd, allen te vinden in 
de refèrentielijst. Deze set van artikelen is opgedeeld in 2 hoofdonderwerpen 
en in totaal 7 subonderwerpen. De twee hoofdonderwerpen zijn (1) Prestatie 
Meet Systemen in het algemeen en (2) implementatie van PMS bij 
bedrijven als Prodrive B.V. 

Binnen het hoofdonderwerp Prestatiemeetsystemen (PMS) is de volgende 
onderverdeling in subonderdelen gemaakt: 

• Waar moet een PMS aan voldoen? Elk artikel geeft een aantal eisen 
waaraan een PMS zou moeten voldoen. In deze categorie zijn de 
volgende artikelen geselecteerd: [22], [11], [3], [1 ], [20] & [26]. 
Meest bruikbaar artikel in deze categorie is dat van Malino & Selto 
(2004). Zij geven criteria, waaraan op te stellen KPl's kunnen worden 
getoetst. Deze criteria zijn weer bepaald met behulp van andere 
literatuur en vatten de in andere artikelen genoemde criteria dan ook 
goed samen. 

• Strategische PMS. De artikelen in deze categorie omschrijven elk een 
eigen ontwikkeld PMS als een management-instrument om te meten in 
hoeverre het lukt om de gestelde strategische doelen na te streven. 
Een belangrijk aspect in deze artikelen is het opstellen van deze 
strategische doelen. In deze categorie zijn de volgende artikelen 
geselecteerd: [16], [24], [9], [34] & [5]. 
Meest bekend in deze categorie is de Balanced ScoreCard (BSC) van 
Kaplan & Norton (2005). Het invoeren van de BSC is een ware hype. 
Het idee is simpel; de KPl's moeten de strategische richting die het 
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bedrijf op wil ondersteunen. Om het denken over deze strategie 
makkelijker en meer volledig te maken kunnen de KPl's verdeeld 
worden naar 4 perspectieven, namelijk Financial -, Customer -, lnternal 
Business - en het lnnovation & Learning perspective. 

• Operationele PMS. De artikelen in deze categorie omschrijven elk een 
eigen ontwikkeld PMS als een hulpmiddel om operationele processen 
te sturen. Een belangrijk aspect in deze artikelen is de gebruikte 
Prestatieindicatoren (Pi's) en de manier waarop deze ingezet worden. 
In deze categorie zijn de volgende artikelen geselecteerd: [14], [33], [7], 
[8] & [27]. 
Een in Eindhoven ontwikkeld en bekend zijnd model is het ProMes van 
Pritchard et al (1990). Het model gaat gedetailleerd in op de vraag hoe 
KPl's gemeten en bijgestuurd kunnen worden. 

Binnen het hoofdonderwerp implementatie bij Prodrive B.V. is de volgende 
onderverdeling in subonderdelen gemaakt: 

• Levensfases van een bedrijf. De in deze categorie geselecteerde 
artikelen geven elk een beeld van de verschillende fases die een 
groeiend bedrijf doorloopt en de daarbij behorende behoeften en 
crises. De in deze categorie geselecteerde artikelen zijn: [13], [31] & 
[15]. 
Verreweg het belangrijkst in deze categorie is het groeimodel van 
Greiner (1998). Het model beschrijft vijf levensfases die een groeiende 
onderneming doorloopt. Bij elke fase hoort een andere manier van 
besturen. De overgang tussen de fases gaat daarom gepaard met 
crises. Prodrive is te plaatsen in de tweede fase; direction. 
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• Prestatiemeting in innovatieve bedrijven. De in deze categorie 
geselecteerde artikelen beschrijven hoe prestatiemeting in innovatieve 
bedrijven eruit zou moeten zien. De in deze categorie geselecteerde 
artikelen zijn: [30], [18], [25], [12], [29], [23] & [17]. 
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Geen artikel in deze categorie bleek interessant omdat het allemaal om 
'techonology-push' R&D gaat, in tegenstelling tot de 'market-pull' 
development zoals deze bij Prodrive B.V. gebeurt. 

• Engineer-to-order. De in deze categorie geselecteerde artikelen 
beschrijven de eigenschappen van engineer-to-order bedrijven. Deze 
eigenschappen verschillen wezenlijk van die van innovatieve bedrijven . 
De in deze categorie geselecteerde artikelen zijn: [8], [6], [2] & [28]. 
Ook in deze categorie bleken de artikelen weinig interessant. Het gaat 
om eenmalige productieorders van een uniek systeem. Bij Prodrive 
doet men weliswaar aan klantspecifiek 'engineeren', het gaat wel om 
meerdere batches van hetzelfde product. 

• Case studies van de implementatie van een of meerdere PMS. De in 
deze categorie geselecteerde artikelen omschrijven elk één of 
meerdere case studies. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken 
met betrekking tot de valkuilen waar in kan worden gelopen bij de 
implementatie van een PMS. De in deze categorie geselecteerde 
artikelen zijn: [4], [19], [32], [21] & [1 O]. 
Bourne et al (2002) vormen het best een beeld van de oorzaken voor 
het succes of falen van prestatiemeetsystemen. Drie geobserveerde 
verschillen tussen succesvolle implementaties en mislukkingen waren: 
(1) het doel van de invoering was het beter managen van het bedrijf, 
i.t.t. het beter in staat zijn prestatie te meten; (2) het betrof zelfstandige 
bedrijven die ervoor kozen een PMS in te voeren, i.t.t. onderdelen van 
een moederbedrijf en (3) de bedrijfscultuur was meer paternalistisch. 

De conclusie is, dat er vele verschillende prestatiemeetsystemen bestaan. De 
vraag is, welke nu geschikt is voor Prodrive B.V. Prodrive is echter niet in een 
hokje te plaatsen als 'innovatieve bedrijven' of 'engineer-to-order bedrijven' . 
Uit de case studies blijkt dat elke implementatie toch altijd anders is. Het 
gekozen PMS is hierbij niet de bepalende factor voor succes, doch de wijze 
waarop het gebruikt wordt. Elk PMS is een raamwerk dat op een bedrijfseigen 
manier kan worden ingevuld. Het is de wijze waarop het wordt ingevuld die 
het succes bepaalt. 
Is de invoering van een PMS eigenlijk wel nodig? Deze vraag is beantwoord 
door plaatsing van Prodrive op de groeicurve van Greiner. In de 'direction'
fase is er inderdaad een groeiende behoefte aan sturing op basis van 
metingen. Een PMS zou dus naar verwachting in deze fase zijn opwachting 
maken. 

Wetende dat een PMS inderdaad nodig is en de keuze van het type 
'raamwerk' niet de bepalende factor is; waar kan men zich dan aan 
vasthouden bij het opzetten van een PMS? Hier komen de artikelen uit de 
eerste genoemde categorie tot hun recht; waar moet een PMS aan voldoen. 
Mali na & Selto (2004) geven een goede opsomming van de in de literatuur 
aanwezige criteria waaraan een PMS moet voldoen: 

• Measures are diverse and complementary 
• Measures are objective and accurate 
• Measures are informative 
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• Benefits outweigh costs of collection 
• Measures reflect system causality 
• Measures communicate strategy 
• Measures create incentives for improvement 
• Measures improve decision-making 

Met deze criteria in het achterhoofd kan het PMS worden ontworpen. 

Naast de literatuurstudie bestond de externe oriëntatie ook uit een 
omgevings-analyse. Deze is te vinden in Bijlage C. 

4.2 Proefeva/uaties 

Van acht KPl 's, elk een bedrijfsproces vertegenwoordigend, zijn historische 
waarden van het jaar 2005 achterhaald. De proef-KPl 's en hun proces zijn: 

• Prodrive RLIP (logistiek) 
• Design Warranty Returns (design) 
• Leveranciers RLIP (inkoop) 
• First Pass Yield (productie) 
• Percentage op tijd geserviced product (service) 
• Ziekteverzuim (HRM) 
• Major en Minor storingen (IT) 
• Sales ( sa les) 

In bijlage A zijn de acht KPl's in detail beschreven en zijn de meest recent 
geëvalueerde waarden opgenomen. 
De grafieken met de prestaties op elke KPI zijn maandelijks gereviewed door 
het Management Team (MT). Belangrijk zijn hierbij niet het wel of niet halen 
van de target, maar vooral de aanwezige trend en de mogelijke oorzaken 
hiervoor. Een trend geeft namelijk de ontwikkeling over een langere periode 
weer in tegestelling tot het cijfer van deze maand, dat slechts een 
momentopname is. Op basis van een evaluatie van de trends door het MT 
kunnen dan verbeteracties worden opgezet. · 

Bij het doen van de proefevaluaties kwamen een aantal knelpunten naar 
boven: 

• Als een Key Performance Indicator (KPI) niet uiterst duidelijk 
geformuleerd en gecommuniceerd is, kan er niet effectief mee gewerkt 
worden. Als de mensen die ermee te maken hebben en de 
verbeteracties zetten niet precies weten hoe de KPI tot stand komt, 
zullen verbeteracties nooit het gewenste effect hebben. 

• Informatie waarvan gedacht werd dat die wel aanwezig zou zijn , was 
vaak toch moeilijker te achterhalen dan gedacht. Vaak zijn er wel 
databases met de nodige data, maar of deze daadwerkelijk bruikbaar 
zal zijn is de vraag. Vaak is de vulling van de database onbetrouwbaar, 
omdat voorheen niets met de gegevens werd gedaan en er dan ook 
geen feedback kwam als ze niet juist werden ingevuld. Een onjuist 
gevulde database kan dan ook niet de gewenste informatie opleveren. 
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• Er was geen mogelijkheid om in te zoomen. Als een KPI beneden de 
target ligt of een negatieve trend vertoont, moet hier een verklaring 
voor gezocht worden. Hiervoor zou het kunnen inzoomen op 
deelaspecten van de KPI mogelijk moeten zijn. Ook zullen de KPl's dus 
enkele dagen vóórdat ze besproken worden moeten worden 
doorgegeven aan de personen die ervoor verantwoordelijk zullen zijn 
om eventuele oorzaken van mindere prestaties uit te zoeken. 

4.3 Strategie 

Een belangrijke conclusie van het overleg over de strategie is, dat de richting 
zoals men die in 2004 heeft gekozen de goede was. Dit blijkt uit het 
commerciëel succes. Hierdoor zijn echter de interne processen onder druk 
komen te staan. Het beheersen van de groei is de uitdaging voor de komende 
jaren. 

4.3.1 Business Plan 2004 

De in 2004 opgestelde strategie heeft goed uitgepakt. De aanpak zoals 
omschreven in het "Business Plan 2004" zal dan ook naar de toekomst toe 
gehandhaafd blijven. De hoofdpunten zullen kort worden besproken. 

Een belangrijk onderwerp is de visie op de 
marktbenadering van Prodrive. Als basis voor 
het bepalen van deze marktbenadering is 
gebruik gemaakt van de drie waardedisciplines 
van Traecy en Wiersma (1993); operational 
excellence, customer intimacy en technology 
leadership. In de figuur hiernaast staat de 
aanpak van Prodrive gevisualiseerd; naar de 
klant toe wordt een customer intimacy aanpak 
gehanteerd, intern wordt gestreefd naar 
operational excellence. 
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operationeel excellent te produceren zijn. Ook in het dagelijkse werk komen 
dit soort afwegingen terug; hoeveel mag er aan productiviteit worden ingeboet 
om die ene productieorder op tijd af te hebben? Dit soort afwegingen zullen 
op een goede manier gemaakt moeten blijven worden. 
Een ander punt uit de strategie van 2004 is de voorgenomen opsplitsing van 
Prodrive in drie "profit centres". Elke groep, MSG, DDG en Operations, is 
verantwoordelijk voor het binnenhalen van een eigen omzet op de eigen 
"target markets". De directie speelt hierbij (slechts) een ondersteunende rol. 
Zie figuur. 
De term "profit centre" zou betekenen dat elke groep ook een eigen winst 
maakt. Dit vereist een onderlinge verrekening tussen Operations en de 
ontwikkel-groepen MSG en DOG, waarbij elke groep een deel van de 
uiteindelijke winst op het product krijgt. De mogelijkheid van een dergelijke 
onderlinge verrekening is door de Financial Controller uitgezocht en kost veel 
tijd en moeite, waarbij veel kosten relatief arbitrair zullen worden toegekend. 
Het risico bestaat hierbij dat telkens weer de discussie zal neerkomen op de 
toekenning van deze kosten zonder effectief in te gaan op de prestatie van 
een afdeling. Het effect van een zulk soort systeem wordt daarom niet zeer 
positief geschat. Het zou zelfs tot suboptimalisatie kunnen leiden. De 
bovenstaande figuur wordt dan ook gezien als een sales-gerichte opzet van 
de organisatie. Elke groep probeert zoveel mogelijk sales te genereren. Intern 
wordt vervolgens over de groepen samengewerkt om het resultaat voor de 
organisatie als geheel zo positief mogelijk te beïnvloeden. Het in huis hebben 
van (kennis op het gebied van) zowel productie als ontwikkeling en de 
interactie tussen deze gebieden wordt namelijk gezien als een van de 
belangrijkste sterke punten t.o.v. de concurrentie. 

Het succes van de in 2004 opgestelde strategie blijkt uit het aantal nieuwe 
klanten dat in 2005 is binnengehaald. De omzetverwachting voor 2006 en 
verder is zeer positief. Er zal dus op dezelfde weg worden verdergegaan. 
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4.3.2 Strategie 2006-2010 

Aan de strategie van 2004 zal nu echter een toevoeging worden gedaan; het 
verbeteren van de interne organisatie. Door de sterke doorlopen groei en met 
de nog te verwachten groei is er de noodzaak om ook de organisatie intern 
hierop af te stemmen. 

De doelen van het verbeteren van de interne processen zijn: 

• Het op peil brengen en houden van de kwaliteit en 
leverbetrouwbaarheid van producten en de productiviteit van de 
organisatie. 

• Het managen van de resources, met name de mensen. Te denken valt 
aan een lange-termijn capaciteitsplanning, maar ook competentie
management 

• Het mogelijk maken van copy-exact. Het uiteindelijke doel van het 
verbeteren van de interne organisatie-inrichting is het creëren van de 
mogelijkheid tot het kopiëren van het organisatieconcept naar andere 
locaties. Een copy-exact van alle taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegheden en doelstellingen moet mogelijk zijn. Het opzetten van 
nieuwe vestigingen is namelijk de manier om in de toekomst nog 
verder te kunnen groeien. 

Het verbeteren van de interne processen op strategisch niveau, zoals dat 
gedurende de komende jaren zal plaatsvinden, zal bestaan uit het op alle 
niveaus introduceren van meetbare doelstellingen. Dit lijkt eenvoudiger dan 
het is. Een aantal aspecten aan deze strategische aanpak: 

• Voor elk organisatieonderdeel en ieder individu zullen meetbare 
doelstellingen gesteld moeten worden. Wanneer doelstellingen niet 
gehaald worden, zal hierop moeten worden gereageerd door middel 
van een positieve, maar wel directe feedback. Het is geen beoordelen, 
maar begeleiden/ coachen. 

• Ook het stuurproces van het management zal dus veranderen naar 
een op cijfers gebaseerde evaluatie van de prestaties van de 
onderneming als geheel en de groepen in het bijzonder. 

• Voor alle werkzaamheden en doelstellingen moet duidelijk worden in 
welke mate zij bijdragen aan de uiteindelijke doelstelling van de 
organisatie; winst. Dit is namelijk de effectiviteit. 

• Iedereen moet minimaal één doelstelling in zijn werk hebben, waarbij 
het behalen van deze doelstelling ook in zijn/haar macht ligt. Elke 
doelstelling heeft exact één persoon als eindverantwoordelijke voor 
het behalen van deze doelstelling. 
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• Feedbackloops moeten gesloten worden. het meten is slechts de 
eerste stap, vervolgens moet er ook worden ge-evalueerd, acties 
genomen en opnieuw gemeten. 

Bij het introduceren van meetbare doelstellingen zullen de volgende aspecten 
in de gaten moeten worden gehouden: 

• De human touch mag niet verloren gaan. Het beoordelen van mensen 
op basis van metingen kan het gevoel 'ertoe te doen' versterken. Dit 
gevoel kan minder worden naarmate de organisatie groeit, maar door 
de eigen impact te concretiseren met behulp van een of meerdere 
metingen, kan dit weer versterkt worden. 

• Suboptimalisatie is uit den boze. De kracht van Prodrive is juist het 
optimaliseren over de keten heen. Hierover zal bij het opstellen van de 
doelstellingen voor onderdelen van de organisatie zeer goed moeten 
worden nagedacht. 

• Wat is de core business? Ook dit is bepalend voor de te stellen 
doelstellingen. De core business is "conceptueel denken in het ontwerp 
van klantspecifieke elektronische toepassingen en productiviteit in 
productie". Deze productiviteit in productie (hoge volumes / omzet per 
manuur door een hoge mate van automatisering) zal leiden tot een 
hoge flexibiliteit, omdat door de inzet van een geringe hoeveelheid 
extra personeel veel capaciteit gewonnen kan worden. 

De manier waarop deze toevoeging aan de strategie van 2004 in de praktijk 
zal worden gebracht, zal worden besproken in het volgende hoofdstuk. Dit 
vormt namelijk het ontwerpgedeelte van de afstudeeropdracht en zal tijdens / 
na de tussentijdse voordracht met alle aanwezigen worden besproken. 
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4.4 Informatiebehoefte en -beschikbaarheid 

Het in kaart brengen van de informatiebehoefte en -beschikbaarheid bestaat 
uit twee onderdelen, namelijk (1) meetings met verschillende functionele 
groepen en (2) het in kaart brengen van de levenscyclus van een 
representatief product. Deze onderdelen zullen apart besproken worden. 
Behoefte en beschikbaarheid gaan hierbij vaak samen. 

4.4.1 Meetings functionele groepen 

Het product coördinatie proces is door het mangement aangemerkt als een 
van de belangrijkste. Aan de voor elk product regelmatig plaatsvindende 
product coördinatie meetings nemen personen van een aantal verschillende 
disciplines deel; ten eerste de account manager, de verantwoordelijke voor 
het product, dan een product engineer, een engineer, een productie
teamleider, een inkoper en soms nog andere personen. Met elk van deze 
groepen is een meeting geweest (met de account managers meerdere) om de 
informatiebehoefte met iedereen te bespreken en te communiceren. De 
informatiebehoefte die hieruit naar voren is gekomen is tweeledig. 

In de eerste plaats is er behoefte aan een interne sturing op de mate waarin 
het product bijdraagt aan de winstgevendheid van de organisatie. De Product 
Levens Cyclus (PLC) is de tool die hiervoor gebruikt zal worden. Op vele 
momenten gedurende de levenscyclus van een product worden beslissingen 
genomen over het verdere verloop van de PLC. Het doorrekenen van de 
impact van een beslissing op de PLC kan helpen bij het nemen van deze 
beslissing. De figuur geeft een voorbeeld van zo'n beslissings-moment in de 
PLC weer: 

-- -r 
C (1) -- : 
Q) Cl) -- ~ (1) Cl) Cl) 
C) 0) Cl) _. (1) 

C C ~ C Cl) 

Q) (1) 
(1) et) ~ --1... :.;::::;::,:, (1) 

..c ::,:, s (1) u -::,:, 0 (1) C. l 0.. "O ::::, 
0 (1) . ..... "O 

"O ~ 
(.) ·- C ....J 

C u ..c 0 w 0 .... 
<( a.. 

0 
Tijd 

C 
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~ 

Beslissings- Product Life Cycle 
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In de tweede plaats kwam hieruit naar voren dat er behoefte is aan een 
standaard QITC-report (Quality, lnnovation, Time & Cost), dat aan klanten 
kan worden gepresenteerd. Dit report zal de prestatie op klanttevredenheid 
weergeven. De klant is namelijk tevreden wanneer op deze vier factoren goed 
wordt gescoord. Veel klanten beoordelen Prodrive reeds op hun eigen manier 
met eigen systemen die lijken op het QITC-report. Binnen Prodrive wil men 
met één manier gaan werken om aan de klant de eigen prestatie te tonen. De 
figuur hierbeneden is de manier waarop Prodrive zichzelf aan klanten 
presenteert. In deze figuur zullen KPl's bepaald worden die regelmatig 
gereviewed worden . 

• 
Best in Class 

< 500 ppm 

Total Responsibility: 
- Full product warranty 
- Product Life Cycle management (incl . POM) 

Zero Defect: 
- Low labour, high automation 
- Design for Quality (incl. DFT} 

Continuous lmprovement: 
- Cross functional design & 
product teams 
- Statistica! Process Control 

> 50% leadtime 
reduction 

Time-to-Market: 

,. 
Quality 

~~ Time 
' 

- lntegrated design and production 
- "basic building blocks" 
- "technology modelling" 

Ordering Conditions: 
- Productivity = short cycle times 
- Productivity = high flexibility 
- Risk Sharing 

Reliability in Supply: 

•

- First time right design strategy 
- Delivery performance > 99% 
- Solid financial basis of Prodrive 

Price / Performance 
improvement 

Competitive Product Performance: 
- Proven and Latest technology 
- 60% of Prodrive involved in R&D 
- Research programs with Universities: 

maintain competitiveness on the long term 

lnnova
tion 

Cost of 
Goods 

Labour< 5% 

Material Cost: 
- Conceptual thinking 

- Design power = purchasing power 

Manufacturing Cost: 
- Design for manufacturing; Productivity focus 
- Low labour 
- Extremely low failures 

Effective & Efficient Organisation 
- Decisive organisation structure 
- Direct business: no additional 
sales margin 

• • 
' 

Verder is er een meeting geweest met de inkopers, één met de productie
teamleiders en één met de planner. Elk in de aanwezigheid van de 
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productiemanager en met als doel om niet-productspecifieke Key 
Performace Indicators (KPl's) te definiëren. 

In bovenstaande gesprekken zijn gewenste KPl's en tools besproken. Soms 
overlapten gewenste KPl's elkaar. Zo spelen inkopers een grote rol in het 
development traject. Deze product-specifieke activiteiten zullen echter in de 
PLC terugkomen en hoeven daarom niet apart als KPI voor inkoop te 
geleden. Ook bij scrap van producten en/of componenten is het de vraag of 
dit in de PLC hoort terug te komen of als KPI voor productie. In andere 
gevallen wi lde geen partij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een 
KPI. Het niet kunnen starten van een productieorder volgens planning is zo 
iets. De planner kan hier nooit iets aan doen; de oorzaak ligt altijd verspreid 
over de organisatie. Uiteindelijk moet er één partij verantwoordelijk zijn voor 
de "interne leverbetrouwbaarheid", oftewel het procentueel aantal keren dat 
een productieorder volgens planning kan starten. 
Alle zaken waar overlap en/of verantwoordelijkheids issues speelden zijn in 
meerdere meetings met directieleden of het gehele Management Team 
besproken. De beslissingen die hieruit volgden zijn gecommuniceerd met de 
betrokken personen en vervolgens verwerkt in het Management Informatie 
Systeem (MIS), zoals dit in het volgende hoofdstuk besproken zal worden. 
Het in detail uitwerken van de KPl's en tools is gebeurd na het in onderling 
verband plaatsen van deze onderdelen middels de MIS-structuur. Een 
gedetailleerde beschrijving zal dan ook gegeven worden ná introductie van 
deze MIS-structuur. 

4.4.2 Product Levens Cyclus (PLC) 

Naast de gesprekken met de betrokken functionele groepen in de organisatie 
over hoe een PLC-tool er idealiter uit zou komen te zien, is ook reeds een 
proef uitgevoerd met het in kaart brengen van de gerealiseerde PLC van één 
representatief product, namelijk de XXX. 
De levenscyclus van het product XXX is in kaart gebracht door zoveel 
mogelijk gegevens van het betreffende product te verzamelen uit de 
verschillende in gebruik zijnde informatiesystemen. Hierbij is veel geleerd over 
welke informatie benodigd is en waar die vandaan moet/kan komen. Ook 
ontbrekende informatie komt naar voren. De tot nu toe gerealiseerde grafiek 
van de XXX ziet eruit als beneden: 

XXX 
XXX 
XXX 
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Bij het in kaart brengen van deze PLC zijn een aantal dingen geleerd: 

• Het terugzoeken van data uit het verleden kost veel werk. Sommige 
zaken kunnen zelfs niet eens meer achterhaald worden, omdat ze niet 
worden bijgehouden. Zo is er in overleg met de productiemanager en 
de financial controller in de berekening vanuit gegaan dat de 
gespendeerde machine-uren gelijk waren aan de norm die ervoor 
staat. 

• De grafiek zoals die uiteindelijk te zien is komt aardig overeen met de 
verwachtingen. Zoals te zien is kent zelfs een succesvol product als dit, 
waarbij ook nog door de klant is meebetaald in de ontwikkelkosten, een 
lange terugverdienperiode. 

• De grafiek geeft een mooi globaal beeld, maar voor meer detail moet er 
toch 'in ' de data worden gedoken. De mogelijkheid om in te zoomen op 
bepaalde aspecten van de grafiek (bijvoorbeeld verkoopaantallen of 
BOM-ontwikkeling kan ook veel informatie geven) 
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5 Ontwerp: Management Informatie Systeem (MIS) 

In hoofdstuk twee werd de opdracht als volgt omschreven: "het ontwerpen en 
implementeren van een Management Informatie Systeem". In dit hoofdstuk 
zal het ontwerp worden gepresenteerd, dat met de uit de analyse-fase 
opgedane kennis is gemaakt. In hoofdstuk vier zijn de resultaten van de 
analyse-fase besproken en zijn de in het MIS opgenomen KPl's en 
management tools reeds kort aan bod geweest. Na het presenteren van de 
MIS-structuur zullen deze zaken in detail worden uitgewerkt. Allereerst de 
Product Levens Cyclus (PLC); vervolgens het QITC-report en ten slotte de 
proces-KPl's. 

5.1 Management Informatie Syteem 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten besproken, bestaande uit enerzijds 
een strategische richting die het management op wil en anderzijds een nog 
relatief gefragmenteerde hoeveelheid aan potentiële KPl's en tools. 
Deze zaken zijn onderling in verband geplaatst door middel van een MIS
structuur (zie onderstaande figuur). In deze structuur zijn besturingsniveaus in 
de organisatie aangebracht. De prestatie van Prodrive als geheel wordt 
bepaald door de optelling van de prestatie van alle lopende producten. 
Financiëel gezien is dit de optelling van de PLC's. Hierbij zal dan nog wel een 
bezettingsresultaat moeten worden opgeteld om de daadwerkelijke winst te 
krijgen. Niet-financiëel gezien kan ook een optelling worden gemaakt van de 
klanttevredenheidsfactoren op de gebieden kwaliteit en logistiek. Deze 
klanttevredenheidsfactoren zullen worden opgeteld middels een 'profiel'. Dit 
zal worden uitgelegd in paragraaf 5.3.3. 

Organisatie 
Optelling 
PLCIQ&L 

Optelling 

Producten 
PLC 

Q&L 

Basis 

KP/'s 

Ondersteuning 

Ondersteunende 
processen 

KPl's 
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De producten presteren dus op twee gebieden, de Product Levens Cyclus 
(PLC) en het Quality and Logistics (Q&L) report. 
De primaire processen vormen een basis om met de producten op deze twee 
gebieden goed te kunnen presteren. Het MIS wordt zoveel mogelijk 
productspecifiek ingericht. Een aantal zaken kunnen echter niet 
productspecifiek worden bepaald/verbeterd. Hiervoor is het nodig om naar 
een hele afdeling te kijken, los van specifieke producten . Hierbij kan gedacht 
worden aan logistieke prestaties of inkoop van componenten die op meerdere 
producten zitten. Dit zijn zaken die de prestatie van een product direct 
beïnvloeden, maar niet door het product coördinatie team verbeterd kunnen 
worden. Op deze primaire processen kan dus een niet-productspecifieke 
proces-KPI worden gezet. Zo zijn er ook weer processen die het 
productieproces en de andere processen beïnvloeden, maar niet 
beïnvloedbaar zijn door de productie- of andere teamleiders. Dit zijn 
bijvoorbeeld HRM, IT en improvement management. Ook voor deze 
ondersteunende processen kunnen KPl's worden gedefiniëerd, want ook door 
het niet goed functioneren van deze processen kan de prestatie van de 
organisatie als geheel achteruit gaan. 

5.2 Product Levens Cyclus (PLC) 

De Product Levenscyclus (PLC) van een product zal een tool zijn waar de 
account manager zijn product(en) intern op beoordeelt en stuurt. Bij de start 
van een nieuw design-traject wordt altijd een initiële geschatte PLC gemaakt. 
Aan de hand van deze inschatting wordt de beslissing gemaakt door het 
management om wel of niet in zee te gaan met deze klant met dit product. Dit 
kan ook betekenen dat de PLC van het eerste product bij een nieuwe klant 
niet winstgevend is, terwijl het management toch besluit om hiermee te 
starten vanwege het leggen van contacten. Het is de taak van de project- en 
later account 
manager om --~ -- : gedurende het C Q) 

Q) (/) -verdere verloop van - ~ Q) en (/) 
C) 0) (/) _. Q) : 

het project / product C C ~ C (/) -- . 
de 

Q) Q) Q) ~ ~ --initieel geschatte 1... :;::::; ~ Q) 
.0 ~ !9 Q) u - : 

~ 0 Q) 
PLC te evenaren of c.. 

l C. "O :::, 
0 ~ :=-

"O ~ : 
"O C _J 

zelfs beter te C (.) .0 0 w : 
0 .... 

<( 0.. 
presteren. Hierbij kan 0 
bijvoorbeeld de Tijd 
beslissing worden 
genomen om meer te C 

Q) 

investeren in de -en 
0 

ontwikkeling, ~ 

waardoor het product Product Life Cyc/e 
later meer opbrengt Beslissings-

(zie figuur). 
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Tussentijds kan dus ook de verwachte PLC worden aagepast. De initiële PLC 
en ook de tussentijds aangepast PLC's blijven echter van belang. De manier 
waarop deze historie wordt bijgehouden wordt besproken in paragraaf 5.2.3. 

De PLC bestaat uit drie delen; 
• Een verwachting over de toekomst 
• De realisatie in het verleden 
• Een vergelijking tussen realisatie en verwachtingen uit het verleden 

In elk van de onderdelen spelen bepaalde variabelen een rol en worden 
anderen bewust niet meegenomen. Deze variabelen zullen in dit document 
worden beschreven . 

5.2.1 Verwachting naar de toekomst 

De variabelen over de verwachting naar de toekomst zullen per interval van 
een jaar worden ingevuld. De eerste drie jaar worden hierbij elk apart 
ingevuld ; voor de jaren erna kan een restbedrag worden ingevuld en een 
eindjaar. Het restbedrag wordt dan automatisch over de resterende jaren 
verdeeld . Deze keuze is gemaakt om elk in te vullen dataveld relevant te 
houden. 

De variabelen die bij de verwachting zullen worden meegenomen zijn: 
• Aantal producten; het verwachte aantal producten dat verkocht zal 

worden. 
• Best case scenario; het aantal producten dat in het meest gunstige 

geval verkocht zal worden. 
• Worst case scenario; het aantal producten dat in het minst gunstige 

geval verkocht zal worden. 
• BOM; de verwachte inkoopwaarde van de stuklijst per product. 
• Verkoopprijs; de verwachte door de klant te betalen prijs. 
• Development-uren; het aantal uren te steken in (re)design. 
• Productie-manuren; het aantal uren te steken in productie. 
• Machine-uren; het aantal uren dat de lijn bezet wordt. 
• Service-uren; het aantal uren te steken in service. 
• Externe kosten; te maken externe kosten. 

Voor alle uren zal een jaarafhankelijk tarief gesteld worden waarmee iedereen 
rekent. In de tarieven zal ook een toeslag voor overhead, gebouwen e.d. 
zitten. Idealiter zullen de gemaakte uren maal de tarieven precies alle 
werkelijk gemaakte kosten dekken. Dit is echter verantwoordelijkheid van het 
management, dat de tarieven vaststelt en eventueel bijstelt. De Account 
Manager rekent met de uurtarieven als een vast gegeven. 
Het tarief is niet persoonsgebonden, maar wel afdelingsgebonden; voor alle 
engineers geldt hetzelfde tarief; zo ook voor alle productiemedewerkers, 
onderling verschillen deze tarieven echter. 
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Variabelen die bewust niet worden meegenomen in de verwachting zijn: 
• Scrap; het percentage scrap heeft een relatief lage impact op de totale 

kosten/baten inschatting en zal daarom niet worden meegenomen. 
• Service-opbrengsten; in principe zijn service-opbrengsten ongewenst; 

ook al valt het product buiten de garantieperiode of heeft de klant zelf 
het defect veroorzaakt, het vooruit inplannen van verwachte service
inkomsten is geen gewenste ontwikkeling. 

• Batch sizes; dit is een logistieke parameter die onder de 
verantwoordelijkheid van productie valt; zij zullen proberen om de lijn 
zoveel mogelijk directe uren te laten maken (daadwerkelijke productie
uren, zonder omsteltijden, onderhoud etc) om het machine-uurtarief zo 
laag mogelijk te houden. 

• Veiligheidsvoorraad ; ook dit is een logistieke parameter, waarbij 
afspraken met de klant en eventuele risico's met de AM kunnen 
worden besproken, maar waarbij productie de keuze maakt om 
bijvoorbeeld een grotere batch te maken en daardoor meer voorraad te 
houden, maar wel de productielijn effectiever te kunnen gebruiken. 

• Persoonsafhankelijke uurtarieven; in theorie maakt het een verschil of 
een project bezet is met allemaal ervaren, dure mensen of allemaal 
jonge, minder dure mensen. Het bezetten van de projecten gebeurt 
echter door de groepsleider (dus niet door de AM of PL) en zal zoveel 
mogelijk een mix zijn van ervaren en minder ervaren mensen. Het 
hanteren van een gemiddeld uurtarief levert dus geen bezwaar op, 
terwijl het op deze manier wel een stuk overzichtelijker blijft. 
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Een voorbeeld van een verwachting zou er zo uit kunnen komen te zien: 

Product 1 Productnaam 

Aantal producten 

Aantal producten MIN 

Aantal producten MAX 

BOM / product 

Verkoopprijs / product 

Uren Development 

Manuren Productie 

Machine-uren 

Service-uren 

Externe kosten 

2006 2007 

0 0 

2000 2500 

200.000 300.000 

Productnaam 

2008 overig . d' e1n IJaar 

1000 6000 2011 

200 3000 2011 

1200 10000 2012 

750 500 

1300 1100 

2000 

1750 8000 2011 

450 1800 2011 

3000 2014 

4000000 ~ -------------------------------~ 

3500000 r ------------------------=~=~.::=====:;::==;-7 
3000000 +---------------------~~-------------< 

2500000 +---------------------='-----------------1 

-1500000 ~-------------------------------~ 
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5.2.2 Realisatie in het verleden 

De variabelen over de realisatie in het verleden zullen per interval van een 
maand worden uitgerekend en bijgehouden. Deze keuze is gemaakt om 
genoeg detail aan te brengen, zonder het geheel onoverzichtelijk te maken. 

De variabelen die bij de realisatie in het verleden zullen worden meegenomen 
zijn: 

• Materiaalkosten; inkoopkosten van alle op een product geboekte 
materialen. Dit zal meer zijn dan het aantal verkochte producten maal 
de BOM, vanwege scrap, service en een marge op het kanban
systeem. 

• Machinekosten; werkelijke uren dat de lijn met het betreffende product 
bezet is geweest maal het gestelde machine-uurtarief. Het betreft hier 
enkel en alleen de tijd dat de lijn daadwerkelijk produceert. Omsteltijd 
en tussentijdse defecten tellen niet als machinetijd voor dit product. 

• Manuurkosten; werkelijk gemaakt development- en service-uren maal 
het development-tarief plus werkelijk gemaakte productie-manuren 
maal productie-tarief. 

• Externe kosten; bijvoorbeeld door uitbesteding, aankoop van 
productgerelateerde zaken, etc. 

• Project-opbrengsten; werkelijk door de klant betaalde bedrag voor 
development-activiteiten. 

• Product-opbrengsten; werkelijk door de klant betaalde bedrag voor 
geleverde producten. Dit kunnen geproduceerde producten betreffen, 
maar ook producten uit service. 

Variabelen die bewust niet worden meegenomen zijn: 
• Omsteltijd; deze kan nauwelijks worden beïnvloed door het design van 

het product, maar hangt vooral af van de volgorde waarin de producten 
worden geproduceerd en natuurlijk de batchgrootte; dit zijn logistieke 
parameters die niet in een product-team besproken kunnen worden. 

• Overige kosten. Alle niet direct op een product geboekte uren 
(overhead) en andere niet-productgerelateerde kosten (gebouwen, 
gereedschap, etc.) worden via het uurtarief doorberekend naar alle 
producten. 

• Afwijkingen werkelijke kosten van tarief. Een gesteld tarief blijft staan. 
Eventuele afwijkingen in de via tarieven doorberekende kosten met 
werkelijk gemaakte kosten aan het einde van het jaar zijn efficiëncy
verschillen, die het Management Team zo laag mogelijk zal proberen te 
houden door de tarieven goed te stellen en de kosten in de hand te 
houden. Eventuele veranderingen in tarieven voor komende jaren 
kunnen hiertoe een middel zijn; dit zal dan beargumenteerd aan de 
AM's bekend worden gemaakt. 

Een voorbeeld van een realisatie is reeds te vinden in hoofdstuk vier: de 
realisatie van de PLC van het product XXX. 
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5.2.3 Accuraatheid voorspelling - realisatie 

Over de realisatie gedurende een bepaalde maand zijn op verschillende 
momenten in het verleden verwachtingen uitgesproken. De realisatie zal met 
deze uitgesproken verwachtingen worden vergeleken. Ten eerste kunnen de 
realisatie-grafiek en de uitgesproken verwachting op vaste momenten (einde 
sales-traject / 1 januari elk jaar) naast elkaar worden gelegd. Dit geeft een 
grof beeld van in hoeverre een verwachting ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. 
Een meer gedetailleerd beeld ontstaat wanneer de realisatie van deze maand 
wordt vergeleken met alle in het verleden uitgesproken verwachtingen over 
deze maand. Nog speciefieker kan dan worden ingezoomd op bepaalde 
elementen en wat daarvan de voorspelling / realisatie was (BOM / 
verkoopaantal/ etc). 

Een voorbeeld van zo'n voorspellingsverleden zou als volgt uit kunnen zien: 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

--dec-05 

- Realisatie 

jan- feb- mrt- apr- mei- jun- j ul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei- jun- jul- aug- sep- okt- nov
M M M M M M M M M M M M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

De blauwe lijn zijn de voorspellingen zoals die maandelijks zijn gemaakt voor 
december 2005 in deze grafiek. De roze lijn is het werkelijk in december 
gerealiseerde aantal. Dit kan gaan om de totale PLC-bijdrage voor december, 
maar ook bijvoorbeeld voor onderdelen hiervan, zoals het verkoopaantal. 

5.2.4 Optelling 

Als van alle producten een realisatie en voorspelling is gemaakt, kunnen deze 
bij elkaar worden opgeteld om van de organisatie als geheel de financiële 
prestatie te zien. Hierbij zullen de verwachte scenarios worden opgeteld; de 
best- en worst case scenarios niet. Deze worden alleen gebruikt om het risico 
van een project afzonderlijk te beoordelen. 
Omdat bij de berekeningen van de realisatie per product wordt gewerkt met 
vaste uurtarieven voor man en machine-uren, zal er op organisatie-niveau 
dan nog een bezettingsresultaat overblijven, afhankelijk van in hoeverre de 
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werkelijk gemaakte kosten worden gedekt door in de productgrafieken 
verwerkte uurtarieven. Dit bezettingsresultaat kan zowel positief als negatief 
uitvallen en zal het management helpen in het herzien van de uurtarieven 
voor latere jaren. 
Bij het optellen van de voorspellingsgrafieken moet rekening worden 
gehouden met een risico-factor die in elk product en/of project meespeelt. Dit 
is iets wat later nog in te vullen is. 

5.3 QITC-report oftewel Q&L report 

Zoals te zien in het Management Informatie Systeem ontwerp zal de primaire 
insteek een productbenadering zijn (in tegenstelling tot een 
procesbenadering). Het financiële aspect wordt gevormd door de Product 
Levens Cyclus (PLC), besproken in de vorige paragraaf. Naast de financiële 
prestatie is het echter ook van belang dat de klant tevreden is. Dit om ook in 
de toekomst aan deze klant te kunnen blijven leveren. Een afweging kan 
bijvoorbeeld worden gemaakt om op een bepaald product financiëel gezien 
iets minder te presteren en daarmee een kleinere korte-termijn winst te 
behalen, maar daarmee wel een betere kwaliteit te leveren, waardoor de klant 
meer tevreden is en in de toekomst zijn producten bij Prodrive zal blijven 
kopen. 
Klanttevredenheid zou gemeten kunnen worden door middel van het 
ondervragen van de klant zelf. Een vertaalslag naar de factoren die de 
klanttevredenheid beïnvloeden zou dan bij een negatieve uitslag worden 
gemaakt, om vervolgens deze factoren te verbeteren. Deze vertaalslag kan 
echter ook reeds eerder worden gemaakt. Het is dan niet nodig de klanten te 
ondervragen. Elke klant heeft een account manager, die weet waar de 
wensen van de klant liggen. Met hulp van een afvaardiging van account 
managers is geïnventariseerd wat de belangrijkste factoren zijn die de 
klanttevredenheid beïnvloeden. 

Uitgangspunt van de inventarisatie was het zeer uitgebreide Quality, Logistics, 
Time & Cost (QL TC) report, zoals dit door XXX, een van de grote klanten, 
wordt gehanteerd om leveranciers als Prodrive te beoordelen. De factoren 
lnnovation en Cost in dit report zijn factoren die bij de selectie van Prodrive 
als leverancier worden gehanteerd. Gedurende de levenscyclus kan hierop 
nauwelijks worden bijgestuurd. De innovativiteit van het design ligt immers 
vast met de keuze voor het maken van dit product. De 'cost' voor de klant, 
oftewel de verkoopprijs, ligt ook zo goed als vast; als Prodrive kosten weet te 
besparen dan levert dit een betere marge op. Dit wordt niet direct 
doorberekent in de verkoopprijs, Prodrive loopt tenslotte ook het risico juist 
extra kosten te moeten maken en die worden ook niet door de klant betaald. 
De factoren Quality en Time zullen echter gedurende de levenscyclus 
bewaakt moeten worden. De factor Time kan worden opgesplitst in twee 
delen: (1) de Time-To-Market; de tijd die de development-afdeling nodig heeft 
om het product te ontwikkelen en (2) Logistics; de mate van betrouwbaarheid 
en/of flexibiliteit in het leveren van orders. Hierbij is de Time-To-Market ook 
een eenmalige prestatie die niet maandelijks kan worden gemeten en 
bijgestuurd. Een maandelijks rapport zal daarom bestaan uit een meting van 
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de prestaties op de gebieden Quality en Logistics (Q&L). Dit zijn ook 
precies de factoren die in de probleemstelling aan het begin van de opdracht 
als verbeterpunten werden genoemd. 
Quality en Logistics zullen beide apart in een paragraaf worden besproken. Bij 
het inventariseren van de factoren die de klanttevredenheid beïnvloeden is 
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds primaire KPl's, die aan de klant 
gerapporteerd zullen (kunnen) worden en waarop prestatiedoelstellingen 
gesteld worden en anderzijds secundaire KPl's, die de primaire KPl's 
beïnvloeden of waaraan in principe geen doelstelling zal worden toegekend. 

Op organisatieniveau wil men ook deze klanttevredenheid monitoren. Het 
bepalen van één target als organisatie is gezien de diversiteit aan klanten en 
producten niet verstandig. De ene klant is tevreden met veel meer of minder 
als een andere op elke factor. De overall prestatie van Prodrive op 
klanttevredenheid zal daarom worden gereviewed met behulp van een profiel. 
Dit zal worden uitgelegd in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

5.3.1 Quality 

De primaire kwaliteitsgerelateerde KPl's zijn: 
• Het aantal warranty returns (= boards die terugkeren tijdens de 

garantieperiode) 
• Het aantal returns (al dan niet binnen/buiten garantieperiode) met als 

root cause van het falen van het product: 
o Production fault 
o Component defect 
o Design fault 

• First Pass Yield (FPY), het percentage boards dat zonder het uitvoeren 
van een reparatie door de functionele test heenkomt. Dit is de 
belangrijkste eindtest. 

De secundaire kwaliteitsgerelateerde KPl's zijn: 
• Het aantal past-warranty returns (= boards die terugkeren nadat 

garantieperiode verstreken is) 
• Het aantal 'No Faults Found' returns (NFF) 
• Het aantal 'non-warranty' returns(= boards die terugkeren en door de 

klant verkeerd gebruikt zijn) 
• Het aantal second-time returns (= boards die voor een tweede keer 

terugkeren, al dan niet om dezelfde reden) 

• Process Yield, het percentage boards dat zonder het uitvoeren van een 
reparatie door de gehele productielijn heenkomt. Deze yield moet 
opgesplitst kunnen worden per productiestap. 

• Process Accuracy, het percentage boards dat zonder 'extra' menselijke 
handelingen door de gehele productieafdeling heenkomt; zowel het 
uitvoeren van een reparatie als het 'overrulen' of negeren van een false 
call zijn menselijke handelingen waarbij de kwaliteit negatief beïnvloed 
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kan worden. Ook de accuracy moet opgesplitst kunnen worden per 
productiestap. 

5.3.2 Logistics 

De primaire logistieke KPl's zijn: 
• De Confirmed Line Item Performance (CLIP) is de mate waarin de 

leverdatum die door Prodrive zelf wordt toegezegd, wordt gehaald. De 
target voor deze CLIP is altijd 100%. 

• De Requested Line Item Performance (RLIP) is de flexibiliteit van 
Prodrive om aan de verzoeken (requests) van de klant te voldoen, 
oftewel de mate waarin de door de klant gevraagde leverdatum wordt 
gehaald. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
contractueel vastgelegde flexibiliteit en verzoeken die eigenlijk buiten 
het contract vallen, maar waaraan toch wordt geprobeerd te voldoen. 
De binnen-contractuele RLIP zal als primaire logistieke KPI gelden. 

• De leverbetrouwbaarheid service. De tijdsduur tussen het inboeken en 
uitboeken van een service-board. De mate waarin deze tijdsduur 
binnen de gestelde target-tijdsduur valt is de leverbetrouwbaarheid van 
de serviceafdeling. 

De secundaire logistieke KPl's zijn: 
• De doorlooptijd voor het produceren van een batch producten. Deze 

doorlooptijd is opgebouwd uit een aantal stappen, met elk een normtijd. 
Voor de primaire processen zal als KPI gelden de mate waarin deze 
normtijden gehaald worden. In het Product Coördinatie Proces kan 
worden gekeken of deze normtijd omlaag kan om de doorlooptijd te 
verkorten en daarmee de logistieke prestatie. 

• De Worst Case Lead-Time. De benodigde tijdsduur om een 
productieorder op te kunnen starten als alle componenten nog besteld 
moeten worden, oftewel de levertijd van de component met de langste 
levertijd. 

• De buiten-contractuele RLIP. Als een klant iets vraagt dat meer 
flexibiliteit van Prodrive vraagt dan contractueel is afgesproken, dan zal 
Prodrive toch proberen dit te halen. De mate waarin dit gehaald wordt 
zal ook worden gereviewed. 

5.3.3 Profiel 

Op organisatie-niveau zal de klanttevredenheid worden gereviewed door 
middel van een profiel. De ene klant kan tevreden zijn met 95% 
leverbetrouwbaarheid, terwijl een ander 99% wil. Gemiddeld is dit dan 97%, 
maar als de organisatie als geheel een target van 97% stelt, blijft één klant 
ontevreden, terwijl de ander meer krijgt dan waar om gevraagd wordt. Door 
per klant de doelstelling en de realisatie naast elkaar te zetten kan worden 
gekeken bij hoeveel procent van de klanten de doelstelling gehaald wordt. In 
bovenstaand voorbeeld zou de prestatie op de klanttevredenheid met 
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betrekking tot leverbetrouwbaarheid 50% zijn , ook al wordt het gemiddelde 
van 97% leverbetrouwbaarheid gehaald . 
Elke klant is echter niet even belangrijk. Van grote klanten met veel omzet is 
het belangrijker dat zij tevreden zijn dan van de kleine klanten . Door deze 
'belangrijkheid' van de klant mee te nemen in het 'profiel ' ontstaat een betere 
weergave van de organisatieprestatie op dit vlak. De 'belangrijkheid' van een 
klant direct relateren aan de omzet is een simpele oplossing, maar niet 
doeltreffend genoeg. Er zijn namelijk ook klanten die een kleine omzet 
genereren, maar toch erg belangrijk zijn omdat dit nieuwe klanten zijn die in 
potentie veel omzet in de toekomst kunnen opleveren en bovendien ook nog 
vrij makkelijk overstappen naar andere leveranciers. Mede vanwege het 
relatief kleine (maar wel in rap tempo toenemend) aantal klanten dat Prodrive 
heeft is het ook mogelijk dat het management aan elke klant een 
wegingsfactor toekent, waarbij zij in overleg met de betreffende account 
manager factoren als omzet, potentie etc meeneemt. 

Een profiel zal er dan uit komen te zien als in onderstaand voorbeeld: 

RLIP gewenst 

Klant A 99,0% 

Klant B 95,0% 

Klant C 98,0% 

Klant D 97,0% 

gemiddeld 97,3% 

RLIP-
klanttevredenheidsindex 55,6% 

zie volgende pagina 
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Zo'n profiel zal worden opgesteld voor alle primaire Q&L KPl's behalve de 
CLIP, omdat hiervoor de target per klant wel gelijk is, namelijk 100%. Een 
profiel zal dus gemaakt worden voor: 

• Warranty returns 
• First Pass Yield 
• Binnen-contractuele RLIP 
• Leverbetrouwbaarheid Service 
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5.4 Proces KPl's 

Vanuit de customer intimacy filosofie wordt zoveel mogelijk productspecifiek 
gestuurd. De prestatie op zowel PLC als Q&L van de producten wordt echter 
beïnvloed door de primaire processen. Productsepcifieke zaken zullen bij het 
reviewen van de PLC en/of Q&L naar voren komen. Een deel van de prestatie 
van alle afzonderlijke producten wordt echter beïnvloed door de prestatie van 
de primaire processen op niet-product-specifieke zaken. Hierbij valt te denken 
aan overhead-kosten, kosten die niet direct aan een product zijn toe te 
kennen. Voor de primaire processen kunnen daarom niet-product-specifieke 
KPl 's worden gedefiniëerd, alsook voor de ondersteunende processen, die 
weer de prestatie van primaire processen beïnvloeden. 
De primaire en ondersteunende processen zijn gedefinieerd in de ISO quality 
manual. Deze definitie is te vinden in bijlage B. De belangrijkste primaire 
processen, waar sturing op basis van niet-product-specifieke KPl's nodig is, 
zijn Productie, Inkoop en Logistiek. Deze zullen elk in een aparte paragraaf 
besproken worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen ook de 
overige processen aan bod komen. 

5.4.1 Productie 

De niet-product-specifieke KPl's op het gebied van Productie zijn: 
• De doorlooptijdbetrouwbaarheid. Het percentage van de batches 

waarbij de norm voor de doorlooptijd van de batch gehaald wordt. Deze 
KPI moet ook opgesplitst kunnen worden voor de volgende 
productiestappen: Omstellen, SMD-productie, Selective Wave en 
Af montage. 

• De man- en machine-uren effectiviteit. Het percentage van de batches 
waarbij de norm voor de hoeveelheid man en machine-uren gehaald 
wordt. 

• De verhouding directe/ indirecte man- en machine-uren. Directe uren 
zijn de uren toegeschreven aan een bepaalde productiebatch. Indirecte 
uren de overige uren. 

• Het percentage scrap. Een ingecalculeerde marge van enkele 
procenten aan scrap van goedkope componenten is ingecalculeerd in 
de materiaalkosten voor een productieorder. Wanneer een heel board 
gescrapped wordt, komt dit ook terug in de materiaalkosten in de PLC. 
Alle overige scrap (afgeschreven onderdelen) valt onder de 
verantwoording van de productie afdeling. Dit zal worden uitgedrukt in 
een percentage van de totale hoeveelheid ingekochte onderdelen. 

• Het percentage Engineering service. Boards die niet binnen de 
productie-afdeling gerepareerd kunnen worden, worden doorgestuurd 
naar de engineering-afdeling. Dit wordt uitgedrukt als percentage van 
de totale hoeveelheid geproduceerde boards. 
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5.4.2 Inkoop 

De niet-product-specifieke KPl 's op het gebied van Inkoop zijn: 
• De Interne leverbetrouwbaarheid. Het percentage van de productie

orders dat op tijd gestart kan worden. Een order wordt niet op tijd 
gestart als deze volgens de planning eigenlijk gereleased zou willen 
worden, maar dit niet kan. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten 
grond liggen. Deze oorzaken worden reeds onderzocht. De 'interne 
leverbetrouwbaarheid' zal echter de Key Performance Indicator zijn. 
Als deze goed is, samen met de doorlooptijd-betrouwbaarheid van 
Productie, zouden in principe alle binnen-contractuele orders op tijd 
geleverd moeten kunnen worden. Het kan zijn dat contractafspraken 
onhaalbaar zijn en daardoor de interne leverbetrouwbaarheid niet 
gehaald wordt ( een klant mag bijvoorbeeld vijf weken van tevoren zijn 
bestelhoeveelheid vertienvoudigen , productie duurt 4 weken, dan zou 
alles binnen één week besteld moeten zijn om de geplande 
productiestart te halen). Dit moet dan boven water komen middels deze 
KPI. 

• De Omloopsnelheid voorraad componenten. De inkoopwaarde van de 
componenten van de verkochte producten gedeeld door de voorraad 
ingekochte componenten. Het verhogen van de interne 
leverbetrouwbaarheid mag niet tot gevolg hebben dat de voorraad 
sterk stijgt. 

Ondersteunende KPl 's, waar niet direct doelstellingen aan toe worden gekend 
op het gebied van Inkoop zijn: 

• De top-15 BOM-reductie. In elk product coördinatie team zal men 
graag de BOM (Bill Of Materials) verlagen. Het is de taak van de 
inkopers om hun energie zó te verdelen dat hier voor de organisatie als 
geheel het meeste profijt van gemaakt wordt. Het verlagen van de 
BOMs van de producten met de hoogste omzetten heeft het meeste 
effect. Van de 15 producten met de hoogste omzet wordt daarom 
bijgehouden wat de jaarlijkse procentuele besparing op de BOM is. 

• De Leverbetrouwbaarheid leveranciers. Deze KPI wordt reeds 
gereviewed als proef-KPI. In principe levert een 100% betrouwbare 
100% kwalitatief goede leverancier nog niks op voor Prodrive. Het doel 
voor de inkopers is om de productiebatches op tijd te laten starten. Dit 
kan als het moet ook met zeer onbetrouwbare leveranciers (maar 
waarschijnlijk wel een zeer hoge voorraad). Met een meer betrouwbare 
leverancier kan echter met minder voorraad hetzelfde worden bereikt. 
De inkopers kunnen deze KPI dus als hulpmiddel gebruiken. 

• Het aantal retour-leveringen. Hier geldt hetzelfde als bij de vorige KPI. 
Het is een hulpmiddel voor de inkopers om hun uiteindelijke doel te 
bereiken. 
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5.4.3 Logistiek 

De niet-product-specifieke KPl's op het gebied van Logistiek zijn: 
• De doorlooptijd-betrouwbaarheid van het order-pieken. In feite is dit de 

eerste productiestap met een doorlooptijdbetrouwbaarheid als 
beschreven onder het kopje 'productie' in dit hoofdstuk. 

• De kwaliteit van het order-pieken. Het percentage van de batches 
waarbij tijdens het order-pieken geen enkele fout is gemaakt. Fouten 
tijdens het order-pieken leiden tot vertraging tijdens het 
productieproces. 

• De Voorraadbetrouwbaarheid. Het aantal boekingen op de "Lost & 
Found" account. Discrepanties tussen voorraad in het ERP systeem 
(SAP) en de werkelijkheid worden op deze account geboekt. 

• De Omloopsnelheid voorraad eindproducten en halffabrikaten. Deze 
kunnen op voorraad worden gehouden om eventuele fluctuaties in de 
vraag op te vangen of om andere redenen. Het in deze voorrraad 
geïnvesteerd vermogen mag echter niet te hoog worden. De 
omloopsnelheid mag daarom niet afnemen. Dit is de totale 
inkoopwaarde van de verkochte producten gedeeld door de 
inkoopwaarde van de op voorraad liggende eindproducten en 
halffabrikaten. 

5.4.4 Overige processen 

De primaire processen Productie, Inkoop en Logistiek zijn besproken. In deze 
paragraaf zullen de overige primaire en ondersteunende processen worden 
besproken. 

• Sa/es. De proef-KPI van het sales-proces was het 'potentieel 
jaarvolume binnengehaalde contracten '. Van binnengehaalde 
contracten zal nu echter reeds een initiële PLC gemaakt worden, 
waarin naast het uiteindelijk jaarvolume ook de investeringen staan. De 
KPI zoals deze bij wijze van proef is ingesteld zal dus na volledige 
invoering van de PLC overbodig zijn. 

• Development. Tijdens het development-traject dient de PLC het 
uitgangspunt van beslissingen te zijn. Hiernaast is de Time-To-Market 
een belangrijke factor in de klanttevredenheid. Hier kan echter geen 
KPI voor gedefiniëerd worden omdat een overschrijding van de 
afgesproken Time-To-Market (al dan niet absoluut of in percentage van 
de totale projectduur) in sommige gevallen een veel grotere impact 
heeft als in anderen. Daarnaast zijn ook 'innovativiteit van het ontwerp' 
en de verkoopprijs van belang. De innovativiteit wordt echter ingesloten 
in management beslissingen om innoverende projecten op te starten 
en ook de verkoopprijs wordt in overleg met de directie bepaald. Hierop 
zijn KPl's dus nog overbodig. 

• Het aantal service gevallen met root cause development komt in het 
product team naar voren en zal worden teruggekoppeld. Een eventueel 
te monitoren KPI zou kunnen zijn de verhouding directe / indirecte 
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uren. Gemaakte uren moeten zoveel mogelijk aan de juiste projecten 
worden toegekend en niet als overhead worden verdeeld over alle 
projecten . Alleen op die manier wordt in het product team betrouwbare 
info besproken. 

• Service. De leverbetrouwbaarheid was de proef-KPI voor dit proces en 
wordt in het ontworpen MIS in het product team gereviewed. Een 
kwaliteit van service is niet te meten; 'second time returns' met 
dezelfde oorzaak hoeven geen slechte reparatie te betekenen, maar 
kan bijvoorbeeld een overbelasting zijn; een designfout; service is een 
lerend proces. Ook hier geldt dat de verhouding directe / indirecte uren 
van belang is. 

• IT. Voor IT kan de proef-KPI behouden blijven. Dit was het aantal 
major en het aantal minor incidenten per maand en is te vinden in 
bijlage A. Deze incidenten vormen een goede afspiegeling van de 
betrouwbaarheid van alle IT. Deze betrouwbaarheid is de meest 
belangrijke factor in IT. Als het IT-systeem (gedeeltelijk) uitvalt, liggen 
de werkzaamheden stil. 

• HRM. Ook voor HRM kan de proef-KPI behouden blijven. Dit was het 
percentage ziekteverzuim per maand. Dit ziekteverzuim vormt géén 
goede afspiegeling van het HRM beleid, dat bestaat uit enerzijds het 
werven & selecteren van goede nieuwe medewerkers en anderzijds het 
opleiden & motiveren van alle medewerkers. 

• Management/ lmprovement Coördinatie. Ook het management is een 
'proces' dat de overige processen (zowel primair als ondersteunend) 
ondersteund. Hierop zijn geen KPl 's gedefinieerd. 

5.5 Totaaloverzicht MIS 

De MIS structuur zoals deze in paragraaf 5.1 is 
gepresenteerd is hiernaast nogmaals 
weergegeven. 
In de vorige paragrafen zijn de verschillende 
niveaus in detail ingevuld. Om snel te zien 
waar alle Management Informatie initiatieven in 
deze structuur geplaatst kunnen worden is een 
grote plaat gemaakt waarin al deze initiatieven 
bij elkaar staan. Op deze manier kan snel 
gezien worden op welke vlakken er welke 
Management Informatie gebruikt wordt. Ook 
zijn er bijvoorbeeld nog lege 'hokjes'; 
processen waarvoor nog geen KPI is 
gedefiniëerd . Hier is bewust voor gekozen om 
het systeem niet meteen te complex te maken. 
In de toekomst kunnen ook voor deze 
processen KPl's worden bepaald. De plaat 

Organisatie 
Optelling 
PLCIQ&L 

Optelling 

Producten 
PLC 

Q&L 

Basis 

KPl's 

Ondersteuning 

Ondersteunende KPl's 
processen 

maakt in elk geval duidelijk dat er hier nog 'open' processen zijn . Ook kan met 
behulp van de plaat de verbanden tussen de niveaus worden gezien en kan 
worden beoordeelt of alles compleet is. Zo is een logistieke KPI in het product 
team het verlagen van de normdoorlooptijd en binnen de productie-afdeling is 
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6 Conclusies & aanbevelingen 

Dit rapport vormt onderdeel van de afronding van de afstudeeropdracht. Het 
"ontwerpen en implementeren van het Management Informatie Systeem", 
zoals de opdracht was geformuleerd , zal nooit worden afgerond. De 
implementatie van het gehele systeem zal in kleine stappen gebeuren. Het 
systeem is namelijk opgebouwd uit vele onderdelen die onafhankelijk van 
elkaar in stelling gebracht kunnen worden, maar uiteindelijk samen voor een 
optimale prestatie kunnen zorgen. 
Het ontwerp dat in dit rapport is gepresenteerd kan dienen als blauwdruk bij 
de implementatie van (gedeeltes van) het Management Informatie Systeem. 
Ook het ontwerp zal echter nooit af zijn. De structuur, de grote lijnen, zijn 
gezet, de belangrijkste gebieden in de structuur gedetailleerd ingevuld, 
andere gebieden nog open, om later te worden ingevuld. 

In dit laatste hoofdstuk zullen eerst een aantal conclusies worden samengevat 
uit de vorige hoofdstukken. De sterktes en zwaktes van het ontworpen MIS 
zullen worden genoemd, aan de hand van eigen bevindingen, alsook aan de 
hand van een set criteria zoals deze uit literatuur zijn gedestilleerd . 
Vervolgens zal er nog een paragraaf zijn met aanbevelingen. De prestatie van 
de organisatie zal van meer afhangen dan slechts de aanwezigheid van 
informatie. De informatie moet ook gebruikt worden op de juiste manier door 
de juiste mensen. Dit aspect heeft niet tot de opdracht behoort. Daarom zal 
het in dit hoofdstuk aan bod komen als aanbevelingen bij de implementatie 
van het MIS. 

6. 1 Conclusies 

Deze paragraaf 'conclusies' zal worden opgedeelt in drie gedeelten. Ten 
eerste zullen een aantal conclusies worden besproken zoals die over het MIS 
tijdens de ontwerpfase zijn getrokken. Ten tweede zal het ontworpen MIS met 
behulp van een aantal uit de literatuur gedestilleerde criteria tegen het licht 
worden gehouden. Als laatste zal de oorspronkelijke probleemstelling en 
opdrachtformulering nogmaals worden aangehaald om te zien in hoeverre 
hieraan is voldaan . 

6.1.1 Conclusies MIS 

Het Management Informatie Systeem (MIS) is in dit rapport gepresenteerd . 
De volgende conclusies zijn getrokken tijdens de ontwerpfase: 

• De Product Levens Cyclus (PLC) is zover mogelijk gespecificeerd als 
van tevoren mogelijk is. Deze zal in stapjes worden ingevoerd . Eerst 
zullen van alle producten voorspellingen door de account managers 
worden gemaakt. Gelijktijdig wordt begonnen met het rapporteren van 
een realisatie op een simpele manier, waarbij wellicht nog veel 

56/74 



• 
.rzPRODRIX§ 

handwerk te pas komt. Van de belangrijkste producten kan dit met 
terugwerkende kracht worden gedaan voor het verleden. Later, met 
genoeg opgedane kennis uit de praktijk, kan dan een geavanceerd IT
systeem worden gebouwd dat automatisch rapportages maakt en 
vergelijkt met voorspellingen. 

• Het Quality & Logistics (Q&L) report zal ook in stapjes worden 
ingevoerd. Zodra het Manufacturing Execution System (MES) 
"Visiprise" in gebruik is, kunnen hierin rapportages worden gemaakt om 
de beschreven KPl's te monitoren. Om goede, haalbare targets te 
zetten, is kennis nodig van de huidige performance. Bovendien is 
contact met de klant hierover noodzakelijk. Deze klant verwacht tijdens 
/ na zulk contact ook resultaten. De targets zullen daarom pas bepaald 
(kunnen) worden wanneer de rapportages actief zijn . 

• Klanttevredenheidsfactoren die niet onder de "Quality en Logistics" 
vallen en daarmee nog buiten het MIS blijven, zijn de Time-To-Market, 
de verkoopprijs en de innovativiteit van het design. Dit is een bewuste 
keuze; beslissingen ten aanzien of ten gevolge van deze factoren 
worden individueel afgewogen met behulp van het management. 

• Proces-KPl's zijn voor de processen Productie, Inkoop en Logistiek ver 
uitgewerkt. Hier geldt echter hetzelfde als voor Q&L KPl's; Haalbare 
targets kunnen worden gesteld zodra er informatie is over de huidige 
performance, waarvoor een rapportage in het nieuwe pakket Visiprise 
gemaakt moet zijn. 

• Proces-KPl's voor de overige processen zijn (nog) niet ver genoeg 
uitgewerkt. Voor een aantal processen zijn de initiële proef-KPl's 
gehandhaafd. Voor andere processen zijn helemaal nog geen KPl's 
ingevuld . Deze kunnen ook voorlopig leeg blijven of relatief onvolledig 
worden gereviewed. Ondanks het feit dat deze processen wel degelijk 
veel invloed hebben op de bedrijfsprestatie zijn deze namelijk nog goed 
te monitoren volgens het 'oude' management by walking around. 

6.1.2 Conclusies literatuurcriteria 

In hoofdstuk 4.1 zijn uit de literatuur criteria gedestilleerd waaraan een 
Management Informatie Systeem (MIS) oftewel Prestatie Meet Systeem 
(PMS) moet voldoen. Het ontworpen MIS zal nu aan de hand van deze criteria 
tegen het licht worden gehouden: 

• Measures are diverse and complementary. Een evenwicht moet 
bestaan tussen financiële en niet-financiële KPl's en tussen strategisch 
en operationeel niveau. Met de Product Levens Cyclus (PLC) als 
financiële tool en het Q&L report en de proces-KPl's als niet-financiële 
tools is dit evenwicht aanwezig. 
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• Measures are objective and accurate. KPl's die de prestatie van een 
afgelopen periode meten moeten objectief en accuraat zijn. De 
voorspelling die gemaakt wordt in het kader van de Product 
Levenscyclus is subjectief en daarom ook minder accuraat. Dit wordt 
opgevangen door telkens achteraf de prestatie te vergelijken met de 
voorspelling, om de accuraatheid van deze voorspellingen te 
verbeteren. Bij de Q&L KPl's en proces KPl's is met objectiviteit and 
accuraatheid rekening gehouden bij het opstellen ervan. Bij enkele 
proef-KPl's was objectiviteit / accuraatheid een issue; voornamelijk bij 
Sales en IT-storingen. Dit zijn beide indicatoren waarvan de hoogte 
naar inschatting van één persoon wordt bepaald . De KPI Sales zal te 
zijner tijd worden vervangen door een optelling van de voorspellingen 
van Account Managers. De KPI IT-storingen is nog geen alternatief 
voor. Hier zou in de toekomst naar gezocht kunnen worden. 

• Measures are informative. Metingen moeten de verantwoordelijke 
mensen helpen bij de uitvoering van hun werk. Bij het opstellen van de 
KPl's zijn de mensen die ermee zullen werken uitvoerig betrokken. Zij 
hebben aangegeven aan welke informatie zij behoefte hebben. Dit 
geldt op alle niveaus, dus iedereen zal in principe KPl 's hebben die 
nodig acht als informatievoorziening. 

• Benefits outweigh costs of collection . De voordelen van het meten 
van een KPI of het opzetten van een tool moeten opwegen tegen de 
kosten van het verkrijgen hiervan. Vanwege dit punt wordt niet meteen 
een heel systeem geïmplementeerd. De KPl's met de beste verwachte 
cost/benefit verhouding zullen eerst worden doorgevoerd. 

• Measures reflect system causality. Metingen moeten de oorzaak
gevolg relaties binnen de organisatie inachtnemen. De causaliteit van 
het 'systeem' is vastgelegd door de niveaus in het MIS. De prestatie 
van de organisatie wordt gevormd door de optelling van de producten. 
De prestatie van deze producten worden ondersteund door de primaire 
processen , die weer ondersteund worden door secundaire processen. 

• Measures communicate strategy. Metingen moeten de strategie 
communiceren (dit is onder andere de basisgedachte achter de 
Balanced Scorecard van Kaplan en Norton). De strategie van Prodrive 
is herzien en is een belangrijke leidraad geweest bij het ontwerpen en 
definieëren van het MIS en de KPl's. 

• Measures create incentives for improvement. Metingen moeten 
aanzetten tot verbeteringen. Een belangrijk punt bij het definiëren van 
KPl's was dat de persoon die verantwoordelijk is voor de rapportage 
van het resultaat ook bevoegdheid heeft om dit resultaat te 
beïnvloeden. Op deze manier zal de incentive ontstaan tot verbetering 
van dit resultaat. 

• Measures improve decision-making. Metingen moeten 
besluitvorming verbeteren. Besluitvorming vindt plaats op elk niveau in 
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de organisatie. Dit gebeurt op basis van argumenten, cijfers en gevoel. 
Het element 'cijfers' was onderbelicht bij Prodrive. Dit was de 
constatering bij het begin van de afstudeeropdracht en hiermee is aan 
de slag gegaan. De KPl's zijn dus bedoeld om te helpen bij 
besluitvorming. 

6.1 .3 Conclusies oorspronkelijk probleem / opdracht 

Het oorspronkelijk probleem van Prodrive, zie hoofdstuk 2, lag in een 
vermindering van de prestatie op de gebieden kwaliteit, productiviteit en 
leverbetrouwbaarheid . Het vermoeden dat dit probleem op te lossen zou zijn 
door onder andere meer te gaan sturen op informatie in plaats van gevoel 
werd bevestigd door Prodrive te plaatsen op het groeimodel van Greiner; in 
de 'direction'-fase is er behoefte aan meer sturing op kerngetallen. 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Ph .se 4 1'hase 5 
tJ-. Revol , 11 

R dT 

et on 

Young Age of Organi&ation Mature 

--------
Aan het groeimodel van Greiner kan ook worden afgelezen dat een volgende 
'crisis' de 'autonomy crisis' zal zijn , waarna een fase van 'delegation' wordt 
ingegaan. Dit zal gaan spelen zodra bedrijfsonderdelen minder binding met 
elkaar hebben omdat zij bijvoorbeeld in verschillende productmarkten of 
landen opereren. Vooralsnog wordt door het Management team juist de 
intensieve samenwerking van de verschillende afdelingen als 
kerncompetentie gezien. Als de opsplitsing naar productgroepen echter 
verder wordt doorgezet en vestigingen in andere landen worden opgezet, zal 
een 'autonomy crisis' uiteindelijk onvermijdelijk zijn. De 'copy-exact' gedachte 
zoals deze in hoofdstuk 4.3.2 is genoemd is er echter in feite erop gericht om 
ook met vestigingen in andere landen zo lang mogelijk in de direction fase te 
blijven. Met dit in het achterhoofd is ook na dit project het doorontwikkelen van 
het Management Informatie Systeem zeker nodig. Uit de voorgaande 
paragrafen blijkt dat het nu ontworpen MIS een goede start zou moeten zijn 
voor het vermeerderen van de sturing op kerngetallen . Het systeem zal dus 
echter continu moeten worden onderhouden en waar mogelijk verbeterd, 
zodat Prodrive in de 'direction' levensfase kan blijven doorgroeien. 
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In de literatuurstudie, paragraaf 4.1, is beargumenteerd waarom niet gekozen 
wordt voor een standaard Management Informatie Systeem, voor zover dat 
bestaat. Toch is het niet verkeerd achteraf hier nog eens kritisch over te 
reflecteren. De 'core business' van Prodrive is namelijk het ontwikkelen en 
produceren van klantspecifieke electronica oplossingen. Alles wat buiten deze 
core business valt, dus ook het management (informatie) systeem, moet 
eigenlijk standaard worden ingekocht danwel uitbesteedt. Hierin zijn namelijk 
andere bedrijven gespecialiseerd en dus beter. Of is de manier waarop 
Prodrive het wil aanpakken, de Product Levens Cyclus (PLC) centraal , zo 
uniek dat hier geen standaard voor bestaat en dat zelfs geen soortgelijk 
bedrijf eerder op deze manier gewerkt heeft? 
In principe zijn er in de markt waarin Prodrive opereert twee soorten bedrijven, 
namelijk 'product organisaties' en 'diensten organisaties' . Product organisaties 
ontwikkelen hun eigen producten en proberen die aan de markt kwijt te raken. 
In zulke organisaties is een goede marketing afdeling van levensbelang die 
onderzoekt waar de markt behoefte aan heeft en daarmee de R&D afdeling 
aanstuurt. Diensten organisaties zijn gespecialiseerd in één ding en bieden 
deze dienst aan de markt aan. Dit kan zijn het ontwikkelen van een design, 
het produceren van een design, etc. In een diensten organisatie wordt het 
verschil tussen verlies en winst bepaald door de mate waarin budgetten niet 
worden overschreden. Er zijn weliswaar meerdere bedrijven waar het 
ontwikkelen en het produceren van een design beide wordt gedaan. Dit 
gebeurt dan echter door verschillende afdelingen en een klant betaald apart 
voor de ontwikkeling en de productie. 
Prodrive valt min of meer tussen deze beide vormen van organisatie in; het 
ontwikkeld en produceert slechts als de markt daarom vraagt, maar doet wel 
zelf de investering in ontwikkelkosten om die later terug te verdienen. Kan 
Prodrive dan niet toch werken met een (standaard) MIS zoals dat gebruikt 
wordt door één van bovenstaande twee soorten bedrijven? 
Over het verder opsplitsen van de afdelingen binnen Prodrive, oftewel het 
verder doorvoeren van het 'business units' idee, is veel discussie gevoerd 
binnen het Management Team. Het voordeel zou zijn dat er dan makkelijker 
met behulp van budgetten en/of winsten per afdeling gestuurd kan worden. 
Het nadeel zou echter zijn dat teveel energie verloren zou gaan aan het 
uitzoeken van interne verrekeningen, die in zo'n geval tenslotte een groot deel 
van de prestatie van een afdeling beïnvloeden. Er is voor gekozen om dit dan 
ook niet te doen. De levenscyclus zou centraal komen te staan, zodat 
bijvoorbeeld tijdens de ontwikkelingsfase van een product besloten zou 
kunnen worden om meer te investeren (en dus over het budget heen te gaan), 
waardoor in de productiefase dan meer terugverdient zou worden. 
Een MIS van een 'product organisatie' zou het in kaart brengen van PLC's 
kunnen herbergen en zou daarom misschien beter bij Prodrive passen. In zo'n 
geval gaat het echter om het beoordelen van de beslissing van de marketing 
afdeling om dit product te gaan doen en niet om het bijsturen van de 
productprestatie gedurende de PLC. In een 'product organisatie' zullen er 
producten zijn die 'nu eenmaal succesvol' zijn en anderen die minder goed 
lopen. Bij Prodrive moet elk product gedurende de levenscyclus succesvol 
gemáákt worden. 
Beide vormen van bedrijven hebben dus een eigen soort MIS, dat elk niet 
geschikt lijkt voor Prodrive. Het management team denkt ook vrij uniek te zijn 
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in de markt met de aanpak waarbij Prodrive als leverancier het ontwikkelings
risico loopt. Deze aanpak is wat Prodrive onderscheidt van de concurrentie en 
is ook zeer succesvol gebleken. Dat hierbij slechts een vrij uniek Management 
Informatie Systeem zal passen is dan een logisch gevolg. 

6.2 Aanbevelingen 

Naast de conclusies die getrokken zijn uit het afstudeerwerk zal in deze 
paragraaf een bredere kijk op de implementatie worden gegeven. De uitkomst 
van de organisatiebrede strategie-discussie was dat het in 2004 opgestelde 
Business Plan, de wijze waarop Prodrive naar de markt toe acteert, goed is. 
Hetgeen er te verbeteren valt de komende jaren ligt in het managen van de 
interne processen . 

Verbetering van de interne processen is nodig op drie gebieden: 

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB). Het is 
belangrijk om te zorgen dat onduidelijkheden op dit punt besproken 
worden door de personen in de betreffende functies en het 
management. 

• Meetbare doelstellingen. Als (deel)input van een improvement 
meeting dienen de waarden van bepaalde prestatie-indicatoren. 

• Terugkoppeling/bespreking. Om een Quality Circle te sluiten, zal de 
voortgang/afsluiting van improvement punten besproken moeten 
worden . 

Het huidige improvement overleg door het management team (MT) is een 
goede lmprovement Circle, met meetbare KPl 's als input (maar ook andere 
input!) en periodieke bespreking van de voortgang. Zulke lmprovement 
Circles kunnen ook op productieteam- en developmentteam niveau worden 
opgezet. Dus een periodieke bespreking van eventuele procesverbeteringen , 
al dan niet product-specifiek. Kan de improvement niet binnen het team 
worden gerealiseerd , dan kan het idee worden doorgecommuniceerd naar het 
product-team voor productspecifieke zaken en/of het management voor 
improvements gerelateerd aan de processen en/of TVB. Op de volgende 
pagina is een figuur te vinden waarin dit concept is gevisualiseerd . 
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Management Team 
Quality lmprovement 

Productcoördinatie Team 
Quality lmprovement 

Development Team 
Quality lmprovement 

Het concept "Quality Circles" wordt hier slechts licht aangestipt. Dit onderwerp 
is uitvoerig beschreven in de vakliteratuur. Verder onderzoek naar de beste 
methode om dit concept of een soortgelijk idee te implementeren is dan ook 
nodig. 
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Bijlage A: proefevaluatie resultaten 

In deze bijlage zal een uitleg worden gegeven van de in de proefevaluaties 
gemeten KPl's. De KPl's zijn met terugwerkende kracht gemeten voor 2005 
en worden worden maandelijks opnieuw berekend en gereviewed door het 
MT. Hierbeneden zal per KPI worden toegelicht wát er precies gemeten wordt 
en hoe het gemeten wordt. Ook de meest recente waardes zijn bij elke KPI 
gegeven. 

Prodrive RLIP 
De leverbetrouwbaarheid van Prodrive aan de klant. Gemeten wordt de 
Requested Line Item Performace (RLIP). De Confirmed Line Item 
Performance (CLIP) is in principe altijd 100%, omdat eventuele vertragingen 
in leveringen altijd zo vroeg mogelijk telefonisch aan de klant worden 
doorgegeven. 

XXX 

Design Warranty Returns 
Het aantal producten dat door de klant wordt teruggestuurd binnen de 
garantieperiode en waarvan de faaloorzaak wordt geclassificeerd als design
probleem. Deze gevallen zijn geclassificeerd naar productiedatum. De 
onderverdeling is op jaarbasis. Het beeld is vertekend omdat van de meer 
recent geproduceerde producten de garantieperiode nog niet verstreken is en 
het percentage terugkerende producten dus nog kan toenemen voor dit jaar. 

XXX 

Leveranciers RLIP 
De leverbetrouwbaarheid van de leveranciers is een reeds bestaande 
transactie in SAP. Gemeten wordt de Requested Line Item Performace 
(RLIP). De leverbetrouwbaarheid is in principe eigenlijk de Confirmed Line 
Item Performance (CLIP). De RLIP is een indicator die aangeeft hoe 
(lever)f/exibe/ de leveranciers zijn. 
Bestellingen die één dag te vroeg of te laat binnenkomen tellen als 100% 
betrouwbaar. Bestellingen die 2 tot 5 dagen te vroeg of te laat binnenkomen 
tellen voor 80 % mee. Bestellingen die méér dan 5 dagen te vroeg of te laat 
binnenkomen tellen mee als 0% betrouwbaar. 

XXX 

First Pass Yield 
De 'FPY' zoals deze nu in de tabel staat wordt gemeten als het percentage 
producten dat de eerste keer meteen goed door de 'production test' komt. In 
feite is dit geen echte First Pass Yield, omdat er vóór de production test ook al 
productiefoutjes worden gedetecteerd en gecorrigeerd. Het percentage 
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producten dat na de production test geen rework behoeft is desalniettemin 
een wetenswaardige indicator. 
Een opmerking bij de FPY is dat sommige producten nu eenmaal een hogere 
FPY (kunnen) scoren dan anderen. In een maand met een grote batch relatief 
makkelijke producten is FPY vanzelf hoger als in een maand met alleen kleine 
batches moeilijkere producten. Per product meten en targets stellen zou dus 
zeker goed zijn. Een overall beeld blijft echter interessant. 

XXX 

Op tijd geserviced product 
Het percentage op tijd geserviced product is het percentage van de deze 
maand uitgeleverde service-producten, dat binnen de gestelde 3 weken zijn 
behandeld (tijd tussen arrival date en report date). 
Er is bij het doorzoeken van de database geselecteerd op laatste arrival date, 
dus indien er producten zijn die in het laatste jaar twee keer zijn 
teruggekomen voor service, dan komt alleen de laatste keer hiervan terug in 
deze KPI. 
Het aantal boards dat nog te servicen is, komt in deze KPI dus niet terug. In 
theorie is het voor de service-mensen nu het beste om de boards die al over 
de 3 weken heen zijn, nooit meer te repareren, want als het board niet 
uitgeleverd wordt, telt het ook niet mee in deze KPI als 'te laat'. In plaats van 
tijd te stoppen in de reparatie van een board dat toch al te laat is, zou het 
beter zijn om eerst boarden te repareren, die wel nog op tijd zouden kunnen 
zijn. Het huidige FIFO-systeem (First In First Out) wordt zo wellicht onbewust 
verdraaid tot een LIFO systeem (Last In First Out), waardoor sommige 
producten héél lang kunnen blijven liggen. 

XXX 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is het in TIAD (urenregistratie-programma) geregistreerde 
aantal ziekte-uren gedeeld door het totaal aantal uren ( direct, indirect, 
exceptional leave, etc). Het beeld van de laatste maand is vaak nog niet 
compleet, omdat sommige mensen hun uren nog niet hebben ingevuld Uuist 
de mensen die ziek zijn lopen hiermee soms achter). 

XXX 
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IT 
Aantal storingen per maand. Deze kunnen dan worden opgesplitst in prioriteit 
1 & 2 storingen. Vooral de prioriteit 1 storingen zijn dan interessant. Door ook 
bij te houden waar de problemen zijn geweest is het mogelijk een beeld te 
vormen waar de grote problemen kunnen ontstaan. 

Prioriteit 1 storingen 
• Server down of onbereikbaar 
• Netwerk traag of onderbroken 
• Glasvezel onderbroken 
• Geen Internet/ E-mail/Website 
• Telefoon storing 

Prioriteit 2 storingen 
• PC Stuk 
• Printer Storing 

XXX 

Sales 
Het potentiëel jaarvolume van de binnengehaalde nieuwe klanten. Het 
moment van binnenhalen is in principe het moment van het sluiten van het 
contract. In overleg met het management team kan ook een mondelinge 
overeenkomst al gelden. Ook potentiële volumes zullen in overleg worden 
bepaald. 

XXX 
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Bijlage B: processen volgens 150-manual 

Onderstaande figuur vormt de startpagina van de ISO Quality Manual. De 
Customer Oriented Processes zijn de primaire processen. Support Oriented 
Processes en Management Oriented Processes zijn de ondersteunende 
processen. 

Management Orlented Processes 
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Bijlage C: Omgevingsanalyse 

Het bedrijf Prodrive B.V. is in 1993 opgericht door twee toenmalige 
medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij wilden de door 
hen opgedane kennis op het gebied van Power Electronics en Signal 
Processing in de praktijk brengen door zich toe te leggen op de ontwikkeling 
en het ontwerp van hoogwaardige elektronica toepassingen. 

Vanaf de oprichting van het bedrijf in 1993 tot heden kenmerkt Prodrive zich 
door een sterke, op groei gerichte strategie. Door steeds te blijven investeren 
in kennis en technologie, heeft Prodrive tot heden een gemiddelde jaarlijkse 
autonome omzetgroei van XX:% gerealiseerd. In de beginjaren was prodrive 
nog een bedrijf dat zich louter concentreerde op het ontwerpen van industriële 
elektronica toepassingen. Het besef dat het grote voordelen zou opleveren 
wanneer ook de productie van de ontwerpen bij Prodrive zou plaatsvinden, 
resulteerde in 1999 in de investering in een geavanceerde productielijn 
waardoor vanaf dat moment de complete product-levenscyclus van een 
product kon worden ondersteund. 

Er wordt continu geprobeerd het gehele productieproces zo geautomatiseerd 
mogelijk te laten verlopen. Dit levert een besparing op aan loonkosten, maar 
ook een verbetering van de kwaliteit van de producten. De focus binnen de 
organisatie ligt nog steeds op het ontwerpen van innovatieve producten. De 
kracht van Prodrive ligt in de intensieve samenwerking tussen de design
afdelingen en de productieafdeling, waardoor de principes 'Design For 
Manufacturing' (DFM) en 'Design For Test' (DFT) écht toegepast kunnen 
worden. 

De strategie in het creëren van 
competatieve oplossingen voor 
cliënten (dit is de missie) wordt 
als volgt omschreven: 
o Het creëren en behouden 

van een getalenteerde, 
betrokken en 'lean' 
organisatie 

o Luisteren naar en werken 
met 'key customers' 

o Investeren in Technologie 
en Processen; continu 
verbeteren; Innovatie. 

Vanwege de snelle groei 
ontstaan er rondom de 

Customers 

People & . o .. ~,.,11oo 

Your 
Compet1ti,e 

5olut1on 

.... ,.,..,.■ 
Process 

beheersbaarheid van de processen continu nieuwe vraagstukken. Een 
belangrijk vraagstuk heeft betrekking op het behoud van de productiviteit. 
Waar voorheen in de compacte organisatie nog vaak subjectief de 
productiviteit kon worden beoordeeld heeft de organisatie op dit moment een 
omvang (80 FTE) bereikt waarbij de behoefte aan een kwantitatief 
meetsysteem sterk is toegenomen. 

70/74 

Q1Jality 
lnnovatl, 
Time 
Cost 



• 
.rzPRODRIX§ 

De opdracht luidt dan ook als volgt: 
Ontwerp een prestatie meetsysteem dat zowel de realisatie van de 
doelstellingen op de lange termijn meet als de beheersbaarheid op de korte 
termijn vergroot. Implementeer vervolgens dit systeem in de organisatie. 

Uiteraard zal er nog gewerkt moeten worden aan een duidelijkere uitwerking 
van deze opdracht. In elk geval staat een chronologische volgorde vast: de 
strategische doelstellingen op de lange termijn zullen eerst vastgesteld 
moeten worden. Van daaruit kunnen dan prestatie-indicatoren (meetbare 
waarden) worden opgesteld om de beheersbaarheid op korte termijn te 
vergroten. Afhankelijk van de congruentie binnen het bedrijf over de lange 
termijn doelstellingen kan al dan niet snel worden overgegaan op de 
implementatie van het prestatiemeetsysteem. Een en ander zal nog moeten 
blijken na aanvang van de opdracht. 

Externe Oriëntatie 

De door Prodrive vervaardigde producten afgezet op de industriële en 
professionele markt voor electronica. Binnen Prodrive zijn er twee 
Engineering Groups; de Mixed Signal Group (MSG) en de Digital Design 
Group (DGG). De Operations Group doet de productie van de design. De 
directie wordt gevormd door de twee oprichters, Hans Verhagen en Pieter 
Janssen. 

Digital Design 
Group 

Management Team 

Mixed S-1gnal 

Group 
Operat1ons 

Group 

Organisatiestructuur (Bron: www.prodrive .nl) 

De grootste afnemers van Prodrive zijn XXX. Met name XXX opereert in een 
zeer cyclische markt. Dit resulteert in grote veranderingen in de vraag voor 
Prodrive, met bovendien leveranciers die niet aan Prodrive kunnen leveren in 
tijden van grote vraag omdat ook zij dan te maken hebben met de grote end
user-vraag. Deze situatie leverde een groot voorraadprobleem op. Om in de 
toekomst toch aan de vraag te kunnen blijven voldoen liep de voorraad op tot 
één derde van de jaarlijkse omzet. Op dit onderwerp is Arno van der Heijden, 
ook student Technische Bedrijfskunde, enkele jaren geleden afgestudeerd. 
De werkwijze van Prodrive is op d.e website van Altera Consultants Alliance 
Program (ACAP) grafisch samengevat. De figuur staat op de volgende 
pagina. 
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custome, 

Prodrive's expertise (Bron: www.altera.com) 

Alles draait om de basic building blocks; de electrotechnische kennis. Deze is 
bij Prodrive in ruime mate aanwezig. Veel van de werknemers van Prodrive 
hebben electrotechniek gestudeerd. Het succes van de onderneming ligt 
echter in de opzet van de organisatie eromheen. Bij het ontwikkelen van 
nieuwe producten wordt sterk gekeken naar het gebruik van bestaande 
producten door de klanten en er wordt met deze klanten overlegd over de 
beste manier om het nieuwe product vorm te geven. Het maken en testen van 
het prototype gebeurt in een samenwerking tussen Engineering en 
Production. 

In de markt waarin Prodrive opereert zijn veel spelers aanwezig. Er is sprake 
van een continue technische ontwikkeling waarbij men niet achter kan blijven. 
Veel van de concurrenten verhuizen hun productie-afdeling naar Azië, waar 
de lonen een stuk lager zijn, om op die manier kosten te besparen. Prodrive 
probeert juist deze kosten laag te houden door zo veel mogelijk 
geautomatiseerd te produceren. Hiermee zijn een aantal duidelijke extra 
voordelen verbonden: 
o De kwaliteit gaat ook beduidend omhoog door het in hoge mate 

geautomiseerde productieproces. Mensen maken fouten. Hoe minder 
mensenwerk aan de productie te pas komt, hoe minder fouten er 
gemaakt kunnen worden. Bovendien wordt na elke processtap het 
product gecontroleerd, zodat meteen kan worden ingegrepen alvorens 
het product verder gaat op de band. 

o De afstand tussen productie en ontwikkeling is vele malen kleiner. 
Hierdoor kan bij een probleem in de productie altijd de hulp worden 
ingeroepen van de meer gespecialiseerde mensen van de ontwikkeling 
en bij de ontwikkeling van nieuwe producten kan worden gekeken wat 
het beste zou zijn voor de productie. 
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SWOT-analyse 

Om een goed beeld van de positie van het bedrijf te krijgen zal een Strengths, 
Weaknesses, Opportunities & Threats (SWOT) analyse op Prodrive worden 
uitgevoerd. Hierin komen ook dingen terug die al eerder in dit verslag 
genoemd zijn. Het gaat hier om een overzichtelijke weergave van de beste 
strategie voor het bedrijf. 

Strengths: 
o Complete product-levens-cyclus binnen een relatief klein bedrijf, 

waardoor intensieve samenwerking tussen alle gebieden mogelijk is. Bij 
ontwikkeling van nieuwe producten kan goed gebruik worden gemaakt 
van informatie van de productie- en service-afdelingen. Evenzo kunnen 
problemen bij de productie of service worden opgelost met behulp van 
de kennis van de ontwerpers van het product. 

o Klantgericht ontwerpen. Er is geen 'verkoop'-afdeling die het contact met 
de klant verzorgt. Iedereen binnen de organisatie heeft dit contact met 
de klant. Het ontbreken van deze extra schakel in de communicatie 
tussen Prodrive en de klant bemogelijkt een zeer klantgerichte 
ontwerpmethode. Er worden geen standaard-producten ontworpen, die 
vervolgens aan verschillende afnemers worden geleverd. Elk product 
wordt klantspecifiek ontworpen en vervolgens op de flexibele 
productielijn geproduceerd. 

Weaknesses: 
o Sterk afhankelijk van enkele grote klanten met sterk schommelende 

vraag. Tot nu toe is Prodrive elk jaar wel in omzet gegroeid en is het 
gemiddelde groeipercentage XX%. Een sterke reductie in de vraag is 
echter een aanwezig risico. 

o De beheersbaarheid van de processen vermindert sterk met de groei 
van de organisatie. Waar vroeger één of enkele personen nog overzicht 
kon bewaren over de gehele organisatie is het meer en meer nodig om 
gestructureerd de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsactiviteiten te 
bewaken. 

Opportunities: 
o Verstevigen van de vraagpositie door bijvoorbeeld het afsluiten van 

meerjarige contracten met de grote klanten. Deze opportunity maakt 
gebruik van de sterke band met de klant (strength) om de weakness, het 
risico in de vraag te reduceren. 

o Gestructureerd prestatie-meet-systeem opzetten om de bedrijfsproces
sen effectief en efficiënt te houden. De moeilijkheid van deze opportunity 
is dat de hele product-levens-cyclus binnen het bedrijf huist. De 
prestaties die geleverd moeten worden zullen dus heel divers zijn. 
Gelukkig heeft Prodrive ervoor gekozen om hier een getalenteerde 
afstudeerder op te zetten. 
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Threats: 
o Door de het groeiend aantal werknemers en klanten wordt het overzicht 

binnen het bedrijf verloren. Bedrijfsprocessen worden dan niet meer 
automatisch onderling afgestemd. Er ontstaat ineffektiviteit en 
suboptimalisatie. Deze threat kan worden voorkomen door het gebruik 
maken van de opportunity van het maken van een gestructureerd 
prestatie-meet-systeem. 

o Een nieuwe neerwaartse beweging in de cyclische vraag van XXX zou 
een desastreus gevolg kunnen hebben voor Prodrive. Het spreiden van 
de omzet over meerdere grote klanten en afsluiten van meerjarige 
contracten zou deze threat kunnen verkleinen. 

Relevantie Opdracht 

De opdracht is binnen Prodrive zeer actueel en noodzakelijk om in de 
toekomst net zo succesvol te blijven als in het verleden . Met de groeiende 
omvang van het bedrijf komen steeds weer nieuwe vraagstukken met 
betrekking tot de beheersbaarheid naar voren. De effectiviteit en efficiëntie 
van de bedrijfsprocessen is wel het belangrijkste vraagstuk dat nu speelt. 
De opdracht is zo geformuleerd, dat eigenlijk vanaf nul begonnen wordt met 
het ontwerpen van een prestatiemeetsysteem. Hiermee is het voor de student 
een zeer academische opdracht, waarbij alle aspecten van het ontwerpen van 
een prestatiemeetsysteem (PMS) aan bod zullen komen. Het bedrijf stelt op 
deze manier zeker dat het te ontwerpen PMS daadwerkelijk de goede 
prestaties meet. Het bepalen van welke prestaties nou de goede zijn wordt 
ook in ruime mate overgelaten aan de student. 

Bronnen 

o www.prodrive.nl 
o www.altera.com 
o afstudeerverslag "analyse en herontwerp van de voorraadbeheersing bij 

Prodrive B.V.", door Arno van der Heijden, mei 2002 
o gesprekken met bedrijfsbegeleiders: Arno van der Heijden en Pieter 

Janssen 

74/74 




