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SAMENVATTING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering van het QFD-project bij 
Rockwool/Grodan. Het QFD-project is een onderdeel van het Holy Grail project metals 
doel. "to improve product quality/increase customer satisfaction". 
Grodan levert substraat voor de glastuinbouw. Dit is een geavanceerdere bedrijfstak 
dan een buitenstaander zou den ken. Het bedrijfsproces is kapitaal- en arbeidsintensief. 
Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan het substraat. 

Rockwool/Grodan is een produktmarketing bedrijf. De produkten worden gemaakt bij 
het zusterbedrijf Lapinus. Grodan verkoopt de produkten en ontwikkelt nieuwe. Dit 
brengt vragen naar boven in hoeverre er intern goed gecommuniceerd wordt. Grodan is 
onbetwist marktleider op de substraatmarkt en wil dit blijven. 
Dat de tuinderij een hightech bedrijfstak is zal zijn weerslag hebben op de gevraagde 
kwaliteit van het produkt. 

Quality Function Deployment is een methode om gestructureerd te werken van de 
Klantwens tot het zo wijzigen van de machine-instellingen dat het gewenste produkt 
wordt gemaakt. De methode komt origineel uit Japan en is aangepast aan het Westerse 
bedrijfsleven door met name Hauser en Clausing. Zij hebben een overzichtelijk 
repeterend model gecreeerd. Aan het uitvoeren van een QFD-project zitten diverse 
voorwaarden vast. 
De afzonderlijke stappen moeten goed worden genomen, maar ook de bedrijfscultuur 
en omgeving van het bedrijf moet in staat zijn om het project uit te voeren. Daarbij komt 
nog dat substraat een materiaal is. Oorspronkelijk is QFD ontwikkeld voor apparaten. 
De voor waarden zijn zo talrijk en complex dat slechts het proberen een mogelijkheid is 
om te bepalen een QFD-project kan slagen. 

De uitvoering van het project ging in het begin relatief soepel. De eerste stappen 
konden zonder moeite genomen worden. Er waren af en toe haperingen en er moest af 
en toe teruggegaan worden maar dat waren geen grote problemen. 
Halverwege bleek echter dat er kennis ontbrak om het project helemaal af te kunnen 
ronden. 

Er kon wel bepaald worden op welke gebieden er kennis ontbreekt en er lopen nu R&D 
projecten om deze kennis te verwerven. 

Over Plantwensen en Klantwensen; QFD toegepast op substraat 3 



SUMMARY 

In this report the execution of a Quality Function Deployment (QFD) 
project is described. The QFD-project took place at the company Rockwool/Grodan. The 
QFD project is part of the "Holy Grail" project which has the goal "to improve product 
quality/increase customer satisfaction". 
Grodan supplies substrate for the cultivation under glass. This is a more sophisticated 
branch of business than the outstander would think. The business proces is capital
intensive and labour-intensive. High demands are demanded from the substrate. 

Rockwool/Grodan is a product marketing company. The products are being made by the 
sister company Lapinus. Grodan sells and develops the new ones. Questions can be put 
how well the communication within these companys are being performed. Grodan is 
undoubtfully marketleader on the substrate market and intends to stay this. 

Quality Function Deployment is a method to work structuredly from the client's wish to 
the tool modifications. The method originally comes from Japan and has been adapted 
to the western branche by Hauser and Clausing mainly. They created a clear repeating 
model. To perform a QFD project many condition have to be met. 
The single steps of the proces have to be taken correctly, but also the company culture 
and company environment have to fit the conditions to perform the QFD project. 
Besides the conditions substarte is mainly a material, but originally QFD has been 
developped to for tools. The only way to find out whether the conditions are met is by 
trying out to perform the QFD project. 

The execution of the project went rather smoothly during the first steps. There were 
some minor catches and sometimes the results of steps had to be improved, but there 
were no large difficulties. 
Halfway the project there was a lack of knowledge which couldn't be solved in short 
time. We were unable to complete the project. 

Now there has been determined which knowledge has to be added and developped to 
finish the project. Steps have been taken to research themissing knowledge. 
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WOORD VOORAF 

Dit verslag is een weergave van een afstudeeronderzoek aan de opleiding "Techniek en 
Maatschappij" binnen de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het betreft hier een onderzoek naar de toepassing van de ontwerpmethodologie Quality 
Function Deployment bij het bedrijf Rockwool/Grodan b.v. 
Het QFD-project valt binnen het overkoepelende bedrijfsproject Holy Grail. Dit project 
heeft als doel: "to improve product quality/increase customer satisfaction". Concreet is 
het doel dat aan de klantwensen voldaan wordt door een produkt dat geborgd en 
gecertificeerd is. QFD is hierin bedoeld als middel om te bepalen wat die klantwensen 
dan zijn en hoe daaraan voldaan kan worden. Uiteindelijk is dit project een kleine stap in 
het project gebleken maar een grote stap voor mij. 

Dit verslag is van mijn hand (of beter gezegd van mijn toetsenbord en muis) maar had 
er nooit kunnen liggen zonder de hulp van vele mensen. 

Als eerste wil ik Jaap Dik danken. Hij had goede ervaringen met het inzetten van TU
studenten bij QFD projecten. Hij was de intermediair tussen Grodan en de TUE om het 
contact te leggen. Zonder hem was deze afstudeeropdracht er niet geweest. 
Direct daarna bedank ik de mensen die het meeste werk aan mijn afstudeeropdracht 
hebben besteed: Marc de Vries, Roland Bruijnesteijn en Willem Keltjens. 
Mijn haperende stroom van "probeersels" en "definitieve" concepten werd elke keer snel 
teruggestuurd met veel rood, blauw of potlood. 
Bij het lezen van dit verslag blijkt dat veel mensen hebben bijgedragen aan het project 
vaak direct maar soms ook heel indirect, soms inhoudelijk soms geestelijk. Met het 
risico dat ik mensen vergeet noem ik toch: Daan Kuiper, Jos Beerens, Jaap 
Bijdevaate, Rene Hamers, Albert Knop, Sam Setiadi, Gemma Verstegen, Peter 
Vermeule, Frank de Groot, Najima en Cindy, Sheila Balgobind, Ester Suylen, Orson 
Olijven, Susan Ruthenberg en de muizen. 

Buiten het bedrijf zijn het voornamelijk mij huisgenoten geweest die mij met hand- en 
spandiensten hebben terzijde gestaan voor namelijk op facilitair gebied van het leveren 
van de juiste software tot het brengen van koffie. 

Niet bedanken wil ik de firma Microsoft die software heeft ontwikkeld die om de 
haverklap voor zichzelf begint. 

Als laatste wil ik mijn ouders bedanken voor de ondersteuning. Ze hadden net als ik 
verwacht dat ik de universiteit wat sneller zou doorlopen. Nou dan nog twee vakjes dan 
ben ik echt klaar. 

Eindhoven, 21 oktober 1999 
Jacco Vermeulen 
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IN LEIDING 

Er worden op de wereld heel wat produkten ontwikkeld. Vele daarvan sneuvelen al in de 
conceptfase, dat is relatief goedkoop. Andere sneuvelen pas na de marktintroductie, dat 
is geldverslindend. De vraag die zich dan ook aandient is: hoe ontwikkel ik een produkt 
dat aanslaat op de markt en als het niet aanslaat, hoe krijg ik dat te weten voordat de 
meeste kosten zijn gemaakt. Het is duidelijk dat dit geen gemakkelijke vraag is om te 
beantwoorden. Een van de disciplines die zich bezighoudt met het verbeteren van de 
slaagkans van produkten is de ontwerpmethodologie. Binnen deze 
ontwerpmethodologie wordt aandacht besteed aan een specifieke methode, genaamd 
Quality Function Deployment (QFD). Deze van oorsprong Japanse methode gaat bij het 
ontwerpen van een produkt uit van de wens van de klant. De methodologie heeft als 
achterliggend idee om van tevoren op papier zo goed de zaken uit te pluizen, dat 
tijdens de feitelijke produktie niet veel tijd en geld verloren gaat met het opvangen van 
problemen. En indien er toch iets fout gaat is het veel goedkoper een produkt op papier 
te laten mislukken dan een produkt waar al een prototype van is of dat al in 
(proef)produktie is. 
Bij Rockwool/Grodan b.v. Business Unit Benelux en Frankrijk (kortweg Grodan BNF) 
was men van plan om hun produkt, steenwolsubstraat voor de glastuinbouw grondig en 
structureel te verbeteren in plaats van de gebruikelijke kleinere verbeteringen die 
regulier al plaatsvinden. Het eerste hoofdstuk van dit verslag gaat dan ook over het 
produkt, het bedrijf en waarom het produkt verbeterd moet worden. QFD leek een goed 
hulpmiddel om nu eens goed op een rijtje te krijgen, water aan het produkt verbeterd 
moet worden. 
De QFD-methodologie is geen wondermiddel. De claims bij het gebruik zijn hoog: 
volgens Amerikaanse bronnen zou met behulp van QFD het ontwikkelen van een 
produkt binnen de helft van de tijd geschieden. Maar sommige QFD-projecten gaan mis 
en de omzetting van Japanse QFD naar het Westen blijkt een paar grondige 
vertaalfouten te hebben opgeleverd. 
Het management van Grodan BNF begint slechts aan een project als er een grote kans 
is dat dat project slaagt. Hierom is vrij breed in de organisatie commitment voor het 
project gezocht en is een externe QFD-facilitator ingehuurd. Het doel is dat het QFD
project bij Rockwool/Grodan gaat lukken. 
De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook: 

De implementatie van QFD binnen Grodan BNF te doen slagen. 

Dit is een mooie doelstelling, maar hoe ben:iik je deze. Ten eerste moet inzicht worden 
verkregen in de theoretische achtergrond van QFD. Daarna moet die kennis 
gemobiliseerd worden om het QFD-project van Rockwool/Grodan te doen slagen. Bij 
het implementeren van QFD zal tegelijkertijd duidelijk worden of het zinvol is om QFD te 
gebruiken. Het is helemaal nog niet zeker dat QFD kan slagen en of het toegevoegde 
waarde heeft. 
Uit de theorie kan gehaald worden welke projecten niet en welke wel geslaagd zijn en 
welke redenen daarvoor worden gegeven. Uit de theorieboeken en evaluaties van 
meerdere QFD-projecten verkrijg ik dan een lijstje met mogelijke problemen van een 
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QFD-project. Of eenvoudiger, ik heb mogelijke probleemgebieden, aandachtspunten, 
verzameld die vermeden of opgelost moeten worden om een QFD-project te laten 
slagen. 
De vraagstelling volgt uit het bovenstaande en luidt: 

ls/wordt bij Grodan BNF aan de voorwaarden voldaan om een 
QFD-project succesvol uit te voeren? 

In de vraagstelling staan twee kernwoorden: succesvol en voorwaarden. 

Succesvol is het QFD-project als het aan zijn doelstelling beantwoordt. Concreet 
betekent dat dat de QFD-theorie toegepast kan worden op het Grodan-materiaal en dat 
er na toepassing zinnige resultaten uitkomen. Daarbij moet direct worden aangetekend 
dat succesvol niet een zwart/wit oordeel inhoudt. Er zal altijd een gradatie van succesvol 
zijn. 

De voorwaarden volgen uit de aandachtspunten: als de aandachtspunten voldoende 
aandacht hebben gekregen, zodanig dat mogelijke problemen voorkomen worden of 
opgelost zijn, dan is aan de voorwaarden voldaan. De aandachtspunten zijn talrijk 
gebleken tijdens mijn theoretische speurtocht. De volledige lijst is opgenomen in bijlage 
2. Voor het overzicht zijn de aandachtspunten in drie categorieen opgedeeld. Deze 
staan hieronder beschreven met een voorbeeld van een deelvraag uit elke categorie. 

12 1s/wordt aan de beleidsmatige voorwaarden voldaan? 
QFD is geen methode die in het luchtledige gebruikt kan worden. Er moet al een cultuur 
zijn om een produkt te verbeteren. Mensen van marketing moeten geen uitslag krijgen 
als ze met mensen van produktie praten. Kortom QFD moet passen binnen de rest van 
het bedrijf. 
Alie aandachtspunten die hieraan gerelateerd zijn, zijn vermoedelijk de belangrijkste 
aandachtspunten. Het zijn tevens de moeilijkste probleemgebieden om op te lessen 
omdat ze vaak ingrijpen in de cultuur of de organisatie van een bedrijf. 
Bijvoorbeeld: 

- Is er een antwikke/ings/J]n waarlangs het produkt verbeterd kan warden? 
Een pradukt verbeteren kan niet in het luchtledige, vaar je met QFD begint heb 
je een produktbeleid nadig, dat richting geeft waarlangs het pradukt verbeterd 
kan warden. 

112 ls/wordt aan de technisch-methodologische voorwaarden voldaan? 
Binnen QFD wordt het uitvoerige en strikte en daardoor ook moeilijk compleet te volgen 
model van Hauser en Clausing gehanteerd. Dit leidt tot aandachtspunten op het 
methodologische vlak. 
Bijvoorbeeld: 

-Is de klant van het pradukt duidelijk? 
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Aangezien klantwensen centraal staan, is het ten eerste belangnjk goed te 
bedenken wie degenen is die deze wensen heeft. Welke klant kies je a/s bedrijf 
om je produkt voor te maken? 

1112 ls/wordt aan de projectmatige voorwaarden voldaan? 
QFD is een proces dat in een team van verschillende mensen uit verschillende 
disciplines plaatsvindt. Deze mensen moeten met elkaar samenwerken en in de 
gelegenheid worden gesteld om met elkaar samen te werken. Zelfs als aan alle andere 
voorwaarden voldaan is, maar door de dagelijkse lijnactiviteiten er geen tijd is om met 
zijn alien het project uit te voeren, zal het project falen. 
Bijvoorbeeld: 

-Hebben de team/eden vo/doende tijd en prioriteit om aan het project te werken? 

Dit aandachtspunt spreekt voor zich. 

Aan deze drie categorieen voorwaarden moet voor het volledig slagen van het project 
voldaan zijn. De voorwaarden in de categorieen ze soorten zullen een zekere mate van 
overlap met elkaar vertonen, want sommige zijn tamelijk arbitrair door mij ingedeeld in 
een van de categorieen. De aandachtspunten zijn uit een beperkte hoeveelheid 
literatuur gehaald. Maar ik vermoed dat 90% van de mogelijke problemen wel 
achterhaald is. Oat er belangrijke vragen over het hoofd gezien zijn kan ik echter niet 
uitsluiten. 

De lijst van aandachtspunten (zie bijlage 2) is vastgesteld na een literatuuronderzoek. 
Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van dat theoretisch onderzoek. Het bevat tevens 
achtergrondinformatie waarom de aandachtspunten aandacht verdienen. Tijdens het 
project zijn er ook andere aandachtspunten naar voren gekomen. Deze worden in de 
navolgende hoofdstukken aangegeven. 

Dit afstudeeronderzoek is tevens een stage. Het is dan ook een participatief onderzoek. 
Hiertoe is ook begonnen met het uitvoeren van een QFD-project. 
Het bedrijf en de markt waarop Grodan opereert is beschreven in hoofdstuk 1. Eenieder 
die bekend is met het bedrijf en de markt kan dat hoofdstuk overslaan. 
Om te bepalen of aan de voorwaarden wordt voldaan zijn de resultaten van de acties 
van de leden van het QFD-team, het OFD-proces en de uitkomsten van de sessies 
weergegeven in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk bevat de praktijk. Hebben de 
probleemgebieden problemen opgeleverd? Welke andere problemen traden op? De 
belangrijkste gebeurtenissen staan in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk volgt niet 
chronologisch het proces maar volgens de theorie beschreven in hoofdstuk 2. Daarom 
verdient het aanbeveling dit hoofdstuk te lezen voor hoofdstuk 3. 

Het hoofdstuk 2, methodologie en theorie, en het hoofdstuk 3, de praktijk bij Grodan 
BNF, moeten met elkaar verbonden worden om erachter te komen of inderdaad de 
verwachte en de opgetreden problemen overeen kwamen. Deze verbinding tussen de 
theorie en de praktijk leg ik in hoofdstuk 4. Naar aanleiding van de problemen en de 
oplossingen die daarvoor gevonden zijn of nog niet zijn, zal ik in de rest van dat 
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hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen beargumenteerd weergeven. Hiermee geef 
ik een waardeoordeel over het al of niet succesvol zijn van het QFD-project en welke 
verdere acties met de uitkomsten van het QFD-project nuttig zullen zijn. 
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HOOFDSTUK 1 ROCKWOOLJGRODAN BV EN HAAR OMGEVING 

"Rockwool Grodan is the leading supplier of stonewoo/ substrates in the form of 
seedling plugs, growing blocks and growing slabs. They are characterised by 
excellent homogeneity, outstanding water distribution, good drainage properties 
and a large rooting volume." Uit: Grodan-folder 

''Ambitieus telen is tegenwoordig een kwestie van zorgvuldig sturen. Door te 
sturen met ta/ van variabe/en, kunnen resu/taten geoptimaliseerd warden. Een 
stuurbaar en homogeen substraat speelt daarbij een cruciale ro/" 

Uit: Grodan-fo/der Master 

Het bedrijf 
Rockwool/Grodan b.v. (kortweg Grodan) is een dochter van Rockwool International. Het 
is een produktmarketing-bedrijf en verkoopt steenwolsubstraten aan tuinders en 
kwekers. Het bedrijf is gevestigd in Roermond naast andere produktmarketing-bedrijven 
als Rockton (akoestische plafondpanelen van steenwol) en Lapinus Fibres (steenwol 
voor industriele toepassingen zoals remvoeringen). Grodan maakt evenals deze andere 
bedrijven de steenwol niet zelf. Het produkt an sich wordt geproduceerd door Rockwool 
Lapinus. De produktmarketing-bedrijven kopen hun produkten op papier in als ze het 
verkopen aan hun klanten. Zowel Lapinus als de produktmarketing-bedrijven hebben 
eigen winst- en omzetdoelstellingen. Deze bedrijven zitten wel allemaal in hetzelfde 
gebouwencomplex en delen afdelingen als personeelszaken en security met elkaar. 
Lapinus verkoopt zelf ook het gros van de produkten die ze maakt via drie Business 
Centers (BC) (Oak, Bouw en lndustrie), maar de wat gespecialiseerde produkten gaan 
via de produktmarketingbedrijven zoals Grodan. 
Bij BC-Oak is in het verleden een QFD-project uitgevoerd, hier wordt later nog op 
teruggekomen; een verslag is opgenomen in bijlage 5. 

Grodan bestaat naast de stafafdelingen, uit drie business units (BU), Benelux Frankrijk, 
Med en Grodania. De produkten voor Benelux en Frankrijk en Med (Middellandse Zee 
gebied) worden in Roermond gefabriceerd. De produkten van Grodania (rest van de 
wereld) in Denemarken. Mijn opdracht is geformuleerd binnen de businessunit BNF (BU 
BNF) (Deze heette voor 1 januari 1999 Benelux, maar is als BNF herdoopt omdat 
Frankrijk, dat een gelijksoortige marktontwikkeling kent als de Benelux, aan de 
businessunit is toegevoegd.) 

Het produkt 
Steenwol werd oorspronkelijk alleen toegepast als isolatiemateriaal. Brandwerend, 
geluid- en warmte-isolerend zijn de eigenschappen van steenwol en daar werd en wordt 
het voornamelijk voor gebruikt. De produkten werden wat geavanceerder, mooi 
afgewerkte plafondplaten, gevelplaten en dakbedekking, allemaal voortbordurend op 
hetzelfde thema. Dit ging door totdat een keer een partij steenwol die per ongeluk niet 
waterafstotend was gemaakt, was gedumpt, en langere tijd buiten stond. Er onkruid in 
begon te groeien. Een commerciele geest zag er een nieuw produkt in. Als er al per 
ongeluk onkruid op groeit, moeten er ook bedoeld nuttige planten op kunnen groeien. 
Het substraat was ontstaan. Eind jaren '70 leidde het gebruik van de steenwol substraat 
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tot hogere opbrengsten in de tuinbouw. Het substraat is beter dan grond stuurbaar voor 
wat betreft water- en nutrientenvoorziening. Dit leidde tot bezuinigingen op water, 
kunstmest, energie en pesticiden. Een wonderprodukt dus. 

Produktsoorten 
Grodan levert twee hoofdsoorten produkten: 
Ten eerste voor de opkwekers, Blokken: kubusjes of balkjes met een ribbe van 
ongeveer 1 O cm, met een of meerdere gaten, afhankelijk van het specifieke produkt. 
In het gat wordt een zaadje of plug gelegd, deze doorwortelt het blok volledig en groeit 
uit tot een beginnend plantje. Tot hier is het werk van de opkweker, van dit soort 
bedrijven zijn er maar een dertigtal in Nederland. De opkweker verkoopt het blok met 
plantje aan de reguliere tuinder. Deze zet de blokken op een mat. 

Ten tweede voor de tuinders, Matten: balken van ongeveer 8 cm dik, meestal 15 cm 
breed en vanaf 1 meter lang, afhankelijk van het specifieke produkt. 
Dit zijn de belangrijkste 2 produktsoorten. Binnen de produktsoorten zijn er zeer veel 
verschillende produkten. Vooral opkwekers kunnen de produkten met gaten krijgen hoe 
ze deze hebben willen, verpakt in dozen of op pallets, met stukken karton of zonder 
karton, dat kan allemaal geregeld worden. 
Matten worden in diverse lengtes, breedtes en diktes geleverd, met horizontale of 
verticale vezel in diverse dichtheden tot een mat met een duale dichtheid aan toe. 
Het is duidelijk te eenvoudig om de produkten van Grodan af te doen als een spans van 
steenwol met een laagje folie er rand. 

De overige produkten zijn van minder belang, maar ik wil ze toch even noemen: 
Pluggen: een cilinder van ongeveer 2 cm hoog met een basis van 2 cm met een kleine 
holte aan de bovenkant. In de pluggen wordt in eerste instantie het zaadje gelegd, om te 
ontkiemen. Heeft het zaadje de plug voldoende doorworteld dan wordt de plug in het 
blok geplaatst. 
Growcube: kubusjes met een ribbe van 1 cm, deze warden door tuinders gebruikt in 
plaats van matten. In de zogeheten containerteelt zitten de kubusjes in een emmer van 
circa 12 liter. Ze kunnen ook gebruikt worden voor plantenbakken in kantoorgebouwen 
of op dakterrassen. 
Losse wol: deze wol wordt samengeperst in zakken van 75 liter en 25 kg en wordt 
gebruikt om te vermengen met potgrond. Deze wordt voornamelijk in de sierteelt 
gebruikt. 

Tuinbouw 
Ten eerste de opkwekers: dit zijn hooggemechaniseerde bedrijven die vaak bestaan op 
diverse locaties. Doordat ze veel omzetten, is het winnen of verliezen van een kweker 
De tuinbouw is een innovatievere en meer hightech bedrijfstak dan menig 
buitenstaander denkt. In de sector is het werk een arbeidsintensief proces, waardoor 
elke innovatie kritisch wordt beoordeeld op rendement. Er moet een meeropbrengst te 
behalen zijn of de kosten moeten gedrukt worden. Een vierkante meter kas is duur en 
moet toch zeker zo'n 70 gulden aan produkten opbrengen in de groenteteelt. Een 
klimaatsysteem om de vochtigheid en temperatuur te regelen, waardoor de dakramen 
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automatisch gestuurd worden en de centrale verwarming brandt als het nodig is. Uit 
doelmatigheid wordt de CO2 uit het verbrandingsproces naar de kas gevoerd en wordt 
er tegelijk met warmte in een warmtekrachtcentrale elektriciteit aan het net geleverd. De 
elektriciteit kan ook voor eigen gebruik (assimilatiebelichting) worden bestemd. In een 
kas van ruim een hectare lopen al snel 5 voltijds, 8 parttime krachten en eventueel nog 
oproepkrachten rond. De parttime krachten zijn vaak huisvrouwen die 's ochtends 
werken. Dit vereist dat het werk geen grote fysieke kracht mag kosten. 
Al de installaties, de hoeveelheid personeel en een dure kas zijn niet rendabel als niet 
elk onderdeel van het produktieproces goed op orde is. Er worden dan ook hoge eisen 
gesteld aan het substraat. In de tuinbouw is de eigenaar vaak aanwezig in de kas en 
voert ook het inkoopbeleid. Hierdoor zijn de functies inkoop, eigenaar, gebruiker, 
beslisser en beoordeler in een persoon vertegenwoordigd. De kans dat je de tuinder 
dan ook met pseudo-innovaties of modegrillen kan beYnvloeden is daarom gering; een 
echte innovatie zal gepleegd moeten worden. 

Een tuinder is ook altijd met levende natuur bezig, een ziekte of een schimmel kan een 
complete oogst doen mislukken. Het klimaat kan behoorlijk goed geregeld worden in 
een kas, maar de tuinder blijft voor een groot gedeelte afhankelijk van het weer. 
Tussendoor speelt nog een fenomeen als dikke wortels in de komkommerteelt waar 
niemand nog een oorzaak van weet, maar dat zeer nadelig voor de plant is. Een tuinder 
zal risico's uitsluiten waar hij kan en zoveel mogelijk het proces proberen onder controle 
te houden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat een tuinder ook niet alles kan 
weten en zijn persoonlijke voorkeuren heeft om op een bepaalde manier te telen. Deze 
voorkeuren hoeven niet de beste te zijn maar zijn -uit ervaring gebleken- goed genoeg 
om een behoorlijk bedrijfsrendement te behalen. 

Binnen de tuinbouw onderscheidt Grodan 3 doelgroepen als klant al een winst of 
derving van veel omzet. Ze kunnen voor een groot deel door deze grote omzet zelf 
bepalen hoe ze de blokken aangeleverd willen krijgen. Door de mechanische verwerking 
van de potten, moeten deze tegen een stootje kunnen en zijn de toleranties in de 
afmetingen gering. Naast blokken nemen deze opkwekers ook pluggen af. 
Ten tweede de groenteteelt, dit zijn tuinders die in kassen vaak op matten en heel soms 
op emmers telen. De segmenten waar Grodan zich op richt zijn de teelten van 
komkommers, tomaten, paprika's of aubergines. Dit zijn de produkten waarvoor het voor 
de tuinder het meest rendabel is om op een substraat te telen. Afhankelijk van het 
gewas en de voorkeur van de tuinder, vervangen ze de matten elk jaar of om het jaar. 
Als laatste is er de sierteelt, dit zijn tuinders van met name rozen en gerbera's. Zij telen 
meer dan in de groenteteelt in emmers of in zakken en relatief minder op matten. Er 
wordt slechts elke drie of vijf jaar van substraat gewisseld, waardoor het substraat 
duurzamer moet zijn dan voor de groenteteelt. 

Over Plantwensen en Klantwensen; QFD toegepast op substraat 14 



Concurrentie 
"Vroeg of /aat gaat elke kokosboer terug naar steenwol." 

Roland Bruijnesteijn, product manager, in gesprek met Gert Jan Hendriks, 
accountmanager Roos. 18-2-1999 

Concurrerende produkten zijn er in vele soorten en maten. De meest gelijksoortige zijn 
van Cultilene, een dochterbedrijf van lsover en deze weer van Saint-Gobain, een Franse 
multinational. Zij maken dezelfde produkten als Grodan in zowel glaswol als steenwol. 
Grodan heeft echter een uitgebreidere en diversere reeks produkten, afgezien van de 
glaswol. Andere substraten zijn bij voorbeeld puimsteen in bakken of emmers, foam 
gemaakt van afval van de autostoelindustrie en kokos dat het voornamelijk goed doet in 
de sierteelt. 
Grodan is onbetwist marktleider. Door te beginnen met het substraat heeft Grodan 
schaalvoordelen opgebouwd. De agressieve verkoop, marketing en overig bedrijfsbeleid 
buiten het schaalvoordeel en de informatievoorsprong goed uit. Door het grote 
marktaandeel en de verzadigde markt in de Benelux en Frankrijk is groeien moeilijk. 
Aan de andere kant probeert de concurrentie ook haar marktaandeel te vergroten met 
name in de niches en is ze veelsoortig. 

Het produktiebedrijf van steenwol Rockwool/Lapinus 
Alie steenwolprodukten die Grodan BNF verkoopt, worden gefabriceerd bij Rockwool 
Lapinus. Binnen dit bedrijf is de afdeling Business Operations (BO) verantwoordelijk 
voor de totale produktie, waarbinnen BO lsolatie (BOI) verantwoordelijk is voor de 
produktie aan de lijn van het halffabrikaat en BO Systems (BOS) de confectie van het 
halffabrikaat tot het eindprodukt voor zijn rekening neemt. In dit project wordt alleen het 
halffabrikaat als produkt meegenomen. Hoewel BOI de beschikking heeft over 4 lijnen 
{lijn 2/3, lijn 6 en lijn 8 (lijn 1 bestaat niet meer, lijn 4 is niet meer in gebruik, lijn 7 
produceert alleen losse wol, geen platen)) kunnen slechts op lijn 6 de reguliere Grodan 
halffabrikaten gemaakt worden -sommige ook op lijn 3. Er zijn tientallen verschillende 
soorten halffabrikaten alleen al voor Grodanprodukten. Er worden op lijn 6 ook reguliere 
isolatiesteenwol produkten gemaakt. Voornaamste verschillen binnen de 
Grodanprodukten zijn de dichtheid en de hoogte van het produkt. Het voornaamste 
verschil tussen Grodan- en isolatieprodukten is dat Grodanprodukten wateropnemend 
zijn en dat isolatiemateriaal waterafstotend is. 

Het produktieproces van steenwol 
Steenwol wordt gemaakt van gesmolten vulkanisch gesteente. Daartoe wordt ten eerste 
de charge gemaakt bestaande uit cokes (brandstof), diabaas, basalt en briketten 
(gerecyclede steenwol). Deze charge gaat in de oven en krijgt door verbranding van de 
cokes een temperatuur tot zo'n 1600 graden Celsius, waardoor de steen smelt. De 
straal gesmolten lava (want dat is het), wordt zo gericht op snel ronddraaiende schijven 
(de spinner), dat vezeltjes uit de straal worden getrokken, vergelijkbaar zeals met een 
suikerspinmachine. Direct na de spinner wordt er hars (of binder) en vloeier 
toegevoegd. De vloeier maakt de steenwol beter hydrofiel. (Alleen Grodan produkten 
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zijn hydrofiel, isolatiemateriaal voor in spouwen is vanwege voor de hand liggende 
redenen waterafstotend.) De vezels vormen een dunne laag, het primaire vlies, die 
wordt vervoerd naar de pendel. Deze pendelt haaks op de volgende lopende band en 
legt laag voor laag op deze band. Door het relatief snelle pendelen komen zo'n 6 lagen 
van het primaire vlies boven elkaar, het secundaire vlies. Het dikke luchtige pak, zo'n 40 
cm hoog, wordt overgezet op een tragere lopende band. Hierdoor wordt de vezel dichter 
op elkaar gedrukt in de lengterichting, de lengtecompressie. Tegelijkertijd drukt een 
lopende band schuin boven het secundaire vlies de steenwol in de verticale richting 
samen, de hoogtecompressie. 
Er is nu een mogelijkheid dat de bovenkant van de steenwoldeken wordt afgehaald, nog 
verder samengedrukt en er daarna weer wordt opgelegd. Zo ontstaat er een plaat met 
twee verschillende dichtheden, nodig voor een specifieke mat. 
Hierna gaat de steenwol de hardingsoven in, hier is de temperatuur ongeveer 280 
graden Celsius. De binder/hars stolt hier en verbindt daardoor de vezels met elkaar, de 
plaat krijgt zo zijn stevigheid. De ononderbroken stroom steenwol wordt vervolgens in 
palletgrote platen gezaagd. Hier eindigt de "lijn" en het deel van de productie waar dit 
project over gaat. 

n1 ·, IIOCK•1 
(f ma;// 

ROCKWOOL 

Figuur 1; Het produktieproces 
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De platen gaan vervolgens per lopende band naar de confectie. Hier ondergaat de 
steenwol diverse snij- en verpakkingsbewerkingen om tot het uiteindelijke product te 
komen, waarna dit wordt getransporteerd naar opslag of klant. 

Conclusie bij hoofdstuk 1 
Dit hoofdstuk is bedoeld als achtergrondkennis bij het project. De schaalgrootte van de 
tuinderijen zal een gevolg hebben voor wie de klant is van het produkt. Oat de tuinderij 
een hightech bedrijfstak is zal zijn weerslag hebben op de gevraagde kwaliteit van het 
produkt. 
De organisatiestructuur van Grodan en Lapinus leidt tot vragen in hoeverre de bedrijven 
ge"integreerd zijn, spreken de medewerkers van het produktmarketing-bedrijf Grodan en 
het massaproduktiebedrijf van steenwol dezelfde taal. Deze punten zullen in hoofdstuk 
2 en hoofdstuk 3 terugkomen. 
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HOOFDSTUK 2 METHODOLOGIE EN THEORIE VAN QFD 

"QFD kan het beste ge/eerd warden in de praktijk en dankzij ervaring en niet 
vanuit de theorie. Omdat elk bedrijf onder unieke condities moet werken, is het 
van nut fantasievol de regels toe te passen om zo de geschikte methode te 
vinden voor uw bedrijf." [Akao 1990 [geciteerd in [Sarlemijn 1995]] 

lnleiding 
Er zijn boeken vol geschreven over QFD, tevens is QFD het onderwerp van enige 
honderden artikelen. Deze QFD-literatuur is gemakkelijk te vinden omdat deze duideEjk 
als zodanig geregistreerd is. Helaas is er binnen deze literatuur veel overlap: de meeste 
boeken zijn handleidingen, waarvan er 13 in een dozijn gaan. Ze hebben het motto: volg 
de instructies die in dit boekje staan en je krijgt een goed lopend QFD-project met als 
resultaat een fantastisch produkt. Deze handleidingen zijn alle gebaseerd op het House 
of Quality (verder afgekort als HoQ) en de meeste kunnen weinig nuttige informatie 
toevoegen aan de andere handleidingen. 
De "honderden" artikelen beschrijven soms een QFD-case. Deze zijn zeer divers, 
waarbij het opvalt dat veel cases over de dienstverlenende sector gaan, terwijl QFD 
oorspronkelijk voor industriele produkten bedoeld is. Vaker echter wordt er een nieuw 
stukje theorie ontwikkeld zonder dat deze theorie in de praktijk beproefd wordt. 
Er zijn een beperkt aantal rapporten waarin QFD echt geevalueerd wordt, of die 
geschreven zijn voor QFD-professionals. lk heb voornamelijk van deze laatste soorten 
gebruik gemaakt. (Binnen deze boeken springt "Produkten op Maat" van Sarlemijn en 
Boddendijk er uit. Het is een kritische theoretische analyse van QFD en bevat tevens 
voorbeeldcasussen. [Sarlemijn 1995]) Daarbij heb ik 2 beschreven casussen gevonden 
die een materiaal hadden als QFD-onderwerp. Zoals ook de casus beschreven in dit 
voor u liggende rapport het om een materiaal gaat. 
In dit hoofdstuk zal ten eerste de geschiedenis van QFD behandeld warden. Hieruit blijkt 
dat het basisidee achter QFD is: vanuit de wens van de klant systematisch bepalen hoe 
een produkt er uit moet zien. Dit gebeurt met tabellen en matrices, waarin relaties 
warden gelegd tussen relevante aspecten van een product. Er zijn twee scholen, de 
Amerikaanse school en de Japanse school. Hierna wordt besproken de meeste 
gebruikte variant van de Amerikaanse school "The House of Quality'' van Hauser en 
Clausing. [Hauser 1998] Volgens deze theorie is het mogelijk om een verbinding te 
leggen tussen de klantwensen en de uiteindelijke lijninstellingen. De meeste OFD
projecten zijn al geslaagd als de verbinding tussen klantwensen en 
produkteigenschappen helder is. Deze methode zal stap voor stap warden besproke-1. 
Direct hierna wordt het materiaalaspect geanalyseerd. De oorspronkelijke, Japanse 
methode blijft gedurende het hele hoofdstuk in het achterhoofd. Deze levert nog wat 
voorwaarden op over het team en overige aspecten op die vervuld moeten warden. 
Deze warden aan het eind van dit hoofdstuk behandeld. 
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Geschiedenis 
Vanaf 1966 is Yoji Akao bezig met een idee van QFD. Vanaf 1972 begint hij die idee in 
de praktijk te brengen op de Kobe scheepswerf. Het heeft dan zeker niet het uiterlijk van 
de vier gekantelde kwaliteitshuizen van Hauser en Clausing. De resultaten zijn goed. 
Ook Toyota behaalde in 1975 goede resultaten met QFD om het roestprobleem van hun 
auto's op te lessen. De matrices die Akao gebruikt zijn allemaal verschillend en erg 
gedetailleerd. Matrices worden op grote vellen papier aan elkaar doorgekoppeld, 
waardoor het voor de buitenstaander minder helder, er zelfs gecompliceerd uitziet. 
In oktober 1983 schrijft Akao een kort artikel in "Quality Progress." In dat zelfde jaar 
wordt in Chicago een groot congres georganiseerd, waarvoor deze QFD-goeroe wordt 
uitgenodigd. Men is enthousiast maar niemand is geschoold om QFD toe te passen en 
er zijn geen cursussen om het te leren. 
Vanaf die tijd organiseren commercieel ingestelde personen als Bob King cursussen om 
aan de grote vraag te voldoen. Daarnaast geeft hij de sheets en het materiaal daarvan 
uit in zijn "Cookbook" zoals Akao het in het voorwoord noemt. Er staan vele soorten 
voorbeelden van matrices in waardoor het "Cookbook" een soort uitgebreide 
gereedschapskist vormt, maar zonder gebruiksaanwijzing. De claim is echter wel hoog. 
Het zou mogelijk zijn een produkt te maken in de helft van de tijd voor 50% van de 
kosten. Dit spreekt de Amerikanen aan, een kostenreductie is altijd goed. 
De echte doorbraak van OFD in het Westen wordt bereikt door Hauser en Clausing die 
in 1988 in the "Harvard Business Review'' een kleurrijk artikel met mooie plaatjes van de 
"Houses of Quality" produceren. De matrices staan overzichtelijk na elkaar. Het is een 
duidelijk artikel, waarmee je als basis goed met QFD kan beginnen. Zij hebben de 
standaard gezet. In tegenstelling tot de Japanse matrices of die van King is QFD door 
de repeterende kwaliteitshuizen een stuk doorzichtiger geworden en keurig 
onderverdeeld in stappen. QFD in hapklare brokken. Alie boekjes en handleidingen in 
het Westen van na die tijd volgen grotendeels het HoQ-model. 

De Amerikaanse school en de Japanse school 
In het voorgaande werd al aangeduid dat het gebruik van QFD in de VS anders gaat 
dan in Japan. Gechargeerd gezegd wordt in de VS rucksichtslos de matrix ingevuld 
zonder de essentie van QFD te begrijpen. Volgens de Japanse school wordt 
daarentegen het oorspronkelijke doel van QFD nagestreefd, namelijk het systematisch 
oplossen van een probleem waarbij het probleem is dat niet voldaan wordt aan de wens 
van de klant. Het probleem is bovendien erg ingewikkeld. 
De Japanse methode gaat uit van een ontwikkelingsrichting van het produkt. Met behulp 
van de klantwensen wordt er alleen maar systematisch gewerkt naar een doel. Volgens 
de Amerikaanse methode worden de matrices gemaakt en maar gehoopt dat er iets uit 
rolt. De variant van Hauser en Clausing geeft ook een soort totaal-QFD: zet het hele 
produkt in een QFD- kwaliteitshuis, maak op basis van dat kwaliteitshuis de overige 
kwaliteitshuizen. En na vier kwaliteitshuizen heb je de instellingen van je machines zelfs 
voordat een prototype gemaakt is. Als eindresultaat komt er dan een fantastisch 
produkt de machine uitrollen, dat zeer goed verkoopt. 
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Nederland 
In Nederland wordt er o.a. in de industrie (Philips/Brabantia/Oce Nan Doornes 
Transmissie/Rockwool) gewerkt met QFD. De voornaamste kenmerken van de 
Nederlandse QFD zijn [Sarlemijn 1995]: voornamelijk op Amerikaanse leest geschoeid, 
maar met een experimentele aanpak. De doelstelling is gefocussed op de klant en zijn 
wensen, het beheer en management van informatie en de besparing op 
introductiekosten. Het doel is niet het oplossen van een specifiek probleem. 
Daarbij zijn de matrices bedrijfsgeheim, de echte knelpunten komen daardoor niet in de 
wetenschappelijke literatuur naar voren. De kennis over QFD blijft daardoor grotendeels 
"tacit knowledge." 
De wetenschappelijke kennis over QFD wordt daardoor minder ontwikkeld dan zou 
kunnen. 
Er wordt geexperimenteerd (zie het motto van dit hoofdstuk) met het HoQ. Het HoQ
model is de basis, maar het moet aangepast worden voor eigen gebruik (Binnen Philips 
DAP is er bijvoorbeeld een eigen cursus voor het management). 
Concluderend: zover bekend wordt het Amerikaanse systeem gebruikt, maar aangepast 
om een totaalbeeld van het produkt te creeren. 

Technisch-methodologische aandachtspunten van QFD 
Zoals al hierboven vermeld, volg ik de grote lijn van het model van Hauser en Clausing, 
het HoQ. Dit is een goede en duidelijke basis om te beginnen met QFD. In de 
navolgende pagina's geef ik aan wat elke stap inhoudt, wat de reden is voor de stap en 
wat de aandachtspunten zijn bij de stap. De aandachtspunten zijn alle bij elkaar 
samengevoegd in bijlage 2. 

De produkt-klant 
Bij het begin van een QFD-project moet de afweging worden gemaakt: wie is de klant 
van het produkt. Het is niet zo dat de klant het produkt kiest. De producent kiest de 
combinatie produkt-klant. De keuze voor zo'n combinatie is bij de verbetering van een 
bestaand produkt relatief simpel, maar kan bij een nieuw produkt erg moeilijk zijn. De 
keuze is noodzakelijk omdat zonder een eenduidig beeld van de klant er geen 
klantwensen van deze klant bepaald kunnen worden. Het openhouden van alle 
mogelijkheden loopt fout, omdat dan aan de klantwensen van alle klantgroepen voldaan 
moet worden. Deze veeleisende klant bestaat niet. Daarbij komt nog dat het maken van 
een produkt dat aan alle klantwensen voldoet niet zal lukken. Het gevolg is dat er dan 
afwegingen worden gemaakt om sommige klantwensen minder te vervullen, maar 
zonder beeld in welke richting die afwegingen gemaakt moeten worden. Dit heeft als 
groot risico, dat juist die C1)mbinatie van klantwensen die dan wordt nagestreefd niet 
bestaat in de vorm van een klantengroep. 
Aandachtspunt: De klant van het produkt moet duidelijk gedefinieerd zijn. 

De klantwensen 
De belangrijkste reden voor een klant om een produkt te kopen is dat het voldoet aan 
zijn wensen van de klant. Aangezien een producent wil dat zijn produkten verkocht 
worden zullen ze moeten voldoen aan de wensen van de klant. Deze klantwensen zijn 
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niet allemaal even belangrijk. Volgens het Kanomodel zijn er ten eerste wensen die zo 
belangrijk zijn dat als er niet aan voldaan wordt, de waardering voor het produkt niet 
voldoende kan zijn. Dit zijn wensen die zo basaal zijn dat de klant verwacht dat ze eraan 
voldoen. Ten tweede zijn er de expliciete klantwensen. Hoe meer expliciete klantwensen 
voldaan worden door het produkt, des te meer wordt het produkt gewaardeerd. Ten 
derde en als laatste zijn er nog onbewuste klantwensen. De klant verwacht niet dat 
daaraan voldaan wordt, want hij kent ze niet. Als eraan voldaan wordt, is de klant 
verrast tevreden. 

Klantwensen moeten wel echte klantwensen zijn. Bij een inventarisatie door 
bedrijfsdeskundigen, kan het zijn dater meer naar bedrijfswensen wordt gekeken. Oat 
zijn wen sen van we Ike er binnen het bedrijf, al dan niet onbewust, wordt gevonden dat 
een klant ze moet wensen. De klantwensen moeten ook bepaald worden in de taal die 
de klant spreekt. Wei mag er verder worden gekeken waarom bepaalde klantwensen er 
zijn. Dit om er op een wat hoger abstractieniveau achter te komen wat de 

Onbewuste klantwensen: 
vervulling leidt tot 
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Figuur 2: Het Kanomodel 

Expliciete 
klantwensen: 
Hoe meer ze zijn 
vervuld des te hoger 

Explicietering klantwensen 

Basale klantwensen: 
Vervulling leidt tot 
basisniveau 

achterliggende reden is. Later in het traject kan dan eventueel een alternatieve 
oplossing gevonden worden. 

Aandachtspunt: De klantwensen moeten op juiste wijze zijn bepaald en geformuleerd. 
Onderverdeeld in: 
• De formulering is zeals een klant het zou noemen. 
• De klantwensen zijn uit de drie verschillende delen volgens het Kanomodel gehaald. 
• Alie klantwensen zijn ge"inventariseerd. 
• De klantwensen zijn klantwensen en geen bedrijfswensen. 
• De klantwensen zijn specifiek genoeg bepaald. 
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De prioriteitstelling 
De klantwensen zijn niet allemaal even belangrijk. Het is dan ook slimmer aan 
belangrijke klantwensen te voldoen dan aan de minder belangrijke. Daartoe warden de 
gevonden klantwensen in volgorde van prioriteit geordend. Een waardering voor de 
klantwensen kan op verschillende wijzen warden gedaan. Er kunnen punten warden 
gegeven voor belangrijkheid, er kunnen direct eerste en n-de prioriteiten warden 
gesteld, of het percentage belangrijkheid kan warden toegekend. 
Het is van belang dat de hoeveelheid eerste prioriteiten of de hoeveelheid punten die 
uitgedeeld wordt, beperkt wordt gehouden t.o.v. het aantal klantwensen, anders wordt 
het onderscheid te gering. Het is namelijk verleidelijk om alles belangrijk te vinden. 
Bovendien moeten de prioriteiten behoorlijk zeker zijn, liefst bepaald door de klant zelf. 
Het gevaar dreigt weer dat de prioriteiten meer de visie van het bedrijf weergeven dan 
die van de klant. De klant bepaalt de klantwens en hoe belangrijk deze is. De producent 
bepaalt de klant en hoe aan de klantwens invulling wordt gegeven. 

Aandachtspunt: De prioriteitstelling van de klantwensen moet op de juiste wijze 
gebeuren. De prioriteiten zijn "klant"-prioriteiten, geen bedrijfsprioriteiten. 

Benchmarking 
Er is bekend welke wensen de klanten hebben, er is bekend welke prioriteit die wensen 
hebben. Maar het is niet bekend in hoeverre de klantwensen warden vervuld door het 
huidige produkt. 
Dit is belangrijk omdat je wilt weten in hoeverre het produkt verbeterd moet warden. Dit 
is het doel van benchmarking. Daarbij controleer je of je produkt is verbeterd als het 
veranderd is. 
Om de mate van verbetering te bepalen bestaan er drie strategieen: 
Ten eerste kan er een streven zijn om een produkt te maken dat de klantwens vervult 
tot op een bepaald niveau. Dit kan per klantwens verschillen. 
Ten tweede kan het streven zijn om een produkt te maken dat de klantwens even goed 
of net iets beter vervult dan de concurrent doet met haar produkt. Ook dit kan per 
klantwens verschillen. 
Ten derde is een tussenvorm mogelijk. Per klantwens kies je dan voor de ene of de 
andere strategie. 

Om de eerste strategie toe te passen is het noodzakelijk om te weten in hoeverre het 
eigen produkt voldoet aan de klantwensen. Om de tweede en de derde strategie toe te 
kunnen passen moet daarnaast ook kennis aanwezig zijn over de produkten van de 
concurrent. 

Aandachtspunt is dat alle relevante concurrenten zijn meegenomen en dat op alle 
klantwensen gebenchmarked is. 
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De produkteigenschappen 
Er is nu bekend aan welke klantwensen er voldaan moet worden, het is nu nog de vraag 
hoe dat bereikt wordt. Primair worden die bereikt door middel van de 
produkteigenschappen. Daartoe worden de klantwensen vertaald in 
produkteigenschappen. Bij een bestaand produkt, waar het in dit verslag om draait, is 
het relatief simpel omdat de richting van de oplossing al vastligt, ingebed in het huidige 
produkt. Bij een totaal nieuw produkt zal er op diverse zeer verschillende wijzen aan de 
klantwensen worden voldaan door het inzetten van verschillende 
produkteigenschappen. Het grootste verschil tussen de klantwensen en de 
produkteigenschappen is dat produkteigenschappen concreet en meetbaar moeten zijn. 
Het is als het ware een operationalisering van de klantwensen. 
Aandachtspunt: Alie relevante produkteigenschappen zijn bepaald, de 
produkteigenschappen zijn kwantificeerbaar. 

Relaties tussen produkteigenschappen en klantwensen 
Het zal blijken dat er geen een op een relatie ontstaat tussen de klantwensen en de 
produkteigenschappen. Meerdere produkteigenschappen zullen nodig zijn bij het 
vervullen van een klantwens. Tegelijkertijd zal een produkteigenschap meehelpen om 
meerdere klantwensen te vervullen. Deze relaties kunnen ook negatief zijn. Verandering 
van een bepaalde produkteigenschap kan juist negatief uitwerken op bepaalde 
klantwensen. Daarbij kan de kracht van de relatie ook nog varieren. 
Om dit overzichtelijk te houden worden matrices gebruikt. Zie voorbeeld: 

Stevigheid Vocht- Capillariteit 
percentage 

Snelle ++ + 0 = 
inworteling 
T egen stootje ++ + + = 
kunnen 
Gemakkelijke ++ ++ ++ = 
watergift 

Dit is een erg gesimplificeerd voorbeeld en niet waarheidsgetrouw. 

Zwakke relatie 

Sterke relatie 

Zeer sterke 
relatie 

De eerste klantwens is een snelle inworteling van de plant. Dit heeft te maken met de 
stevigheid van het materiaal. Des te steviger het materiaal des te moeilijker gaat de 
inworteling. De relatie tussen deze produkteigenschap en de klantwens is zeer sterk 
maar wel negatief. 
De klantwens "Tegen een stootje kunnen" heeft ook een zeer sterke relatie met 
"stevigheid" maar deze is positief. De relatie tusse.n "tegen een stootje kunnen" en 
"capillariteit" is een sterke relatie. (Deze is negatief .) 
De richting (negatief of positief) wordt in dit voorbeeld niet aangegeven, alleen de kracht 
van de relatie. 

Aandachtspunt bij de juiste vertaling van de klantwensen in produkteigenschappen is: 
alle relaties moeten zijn gelegd en de sterkte van de relaties moet correct zijn. 
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Relaties tussen produkteigenschappen onderling 
Produkteigenschappen hebben ook onderlinge relaties. In het zogeheten "dak" wordt 
van de produkteigenschappen beschreven in hoeverre deze met elkaar conflicteren of 
elkaar versterken -Eigenlijk is dit grotendeels een samenvatting van de volgende matrix, 
zonder dat deze gemaakt is. 
Daarvoor moet ten eerste de richting van verbetering worden bepaald. Als twee 
produkteigenschappen elkaar versterken maar de ene moet groter worden en de andere 
kleiner, is er een negatief verband tussen de eigenschappen. Het kan ook dat er geen 
richting van verbetering is, maar dat er een punt uitkomt dat zo dicht mogelijk benaderd 
moet worden. Verderop bij "materiaal"zal duidelijk worden dat het dak daardoor 
behoorlijk complex knn worden. 

Aandachtspunt: de relaties in het "dak" worden gelegd waarbij rekening wordt gehouden 
met de richting van de verbetering en de sterkte van de invloed die ''verbeteringen" op 
elkaar uitoefenen. 

Norm- en streefwaarden 
Elke secundaire eigenschap (Dit is hetzelfde als een produkteigenschap, verderop wordt 
duidelijk met welke reden ze secundair worden genoemd) moet een bepaalde waarde 
krijgen, deze waarde heet de norm- of streefwaarde. Sommige secundaire 
eigenschappen zullen belangrijker zijn dan andere. Dit volgt uit de hoeveelheid en de 
sterkte van de relaties tussen de klantwensen en de produkteigenschappen. lndien een 
produkteigenschap veel invloed heeft op meerdere belangrijke klantwensen zal deze 
produkteigenschap belangrijk worden. 
Van de Nes [Van de Nes 1998] geeft aan dat het een slimme methode is om met de 
belangrijkste produkteigenschap te beginnen, omdat produkteigenschappen soms 
strijdig met elkaar zijn. 
Het wordt echter gecompliceerder als verschillende klantwensen andere eisen stellen 
aan een produkteigenschap. Deze klantwensen worden niet alleen vervuld door die ene 
produkteigenschap. Zo'n klantwens kan vaak ook door een andere produkteigenschap 
vervuld worden, waarbij deze produkteigenschap weer invloed kan hebben op de 
vervulling van andere klantwensen. Kortom het bepalen is een gecompliceerde actie, 
waarvoor geen simpel recept bestaat. 

Aandachtspunt: FingerspitzengefOhl ondersteund door QFD-rekenen (zie verderop) zal 
nodig zijn om de juiste waarden te bepalen. Degene(n) die dit uitvoert of uitvoeren zullen 
voldoende vertrouwd met het produkt moeten zijn om dat fingerspitzengefOhl te bezitten. 
Het bepalen van de waarde is ook nodig om te controleren of de richting van verbetering 
correct gekozen is bij het "dak". 

Waarschijnlijkheidsfactoren 
Het is relatief gemakkelijk om te bepalen wat en in hoeverre er verbeterd moet worden. 
Papier is geduldig en de QFD-methodologie maakt het mogelijk om te bepalen wat en 
waarom te verbeteren. Tot nu toe is, ondanks dat het produceren van elk fysiek produkt, 
zeker steenwol, in een fabriek plaatsvindt, het woord techniek of technologische 
ontwikkeling nog niet gevallen. De concrete verbetering van het produkt vindt plaats in 
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de fabriek. De kans dat met wat draaien aan de knoppen van de huidige installatie het 
ultieme produkt van de lijn komt rollen is gering, al zullen lichte verbeteringen best te 
behalen zijn. 
Om meer vat te krijgen op de technologie wordt van elke secundaire produkteigenschap 
bepaald hoeveel of hoe weinig moeite het kost om deze te verbeteren. Dit is de 
waarschijnlijkheidsfactor. De factor blijft uiteraard een inschatting van de mogelijkheden 
om of met de huidige installatie het produkt te verbeteren of met toekomstige innovaties 
het produkt te verbeteren. 

Aandachtspunt is dat de waarschijnlijkheidsfactor een reele waarde heeft. Degenen die 
hier een mening over vormen, moeten dat op basis van deskundigheid kunnen doen. 
[Shillito 1994] 

QFO-rekenen 
Alie relaties die een zekere richting en grootte van samenhang bezitten, kunnen worden 
vervangen door getallen. Door het vermenigvuldigen van relaties met elkaar kan 
uiteindelijk berekend worden waar de grootste kansen liggen om het produkt te 
verbeteren. 
Aan het rekenen zitten echter haken en ogen. In "Produkten op Maat" [maat] geeft de 
Vries een uiteenzetting over de valkuilen. In het kort komen die erop neer dat de 
waardes die gegeven worden aan de kracht van de relaties in principe nergens op 
gebaseerd zijn. Daarbij is het de vraag of alle factoren uitgedrukt in een getal wel met 
elkaar vermenigvuldigd mogen worden. 
Hieruit moet geconcludeerd worden dat het rekenen binnen QFD een hulpmiddel is 
(zoals heel de QFD methodologie) en dat het gereken gecontroleerd moet worden op 
zinnigheid door zowel intu'itie als via analytische methoden op robuustheid. 
In bijlage 4 wordt aangetoond hoe intu'itie en analyse elkaar aanvullen. 

Aandachtspunt: de rekenkundige analyse is robuust en gecontroleerd op inhoud door 
intu'itie. 

House of Quality en kantelen 
Als het bovenstaande is uitgevoerd, is de eerste matrix gereed. Nu kan er worden 
"gekanteld". Hauser en Clausing legden in hun artikel veel nadruk op de matrices met 
"daken" en "kantelen." Zij werken ten eerste met de matrix, "wat" vs. "hoe, oftewel 
"klantwensen vs. produkteigenschappen, hieruit moeten de belangrijke 
produkteigenschappen worden gedestilleerd. De matrix wordt zodanig gekanteld dat de 
produkteigenschappen "wat" wordt in de volgende matrix. Volgens Hauser en Clausing 
wordt daar tegenover gezet als "hoe", de eisen die aan de produktonderdelen gesteld 
worden. 
Hieruit wordt direct duidelijk dat het model van Hauser en Clausing aangepast moet 
worden. Hauser en Clausing gingen namelijk uit van een produkt, bijvoorbeeld een auto 
dat uit onderdelen bestaat. Zij volgden deze onderdelen tot aan de produktie van elk 
onderdeel. Het onderwerp van dit onderzoek is echter een materiaal dat niet bestaat uit 
onderdelen. 
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Aangepast wordt ''wat" van de tweede matrix "secundaire" produkteigenschappen. Dit 
blijft hetzelfde als in het model van Hauser en Clausing. De secundaire 
produkteigenschappen warden bepaald door de primaire produkteigenschappen. Deze 
komen dan ook verticaal te staan. Als laatste en derde matrix wordt dan gevormd de 
matrix primaire eigenschappen tegenover de procesinstellingen. 
De primaire en secundaire eigenschappen heten zo omdat er wordt uitgegaan van het 
proces. [Klemm 1992] Eigenschappen die rechtstreeks zijn aan te sturen zijn de 
primaire eigenschappen. Bij QFD wordt de andere kant opgewerkt waardoor wij de 
secundaire eigenschappen als eerste tegenkomen. Zie ook de figuur. 

~ ~ 
Secundaire Produkt- Primaire produkt- Procesinstellingen 
eigenschappen eigenschappen 

Secun- Primaire 
daire 

l----+---+--+-~,-----1 
produkt-

C produkt- eigen-
(1) 
(/) eigen- schap-
C 
(1) schap- pen 
i 
C 

pen 
(1) 

S2: 

Figuur 3. Het kantelen van de matrices 

Uit de problemen met het kantelen blijkt dat een materiaal tot aanpassingen leidt. Er zijn 
meer aanpassingen nodig dan bij het kantelen. Hierover gaat het onderstaande. 

Materiaal 
QFD is oorspronkelijk ontwikkeld voor schepen in enkele produktie. Andere machines 
die al of niet gebouwd warden in massaproductie zijn als produkt ook geschikt om QFD 
voor te gebruiken. Over de dienstverlening zijn al veel cases bekend. Voor dit laatste is 
QFD nooit bedoeld geweest, maar het functioneert wel. Er is binnen de dienstverlening 
met goed resultaat geexperimenteerd met QFD, met het HoQ als uitgangssituatie. 
Maar het QFD-project bij Grodan gaat over een materiaal. Over materiaal zijn mij 3 
andere casussen bekend, waarover ik gegevens heb. 

Vincent van de Nes heeft als afstudeerproject voor Terna bij DSM een QFD project 
uitgevoerd naar kunststof geschikt voor het maken van autobumpers. [Van de Nes 
1998] 
Magnus Tattle en Thomas Lager zijn voor LKAB, een grote verrijkt ijzererts-leverancier 
uit Zweden, met een QFD-project bezig. [Tottie 1995] 
Bij Rockwool heeft het Business Center Dak (BC-Dak) een QFD-project uitgevoerd. De 
produkten van deze BC zijn dakonderdelen, deze zijn evenals Grodan van steenwol 
gemaakt. (zie bijlage 5) 
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Materiaal blijkt als QFD-onderwerp specifieke problemen op te leveren. Zeker als dit 
materiaal verder wordt gebruikt in een produktieproces. 
Tottie en Lager (Tottie 1995] geven aan dat de oven de belangrijkste klant is, waardoor 
de klantwensen moeilijk te interpreteren zijn. Bovendien hebben ze het probleem dat ze 
een halffabrikaat maken, dat nog verder behandeld wordt. Door deze twee zaken moet 
het voldoen aan bepaalde technische eisen. Hierdoor wordt het moeilijk onderscheid te 
maken tussen klantwensen en produkteigenschappen. De klant wil namelijk produkten 
die voldoen aan de technische specificaties. 
"The very fact that the customer is so highly knowledgeable in his field makes it hard for 
him to look beyond technical specification in an interview situation. At the same time, the 
requirements that determine the price or choice of products are often directly linked to 
technical specifications. We cannot therefore eliminate these specifications from 
customer requirements without distorting the voice of the customer." [Tottie 1995] 

Tottie en Lager krijgen ondanks de bovenstaande problemen het toch voor elkaar om 
een matrix te creeren. De matrix krijgt autoriteit omdat deze gemaakt was met behulp 
van de stem van de klant. Wei moet deze vaak herzien worden omdat nieuwe kennis 
beschikbaar komt en de klantwensen verschuiven. Ze duiden ook aan dat de matrix 
impulsen zal geven aan nieuw onderzoek omdat duidelijk wordt, waar kennis ontbreekt 
binnen de organisatie. Hierdoor kunnen prioriteiten gesteld worden. 
Van de Nes [Van de Nes 1998] constateert bij DSM dat sommige 
produkteigenschappen in het dak eenzijdig zijn. Als de eigenschap x verhoogd wordt, 
vergroot y automatisch maar als y wordt vergroot hoeft x niet groter te worden. Dit 
specifieke probleem kon Van de Nes niet in andere literatuur terugvinden. Hij 
constateert ook dat binnen een dak de negatieve relaties niet zoals gebruikelijk door 
technische inventies opgelost kunnen worden. Er moet een afweging gemaakt worden 
tussen de produkteigenschappen. Ook concludeert hij dat het moeilijk is om achter de 
produkteigenschappen te kijken en deze te blijven onderscheiden van de klantwensen. 
Bij het project van BC-dak was er geen kennisprobleem op het gebied van relaties. 
Qua materiaal was op een eigenschap na alle informatie voorhanden. Er werd een 
negatieve relatie ontdekt, deze kon door prioriteitstelling opgelost worden. 
De case BC-dak is uitgebreider beschreven in bijlage 5. 

Tenslotte 
Zoals in de inleiding vermeld zijn er behalve de "technische methodologische" aspecten 
nog twee andere hoofdsoorten. Deze zijn minimaal even belangrijk, ze gelden meer 
voor het project als geheel. Deze aspecten zijn onderverdeeld in de hoofdcategorieen 
beleid en proces/organisatorisch. Organisatorisch hangt altijd samen met het beleid. De 
scheiding die ik aanleg tussen beide is daarom wat kunstmatig maar m.i. nodig 
vanwege het overzicht. 

Beleidsmatige succesfactoren 
Een QFD-project moet in vruchtbare aarde vallen wil ervan geoogst kunnen worden. Als 
de vruchtbare aarde er niet is kan de QFD-uitvoering nog zo goed zijn, het project zal 
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mislukken. Het beleid van de organisatie moet aansluiten bij de gedachtegang van 
QFD. 

Beperkingen 
Hoewel een matrix een stuk overzichtelijker is dan "tacit knowledge", kan ook met het 
gebruik van matrices het overzicht verloren gaan. Mizuno [Mizuno 1994] zegt dat 
Kwaliteitskaarten, een voorloper van de matrices, selectief gebruikt moeten worden. 
Voor doelmatig gebruik beveelt hij aan om je te concentreren op speciale gebieden 
zoals: gebieden met kwaliteitsproblemen die nog niet voldoende geanalyseerd zijn, 
onderdelen van het produkt die veel gebruikt worden of gebieden waar veel klachten 
over binnen gekomen zijn. Management Science duidt aan dat de Japanse succesvolle 
methode uitging van een probleem, dat dan met behulp van wel omvangrijke matrices 
werd opgelost. Amerikaanse projecten hadden ook omvangrijke matrices maar die 
waren niet direct probleem-gerelateerd. Veel tijd werd verbruikt aan het specificeren van 
details voor dingen die achteraf niet nodig waren. 

Richting 
Sarlemijn [Sarlemijn 1995] besteedt veel aandacht aan Kaizen. In een nutshell komt 
Kaizen er op neer dater ten eerste een cultuur is van constant verbeteren in het bedrijf 
als gezamenlijk doel. Ten tweede wordt deze cultuur ondersteund door het beleid van 
het management dat zegt in welke richting te verbeteren en welke instrumenten te 
gebruiken om te verbeteren. [Theuwis 1994] 
De cultuur van constant verbeteren sluit aan bij QFD. Dit levert geen grote 
verbeteringen op maar een constante stroom van allemaal kleinere. 
In Management Science staat ook dat het doorvoeren van incrementele verbeteringen 
met QFD een grotere kans op succes geeft dan een innovatie. Dit sluit aan bij Kaizen, 
dat gericht is op kleinere verbeteringen. Daar tegenover staat dat de mate van succes 
bij innovatie (een grote verbetering in een keer) niet onderzocht is. 
Liner geeft aan dat "A customer-focused philosophy (Total Quality Management)" 
noodzakelijk is om een QFD-project te doen slagen. [Liner 1992] Kaizen houdt altijd een 
klant-georienteerd bedrijf in. 
Naast klantgericht moet een bedrijf ook cross-functioneel zijn, dit is noodzakelijk om de 
verschillende afdelingen met elkaar te kunnen laten samen werken. Als ze dat nooit 
gedaan hebben is een QFD-project onmogelijk. 
De achterliggende gedachte bij Kaizen is wel dater een richting moet zijn welke kant op 
er verbeterd moet worden. Zender richting is Kaizen niet mogelijk. 

Organisatorisch 
Organisatorisch zijn er twee zaken belangrijk. Het team en rond het team: van het team 
is het belangrijk dat het goed is samengesteld dat het tijd heeft om het werk te doen, dat 
het toegang heeft tot alle relevante informatie en dat het ondersteund wordt door het 
management. Aan de voorwaarden moet zo voldaan zijn dat een team zijn werk kan 
doen. Daarbij is het ook handig dat teamleden weten wat en waarom ze het QFD
project uitvoeren: Shillito: "The most successful QFD-teams had clear goals and knew 
where they were headed." Dit is in overeenstemming met Management Science waarin 
staat dat teams die meer doelgericht dan procesgericht waren meer succes hadden. 
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Daarnaast moet het team ook de tijd hebben om zo'n project uit te voeren. Als de 
medewerkers al vol zitten met de dagelijkse lijnactiviteiten, kunnen ze geen tijd hebben 
voor projectactiviteiten en die tijd moet er zijn. 
Een groot voordeel van QFD is dat een heleboel "tacit knowledge" van diverse mensen 
concreet op papier komt. Mizuno [Mizuno 1994] geeft aan dat: "Constant maintenance is 
vital for the quality chart" Oftewel, als je zo'n matrix hebt kun je hem net zo goed 
bijhouden want dat spaart geld en moeite en houdt de mogelijkheid open voor constante 
verbetering van zowel de matrix als het produkt. 

Aan de teamleden zelf zijn ook wel wat voorwaarden te stellen: 

Team/eden 
Ten eerste moeten de teamleden kennis te bezitten over QFD, want ze gaan nu 
eenmaal een QFD-project uitvoeren. Vertrouwdheid met QFD bij de teamleden geeft 
een grotere kans op geslaagde projecten [msi]. Je zou verwachten dit te kunnen 
bereiken door iedereen een cursusje QFD te geven en dan ben jeer vanaf in je bedrijf. 
Daar zitten haken en ogen want Liner [Liner 1992] geeft aan dat: 
• Mass training employees in QFD skills is ineffective. 
• Team members learn best when using their own data. 
• Use facilitators on an ongoing basis to assist project teams in using QFD. 
Oftewel het is niet genoeg om de leden te voorzien van kennis, een onafhankelijk 
persoon gespecialiseerd in QFD-kennis is gemakkelijk om erbij te hebben. Deze kan 
methodologische knelpunten sneller verhelpen en is onafhankelijk. 
Liner meldt ook dat: 
• Team building is a major component of succesful QFD implementation 
De achterliggende gedachte is dat als alle teamleden zich verantwoordelijk achten voor 
het resultaat, alle teamleden zich in zullen zetten. Alie kennis en inzet komen naar 
boven, die enigszins nodig zijn. Voor de rest moeten teamleden goed met elkaar 
kunnen samenwerken, opbouwende kritiek leveren en naar elkaar luisteren. In bijlage 3 
staan meer kwalificaties van goede teams. 
Alie aandachtspunten zijn in bijlage 2 opgenomen. 

Conclusie bij hoofdstuk 2 
Er spelen vele aspecten een rol waarop een QFD-project kan stranden. De technisch
methodologische stappen moeten in orde zijn, maar ook het flankerend beleid moet 
aanwezig zijn. 
Zeals het materiaal-aspect goed laat zien zijn de invullingen van deze aspecten per 
project verschillend. De enige methode om er dan ook achter te komen of QFD kan 
slagen, is een QFD-project uit te voeren. Het verslag van dit project staat in het 
volgende hoofdstuk. In het hoofdstuk daarna, hoofdstuk 4 komen we terug op de 
theorie aan de hand van dit QFD-project en zullen we de eindconclusies trekken. 
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HOOFDSTUK 3 HET QFD-PROCES IN DE PRAKTIJK BIJ GRODAN 

lnleiding 
In dit hoofdstuk zal het QFD-proces besproken worden dat uitgevoerd is bij Grodan BNF 
(Business Unit Benelux en Frankrijk). Ten eerste zal de aanleiding beschreven worden 
en de inbedding van het QFD-project. Ten tweede zal het uiteindelijke proces 
beschreven worden aan de hand van dezelfde punten en in dezelfde volgorde als de 
theoretische beschouwing van een QFD-project, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Als 
afsluiting zal een conclusie getrokken worden over het proces. De vergelijking met de 
theorie zal in het hoofdstuk daarna worden gegeven. 
In dit hoofdstuk zal opvallen dat diverse malen hetzelfde beweerd zal worden. Dit is met 
opzet gedaan om de methodiek van hoofdstuk 2 te kunnen blijven volgen. Het zal 
derhalve moeilijk zijn om dit hoofdstuk te begrijpen zonder dat de vorige twee 
hoofdstukken gelezen zijn. Degenen die echter de achtergrond van Grodan kennen, 
kunnen het eerste hoofdstuk overslaan. 

Aanleiding en inbedding 

Klachten 
Zoals de meeste bedrijven krijgt ook Grodan klachten binnen. Deze kunnen een breed 
scala van onderwerpen omvatten: de service van logistiek tot factuur, het produkt "sec" 
van "lekkers" tot "zachte plekken". Klachten over de service zijn voor dit rapport niet van 
belang. Klachten betreffende het produkt "sec" wel. Deze klachten zijn onder te verdelen 
in twee categorieen: klachten over het steenwol/halffabrikaat en klachten over de 
confectie. De oorzaakvan de klacht kan dan nog steeds logistiek zijn, want tijdens het 
transport kan het produkt beschadigd raken. Het vinden van de oorzaak van de klacht is 
van belang omdat je de klacht wilt voorkomen. Het meest waarschijnlijke in de BU BNF 
is dat als de verpakking onbeschadigd is de oorzaak bij de produktie ligt. Een klacht 
over de confectie: verzaging of verpakking, is meestal duidelijk en ook de oorzaak is 
relatief gemakkelijk te vinden. 
De oorzaak van de klacht wordt moeilijker te vinden indien het klachten zijn als "zachte 
plekken" of niet stevig genoeg. De fabricage (zie hierboven) van het halffabrikaat ligt 
wat gecompliceerder, daardoor is het niet altijd even goed mogelijk te bepalen wat nu 
precies is fout gegaan en 6f er iets fout is gegaan. Als er klachten zijn omdat er buiten 
"spec" geproduceerd wordt, ligt er een probleem bij Grodan, maar deze kan het 
probleem aan Lapinus voorleggen. De oorzaak van de klacht ligt dan bij Lapinus en 
aangezien zij ervoor getekend hebben binnen spec. te kunnen produceren moeten ze 
de oorzaak zelf kunnen vinden en het probleem in de toekomst kunnen voorkomen. 
Maar er ontstaan ook klachten over het produkt terwijl er volgens de 
produktspecificaties niets fout is, omdat het produkt binnen de "specs" wordt 
geproduceerd. Zijn dan de "specs" niet goed of zijn de klanten te kritisch? (Kunnen 
klanten Oberhaupt te kritisch zijn?) 
Als je als derderangs bedrijf klachten hebt met een onduidelijke oorzaak, moeten ze 
maar naar de concurrent gaan. Maar Grodan is marktleider en wil het topsegment van 
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de markt aan zich binden. (Klanten kunnen dus niet te kritisch zijn.) Met zulke klachten 
ontstaat zeker op de langere termijn een serieus probleem. Klachten moeten dan niet 
binnen komen en opgelost worden. Klachten moeten voorkomen worden. 
Wat is de dieperliggende achtergrond van de klachten van de tuinders en hoe zorg je 
dat je van klachten naar een fantastisch produkt gaat. Aan welke eisen moet je produkt 
dan voldoen? Oat is een vraag die Grodan graag beantwoord zou zien. 

Holy Grail 
Holy Grail is de naam voor het overkoepelende project waar onder andere het QFD
project binnen valt. Het doel van Holy Grail is (op gecontroleerde wijze) het produceren 
van produkten die voldoen aan de klantwens cq. het vergroten van de klant 
tevredenheid. 
Aanleiding voor het project zijn de klachten zoals hierboven beschreven en de wens 
deze structureel te voorkomen. De gedachte is dat het voorkomen van klachten niet 
voldoende is maar dat het produkt verbeterd dient te worden, waardoor uiteindelijk de 
klant "delighted" wordt. 
Naast QFD zijn de overige onderdelen van Holy Grail: het inwinnen van informatie over 
aandachtspunten in de kas die betrekking hebben op het substraat, projecten om de lijn 
en de confectie verbeteren en 1S0-certificatie op produktniveau. Oftewel een 
gestructureerde poging om klantwensen en produktspecificaties te bepalen en te 
borgen. QFD sluit (zoals te verwachten is) aan bij de overige projecten binnen Holy 
Grail. 

Het QFD-proces in stappen 
In het overige deel van dit hoofdstuk zal ik de elkaar opeenvolgende aspecten van QFD 
de revue laten passeren. De diverse onderdelen van QFD zijn itererend vastgelegd. 

Klant: 
De bepaling van de klant is impliciet gebeurd. Het produkt dat verbeterd wordt, is het 
halffabrikaat. ledereen die lager in de keten zit kan dan beschouwd worden als klant. De 
klant zou de afdeling kunnen zijn die het halffabrikaat verder verwerkt. -in dit geval 
Grodan-confectie of Substra of andere verwerkers. De klant kan Rockwool/Grodan zijn 
als de volgende partij in de keten die de geconfectioneerde steenwol koopt om deze 
vervolgens door te verkopen naar de opkweker of tuinder. De opkweker gebruikt het 
blok om een plant in op te kweken en verkoopt deze vervolgens door aan de tuinder. De 
tuinder gebruikt nog meer steenwol om de plant tot wasdom te laten komen. De plant 
levert uiteindelijk de bloemen of de vruchten, waar het de tuinder om te doen is. Want zij 
verkopen deze weer via veilingen of rechtstreeks aan tussenhandelaren of 
supermarktcombinaties, die de produkten weer doorverkoopt aan de detailhandel. Deze 
laatste levert aan de klant die het produkt zelf consumeert of doorgeeft aan de 
eindgebruiker. Al deze personen zouden als klanten voor Grodan BNF te beschouwen 
zijn. 
Grodan BNF is de initiatiefnemer van dit QFD-project, dus kan noch de confectionering 
noch Grodan BNF de klant zijn binnen dit project. De volgende aangewezen klanten zijn 
dan of de tuinder/opkwekers of de plant. De plant echter wordt in met name de 
groenteteelt dermate uitgeperst door de tuinder dat een plant ongeveer drie a vier 
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maanden meegaat. Echt prettig kan zo'n plant het dan ook niet hebben. De tuinder 
regelt naast de voeding ook het licht, de CO2 en de verwarming van de plant. De 
conclusie is dan ook dat de tuinder, als procesregelaar in de kas, de klant is. Aangezien 
de tuinder directeur-eigenaar is van een klein bedrijf, is de inkoop, strategie en gebruik 
in dezelfde hand. De klant is duidelijk een persoon. De opkweeksector is grater maar 
ook hier blijft de structuur simpel, d.m.v. kasmanagers. 
Zoals gezegd is deze afweging niet expliciet gemaakt maar impliciet. Dit geeft aan dat 
deze afweging een vanzelfsprekendheid is. De tuinder is de klant. Nu zijn er tuinders en 
tuinders. Grodan als bedrijf richt zich meer op het bovenste segment van de markt, met 
het achterliggende idee om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. 

Grodan verdeelt haar klanten in drie segmenten: opkweek, groenteteelt en sierteelt. Het 
grootste verschil voor het halffabrikaat is de tijd die het produkt mee moet gaan. Een 
blokje voor de opkweek hoeft maar enkele maanden mee te gaan. Een mat voor de 
groenteteelt een a twee jaar, matten voor de sierteelt drie tot vijf jaar. Deze 
onderverdeling is ook gemaakt, maar in een later stadium bij een paging tot het bepalen 
van de streefwaarde. Er werd toen duidelijk dat zowel de streefwaarden als de 
klantwensen anders zouden warden voor diverse segmenten. 

Klantwensen: 
De klantwensen liggen aan de basis van het gehele QFD-traject en moeten zorgvuldig 
bepaald warden. De klantwensen en de plantwensen zoals ze toen nog heetten zijn ten 
eerste uit een stuk gehaald dat eerder (begin 1997) was geschreven naar aanleiding 
van een produktvergelijking om het ideale substraat te maken. In dit stuk staan met 
name extra zaken die aan de steenwol kunnen warden toegevoegd. Juist aan basalere 
klantwensen wordt relatief weinig aandacht besteed. (zie bijlage E) De auteur van dit 
stuk, een teelttechnisch manager, levert de klantwensen aan. Deze klantwensen warden 
grotendeels overgenomen; de bewoordingen zijn echter hier en daar anders. 

Gedurende diverse sessies warden er klantwensen toegevoegd en afgevoerd. De 
klantwensen werden met name aangedragen door de teelttechnisch managers die 
voortdurend in overleg traden met klanten en accountmanagers. De klantwensen 
warden uiteindelijk opgedeeld in groepen. Over het algemeen warden er meer 
klantwensen toegevoegd dan afgevoerd. De reden voor afvoer is dat er te weinig over 
de klantwens bekend is, later wordt dezelfde klantwens weer onverkort en uitgebreider 
toegevoegd (zie ook relaties produkteigenschappen en klantwensen). 
Na een paar maanden QFD-project wordt de samenstelling van het team veranderd. Op 
het gebied van de klantwensen wordt de taak van de teelttechnisch manager sierteelt 
overgenomen door de teelttechnisch manager groenteteelt. Tegelijkertijd gaat de 
stagiair i.p.v. de verantwoordelijk manager van Grodan de administratie doen. Dit leidt 
ertoe dat er wat werk dubbel wordt gedaan. Dit komt tot uiting bij een paging tot het 
bepalen van streefwaarden en normen. Dan warden diverse basalere, maar tegelijkertijd 
ook specialistischere klantwensen toegevoegd en wordt een onderscheid gemaakt 
tussen drie segmenten: groenteteelt, sierteelt en opkweek. 
Door de dubbele overdracht komt een basale klantwens in de verdrukking, nl. 
phytotoxiciteit. Pas helemaal op het einde van het project wordt dit gecorrigeerd. 
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Over een klantwens wordt een zware discussie gevoerd voordat deze uiteindelijk wordt 
ingevoerd als klantwens, namelijk de homogeniteit van het produkt. Doordat de tuinder 
als procesmanager erg gebrand is om zo snel mogelijk erachter te komen of er iets fout 
dreigt te gaan, bekijkt hij al zoveel als mogelijk het produkt op produkteigenschappen 
omdat hij daar -al dan niet terecht- verstand van meent te hebben. 
Dit leidt ertoe dat de klant wensen gaat formuleren op produkteigenschapniveau. 
Homogeniteit is zo'n begrip dat tussen de klantwensen en produkteigenschappen in zit. 
Er is een complete deelsessie aan gewijd om van het containerbegrip homogeniteit naar 
een duidelijke klantwens te komen. 
Hiervoor moest de reden achter de homogeniteit gevonden warden. Deze valt uiteen in 
twee categorieen: "bedrijfszekerheid" en "gelijke opkomst, gelijke groei." Bij 
bedrijfszekerheid gaat het om de "onbelangrijke" homogeniteiten als kleur. In principe 
heeft de tuinder geen boodschap aan de kleur, maar een opvallende heterogeniteit in 
kleur is voor de tuinder een indicator dat er iets mis. 
Het zal de tuinder dus niet opvallen als twee partijen afwijken van kleur, maar die na 
elkaar komen waardoor de tuinder deze niet op kleur kan onderscheiden. 
Gelijke opkomst, gelijke groei geeft aan waarom de tuinder terecht homogeniteit wil. 
Alles in zijn kas is gelijk, hij wil dan ook dat de steenwol in zijn kas gelijk is. 
Uiteindelijk leidt dit tot een verschil tussen de produkteigenschap homogeniteit en de 
klantwens homogeniteit. Bij de klantwens homogeniteit moet het watergedrag en de 
stevigheid van de produkten hetzelfde zijn binnen de partijen die uitgeleverd warden 
(hier komt deels de logistiek naar voren die niet is meegenomen in dit project) waardoor 
de "gelijke opkomst gelijke groei" niet in gevaar komt. Bij de produkteigenschap 
"homogeniteit" gaat het om de "homogeniteit sec." In het gehele produkt zijn de 
eigenschappen altijd helemaal gelijk. Een "Master-mat" met zijn twee lagenstructuur 
voldoet niet aan de produkteigenschap, maar wel aan de klantwens. Over het algemeen 
komen de produkteigenschap en de klantwens op dit punt wel overeen. 

Als laatste aanvulling op de klantwens is er voor de sector opkweek nog een 
bijeenkomst georganiseerd met opkwekers, deskundigen en Grodanmedewerkers. 
Deze sessie werd georganiseerd, voorgezeten, begeleid en genotuleerd door TNO
medewerkers. Uit deze sessie kwamen nog enkele klantwensen naar voren. Van een 
grate toevloed van extra gespecialiseerde klantwensen zeals boven beschreven bij de 
dubbele overdracht is nu geen sprake. De paar extra klantwensen gelden ook voor de 
andere categorieen. Maar het overgrote deel was al vastgesteld. (Deze klantwensen die 
toegevoegd zijn komen vaak in de buurt van produkteigenschappen. (Vochtverdeling 
over de hoogte, microheterogeniteit, broedplaats voor goede bacterien.) 
Uiteindelijk is de lijst met klantwensen 1 april 1999 "definitief" vastgesteld 

Prioriteitstelling van k/antwensen 
De prioriteitstelling van de klantwensen is begonnen toen het grootste deel van de 
klantwensen bekend was. Zeals bij de klantwensen is de tweede teelttechnisch 
manager te rade gegaan bij de accountmanagers. Daarnaast spreekt hij ook dagelijks 
met klanten. 
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De eerste prioriteitstelling gaf wat vragen op het gebied van de interne consistentie ook 
doordat er wel erg veel eerste prioriteiten waren. 
Daarop zijn er kleinere correcties aangebracht. 

De TNO-sessie was o.a. bedoeld om de klantwensen en prioriteiten te bevestigen. De 
sessie was erg breed opgezet en gaf geen aanleiding om in de prioriteiten te schuiven. 
De prioriteitstelling is zo uitgevoerd dat onontbeerlijke klantwensen de prioriteit een 
hebben. Extraatjes zoals beschreven in het Kano-model (zie theorie) hebben een lage 
prioriteit. 

Het lijkt er nu nog op dat er toch veel eerste prioriteitstellingen blijven. Een deel kon 
opgelost worden omdat de uitwerking van een "main" klantwens te ver specifiek was 
doorgevoerd. lets dat ook bleek uit de QFD-berekeningen. Zie hiervoor beneden. 

Produkteigenschappen 
De eerste produkteigenschappen zijn de sessie na de klantwensen bepaald. Deze zijn 
daarna in groepen verdeeld. Dit leidde tot een opsplitsing van de produkteigenschap 
duurzaamheid in een chemisch deel en een fysisch deel. 

De produkteigenschappen m.b.t. de waterhuishouding zijn moeilijk te beschrijven. Ze 
zijn eigenlijk niet bekend. Er worden wel waarden gemeten door het laboratorium 
waardoor bekend is wat er belangrijk is, maar er is niet echt een vinger achter te krijgen 
hoe het nu precies zit. Meer hierover staat bij normen en streefwaarden. 
Bij het bepalen van de relaties, werden er nog meer produkteigenschappen vastgesteld. 
Vooral de eigenschappen m.b.t. de waterhuishouding en de tegenhanger op luchtgebied 
blijken nauwkeuriger te kunnen worden geformuleerd. (Hier was de bijeenkomst van 
TNO wederom een katalysator.) 

- Homogeniteit 
Homogeniteit was een klantwens, maar is zeker ook een produkteigenschap. Het 
verschil tussen de produkteigenschap en de klantwens is dat de klantwens gaat over 
homogeniteit van de afzonderlijke produkteenheden (matten en blokken) ten opzichte 
van elkaar (binnen een partij). De homogeniteit als produkteigenschap betekent dat in 
het gehele produkt de homogeniteit hetzelfde is. Dit is in tegenstelling tot een klantwens 
als microheterogeniteit. Maar de klantwens micro-heterogeniteit kan wel mooi samen 
gaan met de klantwens homogeniteit. 

In het algemeen valt op bij de produkteigenschappen dat ze soms wat abstract en (nog) 
niet meetbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de normen of streefwaarden. 

Normen en streefwaarden 
Er is redelijk veel onderzoek gedaan naar substraten. Er is weinig tot geen onderzoek 
gedaan naar de optimale waarde van de produkteigenschappen. Er is wel gemeten naar 
aanleiding van klachten. Als deze terecht waren en er kon een te hoge waarde gemeten 
worden van een produkteigenschap, was er wel een gegeven bij hoe het in elk geval 
niet moet en welke kant de produkteigenschap moet verbeterd worden. 
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Maar het komt niet vaak voor dater en naar aanleiding van een klacht wordt gemeten, 
en dat de klager in het gelijk wordt gesteld en dat er een conclusie kan worden 
getrokken dat een produkteigenschap te hoog is. 
Hierdoor zijn er op een gebied enkele gegevens bekend over waarden die buiten en 
binnen de norm vallen. Dit is op het gebied van de inwortelweerstand waarover 
gegevens gevonden konden worden. Maar hier kwam direct het probleem naar boven 
dat sommige produkteigenschappen niet gemeten kunnen worden. Er is geen 
meetmethode voor. De gegevens van deze secundaire produkteigenschap waren in 
primaire produkteigenschappen gemeten. Het leverde een onduidelijke puntenwolk op 
waar wel een trend in te vinden was, maar een streefwaarde kon niet gegeven worden. 
Over de overige produkteigenschappen waren geen gegevens bekend. 

Relaties 
In de eerste sessies waren er al snel een serie relaties gelegd tussen de 
produkteigenschappen en de klantwensen. De klantwensen werden zoals boven gemeld 
zeer uitgebreid. Hierdoor klopten de relaties niet meer. Deze eerste serie relaties is met 
een team ingevuld, dit in tegenstelling tot de latere invulling. 

Na de uitbreiding van de klantwensen zijn de relaties zo goed mogelijk ingevuld. Ze zijn 
voornamelijk op intu'itie en de kennis van een persoon ingevuld met behulp van de 
stagiair. Aangezien er geen streefwaarden bekend zijn en ook de richting van 
verbetering niet duidelijk is, is niet de richting van de relaties aangegeven maar slechts 
de kracht. 
De relaties zijn in enkele een-op-een sessies vastgesteld. Gedurende deze sessies 
werd een vagere produkteigenschap niet verder ingevuld, over de luchthuishouding, en 
werd een andere produkteigenschap toegevoegd, over de waterhuishouding. Er was 
gedurende dat proces duidelijk sprake van leerervaringen niet alleen van de kant van de 
stagiair maar ook van de kant van het teamlid. Er moest over specifieke dingen 
nagedacht worden die tot nu toe in de dagelijkse bedrijfsvoering niet nodig waren. (Deze 
leerervaringen werden overigens gestimuleerd door de TNO-sessie.) 

Een ander punt waar veel gegevens voor nodig zijn, is de benchmarking van de 
klantwensen. 

Benchmarking 
De vraag bij benchmarking is, hoe tevreden is de klant over de vervulling van de 
klantwensen en hoe verhoudt die tevredenheid zich t.o.v. de tevredenheid over de 
concurrentie. Er is niet aan benchmarking gedaan zoals beschreven in de theorie. Wei 
zijn er gegevens van de marketing afdeling over klachten bij elkaar gezocht. 

Er zijn uit diverse bronnen gegevens bekend over Grodan-produkten: 
• uit de direct-mail-actie, 
• uit de klachten, 
• uit de metingen gedaan voor het proposition-boek. 
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De direct-mail-actie bestaat uit een enquete die kort voor het hoogseizoen naar alle 
groentetelers wordt gestuurd. Dit was een korte enquete om te bepalen vele tuinders er 
weer Grodan gaan kopen. Op de enquete was ook een ruimte voor het maken van 
opmerkingen. Deze waren positief of negatief. De analyse van deze opmerkingen staat 
in de bijlage F. 

Zoals aan het begin van het hoofdstuk al gemeld komen er ook klachten binnen. Ook 
deze klachten zijn geanalyseerd in de bijlage F. 

De vorige analysemethoden hebben als nadeel dat er nauwelijks informatie binnenkomt 
over de concurrentie. Tevens komen er veel gegevens binnen die niet nauwkeurig 
genoeg zijn door open vraagstelling of die gebieden beslaan die niet binnen de scope 
van het OFD-project vallen. 

In het laboratorium wordt er wel gemeten aan alle substraten waar de hand op te leggen 
valt, hier zijn dus wel gegevens over de concurrentie. 
Het nadeel hiervan is dat deze gegevens juist op produkteigenschapniveau zijn gemaakt 
en niet op klantwensniveau. 
Al met al zijn er nu geen expliciete benchmarkgegevens. 

Relaties tussen de produkteigenschappen onderling 
In het "Oak" kwamen alle bekende materiaal-problemen voor eenzijdige relaties en niet 
oplosbare negatieve relaties. Nadeel was ook dat de richting van verbetering niet altijd 
even duidelijk was omdat er erg veel puntwaarden zijn. Het "Oak" is relatief leeg. Het 
"Oak" kon al snel gevuld worden in een van de eerdere sessies. Hierna is er nauwelijks 
iets veranderd aan de produkteigenschappen (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
klantwensen). 
QFD-rekenen of andere activiteiten zijn slechts nuttig als er normen bekend zijn. Zeker 
nu er zoveel puntwaarden zijn. De relaties in het "Oak" konden daardoor niet 
getalsmatig getest worden. 
Er is echter nog wel QFD-gerekend. 

Rekenen 
QFD-rekenen wordt gebruikt om te controleren of er grove fouten zijn gemaakt. Zoals al 
hierboven vermeld leidde deze berekening ertoe dat het belang van enkele klantwensen 
werd bijgesteld. Dit mag niet omdat anders het rekenen niet klopt maar mag wel, als er 
ook een inhoudelijke grond is. Deze kon inderdaad gevonden worden. 
Uit het rekenen bleek het belang van de produkteigenschappen (dit is het enige dat 
gemeten kon worden; de richting werd niet gebruikt; zie: relaties, dak en normen en 
streefwaarden.) 
Het rekenen is gebeurd door met behulp van verschillende methoden verschillende 
waarden toe te kennen aan prioriteiten en aan de kracht van relaties. Hierdoor kregen 
de produkteigenschappen verschillende waarden toegekend die een maat zijn voor het 
belang van de produkteigenschap. De verschillende methoden leidden tot verschillende 
rangordes voor de drie marktsegmenten. Met behulp van statistiek is de interne 
correlatie vastgesteld van de volgorde van de produkteigenschappen. Deze correlaties 
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bleken alien dicht bij 1 te liggen, waardoor kan worden gesteld dat er geen uitschieters 
zijn en de methode stabiel is. 

Matrix 1 
Tezamen vormen de voorgaande onderwerpen "matrix 1" Eigenlijk zijn het drie matrices 
1, uitgaande van de drie marktsegmenten. De resultaten van deze matrices zijn door 
gebrek aan gegevens niet nauwkeurig genoeg om betrouwbaar door te rekenen. Toch 
is doorgegaan met het verkrijgen van gegevens van de volgende huizen om een basis 
te verkrijgen om wanneer deze gegevens bekend zijn door te gaan met de volgende 
stappen van het QFD-proces. Aldus is begonnen met het verzamelen van gegevens 
voor matrix 2. 

Matrix 2 en matrix 3 
Deze matrix hoort volgens de "theorie" op dezelfde wijze te worden vastgesteld als 
matrix 1. Weliswaar zijn er kleinere verschillen, maar de grote lijn is zeker hetzelfde als 
bij matrix 1 . 
De secundaire produkteigenschappen volgen uit matrix 1. 
In eerste instantie was er al heel vroeg in het QFD-proces een matrix 2 opgesteld. 
Hierna is vele maanden geen aandacht meer besteed aan deze matrix, vanwege de 
behoefte om eerst matrix cq "huis 1" op orde te krijgen. 
Het grootste probleem van de eerste poging was dat primaire eigenschappen en 
procesparameters door elkaar liepen in matrix 2. Procesparameters horen pas in matrix 
3 thuis. 
De eerste taak was om een duidelijk onderscheid te maken tussen procesparameters 
en primaire eigenschappen. Hiervoor werd dankbaar gebruik gemaakt van rapporten die 
gemaakt waren voor GR&D. De persoon voor wie deze stagerapporten specifiek waren 
gemaakt was niet vertegenwoordigd in het "QFD-team" (Uit deze rapporten zijn de 
begrippen secundaire/ primaire produkteigenschappen en procesparameters gehaald.) 
In de rapporten wordt geprobeerd een statistisch verband te leggen tussen enkele 
primaire/secundaire produkteigenschappen en procesparameters. 
Daarna werden met behulp van twee Lapinusmanagers, de lijnmanager van het 
Grodan-halffabrikaat en de assistent-lijnmanager, de procesparameters gescheiden van 
de primaire produkteigenschappen. Hiervoor moesten er wel produkteigenschappen 
geformuleerd worden die tot dan toe niet als zodanig gebruikt worden. Aan resultaten 
van metingen kon niet gekomen worden, waardoor de matrix 2 op intu'itie en ervaring is 
ingevuld. Doordat er niet doorgerekend kon worden zijn deze gegevens niet analytisch 
getest. Matrix 3 is op dezelfde wijze vastgesteld als matrix 2 en kent dus ook hetzelfde 
probleem. 
In matrix 3 werd overduidelijk dat er ook kennis ontbreekt over het proces in de oven en 
de spinner. Er is zelfs een secundaire eigenschap waarvan onbekend is hoe deze 
ontstaat. 
Al met al zijn deze matrices nog zeker geen grote stap vooruit in het verbeteren van het 
produkt. 
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Database 
Zoals al boven beschreven waren er al wel gegevens over correlaties tussen sommige 
eigenschappen en parameters. Deze gegevens waren opgeslagen in een database. De 
database wordt onderhouden door de laboratoriummedewerkers van Grodan en een 
medewerker van Grodan R&D. 
De waarschijnlijke schat van gegevens is door ons bekeken op het bestaan van 
correlaties. Er is voornamelijk begonnen met de diverse homogeniteiten, maar al snel is 
ook naar andere correlaties gezocht. 
Tijdens het uitvoeren van de statistische berekeningen bleek dat sommige gegevens 
dubbel in de database te staan, wat een onevenredige invloed had op de berekeningen. 
Erger nog, er bleken gegevens in te staan die niet konden kloppen. De gegevens zijn 
daarna door ons opgeschoond en de berekeningen zijn opnieuw uitgevoerd. 
Tegen het einde van mijn onderzoek bleek na en een nadere inspectie van de reeds 
opgeschoonde gegevens van de -inde statistiek bijgeschoolde - R&D medewerker dat 
de database zeer slecht was op gebouwd en dat tevens grote delen van de gegevens 
corrupt waren. 
Hierop heeft hij de database ontmanteld in kleinere delen die nog enigszins nuttig 
waren. Helaas waren de statistische berekeningen op alle gegevens gebaseerd 
waardoor van alle correlaties de betrouwbaarheid niet meer is aan te geven. Aangezien 
betrouwbaarheid bij statistiek een essentieel gegeven is om enigszins zinvol statistiek te 
kunnen bedrijven zijn deze berekeningen waardeloos geworden. 

Overige opmerkingen 
Het komt diverse malen voor dat als een stap van het proces is afgesloten bij de 
volgende stap blijkt dat er tijdens de vorige stap toch nog aspecten vergeten zijn. Het is 
absoluut geen lineair proces zoals dat mooi wordt voorgesteld in de boekjes. Het blijkt 
dat in het onderbewuste van de deelnemers van een QFD-proces nieuwe 
mogelijkheden bedacht worden, bij het bespreken van de volgende stap Het is uiteraard 
mogelijk deze tussendoor-mogelijkheden niet te verwerken om het proces wel lineair te 
laten verlopen. lk heb echter bewust alle informatie meegenomen. Hoewel dit tot gevolg 
had dat er nu vele losse eindjes over zijn. Maar een QFD-proces is nu eenmaal nooit af. 
De losse eindjes zijn waarschijnlijk deels ontstaan door de stijl van de aanpak van het 
OFD-proces (het is uiteraard wel mogelijk om een discussie over een vorig punt af te 
kappen) 
Deels door de persoonlijke stijl van de stagiair, alsmede dat door de geringe kennis van 
de stagiair over het onderwerp het moeilijk is het belang van verschillende punten af te 
wegen, is dit itererende proces ontstaan. De belangrijkste oorzaak is echter dat over 
het produkt, het halffabrikaat, weinig gegevens bekend zijn. 
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HOOFSTUK 4 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

lnleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk zal ten eerste stapsgewijs de theorie met de praktijk bij 
Grodan vergeleken worden. Dit gebeurt zoals ook in de vorige hoofdstukken gedaan is. 
Eerst wordt het House of Quality bekeken, daarna zaken als beleid, materiaal en 
organisatie. 
Ten tweede zullen er conclusies getrokken worden op grond van het verzamelde 
materiaal. 
Ten derde en laatste zullen er aanbevelingen worden gegeven. 

Stappen aandachtspunten 

De klant 
In de theorie wordt veel aandacht besteed aan de klant omdat deze de basis is van het 
QFD-proces. Bij Grodan was de bepaling relatief simpel, zo simpel dater niet lang bij is 
stil gestaan. Slechts op een punt was er onduidelijkheid hetgeen naar voren kwam in de 
discussie over stuurbaarheid versus "foolproof". Het was toen eigenlijk mogelijk om de 
klant te verfijnen in een geavanceerdere groep en een minder geavanceerde groep. 
Dit is echter een kleiner punt. De klant is de tuinder. Zoals al beschreven in hoofdstuk 2 
zijn de tuinderijen vaak familiebedrijven van beperkte omvang. De eigenaar loopt 
dagelijks door de kas en gaat over de aankopen, zeker een belangrijke aankoop (zowel 
qua financien als qua invloed op het teeltproces) als het substraat. Bij de opkwekers 
zijn de bedrijven groter maar hier is dan misschien niet de eigenaar dan toch wel de 
kasmanager de soortgelijke persoon als de eigenaar in de tuinderij. Binnen deze groep 
tuinders is er wel een onderverdeling gemaakt naar groenteteelt, sierteelt en opkweek. 

• We kunnen stellen dat de klant duidelijk is. 

Klantwensen 
De klantwensen zijn nauwelijks met behulp van de klant bepaald. De intermediair die 
gebruikt is, staat echter dagelijks in contact met de klanten. We durven daarom te 
stellen dat alle klantwensen wel boven water zijn. Ook zijn alle klantwensen zoals de 
klant ze zou noemen. De resultaten van de TNO-sessie zijn daarvoor het beste bewijs. 
Hier werden door de tuinders soortgelijke termen gebruikt als in de matrix staan. Het 
zou vreemd zijn als dit niet zo was omdat degene die de meeste termen heeft 
aangeleverd dagelijks met de tuinders spreekt. Hierbij past wel de opmerking dat de 
klant in het verleden is opgevoed met termen die Grodan hem heeft bijgebracht. Omdat 
Grodan adverteert dat het een homogeen substraat is, gaat de klant dat ook vragen. 
Homogeniteit is echter een produkteigenschap en zou dus geen klantwens mogen zijn. 
Grodan adverteert wel meer met produkteigenschappen bijv. de vezelrichting, maar dit 
is geen klantwens geworden. Homogeniteit is dus een zodanig belangrijke 
produkteigenschap die door geen enkele andere produkteigenschap gecompenseerd 
kan worden dat het een klantwens wordt. 
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Bij de DSM-case [Nes] kwam het voor dat het lang duurde om van de 
produkteigenschap-klantwensen te komen tot echte klantwensen. Er wordt geen 
melding gemaakt in die case van dat er klantwensen zijn die eigenlijk 
produkteigenschappen zijn. 
Een verder argument dat voor de volledigheid van de klantwensen pleit, is dat hoewel 
de klantwensen niet expliciet uit alle groepen van het Kano-model zijn gehaald, toch 
blijkt dat dit wel impliciet gebeurd is. Zowel basale wensen (geen giftige stoffen) als 
geavanceerdere (geen inworteling onkruiden) zijn toegevoegd. Als er maar uit een 
groep van het Kano-model de klantwensen waren gehaald, zou het betekend hebben 
dat Grodan een verwrongen beeld heeft van wat de klant wenst. 
Qua specificiteit zijn er sterke indicaties dat de klantwensen voldoende zijn uitgewerkt. 
Er zijn over het algemeen zelfs drie niveaus onderscheiden van de abstractie "de 
gewenste gebruiksduur uithouden" tot op operationeel niveau als het insteken van 
druppelaars. 

• De klantwensen zijn waarschijnlijk goed bepaald. 

Prioriteitstelling 
In eerste instantie zijn hier fouten mee gemaakt, door de te vergaande specificering van 
de klantwensen en daardoor een overlap binnen de klantwensen. (de stabiliteit van alles 
wat in een mat of blok gestoken wordt is eigenlijk maar een klantwens) Dit is echter 
gecorrigeerd. De prioriteiten zijn door middel van dezelfde intermediair en de TNO
sessie bepaald als bij de klantwensen. Bovenstaand bij de klantwensen konden we 
stellen dat deze waarschijnlijk goed waren bepaald, door de overeenkomsten tussen de 
TNO-sessies en de eigen interns vaststelling. Er zijn geen aanwijzingen om hier van het 
tegendeel uit te gaan, daar de methods hetzelfde is als bij de klantwensen. Hierdoor 
kunnen we tot een positieve conclusie komen. 

• De prioriteitstelling is waarschijnlijk goed bepaald. 

Benchmarking 
Er zijn wel wat gegevens bepaald. Er is gekeken op welke punten er klachten waren. 
Tevens is er gekeken waar de tuinders van een sector opmerkingen over hadden. 
Daarnaast zijn de produkten technisch vergeleken met de concurrentie. 
Het gaat te ver om dit benchmarking te noemen. 

o De technische benchmark is onvolledig plus dat door het ontbreken van 
streefwaarden het vaak niet mogelijk is om een inhoudelijk oordeel te 
geven. 

o De opmerkingen van de tuinders waren kwalitatatief van aard en beslaan 
de gehele Grodan-organisatie. 

Klachten zijn eigenlijk een omgekeerde methods om het belang van klantwensen te 
achterhalen. Ze !open echter zelden een op een. 
Er werd verwacht dat nog gegevens tijdens de TNO-sessie naar boven zouden komen, 
maar deze leverde uiteindelijk minder concrete gegevens op dan bij de voorbereiding 
werd gedacht. 
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• De benchmarking is niet uitgevoerd. 

Produkteigenschappen 
Bij de produkteigenschappen beginnen de problemen te ontstaan. Ze zijn waarschijnlijk 
wel alle verzameld, gezien de tijd die in het verzamelen van de produkteigenschappen is 
gestoken. Het probleem is echter dat er voor sommige eigenschappen geen 
meetmethode is. Voor een produkteigenschap konden er zelfs geen relaties met de 
klantwensen bepaald worden, omdat die produkteigenschap pas n.a.v. vragen over 
andere produkteigenschappen naar boven kwam. Zelfs voor de experts was het QFD
project een leerproces. Bij sommige produkteigenschappen is het niet bekend hoe ze te 
meten zijn. Dit wordt wel essentieel als er streefwaarden bepaald moeten worden. Het is 
dan ook niet vreemd dat er bij het volgende punt problemen ontstaan. 

• Alie produkteigenschappen zijn waarschijnlijk verzameld. 
• Niet alle produkteigenschappen zijn direct meetbaar. 

Normen en streefwaarden 
De hoogte van de normen of streefwaarden is het tweede gat in de gegevens. De R&D
projecten die al lopen moeten hier kennis over gaan leveren. Wanneer niet over alle 
produkteigenschappen gegevens kunnen worden verzameld dan toch over de 
belangrijkste. Deze belangrijkste produkteigenschappen zijn bekend, maar de 
streefwaarden nog niet. 
Bij de DSM-case konden wel normen en streefwaarden gevonden worden. Dit lukte ook 
bij de BC-dak-case. Bij de DSM-case werd zelfs een technische benchmarking 
uitgevoerd. 
Grodan houdt ook een technische benchmarking bij, maar bij lange na niet van alle 
produkteigenschappen. 
Een oplossingsmodel zou hier zijn om vanuit de bestaande produkten de 
produkteigenschappen te nemen. De huidige produkten van Grodan zijn zeker niet 
slecht en zouden als startpunt kunnen fungeren. 

• Er zijn geen normen of streefwaarden bepaald. 

Relaties tussen produkteigenschappen onderling 
Het opmerkelijkste van het "dak" is dat er zoveel punt-relaties zijn. (Dit zijn relaties 
waarbij de produkteigenschap een optimum bereikt en niet zo groot of zo klein mogelijk 
moet zijn.) Hierdoor zijn relaties al snel negatieve of eenzijdige negatieve relaties. Deze 
relaties zijn niet weg te werken. Bij de DSM-case kwamen er ook eenzijdige relaties 
naar voren. 
Hoewel je verwacht bij een materiaal dat alles met elkaar samenhangt, valt de 
hoeveelheid relaties mee. De verhoudingen van de eigenschappen liggen grotendeels 
vast. Het produkt is een materiaal, waar alle secundaire eigenschappen met elkaar 
samenhangen op een vaste manier. Hoe ze samenhangen is niet bekend. In de 
database zaten wel indicaties tot relaties maar die zijn onbetrouwbaar. 
Bij andere cases inclusief de materiaal-cases zijn de gegevens vertrouwelijk en mij niet 
bekend. Dus iets zinnigs over weinig of veel kan ik niet zeggen. Weinig relaties zijn 
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echter een voordeel. We gaan ervan uit dat het "Oak" waarschijnlijk goed bepaald is, 
daar er geen aanwijzingen zijn van het tegendeel. 

• De relaties tussen de produkteigenschappen onderling zijn waarschijnlijk goed 
bepaald. 

Relaties tussen klantwensen en produkteigenschappen 
De relaties zijn wel maar uiteindelijk door slechts een persoon bepaald. Het QFD
rekenen in combinatie met gezond verstand geeft aan dat er geen grote fouten in zitten 
en dat de matrix robuust is. 
In de ljzererts-case kwam ook naar voren dat de relaties niet altijd even zeker waren. 
Nieuw onderzoek kon wel tot nieuwe inzichten leiden, sommige relaties bleken na 
verloop van tijd achterhaald. 
Het is niet uitgesloten dat in onze casus hetzelfde aan de hand is. Voorlopig moeten we 
uitgaan van de huidige kennis. Aangezien er geen onzinnige dingen uit het QFD
rekenen komen ziet dat er niet slecht uit. 

• De relaties tussen de klantwensen zijn waarschijnlijk goed bepaald. 

Overige aandachtspunten 

Materiaal 
Alie problemen die genoemd zijn in de literatuur zijn naar voren gekomen: eenzijdige 
relaties en niet technisch-oplosbare problemen in het dak. (DSM-case) Als voornaamste 
is er weinig bekend over de eigenschappen van het materiaal, waardoor nieuwe 
inzichten relaties kan doen veranderen (ijzererts-case [Iron]). In dit geval is het 
verergerd omdat er een plant op groeit waardoor er geen eenvoudige fysische relaties 
ontstaan. Bij BC-dak (Business-Center Oak, een verkoopmaatschappij van 
steenwolprodukten voor platte daken bij Rockwool) was ook sprake van vrijwel hetzelfde 
materiaal. Maar het gebruik was veel simpeler. Een fysisch materiaal moest bestand zijn 
tegen eenvoudige fysische invloeden. Zij hadden daadoor nauwelijks kennisproblemen. 
lk kan concluderen dat het mogelijk is om met een materiaal QFD te gebruiken. Maar 
het is lastiger omdat in een materiaal processen plaats vinden die niet direct zichtbaar 
zijn. In deze case is de plant nog een extra complicerende factor. Het is namelijk niet 
direct zichtbaar als de plant het slecht doet aan welke produkteigenschap van de 
steenwol het te wijten is. Het is zelfs de vraag of het wel aan de steenwol te wijten is en 
niet aan een van de honderden andere factoren in de kas. 

Beleid: beperkingen 
Er is al voor een vrij beperkt gebied gekozen, slechts het halffabrikaat en het materiaal 
was de scope van dit project. Er is wel veel overhoop gehaald. Er zijn 
produkteigenschappen naar voren gekomen die aan vrijwel niemand bekend waren. 
Zeker toen het destijds al op leek dat er van een simpele oplossing geen sprake zou 
zijn. We denken dat deze scope de beperkst mogelijke was. En dater goed aan gedaan 
is inderdaad zo beperkt te blijven. 
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Beleid: richting 
Een echt duidelijke richting is pas laat ontwikkeld op het gebied van het materiaal. Het 
kwam ons pas in de afrondende fase van het onderzoek ter ore. Dit zou de oorzaak 
kunnen zijn van zowel het gebrek aan gegevens als het niet lekkere gevoel over het 
bovenstaande punt. Grodan wil wel zeker innoveren en het beste produkt afleveren. Van 
de richting is geen gebruik gemaakt bij het uitvoeren van het QFD-project. 

Organisatorisch 
De managers bij Grodan en Lapinus hebben het druk met hun dagelijkse gang van 
zaken. Uiteindelijk is het wel mogelijk om iedereen bij elkaar te krijgen maar iedereen 
tegelijk bij elkaar is erg lastig. Het is echter wel bewezen dat als een project zeer 
belangrijk wordt gevonden er zeer veel mensen veel tijd kunnen inzetten. Het grote R&D 
en ontwikkelingsproject dat tegelijkertijd liep werd zelfs vanuit Denemarken 
aangestuurd. Het QFD-project had duidelijk niet bij iedereen de hoogste prioriteit. 
Daarom zijn we op het laatst vaak bilateraal gaan werken; het team-idee gaat dan wel 
verloren. 
Wanneer er in een groep gewerkt wordt zijn er geen problemen, er lijken geen 
verborgen agenda's te zijn. Er gaat wel eens een sneer over tafel maar die is niet op de 
persoon gericht. De medewerkers van Grodan en Lapinus zijn over het algemeen erg 
prettig om mee samen te werken. 

Conclusies 
Substraat is een moeilijk onderwerp voor een QFD-project. De voornaamste reden is 
het ontbreken van kennis op zeer veel vlakken. Over de gebruiker van het substraat, de 
plant, is relatief weinig bekend wat nu precies goed is voor een klant en hoe goed dat is 
voor die plant. 
Maar ook in de fabriek speelt zich letterlijk een chaotisch proces af. Met name in de 
smeltoven en de spinner is het niet duidelijk wat er eigenlijk gebeurt. Of er ooit serieus 
gekanteld kan worden is mij niet duidelijk. 

Het voornaamste wat is bereikt, is dat er inzicht is gekomen in wat niet bekend is. 
Tevens zijn er diverse mensen aan het denken gezet, over wat we eigenlijk niet weten 
over steenwol, als substraat. 
Tevens is er een lijstje produkteigenschappen (zie bijlage D) in de volgorde van 
belangrijkheid. 
Hoewel er diverse relaties zijn bepaald kan daarom niet gezegd worden dat met dit 
proces alle kennis naar boven is gehaald; het QFD-project is nog niet af. 
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Aanbevelingen 
Want om echt iets te kunnen met QFD zijn meer gegevens nodig: 

• Er moeten gegevens met betrekking tot benchmarking verzameld worden. Niet elke 
klantwens hoeft beoordeeld te worden maar toch zeker wel de belangrijkste. Zelfs 
indien niet wordt doorgegaan met het QFD-project is het vreemd dat er geen 
satisfactie onderzoek wordt gehouden. (Zelfs een instelling als de TUE houdt al 
jaren satisfactieonderzoeken.) Alleen zo kan echt gekeken worden waar er 
verbeterd moet worden. 

• Er moeten gegevens op het gebied van de normen en streefwaarden bepaald 
worden. Dit gebeurt met behulp van de lopende projecten. Van de belangrijkste 
produkteigenschappen moeten ze in ieder geval bepaald worden. 

• Deze bovenstaande gegevens zullen uit proeven worden verzameld. De waarden 
van de produkteigenschappen kunnen per afzonderlijk produkt onder "Matrix 1" 
worden ingevuld. Bij deze waarden kan dan worden vermeld welke kant op ze 
verbeterd moeten worden, om zoveel mogelijk aan de klantwensen te voldoen. Per 
produkt kan dan een soort scenario worden ontwikkeld. Alleen door te werken met 
de matrix zal deze nuttig blijken te zijn. 

Tenslotte 
Grodan BNF heeft enkele jaren geleden een gestructureerd produktbeleid ontwikkeld 
onder de naam Best Newest Product. Doel was zowel de kwaliteit (Best) als het 
innovatietempo (Newest) van het produktassortiment aan te pakken. 
Door gebrek aan capaciteit is aan een uitvoering van het deel Newest tot nu toe niet of 
nauwelijks uitvoering gegeven. Het QFD-project, als onderdeel van het meer 
omvattende Holy-Grail Project wijst echter uit dat op diverse terreinen ook de kennis 
ontbreekt om de produkten te verbeteren. Deze kennis ontbreekt niet alleen bij Grodan. 
De kennis bestaat uberhaupt nog niet, noch in de markt noch bij kennisinstituten. 

Het belang van meer kennis om een flinke stap te kunnen zetten in kwaliteit en 
innovatietempo is overtuigend aangetoond in dit project. Deze conclusies worden 
binnen Grodan dan ook gedragen. lnmiddels zijn ook diverse vervolgstappen gezet: 

Binnen R&D-projecten (een niveau hoger dan Grodan BNF) wordt expliciet aandacht 
geschonken aan de hiaten in de kennis zoals die in het QFD-project naar boven 
kwamen. 
In samenwerking met TNO worden jaarlijks enkele paneldiscussies met klanten en 
experts van kennisinstituten opgezet om, op basis van voorbereidend werk door TNO, te 
discussieren over diverse onderwerpen die samenhangen met het gehele proces in de 
kas. Een en ander krijgt dientengevolge ook in financiele termen een daadkrachtig 
vervolg. 
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De projectfile, waarvan dit document (afgesloten 8 oktober 1999) een belangrijk 
onderdeel vormt, zal actief beheerd warden door de manager Business Development 
van Grodan BNF. 

Al met al kunnen we stellen dat is aangetoond op welke terreinen kennis in de markt 
ontbreekt en welke items in welke volgorde moeten warden aangepakt. 
Grodan BNF heeft de handschoen opgepakt. 
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BIJLAGE2 

Uitwerking van de deelvragen uit het voorstel door Jacco Vermeulen 
rev 1.06 dd 21-oktober-1999 

Hoofdvraag: 
ls/wordt aan de voorwaarden voldaan om een QFD-project succesvol uit te voeren bij 
Rockwool? 

Toelichting: 
De deelvragen .:iestaan uit drie onderdelen: 

• Ten eerste de deelvragen die betrekking hebben op het sec technisch uit kunnen 
voeren van de methodiek QFD. 

• Ten tweede de deelvragen die betrekking hebben de beleidsmatige achtergrond 
van QFD. 

• Ten derde de deelvragen die betrekking hebben op de 
procesmatige/organisatorische eisen van het project. 

(Waar de deelvragen niet verder zijn uitgesplitst in subvragen geldt slechts: is het 
gezonde verstand gebruikt? (Dit geldt trouwens altijd.)) 

De deelvragen staan in volgorde van prioriteit. Bij deel I betekent dat het praktisch is om 
de vragen in volgorde af te werken en net zolang door te gaan totdat de vragen achter 
elkaar in volgorde beantwoord kunnen warden. Zolang het niet duidelijk is wie de klant is 
heeft het geen zin om klantwensen te gaan inventariseren. 
Bij de overige delen is het een volgorde van belangrijkheid en kunnen de vragen door 
elkaar heen beantwoord warden. Als er op enkele vragen negatief geantwoord moet 
warden is dat nog geen ramp voor het QFD-proces, maar het is wel zo dat de faalkans 
bij elke negatief beantwoorde vraag exponentieel toeneemt. 
Er zijn ook vragen die niet naar voorwaarden vragen maar naar barrieres om QFD te 
gebruiken, deze moeten uiteraard negatief warden beantwoord. Deze zijn aangegeven 
met een "B". 

Onderdeel I; Technisch methodologische deelvragen 
Deze vragen moeten voldoende beantwoord warden omdat de methodiek staat of valt 
met het toch netjes uitvoeren van de methodiek, er mag best gefundeerd afgeweken 
warden van de methodiek, maar de essentie moet toch gehandhaafd blijven. Deze 
essentie staat in de onderstaande vragen gevat. 

Aangaande matrix 1 
1- Is de klant van het produkt duidelijk? 
2- Zijn de klantenwensen op juiste wijze bepaald en geformuleerd? 

a- is de formulering zoals een klant het zou noemen? 
b- zijn de klantwensen uit de drie verschillende delen volgens het 
Kanomodel gehaald? 
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c- zijn alle klantwensen ge'inventariseerd? 
d- zijn de klantwensen wel klantwensen en geen bedrijfswensen? 
e- zijn de klantwensen specifiek genoeg bepaald? 

3- Is de prioriteitstelling van de klantwensen op de juiste wijze gebeurd? a- zijn de 
prioriteiten wel "klant"-prioriteiten en geen bedrijfsprioriteiten? 

4- Zijn de klantenwensen op juiste wijze vertaald in produkteigenschappen? 
a- zijn alle relevante produkteigenschappen bepaald? 
b- zijn de produkteigenschappen kwantificeerbaar? 
c- zijn alle relaties gelegd die er zijn? 
d- is de sterkte van de relaties correct? 

5- Worden de streefwaarden op juiste wijze bepaald? 
6- Worden de klantenwensen goed gebenchmarked? 

a- zijn de meest relevante concurrenten meegenomen? 
b- zijn de produkten door de klant gebenchmarked? 

7- Worden de waarschijnlijkheden van het voldoen aan de klantwensen juist 
bepaald? 

8- Zijn de relaties in het dak juist gelegd? 
a- zijn alle relaties gelegd? 
b- is de grootte (en richting) van de relaties goed gelegd? 
c- is de richting van verbetering goed gelegd? 

9- Zijn de negatieve relaties met alternatieve techniek weg te werken? 

Aangaande matrix 2 
10- Worden er prioriteiten gesteld met behulp van informatie uit de eerste matrix? 
11- Zijn de produkteigenschappen juist vertaald in proceseigenschappen? 

a- zijn alle proceseigenschappen bepaald? 
b- zijn alle relaties gelegd tussen produkt- en proceseigenschappen? 
c- is de sterkte van de relaties correct? 

Onderdeel II; Beleidsmatige deelvragen 
Langzaam aan dan breekt het lijntje niet. In der Beschrankung zeigt sich der Meister. 
Als domweg de theorie wordt gevolgd (vnl. van Hauser en Clausing) is het maar de 
vraag of je ergens terechtkomt. Bij het gebruik van de methodiek moeten er afwegingen 
worden gemaakt. Waarom zitten we hier eigenlijk te vergaderen en dan nog over zo 
verschrikkelijk veel onderwerpen. Waar blijft de grote lijn? Handig is het ook om niet nog 
holistischer met de methodiek aan de gang te gaan dan deze al is en om niet teveel 
overhoop te halen. De methodologie is een hulpmiddel om je route te bepalen, niet om 
uit te vinden waar je heen wilt. 

1- Is er een ontwikkelingslijn waarlangs het produkt verbeterd kan worden? 
2- Is er een duidelijk doel met QFD? 
3- Wordt QFD toegepast op: 

of- gebieden met kwaliteitsproblemen die nog niet voldoende geanalyseerd 
zijn? 

of- onderdelen die veel gebruikt worden? 
of- gebieden waar klachten over zijn gekomen? 

4- Worden de matrices overzichtelijk gehouden? 
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a- door het maken van afwegingen? 
5- Wordt er gestreefd naar een incrementele verbetering? 
6- Wordt het QFD-proces goed geleid, zijn er duidelijke beslismomenten? 

Wat zijn we aan het doen? 
QFD is een lastige methodiek, zeker als je deze nog nooit hebt uitgevoerd. Basiskennis 
bij de teamleden is daardoor essentieel, tegelijkertijd moet de kennis van gezamenlijke 
personen voldoende zijn om het hele proces te beheersen om geen essentiele dingen 
over het hoofd te zien. 

7- Is er van alle relevante bedrijfsonderdelen kennis aanwezig in het QFD
team? 

8- Is er genoeg kennis bij de QFD-teamleden van QFD? 
9- Is er een onafhankelijk facilitator met ruime OFD-kennis? 

Bedrijfsrandvoorwaarden 
QFD kan niet in een vacuum opereren als er niet voldaan is aan structurele en culturele 
bedrijfsrandvoorwaarden, zal QFD zeals beschreven in het bijbelverhaal over het zaaien 
van graan. 

10-
11-
12-

13-
14-

Wordt er crossfunctioneel gedacht? 
Is er een TOM filosofie in het bedrijf? 
Hebben de teamleden het idee dat QFD naast de andere 
managementmethoden gebruikt kan worden? 
Wordt QFD gezien als een investering? 
Is er de beschikking over het gebruik van "tools" om de kwaliteit te 
meten? 

15- Hebben de teamleden het idee dat het een verbetering is t.o.v. de oude 
methode? 

Zelfs als aan alle positieve voorwaarden wordt voldaan, kan QFD nog fout lopen als er 
negatieve aspecten een rol spelen. Deze onderstaande vragen moeten dan ook liefst 
ontkennend beantwoord worden. 

B1- Is er straf op falen? 
B2- Is er druk op het QFD-team 

a- wat betreft tijd 
b- of wat betreft budget? 

B3- Is er veel te verliezen? 
B4- Is er een probleemoplossercultuur? 
B5- Hebben de teamleden het idee dat QFD weer een nieuwe opvlieging is? 
B6- Is er de gedachte dat teamwork minder goed is dan individueel 
probleemoplossend vermogen? 
B7- Is er de gedachte dat OFD goede ideeen en creativiteit om zeep brengt? 
B8- Is er twijfel of de klantwens wel belangrijk is? 
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Onderdeel Ill Procesmatige/organisatorische Deelvragen 
Zoals elk project uitgevoerd door een team, moet ook aan de teamvoorwaarden voldaan 
zijn, het team moet werken als team en ze moeten het idee hebben dat ze iets nuttigs 
aan het doen zijn: 

1- Hebben de team-leden voldoende tijd en prioriteit om aan het project te 
werken? 

2- Zijn de teamrandvoorwaarden vervuld? 
a- Zijn de team-leden op elkaar ingespeeld? 
b- Is de steer informeel comfortabel, samenwerkend? 
c- Heerst er verantwoordelijkheid voor de uitkomsten? 
d- Is er verschil van mening over ideeen en methoden, niet over 
personen? 
e- Zijn de beslissingen genomen op basis van consensus? 
f- Worden er duidelijk taakafspraken gemaakt? 
g- Staan de team-leden achter de werkwijze? 
h- Doen de team-leden vrijwillig mee? 
i- Wordt er actief naar elkaar geluisterd? 
j- Worden zowel ideeen als gevoelens geopenbaard? 
k- Evalueert het team zichzelf regelmatig? 
I- Heeft het team de volledige verantwoordelijkheid voor de resultaten? 

3- Is er committent vanuit het hoger management? 
4- Kennen de teamleden het doel en staan ze erachter? 
5- Is er toegang tot alle benodigde gegevens? 
6- Is er een duidelijke realistische tijdsplanning? 
7- Zit de QFD-pusher in het QFD-team? 
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BIJLAGE 3; KENMERKEN VAN SUCCESVOLLE TEAMS 

Teams onderscheiden zich van groepen doordat ze een meer gezamenlijk doel hebben, 
meer samenwerken en maar van elkaar afhankelijk zijn dan een groep. Plat gezegd is 
een groep een aantal mensen dat nu eenmaal moeten samenwerken en een team een 
aantal mensen dat ervoor gaan om een gezamenlijk doel te bereiken. 

French en Bell (1995) definieren het als volgt: 
"A work group is a number of persons, usually repotting to a common superior and having some 
face-to-face interaction, who have some degree of interdependence in carrying out tasks for the 
purpose of achieving organizational goals" 
"A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common 
purpose, set of performance goals and approach for which they hold themselves mutually 
accountable." 

Een aantal mensen dat onderling afhankelijk is, zullen alleen goed functioneren als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. French en Bell geeft McGregor's list of 
characteristics of wellfunctioning, effective groups. Deze luidt: 

• The atmosphere tends to be relaxed, comfortable and informal 
• The group's task is well understood and accepted by the members 
• The members listen well to each other ; there is a lot of task-relevant discussion 

in which most members participate 
• People express both there feelings and ideas 
• Conflict disagreement are present but are centered around ideas and methods, 

not personalities and people 
• The group is self-conscious about its own operation 
• decisions usually based on consensus, not majority vote 
• when actions are decided upon, clear assignments are made and accepted by 

the members 

Carl Larson en Frank LaFosto hebben ook onderzoek gedaan naar goed presterende 
teams zij komen met de volgende karakteristieken: 

• a clear elevating goal 
• results-driven structure 
• competent team members 
• unified commitment 
• a collaborative climate 
• standards of excellence 
• e:<ternal support and recognition 
• principled leadership 

Larson en Lafosto geven aan wat er fout kan gaan: "The most frequent cause of team 
failure was letting personal or political agendas take precedence over the clear and 
elevating team goal." 

Tom Peters beweert in Liberation Management dat teams aan de volgende 
karakteristieken moeten voldoen: 
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• cross-functional, 
• autonomous, 
• empowered 
• highly responsible 
• clear objectives 
• high accountable 

Tenslotte geeft Glenn Parker als lijstje: 
• Clear purpose (defined and accepted vision, mission goal or task and an action plan) 
• Informality (informal, comfortable and relaxed) 
• Participation (much discussion and everyone encouraged to participate) 
• Listening (members use effective listening techniques such as questioning paraphrasing 

and summarizing) 
• Civilized disagreement (team is comfortable with disagreement; does not avoid, smooth 

over or suppress conflict) 
• Consensus decision making (substantial agreement through thorough discussion 

avoidance of voting) 
• Open communications (feeling are legitimate, few hidden agendas) 
• Clear roles and work assignments (clear expectations and work evenly divided) 
• Shared leadership (while there is a formal everyone shares in effective leadership 

behaviors) 
• External relations (the team pays attention to developing outside relationships, resources 

credibility) 
• Style diversity (team has a broad spectrum of group processes and task skills) 
• Self assessment (the team periodically stops to examine how well it is functioning) 

Samengevat komt als totaalplaatje naar voren dat een team om succesvol te zijn nodig 
heeft: 

1. een duidelijk doel 
2. ondersteuning en erkenning van buiten 
3. Verschillend soorten mensen wat betreft kennis en stijl bezitten. 
4. zichzelf af en toe evalueren 
5. De taken binnen het team moeten duidelijk en eerlijk verdeeld warden . 
6. In consensus besluiten nemen 
7. De steer is informeel gemakkelijk. 
8. Van mening verschillen wat ook duidelijk gemaakt wordt en geen 

probleem is, maar de meningen verschillen over aspecten van de 
methode en de taak en niet over de personen. 

9. ledereen wordt gestimuleerd zijn/haar mening kenbaar te maken. 
1 O. de !eden moeten de teamopdracht accepteren 
11. de leden moeten zowel ideeen als gevoelens warden geuit 
12. idereen luistert naar elkaar 
13. allen doen mee 
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BIJLAGE 4; INTU"iTIE EN ANALYSE 

Zowel intu'itie als analyse hebben hun sterke en zwakke kanten: 
lntu"itie zit nooit erg ver naast de werkelijke waarde, maar de kans dat de werkelijkheid 
precies wordt bereikt, is klein. 

Analyse heeft als sterke kant dat vaak de werkelijkheid wordt benaderd, maar als 
zwakke kant dat als analyse er naast zit er ook zeer ver naast gezeten kan worden. 

Bij het gebruik van de combinatie, zal indien er overeenstemming is, zeer waarschijnlijk 
de werkelijkheid zeer dicht benaderd zijn. 

De figuur geeft een verduidelijking. 

Analytisch 

lntu'itief 

Literatuur: Mintzberg, Henry, Mintzberq over Management. 1998, Wolters-Noordhof, 
Groningen 
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BIJLAGE 5; QFD BIJ BC-DAK 

Een van de mogelijkheden om te beoordelen waar knelpunten bij het QFD-project van 
Grodan BNF kunnen gaan zitten (en wat de oplossingen zijn?) is het analyseren van 
vorige QFD-projecten binnen Rockwool vanwege de grote overeenkomsten. (zelfde 
materiaal en produktiebedrijf) 

Business Centre Oak verkoopt steenwol daksystemen en is een onderdeel van 
Rockwool/Lapinus, de steenwol daken worden ook door Lapinus geproduceerd. 

Brennen: Sam Setiadi, Jaap Dik en Peter Vermeule 
Team: produkt manager (Peter Vermeule), asssistent manager lijn 4/6 (Orson Olijve), 
kwaliteitsmanager Lapinus (Sam Setiadi), medewerker van zorgsystemen, 
verkoopleider bc-dak en een logistiek manager. 
De QFD-facilitator (Jaap Dik) kwam af en toe langs om het project weer in een andere 
fase te brengen. (Het budget voor dit project was niet hoog.) Peter Vermeule vindt dat 
de verantwoordelijkheid van het proces binnen het bedrijf hoort te liggen en niet bij een 
externe. Jaap Dik werd dan ook gebruikt om met zijn QFD-kennis de volgende fase te 
introduceren. 

Het doel van het project was om te zien of QFD een goede methode zou zijn voor BC
dak. Het project was dus een proefproject. De duur van het project was bijna 1 jaar. 
De sessies werden grondig uitgevoerd, iedereen werd indringend en expliciet door de 
produktmanager om zijn mening gevraagd. Er werd expliciet lang stil gestaan bij de 
verschillende stappen van het qfd-proces. Aldus Peter Vermeule, QFD kost nu eenmaal 
tijd en moeite. 

De aanleiding voor het QFD-traject was de noodzaak om de specs. te updaten. Specs. 
staan niet voor eeuwig vast maar moeten doorlopend upgedate worden. Peter Vermeule 
hoorde van Jaap Dik over QFD en besloot daarna om het experiment te gaan uitvoeren. 

De klant 
Tijdens het QFD-project werden er geen klanten bijgehaald om informatie te geven. Er 
werd vertrouwd op de kennis van de verkoopleider en de produktmanager. Deze 
werkten niet alleen op ervaring en intuHie gedurende hun werk voor BC-dak opgedaan, 
maar ook op het marktonderzoek dat ieder jaar gehouden wordt. 
In dit marktonderzoek wordt gevraagd over Rockwool en de voornaamste concurrenten, 
hoe zij aan hun klantwens voldo0n en wat de prioriteit binnen deze klantwensen is. 
Als voorbeeld: steenwol heeft de naam wateropneembaar te zijn -wat niet zo is- , wat in 
het nadeel van Rockwool werkt. Daarentegen heeft steenwol wel een milieuvriendelijk 
imago. Dit aspect wordt steeds belangrijker gevonden en is in het voordeel van 
Rockwool. 
Gegevens voor prioriteitstelling en benchmarking waren dus voor handen. 
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De klant werd eenduidig geformuleerd, maar is niet een klant. Het gehele klanttraject 
van architect tot eindgebruiker van het gebouw, werd beschouwd als klant. De scope 
van het project was een dakisolatieplaat. 
Aan het definieren van klantwensen werd een lange tijd besteed. Dit was voornamelijk 
nodig om de team-leden die uit zeer diverse afdelingen van Rockwool afkomstig zijn op 
een lijn te brengen qua kennis en taalgebruik. Peter Vemeule vindt als voornaamste 
winstpunt dat de mensen van verkoop logistiek en produktie nu veel meer over elkaars 
werk weten en de problemen en mogelijkheden kennen die spelen bij de diverse 
lijnafdelingen. 

Materiaal 
QFD toegepast op een materiaal levert specifieke problemen op, meestal omdat de 
kennis van het materiaal ontoereikend is om harde uitspraken te doen. Ook levert een 
materiaal (m.n. binnen het dak) vreemdsoortige problemen als negatieve relaties die 
niet weg te werken zijn. 
Binnen BC-dak was voldoende kennis van het materiaal om het project uit te voeren. 
BC-dak heeft de beschikking over modellen hoe de eigenschappen van een plaat met 
elkaar in verband staan. Er was slechts een eigenschap waar een witte vlek zat. Hier is 
ook een onderzoek naar gestart. 
De enige negatieve relatie die opdook in het dak kon door middel van prioritering 

opgelost worden. 

Peter Vermeule beschouwt het project gedeeltelijk succesvol. 
Hij beschouwt QFD als beperkt bruikbaar, voor het uitvoeren van verdere matrices 
denkt hij dat heel Lapinus om moet om zo te werken. 
Qfd leverde op dat het probleem zichtbaar werd, dat de neuzen van de mensen 
dezelfde kant op kwamen te staan. Concrete resultaten die duidelijk direct aan QFD toe 
te schrijven zijn, zijn niet bereikt. Er wordt continu verbeterd aan de produkten, daarom 
is het toeschrijven van resultaten niet mogelijk. Wei denkt Peter Vermeule dat het QFD
project hem veel profijt heeft opgeleverd. Dit vanwege de kennis die de teamleden 
onderling is overgedragen over de andere aspecten van de "lijn" dan hun eigen afdeling. 
Zo wordt begrip voor elkaar gecreeerd en communicatie verbeterd. Waardoor het werk 
van de productmanager, de toenmalig functie van Peter Vermeule een stuk gesmeerder 
kan verlopen. 
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OVERIGE BIJLAGEN 

De bijlagen A tot en met F zijn vertrouwelijk en kunnen slechts via het management van 
Grodan Benelux en Frankrijk worden opgevraagd. 
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