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Abstract 

This report describes a Master's project in the field of knowledge management. The design 
process at the department of R&D of V anderlande Industries has been reviewed and an 
analysis to the re-use of knowledge has been conducted. To improve the re-use and sharing of 
knowledge within de department ofR&D a project-evaluation method has been designed. The 
first steps towards implementation have been taken. 

I 



TU/e ,,,__IIE11••-•E· 
INDUSTRIES 

II 



TU/e .,__IIE•·•-·E· INDUSTRIES 

Management Samenvatting 

Aanleiding en Opdrachtformulering 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij de afdeling Research and Development van Vanderlande 

Industries in Veghel. V anderlande maakt geautomatiseerde materiaal afhandeling systemen. De taak 

van de afdeling R&D is om nieuwe modules en componenten te ontwikkelen die gebruikt kunnen 

worden in de systemen zoals Vanderlande ze verkoopt aan haar klanten. Om zo goed mogelijk aan de 

wens van de klant te kunnen voldoen, dient de ontwikkeltijd van nieuwe producten zo kort mogelijk te 

zijn. Binnen Vanderlande zijn er vaak processen of projecten gaande om de bedrijfsvoering efficienter 

en effectiever te laten verlopen. De verschillende afdelingen zijn hierbij geneigd om naar elkaar te 

wijzen wanneer zaken niet soepel verlopen. Vanuit de gedachte dat niet alleen in de communicatie 

tussen afdelingen mogelijkheden tot verbetering liggen is dit afstudeerproject voortgekomen. De 

initiele vraagstelling vanuit het bedrijf was dan ook: 

"Hoe kan de afdeling R&D haar eigen ontwerpproces verbeteren zodanig dat daarmee bijgedragen 

wordt aan een kortere time-to-market voor Vanderlande als geheel". 

Tijdens de orientatiefase is er een aantal interviews gehouden om een beeld te krijgen van het 

ontwerpproces bij R&D en de problemen of aandachtsgebieden behorend bij dit ontwerpproces. Er 

zijn zowel interviews af gen omen bij medewerkers van R&D als bij medewerkers van andere 

afdelingen. Uit deze gesprekken zijn een aantal problemen naar voren gekomen die middels codering 

geclusterd konden worden in drie categorieen. Deze categorieen zijn: 

1. Kennis: het effectief en efficient gebruik maken van de bij R&D aanwezige kennis 

2. Het opstellen van Productspecificaties (URS) : de productspecificatie die de eisen, wensen en 

randvoorwaarden bepaalt waar het uiteindelijke product van R&D aan dient te voldoen. 

3. Projectmanagement: de aansturing en samenstelling van projectteams, het managen van de 

bijdrage van andere afdelingen. 

In overleg met de klankbordgroep van dit project is besloten om het project te richten op het 

hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. De definitieve opdrachtformulering kwam daarmee op: 

Analyseer de huidige stand van zaken bij de afdeling R&D met betrekking tot het effectief toepassen 
van de beschikbare kennis. Genereer mogelijke oplossingsrichtingen voor een bruikbaar 
Kennismanagement Systeem. Selecteer de meest wenselijke oplossing en werk deze volledig uit. 

Analyse: Hergebruik van Kennis bij de afdeling R&D 
Het meest gebruikte onderscheid wanneer men het over kennis heeft, 1s het onderscheid tussen 

Expliciete en Impliciete kennis. Het onderscheid wordt hier aangegeven: 

• Expliciete kennis is die kennis die is uitgedrukt op verbale wijze of in tekstvorm (Newell et al, 

2002). Het gaat hier dus om kennis die op een bepaalde wijze is vastgelegd of geborgd, of is 

uitgedrukt in woorden in een conversatie tussen twee of meer personen. 
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• Impliciete kennis of onbewuste kennis (ook we!: tacit knowledge) is die kennis die zich niet 

gemakkelijk en/ of duidelijk laat uitdrukken in tekst of woorden (Newell et al, 2002). Impliciete 

kennis is niet of nauwelijks vast te leggen en kan gezien worden als een combinatie van 

ervaringen, vaardigheden en attitude. 

Nonaka en Takeuchi (1995) nemen duidelijk de expliciete kant van kennis mee bij het beschrijven van 

mogelijke manieren voor het overdragen van kennis. Zij onderscheiden vier manieren voor het 

overdragen van kennis (zie figuur 3.2 in paragraaf 3.2.3): 

1. Socialisatie: van persoonsgebonden kennis in persoonsgebonden kennis. 

2. Externalisatie: van persoonsgebonden kennis in expliciete kennis. 

3. Combinatie: van expliciete kennis in expliciete kennis. 

4. Internalisatie: van expliciete kennis in persoonsgebonden kennis. 

Dit afstudeerproject heeft zich zowel tijdens de analysefase als tijdens de ontwerpfase gericht op 
impliciete en expliciete kennis. Ontwerpers zoeken naar documenten om personen te vinden en ze 

zoeken naar personen om documenten te vinden (Hertzum et al 1999, Anderson et al 2001 , Pinelli et al 

1993), er is dus een duidelijke interactie en wisselwerking tussen impliciete en expliciete kennis. 

De analysefase van dit afstudeerproject heeft zich gericht op het hergebruik van kennis bij de afdeling 

R&D. Middels een aantal interviews, een open enquete en een gesloten enquete is de analyse 

uitgevoerd. De verkregen gegevens zijn verwerkt middels een procesmodel dat het gebruik van kennis 

in de verschillende fases van het ontwerpproces weergeeft. Dit procesmodel is af geleidt van het 

Organizational Memory Model van Walsh en Ungson (1991). Zij beschrijven dat het kennisgebruik in 

een organisatie ingedeeld kan worden met behulp van drie activiteiten. 

Deze drie activiteiten zijn : 

Verwerving (verkrijgen): Het binnenhalen of genereren van nieuwe kennis 

Opslag (vasthouden) : Het vasthouden en vastleggen van kennis 

Hergebruik (terughalen) : Het terughalen van in de organisatie of afdeling aanwezige kennis 

Aan de hand van deze drie activiteiten is het ontwerpproces van R&D beschreven. Met name de 

opslag en het hergebruik zijn hierbij van belang aangezien het in dit afstudeerproject over het 

hergebruik van kennis gaat. Uit de analyse is gebleken dat met name tijdens de haalbaarheidsstudie en 

de ontwerpfase van het ontwerpproces het hergebruik van kennis van cruciaal belang is en flink 

verbeterd kan worden. Het niet voldoende hergebruiken van kennis heeft in deze twee fases feitelijk 

dezelfde oorzaken. Deze oorzaken zullen hier kort samengevat worden. 
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De problemen omtrent de expliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

• Systemen zijn niet ingericht om makkelijk informatie uit te halen (hergebruik) 

• Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruikt te worden ( opslag), de wijze van 
schrijven en de locatie waar het opgeslagen wordt zijn niet helder 

• Omvang beschikbare informatie (hergebruik) 

De problemen omtrent de impliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

• Onbekendheid locatie kennishouders (hergebruik) 

• Inefficiente uitwisseling impliciete kennis ( opslag en hergebruik) 

De vijf genoemde punten hebben in meer of mindere mate betrekking op beide fases. Hiemaast is Jet 
zo dat in de ontwerpfase de cultuur bij R&D een grote invloed heeft op het hergebruik van kennis. Een 

R&D'er is niet geneigd om uit zichzelf te gaan zoeken naar kennis in de organisatie. Dingen 'jatten' 
van andere projectgroepen is tegen de ongeschreven regels en het eigen ontwerp wordt stJrk 
verdedigd, ook als er aanwijzingen zijn dat patenten geschonden worden of wanneer men iets probeert 
dat in het verleden al eens mislukt is. Een R&D' er zoekt in zijn eigen netwerk naar kennis en zal 
daarbuiten geen mensen zoeken die bepaalde kennis bezitten. Het eigen netwerk bestaat dan meestal 
uit personen uit zijn eigen projectgroep of personen uit vorige projectgroepen. De lage gemiddel6e 

leeftijd bij R&D draagt hier negatief aan bij. 

Conclusie van de Analyse: 
In de huidige R&D organisatie is men vooral afhankelijk van het hergebruiken van impliciete kennis. 

Impliciete kennis wordt echter onvoldoende vastgehouden en datgene dat wordt vastgehouden wordt 
niet gevonden of inefficient uitgewisseld. Hiemaast zijn er ook aan de expliciete kant van het 
hergebruik van kennis problemen en oorzaken te vinden die een remmende werking op het hergebruik 
van kennis hebben (zie tabel 3.2). Men is zich niet bewust van de kennis die er aanwezig is (ontbreken 
metakennis ), men weet niet waar welke kennis te vinden is en welke persoon welke competenties /of 
ervaring bezit. Een belangrijk aspect van de te hergebruiken kennis zijn de beslissingsmomenten en de 
gemaakte afwegingen tijdens het ontwerpproces. Deze zijn vaak niet gedocumenteerd en kunnen vaak 

ook n~et o~ _een dusd_anige man~er ged~cumenteerd ~ordend dat het makkelijk te . hergebruiken lis. 
Deze 1mphc1ete kenms wordt met efficient hergebru1kt door de rest van de afdelmg, de oorzak'en 

hiervan zijn zowel te vinden in de opslag als de wijze van hergebruik. 

Ontwerp: Projectevaluatie bifR&D 

Naar aanleiding van de bevindingen in de analysefase is er besloten om een methode voor 
projectevaluatie te ontwerpen. Door het evalueren van projecten en terug te blikken op genomen 
beslissingen kan men de positieve en negatieve punten van een product of groepsproces benoemJn. 
Vanuit de bevindingen van de analysefase kon geconcludeerd worden dat een inhoudelijke evaluatie 
voor de projectgroepen in combinatie met een instrument om medewerkers te stimuleren om actief op 
zoek te gaan naar kennis in de rest van afdeling, het best de gevonden oorzaken zou bestrijden. Tijddns 
individuele gesprekken en groepsdiscussies met medewerkers van R&D is gebleken dat er tevens 

behoefte bestaat aan een projectleidersevaluatie die zich meer op projectmanagement gerelateerlde 
zaken richt. De methode voor projectevaluatie die ontworpen is rust dus op drie pijlers: 
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1. Inhoudelijke evaluatie (eindevaluatie en tussentijds). 

2. Kennisinventarisatie aan het begin van een project. 

3. Projectleidersevaluatie (eindevaluatie en tussentijds). 

Naar aanleiding van een literatuuronderzoek naar methodes voor projectevaluatie en de wensen van 

het bedrijf zijn er aan het ontwerp een aantal eisen gesteld alsmede een aantal ontwerpkeuzes. In 

overleg met enkele projectleiders en de toekomstige proceseigenaren is er invulling gegeven aan deze 

ontwerpkeuzes. Bij de meeste ontwerpkeuzes is het zo dat deze in een later stadium nog aangepast 

kunnen worden wanneer na implementatie blijkt dat de invulling ervan toch niet optimaal is. 

Het doe! van de inhoude/iike evaluatie is om de projectgroepen van R&D te laten leren van hun eigen 

beslissingen en handelingen. De drie voornaamste zaken die hierbij benoemd dienen te worden zijn de 

voor een functie gekozen alternatief, de af gevallen alternatieven en de motivatie voor de keuze. Als 

vierde punt kan hier nog aan toe gevoegd worden dat de personen die de keuze gemaakt hebben 

benoemd moeten worden. Dit vierde punt is met name vanuit het oogpunt van hergebruik erg 

belangrijk. De inhoudelijke evaluatie wordt uitgevoerd door de hele projectgroep onder begeleiding 

van een externe facilitator. 

Het doel van de kennisinventarisatie is om medewerkers van R&D kennis te laten nemen van 

beschikbare kennisbronnen v66rdat ze aan een project beginnen. Ook voor nieuwe medewerkers is dit 

een geschikt instrument om een begin te maken met zijn of haar kennisnetwerk bij R&D. Door het 

benoemen van Proj ecten, Mensen en Documenten die mogelijk kennis omvatten die bij het project 

waaraan de medewerker werkt van pas kunnen (gaan) komen. De inventarisatie wordt door de 

medewerker individueel uitgevoerd en daama doorgesproken met de projectleider en/ of een van de 

technologiemanagers. 

De proiectleidersevaluatie richt zich op projectmanagement gerelateerde zaken. De onderwerpen die 

behandeld zullen worden bij de projectleidersevaluatie zullen gevarieerd van aard zijn. Enkele 

voorbeelden zouden kunnen zijn: relatiemanagement, opstellen productspecificaties, maken van 

planningen, enz. De projectleidersevaluatie wordt uitgevoerd door de projectleiders van R&D onder 

begeleiding van een inteme facilitator . Het is mogelijk dat er nog andere personen naast de 

projectleiders en de facilitator aanwezig zullen zijn. De frequentie van de projectleidersevaluatie kan 

varieren, op dit moment wordt gedacht aan zo ' n drie tot zes sessies per jaar. 

Er is een begin gemaakt met de implementatie van de projectevaluatie bij R&D zoals die hierboven 

beschreven is. De verdere implementatie zal door de proceseigenaren op zich genomen worden. Het 

voorgestelde implementatieplan verloopt via het veranderproces zoals Kotter (1996) dat omschreven 

heeft, zie figuur 4 .5. 
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Voorwoord 

Dit rapport beschrijft bet afstudeerproject dat ik heb uitgevoerd ter afronding van de opleiding 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het negen maanden durende 
afstudeerproject heeft plaats gevonden bij de afdeling Research & Development van Vanderlande 

Industries in Veghel. Het afstudeerproject lag op bet vlak van Kennismanagement en was gericht op 
bet Hergebruik van Kennis binnen de afdeling R&D. 

De afgelopen 9 maanden hebben een leerzame periode gevormd. Ik heb veel geleerd over 
Kennismanagement, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. Het was vaak balanceren tussen 
theorie en praktijk om zo tot iets te komen dat zowel wetenschappelijk verantwoord was, als bruikbaar 
en nuttig voor bet afstudeerbedrijf. Met name bet omgaan met mensen in een bedrijf en bet overtuigen 
van deze mensen dat er een noodzaak tot veranderen is heb ik als zeer leerzaam ervaren. 

Ik wil graag Vanderlande Industries bedanken voor de mogelijkheid die ze mij hebben geboden om bij 
bet bedrijf te kunnen afstuderen. Ook wil ik mijn bedrijfsbegeleider, Dirk-Jan Verheijden, bedanken 
voor zijn begeleiding en betrokkenheid bij bet project. Hiemaast wil ik ook graag alle andere 
medewerkers van Vanderlande Industries bedanken die mij hebben geholpen bij de totstandkoming 
van dit project. Met name de projectleiders en technologiemanagers van de afdeling R&D hebben mij 
regelmatig met raad en daad bijgestaan. 

Een woord van dank wil ik ook richten aan mijn begeleiders van de TU Eindhoven. Mijn eerste 
begeleider, Hans Berends, stond altijd voor mij klaar en was altijd goed op de hoogte van de status van 

bet project. Zijn kritische vragen en opmerkingen tijdens besprekingen en de prettige samenwerking 
hebben mij enorm gesteund in dit project. Ook mijn tweede begeleider, Jan-Peter Vos, wil ik bedanken 
voor zijn inzet, kritische vragen en opmerkingen en voor zijn betrokkenheid bij bet project. 

Tenslotte wil ik mijn familie, vrienden, en medeafstudeerders bedanken voor de steun die ik van hen 
ontvangen heb tijdens mijn afstudeerperiode. 

Chiel Noppe 
Veghel, maart 2005 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een omschrijving gegeven worden van Vanderlande Industries (VJ) en de afdeling 

R&D. Naast een algemene bedrijfsbeschrijving zal er een overzicht worden gegeven van de historie 

van het bedrijf. een omschrijving van de markt waarin VI opereert, de strategie en de missie van VI, 

de producten van VI, het ontwerpproces bij R&D en de organisatiestructuur van VI en R&D. 

1.1 Algemene bedrijfsbeschrijving 

VI is een groeiend, intemationaal bedrijf met een wereldwijde reputatie op het gebied van innovatieve 

materiaalafhandelingsystemen voor distributiecentra, postsorteercentra, pakketafhandelings- en 
productiebedrijven. De Research en Development (R&D) afdeling ontwerpt nieuwe producten die 

door de sales afdeling in een totaal-systeem verkocht kunnen worden. Op dit moment is men hard 

bezig met de mega-order 'TS', de nieuwe passagiers terminal op London Heathrow Airport. VI is op 

dit moment een van de toonaangevende marktleiders op het gebied van de bagage-handling, hetgeen 

wereldwijd een opkomende markt is. 

De systemen die VI oplevert zijn pasklaar en worden meestal opgeleverd op basis van tum-key 

contracten, oftewel als kant-en-klare-projecten die direct door de klant in gebruik kunnen worden 

genomen. De keuze voor de te ontwikkelen systemen wordt gemaakt aan de hand van waamemingen 

in de markt, informatie uit vakbladen en vakliteratuur en wat men ziet bij de concurrentie. 

Het hoofdkantoor van VI is gevestigd in Veghel. Hier zijn tevens de meeste medewerkers van het 
bedrijf werkzaam. Men beschikt hier over een eigen R&D-afdeling, een eigen Testcentrum en het 

Advanced Design Center (ADC). 

De belangrijkste concurrenten van VI zijn Siemens Dematic uit 

Duitsland en FKI logistics uit het Verenigd Koninkrijk. Deze 

concurrenten concurreren met name op prijs. VI concurreert op 
het afleveren van kwaliteitsproducten die zich bewezen hebben 

in de praktijk: Proven Technology. 

1.2 Historie van Vanderlande Industries 

Vanderlande Industries 1s in 1949 opgericht als de 
machinefabriek 'E. van der Lande'. Het productaanbod bestond 

destijds uit hijstoestellen, kranen en transportband systemen 

voor bulk afhandeling en olievaten. In 1955 werden de eerste 
systemen voor het transport van olievaten geplaatst in 

Singapore, Bombay, Bagdad en Cura-;ao. In 1963 werd een 

joint venture aangegaan met Rapistan Inc. (VS) en met Fenner 
Limited (UK). Het bedrijf kreeg het alleenrecht om in 

Nederland, Belgie en Luxemburg de producten van Rapistan te 

verkopen. De naam werd veranderd in 'Rapistan Lande' . In 

1 

Werknemers 2004 

■ 14% System/Sales 
■ 8% Engineering 
□ 22% Software Engineering 
■ 5% R&D 
□ 16% Logistics/Manufacturing 
■ 10% Project Management 
□ 13% Maintenance/Seniice 
□ 12% Other 

figuur 1.1: 
Werknemersverdeling binnen 
VI. 
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1971 is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie in Veghel, de locatie waar het tegenwoordig ook 

gevestigd is. 

In 1988 besloot de directie om de banden met Rapistan te verbreken en een zelfstandig bedrijf te 

worden, daartoe werden alle aandelen van Rapistan overgekocht. De naam werd in 1989, ter ere van 
het 40-jarig bestaan, definitief verandert in 'Vanderlande Industries'. In 1994 wordt opnieuw een 

samenwerkingsverband aangegaan, ditmaal met het Japanse Daifuku. Daifuku is marktleider op het 

gebied van automatische opslagsystemen en automatisch geleide voertuigen. De samenwerking tussen 

VI en Daifuku had tot doel om op het gebied van R&D productiever te kunnen zijn met het 
ontwikkelen van nieuwe ideeen en producten. Door meerdere oorzaken, zoals de dure yen en 

cultuurverschillen heeft het samenwerkingsverband niet opgeleverd wat men er verwachte. Daarmee 

was de samenwerking van de baan en heeft VI haar aandelen weer teruggekocht. 

In 1997 werd het Duitse GamBit GmbH overgenomen, met de overname van GamBit is VI sterker 

komen te staan in de markt van de Warehouse Management Systems. In 2002 is de naam van GamBit 

verandert in Vanderlande Industries Logistics Software. In de loop der jaren heeft VI zich in 

verschillende landen gevestigd. De landen waar en vanaf wanner deze dochterondernemingen zijn 
gesitueerd zijn: Frankrijk (1964), Belgie (1966), Spanje (1967), Duitsland (1972), Verenigd 
Koninkrijk (1977), Hongkong (1986), Zuid-Afrika (1997) en Verenigde Staten (1998). Daamaast heeft 

VI in bijna alle andere Europese landen agenten voor de verkoop, service en projectmanagement. Het 

aantal werknemers van VI is intussen opgelopen tot 1051. De verwachting is dat dit aantal gestaag zal 

doorgroeien de komende jaren. De groei zal dan voornamelijk zitten op internationaal vlak. Nationaal 
gezien zal VI niet meer zo hard groeien. De verdeling van de werknemers over de verschillende 

afdelingen is af te lezen in figuur 1.1 . 

1.3 De strategie van Vanderlande Industries 

Order int.ake 

i I 
I I 
I I 

--•■-

Vanderlande Industries 1s een project 

gerichte organisatie waarbij de 

ordergrootte kan varieren van enkele 

tonnen tot een paar honderd miljoen voor 

de zogenaamde megaprojecten als UPS 

Louisville (zwarte balkjes) en de nieuwe 

TS Terminal van London Heathrow 
Airport (blauwe balkjes). Ook in de 

afgelopen jaren, waarin het economische 

klimaat als ' slecht' omschreven kan 

worden, is VI erin geslaagd om de groei 

vast te houden. Dit is af te lezen in figuur 
1.2 (Jaarverslag 2004, VI). Hierin is te 

zien dat de normale orderportefeuille en 

daarmee de netto inkomsten gestaag zijn 

gegroeid en dat bovenop deze groei ook 
nog eens de inkomsten van de twee 

genoemde mega-projecten komen. De 
Figuur 1.2 Order Intake 
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strategie van VI is door het management omschreven middels een missie en een aantal daarbij 
passende doelen. 
De missie van VI luidt: 

'Support our customer world-wide to significantly improve their competitive position by designing, 

implementing and servicing automated material handling systems. ' 

De daarbij behorende doelen luiden als volgt: 

• VI voorziet haar klanten van innovatieve, gerntegreerde materiaalafhandelingssystemen die 

afgestemd zijn op de behoefte van de klant. 

• VI behoudt haar klanten door middel van continue klanttevredenheid die bereikt wordt door de 
professionele service die geboden wordt. 

• VI zet een organisatie neer met een stimulerende omgeving, waar werknemers graag in werken, 

waar ze de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren en om zichzelf te ontwikkelen, waardoor 
de effectiviteit van de organisatie als geheel vergroot wordt. 

Vanderlande Industries wil dus haar klanten ondersteunen bij het verbeteren van de 
concurrentiepositie met behulp van het ontwerpen, implementeren en het onderhouden van 
geautomatiseerde materiaal afhandelingsystemen. Hierbij richt VI zich op de marktsegmenten 

Baggage Handling, Express Services, Warehousing & Distribution en Manufacturing. Een korte uitleg 
van de vier marktsegmenten: 

• Warehousing & distribution: automatische, logistieke systemen voor het afhandelen van stukken 
voor opslag en distributie 

• Baggage Handling: bagage afhandeling systemen voor vliegvelden. Vanaf de check-in van bagage 
via het sorteren op de bestemming van de vlucht tot en met het afhandelen van aangekomen 
bagage. 

• Express Services: sorteersystemen voor de express parcel markt. Snelle, geautomatiseerde 
systemen voor het uitsorteren van documenten en pakketten. 

• Manufacturing: ondersteunende systemen voor productie

omgevingen. Hierbij valt te denken aan geautomatiseerde 
goederenstromen, wachtplekken en eindproduct-afhandeling. 

De eerste drie markten zijn op dit moment het belangrijkst en 
nemen elk bijna 1/3 van de totale verkopen van VI voor hun 
rekening. Manufacturing is momenteel een erg kleine markt die 
nog moet gaan groeien. De verwachting is wel dat dit gaat 
gebeuren. 

1.4 De Afdeling Research and Development 

De R&D af de ling neemt binnen VI een aparte plaats in. Bij R&D 
worden de nieuwe producten ontwikkeld die later in systemen aan 
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de klant aangeboden zullen worden. R&D krijgt ieder jaar een bepaald budget toegewezen <lat over de 

projectgroepen en technologiegroepen verdeeld wordt. Het budget van R&D is de laatste jaren flink 

toegenomen (zie figuur 1.3). De reden hiervoor is <lat software een steeds belangrijker onderdeel van 

de producten van R&D ( en van VI) is geworden. Op het gebied van software had VI nog een 

inhaalslag te maken. Dit resulteerde in hogere investeringen in R&D en de aankoop van GamBit 

GmbH, een Duits software ontwikkelingsbureau. 

Het doe! van de afdeling (Wegwijzer R&D, 2003) is om nieuwe producten te ontwikkelen en 

bestaande producten te verbeteren. Deze twee activiteiten worden door de projectgroepen binnen R&D 

uitgevoerd. Hiemaast bestaan er binnen de R&D afdeling nog twee zogenaamde technologiegroepen 

die een andere taak hebben, namelijk het binnenhalen van nieuwe technieken en die technieken 

bruikbaar maken voor toepassingen in de producten van VI. De twee technologiegroepen zijn: 

Mechanical Development (algemene technieken) en Controls Develoment (meer software gericht). De 

huidige projectgroepen zijn: 

• Pallet Systems & Robotics 

• Crossorter 

• Vibes 

• Flow System Controller (FSC) 

• Destination Coded Vehicle (DCV) 

• W&D Stars (Warehouse & Distribution) 

• High Capacity & Low Noise Posisorter Backbone (HC&LN SPO Backbone) 

• Exprexorter (XPRX) 

Naast de projectgroepen en de technologiegroepen bestaat er een groep die R&D Support heet. Binnen 

de afdeling R&D heeft de afdeling R&D Support een ondersteunende rol. Ontwerpers en 

projectleiders kunnen hier terecht voor adviezen en bij R&D support worden ook de verschillende 

databases bijgehouden als de Engineering Design Guide (EDG), het Standard Material Book (SMB) 

en het Product DataBook (PDB). 

De projectgroepen bij R&D zijn tijdelijk van aard. Een project kan een looptijd hebben van enkele 

maanden tot meerdere jaren. De meeste projecten van R&D hebben ongeveer drie jaar ontwikkeltijd 

nodig. Het aantal groepsleden van een projectgroep neemt in de beginfase toe en naar het einde toe 

neemt de bezetting weer af. De projectteams zijn multidisciplinair van aard en aan het hoofd staat een 

projectleider. De samenstelling van projectteams is ook steeds anders, <lit ter bevordering van de 

ontwikkeling van kennis bij de engineers van R&D. Een projectgroep binnen R&D heeft een matrix 

structuur. Bovenaan staat een projectleider, daaronder staat een aantal functieverantwoordelijken die 

verantwoordelijk zijn voor een bepaalde module of een bepaald bouwblok. Die verantwoordelijkheid 

gaat over de verschillende disciplines heen; van een bepaalde technologie tot bijvoorbeeld een 

bepaalde zone binnen het systeem. De verschillende disciplines die de horizontale lijnen van de matrix 

vormen zijn: systeem, mechanisch, elektromechanisch en software. Het kan zijn <lat de 

functieverantwoordelijke zelf het ontwerp maakt of <lat een specialist van de desbetreffende discipline 

de functieverantwoordelijke ondersteunt. Hiemaast bestaan er binnen een project integrators die 

horizontaal verbanden leggen en zorgen voor informatie-uitwisseling tussen functies. Deze integrators 

zijn er per discipline, er is dus een system-integrator, een mechanical integrator, etc. De integrators 

moeten er voor waken dat de verschillende systemen goed op elkaar aansluiten. Het ontwerpproces 
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zoals dat op dit moment gebanteerd wordt kan teruggevonden worden in bijlage A De constructeurs 

bebben tijdens bet ontwerpproces de bescbikking over bepaalde metbodieken als FMEA, PSDM, VA 

en DFMA. Voor uitleg over deze metbodieken zie bijlage B. 

De verscbillende soorten ontwikkeltrajecten binnen R&D zijn grofweg in te delen in vier categorieen: 

• Marktgericbte ontwikkelingen. 

• Uitbreidingen/ aanpassingen op bestaande producten/ productfamilies 

• Klantspecifieke ontwikkelingen 

• Kleine mecbaniscbe projecten, mecbaniscbe upgrades en standaardisaties 

In bijlage C zijn nog enkele situatiespecifieke kenmerken van R&D bescbreven, zoals de verbouding 
tussen 'R' en 'D', de verbouding met de engineering-afdelingen, bet verscbil tussen Pilots en Proto' s 

en dergelijke. 

In figuur 1.4 is bet organogram van de 

afdeling R&D weergegeven zoals die 

op dit moment is. 

Mechalncat 
Development 

Controls 
Development 

ADC 

R&D Support 

Cross Sorter 

PalletSytems& 
Robotics 

Figuur 1.4 Organogram R&D 
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2. Opdrachtbeschrijving en Onderzoeksmethodologie 

In dit hoofdstuk zal beschreven worden wat de aanleiding was voor dit afstudeerproject, hoe vanuit 

een initiele vraagstelling de definitieve opdrachtformulering tot stand is gekomen en wat het plan van 

aanpak is geweest. Tevens zal hier beschreven welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. 

2.1 Aanleiding van het afstudeerproject 

Binnen Vanderlande zijn er vaak processen of projecten gaande om de bedrijfsvoering efficienter en 
effectiever te laten verlopen. In concrete zin houdt dit in dat er sneller nieuwe pro~ucten ontwikkeld 

kunnen worden en dat deze producten dus ook sneller in systemen aan de klant aangeboden kunnen 
worden. Dit soort processen en projecten gaan vaak over de afdelingen heen en hebben te maken met 
communicatieproblemen tussen afdelingen. Een voorbeeld van zo'n verbeterproject is Midnight
Express, een virtueel project dat momenteel loopt om de verschillende afdelingen er aan te laten 
wennen dat ze eerder in het ontwikkeltraject betrokken worden. De verschillende afdelingen zijn 
hierbij geneigd om naar elkaar te wijzen wanneer zaken niet soepel verlopen. De manager van R&D 
Support was van mening dat er binnen elke afdeling ook de nodige ruimte voor verbetering aanwezig 
was en wilde middels dit afstudeerproject onderzoeken wat binnen de afdeling R&D de mogelijkheden 
waren om het ontwerpproces sneller te laten verlopen. 

Het ontwerpproces bij R&D kent een vast aantal stappen dat doorlopen wordt, zie Bijlage A Er 
bestaat een aantal methodieken dat de constructeurs ondersteunt tijdens het ontwerpproces. Dit zijn 
onder andere methodieken als Problem Solving and Decision Making (PSDM), Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA), Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) en Value-analysis (VA). 
Voor uitleg van de verschillende methodieken zie bijlage B. Op dit moment is er geen inzicht in welke 

projectgroepen wel of niet bepaalde methodieken toepassen. Ook is onduidelijk of de projectgroepen 
het ontwerpproces uitvoeren zoals het vastgelegd is of <lat iedere projectgroep, afhankelijk van de 
projectleider, een eigen werkwijze volgt. De initiele opdrachtbeschrijving luidde dan ook als volgt: 

Maak een analyse van het ontwerpproces bij R&D en inventariseer de methodes waarmee de 

verschillende projectgroepen binnen R&D werken. 

Vanuit de gedachte dater binnen de afdeling R&D ook een bijdrage geleverd zou kunnen gaan worden 
aan een kortere time-to-market door middel van een korter ontwerpproces, was de eerste atbakening 
daarmee dan ook dat er alleen binnen de afdeling R&D naar verbeterpunten gekeken zou gaan worden. 
Dit betekent niet dat er tijdens het afstudeerproject niet met mensen van andere afdelingen gepraat is 
of dat er geen zaken geanalyseerd zijn die met andere afdelingen te maken hebben. Dit betekent wel 
dat de nadruk bij interviews en dergelijke lag op zaken met een zekere relevantie voor het 
ontwerpproces bij R&D. 
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2.2 Probleemstelling en Opdrachtformulering 

De eerste stap van een bedrijfskundig verbeterproject is het doen van een orientatie. Het doe! van deze 

orientatie is om een eerste analyse van de probleemomgeving te maken, een probleemstelling en een 

opdrachtformulering te benoemen en een aanpak voor het project op te stellen. 

Tijdens de orientatiefase is een eerste ronde interviews gehouden met een aantal projectleiders van 

R&D. In totaal zijn daarbij vier personen gernterviewd, drie projectleiders en een senior projectleider. 

Deze interviews dienden hoofdzakelijk twee doelen: 

1. Inzicht krijgen in het ontwerpproces bij R&D (het ontwerpproces staat beschreven in bijlage A) 

2. Inzicht krijgen in barrieres, problemen en belemmeringen bij het ontwerpproces van R&D 

Na de eerste ronde is er nog een tweede ronde interviews gehouden die zich met name op het tweede 

punt heeft toegespitst. Hierbij zijn zeven personen gernterviewd. In deze ronde interviews is gesproken 

met twee projectleiders van R&D (andere dan die van de eerste interviewronde), een 

technologiemanager (R&D), een productmanager (systems), twee medewerkers van sales en een 

projectleider van mechanical project engineering. De tijdens de interviews en gesprekken gevonden 

problemen konden alien geclusterd worden in een van de drie hoofdcategorieen, te weten : 

• Kennis. Het effectief en efficient gebruik maken van de bij R&D aanwezige kennis 

• User Requirement Specification (URS), de productspecificatie die de eisen, wensen en 

randvoorwaarden bepaalt waar het uiteindelijke product van R&D aan dient te voldoen. 

• Projectmanagement. De aansturing en samenstelling van projectteams, het managen van de 

bijdragen van andere afdelingen. 

In bijlage G staan in een Ishikawa-diagram de verschillende problemen weergegeven volgens de 

bovengenoemde indeling in drie gebieden. De eerste aanzet tot een probleemstelling voor dit 

onderzoek is aan de hand van deze probleemgebieden als volgt geformuleerd: 

"Het ontwerpproces van R&D neemt te veel tijd in beslag, men vermoedt dat de oorzaken hiervoor te 

vinden zijn in de drie gebieden kennis, URS en/ of projectmanagement ". 

Dit wil zeggen dater verbetermogelijkheden zijn om de gemiddelde tijdsduur voor het ontwerpen van 

een product of module te verbeteren en/ of dat er verbetermogelijkheden liggen op het vlak van de 

invulling van het ontwerpproces. Door middel van een beter beheerst ontwerpproces zal R&D 

bijdragen aan kortere time-to-market van Vanderlande. 

De resultaten uit de orientatiefase zijn tijdens een tweetal bijeenkomsten teruggekoppeld aan de 

klankbordgroep van dit project (zie bijlage D). Deze bijeenkomsten hadden tot doe] om de gevonden 

problemen voor te leggen aan een organisatiedeskundige groep betrokkenen en daarmee feedback te 

krijgen op de gevonden resultaten. Tevens is daarmee een begin gemaakt met het creeren van 

draagvlak voor dit afstudeerproject en eventuele oplossingsrichtingen die mogelijk germplementeerd 

zouden gaan worden in een later stadium. 
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Naar aanleiding van de reacties tijdens de twee bijeenkomsten is m samenspraak met de 

bedrijfsbegeleider en de eerste universiteitsbegeleider besloten om het onderzoek te gaan richten op 
het hergebruik van kennis binnen de afdeling R&D. Als gevolg hiervan is de probleemstelling 

aangescherpt naar een die zich specifieker op het hergebruik van kennis richt. De definitieve 
probleemstelling voor dit onderzoek is daarom als volgt geformuleerd: 

"In het ontwerpproces van R&D wordt de aanwezige kennis onvoldoende hergebruikt; een gevolg 

hiervan is dat het ontwerpproces in voorkomende gevallen meer tijd in beslag neemt dan nodig is. " 

Als gevolg hiervan is de volgende definitieve opdrachtformulering vastgesteld: 

Analyseer de huidige stand van zaken bij de afdeling R&D met betrekking tot het ejfectief toepassen 

van de beschikbare kennis. Genereer mogelijke oplossingsrichtiYJ,gen voor een bruikbaar 

kennismanagement systeem. Selecteer de meest wenselijke oplossing en werk deze volledig uit. 

Keuze voor 'hergebruik van kennis ' 
Het effectief toepassen van de bij de af de ling R&D beschikbare kennis kan in dit onderzoek gelezen 

worden als het 'hergebruik van kennis' . Deze twee termen zullen dan ook door elkaar gebruikt 
worden. 

De redenen en afwegingen om te kiezen voor hergebruik van kennis als onderwerp van onderzoek 
voor dit afstudeerproject, zijn de volgende geweest: 

• Het opstellen van een goed URS ligt grotendeels buiten scope van R&D. De problemen en 

moeilijkheden rondom het opstellen van een sluitend URS liggen op het gebied van communicatie 
tussen Sales/ Systems en R&D en het feit dat men een product moet specificeren waarvan 
niemand echt weet wat het moet worden. 

• Projectmanagement is een erg breed onderwerp en omdat projecten bij R&D onderling sterk 
verschillen is het lastig om een vergelijking te trekken tussen de verschillende projectgroepen. 
Tevens is het daarbij dan ook de vraag of een eenduidige wijze van projectmanagement zou 
werken bij R&D. 

• Draagvlak en behoefte bij klankbordgroep. Na afloop van de tweede discussie met de 

klankbordgroep is er besproken waar momenteel de meeste behoefte aan bestaat met betrekking 
tot wijzigingen in het ontwerpproces. Men concludeerde dat de grootste prioriteit van alle 

gevonden problemen was om er voor te zorgen dat minder vaak 'het wiel opnieuw wordt 
uitgevonden' . Dit wees dus op een behoefte aan het hergebruiken van kennis van de medewerkers 
van R&D. Het uitvinden van het wiel is niet een noodzakelijk kwaad, de medewerker leert er 
namelijk wel van. Het is wel zaak om de balans tussen het leereffect van de medewerker of de 
groep en de tijd die gemoeid is met het leren in evenwicht te houden (Busby, 1999). 

• Kennismanagement kan gedeeltelijk gezien worden als onderdeel van projectmanagement. Een 

aantal van de gevonden problemen die in de categoric projectmanagement vallen, zal ondervangen 
worden door een goede wijze van kennismanagement. 

• Voorkeur afstudeerder. De afstudeerder had van de twee mogelijke gebieden, projectmanagement 

en kennismanagement, de meeste affiniteit met de laatstgenoemde. Tevens is er tijdens de 
opleiding Technische Bedrijfskunde veel aandacht voor projectmatige vakken en nauwelijks voor 
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kennismanagementvraagstukken en in die zin zit er in de keuze voor kennismanagement een 

grotere uitdaging. 

Onderzoeksvragen 
Bij een afstudeeropdracht hanteert een afstudeerder zogenaamde onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvragen zijn variabel van aard en bij elke fase van het onderzoek weer verschillend. De 

onderzoeksvragen geven daarom slechts een beperkt beeld en zijn als het ware bevroren in een bepaald 

moment van het project, ze zijn daardoor ook erg verschillende van karakter. De onderzoeksvragen 

zijn voornamelijk bedoeld om richting te geven aan het onderzoek, het is dus niet de bedoeling dat de 

onderzoeksvragen volledig beantwoord worden. De bij dit onderzoek gehanteerde onderzoeksvragen 

zijn gegeven in bijlage F. 

Naar aanleiding van de keuze voor bovengenoemde probleemstelling en opdrachtformulering is er 

echter een cruciale en fundamentele onderzoeksvraag ontstaan, deze zal hier daarom we! genoemd 

worden. De vraag luidt: "Is het hergebruik van kennis werkelijk een probleem?". Deze vraag is zo 

belangrijk omdat een negatief antwoord de rechtvaardiging van dit afstudeerproject wegneemt. Uit de 

analyse (zie hoofdstuk 3) blijkt deze vraag positief beantwoord te kunnen worden. 

2.3 Onderzoeksmodel en Onderzoeksmethoden 

Onderzoeksmodel 
Een afstudeerproject bij Technische Bedrijfskunde is grofweg in te delen in een vijftal fasen, te weten 

de orientatiefase, de analysefase, de ontwerpfase, de implementatiefase en een evaluatie. Dit wordt de 

regulatieve cyclus ( van Strien, 1975) genoemd. In figuur 2.1 is het onderzoeksmodel van dit 

afstudeerproject weergegeven, hierin is schematisch weergegeven welke activiteiten er tijdens de 

verschillende fases plaatsvinden, hierbij worden de laatste twee fases niet genoemd. De implementatie 

valt buiten het afstudeerproject, een implementatieplan is wel opgenomen bij het ontwerp. Een 

evaluatie van dit project vind plaats middels de eindbeoordeling en kan derhalve niet verwerkt 

worden, voor een dee! kan de reflectie in de epiloog van dit verslag als evaluatie beschouwd worden. 

Het Tien Stappen Plan van Kempen en Keizer (Kempen & Keizer, 2000) heeft als leidraad gediend 

voor dit onderzoek en is in feite een nadere invulling van de regulatieve cyclus. De stappen uit de 

orientatiefase zijn grofweg overeenkomstig met de eerste zes stappen van het Tien Stappen Plan (zie 

bijlage E). De overige twee fases komen overeen met de stappen 8, 9 en 10. In tabel 2.1 wordt kort 

toegelicht wat het doe! van de drie belangrijkste fases is. In tabel 2.2 is weergegeven op welke manier 

invulling is gegeven aan de drie fases; op welke wijze de gegevensverzameling is verlopen in elk van 

de fases . 
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Fase Doe! 

Orientatiefase • orientatie bij bedrijf 

• analyse probleemomgeving 

• opstellen probleemstelling 

• opstellen opdrachtformulering 

• opstellen projectplan 

Analysefase • analyseren van gekozen 

probleemgebied ( diepteonderzoek) 

• identificeren 'richting van oplossing' 

Ontwerpfase • keuze ontwerp 

• uitwerken ontwerp 

• implementatie(plan) 

• creeren draagvlak 

Tabel 2.1: doel van de drie hoofdfases van het afstudeerproject 

In onderstaande figuur 2.1 is het onderzoeksmodel weergegeven zoals dat bij dit afstudeerproject 

gehanteerd is. 

Exteme Orientatie 

Interviews met 
medewerkers 

Literatuur 
Ontwerpprocessen 

Literatuur/ 
documentatie R&D 

Ori(;nfatiefase 

Keuze: hergebruik 
. " van Kennis 

Analyse: hergebruik 
van kennis bij R&D: 

Literatuur 
Interviews 
Enquetes 

Procesmodel 
(Walsh & Ungson, 

1991) 

Figuur 2.1: Onderzoeksmodel 

Conclusies 
hergebruik van 
kennis bij R&D 

(+ Validatie) 

Ana/ysefase 

11 

Keuze 
oplossingsrichting 

Ontwerp 

Ontwerp: 
projectevaluatie 

Literatuur 
projectevaluatie 

I mplementatie 
(plan) 

Ontwerpf[!Se 
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Onderzoeksme thoden 

In elke fase van dit project zijn er gegevens verzameld en geanalyseerd. Middels deze tweedeling 

zullen de gebruikte onderzoekseenheden en onderzoekstechnieken benoemd worden. 

Gegevensverzame ling 
Om een beeld te krijgen van het hergebruik van kennis bij R&D zijn er aan het begin van de 

analysefase zes interviews gehouden en is er een open enquete (zie bijlage H) ingevuld door vijftien 

medewerkers van R&D (in tabel 2.2 wordt specifieker benoemd bij welke personen de interviews en 

enquetes zijn afgenomen). De open enquete is ge1nspireerd op de kritische incidenten methode van 

Flanagan (1954) en de vragen hadden dan ook een open karakter. Er werd in de enquete gevraagd naar 

twee negatieve ervaringen op het gebied van (her)gebruik van kennis bij R&D en naar twee positieve 

ervaringen op het gebied van (her)gebruik van kennis bij R&D. De bedoeling hiervan was om de 

werknemers de ruimte te geven om ook dingen die in hun ogen goed verlopen en een positieve 

bijdrage leveren aan het delen van kennis kenbaar te kunnen maken. In dezelfde periode waarin de 

enquetes zijn afgenomen zijn de interviews gehouden. Deze interviews zijn zowel afgenomen bij 

mensen die tevens een enquete hadden ingevuld als bij mensen die geen enquete hadden ingevuld. 

Aan de hand van een gesloten enquete (zie bijlage I) is bij een significant gedeelte van de afdeling 

R&D een aantal aannames en conclusies gecontroleerd die voortkwamen uit de voorgaande interviews 

en enquetes. Naar aanleiding van de gesloten enquete kon geconcludeerd worden dat de gevonden 

problemen en aandachtsgebieden door een meerderheid van de afdeling gedragen wordt. In tabel 2.2 

kan worden teruggevonden welke groep mensen de 'populatie ' vormt bij de gesloten enquete. De 

uitslag van de enquete is terug te vinden in bijlage Jen K. 

De uit de interviews en enquetes verkregen gegevens zijn vervolgens in een procesmodel verwerkt. 

Dit procesmodel is afgeleid van het Organizational Memory Model van Walsh en Ungson (1991), dit 

model wordt verder behandeld in hoofdstuk 3. Aan de hand van dit procesmodel is gekeken hoe men 

in elk van de vijf fasen van het ontwerpproces (zie bijlage A) omgaat met het verkrijgen (genereren), 

vasthouden (opslag) en hergebruiken van kennis. Tijdens en na het opstellen van het procesmodel zijn 

er vier interviews gehouden met verschillende projectleiders van R&D. 

Voor de wijze van gegevensverzameling in de ontwerpfase zie §2.4. 

Zoals uit voorgaand stuk blijkt is er in dit project voor gekozen om alle informatie uit gesprekken, 

interviews, enquetes en groepsbijeenkomsten te halen. Het onderwerp kennismanagement neemt met 

zich mee dater veel 'zachte ' informatie voor handen is en nauwelijks tot geen ' harde' informatie in de 

vorm van gegevens of data die op papier dan wel in een database beschikbaar is. Bij Vanderlande was 

dit ook het geval. Er zijn andere manieren denkbaar om aan informatie en gegevens te komen, 

voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het laten bijhouden van dagboeken door medewerkers of het 

volgen van een of enkele specifieke projecten. De lange looptijd van projecten is de reden geweest dat 

beide genoemde methoden niet zijn gebruikt. Een project bij R&D duurt al gauw drie jaar of langer, 

dit zou er toe leiden dat genoemde methoden slechts een beperkt beeld zouden opleveren van een 

bepaalde fase in een project. 
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Fase Onderzoekstechniek Respondent en 

Orientatie Interviews (4) 3 projectleiders (R&D) 

1 senior projectleider (R&D) 

Interviews (7) 2 projectleiders (R&D) 

1 tecbnologiemanager (R&D) 

1 productmanager (systems) 

2 sales-medewerkers 

1 projectleider mecb. proj . eng. 

Terugkoppeling resultaten/ Klankbordgroep (zie bijlage D) 
groepsbijeenkomst 

Analyse Interviews (6) 1 tecbnologiemanager (R&D) 

2 medewerkers R&D Support 

1 projectleider (R&D) 

2 medewerkers (R&D) 

Open enquete ( 15) 2 projectleiders (R&D) 

3 medewerkers R&D Support 

10 medewerkers R&D 

Gesloten enquete (25) 4 projectleiders (R&D) 

2 medewerkers R&D Support 

1 tecbnologiemanager (R&D) 

1 medewerker contr. dev. (R&D) 

17 medewerkers R&D 

Interviews ( 4), ter nadere 3 projectleiders (R&D) 

invulling van het procesmodel 1 tecbnologiemanager (R&D) 

Ontwerp Presentatie/ brainstorm (2) 1 manager R&D Support 

4 projectleiders 

1 tecbnologiemanager 

Pilot Projectgroep (R&D) 
proceseigenaren 

Tabel 2.2: toegepaste onderzoekstecbnieken bij bet verzamelen van gegevens 

Analyse van gegevens 
In de gebouden interviews en enquetes tijdens de analysefase is nog breed gezocbt naar problemen 

omtrent kennis in algemene zin. Dit is gedaan om bet aantal voorvallen en ervaringen dat men kon 

noemen te bevorderen. Met het verwerken van de gegevens zijn de verkregen gegevens gefilterd op 

zaken die specifiek verband houden met bet bergebruik van kennis. De gegevens die verkregen zijn 
met de interviews en de enquetes zijn touter kwalitatieve gegevens en betreffen vaak meningen of 

uitspraken van individuen. De gegevens zijn verwerkt doormiddel van codering. Dit houdt in dat alle 

gevonden problemen zoveel mogelijk geclusterd zijn en dat er is gezocbt naar overeenkomsten in 
oorzaken en gevolgen. Miles & Huberman (1994) noemen dit 'Coding' en 'Pattern Coding' . Strauss & 

Corbin (1990) spreken van 'Open Coding' en 'Axial Coding' . Deze manieren hebben veel 

overeenkomsten. De boofdzaak is dat de verkregen gegevens op een logiscbe manier benoemd worden 

en met elkaar in verband gebracbt kunnen worden. De termen Coding, Pattern Coding, Open Coding 

en Axial Coding zullen bier kort behandeld worden. 

13 



TU/e ,,,,,.,IIEll.lllll•E" 
INDUSTRIES 

Coding is een methode om kwalitatieve gegevens te analyseren. Bij een onderzoek als dit 

afstudeerproject waarbij er met bijna alleen maar kwalitatieve gegevens gewerkt wordt, is het van 

belang om te trachten zoveel mogelijk objectief met de verkregen informatie om te gaan. Codes zijn 

een soort labels die je aan moet zien te brengen zonder dat de inhoud van of de relaties tussen de 

verschillende zaken verandert. Codes worden toegekend aan stukken tekst, losse zinnen, delen van een 

interview, enzovoort. Door het toekennen van een code aan een ' brok' tekst wordt er betekenis aan 

gegeven. Het kiezen van codes dient dus zo voorzichtig en goed mogelijk te gebeuren. Tevens dienen 

de toegekende codes af en toe heroverwogen worden om te voorkomen dat een fout gekozen code een 

eigen leven gaat leiden. Na het toekennen van codes aan stukken tekst kunnen deze geclusterd worden. 

Ook het clusteren dient zorgvuldig te gebeuren, zodat een bruikbare indeling ontstaat die niet te grof 

of te specifiek is. Een te grove indeling zou leiden tot een te algemene clustering van ideeen waar 

moeilijk passende conclusies uit te trekk:en zouden zijn, een te specifieke indeling zou een te breed 

scala aan probleemgebieden opleveren en daarmee niet handelbaar zijn. 

Gezien de kleinschaligheid van dit onderzoek (een afstudeerder, bij een bedrijf, binnen een afdeling) is 
het coderen, samenvatten, clusteren, herkennen van patronen en het trekken van de juiste conclusies 
nog redelijk eenvoudig en overzichtelijk uit te voeren. Het is dan ook ' met de hand' gedaan. Wanneer 

de hoeveelheid te verwerken informatie groter was geweest zou een daarvoor ontworpen 
computerprogramma moeten worden gebruikt. 

Door middel van het markeren van stukken tekst uit de afgenomen interviews, enquetes en 

groepsbijeenkomsten is alle verkregen informatie van een label voorzien. Vervolgens is gekeken of er 
labels waren die overeenkomsten vertoonden en als gevolg daarvan hetzelfde label toegewezen 

konden krijgen. Toen tijdens de orientatiefase alle mogelijke problemen en aandachtsgebieden 

gelabeld waren, is er een drietal hoofdcategorieen gedefinieerd, deze zijn benoemd in paragraaf 2.2. 
Tijdens de analysefase zijn de problemen en aandachtsgebieden gescheiden naar impliciete en 

expliciete kennis. Binnen impliciete kennis waren twee categorieen problemen te herkennen, bij 
expliciete kennis drie. Aan de hand van de genoemde labels zijn tevens de Ishikawadiagrammen van 

beide fases opgesteld zoals die in de bijlagen Gen N te vinden zijn. 

Het toepassen van het procesmodel is de laatste stap geweest in het verwerken van gegevens tijdens de 

analysefase. Door voor elk van de vijf stappen van het ontwerpproces (haalbaarheidsstudie, planfase, 
ontwerpfase, verificatiefase en vrijgave) te bepalen wat er aan kennis wordt binnengehaald 

(verwerving), vastgehouden (opslag) en wordt hergebruikt (hergebruik) is de diagnose over het 

hergebruik van kennis vastgesteld. 

In de eerste fase van de analyse is er voomamelijk gewerkt vanuit de optiek van het open coderen. Er 

is gewerkt middels enquetes en interviews waarvan de gegevens die naar voren kwamen middels open 

coding verwerkt zijn. Tevens is het hergebruik van kennis aan de hand van een procesmodel bekeken. 

Er is dus gebruik gemaakt van een combinatie van open en gesloten coderen bij dit afstudeerproject. 
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2.4 Pilot met projectevaluatie 

Om tot een verantwoord en bruikbaar ontwerp te komen is in eerste instantie de literatuur 
geraadpleegd met betrekking tot projectevaluaties. De punten die uit de literatuur naar voren kwamen 
zijn vervolgens tijdens twee presentatie/ brainstormsessies aan de manager van R&D Support, een 
technologiemanager en enkele projectleiders voorgelegd. In samenspraak met hen zijn de eisen en 
ontwerpkeuzes waaraan het ontwerp moet voldoen bepaald en ingevuld. Aan de hand van deze 
specificaties is een methode voor projectevaluatie bij R&D ontwerpen. 

Om de ontworpen methode zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de behoefte van R&D, is er 
tijdens de ontwerpfase met een projectgroep een pilot gehouden om de projectevaluatie een keer te 

testen. Hierbij is gekeken of het proces goed verliep, of de documentatie duidelijk was en wat er 
eventueel nog verbeterd zou moeten worden aan het ontwerp. Er is voor gekozen om de inhoudelijke 
evaluatie te testen. Aan de hand van de (positief ontvangen) pilot zijn er nog een aantal zaken 
aangescherpt van het ontwerp. 
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3. Analyse: hergebruik van kennis op de af de ling R&D 

Dit hoofdstuk beschrijft de analysefase van dit afstudeerproject, een analyse naar het hergebruik van 

kennis op de afdeling R&D van Vanderlande Industries. 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de analyse naar het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D beschreven. In 
paragraaf 3.2 worden enkele relevante kenmerken en definities van kennis(management) begrippen 
behandeld. Middels een open enquete en een serie interviews is vervolgens het hergebruik 
geanalyseerd. De gevonden oorzaken en gevolgen zijn vervolgens middels een gesloten enquete bij 
een representatief gedeelte van R&D gecontroleerd. Uit de analyse is een conclusie naar voren 
gekomen over het hergebruik van kennis bij R&D. Aan de hand van deze conclusie is een voorstel 
voor een oplossingsrichting voor het ontwerp geformuleerd. 

3.2 Kennis: literatuur en theorie 

Om een wetenschappelijke onderbouwing van dit afstudeerproject mogelijk te maken is de literatuur 
veelvuldig geraadpleegd. Een aantal zaken hiervan is gebruikt tijdens de analyse ( of het maken van het 
ontwerp ), andere niet. De belangrijkste theorieen die toegepast zijn zullen in deze paragraaf behandeld 
worden. 

3.2.1 Organizational Memory Model 

Om een beter zicht te krijgen op de situatie bij R&D met betrekking tot het gebruik van kennis zal in 

dit hoofdstuk het gebruik van kennis in het ontwerpproces van R&D aan de hand van een procesmodel 
beschreven worden. Het ontwerpproces bij R&D kent vijf fasen. In elk van deze fasen wordt nieuwe 
kennis gegenereerd, kennis vastgehouden en kennis hergebruikt. Het gaat hierbij om kennis die op 
verschillende wijzen in het 'geheugen' van de organisatie opgeslagen is. Dit kan zowel betrekking 
hebben op kennis die in databases is opgeslagen als in de hoofden van de medewerkers van R&D zelf 
Walsh en Ungson (1991) beschrijven het genoemde proces aan de hand van het organizational 

memory model. Zij gebruiken de begrippen Verwerving (genereren/ binnenhalen), Opslag 
(vasthouden) en Hergebruik (ophalen/ hergebruiken). Hierbij is de opslag-functie als het ware het 
geheugen van de organisatie. Walsh en Ungson (1991) beargumenteren dat het vasthouden van kennis 
in een organisatie gebeurt door middel van individuen, cultuur, transformaties, structuur en omgeving, 
dit duidt daarmee op een flinke impliciete component in het vasthouden van kennis in een organisatie. 
De begrippen Verwerving, Opslag en Hergebruik zullen hieronder kort toegelicht worden. 

Beschrijving procesmodel 

Eerst zullen de begrippen verwerving, opslag en hergebruik gedefinieerd worden, vervolgens wordt 

het procesmodel zelf toegelicht. In bijlage L worden de begrippen verwerving, opslag en hergebruik 
uitgebreider toegelicht. 
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Verwerving: Het binnenhalen of genereren van nieuwe kennis 

Opslag: Het vasthouden en vastleggen van kennis 

Hergebruik: Het terughalen van in de organisatie of afdeling aanwezige kennis 

Procesmodel 

Voor dit onderzoek zijn met name de processen omtrent het vasthouden (opslag) en het weer ophalen 

van de kennis (hergebruiken) van belang. Dit is naar aanleiding van de orientatiefase van het 

onderzoek, hierin kwam naar voren dat bij R&D regelmatig het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De 

conclusie van de orientatiefase is dus dat het hergebruik van kennis een groter aandachtsgebied vormt 

dan het binnenhalen van nieuwe kennis. Dit wil niet zeggen dat een eventuele oplossingsrichting zich 

puur op opslag of terughalen van kennis zou moeten richten. Wanneer een instrument dat in principe 

als verwerving-instrument aangemerkt kan worden, invloed heeft op de opslag en hergebruik van 

kennis in het ontwerpproces, zou het kunnen zijn dat het uiteindelijke ontwerp een instrument is dat op 

acquisitie gericht is. 

Voorgaande projecten ., 
Gelijklijdige projec/en 

I huidig project 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
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studie 
Planfase Verificatiefase Vrijgave 
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Figuur 3.1: procesmodel 

In figuur 3.1 is het procesmodel schematisch weergegeven. Rechts van de verticale stippellijn staat het 

project waaraan een willekeurig projectteam werkt, dit wordt aangeduid met ' huidig project'. Aan de 

linkerkant van de verticale stippellijn staan de ' voorgaande en gelijktijdige projecten' . Dit zijn als het 

ware de bronnen van kennis die een projectteam buiten de in het team zelf aanwezige kennis heeft. 
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Het procesmodel kan hierbij als volgt gelezen worden: 

• Elk projectteam doet in elk van de vijf fasen (haalbaarheidsstudie, planfase, designfase, 

verificatiefase en vrijgave, zie bijlage A) aan verwerving van nieuwe kennis. Hierbij verschilt per 

fase hoe groot het aandeel is van het verkrijgen van nieuwe kennis in de werkzaamheden van de 

ontwerper ten opzichte van het hergebruiken van bestaande kennis. Ook het karakter van de kennis 

verschilt erg. Bij de haalbaarheidsstudie zal men erg sterk kijken naar wat de klant verwacht van 

een product en wat de ontwikkelingen in een bepaalde branche zijn. Het verkrijgen van de juiste 
productspecificaties is hier dus het belangrijkst. In de designfase is het verkrijgen van technische 

oplossingen weer erg belangrijk, terwijl in de verificatiefase de wijze van testen weer het 

belangrijkst is. Deze kennis wordt geheel of gedeeltelijk vastgehouden in de organisatie, dit 
gebeurt in het vakje Opslag. 

• In het model is te zien dat in elke fase kennis wordt vastgehouden. Deze kennis wordt dus als het 

ware opgeslagen in de organisatie in de voorgaande en gelijktijdige projecten 'geheugen', dit is 

weergegeven met pijl A Dit is in de praktijk lang niet altijd een database met daarin gegevens. 

Voor een deel kan dit wel, voor een groot deel echter gaat het om ervaring die opgebouwd wordt 
door medewerkers. In deze medewerkers zit deze impliciete kennis dan ook als het ware 

opgeslagen. 

• In de onderste lijn van het model staat bij elke fase een blokje met hergebruik. Bij elke fase zal 

men een gedeelte van de door de organisatie vastgehouden kennis opnieuw te gebruiken. Deze 
kennis wordt dus als het ware uit de voorgaande en gelijktijdige projecten in het project 

ingebracht. Dit is in het procesmodel het stuk waarbij het echt over hergebruik van kennis gaat. 

3.2.2 Kennisdefinities: lmpliciete en Expliciete kennis 

In de literatuur is een veelvoud aan definities en omschrijvingen voor het begrip kennis te vinden. Er is 

hierbij een groep auteurs te herkennen die de nadruk leggen op de persoonsgebonden kant van kennis 

(Sveiby 1997, Weggeman 1997). Het begrip ervaring speelt een grote rol in deze definities. Hiemaast 

is er een stroming te herkennen die niet alleen de impliciete kant van kennis benoemd, maar ook 
erkent dat kennis in expliciete, gecodeerde vorm kan bestaan (Newell et al 2002, Nonaka et al 1995, 

Polanyi 1966). 

Er kunnen tevens verschillende soorten kennis onderscheiden worden. Het is hierbij afhankelijk van de 

omgeving welk onderscheid wenselijk en het best bruikbaar is. Vincenti (1991) onderscheidt zes 

soorten kennis, Gibbons & Johnston (1974) onderscheiden kennis over kennis, ook wel metakennis 
genoemd. De meest gebruikte verdeling echter, blijft de scheiding van expliciete en impliciete kennis. 

Deze twee begrippen zullen hieronder kort toegelicht worden. 

• Expliciete kennis is de kennis die is uitgedrukt op verbale wijze of in tekstvorm (Newell et al, 

2002). Het gaat hier dus om kennis die op een bepaalde wijze is vastgelegd of geborgd, of is 

uitgedrukt in woorden in een conversatie tussen twee of meer personen. 
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• Impliciete kennis of onbewuste kennis ( ook wel: tacit knowledge) is die kennis die zich niet 

gemakkelijk en/ of duidelijk laat uitdrukken in tekst of woorden (Newell et al, 2002). Impliciete 

kennis is niet of nauwelijks vast te leggen en kan gezien worden als een combinatie van 

ervaringen, vaardigheden en attitude. 

De definities van impliciete en expliciete kennis die Nonaka et al (1995) en Polanyi (1966) hanteren 

komen vrijwel overeen met de aangehaalde definities. Nonaka et al benadrukken hierbij de stelling dat 

impliciete en expliciete kennis niet los van elkaar staan, maar elkaar aanvullen. Deze wisselwerking 

wordt nog eens onderschreven door de volgende stelling: ontwerpers zoeken naar documenten om 

personen te vinden en ze zoeken naar personen om documenten te vinden (Hertzum et al 1999, 

Anderson et al 2001, Pinelli et al 1993) 

Volgens Nahapiet en Ghoshal (1998) kan de 'onbewustheid' van impliciete kennis worden gezien als 

een variabele waarbij de mate van 'implicietheid' een functie is van de mate waarin kennis kan 

worden gecommuniceerd en gedeeld met anderen. Dit wordt algemeen beschouwd als het grootste 

onderscheid tussen impliciete en expliciete kennis: de deelbaarheid van kennis met anderen. 

De genoemde typering van kennis in impliciete en expliciete kennis is een vrij basale verdeling. Voor 

dit onderzoek is deze verdeling voldoende. Tijdens de verschillende fases van het onderzoek 

(orientatie, analyse, ontwerp) zijn beide soorten kennis aan bod gekomen, impliciete kennis is daarbij 

steeds de belangrijkste van de twee geweest. Dit vindt zijn ontstaan in de kennisintensieve omgeving 

die de afdeling R&D van Vanderlande is, waar veel kennis specialistische kennis is die bovendien 

slechts bij enkele personen aanwezig is. 

3.2.3 Kennisconversie: codificatie en personalisatie 

Er zijn verscheidene manier te herkennen om kennis te delen of kennis om te zetten (kennisconversie ). 

Uitgaande van de scheiding tussen impliciete en expliciete kennis zoals hierboven beschreven is zijn 

er vier mogelijke manieren om kennis om te zetten, zie figuur 3.2. 

Nonaka en Takeuchi (1995) omschrijven 

deze vier mogelijke manieren voor het 

overdragen van kennis als volgt: 

1. Socialisatie: van persoonsgebonden 

kennis in persoonsgebonden kennis. 

2. Extemalisatie: van persoonsgebonden 

kennis in expliciete kennis. 

3. Combinatie: van expliciete kennis in 

expliciete kennis. 

4. Intemalisatie: van expliciete kennis in 

persoonsgebonden kennis. 

persoons
gebonden 

kennis 

persoonsgebonden 
kennis 

Socialisatie 

Expliciete kennis 

In 

Externalisatie 

Van f--------- - - --+---- --- ----1 

Expliciete 
kennis 

lnternalisatie Combinatie 

Figuur 3.2 : mogelijke manieren voor het overdragen van 
kennis (Nonaka en Takeuchi, 1995) 
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Naar aanleiding van de analyse die in dit hoofdstuk beschreven wordt, zal er een keuze gemaakt 
dienen te worden ten aanzien van een oplossingsrichting . Belangrijk hierbij is of de meeste/ grootste 

problemen zich voordoen bij expliciete kennis of bij impliciete kennis. Aan de hand hiervan dient een 
codificatiestrategie of een personalisatiestrategie (Hansen et al 1999, Koskinen 2004) gekozen te 
worden. De codificatiestrategie richt zich hierbij op expliciete kennis, bet expliciteren van kennis en 
bet terughalen van kennis. Dit is wat door Weggeman (1997) beschouwd wordt als de 

'kennismanagement = !CT-management' stroming binnen kennismanagement. Vanuit het oogpunt van 
Nonaka en Takeuchi (1995) richt de codificatiestrategie zich voomamelijk op extemalisatie, 
combinatie en intemalisatie. De personalisatiestrategie richt zich op impliciete kennis. Nonaka en 

I 

Takeuchi (1995) noemen dit socialisatie. Het delen van ervaringen en bet overdragen van kennis van 
persoon op persoon staan hierbij centraal. Weggeman (1997) beschouwt dit als de 'kennismanagement 
= human talent development' stroming. 
Een keuze voor een codificatiestrategie of een personalisatiestrategie wil niet zeggen dat een bedrijf 
(of in dit geval : het ontwerp van dit afstudeerproject) zich volledig en alleen maar op een van de twee 

strategieen moet richten (Hansen et al 1999, Newell et al 2002). Een combinatie is goed mogelijk en 
vaak ook wenselijk gezien de wisselwerking tussen impliciete en expliciete kennis (zie voorgaand 
stuk). 

3.3 Analyse van de verschillende stappen in het ontwerpproces 

In deze paragraaf zal de analyse naar bet hergebruik van kennis bij de afdeling R&D beschreven 
worden. Deze analyse is gedaan middels interviews, een open enquete en een gesloten enquete. Dit is 
in het hoofdstuk over de methodologie (hst. 2) verder uitgewerkt. Uit de analysefase is naar voren 

gekomen dat met name de haalbaarheidsstudie en de ontwerpfase het meeste baat hebben bij het beter 
hergebruiken van kennis. Deze twee fases zullen bier dan ook besproken worden. De volledige analyse 
van alle fases is terug te vinden in bijlage M. Aan de hand van bet procesmodel zal voor de twee 
genoemde fases het gebruik van kennis worden omschreven in termen van verwerving, opslag en 
hergebruik. Aan het eind van deze paragraaf zal worden samengevat op welk vlak de problemen zich 
bevinden en 6fhergebruik van kennis daadwerkelijk een probleem vormt binnen de afdeling R&D. 

3.3.1 Analyse van de haalbaarheidsstudie 

Bij de haalbaarheidsstudie is bet van belang dat duidelijk wordt wat men precies moet gaan maken in 
het nieuwe project. Het definieren van de hoofdfunctionaliteit van bet product dat ontwikkeld gaat 
worden, is de hoofdactiviteit in deze fase. Er zal een aantal concepten bekeken worden door de 
projectgroep. Hiervan wordt er uiteindelijk een geselecteerd. Branche-specifieke steering committees 
nemen uiteindelijk de beslissing of een projectgroep wordt opgestart om een bepaald product te gaan 
ontwerpen. 

Verwerving. 

In deze fase is men voomamelijk bezig met het verkrijgen van kennis van de branche, kennis van 
(potentiele) klanten en bet herkennen van trends in de markt en in de literatuur. Hiertoe legt men onder 
andere een aantal bedrijfsbezoeken af om systemen bij (potentiele) klanten te bekijken. In deze fase is 
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Sales-Systems de belangrijkste gesprekspartner van R&D. Sales-Systems en R&D zullen samen 

bepalen wat de functionaliteit van het nieuw te ontwerpen product is. Dit wordt vastgelegd in een 

voorlopig URS. 

Opslag. 

De nieuw verkregen informatie uit de bij verwering genoemde activiteiten wordt door middel van 

documentatie vastgelegd. Hierbij valt te denken aan : 

• Verslagen van site-bezoeken 

• Presentaties (powerpoint) 

• Grove oplossingsrichtingen ( vastgesteld door middel van brainstormsessies) 

• Keuze voor een bepaalde oplossingsrichting 

• De bestaande situatie met daarin kansen voor VI (marktinzicht) 

De genoemde documenten worden opgeslagen in de TDD-database en meestal ook nog in Lotus Notes 

in folders van de projectgroepen zelf. Bij de start van de haalbaarheidsstudie wordt er een projectplan 

met een voorlopig URS gedefinieerd. Dit is het uitgangspunt van het uiteindelijke ontwerp en bepaalt 

de randvoorwaarden van het te ontwerpen product. 

Een belangrijk deel van de kennis die door de organisatie wordt vastgehouden, wordt gevormd door de 

ervaringsopbouw die medewerkers van R&D doormaken. Het gaat hierbij dus om impliciete kennis. 

Hergebruik. 

Het hergebruiken van in de organisatie aanwezige kennis in de haalbaarheidsanalyse bestaat uit het 

hergebruik van zowel impliciete als expliciete kennis. In de meeste gevallen zullen er 

haalbaarheidsstudies van eerder ontworpen producten of van voorgaande projectgroepen bekeken 

worden. Verder zal men bij een haalbaarheidsstudie informatie in lotus notes proberen te zoeken. 

Hierbij leert de ervaring dat men dan eigenlijk al moet weten waar de benodigde informatie te vinden 

is, anders is de informatie erg lastig te achterhalen. De tot nu toe genoemde kennis betrof steeds 

expliciete kennis, het merendeel van de kennis wordt echter verkregen uit de ervaring van collega' s en 

de impliciete kennis van deze collega' s. Dit gaat door middel van persoonlijk overleg of door middel 

van overlegorganen of brainstormsessies. Dit kunnen vaste overlegorganen zijn die met een bepaalde 

frequentie worden gehouden, of het kunnen Ad Hoc bijeenkomsten zijn met personen die toevallig 

met elkaar in gesprek komen. 

De uiteindelijke beslissing of een product ontwikkeld gaat worden naar aanleiding van de 

haalbaarheidsstudie, de zogenaamde Go-/ No go-beslissing, wordt genomen door branche specifieke 

steering committees. De reden dat een advies soms niet wordt opgevolgd is dat sommige producten 

van strategisch belang zijn in het pakket dat Vanderlande aan wil bieden. 

3.3.2 Conclusie haalbaarheidsstudie 

De gevonden problemen en aandachtspunten met betrekking tot hergebruik van kennis tijdens de 

haalbaarheidsstudie zullen in deze paragraaf behandeld worden. Er zal hierbij worden aangegeven of 

het om opslag of hergebruik gaat. Eerst worden de problemen omtrent expliciete kennis behandeld 

worden, vervolgens de problemen omtrent impliciete kennis. 
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Problemen en aandachtsgebieden omtrent expliciete kennis 

Systemen zijn niet ingericht om makkelijk te kunnen zoeken (hergebruik), dit uit zich in: 

• Het bestaan van veel verschillende databases. Elke projectgroep heeft zijn eigen folder in Lotus 
Notes waarin de documenten bewaard worden. Tevens staat er veel informatie in het TDD, ODD, 

VI-projects, etc. Dit bemoeilijkt het zoeken. Een ontwerper moet in feite al weten waar hij de 
documenten kan vinden als hij begint met zoeken. Dit doet hij op ervaring of naar aanleiding van 
tips van collega's die hij (vaak toevallig) krijgt. Veel informatie uit eerdere haalbaarheidsstudies 
blijft ongebruikt op deze manier. 

• De hoeveelheid data die beschikbaar is bij R&D wordt alsmaar groter. Het zoeken in de systemen 

kost dus steeds meer tijd zonder dat het meer resultaat oplevert. Dit leidt er toe dat men het zoeken 
als nutteloos beschouwd, men is dus minder geneigd om te gaan zoeken. 

Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruik van de vastgelegde kennis te 
bevorderen (opslag). dit uit zich in: 

• Ongestructureerde documenten waar zonder toelichting van de auteur niet veel kennis uit gefilterd 
kan worden. Bij eerdere haalbaarheidsstudies worden bepaalde keuzes niet duidelijk 
beargumenteerd. Er is als het ware sprake van een soort ' brongerichtheid' bij de auteur. 

• Ongerichte verspreiding informatie. Notulen van een vergadering en soortgelijke documenten 
worden aan een grote groep mensen rondgedeeld zonder dat hier richting aan gegeven is. Hierdoor 

onstaat een overflow aan informatie en gaan mensen de stukken niet meer lezen, hierdoor wordt 
ook de wel nuttige informatie overgeslagen. 

Problemen en aandachtsgebieden omtrent impliciete kennis 

Onbekendheid locatie kennishouders (metakennis)(hergebruik), dit uit zich in: 

• Men weet niet van de andere werknemers waar men mee bezig is of waar men zich bij eerdere 
projecten mee bezig heeft gehouden. Het is dus voor een R&D'er moeilijk te achterhalen waarom 
en door wie er bepaalde beslissingen genomen zijn bij eerdere haalbaarheidsstudies. Momenteel 
geschiedt het vinden van personen met bepaalde kennis puur op ervaring van de medewerker en 
op het netwerk dat hij in de loop der tijd opgebouwd heeft. 

• Bij sommige documenten is het zo dat de auteur niet dezelf de persoon is als de gene die het 
document uiteindelijk in een bepaalde database plaatst. In dit soort situaties is het niet mogelijk, of 
op zijn minst lastiger, om de auteur te benaderen voor toelichting. 

Ineffectieve uitwisseling impliciete kennis (opslag en hergebruik). dit uit zich in: 

• In verschillende overlegorganen wordt er besloten wat voor soort product er ontworpen moet gaan 

worden. Deze overlegorganen worden niet altijd als even effectief ervaren. Het doel van het 
overleg wordt vaak uit het oog verloren, de juiste personen zij niet altijd aanwezig bij het overleg 
en de uitkomsten worden niet goed verspreid naar de rest van de organisatie. 
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3.3.3 Design-/ ontwerpfase 

In de designfase (ook we!: ontwerpfase) wordt het product uiteindelijk ontworpen. In deze fase wordt 

het tijdens de haalbaarheidsstudie geselecteerde concept verder uitgewerkt. Het gaat in deze fase 

voomamelijk om technische documentatie (o.a. tekeningen), technische principes en technische 

specificaties. De essentie van deze fase is het vertalen van de gekozen functie met bijbehorende 

specificaties in een ontwerp. 

Verwerving. 

Het verkrijgen van informatie over leveranciers is hier een van de belangrijkste act1v1te1ten die 

plaatsvindt. Door middel van verschillende catalogi wordt er gekeken welke onderdelen (motoren, 

schakelaars, materialen, e.d.) door welke leveranciers geleverd worden. Wanneer er een of meerdere 

leveranciers onbekend zijn zal de ontwerper (of zijn projectgroep) een stuk nieuwe kennis 

ontwikkelen/ binnenhalen over de betreffende leverancier. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde co

developers. Ook hier zal de ontwerper een stuk kennis ontwikkelen over een nog onbekende co

developer. 

Bij Vanderlande wordt in de verschillende systemen die verkocht worden aan klanten zogenaamde 

' proven technologie ' toegepast. Dit houdt in dat men modules ontwerpt waarvan men weet dat het 

technische principe geen grote risico ' s gaat opleveren. Het risico dat bier bedoeld wordt is het risico 

voor de module van R&D, in een configuratie bestaan er nog steeds risico ' s. De ' proven technology

gedachte ' is ook terug te zien in het feit dat er preferred suppliers en preferred co-developers zijn, het 

aantal nieuwe leveranciers en co-developers bij een project is daardoor gering. 

Wanneer er een project opgestart wordt met een compleet nieuw aspect of technisch principe er in, zal 

het projectteam zich voor een gedeelte de kennis hierover eigen moeten maken. Het voorwerk zal in 

principe al gedaan zijn door de technologiegroepen, het projectteam zal zich voomamelijk moeten 

richten op praktische toepasbaarheid, vormgeving en inbedding in de (technische) omgeving. Hierbij 

zullen de twee technologiegroepen in het begin een ondersteunende rol vervullen. 

Opslag. 

Het vasthouden van de tijdens de designfase opgebouwde kennis kent weer expliciete en impliciete 

aspecten. Aan de expliciete kant gaat het hierbij om documenten waarin de verschillende 

functionaliteiten van het te ontwerpen product zijn vastgelegd ( document: Architectural Design 

Description, ADD). Dit gebeurt zowel in Lotus Notes als in het TDD. Het betreft hier voomamelijk 

technische documenten waaronder veel tekeningen. De besluitvorming van het ontwerpproces, vaak in 

de vorm van notulen, wordt opgeslagen in lotus notes en in het ODD. 

Aan de impliciete kant wordt er veel kennis opgebouwd door de medewerkers van het project. Door 

middel van bijvoorbeeld lunchpresentaties probeert ment tijdens een project de rest van de organisatie 

duidelijk te maken waar men mee bezig is. Op deze wijze wordt dus ook door niet-projectleden een 

stukje kennis vastgehouden. Dit betreft voomamelijk kennis over de locatie van kennis bij andere 

projectgroepen en medewerkers (metakennis). 

De ervaring die door medewerkers van een projectgroep wordt opgebouwd is veruit de belangrijkste 

(impliciete) kennis component in deze fase van het ontwerpproces. 
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Hergebruik 

In het algemeen kan gesteld worden dat men niet veel tijd besteed aan het zoeken naar informatie in de 
verschillende databases. Men gaat eerst op zoek naar de personen waarvan men verwacht dat ze die 
kennis bezitten die men nodig heeft. Ontwerpers zoeken naar documenten om personen te vinden en 

ze zoeken naar personen om documenten te vinden (Hertzum et al 1999, Anderson et al 2001, Pinelli 
et al 1993), bij de afdeling R&D hgt daarbij dus de nadruk op het zoeken naar personen. 

Men gaat in deze fase van het ontwerpproces dus voomamelijk af op de eigen ervaring en de ervaring 
van collega' s. Door middel van een aantal vaste overlegmomenten en ad hoc bijeenkomsten of 
gesprekken wordt er kennis uitgewisseld. In de verschillende overlegorganen die bestaan binnen R&D 

worden er regelmatig problemen, bevindingen en ontwikkelingen doorgesproken. Deze vorm van 
impliciete kennis moet door de vertegenwoordigers van de verschillende projectgroepen 
doorgecommuniceerd worden naar de rest van de eigen projectgroep. Dit gaat gedeeltelijk expliciet via 
bijvoorbeeld notulen, anderzijds via overlegorganen in de eigen groep. 
De documenten waar men in deze fase naar zoekt zullen voomamelijk documenten zijn met informatie 
die vastgehouden is tijdens de ontwerpfase van voorgaande of gelijktijdige projecten en documenten 
met informatie uit de verificatiefase van deze projecten. 
Het komt in deze fase ook veelvuldig voor dat men bij toeval erachter komt dat iemand anders of een 
andere groep bepaalde kennis bezit die van nut kan zijn in het ontwerpproces. 

3.3.4 Conclusie design-/ ontwerpfase 

De gevonden problemen en aandachtspunten met betrekking tot hergebruik van kennis tijdens de 
ontwerpfase zullen in deze paragraaf behandeld worden. Er zal hierbij worden aangegeven of het om 
hergebruik of opslag gaat. Eerst zullen de problemen omtrent expliciete kennis behandeld worden, 
vervolgens de problemen omtrent impliciete kennis. 

Problemen en aandachtsgebieden omtrent expliciete kennis 

Systemen zijn niet ingericht om makkelijk te kunnen zoeken (hergebruik). dit uit zich in: 

• Het bestaan van veel verschillende databases. Elke projectgroep heeft zijn eigen database waar 
iedereen zijn documenten in plaatst. In deze fase van het project is de projectgroep al gegroeid 
(voorbeeld: momenteel is DCV de grootste groep met 23 personen) die allemaal documenten in de 
database plaatsen. Hierdoor is het overzicht weg. Alle medewerkers plaatsen hierin documenten 
waardoor de hoeveelheid data steeds groeit. Het komt er steeds meer op neer dat men vooraf al 
moet weten waar men moet gaan zoeken naar bepaalde informatie. 

Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruik ervan te bevorderen (opslag). dit uit 
zich in: 

• Ongestructureerde documenten waar zonder toelichting van de auteur weinig informatie uit te 
halen valt. Tecbniscbe principes die men ooit geprobeerd beeft staan soms wel bescbreven, maar 
de afwegingen waarom iets wel of niet gekozen is worden vaak niet vermeld. Hierbij komt het feit 
dat bij sommige documenten de plaatser van bet document iemand anders is dan de auteur. 
Hierdoor is bet lastig om extra informatie te verkrijgen. Documentatie uit andere projecten over 
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testspecificaties, beslissingen over technische principes en dergelijke worden niet tot nauwelijks 

opgezocht tijdens het ontwerpen. 

• Notulen van een vergadering worden aan een grote groep mensen rondgedeeld. Hierdoor ontstaat 

een overflow aan informatie en wordt belangrijke informatie over het hoofd gezien. Dit uit zich in 

medewerkers die niet weten waar andere medewerkers of andere projectgroepen mee bezig zijn. 

Notulen en dergelijke worden ongelezen doorgestuurd. Ook bij notulen wordt een sterke mate van 

' brongerichtheid' waargenomen. 

Problemen en aandachtsgebieden omtrent impliciete kennis 

Onbekendheid locatie kennishouders (metakennis)(hergebruik), dit uit zich in : 

• Men weet niet van de andere werknemers waar men mee bezig is. Dit geldt zowel voor de 

projectgroepen als geheel als binnen de projectgroepen. Dit wordt vaak toegeschreven aan 

tijdsdruk. 

• Er zijn bij R&D een aantal werknemers van detacheringbureaus. Deze gedetacheerde werknemers 

blijven vaak voor een langere periode bij R&D werken. Soms we! een paar jaar. Het beleid is er 

niet op gericht om gedetacheerde werknemers vast in dienst te nemen. De kennis die deze 

gedetacheerde werknemers opbouwen wordt daardoor niet door de organisatie vastgehouden. 

Ineffectieve uitwisseling impliciete kennis (hergebruik en opslag). dit uit zich in : 

• In verschillende overlegorganen wordt de voortgang en de problemen van het project besproken. 

Ook bestaan er vaktechnische overlegstructuren. Niet bij elk overleg is de hele groep aanwezig 

(soms is er bij een overleg geen enkele vertegenwoordiger van een bepaalde groep aanwezig) en 

moet de verkregen informatie aan de rest van de groep doorgegeven worden. Dit gaat niet altijd 

even efficient. Dit uit zich in situaties waarbij men er bij toeval achterkomt dat men met hetzelfde 

principe bezig als een andere projectgroep. De overlegorganen zijn een doel op zich geworden. 

Men weet niet beter dan dat men in een bepaald overleg bepaalde zaken bespreekt. Er wordt niet 

gereflecteerd of men nog de juiste zaken bespreekt en dus nog bezig is met het nuttig uitwisselen 

van kennis. 

• Projecten worden niet tussentijds geevalueerd. Men benoemt dus niet de positieve en minder 

positieve of verbeterpunten van een project. De feedback en reflectie bij de ontwerpers ontbreekt 

dus. Zij zullen niet terugkijken en actief proberen op te merken wat ze wellicht beter hadden 

kunnen doen. Latere projectgroepen kunnen dus niet zien of een gekozen ontwerp inderdaad de 

verwachtingen heeft waargemaakt die men had van het product. 

• De cultuur bij R&D. Ontwerpers zijn geneigd om hun eigen ontwerp te willen uitwerken. 

Waarschuwingen over patenten die geschonden worden of technische oplossingen of principes die 

niet werken hoort men Iiever niet. Medewerkers van de technologiegroep mechanical 

development, degenen die de uitontwikkelde producten beheren, worden nauwelijks geraadpleegd. 

Het zogenaamde 'jatten van ideeen' van andere projectgroepen wordt beschouwd als iets dat je 

niet kunt maken. Dit leidt ertoe dat er weinig ideeen of technische principes uitgewisseld worden 

tussen de verschillende projectgroepen. 
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3.3.5 Algemene aandachtspunten die van toepassing zijn op het hele 
ontwerpproces 

• Langer zoeken naar kennis en informatie (hergebruik) 

In de toekomst zal de kennisbehoefte alleen nog maar stijgen. De modules die bij R&D ontwikkeld 

worden zijn steeds ingewikkelder van aard. Ook stijgt bet totale aantal ontwerpen en is de hoeveelheid 
producten die beheerd moet worden dus elke dag groeiende. Dit zorgt ervoor dat de ontwerper 

enerzijds een grotere behoefte aan kennis heeft en anderzijds die kennis uit een steeds grotere 
hoeveelheid impliciete en expliciete kennis zal moeten gaan zoeken. Dit werkt in de hand dat men 
steeds langer op zoek zal zijn naar kennis zonder dat dit zich uitdrukt in beter hergebruik van kennis. 

• Leeftijd bij R&D (opslag) 
De gemiddelde leeftijd bij R&D is behoorlijk laag. De afgelopen jaren is een aantal ervaren 

werknemers bij R&D vertrokken. Tevens is de afdeling de laatste jaren fl.ink gegroeid. De nieuwe 
werknemers zijn bijna allemaal net afgestudeerde jonge mensen die nieuw zijn in bet bedrijf De 
combinatie van deze twee zaken heeft er toe geleid dat er een flinke hoeveelheid ervaring is 
verdwenen. Bovendien hebben degenen die de plekken opvullen enerzijds bet probleem dat ze een 
sterkere behoefte hebben om keuzes beter te verantwoorden, wegens een gebrek aan ervaring, en dat 
men anderzijds geen oude, ervaren collega's om zich heeft om die zekerheid bij te zoeken. 

• Zelf uitzoeken in plaats van vragen (hergebruik) 

De constructeurs bij R&D zoeken liever zelf zaken tot de bodem uit dan dat ze aan collega' s om 
opheldering gaan vragen. Dit geldt in gevallen waarbij de constructeur een uitdaging ziet in bet 
ontwerp en uit nieuwsgierigheid zelf wil leren hoe bet zit. Dit is niet per definitie verkeerd aangezien 
bet bijdraagt aan de ontwikkeling van de constructeur, maar in sommige gevallen zal bet gezien de tijd 
of om andere redenen niet wenselijk zijn dat dit gebeurt. 

3.3.6 Toetsing van bevindingen tijdens de analysefase 

De gegevens op basis waarvan bet hergebruik is geanalyseerd zijn voortgekomen uit gesprekken, 
interviews, enquetes en groepsdiscussies, dit is beschreven in bet hoofdstuk methodologie (hst. 2). Om 

de bevindingen en aannames van de analysefase te toetsen is er bij een representatief deel van de 
afdeling een gesloten enquete afgenomen. Bij het samenstellen van de groep is getracht zoveel 
mogelijk mensen van verschillende projectgroepen te bereiken. Ook hebben enkele projectleiders en 
medewerkers van de technologiegroepen een enquete ingevuld (zie tabel 2.2). In bijlage J is de 
volledige uitslag van de enquete weergegeven. In bijlage K is de uitslag van de enquete weergegeven 
waarbij de vragen geclusterd zijn naar de probleemgebieden zoals die in dit hoofdstuk gedefinieerd 

zijn. Een gedeelte van de vragen van de gesloten enquete bleek achteraf niet relevant of verkeerd 
geformuleerd, de uitslag daarvan is daarom weggelaten in bijlage K. 

In de categorie 'systemen zijn ingericht om makkelijk informatie uit te halen' zijn er aan de 
respondenten vier vragen voorgelegd. Deze vragen zijn allen positief aan de stelling beantwoord. 
Hierbij varieerde de mate van overeenkomst van 77 tot 92 procent. De aannames met betrekking tot de 
problemen in deze categorieen zijn dus bevestigd. 
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In de categorie 'documenten warden niet gemaakt met het doe! om hergebruikt te warden' zijn er aan 

de respondenten eveneens vier vragen voorgelegd. De belangrijkste vraag hierbij was of uit 

documentatie goed is af te leiden waarom bepaalde keuzes en afwegingen zijn gemaakt (vraag 20). 92 

procent van de respondenten was het hiermee eens. De overige vragen werden minder sterk bevestigd 

(76, 60 en 56 procent), maar toch genoeg om de hoofdstelling voor waar aan te kunnen nemen. 

In de categorie 'omvang van de beschikbare informatie' zijn drie vragen beantwoord door de 

respondenten. Men onderschrijft hier onder andere dat de modules die men bij R&D ontwerpt steeds 

ingewikkelder worden (72 procent). Behalve dat de beschikbare informatie per module toeneemt 

omdat men meer techniek dient te omschrijven, kan hier ook uit geconcludeerd worden dat de 

behoefte aan het uitwisselen van impliciete kennis zal gaan stijgen. De twee andere vragen werden 

eveneens overtuigend in het voordeel van de stelling beantwoord met 83 en 67 procent. De 

respondenten zijn het dus overwegend eens met de stellingen die met betrekking tot expliciete kennis 

geformuleerd zijn. 

De aannames met betrekking tot het hergebruiken van impliciete kennis zijn getoetst middels zes 

vragen in de categorie onbekendheid locatie kennishouders (metakennis) en zeven vragen in de 

categorie inefficiente uitwisseling impliciete kennis. Bij deze vragen was de verdeeldheid onder de 

respondenten groter. Bij enkele vragen leidde dit ertoe dat het leek of de stelling verworpen diende te 

worden naar aanleiding van de uitslag. Na het verwerken van de enquete zijn de stellingen waarover 

twijfel bestond voorgelegd aan enkele !eden van de klankbordgroep. Uit de vragen 3, 18 en 28 (deze 

vragen hadden alledrie betrekking op locatie van kennishouders) kwam niet een overtuigende score 

die wees op aanname van de stelling. Uit de aanvullende gesprekken bleek dat medewerkers in 

principe we! de ruimte hebben om andere medewerkers behulpzaam te zijn, maar dat men vaak buiten 

de eigen projectgroep niet weet wie welke competenties bezit en waar welke kennis zit. Uit de vragen 

1 en 2 bleek tevens het hoge gehalte impliciete kennis bij R&D, hetgeen de !age score van de 

stellingen bij de vragen 3, 18 en 28 enigszins verklaart; men is zich niet bewust van de aanwezigheid 

van de kennis door het impliciete karakter. De overkoepelende stelling ' onbekendheid locatie 

kennishouders ' was volgens zes van de zeven !eden waarmee gesproken is juist. 

Een cruciale vraag is vraag 17. Deze vraag refereert rechtstreeks aan de rechtmatigheid van dit 

afstudeerproject. De uitslag van de vraag ( eens: 8; niet eens: 17) zou er op duiden dat de stelling van 

vraag 17 niet waar is. De uitslag dient echter anders ge1nterpreteerd te worden. Bijna een derde van de 

respondenten geeft aan dat ze het eens is met de stelling. Als hier bij opgeteld wordt dat onder de rest 

van de respondenten nog een groep mensen is die zich niet bewust is geweest van aanwezige kennis 

(die tot andere inzichten en beslissingen zou hebben geleid), zou een conclusie kunnen zijn dat 

metakennis (locatie van kennis en kennishouders) een wezenlijk aandachtspunt is. Na controle bleek 

dat de respondenten die het eens waren met de stelling uit meerdere projectgroepen afkomstig waren 

en verschillende functies bekleden. Dit maakt het aannemelijk dat zij niet allen aan hetzelfde geval 

refereerden bij het beantwoorden van de vraag. Deze interpretatie is middels aanvullende gesprekken 

met enkele projectleiders en de technologiemanagers besproken en heeft er toe geleid dat 

onbekendheid locatie kennishouders en inefficiente uitwisseling impliciete kennis in dit project beide 

als probleemgebied zijn meegenomen. 

Dat impliciete kennis de kennissoort is die de boventoon voert bij R&D werd wel bevestigd (64 en 84 

procent), dit was een belangrijk gegeven voor een oplossingsrichting bij het ontwerp later in dit 

project. De vragen 8 en 9 betroffen vragen over projectevaluatie bij R&D. Dat bij beide vragen zes 

respondenten het met de stelling eens zijn mag opmerkelijk gevonden worden omdat men bij R&D 
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niet aan projectevaluatie doet, zoals bleek uit de aanvullende gesprekken en groepsdiscussies. Dit is 
tevens een aanleiding geweest om aan te nemen dat bij enkele andere vragen men 'gekleurd' 
geantwoord heeft. 

Op het formulier waarop de enquete beantwoord moest worden was bij elke vraag ruimte gereserveerd 
om opmerkingen of commentaar te kunnen geven. Enkele opvallende uitspraken of toelichtingen zijn 

in tabel 3 .1 weergegeven. 

"Het wiel wordt hier regelmatig opnieuw uitgevonden" 

"In mijn werk heb ik niks met octrooien te maken" (van een medewerker van een projectgroep die 

onlangs flinke vertraging heeft opgelopen doordat het ontwerp teveel leek op dat van de concurrent, 
die een octrooi heeft op dat specifieke product) 

Als antwoord op een vraag over de bruikbaarheid van databases: " ... . bli.jkbaar gebruik ik geen 

informatiesystemen ... . " 

"Ti.jdens een overleg wordt nuttige kennis opgerakeld, deze slaat echter ter plekke weer neer en er 

wordt vervolgens niets meer mee gedaan" 

"Ti.jdens een project is het mogeli.jk om kennis van andere projectgroepen te gebruiken (vraag I 8), 

mits je ti.jdig op de hoogte bent van het bestaan van die kennis .... . " 

"Er is we! steeds meer data en informatie beschikbaar, maar de hoeveelheid bruikbare kennis li.jkt af 

te nemen omdat we door de bomen het bos niet meer zien" 

Tabel 3.1: enkele opmerkingen uit de enquetes. 

3.3.7 Analyse samengevat 

Naar aanleiding van de bevindingen in de analysefase met betrekking tot het hergebruik van kennis in 

het ontwerpproces, kan geconcludeerd worden dat de twee meest relevante fases in het ontwerpproces 
voor dit afstudeerproject de haalbaarheidsstudie en de ontwerpfase zijn. De hoofdpunten uit deze twee 
fases zullen hier kort samengevat worden waarna in paragraaf3.4 een conclusie getrokken wordt over 

het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. 

Is het hergebruik van kennis bi.j R&D echt een probleem? 

De problemen die in de analysefase naar voren kwamen met betrekking tot het hergebruiken van 
kennis zijn middels de gesloten enquete geverifieerd bij een significant aantal medewerkers van R&D, 
zie ook de vorige paragraaf. Bij enkele stellingen kwam niet een eenduidige score naar voren, daarom 
zijn deze stellingen aan enkele leden van de klankbordgroep voorgelegd. Tevens zijn de uitkomsten 
van de gehele analysefase teruggekoppeld aan de klankbordgroep middels twee brainstormsessies. 
Deze groep mensen vond de problemen herkenbaar en kon zich vinden in de wijze waarop de 

problemen verwoord waren. De vraag of het hergebruik van kennis dus daadwerkelijk een probleem is 
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kan positief beantwoord worden en rechtvaardigt de analyse. Op welke wijze het niet optimaal 

hergebruiken van kennis zicht uit en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen zullen hieronder 

worden samengevat. 

De haalbaarheidsstudie 

Het belangrijkste aspect van de haalbaarheidsstudie is het duidelijk krijgen wat de functionaliteit van 

het te ontwerpen product moet worden. Hierbij is kennis uit het verleden over eerdere 

haalbaarheidsstudies samen met het inzicht in de markt en de wens van (potentiele) klanten het 

belangrijkst. Momenteel bestaat de opslag van kennis in deze fase uit werkdocumenten die door de 

projectleider en de groep tijdens deze fase gebruikt worden (expliciet) en uit de ervaring die door de 

projectleider en de groep wordt opgedaan (impliciet). Het hergebruik van kennis in deze fase bestaat 

voomamelijk uit de eigen ervaring van medewerkers van R&D (impliciet). De kennis die onvoldoende 

wordt hergebruikt is de kennis met betrekking tot de markt, het opstarten van een project en keuzes en 

beslissingen met betrekking tot het gekozen concept. 

De design-I ontwerpfase 

In de designfase van het ontwerpproces wordt door een projectgroep het gekozen concept uitgewerkt 

tot een product. In deze fase gaat het over het hergebruiken van kennis met betrekking tot: 

• Kleine stukken systeem met een bepaalde functionaliteit (expliciet) 

• Technische principes (expliciet en impliciet) 

• Technische documentatie (expliciet) 

• Keuzes en afwegingen gemaakt in het ontwerpproces (impliciet) 

• Eerder ontwikkelde producten/ modules (expliciet en impliciet) 

Het vasthouden van kennis gebeurt voor een dee! door middel van documentatie (expliciet) . Het 

grootste dee! van de kennis wordt echter vastgehouden in de vorm van ervaringsopbouw van de 

medewerkers (impliciet). Het hergebruik van kennis is voor het grootste deel gericht op de impliciete 

kennis van collega' s. Door de kennisintensieve omgeving van R&D is veel kennis specialistische 

kennis, dus moeilijk of niet vast te leggen en slechts bij enkele personen aanwezig. De kennis die 

onvoldoende wordt hergebruikt is terug te vinden in alle vijf de categorieen. Hierbij is het 

hergebruiken van kennis met betrekking tot keuzes en beslissingen in het ontwerpproces het grootste 

gemis in het huidige ontwerpproces. 

Oorzaken die hergebruik van kennis in de weg staan 

Het niet voldoende hergebruiken van kennis heeft in de twee fases die hier besproken zijn in beide 

fases feitelijk dezelfde oorzaken. Deze oorzaken zullen hier kort samengevat worden. In tabel 3.2 

staan alle oorzaken in een overzicht nog eens gerangschikt. 

De problemen omtrent de expliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

I. Systemen zijn niet ingericht om makkelijk informatie uit te halen (hergebruik) 

II. Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruikt te worden ( opslag), de wijze 

van schrijven en de locatie waar het opgeslagen wordt zijn niet helder 

III. Omvang beschikbare informatie (hergebruik) 
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De problemen omtrent de impliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

IV. Onbekendheid locatie kennishouders (hergebruik) 

V. Inefficiente uitwisseling impliciete kennis ( opslag en hergebruik) 

Expliciet Impliciet 

Opslag • documenten worden niet gemaakt om • leeftijd bij R&D 
hergebruikt te worden • vertrek ervaren mensen 

• structuur documenten • relatief jonge, nieuwe medewerkers 

• brongerichtheid documenten • inefficiente uitwisseling kennis 

• ongerichte verspreiding • overlegorganen 

• ontbreken evaluatie 

• cultuur bij R&D 

Hergebruik • systemen zijn niet ingericht om makkelijk • onbekendheid locatie kennishouders 

informatie uit te halen ( metakennis) 

• veel verschillende db' s • onbekendheid taken/ werkzaamheden 

• omvang beschikbare informatie afdelingsgenoten 

• detachering 

• auteur verschilt van plaatser doc. 

• inefficiente uitwisseling kennis 

• overlegorganen 

• ontbreken evaluatie 

• cultuur bij R&D 

Tabel 3.2. Overzicht van de gevonden oorzaken uit de analysefase 

In bijlage N worden de verschillende oorzaken die in de analyse naar voren zijn gekomen middels een 

Ishikawa-diagram met elkaar in verband gebracht. De rode pijlen geven enige dwarsverbanden aan 

tussen de verschillende oorzaken. 

De vijf genoemde punten (I t/m V) hebben in meer of mindere mate betrekking op beide fases. 

Hiemaast is het zo dat in de ontwerpfase de cultuur bij R&D een grote invloed heeft op het hergebruik 
van kennis. Een R&D' er is niet geneigd om uit zichzelf te gaan zoeken naar kennis in de organisatie. 

Dingen 'jatten' van andere projectgroepen is tegen de ongeschreven regels en het eigen ontwerp wordt 

sterk verdedigd, ook als er aanwijzingen zijn dat patenten geschonden worden of wanneer men iets 
probeert dat in het verleden al eens mislukt is. Een R&D' er zoekt in zijn eigen netwerk naar kennis en 

zal daarbuiten geen mensen zoeken die bepaalde kennis bezitten. Het eigen netwerk bestaat dan 

meestal uit personen uit zijn eigen projectgroep of personen uit vorige projectgroepen. Delage 

gemiddelde leeftijd bij R&D draagt bier negatief aan bij . 
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3.4 Conclusie 

In de huidige R&D organisatie is men vooral afbankelijk van het hergebruiken van impliciete kennis. 

Impliciete kennis wordt echter onvoldoende vastgehouden en datgene dat wordt vastgehouden wordt 

niet gevonden of inefficient uitgewisseld. Hiernaast zijn er ook aan de expliciete kant van het 

hergebruik van kennis problemen en oorzaken te vinden die een remmende werking op het hergebruik 

van kennis hebben (zie tabel 3.2). Men is zich niet bewust van de kennis die er aanwezig is (ontbreken 

metakennis), men weet niet waar welke kennis te vinden is en welke persoon welke competenties of 

ervaring bezit. Een belangrijk aspect van de te hergebruiken kennis zijn de beslissingsmomenten en de 

gemaakte afwegingen tijdens het ontwerpproces. Deze zijn vaak niet gedocumenteerd en kunnen vaak 

ook niet op een dusdanige manier gedocumenteerd worden dat het makkelijk te hergebruiken is. Deze 

impliciete kennis wordt niet efficient hergebruikt door de rest van de afdeling, de oorzaken hiervan 

zijn zowel te vinden in de opslag als de wijze van hergebruik. 

Keuze oplossingsrichting voor het ontwerp 

De gevonden problemen en hun oorzaken in combinatie met het grote aandeel van impliciete kennis in 

het ontwerpproces vragen om een ontwerp op het vlak van een personalisatie- of socialisatiestrategie 

(Hansen 1999, Koskinen 2004, Newell et al 2002) om het hergebruik van kennis te verbeteren. De 

problemen op het vlak van de expliciete kennis zouden echter meer gebaat zijn bij een 

codificatiestrategie. Momenteel zit Smarteam (PDM-tool) in de opstartfase, de verwachting is dat dit 

een flinke verbetering gaat brengen voor het hergebruik van expliciete kennis. De oplossingsrichting 

voor het ontwerp zal dus voornamelijk een personalisatie- of socialisatiestrategie nastreven met daarbij 

in mindere mate aandacht voor het codificeren en expliciteren van kennis. Deze tweeledige strategie is 

in veel gevallen goed te combineren en kan tot verbeterde resultaten leiden op zowel het vlak van het 

hergebruiken van impliciete kennis als van expliciete kennis (Hansen et al, 1999). Deze strategie past 

ook goed bij de cultuur van de afdeling R&D: men pleegt liever overleg dan <lat er iets op papier gezet 

wordt. 
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4. Ontwerp: Projectevaluatie en Kennisinventarisatie bij R&D 

Het doe/ van dit afstudeerproject is om het hergebruik van kennis op de afdeling R&D te verbeteren. 

Om dit te bewerkstelligen is er voor gekozen om in de werkwijze van R&D projectevaluatie in te 

voeren. Het uiteindelijke ontwerp van de projectevaluatie dient zoveel mogelijk van de problemen die 

in de analysefase naar voren zijn gekomen te verhelpen of te verbeteren. 

Na een korte theoretische beschouwing over projectevaluaties, zal in dit hoofdstuk beschreven worden 

hoe het proces verlopen is omtrent het vaststellen van de wijze van projectevaluatie bij R&D. De drie 

vormen van evaluatie worden besproken en uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

implementatieplan. 

4.1 Keuze voor projectevaluatie 

Naar aanleiding van de conclusie van de analyse naar bet hergebruik van kennis is er middels een 
brainstormsessie met de afstudeerders en begeleiders besloten om een methode voor projectevaluatie 
te ontwerpen. Deze keuze is middels twee presentaties aan de klankbordgroep voorgelegd en deze 
stemden in met de keuze. Aansluitend aan de presentaties is er middels een brainstormsessie een beign 

gemaakt met de invulling van de methode voor projectevaluatie. Een belangrijk argument om voor het 
ontwerpen van een methode voor projectevaluatie te kiezen, was dat de oplossing zich wegens de 
grote factor impliciete kennis in het ontwerpproces op een personalisatiestrategie of 
socialisatiestrategie diende te richten. Er zijn een aantal mogelijkheden besproken die bier aanvulling 
aan konden geven, waaronder adviesorganen, mentorschap van medewerkers onderling en een 
structurele wijze van projectevaluatie. Vooral bet ontbreken van een gestructureerde wijze van 

projectevaluatie (socialisatiemoment) was een erg opvallend punt tijdens de analysefase. Het 
evalueren van producten, processen en werkwijzen is essentieel bij ontwikkelprocessen zoals die bij 
R&D gebezigd worden (van Aken et al 2001 , in 't Veld 1985, Weggeman 1997). De precieze 
invulling die aan bet ontwerp gegeven wordt, zal zich specifiek op de bij R&D geconstateerde 
problemen moeten richten en deze zoveel mogelijk verhelpen. 
Het evalueren van projecten valt binnen de personalisatie- en socialisatiestrategie zoals Hansen (1999) 

en Koskinen (2004) die omschrijven. Door middel van bet evalueren van bet project tijdens een 
evaluatiesessie (socialisatiemoment) reflecteert een groep waarom en hoe bepaalde beslissingen tot 
stand zijn gekomen. Tevens worden de groepsleden zich beter bewust van de kennis die ze hebben 
opgedaan in bet project. Men gaat zich daardoor actief bezig houden met kennis en met de locatie van 
kennis (metakennis). Dit instrument richt zich daarbij op verwerving en opslag, de bestaande kennis 
wordt beter vastgehouden en er wordt soms ook nog nieuwe kennis benoemd/ gegenereerd. Om het 

hergebruik van kennis te bevorderen, is naast een methode voor projectevaluatie bet instrument 
'kennisinventarisatie' ontworpen. 
De tweeledige strategie om het ontwerp zowel op de personalisatie- als op de codificatiestrategie te 
richten uit zich ongeveer in een 80-20-verhouding. Toch is ook het codificatiegedeelte -van belang om 
kennis vast te houden voor de lange termijn (zie bet probleem met de ervaren werknemers die 
vertrokken). Op termijn zullen hierdoor ook de intemalisatie- en combinatieprocessen (Nonaka et al, 
1995) bij R&D meer resultaat gaan opleveren. De medewerkers van R&D kunnen dan namelijk zelf 

meer kennis uit de geexpliciteerde kennis halen wanneer de kennishouder niet meer aanwezig is. 
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4.2 Projectevaluaties 

Door middel van projectevaluatie kan een bedrijf, organisatie of afdeling lering trekken uit haar eigen 

handelen. Door terug te blikken op genomen stappen en genomen beslissingen, kunnen er positieve en 

minder positieve leerpunten herkend worden. Deze leerpunten zouden in een volgend project of proces 

voor een verbetering van de prestatie van dat project of proces moeten leiden. Bij veel bedrijven 

bestaat het besef <lat evaluaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de prestatie. Ook in een 

R&D-omgeving kan men veel leren van projecten uit het verleden, ondanks <lat het bij R&D

afdelingen om een exploratieve werkomgeving gaat en men veel met nieuwe kennis te maken heeft. 

Desondanks wordt er op R&D-afdelingen in slechts 20% van de gevallen aan projectevaluatie gedaan 

(Menke 1997; Von Zedtwitz 2003). De R&D-afdeling van Vanderlande behoort op <lit moment dus tot 

de 80% die niet aan projectevaluatie doet, middels <lit afstudeerproject schaart Vanderlande zich 

wellicht bij de 20% die dit wel doen. 

Er zijn veel verschillende varianten van projectevaluatie denkbaar. Elke wijze van evalueren heeft zijn 

voor- en zijn nadelen. Sommige evaluaties zullen ook voor de ene organisatie wel en voor de andere 
niet werken. Vooral het afstemmen van het proces en de wijze van evalueren op de organisatie zijn dus 

avn groot belang (Busby 1999, Newell 2004, Weggeman 1997). Er dient een helder en inzichtelijk 

proces te zijn waarbij het voor alle aanwezigen duidelijk is wat de procedure en het doel is tijdens een 

evaluatiesessie. 

Newell (2004) benadrukt <lat bij het evalueren van projecten er nadrukkelijk gekeken dient te worden 

naar de processen en procedures waar een projectgroep mee gewerkt heeft en niet alleen naar het 

resultaat van een project. Tevens constateert zij <lat in een aantal gevallen actief de geleerde lessen of 

opgedan_e kennis aan de rest van de organisatie overgedragen dient te worden, zij noemt <lit de 

"community-approach to cross-project learning". Het overdragen van de kennis kan middels 

presentaties, communities-of-practice of via meester-gezel-relaties. 

Het moment van evalueren dient zo kort mogelijk op de afloop van een project of beslissing te 

gebeuren (DeFillipi, 2001). Hierdoor zullen medewerkers het best weten te motiveren waarom 

bepaalde keuzes zijn gemaakt of acties zijn ondernomen. 

Argyris en Schoen (1978) maken onderscheid tussen 'single-loop learning' en 'double-loop learning'. 

Bij single-loop is er sprake van een organisatie die aan de hand van bestaande normen afwijkingen 

corrigeert. Bij double-loop is er sprake van het ter discussie stellen van de normen waaraan 

afwijkingen gemeten worden. Het evalueren van projecten kan hierbij dus als double-loop learning 

gezien worden. Nog een niveau hoger zou nog een loop benoemd kunnen worden, namelijk degene die 

de evaluatie ( of de tweede loop) ter discussie stelt. Hislop (2005) noemt <lit 'Deutero'. 

4.3 Omgevingsfactoren en Barrieres 

In een organisatie zijn een aantal omgevingsfactoren en mogelijke barrieres te herkennen die van 

(negatieve) invloed kunnen zijn op de bedrijfsprocessen in het algemeen en hier in het bijzonder op het 

hergebruiken van kennis en het houden van projectevaluaties. In meer of mindere mate zullen ze de 

werking van het gekozen ontwerp kunnen afzwakken. Voor zover mogelijk is er in het ontwerp 
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rekening gehouden met de invloed van de verschillende omgevingsfactoren en barrieres die hier 
besproken gaan worden. Het zijn echter voomamelijk culturele en psychologische aspecten die in het 
gekozen ontwerp door de proceseigenaar en facilitators in acht genomen dienen te worden. 

Von Zedtwitz (2003) beschrijft de volgende barrieres in een organisatie (zie ook figuur 4.1): 

• Psychologische barrieres: de mens is beperkt in zijn vermogen tot leren uit ervaring op twee 

manieren. Ten eerste heeft men moeite om de precieze consequenties van genomen acties te 
herkennen. Ten tweede heeft de mens een selectief geheugen en worden bepaalde zaken 

simpelweg niet 'opgeslagen' in het geheugen. In projectevaluaties kan dit zich uiten doordat de 
aanwezigen alleen de makkelijke punten benoemen en de complexere zaken laten rusten. 

• Groepsgerelateerde barriere: in een groep spelen allerlei sociale en eventueel politieke belangen 

mee. Hierdoor zal kritiek zwakker geuit worden waardoor het effect van een evaluatie afneemt. 
Men hecht meer belang aan de onderlinge relaties met collega's als aan het leren van ervaringen. 

Een laatste punt hier is dat men bang is om zelfkritisch te zijn vanuit het oogpunt van de eigen 
carriere. 

• Beleidsmatige barriere: vanuit het management hgt er op werknemers een zekere druk om 

projecten binnen een bepaalde tijd af te krijgen. Evalueren neemt tijd in beslag en niet altijd wordt 
deze tijd de werknemers gegund. 

• Kennis gerelateerde barriere: Kennis kan in sommige gevallen erg aan een specifieke context 

gerelateerd zijn. Hiemaast is kennis vaak een abstract begrip en voor sommige personen moeilijk 
te·benoemen of te omschrijven. 

Lipshitz et. al (2002) hebben de volgende aspecten omschreven die van invloed kunnen zijn op 

proj ectevaluaties: 

• Transparantheid: de mate waarin een werknemer duidelijk kan maken aan anderen wat hij denkt 

en doet. Dit zorgt er voor dat anderen beter feedback kunnen geven aan de werknemer. 

• Integriteit: de mate waarin werknemers bereid zijn andere werknemers zo goed mogelijk van 
feedback te voorzien en wa,arin werknemers bereid zijn een zelfde vorm van feedback te 
accepteren over zichzelf. 

• Onderwerpfocus: de mate waarin men zich concentreert op de relevantie van informatie die 
gebruikt wordt in plaats van dat men meer waarde hecht aan informatie van iemand van een 
hogere rang binnen het bedrijf. 

• Volledigheid van gegevens: de mate waarin men streeft een volledig beeld van de situatie te 

hebben alvorens men een evaluatie uitvoert. 

• Verantwoordelijkheid: de mate waarin men verantwoordelijkheid neemt voor zowel het leren als 

het implementeren van leren door de organisatie. 
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Psychologisch: 
1) beperl<t vermogen 
tot reflecteren 
2) selectief geheugen 

Beleidsmatig: 
1) tijdsdruk door mgt 
2) bureaucratie 

Barrieres voor 
projectevaluaties/ de 
lerende organisatie 

Keonisgerelateerd · 
1) contextspecifiek 
2) abstract 

Groepsgerelateerd: 
1) sociale en 
politieke bela ngen 
2) terughoudend in 
zelfkritiek 

INDUSTRIES 

Figuur 4.1: Barrieres voor projectevaluatie (Zedtwitz, 2003) 

Busby (1999) herkent een aantal soortgelijke barrieres voor het goed kunnen evalueren van projecten. 
Hij constateert dat men zich er terdege van bewust dient te zijn dat: 

• Projectevaluaties tijd kosten 

• De evaluaties verlangen dat er naar de problemen van gisteren worden gekeken 

• Sociale relaties een hogere prioriteit hebben als organisational learning 

• Mensen denken dat het noodzakelijk is om zelf de ervaring doorgemaakt te hebben om te kunnen 

leren van ervaringen. Oftewel, het is niet mogelijk om te leren van andermans ervaringen. 

Een aantal zaken dienen tijdens een evaluatiesessie door de facilitator in acht genomen te worden om 

een beter resultaat te krijgen (Busby, 1999): 

1. moedig diepgaande analyse aan, probeer tot de kem van het probleem te komen 

2. moedig aan om diep in het verleden te zoeken naar oorzaken en gevolgen 

3. ontmoedig beschrijvingen die te globaal en te algemeen zijn 

4. plan vervolgacties op evaluaties goed en breng mogelijke gevolgen in kaart 

5. nodig extemen uit met een zeker overwicht en draagvlak in de organisatie ter ondersteuning 

Bij de projectevaluaties zal met al deze factoren rekening gehouden moeten worden, met name door de 

proceseigenaar en de facilitators. Bij de beschrijvingen van de inhoudelijke evaluatie, de 

kennisinventarisatie en de projectleidersevaluatie verderop in dit hoofdstuk, zullen specifieke punten 

die van belang zijn voor dat onderdeel benoemt en besproken worden. 
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4.4 Orie Pijlers onder Projectevaluatie 

Tijdens individuele gesprekken met de projectleiders van R&D en de twee groepsdiscussies 1s 

gebleken dat er beboefte bestaat aan een ontwerp dat uit drie boofdaspecten bestaat: 

1. Inboudelijke evaluatie (eindevaluatie en tussentijds). 
2. Kennisinventarisatie aan bet begin van een project. 

3. Projectleidersevaluatie (eindevaluatie en tussentijds). 

Deze drie aspecten zullen verderop in de tekst verder worden uitgewerkt en toegelicbt. De eerste twee 

aspecten bangen sterk met elkaar samen. De kennisinventarisatie is een middel om actief de 

inboudelijke evaluatie te gaan (ber)gebruiken. Deze twee aspecten gaan direct in op de problemen die 

in de analysefase van dit project geformuleerd zijn. Tijdens de gesprekken en discussies bleek ook aan 

een projectleidersevaluatie veel beboefte. Naar aanleiding daarvan is besloten om dit derde aspect ook 

mee te nemen in bet ontwerp. 

4.5 Eisen en Ontwerpkeuzes 

De eisen en ontwerpkeuzes waaraan een uiteindelijk ontwerp moet/ kan voldoen, zijn afgeleid uit de 
analyse naar bet bergebruik van de aanwezige kennis, uit de randvoorwaarden en uit de context. Er 

kunnen functionele eisen (prestatie-eisen), randvoorwaarden, gebruikerseisen en ontwerpbeperkingen 
(Van Aken et al, 2001) berkend worden. De specificaties zullen hier bebandeld worden, vervolgens 

zullen de lnboudelijke Evaluatie, de Kennisinventarisatie en de Projectleidersevaluatie ieder op zicb 

behandeld worden. 

Functionele Eisen (prestatie-eisen) aan bet ontwerp: 

• De gekozen vorm van projectevaluatie (bestaande uit drie boofdaspecten) dient bet bergebruik van 

kennis bij de afdeling R&D te verbeteren. Tevens: de evaluatie moet bijdragen aan bet opbouwen 

van metakennis van de medewerkers bij R&D. 

• De inboudelijke evaluaties dienen zicb te richten op bet evalueren van beslissingen die tijdens bet 

ontwerpproces zijn genomen. Het gaat bierbij voomamelijk om gekozen opties, afgevallen opties 

en de motivatie en bet proces acbter een keuze. Hier is een raakvlak met de PSDM-metbodiek 

(Kepner & Tregoe, 1998) te berkennen die bij R&D toegepast wordt, met name met de 

besluitvormingsanalyse (BA). 

• De projectleidersevaluatie dient zicbt te ricbten op projectmanagement gerelateerde zaken. 

Belangrijke punten die bierin terug dienen te komen zijn onder andere relatiemanagement 

(omgaan met leveranciers, andere afdelingen, (inteme) klanten, etc.), planning, teamsamenstelling, 
complicaties tijdens ontwerpproces, etc. Er zijn bier verscbillende onderwerpen denkbaar. 

De randvoorwaarden waaraan bet ontwerp moet voldoen: 

• Er dient een zogenaamde 'proceseigenaar' gekozen te worden die verantwoordelijk is voor bet 

uitvoeren en bet bebeer van de evaluaties. Deze rol dient bij voorkeur in de taakomscbrijving van 

een bepaalde functie te worden opgenomen. (Er is besloten om deze taak neer te leggen bij de 

manager van R&D Support en de twee tecbnologiemanagers. Deze personen zullen later beslissen 

wie uiteindelijk deze taak in de toekomst zal blijven uitvoeren.) 
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• Draagvlak door management. Het management van de afdeling R&D dient achter de gekozen 

wijze van projectevaluatie te staan en deze ook te stimuleren bij de medewerkers. Het 

management kan in deze zin gezien worden als de manager van R&D, de manager van R&D 

Support, de technologiemanagers en de projectleiders. 

• Er dient tijd beschikbaar gesteld te worden door het management voor het uitvoeren van de 

evaluaties. 

• Onafhankelijkheid/ onpartijdigheid van de evaluatie. Het gaat bij de evaluaties niet om het 

beoordelen van mensen maar om het beoordelen van processen en beslissingen. Tevens dienen de 

facilitators en de proceseigenaren niet direct betrokken te zijn geweest in het project <lat 

geevalueerd wordt. 

Er zijn een aantal gebruikerseisen gedefinieerd, deze dienen de bruikbaarheid te bevorderen: 

• Er dient een aantal mensen te zijn binnen de afdeling R&D die de rol van facilitator op zich kan 

nemen. Voor de inhoudelijke evaluatie zal deze rol gedragen worden door dezelfde personen als 

die proceseigenaar zijn, de manager van R&D Support en de twee technologiemanagers. Bij de 

kennisinventarisatie zal de projectleider van de betreffende groep als facilitator optreden naast een 

van de technologiemanagers. Bij de projectleidersevaluatie zal de rol van facilitator gedragen 

worden door een senior projectleider en de manager van R&D Support. Op termijn zal bekeken 

worden of deze rol ook door andere personen gedragen kan worden. 

• Het format zoals <lat gebruikt gaat worden tijdens een evaluatie, dient zo ingericht te zijn <lat de 

gegevens die vastgelegd worden direct weer bruikbaar zijn voor derden . Het format dient dus zo 

gekozen te worden <lat 'hetgeen je erin stopt' precies hetzelfde is als 'hetgeen je eruit haalt' . De 

reden om hiervoor te kiezen is <lat de ontwerpers bij het ophalen van voorgaande evaluaties niet 

eerst een vertaalslag hoeven te maken om de kennis te kunnen gebruiken of te kunnen toepassen. 

Het is direct afleesbaar waarom bepaalde besluiten genomen zijn en door wie. Dit maakt ook het 

zoeken in de informatie een stuk makkelijker. 

• Compleetheid van de evaluatie. Om ervoor te zorgen dat men tijdens de evaluaties de goede zaken 

benoemt en evalueert, dient men tijdens een sessie goed tot de kern van al het geevalueerde door 

te dringen. Goed doorvragen en het toepassen van oorzaak-gevolg-diagrammen kunnen hieraan 

bijdragen. Het goed kunnen doorvragen is een van de kerncompetenties die een facilitator moet 

hebben. 

• Terminologie gebruikt tijdens de evaluaties. Om ervoor te zorgen <lat de evaluaties duidelijk en 

begrijpbaar zijn voor anderen, dient men tijdens de evaluaties en met name bij het notuleren van 

de uitkomsten te letten op de gebruikte terminologie. Vakjargon dient tot op zekere hoogte 

vermeden te worden. De evaluaties dienen als het ware in "Jip- en Janneketaal" geschreven te 

worden zonder <lat de inhoud hieronder lijdt. 

Ontwerpkeuzes 

Naast de eisen zoals die in het voorgaande stuk tekst behandeld zijn, waren er nog enkele 

ontwerpkeuzes mogelijk. Het betrof hier zaken waarvan een keus voor het een niet noodzakelijk beter 

hoefde te zijn als het ander. De ontwerpkeuzes zullen hier besproken worden. De wijze waarop 

invulling is gegeven aan de ontwerpkeuzes komt verderop in <lit hoofdstuk aan bod wanneer de drie 

evaluaties besproken worden. De ontwerpkeuzes: 
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• Vast/ vrij format. Het format van een evaluatie kan geheel vrij zijn of er kan voor een vast format 
gekozen worden waarbij bet document een standaard invulling heeft. V anuit bet oogpunt van 
herbruikbaarheid is bet beter om voor een vast format te kiezen. 

• Vast/ vrij moment van evalueren. Een kennisinventarisatie bij de start van bet project en de 

eindevaluatie zijn gebonden aan vaste momenten. De tussentijdse evaluaties kunnen op nader te 
bepalen momenten in bet project gehouden worden. Er zou wel in bet projectplan al aangegeven 
kunnen worden na welke mijlpalen er een evaluatie gehouden zal gaan worden. 

• Expliciteren/ codificeren van kennis. Er kan voor worden gekozen om de evaluaties vast te leggen 

in een database of niet. Bij de laatste optie wordt de kennis dus louter vastgehouden in impliciete 
vorm door de medewerkers. Hansen et al (1999) en Koskinen (2004) onderscheiden dit als de 
codificatiestrategie en de personificatiestrategie. Newell (2002) onderschrijft dat de 
personificatiestrategie, die zij de ' community approach' noemt, beter werkt in situaties met 

specifieke, contextafuankelijke, impliciete kennis te maken hebt. 

• Intern/ extern/ aantal facilitator(s). Aan de hand van de ervaringen tijdens de evaluatiesessie zou 

bet aantal facilitators gevarieerd kunnen worden. 

• Actieve verspreiding (presentatie bij bepaalde mijlpaal of bevinding). Dit geldt zowel voor de 

inhoudelijke evaluatie als de projectleidersevaluatie. 

• De evaluatie(procedure) zou later uitgebreid kunnen worden met andere facetten. Mogelijke 
stappen hiervoor zijn opgenomen in bet implementatieplan (zie paragraaf 4.9). 

Jnvulling van de Inhoudelijke Evaluatie, Kennisinventarisatie en de Projectleidersevaluatie 

Om vorm te geven aan de drie aspecten van projectevaluatie die ontworpen zijn, zullen ze in de 
volgende paragrafen besproken worden aan de hand van vier punten: 
1. Inhoud, wat wordt er geevalueerd 
2. Vorm, hoe wordt er geevalueerd 
3. Randvoorwaarden, waarmee moet rekening worden gehouden bij de evaluatie 
4. Vastleggen, hoe wordt de kennis vastgehouden en/ of bewaard 

4.6 lnhoudelijke Evaluatie 

Inhoud van de inhoudelijke evaluatie 

Het doel van de inhoudelijke evaluatie is om projectgroepen bij R&D te laten leren van bun eigen 

handelen. Dit richt zich met name op bet bevorderen van de impliciete kennis en bet reflecteren op 
deze kennis (socialisatiestrategie). Het benoemen en evalueren van besluitvormingsprocessen zijn 
hierbij bet meest van belang. Inhoudelijke punten die naar voren komen worden, als daar aanleiding 
toe is, actief verspreid naar de rest van de af de ling. Dit is bet gedeelte van de inhoudelijke evaluatie 
dat zich richt op de personificatiestrategie, hiemaast kunnen de bevindingen van een evaluatiesessie 
zonder veel extra moeite geexpliciteerd worden ( codificatiestrategie ). Het expliciteren van de kennis 
zal op termijn ook de intemalisatie- en combinatieprocessen bevorderen doordat de kennis kwalitatief 
beter is opgeslagen. 

Een belangrijk gemis op dit moment is namelijk dat de keuze- en beslissingstrajecten niet 
geregistreerd worden. Het is niet te achterhalen waarom een bepaalde oplossing voor een probleem of 
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een bepaalde optie als oplossing gekozen is. Wat dus bij een evaluatie geevalueerd dient te worden 

zijn de volgende punten: 

1. Gekozen alternatief voor een bepaalde functie 

2. Afgevallen alternatief of alternatieven voor de functie 

3. Argumentatie voor de keuze/ Motivatie 

4. Personen die de keuze genomen hebben 

Zoals eerder in dit hoofstuk is vermeld, heeft de inhoud van de inhoudelijke evaluatie raakvlakken met 

de PSDM-methodiek van Kepner en Tregoe (1998). De overeenkomsten hebben betrekking op de 

Besluitvormingsanalyse (BA). Het grote verschil tussen de Besluitvormingsanalyse (BA) en de 

inhoudelijke evaluatie zit in het moment dat de methodes toegepast worden. De BA gaat vooraf aan 

het keuzeproces, de inhoudelijke evaluatie komt achteraf, daarbij wordt er teruggeblikt op het proces 

en worden de beslissingen geevalueerd. Een voordeel is dat de denkwijze al bij sommige mensen 

aanwezig is. Tevens kan de documentatie van de BA ter voorbereiding van de evaluatie dienen. 

De nadruk dient bij een evaluatiesessie te liggen op de technische aspecten van het product, echter ook 

de proceskant hangt hier nauw mee samen en dient ook goed geevalueerd te worden. De proceskant 

zal vaak ook de argumentatie en motivatie van bepaalde keuzes duidelijk maken. 

Vorm van de inhoudelijke evaluatie 

• Externe Facilitator. 

Om tijdens evaluatiesessies ervoor te zorgen dat deze zo optimaal mogelijk verlopen, is het wenselijk 

dat er een externe facilitator aanwezig is. Met extern wordt bedoeld dat hij niet tot dezelfde 

projectgroep behoort als die op dat moment geevalueerd wordt. In principe zou er met een facilitator 

per evaluatiesessie gewerkt kunnen worden, de pilot heeft uitgewezen dat twee facilitators wenselijker 

is. Een facilitator kan dan de rol van ' doorvrager ' op zich nemen terwijl de ander meer op de inhoud 

let en leerpunten probeert te herkennen. 

Het is de taak van de facilitator om tijdens evaluatiesessies het proces en de voortgang te bewaken. 

Inhoudelijk zal de facilitator in principe niet met de !eden van de projectgroep meepraten. Hij dient de 

groepsleden te prikkelen om op zoek te gaan naar de echte positieve en negatieve leerpunten. 

De rot van facilitator van de inhoudelijke evaluatie zal in eerste instantie gedragen worden door de 

manager van R&D Support en de twee technologiemanagers . Op termijn zal worden bekeken of dit 

goed werkt, of dat dit gewijzigd dient te worden. 

• Flexibele frequentie. 

Een kennisinventarisatie aan het begin van een project en een eindevaluatie aan het eind van een 

project zijn vaste momenten om te evalueren (of om te inventariseren). De tussentijdse evaluaties 

kunnen op zelf gekozen momenten gedaan worden, bijvoorbeeld op het moment dat er een belangrijke 

beslissing is genomen in het project. Dit moment dient door de projectleiders aangegeven te worden 

aan de proceseigenaar. Tevens is het een taak van de proceseigenaar om projectgroepen in de gaten te 

houden of er een evaluatie dient plaats te vinden, dit voor het geval de projectleider vergeet te melden 

dat het nodig is. 

De verwachting is dat een projectgroep waarschijnlijk een of twee keer per jaar een evaluatiemoment 

zal kennen. Dit betekent dat de tijdsdruk voor de projectgroepen in de orde van grootte van een a twee 
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dagen per jaar zal zijn. Hieronder valt dan ook het voorbereiden en verwerken van de evaluatie. De 
tijdsdruk is hierdoor dus minimaal (Busby 1999, Lipshitz et al 2002). 

• Tijdsduur van een evaluatiesessie. 
De ervaring zal moeten leren hoeveel tijd er nodig is voor het doen van een evaluatiesessie. Bij de 

eerste evaluaties zal het nodig zijn om in ieder geval ruim de tijd te nemen. Hierbij valt te denken aan 
een dagdeel, of op zijn minst twee uur. 

• Verloop van een evaluatiesessie. 

Om het maximale resultaat te halen uit een evaluatiesessie dient er een duidelijk proces met duidelijk 
omschreven stappen te zijn (Busby 1999, Newell 2004, Von Zedtwitz 2003). De projectgroep dient 
deze stappen allemaal te doorlopen en af te ronden. De stappen zoals die tijdens de inhoudelijke 
evaluatie doorlopen dienen te worden staan beschreven in bijlage 0 . Het goed definieren van het 
onderwerp van discussie is belangrijk om een goede focus te krijgen tijdens de sessie. Tevens is de 
evaluatie later beter traceerbaar voor anderen als het onderwerp van discussie juist gedefinieerd is. Het 
is belangrijk <lat er een notulist wordt aangewezen die notulen maakt tijdens de evaluatie. De notulist 

dient deze direct na afloop uit te werken (DeFilipi, 2001) om te voorkomen <lat er gegevens verloren 
gaan. 

Randvoorwaarden van de inhoudelijke evaluatie 

De belangrijkste randvoorwaarde waarmee rekening gehouden dient te worden: 

• Psychologische barriere 
Met name de psychologische barriere zoals die door Von Zedtwitz (2003) beschreven is dient bij de 

inhoudelijke evaluatie door de proceseigenaar en de facilitator in acht genomen te worden. De 
personen die aanwezig zijn bij de inhoudelijke evaluatie zijn lange tijd sterk op een aspect van het 
ontwerp gefocusseerd geweest, daardoor zullen zij moeite hebben om als het ware een stapje terug te 
zetten en kritisch naar het ontwerp te kijken. De aandachtspunten voor de facilitator staan in bijlage S. 

• Groepsgerelateerde barriere 

In een projectgroep bij R&D bestaan bepaalde verhoudingen die men mee zal laten wegen tijdens een 
evaluatiesessie. Hiernaast zullen de jongere medewerkers van een projectgroep minder geneigd zijn 
om zich bloot te geven, onder andere door hun onervarenheid en hun onbekendheid met de facilitators, 
waar ze wellicht tegenop kijken omdat deze al langere tijd bij R&D werken. 

Vastleggen van de inhoudelijke evaluatie 

• Expliciteren/ Codificeren 

Voor de inhoudelijke evaluatie is voor een tweeledige strategie gekozen die zich voor een groot deel 
richt op personificatie en voor een deel op codificatie (Hansen 1999, Koskinen 2004), hierbij wordt 
( een deel) van de kennis geexpliciteerd en vastgelegd. Ondanks <lat impliciete kennis de boventoon 
voert bij R&D is er toch voor een deel voor codificatie gekozen om de kennis zo breed mogelijk 
toegankelijk te maken (Styhre, 2003) en om de besluitvormingsprocessen ook op een significant later 
tijdstip beter inzichtelijk te maken. 
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• Tijdstip van vastleggen 

Momenten van vastleggen/ opslaan: dit kan het best direct na een evaluatie gebeuren, daarmee wordt 

voorkomen dat er gegevens verloren gaan doordat men de precieze onderbouwing van keuzes niet 

meer kan herinneren op een later tijdstip. 

• Locatie 
De locatie die het best geschikt is om de verschillende evaluaties en richtlijnen voor evaluaties op te 

slaan is Smarteam. Smarteam is een PDM-tool (Product Data Management) dat alle databases van 

Vanderlande met elkaar verbindt. Het voordeel van Smarteam is dat je maar op een plek een 

zoekopdracht hoeft in te voeren en dan toch in alle databases zoekt. Heel R&D, als ook de rest van 

Vanderlande, gaat overstappen op Smarteam, het is daarom logisch om dit als locatie te kiezen. 

Binnen Smarteam zijn er een paar opties om de evaluaties te bewaren. Er is voor gekozen om de 

inhoudelijke evaluaties te verbinden aan de Architectural Design Description (ADD). Dit document 

wordt opgeleverd bij elke product dat door R&D ontworpen wordt. Dit is in principe de plek waar een 

ontwerper op dit moment al ontwerpkeuzes dient weer te geven. Dit gebeurt op dit moment niet tot 
nauwelijks. Door de evaluatie aan de ADD te koppelen wordt de kennis bij R&D niet alleen aan de 

impliciete kant verbetert, maar verbeterd ook de expliciete kennis. De kwaliteit van de vastgelegde 

informatie stijgt. 

De structuur van Smarteam is weergegeven in figuur 4.2. Met groen (omcirkeld) zijn de locaties 

aangegeven die van belang zijn voor de inhoudelijke evaluaties. In de kolom projecten zal een groep 

worden aangemaakt voor de afdeling R&D Support, deze komt dan in een lijst tussen de 

projectgroepen (hier is als voorbeeld de projectgroep W &D Stars opgenomen). In deze groep/ folder is 

de handleiding voor de inhoudelijke evaluatie opgenomen: Guideline Evaluatie (3x). Het ' 3x' slaat op 

de drie verschillende handleidingen die hier in geplaatst zijn : een voor de inhoudelijke evaluatie, een 

voor de kennisinventarisatie en een voor de projectleidersevaluatie. Deze handleidingen zijn 

documenten en staan dan ook in de kolom Documents. 

De inhoudelijke evaluatie is gekoppeld aan de ADD. De evaluatie komt dan in de ADD te staan als 

document (Documents) en is altijd gelinkt aan een component of item (Components). Tevens 1s 

zichtbaar wie er aan de evaluatie en/ of aan het project hebben meegewerkt (kolom Employees). 

• Documenten en handleidingen 
Er kunnen twee verschillende typen documenten herkend worden. De inhoudelijke documenten waarin 

de evaluaties en beslissingsprocessen inhoudelijk benoemd worden en de handleidingen die de 

richtlijnen omschrijven voor de evaluatiebijeenkomsten zelf. De inhoudelijke documenten bestaan 

hierbij uit drie verschillende varianten waarbij elke variant oneindig vaak voor kan komen met een 

andere invulling. Naarmate de tijd vordert groeit deze groep met documenten omdat het aantal 

producten van R&D alsmaar toeneemt. De handleidingen bestaan eveneens uit drie varianten. Een 

variant voor de projectleidersevaluatie, een variant voor de inhoudelijke evaluatie en een variant voor 

de kennisinventarisatie. Deze documenten zijn in principe niet aan verandering onderhevig. Er bestaat 

van elk type ook maar een uitvoering die door de gebruiker uit Smarteam kan worden gehaald op het 

moment dat deze hem nodig heeft. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer in de loop der tijd de behoefte 

aan de evaluaties verandert en dat hierdoor ook de richtlijnen in de handleiding aangepast dienen te 

worden. 
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Het format dat gebruikt kan worden is een word-document. Dit geldt zowel voor de evaluaties als voor 

de richtlijnen. 

f .. 

·• .......................... . 

Figuur 4.2: structuur Smarteam met de locaties en verbanden van de Inhoudelijke Evaluatie, de 
Kennisinventarisatie en de Projectleidersevaluatie. 

Eindevaluatie 

De inhoudelijke evaluaties zoals die in deze paragraaf beschreven z1Jn, betreffen tussentijdse 

evaluaties. De evaluaties worden gehouden na een belangrijke beslissing of keuzemoment in het 

ontwerpproces. De wijze van evalueren kan echter ook toegepast worden wanneer een project 

afgesloten gaat worden door R&D. Er zijn dan wel enkele punten waar men extra rekening mee dient 

te houden of die men extra kan doen tijdens een eindevaluatie. Deze punten zijn terug te vinden in 

bijlage Q. 

Pilot met de inhoudelijke evaluatie 

Aan het eind van de ontwerpfase is er in samenwerking met een projectgroep van R&D een pilot 

gehouden met de inhoudelijke evaluatie. Het doel van deze pilot was tweeledig. Voor de afstudeerder 

was het doel om de procedure een keer uit te proberen en te kijken hoe waar er nog dingen 

bijgeschaafd dienden te worden. Voor de projectgroep was het doel zoals dat voor de inhoudelijke 

evaluatie in dit hoofdstuk verwoord is. Bij de pilot waren drie van de vier leden van de projectgroep 

aanwezig (waaronder de projectleider), de manager van R&D Support en een technologiemanager als 

facilitator en de afstudeerder, de laatste fungeerde bij deze sessie als notulist. 

De inhoudelijke evaluatie leverde met name op het vlak van de beslissingsprocessen aan het begin van 

een project een aan.tal belangrijke leerpunten op. Deze zijn middels het RDO besproken met de andere 

projectleiders en word n binnenkort uitgebreider behandeld. 
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Voor de afstudeerder bleek tijdens de pilot dat het ontwerp op een kleine aanpassing hier en daar goed 

genoeg was. Met name de wijze waarop de facilitators invulling gaven aan de evaluatie was 

hoopwekkend voor een succesvolle implementatie van het ontwerp. 

4. 7 Kennisinventarisatie 

lnhoud van de Kennisinventarisatie 

Het hoofddoel van de Kennisinventarisatie is om de medewerkers van R&D kennis te laten nemen van 

beschikbare kennisbronnen binnen Vanderlande en R&D, oftewel om de metakennis van medewerkers 

te bevorderen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het benoemen van projecten, mensen en 

documenten die mogelijk van belang kunnen zijn in het project. Dit kan ook kennis betreffen die 

mogelijk later in het project van belang kan worden, de gevonden kennis hoeft niet perse direct op 

hetzelfde moment toepasbaar te zijn. Een belangrijke kennisbron hierbij zijn projectevaluaties van 

andere projecten. Deze evaluaties zijn er specifiek op ingericht om kennis te kunnen gaan 

hergebruiken. 

Door het doen van de kennisinventarisatie definieert de medewerker dus als het ware aan de 

vooravond van zijn project waar en bij wie hij terecht kan als hij tegen bepaalde problemen of vragen 

aanloopt. Wanneer <lit niet zou gebeuren zou de medewerker later in het project alsnog op zoek 

moeten gaan naar die betreffende kennis en kennishouders. Dan is de tijdsdruk echter vele malen 

hoger omdat het project volop aan de gang is en zal men minder zorgvuldig en minder uitgebreid 

kunnen zoeken waardoor beschikbare kennis over het hoofd zal worden gezien. 

Het hoofddoel van de kennisinventarisatie is dus om projecten, mensen en documenten te benoemen 

die nuttig kunnen zijn tijdens het ontwerpproces, <lit zijn de kennisbronnen of kennisdomeinen die een 

medewerker tot zijn beschikking heeft tijdens het ontwerpproces. 

Vorm van de Kennisinventarisatie 

Het is mogelijk <lat een medewerker individueel een 

inventarisatie doet. Ook behoort het tot de 

mogelijkheden dat het in een groep gebeurt. 

Hiemaast is een tussenvorm mogelijk waarbij een 

individuele inventarisatie plaatsvindt door meerdere 

personen die later groepsgewijs wordt besproken. 

De laatste optie heeft het meeste effect en hiervoor 

is dan ook gekozen. 

De medewerker zal aan het begin gedurende een 

periode van een week enkele dagdelen besteden aan 

het zoeken naar projecten, mensen en documenten 

met bepaalde kennis. Dit zal voor een groot dee! 

Kennisinventarisatie 

, 
' ' 
' ' 
' ' 
' 
' ' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

Groep 

'--~- - ---- - -- - - --- -- - - --- ---- - -- --- - - - - -- - - -- ---

Figuur 4.3: vormen kennisinventarisatie 

via Smarteam verlopen. In Smarteam kan op twee manieren gezocht worden. Er kan met zoektermen 

gezocht warden en men kan 'door de projecten heen klikken ' , oftewel in projecten documenten en de 

daaraan verbonden documenten bekijken. Wanneer de projectevaluaties en de kennisinventarisaties 

een tijd lang consequent zullen worden uitgevoerd door de projectgroepen, zullen ook de mappen 
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' projectevaluaties' en ' kennisinventarisaties' langzaam gevuld worden. Daarmee wordt <lit binnen 

Smarteam een belangrijke bron voor de medewerker tijdens een kennisinventarisatie. Na afloop van de 

inventarisatie neemt de medewerker zijn belangrijkste conclusies en gevonden kennis door met de 

projectleider, een technologiemanager en/ of enkele andere groepsleden. De handleiding voor de 

kennisinventarisatie is terug te vinden in bijlage R. 

Het moment waarop een kennisinventarisatie uitgevoerd dient te worden is wanneer een nieuwe 

projectgroep opgestart wordt, wanneer er een nieuwe medewerker in bet project instroomt, of wanneer 

er een nieuwe medewerker bij de afdeling R&D in dienst treedt. In alle gevallen kan men dan gebruik 

maken van eerdere kennisinventarisaties van de eigen projectgroep of van andere projectgroepen van 

R&D. 

Randvoorwaarden van de Kennisinventarisatie 

De belangrijkste randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden: 

• Tijd 

Er dient door het management expliciet tijd vrij gemaakt te worden voor de inventarisatie. De 

projectleider dient erop toe te zien <lat de medewerker gedurende de eerste week een aantal dagdelen 

kan besteden aan de inventarisatie. 

• Terugkoppeling 

Het is belangrijk <lat er een soort van controle door de projectleider en/ of een van de 

technologiemanagers plaatsvindt. Dit gebeurt doormiddel van bet doomemen van de inventarisatie met 

de medewerker. Later in bet ontwerpproces kan er ook nog door de projectleider met de medewerker 

gesproken worden om zo bet oiitwerpproces terug te koppelen aan de inventarisatie. 

Vastleggen van de Kennisinventarisatie 

De kennisinventarisatie wordt op twee locatie"s bewaard. Ten eerste zal de medewerker zelf zijn 

inventarisatie bewaren op zijn eigen PC. Hij is per slot van rekening degene die ermee moet werken. 

Tevens wordt de inventarisatie in Smarteam opgeslagen, zodat deze ook bruikbaar is voor andere 

gebruikers. Hiervoor wordt een map 'kennisinventarisaties' aangemaakt in Smarteam in de folder van 

R&D Support. Dit heeft als voordeel <lat men dan van andere werknemers. kan zien hoe zij de 

kennisinventarisatie hebben uitgevoerd, zo kan men dus leren hoe men zoiets doet. Zowel de 

kennisinventarisatie van een individuele medewerker als de handleiding voor de inventarisatie krijgen 

dus een plaats in de folder van R&D Support (zie figuur 4.2). 

Omdat de medewerker zelf zijn kennisinventarisatie beheert, heeft hij tevens de mogelijkheid om extra 

informatie of kennis, die hij toevalligerwijs tijdens bet project tegenkomt, toe te voegen aan zijn 

document. Hiermee wordt de kennisinventarisatie dus een dynamisch document. De medewerker kan 

er dan zelf voor kiezen om af en toe een nieuwe versie van bet document in Smarteam te plaatsen. 
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Het format waarin de kennisinventarisatie vastgelegd dient te worden is een word-document waarin 

drie kolommen benoemd zijn. In de eerste kolom wordt het project benoemd, in de tweede kolom de 

personen en in de derde kolom de documenten (zie figuur 4.4). Het niveau van detail dat hierbij 

aangehouden dient te worden zal de ervaring moeten leren. 

Project en Mensen Documenten 

Project A -- J.v.d.Aa (tel.nr.) 01.345.765 (owner) 

(01-05-1999) 02.456.987 (owner) 

Project XY C. Bee (tel.nr.) -----
(15-08-1990) D. Klaassen (tel.nr.) 

Figuur 4.4: voorbeeld kennisinventarisatie 

4.8 Projectleidersevaluatie 

Inhoud van de projectleidersevaluatie 

De projectleidersevaluatie zal zich hoofdzakelijk richten op kennis over projectmanagement 

gerelateerde zaken. De onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de evaluaties zullen dan ook 

een gevarieerder karakter hebben als de onderwerpen die bij een inhoudelijke evaluatie besproken 

worden. Hier volgt een indicatie van zaken die tijdens een projectleidersevaluatie geevalueerd zouden 

kunnen worden: 

• Relatiemanagement (omgaan met leveranciers/ klanten/ productteams/ eigen project groep). 

• Het opstellen en naleven van planningen. 

• Samenstellen van projectteam. 

• Opstellen van duidelijke productspecificaties (URS) en het managen van deze specificaties/ 

requirements binnen de marge. 

• Inhoudelijke evaluaties van de projectgroepen (trainen voor de rol van facilitator) 

• Rollen van personen in projectgroepen (integrator/ functieverantwoordelijke/ etc.) 

Het belangrijkste aspect in het algemeen is het delen van ervaringen op kwalitatieve w1Jze. De 

evaluatie staat hierbij los van de projectgroep, het gaat om de werkwijze van de projectleider die 

besproken wordt. 

Vorm van de projectleidersevaluatie 

• Inteme facilitator 

De groep mensen die aanwezig is tijdens een projectleidersevaluatie zal voomamelijk bestaan uit 

projectleiders. Hiemaast is het denkbaar dat er regelmatig mensen als de technologiemanagers, de 

manager van R&D en/ of de manager van R&D Support bij aanwezig zijn. De rol van facilitator 

tijdens de projectleidersevaluatie zal gedragen worden door een senior projectleider en de manager van 

R&D Support. 
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Door bet feit dat de projectleiders geen vast orgaan of groep vormen, maar dit alleen tijdens een 

evaluatie als bet ware zijn, kun je spreken van een ' inteme' facilitator. De rol van deze facilitator is 
tijdens evaluaties de volgende. Tijdens een evaluatie dient de facilitator voomamelijk bet proces en de 

voortgang te bewaken. Inboudelijk zal de facilitator in principe niet met de leden van de projectgroep 
meepraten. Hij dient ook de groepsleden te prikkelen om op zoek te gaan naar de ecbte positieve en 
negatieve leerpunten. De bandleiding voor de facilitator is opgenomen in bijlage U en V. 

• Flexibele frequentie. 

Er zijn veel verscbillende onderwerpen denkbaar waarover projectleiders van elkaar kunnen leren. 
Enkele onderwerpen daarvan zullen wat actueler en aan de buidige tijd gebonden zijn, andere 
onderwerpen zullen wat algemener en tijdslozer zijn. De actuele onderwerpen kunnen bet best zo veel 

mogelijk op momenten dat ze actueel zijn bebandeld worden. De meer algemenere onderwerpen 
zouden een keer bet onderwerp van een evaluatie zijn wanneer er minder of geen actuelere zaken 
voorbanden zijn. De boeveelheid ' relevante onderwerpen per jaar' zal dus sterk van invloed zijn op het 
aantal evaluatiesessies dat men nodig acht. 
Als een van de ontwerpkeuzes kan een ricbtlijn voor een frequentie gekozen worden. Dit zou dan 
bijvoorbeeld 3 tot 6 keer per jaar kunnen zijn. Wanneer men er voor kiest om elke projectleider een 

keer per jaar een onderwerp te laten evalueren, zou het aantal bijeenkomsten rond de zeven per jaar 
liggen, aangezien er zeven projectgroepen zijn. De datum voor een volgende bijeenkomst is als laatste 
punt opgenomen in de procedure van de projectleidersevaluatie. Door dit te doen weet een 

projectleider ruim op tijd 6f en wanneer hij een onderwerp moet voorbereiden ter evaluatie. 

• Tijdsduur van een evaluatiesessie 

De ervaring zal moeten leren wat een geschikte tijdsduur is voor een evaluatiesessie. Tijdens de eerste 
bijeenkomsten zou men tussen de twee en de vier uur kunnen reserveren. 

• Procedure van een evaluatiebijeenkomst: 

De projectleidersevaluatie zal (na de inleiding e.d.) verlopen middels een presentatie gevolgd door een 
discussie. Ook bier zijn de stappen die gevolgd dienen te worden duidelijk vastgelegd (Busby 1999, 

Newell et al 2004, Von Zedtwitz 2003), de te nemen stappen kunnen worden afgelezen in bijlage P. 
Aan bet eind van de evaluatie dient men datum of een ricbtlijn voor de volgende evaluatie af te 
spreken. Ook kan er vast afgesproken worden welke projectleider er eventueel een interessant 
onderwerp heeft om te presenteren. 

Randvoorwaarden van de projectleidersevaluatie 

De belangrijkste randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden: 

• Tijdsdruk projectleiders (beleidsmatige barriere) 

Er is bij de projectleiders over bet algemeen een iets bogere tijdsdruk waar te nemen als bij de rest van 
de projectgroep. Er dient dus expliciet tijd vrij gemaakt te worden voor de evaluaties. Tevens dient de 
prioriteit te liggen bij de evaluatie en niet bij de lopende zaken van een project. 

• Focus op onderwerp (groepsgerelateerde barriere) 

Gezien bet feit dat de aanwezigen bij een evaluatie als deze veelal de meer ervaren mensen van R&D 
zullen zijn (soms met meer dan tien jaar ervaring), is de rol van de facilitator bier uitermate belangrijk. 
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De aanwezigen hebben alien een nogal omvangrijke geestelijke bagage bij zich en zullen niet 

terughoudend zijn om deze ten toon te spreiden, het is dus zaak dat de facilitator duidelijk stelt wat het 

onderwerp van discussie is en goed het proces bewaakt. Anders schuilt hier een groot risico dat er 

weliswaar veel ervaringen worden uitgewisseld, maar dat er totaal geen focus in zit, waardoor het 

leereffect niet erg groot zal zijn. 

• Bereidheid tot geven en nemen van kritiek van collega-projectleiders (groepsgerelateerde barriere) 

Tijdens een projectleidersevaluatie is het van belang dat er een open sfeer heerst waarbij de 

aanwezigen niet het idee krijgen dat ze beoordeelt of veroordeeld worden aan de hand van de 

evaluatie. Juist door iemand niet ' op te hangen' zullen de echt belangrijke en kritieke punten 

bespreekbaar worden en zal men leren van elkaar. Hier hgt dus een belangrijke taak voor de facilitator, 

deze moet in een evaluatiesessie goed aanvoelen wanneer discussies afgekapt dienen te worden of 

wanneer er juist doorgevraagd dient te worden naar diepere oorzaken. 

• Onderscheid met lopende overlegstructuren 

De projectleidersevaluatie onderscheidt zich van bestaande overlegstructuren waar projectleiders 

plaats in hebben door specifiek een bepaald proces of werkwijze te analyseren/ evalueren. Andere 
overlegstructuren houden zich specifiek bezig met problemen omtrent lopende zaken/ projecten. 

Vastleggen van de projectleidersevaluatie 

• Expliciteren/ Codificeren 

Voor de projectleidersevaluatie is er gekozen voor een personificatiestrategie (Hansen et al 1999, 

Koskinen 2004), de projectleiders bespreken contextafuankelijke en specifieke zaken met elkaar van 
afwijkende aard. Newell (2002) spreekt van de community-approach, waarbij de projectleiders in dit 

geval de community vormen. Dat er voor een personificatiestrategie is gekozen wil niet zeggen dat er 

niks vastgelegd of geexpliciteerd hoeft te worden. De belangrijkste punten van een evaluatiesessie 

zullen na afloop in Smarteam geplaatst worden, zo kan een projectleider deze nog eens nalezen. 
Tevens kan hier nieuw materiaal uit gehaald worden om de Wegwijzer van R&D actueel te houden. 

• Moment van vastleggen 

Het vastleggen en verwerken van de evaluatie kan het best direct na een evaluatie gebeuren (DeFilipi 

2001), daarmee wordt voorkomen dat er gegevens verloren gaan doordat men de precieze 
onderbouwing van keuzes niet meer kan herinneren op een later tijdstip. 

• Locatie 

De locatie die bet best geschikt is om de verschillende evaluaties en richtlijnen voor evaluaties op te 
slaan is Smarteam. In Smarteam zal een map ' projectevaluaties' aangemaakt worden in de folder van 
R&D Support, zie figuur 4.2. In de zelfde map is ook de handleiding voor de evaluatie te vinden. 

Binnen deze map kunnen er verschillende mappen voor verschillende onderwerpen aangemaakt 
kunnen worden. Dit is afuankelijk van de behoefte van de projectleiders en is waarschijnlijk door de 

tijd heen aan verandering onderhevig. Het is de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om dit bij 

te houden. Er zal een keer per jaar bekeken moeten worden of de indeling van mappen nog volstaat of 

dat die aangepast moet worden. 
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In figuur 4.2 is de structuur van Smarteam weergegeven met daarin met groen omcirkeld de locaties 
en verbanden van de documenten die op de projectleidersevaluatie van toepassing zijn. Er is voor 
gekozen om de uitwerkingen en conclusies van de projectleidersevaluatie in de map 
'projectleidersevaluaties' weg te zetten onder R&D Support en niet in de folder van de projectgroep 
zelf. Dit is gedaan om de evaluaties makkelijker traceerbaar te houden. 

• Documenten 
Het format dat gebruikt wordt is een word-document. Dit geldt zowel voor de evaluaties als voor de 

richtlijnen. Om er voor te zorgen dat de evaluaties goed bruikbaar zijn voor derden is een eis dat ze 
worden opgeslagen in een format dat direct herbruikbaar is. De evaluaties dienen opgeslagen te 
worden in een dusdanige structuur, dat op het moment van hergebruik, tijdens de kennisinventarisatie, 

deze direct toegepast kan worden. Het format dat in eerste instantie aangehouden zal worden heeft 
dezelfde indeling als de evaluatiesessie, dat wil zeggen dat de genoemde punten worden aangehouden. 

4.9 lmplementatie 

Het volledig mvoeren van de inhoudelijke evaluatie, de kennisinventarisatie en de 
projectleidersevaluatie is door de gegeven tijd van een afstudeerproject niet mogelijk. Door het 
betrekken van projectleiders en andere medewerkers van R&D tijdens het ontwerpen van de evaluaties 
en door het houden van een pilot, zijn wel de eerste stappen richting implementatie al gezet. Aan het 
eind van het project wordt het ontwerp overgedragen aan de manager van R&D Support en de 
technologiemanagers, deze zullen de verdere implementatie op zich nemen. Om de drie aspecten van 
evaluatie verder in te voeren zijn er op de korte- en (middel)lange termijn een aantal activiteiten te 
onderscheiden die plaats moeten vinden. 

Het creeren van draagvlak is de belangrijkste activiteit die plaats moet vinden om de projectevaluatie 
bij R&D succesvol in te kunnen voeren. Kotter (1996) definieert de volgende stappen in het 
doorvoeren van veranderingen in een organisatie: 
1. Leading change. Er is een leider nodig die de verandering voorstaat en die in staat is om invloed 

uit te oefenen op zijn omgeving. 
2. Creating a shared need. Er dient bij de organisatie een bewustzijn gecreeerd te worden dat 

verandering noodzakelijk is. 
3. Shaping a vision. Er dient een visie te zijn die richting geeft aan de actie die gaat ontstaan naar 

aanleiding van de bewustwording dat er iets moet veranderen. 
4. Mobilizing commitment. Zorg er voor dat de groep mensen die zich bewust is van de noodzaak tot 

veranderen zich steeds blijft uitbreiden. 
5. Making change Last. Zorg ervoor dat de verandering blijvend is en dat de verandering wordt 

ingebed in de bestaande werkwijze. Hiermee is de implementatie feitelijk compleet. 
6. Monitoring progress. Na het invoeren (stap 5) bestaat bet gevaar dat men terugvalt in oude 

gewoontes en werkwijzen, daarom dient men het proces te blijven monitoren. 
7. Changing systems & structures. De benodigde systemen en structuren die de verandering 

ondersteunen dienen geformuleerd en ingevoerd te worden (gedurende het hele proces ). 

49 



TU/e 

De genoemde stappen zijn schematisch weergegeven in figuur 4.5 . 

C '1trr.·n1 
.\Im,· 

Figuur 4.5: Veranderproces volgens Kotter (1996) 
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Van de stappen zoals Kotter die beschrijft zijn de eerste drie stappen m feite gezet middels <lit 

afstuderen. De rol van kartrekker (stap 1) is tijdens het project ingevuld door de manager van R&D 

Support en de afstudeerder. Aan het eind van het project zijn de twee technologiemanagers bij het 

project betrokken en zullen zij samen met de manager van R&D Support het proces overnemen en 

voortzetten. Het creeren van bewustzijn (stap 2) dat verandering noodzakelijk is, is gedaan door 

middel van meerdere interviews, presentaties en discussies met ( een gedeelte) van de klankbordgroep 

van <lit project. De visie die richting geeft (stap 3) aan een oplossing is het in <lit hoofdstuk 

voorgestelde ontwerp. Met het uitbreiden van de groep mensen die zich bewust is <lat er iets moet 

veranderen (stap 4) is aan het eind van <lit afstudeerproject begonnen middels het houden van een 

eindpresentatie en het doen van een pilot met het ontwerp. Het inbedden van het ontwerp (stap 5 en 

verder) dient door de proceseigenaren voortgezet te worden na <lit afstudeerproject. Een grove richtlijn 

voor de wijze waarop dit kan gebeuren zal hierna worden gegeven bij de te nemen stappen. 

Korte en (middel)lange termijn: te nemen stappen 
Om het ontwerp succesvol in te voeren zijn er een aantal activiteiten te herkennen die door de 

proceseigenaren uitgevoerd moeten gaan worden. Deze activiteiten zullen bier gegeven worden met 

een korte beschrijving. 
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Korte termijn: 

Activiteit Uitvoerder Opmerking 
Presentatie aan projectleiders en Afstudeerder • RDO 
tecbnologiemanagers om • Iedere projectleider en 
metbode kenbaar te maken tecbnologiemanager krijgt 

een exemplaar van bet 

eindverslag 

Locaties in Smarteam aanmaken Proceseigenaar in 

samenwerking met bebeerder 

Smarteam 

Handleidingen definitief maken Proceseigenaar Handleiding is voor zover 
en in Smarteam plaatsen mogelijk af (zie bijlage R, S, T, 

U, V), deze wordt door 

proceseigenaar definitief 

afgemaakt 

Inventariseren welke Proceseigenaar (in 

projectgroepen tegen een samenwerking met 

evaluatiemoment aanzitten projectleiders) 

Inventariseer welke (nieuwe) Proceseigenaar (in 

medewerkers instromen bij een samenwerking met 
project projectleiders) 

Prestatiemeting in Smarteam om Proceseigenaar Mogelijk wordt bier een nieuwe 
'bergebruik van kennis' te afstudeeropdracbt voor 

kunnen meten in gebruik nemen geformuleerd 

(Middel)lange termijn: 

Activiteit Uitvoerder Opmerking 
Inventariseren welke Proceseigenaar (in 

projectgroepen tegen een samenwerking met 

evaluatiemoment aanzitten projectleiders) 

Inventariseer welke (nieuwe) Proceseigenaar (in 
medewerkers instromen bij een samenwerking met 
project projectleiders) 

Uitbreiden van de inboudelijke Proceseigenaar in 
evaluatie met bet evalu\;:ren van samenwerking met 

groepsprocessen en rollen van projectleiders 

mensen e.d. 

Mappen en folders in Smarteam Proceseigenaar I samenwerking 
m.b.t. de evaluaties en met bebeerder Smarteam 

inventarisatie beoordelen op 
actualiteit 

Evalueren van de evaluaties en Proceseigenaar en RDO 

de kennisinventarisatie 
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Kosten/ baten van de evaluaties 

Het is ondoenlijk om een inschatting te maken hoeveel tijd men bij de afdeling R&D zou winnen, of 

wat de invloed is op de productkwaliteit van R&D, wanneer bet in dit afstudeerproject ontwikkelde 

ontwerp zou worden ingevoerd. Hier zal dan ook geen uitspraak over gedaan worden. 

Over de kosten van bet invoeren kan iets meer gezegd worden. Er is een grove inschatting gemaakt 

van bet aantal dagen per jaar dat een medewerker kwijt is aan elk van de drie voorgestelde onderdelen. 

Onder andere door de positief uitgevallen ervaringen van de pilot staat de organisatie positief 

tegenover her invoeren van bet ontwerp en accepteert men de investering die bet vraagt. 

Inhoudelijke Evaluatie Kennisinventarisatie Proj ectl ei derseval uati e 

Medewerker 1 dag/ jr 3 dagen/ jr -

Projectleider 1 dag/ jr 3 dagen/ jr 3 dagen/ jr 

Proc.eigenaar/ facilit. 5 dagen/ jr 4 dagen/ jr 4 dagen/ jr 

Figuur 4.6: geschatte tijdsinvestering voor de afdeling R&D 

4.10 Conclusie 

Er is een ontwerp gemaakt voor bet invoeren van projectevaluatie bij de afdeling R&D. Dit ontwerp 

bestaat uit drie hoofdlijnen: 

• Inhoudelijke evaluatie 

• Kennisinventarisatie 

• Projectleidersevaluatie 

Deze drie instrumenten zullen bijdragen aan bet beter hergebruiken van de op de afdeling aanwezige 

kennis. Hiemaast zullen medewerkers zich bewuster worden van bun eigen gedrag en lering trekken 

over bun eigen gedrag. Tevens zullen de medewerkers van R&D metakennis opbouwen en beter weten 

waar in de afdeling of organisatie bepaalde kennisbronnen zich bevinden. 

Er is een begin gemaakt met bet implementeren van de evaluaties en de inventarisatie. Er zijn 

proceseigenaren benoemd en er is begonnen met bet creeren van draagvlak voor bet ontwerp. Voor de 

korte- en (middel)lange termijn zijn stappen gedefinieerd die nog gezet moeten worden om bet 

on twerp volledig en effectief in gebruik te kunnen nemen. 
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5. Conclusies en Aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk van dit afstudeerverslag worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. In 
paragraaf 5.1 zullen de conclusies gegeven worden middels het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk twee geformuleerd zijn. in deze paragraaf zullen ook 
aanbevelingen gedaan worden die betrekking hebben op het succesvol implementeren van de 
projectevaluaties en de kennisinventarisatie. In paragraaf 5.2 zullen enkele algemene aanbevelingen 
gedaan worden die betrekking hebben op kennismanagement en projectevaluaties in het algemeen. 

5.1 Conclusies 

Tijdens de orientatiefase van dit afstudeerproject is er gekeken naar problemen en aandachtspunten 
omtrent het ontwerpproces van R&D. Hierin zijn een drietal categorieen problemen herkend die er 

voor zorgden dat het ontwerpproces meer tijd in beslag nam dan nodig. Een van categorieen was het 
gebruiken van in de organisatie aanwezige kennis. Tijdens de analysefase is het hergebruik van kennis 
bij de afdeling R&D verder geanalyseerd middels het toepassen van een procesmodel (Walsh en 

Ungson 1991). 

Aan de hand van de analyse is gebleken dat van de vijf stappen van het ontwerpproces de 
haalbaarheidsstudie en de designfase het meeste baat hebben bij een beter hergebruik van kennis. De 
problemen die geconstateerd zijn hebben allen in meer of mindere mate invloed op de twee genoemde 
fases. De problemen kunnen ingedeeld worden naar problemen met betrekking tot expliciete kennis of 

problemen met betrekking tot impliciete kennis. 

De problemen omtrent de expliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

I. Systemen zijn niet ingericht om makkelijk informatie uit te halen (hergebruik) 
IL Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruikt te worden ( opslag), de wijze 

van schrijven en de locatie waar het opgeslagen wordt zijn niet helder 
III. Omvang beschikbare informatie (hergebruik) 

De problemen omtrent de impliciete kennis in deze fases zijn te herleiden tot: 

IV. Onbekendheid locatie kennishouders (hergebruik) 
V. Inefficiente uitwisseling impliciete kennis ( opslag en hergebruik) 

Een kanttekening die bier gemaakt dient te worden is dat de analyse tot stand is gekomen op basis van 
interviews, enquetes en groepsdiscussies (welke personen dit waren is terug te vinden in 2.2 van dit 
verslag). De analyse is dus touter gebaseerd op meningen en uitspraken van medewerkers. Door 
middel van codering zijn de uitspraken geanalyseerd en zijn problemen of aandachtspunten die slechts 
door een of twee personen werden genoemd minder zwaar aangerekend of niet meegenomen. Van 
kwantitatief onderzoek is op de gesloten enquete na geen sprake geweest. Er is overwogen om middels 

dagboeken of het volgen van een of enkele specifieke projecten aan objectievere data te komen, maar 
door de lange looptijd van projecten bij R&D zou dit te veel tijd in beslag nemen. 
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Tijdens de ontwerpfase van dit afstudeerproject is een methode voor projectevaluatie ontworpen 

bestaande uit drie componenten: 

• inhoudelijke evaluatie 

• kennisinventarisatie 

• projectleidersevaluatie 

Deze drie instrumenten zullen bijdragen aan het beter hergebruiken van de op de afdeling aanwezige 

kennis. Hiernaast zullen medewerkers zich bewuster warden van hun eigen gedrag en lering trekken 

over hun eigen gedrag. Tevens zullen de medewerkers van R&D metakennis opbouwen. Men weet 

hierdoor beter waar in de afdeling of organisatie bepaalde kennisbronnen zich bevinden .. Pas op lange 

termijn kan men met zekerheid zeggen of de methode werkt of niet. Dat wil niet zeggen dat er op dit 

moment geen uitspraken gedaan kunnen warden over de verwachting of de genoemde problemen 

verbeterd of verholpen zullen warden. De verwachting is dat bij alle gevonden problemen een 

verbetering zichtbaar zal zijn. De inhoudelijke evaluatie zal er vooral toe bijdragen dat men beter leert 

van het eigen gedrag en dat de informatie die wordt vastgelegd kwalitatief verbeterd. De 

kennisinventarisatie zal er vooral toe bijdragen dat de metakennis van de medewerkers toeneemt. De 

projectleidersevaluatie slaat niet direct terug op problemen uit de analysefase, maar op problemen uit 

de orientatiefase. Omdat tijdens besprekingen toch ook sterk behoefte bleek aan de 

projectleidersevaluatie, is deze dus als een soort extra toegevoegd. 

Om het ontwerp succesvol te kunnen gaan toepassen dient een aantal belangrijke factoren in acht te 

warden genomen. 

• Het management dient tijd vrij te maken voor de evaluaties en de inventarisatie. De projectleiders 

dienen hun medewerkers expliciet tijd te gunnen om de kennisinventarisatie te kunnen uitvoeren 

aan het begin van een project. 

• De rol van facilitator is uitermate belangrijk bij de inhoudelijke en projectleidersevaluaties. De 

facilitator dient de barrieres zoals die in paragraaf 4.3 beschreven zijn goed in acht te nemen en 

goed het proces te leiden tijdens evaluatiesessies. Deze factoren staan ook beschreven in 

desbetreffende paragrafen in het hoofdstuk van het ontwerp. Ze staan tevens in de handleidingen 

voor de evaluatiesessies vermeld. 

• De proceseigenaren dienen het ontwerp over te nemen en het te implementeren in de afdeling. 
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5.2 Aanbevelingen 

Hier volgen nog enkele algemene aanbevelingen die het hergebruik van kennis kunnen bevorderen. 

Smoelenboek 

Er bestond tot eenjaar of twee geleden een 'Smoelenboek' bij R&D. Deze is momenteel niet meer in 

gebruik. Deze zou men kunnen heractiveren en bij alle medewerkers van R&D de competenties 
benoemen die elke medewerker bezit. Dit zou positief bijdragen aan het kunnen opzoeken van 
bepaalde personen met specifieke kennis (metakennis). De laatste versie van het smoelenboek is nog 

beschikbaar bij het secretariaat, het eerste begin is er dus al. 

Uitbreiden van de evaluaties 

De evaluaties dienen in het begin goed gevolgcj te worden door de proceseigenaren. Wanneer de 
voorgestelde opzet van dit afstudeerproject goed ingeburgerd is in de organisatie, verdient het de 
aanbeveling om de evaluatie verder uit te breiden. Bijvoorbeeld zoals Von Zedtwitz (2003) dat 

beschreven heeft. Er valt bier veel winst te behalen om van R&D een lerende organisatie te maken. 

Hergebruiken van kennis attractief maken 

Door het geven van een extra stimulans kan men het hergebruiken van kennis aantrekkelijker maken 
voor de medewerkers. Binnenkort kan het hergebruik van kennis aangegeven worden in Smarteam. 
Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek van een mede-afstudeerder gaat er een 

prestatiemeetsysteem ingevoerd worden (Kruijff, 2004), hierin is expliciet een functie opgenomen 
waarin het hergebruik van kennis kan worden aangegeven. Hierdoor zullen de medewerkers van R&D 
gestimuleerd worden om kennis te gaan hergebruiken. 

'Crossreference ' 

Er is tijdens de analysefase van dit afstudeerproject uitgegaan van de stappen van het organizational 

memory model van Walsh en Ungson (1991), te weten verwerving, opslag en hergebruik. Carlile en 
Rebentisch (2003) brengen bier een nuance in aan en stellen dat de kennis die wordt vastgehouden in 
de organisatie veel dynamischer is dan Walsh en Ungson stellen. Carlile en Rebentisch herkennen de 
cyclus "Storage-Retrieval-Transformation", waarmee ze bedoelen dat de kennis die vastgelegd wordt 
steeds aan verandering onderhevig is door het (hergebruik) ervan. Dit gegeven wordt deels 
ondervangen door de kennisinventarisatie die door de medewerkers van R&D in de toekomst 
uitgevoerd gaat worden. Een ander hulpmiddel hierbij kan zijn, is de mogelijkheid om 'crossreference' 

of 'voorwaarts verwijzen' op te nemen in de documentatie van Smarteam. Op deze wijze ziet een 
medewerker van R&D aan een document of de kennis wellicht al eens eerder is hergebruikt en hoe. 
Deze mogelijkheid zouden de proceseigenaar en de Smarteam-verantwoordelijke binnen R&D kunnen 

uitzoeken. 

Mogelijk vervolgonderzoek 

• Verwerving van nieuwe kennis 

Dit afstudeerproject heeft zich beziggehouden met de opslag en het hergebruik van kennis, dus met 
bestaande kennis. In de toekomst zou er ( door afstudeerders) gekeken kunnen worden naar het 
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ontwikkelen van nieuwe kennis en het binnenhalen van nieuwe kennis, oftewel de verwerving. Dat 

zou goed aansluiten op dit afstudeerproject. Waarschijnlijk onstaat er naar aanleiding van de evaluaties 

zoals die in dit project zijn ontworpen een beeld over de kennis die ontbreekt en kan men gaan zoeken 

naar wegen om toch ( op tijd) die kennis binnen te halen. 

• Standaardisatie/ modularisatie 
Men is bij het ontwerpproces in het algemeen veel tijd kwijt met het opstellen van een goed URS. Ook 

aan het eind van het ontwerpproces is men veel tijd kwijt aan het (semi-) klantspecifiek maken van het 

ontwerp. Men zou kunnen onderzoeken in hoeverre er standaardproducten en - oplossingen ingezet 

zouden kunnen worden. Dit zou aan het begin van het project en aan het eind van een project veel tijd 

schelen. Hier zit voor een groot dee! een strategische keus in voor het management van Vanderlande 

Industries, men mikt nu op het bieden van hoge service middels semi-klantspecifieke systemen, met 

meer gestandaardiseerde producten mikt men op een algemenere markt. 
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Epiloog 

Terugkijkend op de afgelopen negen maanden, kan ik conclu~eren dat bet afstudeerproject dat ik bij 
Vanderlande Industries heb uitgevoerd voor bet grootste dee! de verwachtingen die ik had van 'bet 
afstuderen' heeft waargemaakt. Ruim twee jaar geleden heb ik ervoor gekozen om bij de vakgroep 

OSM (destijds nog Organisatiekunde) te gaan afstuderen. Ik zag in de afstudeerprojecten bij deze 
vakgroep een grote uitdaging, met name in de zachtere, minder technische kant, namelijk mensen. 
Tijdens mijn afstuderen is dit inderdaad de grootste uitdaging gebleken: informatie verkrijgen, 
presentaties geven voor groepen, mensen overtuigen van de noodzaak tot veranderen, bet houden van 
een pilot met bet ontwerp. Hierin was bet omgaan met mensen en samen met hen tot een oplossing 
komen veruit bet belangrijkst. Dit maakte bet er soms niet makkelijker op en was in die zin dus een 
echte uitdaging. Toch lag hierin ook een grote stimulans, met name door de betrokkenheid van de 
begeleiders en anderen van de afdeling R&D. 

De opdracht waarmee ik van start ging aan bet begin van bet project, was achteraf gezien weinig 
concreet. Dit heeft in bet begin geleid tot erg breed zoeken naar aspecten van bet ontwerpproces die in 
aanmerking kwamen voor verbetering. Bij andere afstudeerprojecten is de opdracht soms concreter, 
soms ook niet. Een aanbeveling van mijn kant aan aankomend afstudeerders kennismanagement is dan 
ook om te proberen met een zo concreet mogelijke opdracht te beginnen. 

De hoeveelheid literatuur op bet gebied van kennismanagement is overweldigend. Met name in bet 
begin van bet project, toen ik nog zocht naar literatuur over kennismanagement, leek er geen beginnen 
aan om een eenduidige stroom literatuur te selecteren. De boeken van Weggeman en Newell zijn toen 
erg nuttig gebleken om toch de eerste stappen te kunnen zetten in de richting van afstuderen op 
kennismanagement. Toen bet onderzoek zich meer toespitste op bepaalde onderwerpen werd bet 
makkelijker om literatuur te zoeken die bruikbaar was. Ik heb daarbij gemerkt dat bet in de beginfase 
handig is om te kijken welke literatuur er door andere afstudeerders kennismanagement wordt 
gebruikt, later (wanneer je eigen afstudeeronderzoek steeds specifieker een eigen richting krijgt) is de 
literatuur van andere km-afstudeerders vaak te specifiek voor dat onderzoek. 
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Bijlage A: Huidig ontwerpproces R&D-afdeling Vanderlande 
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Bijlage B: Ontwerpmethoden binnen R&D (zoals gedocumenteerd in de Engineering Design 

Guide) 

Binnen R&D wordt een aantal methoden gebruikt om nieuwe producten te ontwerpen. Deze methoden 

vallen binnen het ontwerpproces (zie document: ontwerpproces) en zijn dus verschillende 

invalshoeken van hetzelfde proces. Niet duidelijk is of de ontwerpers en projectleiders een methode 

hanteren of <lat ze verschillende werkwijzen door elkaar heen gebruiken. Het is zelfs mogelijk <lat een 

ontwerper of projectleider een 'eigen' methode hanteert. De standaardmethoden warden hieronder kart 

toegelicht. 

DFMA, Design for Manufacturing and Assembly 

Het doel van DFMA is het optimaliseren van een nieuw concept of een bestaand ontwerp ten aanzien 

van fabricage en assemblage. Dit gebeurt door middel van reductie van het aantal onderdelen en het 

integreren van meerdere functies in een onderdeel. DFMA wordt binnen Vanderlande toegepast als 

groepsproces. Deze groepssessies duren ongeveer een halve <lag. 

Een DFMA-proces begint met een korte bespreking van het product <lat uiteindelijk het resultaat dient 

te zijn. Hierbij warden tevens de belangrijkste User Requirements besproken en vastgelegd. 

Vervolgens wordt het ontwerp geanalyseerd door op papier het product onderdeel voor onderdeel 

samen te stellen. Hieruit volgt een montageschema waarin alle onderdelen en processen benoemd zijn 

in een monteerbare volgorde. Een dee! van de problemen die zich tijdens de fabricage of assemblage 

voordoen zou met deze methode reeds ontdekt moeten warden. 

FMEA, Failure Mode and Effect Analysis 

Het doe! van FMEA is het verhogen van de betrouwbaarheid van producten en processen door te 

anticiperen op mogelijke faalvormen en (gebruiks)omstandigheden. FMEA kan een aanvullende 

methode zijn op DFMA met betrekking tot de veiligheid en de betrouwbaarheid van het product. 

Het FMEA-proces begint met een eerste ' kennismaking' met het product aan de hand van de gegevens 

uit het montageschema uit het DFMA-proces. Vervolgens warden de belangrijkste functies van het 

product bepaald. De volgende stap is het identificeren van mogelijke fouten of knelpunten die kunnen 

optreden tijdens de levensduur van het product. De levensduur loopt hierbij van het begin van de 

fabricage van de verschillende onderdelen tot aan het moment <lat de klant het product afdankt. 

Bepaal 

product 

Bepaal 

functie 
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product 
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Figuur B: Schematische weergave van het FMEA stappenplan 
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FMEA maakt deel uit van de risicoanalyse die vanwege de Europese Machinerichtlijnen (CE) 
verplicht is. 

WA (VA/VE), Waarde Analyse (Value Analysis/ Value Engineering) 

Het doel van de waardeanalyse is het systematisch elimineren van alle kosten die niet bijdragen tot de 
waarde van een product, proces of dienst met behoud van de oorspronkelijke functie ervan. 

De waardeanalyse is dus een methode om de noodzakelijke functies tegen de laagst mogelijke kosten 
te realiseren zonder consequenties te doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. De waardeanalyse wordt 

uitgevoerd aan de hand van een analyse van de functies, gebaseerd op de eerste ontwerpschetsen. Op 

deze manier worden de functiekosten in beeld gebracht. 

PSDM, Problem Solving and Decision Making 

W anneer een werknemer tegen problemen aanloopt of op bepaalde momenten beslissingen moet 

nemen gebeurt dit vaak op basis van zijn ervaring of inturtie. De methode Besluitvorming & 
Probleemanalyse kan deze subjectieve manier van beslissen verbeteren door de oorspronkelijke 

informatie-gegevens beter te verwerken en beheren. 

QFD, Quality Function Deployment 

(geen informatie over beschikbaar in EDG, wordt wel genoemd als methode bij Vanderlande) 

De Quality Function Deployment methode is een manier om te bepalen welke aspecten, 

eigenschappen of onderdelen een product aantrekkelijker of minder aantrekkelijk maakt, danwel dat 

het een (potentiele) klant onverschillig laat of het op het product aanwezig is. 

Vo/garde van het toepassen van de verschillende methodieken 

De meest logische volgorde om de drie methoden toe te passen in een ontwerpproces is: 

QFD⇒DFMA⇒FMEA 

De Waarde-Analyse is een methode die meer wordt toegepast bij het verbeteren van bestaande 
producten. 
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Bijlage C: Context R&D-omgeving 

Om een duidelijker beeld te scheppen van de context waarin het ontwerpproces van R&D zich afspeelt 

zal hier omschreven warden wat de werkwijze en de strategie van Vanderlande zijn en wat de strategie 

van R&D is. Tevens wordt omschreven aan de hand waarvan men een ontwerpproces of projectgroep 

opstart en hoe projectgroepen werken. Tot slot zullen een aantal kleinere en voor het ontwerpproces 

minder belangrijke zaken die we! impact hebben op het ontwerpproces beschreven warden. 

Strategie van Vanderlande en de strategie van R&D 
De strategie van Vanderlande is door het management omschreven middels een missie en een aantal 

daarbij passende doelen. 

De missie van VI luidt: 

'Support our customer worldwide to significantly improve their competitive position by designing, 

implementing and servicing automated material handling systems. ' 

De daarbij behorende doelen luiden als volgt: 

1. VI voorziet haar klanten van innovatieve, ge1ntegreerde materiaalafbandelingssystemen die 

afgestemd zijn op de behoefte van de klant. 

2. VI behoudt haar klanten door middel van continue klanttevredenheid die bereikt wordt door de 

professionele service die geboden wordt. 

3. VI zet een organisatie neer met een stimulerende omgeving, waar werknemers graag in werken, 

waar ze de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren en om zichzelf te ontwikkelen, waardoor 

de effectiviteit van de organisatie als geheel vergroot wordt. 

Vanderlande Industries wil haar klanten dus ondersteunen bij het verbeteren van de 

concurrentiepositie met behulp van het ontwerpen, implementeren en het onderhouden van 

geautomatiseerde materiaal afbandelingsystemen. Hierbij richt VI zich op de marktsegmenten 

Baggage Handling, Express Services, Warehousing & Distribution en Manufacturing. Een korte uitleg 

van de vier marktsegrnenten: 

1. Warehousing & distribution : automatische, logistieke systemen voor het afbandelen van stukken 

voor opslag en distributie 

2. Baggage Handling: bagage afbandeling systemen voor vliegvelden. Vanaf de check-in van bagage 

via het sorteren op de bestemming van de vlucht tot en met het afbandelen van aangekomen 

bagage. 

3. Express Services: sorteersystemen voor de express parcel markt. Snelle, geautomatiseerde 

systemen voor het uitsorteren van documenten en pakketten. 

4 . Manufacturing: ondersteunende systemen voor productie-omgevingen. Hierbij valt te denken aan 

geautomatiseerde goederenstromen, wachtplekken en eindproduct-afbandeling. 

De eerste drie markten zijn op dit moment het belangrijkst en nemen elk bijna 1/3 van de totale 

verkopen van VI voor hun rekening. Manufacturing is momenteel een erg kleine markt die nog moet 

gaan groeien. De verwachting is we! dat dit gaat gebeuren 
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R&D is "market driven", verantwoordelijk voor technologische innovatie en beschouwt zichzelf als 

slimme toepasser van proven technologie. Op deze wijze staat de strategie van R&D beschreven in de 
Wegwijzer R&D, 2003. Een marktgerichte strategie impliceert dat een bedrijf goed in staat is om de 
markt te begrijpen, ervan te leren en er op te reageren (Jaworski, Kohli & Sahay, 2000). Hierin speelt 
de wens van de klant een centrale rol, 

anders dan bijvoorbeeld bij een market
driving strategie waarbij een bedrijf in staat 
is om de markt te veranderen (Kumar, 
Scheer & Kotler, 2000). Het beeld van een 

market driven organisatie komt overeen 
met het ontwerpproces zoals dat zich bij 
R&D afspeelt. De input van het 
ontwerpproces is altijd afgeleid van het 
waamemen van behoeftes bij klanten, 
ontwikkelingen van concurrenten of trends 
in de vakliteratuur. Dit sluit dus aan bij de 
missie en de doelen van het management 

om de klant aan betere concurrentiepositie 
te ·helpen middels de systemen die 
Vanderlande aanbiedt. 

Operationele 
Projecten: 

Werkwijze R&D 

Figuur C: werkwijze bij R&D 

Kosten 

Risico's 

Vanderlande positioneert zich als een speler die hoogwaardige systemen maakt met techniek die zich 
bewezen heeft in de praktijk, de zogenaamde 'proven technology'. Vanderlande streeft emaar 

producten en diensten te leveren die zich onderscheiden op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid, 
productiviteit, duurzaamheid, functionaliteit en lage life-cycle-costs. 
Bij de af de ling R&D onderscheidt men twee soorten ontwikkelingen, generieke ( of marktgerichte) 
ontwikkelingen en projectspecifieke ( of klantspecifieke) ontwikkelingen. Beide zullen verderop kort 
toegelicht worden. Deze ontwikkelingen zijn gericht op het ontwerpen van modules of producten. 
Hiemaast zijn er twee technologiegroepen die nieuwe technologieen rijp maken om in producten van 

R&D gebruikt te worden. In figuur C.1 is weergegeven hoe de drie verschillende activiteiten bij R&D 
onderling verband hebben. Men zoekt hierbij een balans in de hoeveelheid risico die genomen wordt 
met betrekking tot het invoeren van een nieuwe technologie. Te grote risico's zouden kunnen leiden 
tot problemen bij klanten, te weinig risico zou leiden tot een te grote achterstand op concurrenten. 

Marktgerichte versus Klantspeci.fieke projecten 

Marktgerichte of generieke ontwikkelingen: deze producten of modules worden ontworpen aan de 
hand van de ontwikkelingen die waargenomen worden in de markt, bij klanten of in de vakliteratuur. 
De modules worden generiek ontworpen zodat een module toepasbaar is in meerdere (klant-) 

omgevingen en aansluiting heeft bij verschillende systemen. 
Klantspecifieke of projectspecifieke ontwikkelingen: Hierbij gaat het vaak om de zogenaamde 
megaprojecten waarbij de te ontwerpen module zo vaak in een verkocht project voor gaat komen dat 

de ontwerpkosten in een project worden terugverdiend. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de 
TS-terminal op Heathrow en UPS Louisville. Dit betekent niet dat de module alleen maar in dat 
specifieke project toegepast kan worden, in latere projecten kan de module dan uiteraard ook nog 
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toegepast gaan worden. Dit is zelfs wenselijk aangezien de ontwikkelkosten dan al terugverdiend zijn 

en de marge voor VI alleen maar groter wordt. 

De verhouding tussen het aantal projecten dat als generiek aangeduid kan worden en het aantal 

projecten dat als projectspecifiek aangeduid kan worden fluctueert sterk. Dit hangt samen met het 

binnenhalen van de genoemde mega-orders. Schattingen van het percentage projectspecifieke 

ontwikkelingen varieren van 10 tot 50 procent. Dit getal is lastig in te schatten omdat het samenhangt 

met het aantal mensen dat in een projectgroep zit. Dit aantal is ook variabel door de tijd. 

Naast de twee genoemde ontwikkelingen van compleet nieuwe producten kan het zijn dat een 

projectgroep werkt aan uitbreidingen of aanpassingen van bestaande producten of productfamilies. 

Hiemaast zijn sommige projectgroepen bezig met mechanische upgrades, standaardisaties (van 

bijvoorbeeld specials) of andere kleine mechanische projecten. 

Verhouding tussen 'R ' en 'D ' binnen R&D 
De Resarch en Development afdeling van R&D is met name gefocust op het toepassen van proven 

technology in nieuwe modules en niet zozeer op innovatief, explorerend onderzoek. R&D is dus meer 
gericht op Development. De twee technologiegroepen zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van 

nieuwe technologieen en het toepasbaar maken van deze technologieen voor producten van R&D. De 

research die er plaats vind wordt dus uitgevoerd door deze twe groepen. Research in de zin van het op 

experimentele wijze ontdekken van nieuwe dingen is bij Vanderlande niet aan de orde, het gaat meer 

om het herkennen van technieken en deze toepasbaar maken voor gebruik in producten van R&D. 

Vanderlande noemt zich dan ook wel een slimme toepasser van nieuwe technologieen. Het aandeel 

'R ' ten opzichte van 'D' zal zo rond de 10 procent liggen. 

Verhouding R&D en Engineering (MPE/ CPE/ MDE) 
De afdelingen mechanical project engineering (MPE) en controls project engineering (CPE) zorgen 

voor het samenstellen van de uiteindelijke systemen die verkocht zijn. De verschillende componenten 

die door R&D ontwikkeld zijn worden ingepast in een systeem. Doordat de omstandigheden bij 

klanten kunnen verschillen, moeten deze afdelingen bij het samenstellen van de systemen soms 

bepaalde componenten voor een gedeelte herontwerpen. Op dit vlak ligt een soort van grijs gebied 

tussen R&D en de beide engineeringafdelingen. Het komt voor dat men bij engineering zover gaat met 

herontwerpen dat er sprake is van een nieuw product. Omdat de afdeling drawing mechanical 

engineering (MDE, onderdeel van MPE) het heeft gemaakt, noemt men het een 'special ' . Ook komt 

het voor dat R&D aanpassingen aan producten doet die eigenlijk door MDE gedaan zouden moeten 

warden. Dit laatste komt minder vaak voor dan andersom, eigenlijk alleen wanneer er bij R&D 

tijdelijk overcapaciteit is. 

Bij de specials kan het voorkomen dat de module toch vaker toegepast gaat warden en het dus een 

normaal product wordt. In beide gevallen zal het product beheerd warden bij controls development. 

Bij controls development kampt men met het probleem dat de engineering afdelingen de producten 

niet met de (juiste) documentatie opleveren zoals dat bij R&D gebeurd. 

Pilot en Proto 
Wanneer een product van R&D zover gereed is dat alle tekeningen en dergelijke af zijn, wordt er in de 

meeste gevallen een prototype (ook we! ingekort tot 'proto') gemaakt in het testcentrum (ADC). Met 

het prototype warden verschillende soorten testen uitgevoerd. Wanneer de proto goed genoeg 
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bevonden is wordt er een pilot project gedaan bij de eerste klant. Aan de hand hiervan kunnen er dan 
nog aanpassingen aan het product gemaakt worden. In sommige gevallen wordt er geen proto gedaan, 
maar is de eerste realisatie van het product in de vorm van een pilot bij de klant. Dit doet men alleen 
wanneer de risico 's laag zijn en het een minder groot project betreft. 
Hoewel een gedeelte van de producten die bij R&D ontworpen wordt generiek bedoeld is, en dus 

ontworpen is om in verschillende systemen bij diverse klanten geplaatst te kunnen worden, is het zo 

dat een product van R&D pas vrijgegeven wordt als er (gemiddeld) drie klanten zijn geweest waar een 
zogenaamde pilot is gedaan. Een pilot is dus een wezenlijk onderdeel van het ontwerpproces. Het is 
zelfs zo dat een projectgroep afwacht met het afronden van de laatste ontwerpstappen wanneer er geen 
klant in beeld is. De projectgroep zal dan in afgeslankte vorm langzaam verder werken tot het moment 
dat de eerste klant zich meldt. 

Projectgroepen bij R&D 

De projectgroepen bij R&D zijn tijdelijk van aard. Een project kan een looptijd hebben van enkele 
maanden tot meerdere jaren. De meeste projecten van R&D hebben ongeveer drie jaar ontwikkeltijd 
nodig. Het aantal groepsleden van een projectgroep neemt in de beginfase toe en naar het einde toe 

neemt de bezetting weer af. De projectteams zijn multidisciplinair van aard en aan het hoofd staat een 
projectleider. De samenstelling van projectteams is ook steeds anders, dit ter bevordering van de 
ontwikkeling van kennis bij de engineers van R&D. Een projectgroep binnen R&D heeft een matrix 
structuur. Bovenaan staat een projectleider, daaronder staat een aantal functieverantwoordelijken die 
verantwoordelijk zijn voor een bepaalde module of een bepaald bouwblok. Die verantwoordelijkheid 
gaat over de verschillende disciplines heen; van een bepaalde technologie tot bijvoorbeeld een 
bepaalde zone binnen het systeem. De verschillende disciplines die de horizontale lijnen van de matrix 
vormen zijn: systeem, mechanisch, elektromechanisch en software. Het kan zijn dat de 
functieverantwoordelijke zelf het ontwerp maakt of dat een specialist van de desbetreffende discipline 
de functieverantwoordelijke ondersteunt. Hiemaast bestaan er binnen een project integrators die 

horizontaal verbanden leggen en zorgen voor informatie-uitwisseling tussen functies. Deze integrators 
zijn er per discipline, er is dus een system-integrator, een mechanical integrator, etc. De integrators 
moeten er voor waken dat de verschillende systemen goed op elkaar aansluiten. Het ontwerpproces 
zoals dat op dit moment gehanteerd wordt kan teruggevonden worden in bijlage A De constructeurs 
hebben tijdens het ontwerpproces de beschikking over bepaalde methodieken als FMEA, PSDM, VA 
en DFMA. Voor uitleg over deze methodieken zie bijlage B. 

De huidige projectgroepen zijn: 

• Pallet Systems & Robotics 

• Crossorter 

• Vibes 

• Flow System Controller (FSC) 

• Destination Coded Vehicle (DCV) 

• W&D Stars (Warehouse & Distribution) 

• High Capacity & Low Noise Posisorter Backbone (HC&LN SPO Backbone) 

• Exprexorter (XPRX) 
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In figuur C.2 is het 

organogram van de 
afdeling R&D 

weergegeven zoals die op 

dit moment is. 

Mechaincal 
De ve lopment 

C ontrols 
De\lelopment 

ADC 

R&O Support 

Pallet Sytems & 
Robotics 

Figuur C.2 Organogram R&D 

Conclusie Context 

R&D 

Secretaria t 

FSC W &OStars XPRX 

V IBES DCV HC & LN SPO 

Dit hoofdstuk is met name bedoeld als achtergrondinformatie voor dit afstudeerproject. Het is bedoeld 

om een beeld te schetsen van de omgeving waarin het afstudeerproject zich afspeelt. Voor een 
uitgebreidere beschrijving van het ontwerpproces dat gehanteerd wordt door de afdeling R&D, wordt 
verwezen naar Bijlage A en naar het procesmodel in hoofdstuk 4 dat de analyse beschrijft van het 

ontwerpproces met betrekking tot het hergebruik van kennis. Het laatste is weliswaar sterk gericht op 

de kenniscomponent, maar beschrijft wel alle stappen van het ontwerpproces. 
Hiemaast volgen er ook een aantal randvoorwaarden voor het ontwerp uit de context. De punten die 

sterk van invloed zullen zijn op het ontwerp dat gemaakt zal gaan worden, zullen hier kort genoemd 

worden. 

• Strategie (marktgericht/ projectgericht). De keuze van Vanderlande om ver in de klantenwens mee 

te gaan heeft tot gevolg dater regelmatig wijzigingen aan de URS gedaan moeten worden tijdens 

het ontwerpproces. Ook het houden van enkele pilots voor een project wordt overgedragen is een 
strategische keuze die sterk een stempel drukt op het ontwerpproces. 

• Samenstelling projectgroep. De variabele groepsgrootte van projectgroepen bij R&D heeft zowel 

voor- als nadelen. De voordelen zitten in het feit dater soms meer en soms minder werk is en dat 

er op sommige momenten specialisten ingezet kunnen worden. Het nadeel hiervan is dat kennis 

regelmatig de projectgroep verlaat. Men tracht mensen op projecten te zetten waar ze kennis of 
ervaring in hebben. In de praktijk worden mensen ingezet naar capaciteit in plaats van naar kennis 

of ervaring. 

• Verhouding 'R', 'D ' en Engineering. De onder deze noemers beschreven verschijnselen duiden 

aan dater op een aantal vlakken onduidelijkheden zijn over wat we! of niet taken van R&D zijn. 

De genoemde punten dienen samen met de aandachtspunten die in de analysefase naar voren zijn 

gekomen in ogenschouw genomen te worden bij een keuze voor een oplossingsrichting en tevens bij 

het maken van een (her)ontwerp. 
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Bijlage D: Projectorganisatie 

■ Uitvoerende: 
■ Opdrachtgever: 
■ Bedrijfsbegeleider: 
■ Eerste TU-begeleider: 

Chief Noppe (studentnummer: s449123) 
Frank van der Borg, manager R&D 
Dirk-Jan Verheijden, manager R&D Support 
Hans Berends, vakgroep: OSM 

■ Tweede TU-begeleider: Jan-Peter Vos, vakgroep: OSM 

■ Klankbordgroep: 
1) Dirk-Jan Verheijden, manager R&D Support 
2) Frank van der Borg, manager R&D 
3) Frank van den Berk, technologiemanager Controls R&D 
4) Antoon Berkers, Senior projectleider R&D 
5) Bernard Stoots, Senior projectleider R&D 
6) Archie Bongers, projectleider R&D 
7) Barney Barte/ink, projectleider R&D 
8) Cor Goelema, projectleider R&D 
9) Stef van Hoek, projectleider R&D 
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Bijlage E: Bet tien-stappen-plan en de regulatieve cyclus 

In onderstaande tabel ( van Aken et al, 2001 ) staan de regulatieve cyclus ( van Strien, 197 5) en het 

tien-stappen-plan (Kempen en Keizer, 2000) weergegeven. Ze staan naast elkaar in de tabel zodat te 

zien is welke stappen overeenkomen. 

Regulatieve Cyclus Tien-Stappen-Plan 

Probleemstelling 1) Werving project 

2) Exteme orientatie 

3) Intake gesprek 

4) Orienterende interviews 

5) Analyse 

6) Terugkoppeling/ contractering 

7) Werkplanning en projectorganisatie 

Diagnose 8) Diepte onderzoek 

Plan 9) Oplossingsplan 

Ingreep 10) Invoering 

Evaluatie 11) (Afronding) 

Tabel E: Het tien-stappen-plan en de regulatieve cyclus vergeleken 
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Bijlage F: Onderzoeksvragen 

Nr. Fase: Onderzoeksvraag: 

1 Orientatie Hoe ziet het ontwerpproces eruit bij R&D? 

2 Orientatie Welke problemen kunnen gerdentificeerd worden omtrent het 
ontwerpproces? 

3 Analyse Wat is kennis? 

4 Analyse Welke factoren hebben een negatieve invloed op het hergebruik van 

kennis? 

5 Analyse Is het hergebruik van kennis bij R&D echt een probleem? 

6 Ontwerp Lost het gekozen ontwerp "projectevaluatie en kennisinventarisatie" 

het probleem op? 

7 Ontwerp Waar moet de organisatie aan voldoen om het ontwerp succesvol te 
kunnen gaan gebruiken? 

8 Implemen Welke stappen dient Vanderlande te nemen tijdens en na het 
tatie afstudeerproject om projectevaluatie te implementeren? 

Tabel F: Onderzoeksvragen per fase van het afstudeerproject 
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Figuur G: Ishikawa-diagram: problemen naar voren gekomen tijdens de orientatiefase 
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Bijlage H: Enquete Incidenten 

lntroductie 
Voor diegene die mij nog niet eerder gezien of gesproken hebben zal ik me hier eerst even kort 
introduceren. Ik ben Chiel Noppe, student Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Sinds 
twee maanden ben ik be zig met een afstudeeropdracht bij de R&D-af de ling van V anderlande. In totaal 
ben ik ongeveer acht maanden bezig met het afstudeerproject. De planning die ik opgesteld heb is er 
op gericht dat implementatie of een pilot mogelijk is, het is dus mijn bedoeling om iets concreets en 
bruikbaar op te leveren. Ik zit bij de afdeling R&D support en ben bereikbaar onder het e-mail adres: 
Chiel.Noppe@nl.vanderlande.com. Of op toestelnummer: 5067. 

Jnleiding 
Er zijn op dit moment een aantal projecten gaande binnen Vanderlande om het gehele traject van het 
idee voor een nieuw product tot en met de realisatie van het eerste product bij een klant sneller te laten 
verlopen (o.a. Midnight Express). Vanuit de gedachte dater al meerdere initiatieven door de gehele 
organisatie heen spelen, was de eerste aanleiding voor dit afstudeerproject dan ook om te kijken of het 
ontwerpproces binnen de R&D-afdeling mogelijkerwijs versneld zou kunnen worden. Oftewel wat kan 
men binnen R&D bijdragen aan een kortere time-2-market. Na een orientatie van een aantal weken is 
besloten dat de opdracht zich zal gaan richten op het aspect "Kennis". Kennis is een heel breed gebied 
en ik wil doormiddel van deze kleine enquete en een aantal aanvullende interviews het onderzoek gaan 
afbakenen. Mogelijke afbakeningen hierbij zijn: Kennisdeling, hergebruik van kennis of 
kennisontwikkeling. Wat er precies met het begrip ' kennis' bedoeld wordt zal hieronder omschreven 
worden. 

Kennis en Kennismanagement 
Het begrip kennis wordt in het dagelijks gebruik vaak toegepast als men het heeft over data of 
informatie, om misverstanden te voorkomen zal daarom hier een definitie worden gegeven van de 
begrippen data, informatie en kennis. 
Onder data verstaan we symbolische weergaven van hoeveelheden, grootheden, feiten en meningen. 
Voorbeelden van data zijn: zeventig mensen, blauw, maandag 6 september, 150 ° Celsius, etc. 
Jnformatie kan omschreven warden als: aan verkregen gegevens toegevoegde betekenis. Een 
voorbeeld van informatie is de volgende: Joost wil weten of er vandaag meer of minder kaartjes voor 
de voetbalwedstrijd zijn verkocht. Het is Joost bekend dat er gisteren 70 kaartjes zijn verkocht. De 
tellerstand van de kaartverkoopmeter bedraagt momenteel 110. Joost kent aan dit gegeven betekenis 
toe: er zijn vandaag al veertig kaartjes meer verkocht dan gisteren. 
Om van data informatie te kunnen maken is kennis nodig. In het voorbeeld: Joost is bekend met de 
wijze waarop de kaarten geteld worden; elke dag wordt de teller op nul gezet. Wanneer Joost van 
mening was geweest dat de teller een algehele totaalstand weergeeft zou hij geconcludeerd hebben dat 
er vandaag slechts 40 kaartjes verkocht waren: 30 minder dan gisteren dus! Een meer 
wetenschappelijke definitie van kennis is de volgende: Kennis is een (door leren verkregen) vermogen 
dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Kennis is een vermogen, een menselijk 
vermogen. Een vermogen dat een functie is van de begrippen Jnformatie, Ervaring, Vaardigheden en 
Attitude waarover iemand op een bepaald moment beschikt. 
Ik hoop dat hiermee iets duidelijker is geworden wat er in het kader van mijn afstudeerproject met 
kennis bedoeld wordt. Gezien de gegeven definities zou Kennismanagement dan nu als volgt 
omschreven kunnen worden: 
Kennismanagement is het zodanig inrichten van de processen in de KennisWaardeKeten* dat daardoor 
het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden. 

* de KennisWaardeKeten bestaat uit de volgende (iteratieve) stappen: Vaststellen benodigde kennis, 
inventariseren beschikbare kennis, kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis 
evalueren (Weggeman, 1997). 
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Positieve en negatieve ervaringen (incidenten) met betrekking tot Kennis bij R&D 
Hier wil ik graag van u vernemen welke ervaringen u heeft met betrekking tot 'Kennis ' bij R&D. 
Daarmee doel ik op kennis in de breedste zin van het woord, dus zowel op het gebied van kennisdelen 
binnen projectgroepen, kennisdelen tussen projectgroepen, hergebruik van kennis, het ontwikkelen 
van kennis, kennis met betrekking tot het managen van de tijd beschikbaar voor een project, kennis 
met betrekking tot het managen van het project, toegankelijkheid van kennis (kennis zit in hoofden), 
schaarste van cruciale kennis ( er is maar een of een beperkt aantal personen die over bepaalde kennis 
beschikt), de traceer-baarheid van kennis (kennis die expliciet is gemaakt, waar is die te vinden?), etc. 
Doormiddel van deze enquete wil ik een scherper beeld krijgen van zaken die in het verleden minder 
soepel verlopen zijn met betrekking tot kennis. Oftewel, waar liggen er bij R&D mogelijke 
verbeterpunten met betrekking tot kennis. Hier bij valt bijvoorbeeld te denken aan situaties waarbij 
een bepaalde techniek of een bepaald technisch principe voor een project opnieuw ontworpen en 
bedacht is en waarvan achteraf bleek dat iemand elders in de organisatie de benodigde kennis al in 
huis had. Situaties dus, waarin 'het wiel' opnieuw uitgevonden is. Hieronder vraag ik naar zowel 
positieve als negatieve ervaringen om dus ook voorvallen te kunnen bekijken waar kennis juist wel 
efficient en effectief gebruikt is en om te kunnen inschatten of deze werkwijze wellicht vaker gebruikt 
zou kunnen worden. 

Opmerkingen bij de vragen: 

• Kunt u de vragen op de computer beantwoorden en aan mij retourneren. Dit in verband met het 
feit dat het ene handschrift moeilijker leesbaar is als het andere. 

• De gegevens zullen anoniem worden verwerkt. 
• Naar aanleiding van deze mini-enquete zal ik een aantal mensen uitnodigen voor een interview om 

dieper op de gevonden resultaten in te gaan. 
• Is iets onduidelijk, dan ben ik uiteraard bereid om toelichting te verschaffen. 
• Hartelijk dank voor de genomen tijd en moeite! 

De vragen 

Kunt u (hier) twee positieve ervaringen met betrekking tot het (her)gebruik van Kennis bij R&D 
omschrijven. 

1) 

2) 

Kunt u (hier) twee negatieve ervaringen met betrekking tot het (her)gebruik van Kennis bij R&D 
omschrijven. 

1) 

2) 
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Bijlage I: Enquete met betrekking tot bet Hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. 

Deze enquete is opgebouwd uit een aantal stellingen die betrekking hebben op bet hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Bij elke stelling 
kun je aangeven in hoeverre je het met de stelling eens bent of niet eens bent. De scores die toegekend kunnen worden I open van 1 tot en met 5 
en hebben de volgende betekenis: 

1 = helemaal oneens of absoluut onwaar 
2 = oneens of grotendeels onwaar 
3 = neutraal, kan niet beslissen of ongeveer even waar als onwaar 
4 = eens of grotendeels waar 
5 = helemaal eens of absoluut waar 

Wanneer er naar iets gerefereerd wordt waarvanje bet idee hebt dat bet niet bestaat bij R&D, dan vulje geen score in. 
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een opmerking te zetten bij een stelling, mocht je daar behoefte aan hebben. 

Bedankt voor de medewerking. 

Chiel Noppe 

Stelling Score Ruimte voor opmerkingen: 
1 kennis zit voomamelijk in hoof den ◊ Helemaal oneens 

◊ Oneens 
◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

2 Veel specifieke of specialistische kennis zit slechts bij enkele ◊ Helemaal oneens 
personen ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 
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3 lk weet deze mensen te vinden als ik die specifieke kennis nodig ◊ Helemaal oneens 
heb ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

4 Nieuwsbrieven van andere afdelingen/ groepen bevatten ◊ Helemaal oneens 
informatie die langs een andere weg niet bij R&D terecht was ◊ Oneens 
gekomen ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

5 Er is genoeg tijd voor informele kennisuitwisseling ◊ Helemaal oneens 
◊ Oneens 
◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

6 Er is spraken van uitwisseling van personen met andere projecten ◊ Helemaal oneens 
om kennisuitwisseling te bevorderen. ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

7 Houders van specialistische kennis ( die dus als expert worden ◊ Helemaal oneens 
erkend in de organisatie) hebben de tijd om anderen uitleg te ◊ Oneens 
kunnen geven ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 
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8 Aan het eind van elk project wordt er een evaluatie gehouden om ◊ Helemaal oneens 
(kritische) succes- en faalfactoren aan te wijzen ( denk hierbij ook ◊ Oneens 
aan factoren als leveranciers, klanten, marktinfo, gebruikte ◊ Neutraal 
informatie, gemiste informatie, technische keuzes met ◊ Eens 
onderbouwing, etc) ◊ Helemaal eens 

9 De uitkomsten van projectevaluaties worden actief gebruikt als ◊ Helemaal oneens 
bron van informatie voor nieuwe projecten ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

10 Voordat een R&D project (volledig) is afgerond is kennis al ◊ Helemaal oneens 
beschikbaar voor anderen die er mogelijk baat bij hebben ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

11 Documentatie van projecten van R&D is op dusdanige wijze ◊ Helemaal oneens 
opgeslagen dat ze gemakkelijk terug te vinden IS voor ◊ Oneens 
belanghebbenden en belangstellenden ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

12 Documentatie kan gevonden worden aan de hand van de naam ◊ Helemaal oneens 
van een document, de naam van het document geeft een goede ◊ Oneens 
indruk van de inhoud van het document ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

13 Documentatie kan gevonden worden aan de hand van keywords, ◊ Helemaal oneens 
vanuit IT-opzicht ( dat wil zeggen dat het systeem het mogelijk ◊ Oneens 
maakt) ◊ Neutraal 

◊ Eens 
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14 Documentatie kan gevonden worden aan de hand van de 
omschrijving van de keywords ( dat wil zeggen dat de door de 
auteur gekozen keywords goed de inhoud van een document 
weergeven) 

0 Helemaal eens 
0 Helemaal oneens 
0 Oneens 
0 Neutraal 
0 Eens 
0 Helemaal eens 

15 a) De hoeveelheid beschikbare kennis in databases en dergelijke O Helemaal oneens 
neemt toe O Oneens 

0 Neutraal 
0 Eens 

b) dit leidt tot langer zoeken naar hetgeen men nodig heeft 

0 Helemaal eens 

0 Helemaal oneens 
0 Oneens 
0 Neutraal 
0 Eens 
0 Helemaal eens 

16 Modules die ontworpen worden zijn steeds ingewikkelder, de O Helemaal oneens 
hoeveelheid kennis die toegepast moet worden neemt toe O Oneens 

0 Neutraal 
0 Eens 
0 Helemaal eens 

1 7 aan het eind van een project komt men er achter dat er kennis O Helemaal oneens 
voorhanden was bij R&D die tot andere inzichten en beslissingen O Oneens 
zou hebben geleid wanneer men eerder in het proces op de O Neutraal 
hoogte zou zijn geweest van deze kennis O Eens 

0 Helemaal eens 

OA 
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18 Tijdens een project is het mogelijk om kennis van andere ◊ Helemaal oneens 
projectgroepen te gebruiken ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

19 De databases die beschikbaar zijn bij R&D (TDD, PDB, SMB, ◊ Helemaal oneens 
CIA, etc, etc) bevatten bruikbare informatie die zonder verdere ◊ Oneens 
uitleg toepasbaar is ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

20 Keuzes en afwegingen zijn goed af te lei den uit de informatie die ◊ Helemaal oneens 
beschikbaar is in de verschillende databases ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

22 De notulen en verslagen van bijeenkomsten zijn nuttig en ◊ Helemaal oneens 
bruikbaar voor zowel degenen die aanwezig waren als degenen ◊ Oneens 
die niet aanwezig waren ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

23 Informatie in databases bij R&D behoeft geen verdere uitleg en ◊ Helemaal oneens 
spreekt voor zich ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

24 Men weet goed voor wie men een document/ bestand of notulen ◊ Helemaal oneens 
maakt. Dus wie de ( eventuele) ontvanger/ lezer ervan is. ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
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◊ Helemaal eens 
25 De fysieke locatie van werkplekken bij R&D personeel IS ◊ Helemaal oneens 

zodanig ingericht dat transport en creatie van kennis bevorderd ◊ Oneens 
wordt. ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

26 Binnen de afdeling bestaan er zogenaamde 'Capability-maps ' ◊ Helemaal oneens 
(knowledge, people, equipment services), dit zijn een soort ◊ Oneens 
kennis profielen van mensen, projecten en projectteams. Men ◊ Neutraal 
weet dus waar bepaalde kennis zit ◊ Eens 

◊ Helemaal eens 
27 De capability-maps zijn actueel en worden goed bijgehouden ◊ Helemaal oneens 

◊ Oneens 
◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

28 Constructeurs die aan een project werken weten welke andere ◊ Helemaal oneens 
constructeurs kennis hebben van de competenties waar zij aan ◊ Oneens 
werken ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

29 Als een document of notulen niet duidelijk zijn is goed te ◊ Helemaal oneens 
achterhalen wie de auteur is en is deze persoon te achterhalen ◊ Oneens 
voor toelichting ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

0 / 
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30 Het intranet maakt het zoeken naar informatie makkelijker ◊ Helemaal oneens 
◊ Oneens 
◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

31 Het nalezen van octrooien op een later tijdstip gaat makkelijk en ◊ Helemaal oneens 
snel ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

32 Overlegorganen zijn constructief en dragen positief bij aan de ◊ Helemaal oneens 
kennisdeling tussen projectgroepen en binnen projectgroepen ◊ Oneens 

◊ Neutraal 
◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

33 Training en coaching (anders dan voor technische vaardigheden) ◊ Helemaal oneens 
is beschikbaar voor medewerkers (Bv presentatie-technieken en ◊ Oneens 
het leren toegankelijk maken van kennis) ◊ Neutraal 

◊ Eens 
◊ Helemaal eens 

Ruimte voor algemene/ overige opmerkingen: 

87 



TU/e "'-••E•·•-•E• INDUSTIIES 

s··1 1J age IS ag es o en J u·t I G I t E nque e 
nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 15b 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

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

10 5 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 1 1 1 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 
11 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 
12 4 4 4 2 5 3 3 2 3 5 1 3 1 1 5 5 5 4 4 2 1 4 2 4 3 3 3 4 4 1 1 3 4 
13 4 4 3 4 3 2 3 1 2 3 2 1 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 3 4 5 2 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 
15 4 4 3 4 4 4 2 1 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 
16 5 5 2 3 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 3 1 1 1 4 2 2 2 2 
17 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 5 4 3 4 1 2 2 1 2 3 2 3 3 5 3 2 3 3 
18 3 4 4 2 5 2 4 1 2 4 2 3 3 3 5 4 5 1 5 1 3 2 2 4 3 2 3 4 5 3 1 3 4 
19 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 
20 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 
21 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
22 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
23 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 
24 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 4 4 
25 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 4 5 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
26 

Sum 89 96 87 78 86 68 83 59 60 89 56 56 58 50 94 88 92 74 87 66 60 84 54 80 78 49 44 78 103 73 59 84 89 
Avg 3,6 3,8 3,5 3,3 3,4 2,8 3,3 2,6 2,7 3,6 2,2 2,3 2,6 2,4 3,9 3,7 3,7 3 4 2,6 2,5 3,4 2,3 3,2 3,3 2,5 2,8 3,3 4, 1 3 2,8 3,5 3,6 
Stdev 0,9 0,7 0,8 0,8 1 1 0,7 1 1 0,8 0,8 0,9 1 0,9 0,7 1 0,9 0,9 0,7 1 0,8 1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 1 1 0,7 0,7 
Frequence 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 4 3 3 0 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 
Frequence 2 4 2 3 5 7 6 3 10 6 3 16 10 7 9 1 4 4 7 1 9 10 7 13 7 4 6 1 3 1 7 5 3 2 
Frequence 3 5 2 8 9 3 7 11 4 7 7 3 8 7 7 3 4 3 9 3 7 10 3 6 7 11 10 12 9 2 6 10 6 7 
Frequence 4 14 19 13 9 12 8 11 6 6 13 3 2 5 2 17 12 15 8 14 6 2 14 2 10 8 1 1 11 15 10 3 15 16 
Frequence 5 2 2 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 4 3 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 0 1 0 0 

Frequence Agree 16 21 14 10 15 8 11 6 6 15 3 2 5 2 20 16 18 8 18 6 2 15 2 11 9 1 1 11 22 10 4 15 16 
Frequence Disagree 4 2 3 5 7 9 3 13 9 3 19 14 10 12 1 4 4 8 1 12 12 7 15 7 4 9 3 4 1 8 7 3 2 

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 15b 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
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Bijlage K: uitslag van de enquete gegroepeerd naar categorie 

I I) Documentatie van projecten van R&D is op dusdanige wijze 3 
o esla en dat ze emakkeli 'k teru te vinden is 
12) Documentatie kan gevonden worden aan de hand van de naam van 2 
een document, de naam dekt de inhoud oed 
13) Documentatie kan gevonden worden aan de hand van keywords 5 
vanuit IT-o zicht 
14) Documentatie kan gevonden worden aan de hand van keywords, 2 
de omschri · vin wordt oed ekozen door medewerkers 

I 9) Databases die beschikbaar zijn bij R&D bevatten bruikbare 6 
informatie die zonder verdere uitle toe asbaar is 
20) Keuzes en afwegingen zijn goed af te leiden uit beschikbare 2 
informatie 
22) De notulen van bijeenkomsten zijn nuttig en bruikbaar voor 15 
de enen die er niet bi· waren 
24) Men weet goed voor wie men een document maakt, dus men is 11 
zich bewust wie de ontvan er/ eventuele lezer is 

l5a)De hoeveelheid beschikbare kennis in databases en dergelijke 20 
neemt toe 
15b) dit leidt tot !anger zoeken naar de informatie/ kennis die men 16 
nodi heeft 
16) Modules die ontworpen worden zijn steeds ingewikkelder, de 18 
hoeveelheid kennis die toe e ast moet worden neemt toe 

2)Veel specifieke of specialistische kennis zit slechts bij enkele 
ersonen 

3) Deze personen zijn te vinden als ik die specifieke kennis nodig heb 

17) na afloop van een project komt men erachter dat er kennis 
voorhanden was die tot andere inzichten en beslissingen zou hebben 

eleid 
18) Tijdens een project is het mogelijk om kennis van andere 
ro · ect oe en te ebruiken 

28) Ontwerpers zijn bekend met de competenties en kennis van andere 
tw ,· 

21 

14 
8 

18 

11 

/11ef/1c1i;111e 1111111sw/111g 11111J/1c1ete ke11111s (hergehm,k) 
5) er is genoeg tijd voor informele kennisuitwisseling 15 
7) Houders van specialistische kennis hebben de tijd om anderen uitleg 11 
te kunnen geven 
8)Aan het eind van elk project wordt er een evaluatie gehouden om 6 
kritische faal- en succesfactoren te benoemen 

9) De uitkomsten van die evaluaties worden actief gebruikt als bron 6 
van informatie voor nieuwe projecten 

10) Voordat een R&D project is afgerond, is kennis al beschikbaar 15 
voor anderen 
17) na afloop van een project komt men erachter dat er kennis 8 
voorhanden was die tot andere inzichten en beslissingen zou hebben 
geleid 
18) Tijdens een project is het mogelijk om kennis van andere 18 
projectgroepen te gebruiken 

22 

22 

17 

19 

19 

22 

14 

4 

8 

7 

4 

11 
17 

4 

13 

10 
14 

17 

16 

10 

17 

4 

1/3 van de respondenten heeft dit 
dus recent meegemaakt of zo 
ervaren. 

Er vinden geen evaluaties plaats 
bij R&D, score van 6 is dus 
oomerkeliik. 
Er vinden geen evaluaties plaats 
bij R&D, score van 6 1s dus 
opmerkelijk. 

1/3 van de respondenten heeft dit 
dus recent meegemaakt of zo 
ervaren. 

Tabel K: uitslag van de gesloten enquete gegroepeerd naar probleemcategorie 
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Bijlage L: Verwerving, Opslag, Hergebruik 

Verwerving. 

Het binnenhalen of genereren van nieuwe kennis. Hierbij valt te denken aan nieuwe technische 
ontwikkelingen, ontwikkelingen in de markt, informatie van klanten, ideeen opgedaan op beurzen en 
dergelijke. Bij R&D bestaan twee zogenaamde technologiegroepen, mechanical development en 
controls development, deze twee groepen zijn in principe verantwoordelijk voor het introduceren van 

nieuwe technologieen bij Vanderlande (wegwijzer R&D, 2003). Na het identificeren van een nieuwe 
technologie zullen de twee technologiegroepen de techniek verder onderzoeken en testen. Wanneer 
een technologie op een gegeven moment het predikaat 'proven' krijgt is het klaar om toegepast te 
worden in R&D-projecten. De wijze waarop de technologie toegepast kan worden is iets dat de 
projectgroepen zich eigen moeten maken. 

De projectgroepen zelf doen tijdens het ontwerpproces ook aan acquisitie van nieuwe kennis. Met 
name in de beginfase van een project zal men veel kijken naar de markt en naar de klant om te bepalen 
wat voor product men moet gaan ontwerpen. Ook tijdens het ontwerpen zelf kan bet zijn dat een 

projectgroep een nieuw principe gebruikt waar ze nog niet alles van weten, bier leert men tijdens het 
ontwerpproces over zaken als bruikbaarheid, voorwaarden, specifieke uitvoering, enz. 

Opslag. 

Het vasthouden en vastleggen van Kennis. Er bestaan bij Vanderlande meerdere databases waarin 
gegevens, documenten en tekeningen opgeslagen worden. Voorbeelden hiervan zijn VI _Projects, 

ODD, TDD, Lotus Notes, Public Library, EDG, SMB en PDB. De Engineering Design Guide (EDG) 
en bet Standaard Materialen Boek (SMB) zijn handboeken met richtlijnen en normen die door de 
ontwerpers regelmatig toegepast worden tijdens het ontwerpproces. Het Product Data Boek (PDB) is 
de plek waar producten opgeslagen en bebeerd worden wanneer ze door R&D afgerond zijn. 
De belangrijkste plek waar de kennis van R&D wordt opgeslagen is in de hoofden van werknemers. 
Veel kennis bij R&D is specialistische kennis en is slechts bij enkele personen aanwezig. Dit is dan 
ook impliciete kennis die moeilijk vastgelegd kan worden. 

Hergebruik. 

Het terughalen van in de organisatie of af de ling aanwezige kennis. Zoals bij Op slag genoemd, is veel 

van de aanwezige kennis aanwezig in de boofden van werknemers. Bij het terughalen van kennis zal 
een ontwerper zoeken naar documenten maar voomamelijk naar collega's die bepaalde kennis 
bezitten. Dit kan op meerdere manieren. Er zijn meerdere overlegorganen (zie kader: overlegorganen) 
waaraan een projectgroep of een gedeelte van een projectgroep deelneemt. Dit zijn reguliere 
overlegorganen die wekelijks, tweewekelijks of maandelijks plaatsvinden. Tevens vindt er regelmatig 
ad hoc en op informele wijze overleg plaats tussen individuele werknemers. 
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Bijlage M: Analyse van de verschillende stappen in het ontwerpproces 

In deze paragraaf zal de analyse naar het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D beschreven 

warden. Deze analyse is gedaan middels interviews, een gesloten enquete en een open enquete. Dit is 

in het hoofdstuk over de methodologie (hst. 2) verder uitgewerkt. Daar waar het van toegevoegde 

waarde van de beschrijving van de analysefase van dit afstudeerproject is, zijn er quotes uit interviews 

of enquetes toegevoegd in een las tekstblolqe of tabel. 

Haalbaarheidsstudie 

Bij de haalbaarheidsstudie is het van belang <lat duidelijk wordt wat men precies moet gaan maken in 

het nieuwe project. Wat is de hoofdfunctionaliteit van het product <lat ontwikkeld gaat worden, is de 

vraag die in deze fase beantwoord moet worden. Er zullen een aantal concepten bekeken worden 

waarvan er een geselecteerd wordt. Branche-specifieke steering committees nemen uiteindelijk de 

beslissing of een projectgroep wordt opgestart om een bepaald product te gaan ontwerpen. 

Verwerving. 

In deze fase is men voomamelijk bezig met het verkrijgen van kennis van de branche, kennis van 

(potentiele) kl an ten en het herkennen van trends in de markt en in de literatuur. Hiertoe legt men onder 

andere een aantal bedrijfsbezoeken af om systemen bij klanten en potentiele klanten te bekijken. In 

deze fase is Sales-Systems de belangrijkste gesprekspartner van R&D. Sales-Systems en R&D zullen 

samen bepalen wat de functionaliteit van het nieuw te ontwerpen product is. Dit wordt vastgelegd in 

een voorlopig URS. 

Opslag. 

De nieuw verkregen informatie uit de bij verwerving genoemde activiteiten wordt door middel van 

documentatie vastgelegd. Hierbij valt te denken aan: 

• Verslagen van site-bezoeken 

• Presentaties (powerpoint) 

• Grove oplossingsrichtingen (vastgesteld door middel van brainstormsessies) 

• Keuze voor de een bepaalde oplossingsrichting (idealiter met onderbouwing) 

• De bestaande situatie met daarin kansen voor VI (marktinzicht) 

De genoemde documenten worden opgeslagen in de TDD-database en meestal ook nog in Lotus Notes 

in folders van de projectgroepen zelf. Bij de start van de haalbaarheidsstudie wordt er een projectplan 

met een voorlopig URS gedefinieerd. Dit is het uitgangspunt van het uiteindelijke ontwerp en bepaalt 

de randvoorwaarden van het te ontwerpen product. 

Een belangrijk deel van de kennis die door de organisatie wordt vastgehouden, wordt gevormd door de 

ervaringsopbouw die medewerkers van R&D doormaken. Het gaat hierbij dus om impliciete kennis. 

Hergebruik. 

Het hergebruiken van in de organisatie aanwezige kennis in de haalbaarheidsanalyse bestaat uit het 

hergebruik van zowel impliciete als expliciete kennis. In de meeste gevallen zullen er 

haalbaarheidsstudies van eerder ontworpen producten of van voorgaande projectgroepen bekeken 

worden. Verder zal men bij een haalbaarheidsstudie informatie in lotus notes proberen te zoeken. 

Hierbij leert de ervaring <lat men dan eigenlijk al moet weten waar de benodigde informatie te vinden 
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is, anders is de informatie erg lastig te achterhalen. De tot nu toe genoemde kennis betrof steeds 
expliciete kennis, bet merendeel van de kennis wordt echter verkregen uit de ervaring van collega's en 
de impliciete kennis van deze collega's. Dit gaat door middel van persoonlijk overleg of door middel 
van overlegorganen. Dit kunnen vaste overlegorganen zijn die met een bepaalde frequentie worden 
gehouden, of bet kunnen Ad Hoc bijeenkomsten zijn met personen die toevallig met elkaar in gesprek 
komen. 

De uiteindelijke beslissing of een product ontwikkeld gaat worden naar aanleiding van de 
haalbaarheidsstudie, de zogenaamde Go-/ No go-beslissing, wordt genomen door branche specifieke 

steering committees. Vroeger werd deze beslissing genomen door bet Research and Development 
Steering Committee (RDSC). Met bet invoeren van de branche specifieke sc's worden er beter . 
overwogen beslissingen genomen omtrent bet wel of niet gaan ontwerpen van een bepaald product. 
Ten tijde van bet RDSC, waarin voomamelijk leden van bet topmanagement van bet bedrijf zitting 
hadden, was de beslissing vaak erg arbitrair en ging soms tegen bet advies van de projectgroep in die 
de haalbaarheidsstudie had uitgevoerd. De reden dat een advies soms niet wordt opgevolgd is dat 
sommige producten van strategisch belang zijn in bet pakket dat Vanderlande aan wil bieden. 

Problemen of aandachtsgebieden met betrekking tot opslag en Hergebruik in de haalbaarheidsfase 

van het ontwerpproces. Hier zal puntsgewijs een aantal zaken behandeld warden die van negatieve 

invloed is op het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Deze punten zijn hierbij onderverdeeld 
naar impliciete en expliciete kennis. 

Expliciete kennis 
Systemen zijn niet ingericht om makkelijk te kunnen zoeken, dit uit zich in: 

• Het bestaan van veel verschillende databases. Elke projectgroep heeft zijn eigen folder in Lotus 

Notes waarin de documenten bewaard worden. Tevens staat er veel informatie in bet TDD, ODD, 
enz., enz. Dit bemoeilijkt bet zoeken. Een ontwerper moet in feite al weten waar hij de 
documenten kan vinden als hij begint met zoeken. Dit doet hij op ervaring of naar aanleiding van 
tips van collega's die hij (vaak toevallig) krijgt. Veel informatie uit eerdere haalbaarheidsstudies 
blijft ongebruikt op deze manier. 

• De hoeveelheid data die beschikbaar is bij R&D wordt alsmaar groter. Het zoeken in de systemen 
kost dus steeds meer tijd zonder dat bet meer resultaat oplevert. Dit leidt er toe dat men bet zoeken 
als nutteloos beschouwd, men is dus minder geneigd om te gaan zoeken. 

Documenten worden niet gemaakt met bet doel om hergebruik van de vastgelegde kennis te 
bevorderen, dit uit zich in: 

• Ongestructureerde documenten waar zonder toelichting van de auteur niet veel kennis uit gefilterd 

kan worden. Bij eerdere haalbaarheidsstudies worden bepaalde keuzes niet duidelijk 

beargumenteerd. Er is als bet ware sprake van een soort 'brongerichtheid' bij de auteur. 

• Ongerichte verspreiding informatie. Notulen van een vergadering en soortgelijke documenten 

worden aan een grote groep mensen rondgedeeld zonder dat bier richting aan gegeven is. Hierdoor 
onstaat een overflow aan informatie en gaan mensen de stukken niet meer lezen, hierdoor wordt 
ook de wel nuttige informatie overgeslagen. 
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Impliciete kennis 
Onbekendheid locatie kennishouders, <lit uit zich in: 

• Men weet niet van de andere werknemers waar men mee bezig is of waar men zich bij eerdere 

projecten mee bezig heeft gehouden. Het is dus voor een R&D'er moeilijk te achterhalen waarom 

en door wie er bepaalde beslissingen genomen zijn bij eerdere haalbaarheidsstudies.Tot een jaar 

geleden bestond er een smoelenboek van alle R&D-medewerkers, hierbij werden ook de 

competenties van deze personen vermeld. Deze is niet meer in gebruik en is al ongeveer twee jaar 

niet meer bijgehouden. Momenteel geschiedt het vinden van personen met bepaalde kennis puur 

op ervaring van de medewerker en op het netwerk dat hij in de loop der tijd opgebouwd heeft. 

• Bij sommige documenten is het zo dat de auteur iemand anders is als degene die het document 

uiteindelijk in een bepaalde database plaatst. In <lit soort situaties is het niet mogelijk, of op zijn 

minst lastiger, om de auteur te benaderen voor toelichting. 

Ineffectieve uitwisseling impliciete kennis, <lit uit zich in: 

• In verschillende overlegorganen wordt er besloten wat voor soort product er ontworpen moet gaan 
worden. Deze overlegorganen worden als niet effectief ervaren omdat het doel van het overleg 

vaak uit het oog verloren wordt, niet de juiste personen aanwezig zijn en de uitkomsten niet goed 

verspreid worden in de rest van de organisatie. 

Planfase 
De planfase heeft als belangrijkste activiteiten het opstellen van een (definitief) projectplan en het 

opstellen van een projectplanning. In het projectplan wordt beschreven wat er precies gemaakt gaat 
worden, de projectplanning beschrijft de korte en lange termijn planning van het project en is dus 

gericht op de tijdsfactor van het project. 

Verwerving. 

Een belangrijk aspect bij het opstellen van een projectplan en een projectplanning is het inschatten 

van risico's. Het gaat hierbij om de interpretatie van marktgegevens en klantgegevens die van invloed 
zijn op de doorlooptijd van het project. De projectleider zal deze gegevens uit de vakliteratuur moeten 

halen of bij klanten vandaan zien te krijgen. Vaak zullen deze gegevens verre van compleet en 
bovendien erg situatiespecifiek zijn. Dit leidt er later in het project toe dat er regelmatig wijzigingen 

doorgevoerd moeten worden. 

Opslag. 

De projectleider maakt tijdens de planfase het definitieve projectplan met het definitieve URS. Bij een 

generieke ontwikkeling gaat <lit met meer onzekerheden gepaard als bij klantenprojecten, waarbij 
verschillende zaken makkelijker expliciet te maken zijn. Het definitieve projectplan en de 

bijbehorende projectplanning worden vastgelegd. In deze fase zijn <lit de enige twee zaken waar een 

stuk expliciete kennis wordt vastgelegd. 
Aan de impliciete kant bouwt de projectleider een stuk ervaring op in het opstellen van een projectplan 

en projectplanning. Ook de medewerkers die in de projectgroep gaan plaatsnemen zullen betrokken 

zijn of gei:nformeerd worden over het projectplan en de projectplanning en daarmee ervaring 
opbouwen. 

94 



TU/e 

Hergebruik. 

Bij het opstellen van het projectplan en de projectplanning zal de projectleider voomamelijk de in de 

organisatie opgebouwde ervaring gebruiken. Dit betreft zowel de eigen ervaring als die van de andere 

projectleiders. Door middel van overlegorganen waar de projectleider zijn voorstellen laat zien zal hij 
van de andere projectleiders en andere betrokkenen feedback krijgen waarmee hij de voorstellen kan 
verbeteren. 
Aan de expliciete kant van het hergebruik van kennis zal een projectleider projectplannen en 
projectplanningen van andere projecten bekijken. Deze zijn te vinden in Lotus Notes en het TDD. 

Problemen of aandachtsgebieden met betrekking tot ops/ag en hergebruik in de plarifase van 

het ontwerpproces. Hier zal puntsgewijs een aantal zaken behandeld warden die van 

negatieve inv/oed is op het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Deze punten zijn 

hierbij onderverdee/d naar impliciete en expliciete kennis. 

Imp/iciete kennis 
De planfase is een relatief kleine fase in het gehele ontwerpproces en wordt voor het grootste deel 
uitgevoerd door de projectleider. Deze zal daarbij zijn plannen voorleggen aan de manager van R&D. 
Het vaststellen van een projectplan en -planning gaat dus op de ervaring van de projectleider en de 

manager van R&D. Projectleiders zijn in het algemeen de meer ervaren personen binnen R&D, toch 
komt het niet vaak voor dat een project wordt opgestart en is de ervaring met het schrijven van 
projectplan en -planning relatief klein. Planningen worden gedurende het ontwerptraject vaak 
bijgesteld, dit heeft echter meerdere andere oorzaken, waaronder wijzigingen in de URS door exteme 
factoren. 
Door de stijgende kennisbehoefte moet een projectleider ook meer onzekerheid inbouwen in de 

planning terwijl hiervoor de kennis en ervaring nog niet aanwezig is op de afdeling. 

Expliciete kennis 
De projectleider kan gebruik maken van eerdere projectplannen en -planningen. Deze zijn te vinden in 
het TDD en in Lotus Notes. Een belemmering die hier op kan treden is het niet duidelijk zijn van 

documentatie. Dit uit zich in onduidelijk omschreven afwegingen en keuzes. 

Design-/ ontwerpfase 
In de designfase (ook wel: ontwerpfase) wordt het product uiteindelijk ontworpen. In deze fase wordt 
het tijdens de haalbaarheidsstudie geselecteerde concept uitgewerkt. Het gaat in deze fase 
voomamelijk om technische documentatie (o.a. tekeningen), technische principes en technische 
specificaties. De essentie van deze fase is het vertalen van de gekozen functie met bijbehorende 

specificaties in een ontwerp. 

Verwerving. 

Het verkrijgen van informatie over leveranciers is hier een van de belangrijkste activiteiten die 
plaatsvindt. Door middel van verschillende catalogi wordt er gekeken welke onderdelen (motoren, 
schakelaars, materialen, e.d.) door welke leveranciers geleverd worden. Wanneer er een of meerdere 
leveranciers onbekend zijn zal de ontwerper ( of zijn projectgroep) een stuk nieuwe kennis 
ontwikkelen/ binnenhalen over de betreffende leverancier. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde 
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Codevelopers. Ook hier zal de ontwerper een stuk kennis ontwikkelen over een nog onbekende 
codeveloper. 

Bij Vanderlande wordt in de verschillende systemen die verkocht worden aan klanten zogenaamde 

' proven technologie ' toegepast. Dit houdt in dat men modules ontwerpt waarvan men weet dat het 
technische principe geen grote risico's gaat opleveren. Dit is ook terug te zien in het feit dat er 

preferred suppliers en preferred codevelopers zijn, het aantal nieuwe leveranciers en codevelopers bij 

een project is daardoor gering. 

Wanneer er een project opgestart wordt met een compleet nieuw aspect of technisch principe er in, zal 
het projectteam zich voor een gedeelte de kennis hierover eigen moeten maken. Het voorwerk zal in 

principe al gedaan zijn door de technologiegroepen, het projectteam zal zich voomamelijk moeten 
richten op praktische toepasbaarheid, vormgeving en inbedding in de (technische) omgeving. Hierbij 

zullen de twee technologiegroepen in het begin een ondersteunende rol vervullen. 

Opslag. 

Het vasthouden van de tijdens de designfase opgebouwde kennis kent weer een expliciete en een 

impliciete kant. Aan de expliciete kant gaat het hierbij om documenten waarin de verschillende 
functionaliteiten van het te ontwerpen product zijn vastgelegd. Dit gebeurd zowel in Lotus Notes als in 

het TDD. Het betreft hier voomamelijk technische documenten waaronder veel tekeningen. De 

besluitvorming van het ontwerpproces, vaak in de vorm van notulen, wordt opgeslagen in lotus notes 
en in het ODD. 

Aan de impliciete kant wordt er veel kennis opgebouwd door de medewerkers van het project. Door 

middel van bijvoorbeeld lunchpresentaties probeert ment tijdens een project de rest van de organisatie 

duidelijk te maken waar men mee bezig is. Op deze wijze wordt dus ook door niet-projectleden een 
stukje kennis vastgehouden. Dit betreft voomamelijk kennis over de locatie van kennis bij andere 

projectgroepen en medewerkers (metakennis). 

De ervaring die door medewerkers van een projectgroep wordt opgebouwd is veruit de belangrijkste 
(impliciete) kennis component in deze fase van het ontwerpproces. 

Hergebruik. 

In het algemeen kan gesteld warden dat men niet veel tijd besteed aan het zoeken naar informatie in de 

verschillende databases. Men gaat eerst op zoek naar de personen waarvan men verwacht dat ze die 

kennis bezitten die men nodig heeft. Ontwerpers zoeken naar documenten om personen te vinden en 

ze zoeken naar personen om documenten te vinden (Hertzum et al 1999, Anderson et al 2001, Pinelli 
et al 1993), bij R&D ligt daarbij dus de nadruk op het zoeken naar personen. 

Men gaat in deze fase van het ontwerpproces dus voornamelijk af op de eigen ervaring en de ervaring 
van collega' s. Door middel van een aantal vaste overlegmomenten en ad hoc bijeenkomsten of 
gesprekken wordt er kennis uitgewisseld. In de verschillende overlegorganen die bestaan binnen R&D 

worden er regelmatig problemen, bevindingen en ontwikkelingen doorgesproken. Deze vorm van 
impliciete kennis moet door de vertegenwoordigers van de verschillende projectgroepen 

doorgecommuniceerd warden naar de rest van de eigen projectgroep. Dit gaat gedeeltelijk expliciet via 

bijvoorbeeld notulen, anderzijds via overlegorganen in de eigen groep. 

De documenten waar men in deze fase naar zoekt zullen voomamelijk documenten zijn met informatie 

die vastgehouden is tijdens de ontwerpfase van voorgaande of gelijktijdige projecten en documenten 

met informatie uit de verificatiefase van deze projecten. 
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Het komt in deze fase ook veelvuldig voor dat men bij toeval erachter komt dat iemand anders of een 
andere groep bepaalde kennis bezit die van nut kan zijn in het ontwerpproces. 

Problemen of aandachtsgebieden met betrekking tot opslag en hergebruik in de designfase 
van het ontwerpproces. Hier zal puntsgewijs een aantal zaken behandeld warden die van 
negatieve invloed is op het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Deze punten zijn 
hierbij onderverdeeld naar impliciete en expliciete kennis. 

Expliciete kennis 
Systemen zijn niet ingericht om makkelijk te kunnen zoeken, dit uit zich in: 

• Het bestaan van veel verschillende databases. Elke projectgroep heeft zijn eigen database waar 

iedereen zijn documenten in plaatst. In deze fase van het project is de projectgroep al gegroeid 
(voorbeeld: momenteel is DCV de grootste groep met 23 personen) die allemaal documenten in de 
database plaatsen. Hierdoor is het overzicht weg. Alle medewerkers plaatsen hierin documenten 
waardoor de hoeveelheid data steeds groeit. Het komt er steeds meer op neer dat men vooraf al 
moet weten waar men moet gaan zoeken naar bepaalde informatie. 

Documenten worden niet gemaakt met het doel om hergebruik ervan te bevorderen, dit uit zich in: 

• ongestructureerde documenten waar zonder toelichting van de auteur weinig informatie uit te 

halen valt. Technische principes die men ooit geprobeerd heeft staan soms wel beschreven, maar 
de afwegingen waarom iets wel of niet gekozen is worden vaak niet vermeld. Hierbij komt het feit 
dat bij sommige documenten de plaatser van het document iemand anders is dan de auteur. 
Hierdoor is het lastig om extra informatie te verkrijgen. Documentatie uit andere projecten over 
testspecificaties, beslissingen over technische principes en dergelijke worden niet tot nauwelijks 
opgezocht tijdens het ontwerpen. 

• Notulen van een vergadering worden aan een grote groep mensen rondgedeeld. Hierdoor ontstaat 
een overflow aan informatie en wordt belangrijke informatie over het hoofd gezien. Dit uit zich in 
medewerkers die niet weten waar andere medewerkers of andere projectgroepen mee bezig zijn. 
Notulen en dergelijke worden ongelezen doorgestuurd. Ook bij notulen wordt een sterke mate van 
'brongerichtheid' waargenomen. 

lmpliciete kennis 
Onbekendheid locatie kennishouders, dit uit zich in: 

• Men weet niet van de andere werknemers waar men mee bezig is. Dit geldt zowel voor de 

projectgroepen als geheel als binnen de projectgroepen. Dit wordt vaak toegeschreven aan 
tijdsdruk. 

• Er zijn bij R&D een aantal werknemers van detacheringbureaus. Deze gedetacheerde werknemers 
blijven vaak voor een langere periode bij R&D werken. Soms wel een paar jaar. Het beleid is er 
niet op gericht om gedetacheerde werknemers vast in dienst te nemen. De kennis die deze 

gedetacheerde werknemers opbouwen wordt daardoor niet door de organisatie vastgehouden. 

Ineffectieve uitwisseling impliciete kennis, dit uit zich in: 
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• In verschillende overlegorganen wordt de voortgang en de problemen van het project besproken. 

Ook bestaan er vaktechnische overlegstructuren. Niet bij elk overleg is de hele groep aanwezig 

(soms is er bij een overleg geen enkele vertegenwoordiger van een bepaalde groep aanwezig) en 

moet de verkregen informatie aan de rest van de groep doorgegeven worden. Dit gaat niet altijd 

even efficient. Dit uit zich in situaties waarbij men er bij toeval achterkomt dat men met hetzelfde 

principe bezig als een andere projectgroep. De overlegorganen zijn een doe) op zich geworden. 

Men weet niet beter dan dat men in een bepaald overleg bepaalde zaken bespreekt. Er wordt niet 

gereflecteerd of men nog de juiste zaken bespreekt en dus nog bezig is met het nuttig uitwisselen 

van kennis. 

• Projecten worden niet tussentijds geevalueerd. Men benoemt dus niet de positieve en minder 

positieve of verbeterpunten van een project. De feeback en reflectie bij de ontwerpers ontbreekt 
dus. Zij zullen niet terugkijken en actief proberen op te merken wat ze wellicht beter hadden 

kunnen doen. Latere projectgroepen kunnen dus niet zien of een gekozen ontwerp inderdaad de 

verwachtingen heeft waargemaakt die men had van het product. 

• De cultuur bij R&D. Ontwerpers zijn geneigd om hun eigen ontwerp te willen uitwerken zonder 

hierbij kritiek aan te willen nemen van anderen. Waarschuwingen over patenten die geschonden 

worden of technische oplossingen of principes die niet werken worden niet overgenomen. 
Medewerkers van de technologiegroep mechanical development, degenen die de uitontwikkelde 

producten beheren, worden nauwelijks geraadpleegd. 
Het zogenaamde 'jatten van ideeen ' van andere projectgroepen wordt beschouwd als iets dat je 

niet kunt maken. Dit leidt ertoe dat er geen ideeen of technische principes uitgewisseld worden 

tussen de verschillende projectgroepen. 

Verificatiefase 
Het testen van een ontwerp kan op twee verschillende wijzen gebeuren. Er wordt een testopstelling 

gemaakt in het ADC, dan spreekt men van een Proto, of de eerste realisatie is bij een klant, dan 

spreekt men van een Pilot. In het eerste geval waarbij er in het ADC een prototype van het product 

wordt gebouwd, volgt er altijd ook nog een pilot bij de eerste klant. Direct een pilot bouwen bij de 
klant doet men eigenlijk alleen bij de kleinere projecten wanneer er weinig risico gelopen wordt. In 

deze fase is het van belang dat zaken die aan het licht komen bij de testen worden verwerkt in het 

ontwerp. Het gaat hierbij om het ' fine-tunen ' van het ontwerp. Met name op het gebied van software 

kan het afstellen van een module nog flink wat tijd in beslag nemen. 

Verwerving. 

In de verificatiefase kiest men er soms voor om testen uit te besteden, de testresultaten worden dan als 
het ware ingekocht. Er is dan wel sprake van het binnenhalen van kennis in de vorm van de 

testresultaten, echter niet in de vorm van ervaring of impliciete kennis voor de ontwerpers. 

Het komt voor dat er nieuwe testmethodes ontwikkeld worden door medewerkers van R&D in 

samenwerking met de medewerkers van het ADC (deze vallen officieel ook onder R&D). Hierbij haalt 

men dan nieuwe kennis binnen met betrekking tot de nieuwe wijze van testen. Voorbeelden hiervan 

zijn duurzaamheidtesten, fout-ratio-testen, stoftesten, enz. 
In deze fase van het ontwerpproces zullen extra specificaties voor het product boven tafel komen in de 

vorm van aanvullende informatie, eisen en wensen van de klant. Dit is zowel wanneer het een proto 
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als wanneer het een pilot betreft. Bij een proto zullen er klanten in het ADC komen kijken en 

aangeven wat zij voor verwachtingen hebben van een dergelijk systeem. 

Opslag. 
De testspecificaties ( omstandigheden waaronder getest wordt) en de uitkomsten van de verschillende 

testen worden opgeslagen in Lotus Notes en het TDD. Hier geldt sterk dat de medewerkers van R&D 

individueel ervaring en impliciete kennis opbouwen. In deze fase kunnen de ontwerpers hun ontwerp 

werkelijkheid zien worden en zien ze tekortkomingen en positieve punten tastbaar voor zich. In het 

ontwerp dat getest wordt zullen sommige zaken nog verbeterd worden, maar met name in volgende 

projecten zal de ervaring opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Hergebruik. 
Hergebruik van kennis ligt hier met name op het vlak van de ervaring van de test-engineers in het 

ADC. Door middel van overlegorganen en het aanwezig zijn bij de testen nemen medewerkers van 

R&D een stuk kennis over van de ADC-medewerkers. Testrapporten van voorgaande projecten 

worden gebruikt om testomstandigheden te vergelijken. 

Problemen of aandachtsgebieden met betrekking tot ops lag en hergebruik in de verificatiefase 

van het ontwerpproces. Hier zal puntsgewijs een aantal zaken behandeld warden die van 
negatieve invloed is op het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Deze punten zijn 

hierbij onderverdeeld naar impliciete en expliciete kennis. 

Impliciete kennis 
De aanpak bij het testen is een kwestie van ervaring van de medewerkers. Met name het identificeren 

van problemen bij het testen en het aanpassen van het ontwerp naar aanleiding hiervan. In deze fase 

vindt er ook veel overleg plaats met de projectengineers van de engineering af de ling. Hier komt het 

voor dat de R&D'er niet van zijn oorspronkelijke ontwerp wil afwijken en te weinig de dialoog met 

engineering opzoekt. 

Tijdens de verificatiefase wordt een ontwerper geconfronteerd met zijn eigen ontwerp. Dit is dan ook 

een uitgelezen moment om lering te trekken over de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn. Hier wordt nog 

niet voldoende gebruik van gemaakt. Er zou op dit punt in het ontwerpproces meer teruggekoppeld 

kunnen worden naar eerdere beslissingen. 

Expliciete kennis 
In deze fase van het ontwerpproces is de tijdsdruk op een projectgroep intussen toegenomen. De kans 

is groot dat het product intussen in een systeem is ingebed dat verkocht is aan een klant. Een 

projectgroep is dan hard bezig om de module draaiende te krijgen. Het bijhouden van documentatie 

krijgt dan geen prioriteit. Hiermee daalt het aantal documenten dat later nuttig gebruikt kan worden 

door andere projectgroepen. De documentatie wordt achteraf verzorgd. 

Vrijgave 
In de vrijgave-fase van het ontwerpproces wordt het ontwerpen van het product afgerond. Het ontwerp 

is klaar en dient aan de rest van de organisatie overgedragen te worden. Hierbij wordt ook de 

documentatie behorende bij het product opgeleverd. R&D heeft in dit gedeelte van het ontwerpproces 
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dus twee belangrijke taken: het verzorgen van documentatie en manuals en het 'verkopen' van het 

product aan de rest van de organisatie. De genoemde documentatie en manuals zijn hierbij 

voomamelijk extern gericht, voomamelijk voor andere afdelingen dus. 

Verwerving. 

Het format waarin manuals en documentatie opgeleverd warden, kan veranderen aan de hand van de 

informatiebehoefte van de ontvangende partijen. De inhoud zelf van documentatie en manuals is in 

principe standaard en dus minder aan verandering onderhevig. De hoeveelheid kennis die hier 

ontbreekt is verwaarloosbaar. De handleidingen voor het maken van documentatie en manuals worden 

verzorgd door R&D Support. Deze afdeling zorgt er dan ook voor dat zij de behoefte van de 

ontvangende partijen inventariseert. De projectgroepen zelf doen in deze fase nauwelijks aan 

acquisitie van nieuwe kennis. 

Opslag. 

Aan het eind van deze fase wordt de verschillende documentatie vastgelegd in het TDD. Hier worden 

tevens de manuals bewaard. De technologiegroep Mechanical Development beheert de vrijgegeven 

producten en bijbehorende documentatie. 

Hergebruik. 

Bij het maken van documentatie en manuals zal een ontwerper naar eerder opgeleverde manuals en 

aanverwante documenten kijken. Tevens zal de ontwerper zijn naaste collega' s en de projectleider van 

de projectgroep raadplegen bij het maken van documentatie en manuals. 

Problemen of aandachtsgebieden met betrekking tot opslag en hergebruik in de vrijgavefase 

van het ontwerpproces. Hier zal puntsgewijs een aantal zaken behandeld warden die van 

negatieve invloed is op het hergebruik van kennis bij de afdeling R&D. Deze punten zijn 

hierbij onderverdeeld naar impliciete en expliciete kennis. 

Expliciet 
Het afronden van het project gebeurd vaak onder tijdsdruk omdat men al weer door moet met het 

volgende project, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van documentatie. Daarbij komt 

dat de gemiddelde R&D'er het schrijven van documentatie en manuals minder leuk werk vindt. 

Hierdoor neemt de kwaliteit van dit werk af en realiseert men zich niet genoeg voor wie men de 

documentatie maakt. Dit levert bij volgende projecten (misschien wel vele jaren later) problemen op 

om informatie te achterhalen. Uit het afstudeeronderzoek naar prestatiemeting met behulp van product 

data management (Kruijff, 2004) blijkt dat aan het eind van een project vaak nog 40 tot 50 procent van 

de benodigde documenten opgeleverd moet worden. 

lmpliciet 
Doordat deze fase vaak als een formaliteit beschouwd wordt zal men dit stuk van het ontwerpproces 

op eigen ervaring invullen. Dit heeft tot gevolg dat de kennisuitwisseling die er plaats vindt omtrent 

deze fase van ' de buurman' komt. Hiermee wordt bedoeld dat een medewerker niet geneigd is om uit 

te gaan zoeken hoe hij manuals maakt, maar dit in zijn directe omgeving kort navraagt. 
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Bijlage N: Ishikawadiagram van de Analysefase 

ontbreken 
evaluaties 

lmpliciet 
auteur 

onbekend 

Onbekendheid locatie 
kennishouders .....,.,--~ ...,,...- ~ - ..-----

ontbreken 
smoelenboek 

verkokering 
projectgroepen 

tijdsdruk 

eigen idee 
verdedigen niet actief zoeken 

naar kennis 

Systemen niet - --- ~ - - --
ingericht op retrieval 

eigen db's 

Niet geneigd totzoeken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,, 

I aantal producten 
groert 

overleg
organen 

verspreiden 
kennis 

uitwisseling 

ontbreken 
evaluatie 

--- --- Leeftijd 

Ontbreken 
evaluatie 

Omvang lnformatie ~ ~ - - - - ~ -- keywords Onbewustheid belang 
documentatie 

INDUSTIIIS 

Hergebruik van Kennis 
bij R&D is niet optimaal 

/,/~ pslaan om 

Urtstellen ~ 
◄-------- -- -- - --

\/ he! opslaan 

C'',,,,_ 

Overflow 
(notulen e.d.) 

----- - documentatie 

Expliciet 

Figuur N: Ishikawa-diagram van de analysefase 
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Bijlage 0: Procedure van de Inhoudelijke Evaluatie 

• Verloop van een Inhoudelijke Evaluatie: 

0. Voorbereiding: behalve de facilitator dienen ook de )eden van een projectgroep de evaluatiesessie 

voor te bereiden. Hierbij valt denken aan het nalezen van relevante stukken en het opzoeken van 

relevante tekeningen. Tevens kunnen eerdere evaluaties nog eens nagelezen worden om informatie 

uit te halen. De documentatie van de BA 

De facilitator dient er tevens voor te zorgen dat iedereen een uitnodiging toegestuurd krijgt. 

1. Inleiding: de facilitator vertelt over het doel en de procedure van de bijeenkomst. Hier wordt nog 

eens kort toegelicht wat het belang van evalueren is. Op dit moment dient de facilitator iemand 

aan te wijzen als notulist. 

2. Vaststellen van het onderwerp van discussie: welk onderdeel of component gaat het om. 
3. Discussie. Bepalen van de alternatieven en waarom die alternatieven wel of niet gekozen zijn. 

4. Conclusies. 

5. Vervolgacties. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de aanwezigen aanleiding zien om direct 

vervolgacties aan hun bevindingen te koppelen. Deze dienen gedefinieerd te worden en er dienen 

stappen omschreven te worden die genomen gaan worden. Hierbij moet tevens bepaald worden 

wie de verantwoordelijkheid hiervoor krijgt. 

6. Verspreiding. Vaak zal het zo zijn dat de evaluatie alleen volgens het gekozen format opgeslagen 
zal worden. In sommige gevallen kan het zo zijn dat men daarnaast ervoor zal kiezen om de 
andere projectgroepen of andere afdelingen van de bevindingen op de hoogte te stellen. De 
aanleiding hiervoor dient door de groep of de facilitator zelf herkend te worden. 
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Bijlage P: Procedure van de Projectleidersevaluatie 

• Procedure van een evaluatiebijeenkomst: 

0. Voorbereiden bijeenkomst. De proceseigenaar dient ruim van tevoren mensen uitnodigingen te 

sturen. Bij deze uitnodiging moet hij zo goed mogelijk vermelden waar de bijeenkomst over zal 
gaan zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. 

1. Inleiding: de facilitator vertelt over het doel en de procedure van de bijeenkomst. Hier wordt nog 
eens kort toegelicht wat het belang van evalueren is. Op <lit moment dient de facilitator iemand 
aan te wijzen als notulist. 

2. Vaststellen van het onderwerp van discussie 
3. Presentatie: de betreffende projectleider behandelt zijn onderwerp. 
4. Discussie over het onderwerp. 

5. Conclusies. Het gaat hier om de werkwijze van de projectleiders. De aanpak van een projectleider 
kan in sommige situaties wel en in andere niet werken. Het kan dus voorkomen <lat er niet een 
eenduidige conclusie uit de discussie komt. De projectleiders nemen dan in ieder geval wel kennis 
van elkaars denk- en werkwijzen. 

6. Vervolgacties. In sommige gevallen kan het zo zijn <lat de aanwezigen aanleiding zien om direct 
vervolgacties aan hun bevindingen te koppelen. Deze dienen gedefinieerd te worden en er dienen 

stappen omschreven te worden die genomen gaan worden. Hierbij moet tevens bepaald worden 
wie de verantwoordelijkheid hiervoor krijgt. 

7. Verspreiding. Vaak zal het zo zijn <lat de evaluatie alleen volgens het gekozen format opgeslagen 

zal worden. In sommige gevallen kan het zo zijn <lat men daamaast ervoor zal kiezen om de 
and ere person en of and ere af delingen van de bevindingen op de hoogte te stellen. De aan1eiding 
hiervoor dient door de groep of de facilitator zelf herkend te worden. 

8. Vaststellen van de volgende evaluatiesessie: wanneer en door welke projectleider. 
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Bijlage Q: Extra stappen bij Eindevaluatie van de lnhoudelijke Evaluatie 

De inhoudelijke evaluaties zoals die in deze paragraaf beschreven zijn, betreffen tussentijdse 

evaluaties. De evaluaties worden gehouden na een belangrijke beslissing of keuzemoment in het 

ontwerpproces. De wijze van evalueren kan echter ook toegepast worden wanneer een project 

afgesloten gaat worden door R&D. Er zijn dan we! enkele punten waar men extra rekening mee dient 

te houden. Deze punten zullen hier kort besproken worden. 

• Aanwezigen bij evaluatie 

Zoals al eerder in <lit rapport is aangegeven, is de samenstelling van de projectgroep variabel door de 

tijd heen. Bij de eindevaluatie ( of: close-down-meeting) dienen zoveel mogelijk van de mensen die 

aan het project meegewerkt hebben mee te doen. De evaluatie wordt op deze wijze inhoudelijk sterker 

en meer personen leren van de evaluatie door de deelname eraan. Er dient we! kritisch gekeken te 

worden of het nut heeft <lat bepaalde personen bij de evaluatie aanwezig zijn, iemand die de 

spreekwoordelijke blauwe maandag heeft meegewerkt aan het project zal niet veel waarde toevoegen 

aan de evaluatie. 

De eindevaluatie is ook een geschikt moment om eventueel een aantal mensen van een andere 

projectgroep of een aantal andere projectleiders uit te nodigen bij de evaluatie. Door het ontwerp als 

het ware tegen deze personen te verdedigen onstaat een scherpe evaluatie. 

• Actieve verspreiding 

Aan het eind van een eindevaluatie bepaalt de projectgroep of de facilitator of er aanleiding is om 

bepaalde leerpunten of kritische kennis actief naar de rest van de afdeling verspreid dient te worden. 

Er dient dan een presentatie gepland te worden die kenbaar gemaakt moet worden aan de rest van de 

afdeling. Het is waarschijnlijk dat er naar aanleiding van een eindevaluatie vaker voor actieve 

verspreiding wordt gekozen dan bij de tussentijdse evaluaties. 

• Uitgebreidere eindevaluatie 

Bij een eindevaluatie kan men er voor kiezen om naast de vaste punten met betrekking tot de 
gekozen oplossing, de afgevallen opties en de motivatie, ook aandacht te besteden aan zaken 
als groepsprocessen en dergelijke. Men kan dit naarmate de ervaring met evalueren toeneemt 
langzaam in gaan voeren. 

104 



TU/e 

Bijlage R: Handleiding Inhoudelijke Evaluatie 

Projectevaluatie: Handleiding Jnhoudelijke Evaluatie voor Projectgroepen van R&D. 

Doel van de evaluatie 
Het doel van de inhoudelijke evaluatie is om projectgroepen bij R&D te laten leren van hun eigen 

handelen. Beslissingsprocessen zijn hierbij het meest van belang. De volgende vier zaken dienen 

tijdens een evaluatie te worden geevalueerd en eventueel vastgelegd te worden: 

1. Gekozen altematief voor een bepaalde functie ( of product) 

2. Afgevallen altematief of altematieven voor de functie (ofhet product) 

3. Motivatie voor de keuze 

4. Het benoemen van de personen die de keuze gemaakt hebben (namen projectleider en 

groepsleden) 

Procedure van de Evaluatiesessie. 

0. Voorbereiding: behalve de facilitator dienen ook de leden van een projectgroep de evaluatiesessie 

voor te bereiden. Hierbij valt denken aan het nalezen van relevante stukken en het opzoeken van 

relevante tekeningen. Tevens kunnen eerdere evaluaties nog eens nagelezen worden om informatie 

uit te halen. 
De facilitator dient tevens een datum, tijdstip en locatie te reserveren. 

1. Inleiding: de facilitator vertelt over het doel en de procedure van de bijeenkomst. Op dit moment 

dient de facilitator iemand aan te wijzen als notulist. 

2. Vaststellen van het onderwerp van discussie: benoem het onderdeel/ product/ component dat 

onderwerp van evaluatie is. 
3. Discussie. Behandelen van de positieve en minder positieve pun ten van het gekozen altematief. 

Bepalen van de altematieven en waarom die altematieven wel of niet gekozen zijn. Benoem sterke 
en minder sterke procesmatige aspecten die tijdens het project zijn voorgevallen. 

4. Conclusies. Welke conclusies kunnen getrokken worden naar aanleiding van de discussie? 

5. Bepalen Vervolgacties. In sommige gevallen kan het zo zijn dater een directe aanleiding 

geconstateerd wordt om vervolgacties aan de bevindingen van de evaluatie te koppelen. Deze 
dienen gedefinieerd te worden en er dienen stappen omschreven te worden die genomen gaan 

worden. Hierbij moet tevens bepaald worden wie de verantwoordelijkheid hiervoor krijgt. 

6. Verspreiding. Vaak zal het zo zijn dat de evaluatie alleen volgens het gekozen format opgeslagen 

zal worden. In sommige gevallen kan het zo zijn dat men daamaast ervoor zal kiezen om de 
andere projectgroepen of andere afdelingen van de bevindingen op de hoogte te stellen. De 

aanleiding hiervoor dient door de groep of de facilitator zelf herkend te worden. 

Wijze van vastleggen/ opslaan 
De evaluatie dient in het ADD-document opgenomen te worden en vervolgens op de juiste plaats in 

Smarteam opgeslagen te worden. 
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Bijlage S: Aandachtspunten voor de faclitator(s) tijdens de Inhoudelijke Evaluatie 

Aandachtspunten voor de facilitator tijdens een Jnhoudelijke Evaluatie 

Proces 
Het is van groot belang <lat de facilitator het proces goed bewaakt tijdens de evaluatie. Het is niet de 

bedoeling <lat de facilitator ook inhoudelijk meedoet aan de evaluatie. Een aantal aandachtspunten 

voor de facilitator: 

• Moedig diepgaande analyse aan, let er echter op <lat discussies niet oneindig doorgevoerd worden 

• Houd de relevantie van de onderwerpen die bediscussieerd worden in de gaten 

• Betrek iedereen actief bij het proces en de discussies 

• Let op de tijd 

• Delegeer bij het plannen van vervolgacties duidelijk verantwoordelijkheden 

• Zorg ervoor dat er goed tot de kern van zaken doorgedrongen wordt. 

"Waarom?" 

De facilitator zal tijdens de evaluatiesessie waarschijnlijk ettelijke malen de 'waarom-vraag' stellen 

aan de projectgroep. Door goed door te vragen komt men steeds dichter bij de relevante problemen/ 

oorzaken/ gevolgen/ etc. Het goed doorvragen is een essentiele competentie van de facilitator. 

Mogelijke belemmeringen voor deelnemers 
Er zijn een aantal mogelijke barrieres en belemmering te herkennen die een goede evaluatiesessie in de 

weg staan. Het is de taak van de facilitator om deze in acht nemen en proberen te omzeilen tijdens een 

evaluatie. Hier volgen de belangrijkste punten: 

• De mens is van nature beperkt in zijn vermogen om in alle gevallen de precieze consequenties van 

zijn acties te herkennen. 

• De mens heeft een selectief geheugen, sommige zaken worden simpelweg niet opgeslagen ( daarbij 

komt <lat evaluaties vragen om naar de problemen van gisteren te kijken en niet naar die van 

vandaag). 

• In een groep spelen allerlei sociale en eventueel zelfs politieke belangen. Vaak hecht men meer 

waarde aan onderlinge relaties met collega' s als aan het leren van elkaar door middel van kritische 

beschouwingen. 

• Mensen zijn geneigd om meer waarde te hechten aan het oordeel van een hoger gepositioneerde 

collega als van een lager of gelijk gepositioneerde collega. Er is dan geen sprake van een 

onderwerpfocus. 

• De integriteit van werknemers: in hoeverre zijn ze bereid om andere werknemers zo goed mogelijk 

van feedback te voorzien en zijn ze bereid een zelfde vorm van feedback over zichzelf te 

accepteren. 

• Men is geneigd om oorzaken extern te zoeken. 
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Bijlage T: Handleiding Kennisinventarisatie 

Kennisinventarisatie: Handleiding voor de Kennisinventarisatie voor medewerkers van R&D 

Doel van de Kennisinventarisatie 
Het doel van bet bouden van een kennisinventarisatie is om medewerkers van R&D te laten 

inventariseren waar ze in de organisatie bepaalde kennisbronnen kunnen vinden voordat ze beginnen 

aan een project. Hierdoor wordt bet netwerk van de medewerker verder uitgebreid. 

Procedure 
De kennisinventarisatie dient bij aanvang van bet project uitgevoerd te worden. In de eerste week dient 

de medewerker gedurende enkele dagdelen (in Smarteam) te zoeken naar Projecten, Mensen en 

Documenten die mogelijk nuttige kennis bebben/ beschrijven die mogelijk overeenkomsten vertonen 

met bet eigen project. Wanneer de inventarisatie afgerond is dient deze doorgesproken te worden met 

de projectleider van de projectgroep. Eventueel kan deze ook nog met de manager van R&D Support 

en/ of een van de tecbnologiemanagers doorgesproken worden. 

Wijze van vastleggen/ bewaren 
De medewerker maakt een document aan waarin bij de gevonden kennisbronnen definieert, zie 

onderstaand figuur. Dit document bewaart bij op zijn eigen PC (zodat bij de inventarisatie kan 

aanvullen als bij toevalligerwijs een extra kennisbron tegenkomt). Tevens dient de inventarisatie 

opgeslagen te worden in de daarvoor bestemde map in Smarteam. 

Projecten Mensen 

Project A -----91 J.v.d.Aa (tel.nr./ mail) 

(01-05-1999) 

Project XY 

(15-08-1990) 

Voorbeeld Kennisinventarisatie 

C. Bee (tel.nr./ ma· 

D. Klaasen (tel.nr./ mail) 
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Bijlage U: Handleiding Projectleidersevaluatie 

Projectevaluatie: Handleiding voor Projectleidersevaluatie bij R&D 

Doel van de evaluatie 

Het doel van de projectleidersevaluatie is om de projectleiders van R&D ervaringen en kennis 

te laten delen met betrekking tot projectmanagement gerelateerde zaken. 

Procedure 
0. Voorbereiden bijeenkomst. De proceseigenaar dient ruim van tevoren mensen uitnodigingen te 

sturen. Bij deze uitnodiging moet hij zo goed mogelijk vermelden waar de bijeenkomst over zal 

gaan zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. 

1. Inleiding: de facilitator vertelt over het doel en de procedure van de bijeenkomst. Op dit moment 

dient de facilitator iemand aan te wijzen als notulist. 
2. Vaststellen van het onderwerp van discussie. 

3. Presentatie: de betreffende projectleider behandelt zijn onderwerp. 

4. Discussie over het onderwerp. 

5. Conclusies. Het gaat hier om de werkwijze van de projectleiders. De aanpak van een projectleider 

kan in sommige situaties we! en in andere niet werken. Het kan dus voorkomen dater niet een 

eenduidige conclusie uit de discussie komt. De projectleiders nemen dan in ieder geval wel kennis 

van elkaars denk- en werkwijzen. 

6. Vervolgacties. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de aanwezigen aanleiding zien om direct 

vervolgacties aan hun bevindingen te koppelen. Deze dienen gedefinieerd te worden en er dienen 

stappen omschreven te worden die genomen gaan worden. Hierbij moet tevens bepaald worden 

wie de verantwoordelijkbeid biervoor krijgt. 

7. Verspreiding. Vaak zal bet zo zijn dat de evaluatie alleen volgens het gekozen format (notulen) 

opgeslagen zal worden. In sommige gevallen kan bet zo zijn dat men er tevens voor zal kiezen om 

andere personen of andere afdelingen van de bevindingen op de hoogte te stellen. De aanleiding 

hiervoor dient door de groep of de facilitator zelf berkend te worden. 

8. Vaststellen van de volgende evaluatiesessie: benoem datum (ricbtlijn) en projectleider (optioneel) 

Wijze van vastleggen/ opslaan 

De notulen van de evaluatie dienen samen met de presentatie in de daarvoor bestemde map in 

Smarteam te worden opgeslagen. 
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Bijlage V: Aandachtspunten voor de facilitator(s) van de Projectleidersevaluatie 

Aandachtspunten voor de facilitator tijdens een Projectleidersevaluatie 

Proces 
Het is van groot belang dat de facilitator bet proces goed bewaakt tijdens de evaluatie. Het is niet de 

bedoeling dat de facilitator ook inboudelijk meedoet aan de evaluatie. Een aantal aandacbtspunten 

voor de facilitator: 

• Moedig diepgaande analyse aan, let er ecbter op dat discussies niet oneindig doorgevoerd worden 

• Houd de relevantie van de onderwerpen die bediscussieerd worden in de gaten 

• Betrek iedereen actief bij bet proces en de discussies 

• Let op de tijd 

• Delegeer bij bet plannen van vervolgacties duidelijk verantwoordelijkheden 

• Zorg ervoor dat er goed tot de kem van zaken doorgedrongen wordt. 

Mogelijke belemmeringen voor deelnemers 
Er zijn een aantal mogelijke barrieres en belemmering te berkennen die een goede evaluatiesessie in de 

weg staan. Het is de taak van de facilitator om deze in acbt nemen en proberen te omzeilen tijdens een 

evaluatie. Hier volgen de belangrijkste punten: 

• De mens is van nature beperkt in zijn vermogen om in alle gevallen de precieze consequenties van 

zijn acties te berkennen. 

• De mens beeft een selectief gebeugen, sommige zaken worden simpelweg niet opgeslagen ( daarbij 

komt dat evaluaties vragen om naar de problemen van gisteren te kijken en niet naar die van 

vandaag). 

• In een groep spelen allerlei sociale en eventueel zelfs politieke belangen. Vaak becbt men meer 

waarde aan onderlinge relaties met collega's als aan bet leren van elkaar door middel van kritiscbe 

bescbouwingen. 

• De integriteit van werknemers: in boeverre zijn ze bereid om andere werknemers zo goed mogelijk 

van feedback te voorzien en zijn ze bereid een zelf de vorm van feedback over zicbzelf te 

accepteren. Bij de projectleidersevaluatie zijn de aanwezigen elkaars gelijke. Dit kan leiden tot 

situaties waarbij men zicb niet bloot wil geven uit angst voor kritiek. 

• Men is geneigd om oorzaken extern te zoeken. 
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