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Abstract 

Abstract 

This report describes the development and implementation of an integral approach of the 
engineering orders of the Laboratory Automation department of Janssen Pharmaceutica. The 
Laboratory Automation department develops and automatizes experiments in cooperation 
with the people of the research laboratories of the Janssen Research Foundation. The various 
orders have been classified into three groups. For each group an approach has been 
developed, to reduce the lead time and increase the reliability of delivery. Next the three 
approaches have been united into an integral approach. This integral approach enables the 
monitoring and control of time and resources spent on orders. 
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Setting 

This report is the result of a graduation assignment at the Laboratory Automation department 
of Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica develops, produces and sells 
medicines. The Laboratory Automation department develops and automatizes experiments in 
cooperation with the people of the research laboratories of the Janssen Research Foundation. 
The department also maintains the delivered systems and instruments. 

In the department, there is very specific knowledge of the research laboratory on the one side 
and professional knowledge on the other side. Unlike external suppliers who lack any 
affinity with the world of research, the department can translate the wishes and needs of the 
laboratories into specific solutions. The specific knowledge of the research is necessary for 
integrating new systems in the current system. The professional knowledge is also necessary 
for validating the equipment which is available on the market. 

The orders are divided into projects and laboratory service. Laboratory service are orders 
which are relatively small or simple and therefore aren't defined as a project. These small 
orders can be part of an internal project. The laboratory orders are called tasks. Examples of 
tasks are: maintenance; adjusting or expanding existing instruments; providing small tools 
etc. Sudden problems which have to be solved immediately also come under laboratory 
service. There is no sharp line between projects and laboratory service. 

The department consists of 23 employees. Except for these permanent employees, there are 
currently 7 external employees, who also work full time for the department. The organization 
chart of the department is shown in figure I . 

Departmental Manager 

Secretariat 

Projectmanagers (6) Task Manager 

Task Specialists (14) 

Figure I : The organization chart of the Laboratory Automation department 

The project managers are responsible for the projects, the tasks specialists are responsible for 
the tasks . The task manager coordinates the execution of the tasks. Besides coordinating the 
tasks, the function of the task manager also consists of carrying out tasks and placing orders 
for most of the task speciali sts. 
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The assignment 

The services and products of the department are in great demand, and this demand is 
increasing. The demand is, despite of frequent outsourcing, higher than the supply . This 
results in Jong lead times. The department tries to implement a structured project approach to 
shorten the lead times. The changing process to working according a structured project 
approach is laboriously getting of the ground. 

Planning the orders is not a simple task. The continuous change in priorities and the unique 
character of the orders complicate the planning process. That is why most orders are not 
being planned. Therefore the department has got no sight on the size of the demand for 
capacity and the utilization of capacity. Because of this missing sight, lead times can not be 
estimated and most clients are not informed about the lead time. A client is contacted as soon 
as capacity is available. 

The formulation of the assignment is as follows: 
• Map out the current organization of the Laboratory Automation department 
• Develop and implement a method to manage the orders 
• This method should enable the monitoring and control of time and resources spent on 

orders 
• Give advise on how to reduce the lead time and on how to raise the reliability of 

delivery 

The approach 

The approach consists of the 3 stages of a graduate project. These stages are: 

I. The stage of orientation 
This stage has started with taking interviews by clients and employees of the 
department. Except for these interviews, information is also derived from company 
literature. This stage has resulted in a definition of the problem, a definition of the target 
and a formulation of the assignment. 

II. The stage of investigation and design of a solution 
This stage consist of four steps : 
I . Analysis of the orders 

In this first step the problem is investigated. What are the causes of the high lead 
times? Why is the reliability of delivery low? What are the influences of the 
surroundings on the problem? How is the execution of the orders organized? These 
are questions which are answered during the analysis of the orders. 

2. Classifying the orders 
By classifying the orders into categories an overview is established and an approach, 
to monitor and control the time and resources spent on orders, can be developed for 
each category. 

3. Development of an approach for each category of orders 
For each category an approach for accomplishment is developed. Ultimately, this 
approach must reduce the lead time and increase the reliability of delivery. Each 
developed approach is made operational and supported by tools. These tools must 
create sight on the used, available and needed amount of capacity. 
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4. Development of the integral approach 
Next, all approaches are united in an integral approach. This integral approach 
creates an total sight on the utilization of capacity. This enables the management to 
control the total resources spent on all orders . 

III. The stage of implementation 
The developed solution is being compared with the target of the project. If the company 
judges that the solution is satisfactory, than the stage of implementation can start. The 
stage of implementation contains the implementation of the solution, the support of the 
implementation and the evaluation of the implemented solution. 

Sessions have been organized, which have contributed to steps 3 and 4 of the stage of 
investigation and design of a solution. These sessions have been a great success for several 
reasons: 

• Increased involvement 
The involvement created a plane for the solution. 

• Testing theory on practice 
Proposals which are based on theory have been adjusted to practice. 

• Increased availability of knowledge 
By letting more people think for a solution, the problem has been discussed from 
different views. Therefore more ideas have arisen. 

Analysis of the orders 

The situation of the department is characterized by: 
I. The continuous change in priorities 
2. The unique character of the orders 
3. The increasing demand for the services and products of the department 
4. The policy: outsourcing of not core-business activities 

The analysis has resulted in causes of the enlargement of the lead time. These causes are: 
• The increasing demand. 
• The ad hoc working-method, in which planning is not included. 

This working-method results in: 
0 unavailability of resources, because no reservations on resources have been made. 
0 project activities which are executed sequentially in stead of parallel. 
0 project activities which are not controlled by a timeschedule. 

• The lacking coordination between projects. 
This results in double allocation of resources. 

• The continuous change in priorities. 
The execution of projects is stopped, because of orders with higher priorities. In some 
cases it is not certain if the order will ever be finished . 

• The definition of the project is not clear and/or complete. 
This results in: 
0 an enlargement of the project scope because of an ill defined project definition 
0 project results which are not satisfactory 

• Verbal agreements are not recorded. 
This causes misunderstandings concerning: 
0 the result of the project 
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0 the responsibilities of the people who are involved 
0 the deadlines 

• Misunderstandings and a shortage of communication 
• The problems with outsourcing 

Summary 

Often the result of outsourcing is not satisfactory, especially the results of software
orders. The constraints of a software-order are very difficult to record. Other problems are 
exceeding lead times and budgets. 

The analysis has also shown that the following means are missing: 
• sight on the utilization of capacity 
• capacity plans 
• structured project approach 
• uniform approach of orders 
• procedures for setting the priorities 
• standard documentation 
• consultative bodies 
• approach for outsourcing 

Classifying the orders 

The next step of the stage of investigation and design of a solution exists of classifying the 
orders . The orders have been classified into: 
1. Projects 

Projects are orders which: 
• can be planned 
• have a relatively complex design 
• are executed in teams 
• are relatively expensive 
• which have a relatively long lead time 

2. Tasks 
Tasks are orders which : 
• can be planned (less urgent as a repair) 
• have a relatively simple design 
• have a relatively short lead time 
• are relatively cheap 

Tasks are subdivided into: 
0 Project tasks, the task is a part of an internal project 
0 Labo-tasks, the task has got an external client and is no subject of an internal 

project. 

3. Repairs 
Repairs are orders which: 
• are very urgent 
• can't be planned 
If these orders are not executed immediately, the progress of the processes in the 
concerning laboratories, will slow down or even stop. Therefore repairs have to be 
executed immediately. Capacity and resources need to be reserved to execute repairs. 
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Development of an approach for each category of orders 

An approach and tools are developed for each category . First the approach of the projects is 
discussed, followed by the approach of the tasks. Finally the approach of the repairs is 
discussed. 

The approach of projects 
In the former stage, causes of enlargement of the lead time are summed. The following five 
causes can be avoided by following a structured project approach: 

I . The ad hoc working-method, in which planning is not included 
2. The definition of the project is not clear and/or complete 
3. Verbal agreements are not recorded 
4. Misunderstandings and a shortage of communication 
5. The problems with outsourcing 

Except for reducing the lead time, a structured project approach can also raise the reliability 
of delivery . By planning the projects, sight is created on the lead time of a project and sight is 
created on the utilization of capacity. Therefore it is possible to estimate the date of delivery. 

The developed project approach is based on the method of Goal Directed Project 
Management by Coopers and Lybrand. This method is chosen because of the planning at two 
different levels, see figure 2. The result of the first planning level is a contract between the 
project team and the steering committee. The steering committee monitors the progress of the 
project and accepts the project results. Also the steering committee needs to give their 
permission on the project plan, on changes during the project and on enlargement of the 
project scope. The steering committee consists of, among others, the client and the 
departmental head. 

Milestone plan Project ~"" be<wm prnjocueam 
responsibility schedule steeri ng committee 

■ spec ifi es main results ■ determines respo nsib iliti es 
during the project ■ es tim ates working time for 

■ shows end-to-e nd relations eac h function/milestone 
between milestones ■ es tim ate s delivery time for 

eac h mil esto ne 
■ overview through Gantt-

chart 

Activity schedule and Progress report <:§" coauw be<wm 
I jectteam members 

■ responsibilty c hart at the leve l of ac tivitie s 
■ li st of activities 
■ progress report 

Figure 2: Planning at two levels 

The contract between the project team and the steering committee consists of a global plan in 
which a milestone plan and a project responsibility chart are inserted. The milestone plan 
concludes the whole project and defines the main results, which are established during the 
project. The responsibility chart records the responsibilities per milestone of the people 
involved and reflects a GANTT-chart. At the second level a detail plan is made by drawing 
up an activity schedule. This schedule reflects the activities for the coming four weeks. It also 
records the responsibilities per activity and a GANTT-chart is shown. This document serves 
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as a contract between members of the project team. The progress report shows if activities 
are on track. These tools were another reason for choosing the GD PM-method. The tools 
create an excellent overview. 

A disadvantage of the GDPM-tools is that no sight on the utilization of capacity is created. 
Therefore a program has been developed which graphs the capacity per person in time, 
during the project. This program has been used for a second program which graphs the total 
demand of capacity per project manager and the total demand of capacity for the department. 

Figure 3 shows the approach of a project. The approach consists of three stages: 
I. Stage of initiation 
2. Stage of execution 
3. Stage of completion 

The planning team is responsible for the stage of initiation. The project team executes the 
stage of execution and the stage of completion. Both teams have different purposes. By 
making a distinction in teams, the right people for establishing these purposes can be 
selected. Also by making this distinction, the first, important stage gets more attention and 
the stage of execution starts after the project is well defined and planned. Team members can 
be part of both teams. For example, the project manager is part of both teams. Both teams 
report to the steering committee. 

Planning team Project team 

Stage of Initiation Stage of Execut ion Stage of completion 

. Validate the need for a project • Organize the integration with 
line activities . Define the project Identify 

Use - Resources 
activities - Project description o reso,rees '" - Lines of polocy and 

- Objectives Reward activities resources 

- Scope the team - Organisation structure 

• Plan the project Control Ian • Draw up final report 

- Determine risks and milestones activities 
limitations and activities 

. Collect useful) experiences 
- Draw milestone plan 
- Determine priorities 
- Determine budget and 

resources 

• Determine projectteam 

Figure 3: The approach of a project 

The approach of tasks 
Two approaches have been developed for the execution of tasks. An approach for project 
tasks and an approach for labo-tasks . Both approaches distinguish the following stages: 
I. The stage of initiation 

In this stage the task is defined and reported to the task manager. 
2. The stage of planning and execution 

In this stage the task manager plans the task. For each task specialist a weekly plan is 
drawn up. Next, the task specialist executes the task and the client or project manager is 
informed about the progress. 

3. The stage of registration 
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The task specialist reports the execution of the task in a weekly report. This report is 
given to the task manager. 

The advantages of the new approaches of tasks are the following: 
• An uniform approach is developed, therefore more clearness is created for the employees. 
• By dividing tasks into project tasks and labo-tasks, the responsibility of the internal 

project managers becomes clear. 
• More attention is paid to estimating time, which is required to perform the task . 
• The client is being informed about the planning of the task. 
• The project manager can take into account the lead time of a task. This will improve his 

project plan. 
• More attention is paid to the defining of the task. This will reduce the number of 

adjustments . 

The approach of repairs 
The approach of repairs is divided into two stages: 
I . The stage of initiation and execution 

In this stage the order is received, and executed as soon as possible. 
2. The stage of registration . 

The registration of a repair for project managers is different from the registration of a 
repair for task specialists. The project managers register the repair on a weekly plan. After 
several weeks they have created sight on how much time is spent on repairs . Task 
specialists register long repairs on the weekly report. Repairs which take less than one 
hour are scored on the weekly report . The weekly report is given to the task manager. He 
will create sight on how much time, every task specialist, spends on repairs. 

The advantages of the new approach of repairs are the following: 
• Every repair is registered and sight is created on how much time is spent on repairs. 

Therefore a correct amount of capacity can be reserved for each employee to execute 
repairs. This will result in more realistic plans. 

• An uniform approach is developed, therefore more clearness is created for the employees. 

Development of the integral approach 

The integral approach integrates the three different approaches. Sight is created on the total 
capacity, enabling the monitoring and control of the total capacity. The control of the total 
capacity is based on a framework of a resource allocation method. This framework consists 
of five elements: 
I . long term resource-allocation 
2. medium term resource-allocation 
3. short term resource-allocation 
4. feed forward 
5. feedback 
The connection between these elements is shown in figure 4. In the following the filling in of 
these elements in this specific situation is discussed. 

Ad I . Long term resource-allocation 
During the long term resource-allocation, the results of the strategy and targets of the Janssen 
Research Foundation for the department are mapped out. Further new developments in the 
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domain of laboratory automation are traced. This information is the input of the long term 
resource allocation. Next the strategy and targets of the department are defined. Finally the 
resources, which are needed to establish these goals, are determined. Therefore it becomes 
clear which disciplines are going to be important, and which disciplines are going to be less 
important in the future. The measure of importance of a discipline, is reflected in it's budget. 
The long term research allocation is a yearly process and it's planning horizon consists of 5 
years. It is very important to involve the employees in this long term planning process. This 
involvement can result in a higher motivation for establishing the defined targets of the 
department. 

Long 
Term 

Term 

Short 
Term 

~ = plan !Ql=do [g =check lil = action 

Figure 4: The five elements of the resource allocation framework 

Ad 2. Medium term resource allocation 
During the medium term resource allocation, the project portfolio is determined and priorities 
are set. The budget per discipline and the new applications for projects form the input of the 
medium term resource allocation. The resource allocation takes place in a monthly meeting 
of projects which the department manager, the project managers and the task manager attend. 

Every project manager has got a project program in which all his projects are recorded and in 
which capacity for repairs is reserved. Through a developed computer program, the 
utilization of capacity per project manager is determined . The project program and the 
capacity graph support the monthly meeting of projects. The following items are on the 
agenda of the meeting: 
• applications of projects 
• priorities 
• analysis of milestones 
• sharing experience 

Ad 3. Short term resource allocation 
In the short term resource allocation the tasks are being assigned. The short term resource 
allocation is made operational through the activity schedule. These schedules are based on 
the milestone plan. The tasks can be executed by the internal employees, the other possibility 
is outsourcing. The assignment of internal employees to tasks is based on the amount of free 
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capacity and on the priorities of the tasks. The task manager is responsible for the 
assignment. The approach of a task is already discussed. 

Ad 4. Feed forward 

Summary 

The medium term resource allocation and the short term resource allocation need to be 
adjusted to the strategy of the department, and therefore to the strategy of the Janssen 
Research Foundation. This alignment is realized by coupling the different planning 
processes. 

Ad 5. Feedback 
Feedback can improve the estimates of lead times, by comparing the estimated amount of 
time with the actual amount of time. 

These five elements use the tools, which are shown in figure 5. 

LT-plan Budget per discipline 

MT-plan 

Repairs PL 

ST-plan Project tasks Labo-tasks Repairs TS 

Weekly plan TS 

Figure 5: The tools of the resource allocation 

The project portfolio is attuned to the long term plan through the budget per di scipline. The 
project programs of the project managers form the project portfolio. A project program 
consists of all milestone plans of one project manager. These milestone plans form the basis 
of the activity schedules, which are used for the short term resource allocation. Project tasks, 
labo-tasks and repairs are planned into the weekly plan of each task specialist. 

The integral approach also creates sight on capacity at three different levels. These levels are: 
I. the level of the department 
2. the level of the employee 
3. the level of the order 
These levels are shown in figure 6. 

available 
! capacity ! 

..-------------''--~ ~~-----------~ 
leve l of department Project portfolio LA R&T report 

level of employee Project program PL Weekly plan TS 

leve l of order Milestone plan 

Projects 
Reservation Regi s trati o n f o rm Reservati o n 
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At the level of the department the available capacity is compared with the total demand for 
capacity. At the level of the employee the demand for capacity is determined for each 
employee. Finally at the level of the order the capacity per order is determined. The 
combination of figures 5 and 6 creates the following matrix . 

~ level of order level ofemployee level of department 
n 

LT-plan - - !Budget per discipline! 

I Projects I MT-plan I Project program I !Project portfolio! 

I Repairs PL I 

I Project tasks I 

KT-plan I Labo-tasks I I Weekly plan TS I I R&T-Rapport I 

I Repairs TS I 
Figure 7: The level/term of planning matrix 

In the matrix of figure 7, there is no long term plan at the level of the order. An example of a 
long term plan at the level of the order is a long term maintenance plan. Al so a long term plan 
at the level of the employee is lacking. An example of a long term plan at the level of the 
employee is a career plan. The budget per discipline is the result of the long term planning 
process at the level of the department. The project program consists of all projects and the 
reservations of one project manager. All project programs together form the project portfolio 
at the level of the department. The short term planning results at the level of the department 
in a R&T-report (Repairs and Tasks). In this report an overview of the capacity of all tasks 
specialists is created. 

A guideline for outsourcing 

The analysis showed that problems with outsourcing are frequent. Therefore a guideline is 
presented to avoid these problems. This guideline is derived from the KISS-project. The 
KISS-project is a combined graduate project at the the Technical University of Eindhoven. 
The main stages of this guideline are: 
I . Preparation of the cooperation 
2. Organizing the cooperation 
3. Watch over the cooperation 
4. Evaluate the cooperation 

The stage of implementation 

First the implementation of the approach of tasks and repairs is discussed next the approach 
of the implementation of the approach of projects and the integral approach is discussed. 
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The implementation of the approach of tasks and repairs 
After the approaches had been approved, each employee received a document in which the 
approaches were presented, and info-sessions in groups of maximum eight people were 
organized. Two weeks after the implementation, a questionnaire was sent out to every 
employee. The results of this questionnaire have been discussed in a session. The main result 
from the questionnaire was that the employees were pleased that an approach has been 
developed and that they were satisfied with the new approach. Finally a small red book is 
given to each employee, in which the definitive approaches and tools are recorded. 

The implementation of the approach of projects 
Late January 1997, a course on the method Goal Directed Project Management of Coopers 
and Lybrand was organized. This course has been followed by the departmental manager, all 
project managers, the task manager, three task specialists and myself. After the course, two 
projects were indicated as pilot-projects, to test the usefulness of the method within the 
department and to fasten the learning process. The stage of initiation has been supported by 
an employee of Coopers and Lybrand and by myself. The first experiences of this method 
have been recorded and shared during a session. After this session more projects have been 
planned. The results of the planning were presented in another session. Despite that not all 
projects were planned, the session gave a clear view on the intention and usefulness of 
planning. A first version of a project portfolio was shown together with a capacity graph. 

Meanwhile all projects managers and the departmental manager have started planning. Five 
of six project managers have mapped out their project program. Also a first monthly meeting 
of projects has been held. During this meeting, five project managers could present their 
project program, but no decisions have been made on priorities. During the following 
monthly meeting, more decisions need to be made and the project portfolio needs to be 
determined. 

Conclusions 

1. The developed integral approach reduces the lead time 
The lead time is being reduced because of the following reasons: 
• A limit is being put on the number of orders that can be executed at the same time. By 

creating sight on the utilization of capacity, it becomes clear how many orders can be 
executed at the same time. By executing less orders at the same time the average lead time 
is reduced. 

• More attention is paid to the stage of initiation. A thorough preparation shortens the stage 
of execution. 

• More attention is paid to the stage of completion. Experiences are collected which can be 
useful for future projects. 

2. The developed integral approach increases the reliability of delivery 
The reliability is being increased because of the following reasons: 
• The utilization of capacity is known and the projects are thoroughly planned. Because the 

utilization of capacity is known, an estimation of the starting date can be made. Following 
the project planning results in a more reliable date of delivery. 

• More attention is paid to the stage of initiation. It has become more likely that the project 
will stay on track, because the planning process has been improved. 
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• More attention is paid to the stage of completion. The comparisons of the estimated lead 
time with the realized lead time will improve the planning process. 

3. The continuous change in priorities increases the average lead time and reduces the 
reliability of delivery 

Changes in priorities can slow down other projects. For some projects it becomes uncertain if 
they will ever be finished. Also the continuous change in priorities makes the planning 
unstable and therefore reduces the reliability of delivery. 

4. The integral approach enables the monitoring and control of time and resources 
spent on orders 

The project portfolio gives an overview of all projects and the total capacity is graphed by a 
computer program. The project program visualizes the amount of capacity per project 
manager. And finally, the weekly plan gives an overview per task specialist. More data is 
registered and therefore more information about lead times is available. 

Recommendations 

1. Develop a procedure to determine and change the priorities of orders 
This procedure should stabilize the priorities . The clients should be involved in developing 
this procedure. The procedure will classify the priorities. These priorities should be 
communicated in the monthly meeting of projects. 

2. Develop a long term departmental vision 
This long term vision should result from the long term resource allocation. The employees 
should be involved in determining the long term vision. Finally, the priorities will need to be 
in agreement with this vision. 

3. Develop a method to control the project costs 
This project has been directed towards controlling the lead time. The control of costs has 
hardly been considered in this project. At this moment the costs of a project are booked on 
different accounts. Therefore the total costs of a project can't be tracked. Also a procedure to 
control the budget during the project is lacking. 
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Woord Vooraf 

Afstuderen in Belgie. Op kot in Turnhout. Ik denk terug aan de eerste keer dat ik bij Janssen 
Pharrnaceutica binnen liep. "Een momentje alstublieft, ik zal mijnheer Rombouts verwittigen 
dat jullie er zijn." Op dat moment realiseerde ik me dat ik ging afstuderen in het buitenland. 

Door het uitvoeren van mijn afstudeerproject heb ik zeer veel nieuwe ervaringen opgedaan. 
Terugkijkend op het project kan ik vastsellen dat ik veel heb geleerd, niet alleen op 
bedrijfskundig gebied maar zeker ook op het menselijk vlak. Een persoon van wie ik veel heb 
geleerd, is mijn bedrijfsbegeleider, mijnheer Rombouts. Bij deze wil ik hem bedanken voor 
deze mooie kans om mijn afstudeerproject op zijn afdeling uit te voeren, voor zijn 
begeleiding en voor het beschikbaar stellen van zijn medewerkers voor het project. Tevens 
wil ik ook mijnheer Van Gestel bedanken voor het mede opvolgen van mijn project. Zijn 
positieve woorden hebben mijn motivatie versterkt. Natuurlijk gaat er ook een groot woord 
van dank naar Sanne. De secretaresse, die behalve mijn lunchmaatje ook een goede vriendin 
is geworden. De overige medewerkers van de afdeling wil ook heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet en medewerking. In het bijzonder wil ik daarbij de beide Eddies bedanken, 
waarrnee ik veel pret heb gehad. 

Binnen de TU Eindhoven ben ik dank verschuldigd aan mijn begeleiders de heer Halman en 
de heer Kroep voor hun degelijke begeleiding en scherpe aanwijzingen. Tevens bedank ik de 
heer Verzellenberg voor zijn bijdrage aan het project als derde beoordelaar. 

Uiteraard nog een groot dankjewel naar mijn vriend Robert Mataheroe en mijn ouders, voor 
hun oneindige steun en de vele kilometers die zij voor mij hebben afgelegd. Tussen de soep 
en de patatten door, wil ik ook nog even mijn belgische kotgenootje Lieve bedanken voor al 
haar gezelligheid . Tot slot wil ik mijn vrienden van het dispuut Latent Talent bedanken voor 
de goede afleiding die ze mij tijdens de weekends hebben gegeven. 
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Inleiding 

lnkidin° ::::-

Dit eindverslag beschrijft mijn afstudeerproject, dat bij de afdeling Laboratorium 
Automatisering van het bedrijf Janssen Pharmaceutica N.V. te Beerse is uitgevoerd. Het 
afstudeerproject vormt het laatste onderdeel van de opleiding tot technisch bedrijfskundig 
ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Janssen Pharmaceutica N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt geneesmiddelen. Inmiddels 
is het geneesmiddelenbedrijf uitgegroeid tot een multi-national, die werkzaam is in 34 landen 
en ruim 15.000 medewerkers telt. Sinds 1961 behoort Janssen Pharmaceutica tot de Johnson 
& Johnson-familie van bedrijven. 

De afdeling Laboratorium Automatisering is een technisch wetenschappelijke afdeling die 
ondersteuning biedt aan de onderzoekslaboratoria van de Janssen Research Foundation op het 
gebied van ontwikkeling en automatisering van experimenten. De ontwikkeling en 
automatisering is onder te verdelen in mechanica, electronica, robotica en informatica. Dit 
maakt dat de afdeling beschikt over een brede waaier van disciplines. Binnen de afdeling 
Laboratorium Automatisering zijn 23 personen werkzaam. 

De afdeling Laboratorium Automatisering tracht via een veranderingsproces projectmatig 
werken te bewerkstelligen, zowel binnen de afdeling als tussen de afdelingen waarmee wordt 
samengewerkt. Het veranderingsproces tot projectmatig werken komt echter moeizaam van 
de grond. Behalve een meer projectmatige aanpak is er binnen de afdeling een behoefte 
ontstaan aan hulpmiddelen voor de beheersing van de opdrachtuitvoering. De hulpmiddelen 
zouden een beter zicht moeten creeeren op de verbruikte, beschikbare en de benodigde 
capaciteit. 

In de volgende figuur staat de opbouw van het rapport schematisch weergegeven. 

Opbouw Rapport 
Orientatie Onderzoek & lmplementatie Hoofdstukken 

oplossing & afronding 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 

B edrij fsbeschrijving 

Opdracht en aanpak 

De orientatiefase 
Vasts tellen van de voornaamste robtemen en ewenste verbeterin en. 

De analyse 
In kaart brengen van de organisatie van de afdeting. 

De oplossingsfase 
De opdrachte11 i11dele11 i11 groeprn, per groep een aanpak ontwikketen en 
deze aanpakken verenigen in een integrate aanpak op afdetingsniveau 

De invoeringsfase 
Imptementeren van d e integrate aanpak met ondertiggende aanpak per 
groep van opdrachten. 

Conclusies en aanbevelingen 

Figuur: Opbouw van het rapport 
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Hoofdstuk 1 De Bedrijfsbeschrijving 

Hoofdstuk I De Bedri_jfsheschri_j\'ing 

§ 1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het bedrijf Janssen Phannaceutica N .V . en van de 
afdeling Laboratorium Automatisering, waar het afstudeerproject is uitgevoerd. Hoofdstuk 1 
start met het aanstippen van belangrijke kenmerken van Janssen Phannaceutica. Vervolgens 
wordt in paragraaf 1.3 een schets gegeven van de situatie waarin Janssen Phannaceutica zich 
bevindt. Dit hoofdstuk eindigt met een beknopte beschrijving van de afdeling Laboratorium 
Automatisering. 

§ 1.2 Janssen Pharmaceutica N.V. in het kort 

Janssen Phannaceutica N.V. is in 1953 opgericht door Dr. Paul Janssen. Vanaf de stichting 
heeft het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen centraal gestaan. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een multinational, die werkzaam is in 34 landen en ruim 15.000 werknemers 
telt. De omzet over 1995 bedroeg ruim 28 miljard BEF. In bijlage I is de resultatenrekening 
over 1995 opgenomen en wordt de omvang van de investeringen besproken. Janssen 
Phannaceutica N.V wordt in binnen- en buitenland gewaardeerd als het meest innovatieve 
geneesmiddelenbedrijf met het hoogste aantal nieuwe productintroducties. Alie 
onderzoeksactiviteiten zijn gebundeld in de Janssen Research Foundation (JRF), verspreid 
over zes researchcentra in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Japan en 
Belgie. Het zenuwcentrum ligt in Beerse, met meer dan 1300 van de 2400 
researchmedewerkers. 

Janssen Phannaceutica besteedt 15% van zijn omzet aan onderzoek en ontwikkeling. In 43 
jaar tijd zijn bij Janssen Phannaceutica meer dan 120.000 originele moleculen 
gesynthetiseerd. Zij vonnen de basis voor meer dan 80 innovatieve geneesmiddelen op de 
markt in 175 landen, verspreid over de vijf continenten. Liefst vijf geneesmiddelen uit de 
Janssen laboratoria staan op de 'Lijst van Essentiele Geneesmiddelen' van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Een 20-tal nieuwe geneesmiddelen en 50 bijkomende 
productvormen en -toepassingen is in ontwikkeling. Het ontwikkelingsproces van 
geneesmiddelen is beschreven in bijlage 2. 

In 1961 trad Janssen Pharmaceutica toe tot de Johnson & Johnson-familie van bedrijven. 
Johnson & Johnson is een gigant in de gezondheidszorg met een jaarlijkse omzet van bijna 
$19 miljard in 1995. Johnson & Johnson verkoopt gespecialiseerde producten voor de 
farmaceutische, de professionele en de consumentenmarkt. Ruim een derde van de omzet 
wordt in de fannaceutische sector gerealiseerd. 

Janssen-Cilag ontstond in 1994 toen de verkoopsorganisaties van Janssen Phannaceutica en 
van Cilag, een ander dochterbedrijf van Johnson & Johnson, samengevoegd werden tot 
Janssen-Ci lag. Deze finna staat in voor de registratie, de klinische ontwikkeling, de medische 
infonnatieverstrekking en de verkoop op de lokale markten. In totaal hebben Janssen 
Pharmaceutica en Janssen-Cilag wereldwijd een 40-tal vestigingen. In bijlage 3 is de 
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verkoopmarkt van Janssen Pharmaceutica beschreven aan de hand van enkele statistieken 
[I]. 

§ 1.3 Een situatieschets 

De hedendaagse farmaceutische markt vertoont een aantal trends die zich de laatste jaren in 
toenemende mate gemanifesteerd hebben: 
I . Sterk toegenomen onderzoekskosten 
2. Lange ontwikkelingsduur van een geneesmiddel 
3. Strengere regelgeving met betrekking tot de registratie van nieuwe geneesmiddelen 
4. Wijzigende ktanten 
5. Zware concurrentiestrijd 

In bijlage 4 wordt nader ingegaan op bovengenoemde trends. Concluderend kan gestetd 
worden dat de farmaceutische bedrijven met een aantal factoren worden geconfronteerd die 
tangs twee kanten drukken op de winstmarges: een verhoging van de kosten en druk op de 
opbrengsten. Dit veroorzaakt een hoge tijdsdruk op de research- en ontwikkelingsafdelingen. 
De hoge tijdsdruk heeft een massale informatie- en automatisatiegotf op gang gebracht. Via 
nieuwe informatiesystemen, gekoppetd aan een stroomlijning van de werkprocessen, en via 
automatisering van onderzoeksmethoden, wit men de beschikbaarheid en doorstroming van 
informatie nog verder versnellen. Op deze wijze komen onderzoeksresuttaten sneller bij de 
beslissingnemers en kan de registratie versnetd worden. Dit vertaalt zich in een grote 
toename van de vraag naar de diensten van de afdeting Laboratorium Automatisering. [2] 

§ 1.4 De afdeling Laboratorium Automatisering 

De afdeting Laboratorium Automatisering is een techni sch-wetenschappelijke afdeting die de 
onderzoekstaboratoria van de Janssen Research Foundation ondersteunt op het gebied van de 
ontwikketing en automatisering van experimenten. De afdeting Laboratorium Automatisering 
wordt gevormd door 23 vaste medewerkers. Behatve deze vaste medewerkers, beschikt de 
afdeling op dit moment over 7 exteme medewerkers, die full-time voor de afdeting werken. 
De missie van de afdeting is niet vastgelegd. Na overleg met het afdelingshoofd wordt de 
missie van de afdeling als votgt geformuteerd. 

Het realiseren van experimentontwikkelings- en experimentautomatiseringsprojecten die 
subprojecten vormen van onderzaeksprojecten van de onderzoekslaboratoria van de 
Janssen Research Foundation, en het operationeel houden van geleverde 
systemenlinstrumenten. 

Hieronder zullen enkele termen uit de formutering van de missie nader worden toegeticht: 
• Experimentontwikketing- en experimentautomatiseringsprojecten. 

Deze projecten hebben ats doet experimenten te ontwikkelen en/of te automatiseren en 
resutteren in middeten die de onderzoekslaboratoria in staat stellen metingen te verrichten 
en meetgegevens te verwerken. De term experimenten moet breed worden ge"interpreteerd 
en bevat tevens de activiteiten die het doen van onderzoek mogelijk maken, zoals het 
teveren van de nodige stoffen. De ontwikkeling en automatisering is onder te verdelen in 
mechanica, electronica, robotica en informatica. In bijtage 5 is een aantat voorbeelden van 
opdrachten opgenomen om een beetd te schetsen van het soort werkzaamheden dat binnen 
de afdeling wordt verricht. 
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• Onderzoekslaboratoria van de Janssen Research Foundation. 
De Janssen Research Foundation verenigt alle onderzoeksactiviteiten die plaatsvinden bij 
Janssen Pharrnaceutica, zie paragraaf 1.2. De opdrachten van de afdeling worden 
uitgevoerd in het kader van onderzoeksprojecten die in Beerse plaatsvinden. 

• Het operationeel houden van geleverde systemen/instrumenten. 
Het operationeel houden bestaat uit aanpassingen, uitbreidingen en onderhoud. 

De afdeling Laboratorium Automatisering beschikt enerzijds over specifieke kennis van de 
onderzoekslaboratoria en anderzijds over vakkennis. Deze combinatie maakt het mogelijk om 
de wensen en behoeften van de laboratoria te vertalen in op maat gemaakte oplossingen. Dit 
in tegenstelling tot exteme toeleveranciers die geen affiniteit hebben met de farrnaceutische 
onderzoekswereld. De specifieke kennis van de onderzoekslaboratoria betreft kennis van de 
experimenten en van eventuele randvoorwaarden en is een vereiste voor het integreren van 
nieuwe instrumenten in het huidige systeem. De vakkennis is tevens noodzakelijk voor het 
valideren van de op de markt verkrijgbare apparatuur. 

De opdrachten van de afdeling worden onderverdeeld in projecten en laboratorium-service. 
Onder laboratorium-service vallen de opdrachten die relatief klein of eenvoudig zijn en 
daarom niet worden gedefinieerd als een project. Deze opdrachten kunnen een onderdeel zijn 
van een project binnen de afdeling. De laboratorium-service opdrachten worden taken 
genoemd. Voorbeelden van taken zijn: onderhoud, bestaande instrumenten aanpassen of 
uitbreiden, het voorzien in eenvoudige hulpmiddelen, het geven van advies, etc. Acute 
problemen die snel opgelost moeten worden omdat anders het primaire proces in de 
laboratoria vertraagd wordt, vallen ook onder de laboratorium-service. De lijn tussen 
projectwerk en laboratorium-service is niet scherp. 

In bijlage 6 is de samenhang tussen de afdeling Laboratorium Automatisering en de andere 
afdelingen van Janssen Pharrnaceutica beschreven. Tevens is in deze bijlage het 
organisatieschema van Janssen Pharmaceutica afgebeeld. Het organisatieschema van de 
afdeling is weergegeven in figuur I. l. 

A fde lings hoofd 

Secretariaat 

Projectleiders (6) Taakbeheerder 

Taakspecialisten (14) 

Figuur 1.1: Het organisatieschema van de afdeling 

De groep Projectleiders is verantwoordelijk voor de projecten en de groep Taakspecialisten is 
verantwoordelijk voor de taken. Er is sprake van een multi-project situatie, omdat er 
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meerdere projecten tegelijk worden uitgevoerd. Daamaast is er sprake van een engineer-to
order-situatie, omdat er aan de opdrachtuitvoering wordt begonnen nadat de opdracht 
aangenomen is. 

De Taakbeheerder coordineert de uitvoering van de taken. Daarnaast bestaat zijn functie uit 
het uitvoeren van taken en het plaatsen van bestellingen voor het merendeel van de 
taakspecialisten 
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Hoofustuk 2 Opdracht en Aanpak 

§ 2.1 Inleiding 

Het afstudeerproject is gestart met een open-opdrachtformulering. Het opdrachtgebied was 
bij aanvang van het project wel vastgelegd: 

De afdeling Laboratorium Automatisering 

Het project is gestart met een orientatie. Deze orientatie heeft geleid tot de probleem- en 
doelstelling zoals deze in paragraaf 2.2 zijn geformuleerd. In paragraaf 2.3 komt de 
opdrachtformulering aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het plan van aanpak. 

§ 2.2 De probleem- en doelstelling 

De vraag naar de diensten van de afdeling Laboratorium Automatisering stijgt. Deze vraag is, 
ondanks het veelvuldig uitbesteden van activiteiten, inmiddels grater dan het aanbod. Dit 
heeft als direct gevolg <lat de klanten van de afdeling steeds )anger op diensten moeten 
wachten. Dit kan tot gevolg hebben <lat de ontwikkelingstijd van een geneesmiddel gerekt 
wordt. Een lange ontwikkelingstijd is gezien de huidige concurrentie desastreus, zoals in 
paragraaf 1.3 is aangetoond. 
Zoals in de analyse van hoofdstuk 4 zal blijken veroorzaakt de situatie waarin de afdeling 
zich bevindt moeilijkheden voor het plannen van de opdrachten . Hierdoor ontvangt de 
opdrachtgever vaak geen terugkoppeling over de levertijd . Een opdrachtgever wordt pas 
benaderd op het moment <lat er capaciteit vrij is om aan het project te beginnen. Dit komt 
uiteraard het imago van de afdeling niet ten goede. 
De probleemstelling kan als volgt geformuleerd warden: 

Welke mogelijkheden zijn er voor de afdeling Laboratorium Automati sering om de 
levertijd te verkorten en de leverbetrouwbaarheid te vergroten? 

Deze mogelijkheden kunnen warden gezocht in: 
1. de multi-projectbeheersing 
2. de projectbeheersing 
3. de laboratorium-service 
4. uitbesteding/zelf doen 

De aanleiding van de opdracht en de probleemstelling hebben geleid tot de volgende 
doelstelling: 

Het verkorten van de levertijd en het verhogen van de leverbetrouwbaarheid van de 
afdeling Laboratorium Automatisering. 

Door de levertijd van de afdeling te verkorten, zal de afdeling sneller aan de huidige vraag 
kunnen voldoen. Dit heeft tot gevolg <lat klanten minder tang op de diensten van de afdeling 
moeten wachten en <lit kan resulteren in een kortere ontwikkelingstijd van geneesmiddelen. 
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§ 2.3 De opdrachtformulering 

De definitieve opdracht is als volgt geformuleerd: 

Breng de huidige organisatie van de afdeling Laboratorium Automatisering in 
kaart; 
Ontwikkel en implementeer een methodiek voor bet managen van de opdrachten; 
Creeer hierbij zicht op de omvang van de levertijd en de leverbetrouwbaarheid; 
Geef advies over de wijze waarop de levertijd van de afdeling verkort kan worden 
en de leverbetrouwbaarheid verhoogd kan worden. 

De leverbetrouwbaarheid wordt als volgt gedefinieerd: 
het aantal opdrachten dat binnen de met de klant overeengekomen levertijd is 
gerealiseerd, volgens overeengekomen specificaties. 

De leverbetrouwbaarheid is geoperationaliseerd via de volgende maatstaven: 
• het percentage opdrachten dat binnen de met de klant overeengekomen levertijd wordt 

geleverd. 
• het aantal tijdseenheden tussen het overeengekomen tijdstip van leveren en het 

daadwerkelijke tijdstip van leveren. 

§ 2.4 Het plan van aanpak 

De fasen van het afstudeerproject, vormen de basis van het plan van aanpak. Deze fasen zijn 
afkomstig uit het tien-stappenplan dat is ontwikkeld door P.M. Kempen en J.A. Keizer [3]. 

I. Orientatiefase 
De orientatiefase is gestart met het afnemen van interviews. Deze interviews zijn 
afgenomen bij alle 6 projectleiders, 3 taakspecialisten en 9 opdrachtgevers. De 
orientatiefase heeft onder andere geresulteerd tot de hierboven geformuleerde 
opdrachtformulering, probleem- en doel stelling. De overige resultaten worden in 
hoofdstuk 3 gepresenteerd. Tevens is het diepte-onderzoek in deze fase voorbereid. Dit 
heeft geleid tot de volgende onderzoeksaanpak voor de onderzoeks- en oplossingsfase. 

II. Onderzoeks- en Oplossingsfase 
Deze fase doorloopt vier stappen: 
I . Analyse van de opdrachten 

Om tot een oplossing te komen wordt in de analyse het probleem nader onderzocht. 
Wat zijn de oorzaken van de hoge gemiddelde levertijd? Waarom is de 
leverbetrouwbaarheid laag? Welke invloed heeft de omgeving op het probleem? Hoe 
ziet de organisatie van de opdrachten eruit? Dit zijn vragen die bij de bespreking van 
de analyse in hoofdstuk 4 warden beantwoord. 

2. Indeling opdrachten 
Na de analyse kan een aanzet worden gegeven tot de oplossing. Deze aanzet bestaat 
uit het indelen van de opdrachten in groepen. Door de opdrachten in groepen in te 
delen ontstaat er overzicht en kan er vervolgens per groep van opdrachten gezocht 
worden naar een op maat gemaakte aanpak voor de realisering van de opdracht. 
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3. Ontwikkeling aanpak per groep van opdrachten 
Voor iedere groep van opdrachten wordt vervolgens een aanpak ontwikkeld. De 
aanpak moet de levertijd verkorten en de leverbetrouwbaarheid verhogen. De aanpak 
wordt via hulpmiddelen geoperationaliseerd en ondersteund. Deze hulpmiddelen 
moeten een beter zicht creeren op de verbruikte, beschikbare en benodigde capaciteit. 

4. Ontwikkeling integrale aanpak 
De in de vorige stap ontwikkelde aanpakken worden vervolgens verenigd in een 
integrale aanpak. Deze integrale aanpak geeft een overzicht van de capaciteit op 
afdelingsniveau zodat de opdrachten ook op afdelingsniveau beheersbaar worden. 

De laatste drie stappen van de onderzoeks- en oplossingsfase worden in hoofdstuk 5 
besproken. 

III. Invoeringsfase 
De gevonden oplossing wordt getoetst aan de doelstelling van het onderzoek. Indien het 
bedrijf oordeelt dat de oplossing voldoet aan de normen die in de orientatiefase zijn 
gesteld, dan volgt de invoeringsfase. De invoeringsfase behelst het implementeren van 
de oplossing, begeleiding van het invoeringstraject en evaluatie van het onderzoek en de 
onderzoeksoplossing. Oplossingen van geringe deelvragen kunnen na goedkeuring direct 
ingevoerd worden. Dit heeft als groot voordeel dat er gedurende het afstudeerproject, 
aan de hand van de ervaringen met nieuwe hulpmiddelen, eventuele aanpassingen 
uitgevoerd kunnen worden . Het verloop van deze fase komt in hoofdstuk 6 aan bod. 

Er zijn sessies georganiseerd die hebben bijgedragen aan de stappen 3 en 4 van de 
onderzoeks- en oplossingsfase. De voomaamste voordelen van het werken met sessies zijn: 
• Het verhogen van de betrokkenheid 

Door de betrokkenheid te verhogen wordt een draagvlak gecreeerd voor de oplossing. 
• Het toetsen van de theorie aan de praktijk 

Voorstellen tot verbetering, die gebaseerd zijn op theorie, kunnen door situationele 
factoren niet optimaal zijn. 

• Beschikking over meer kennis 
Door meer mensen actief te laten meedenken, wordt er vanuit verschillende invalshoeken 
naar het probleem gekeken en ontstaan er meer ideeen. 

Voor deze sessies is een sessie-cirkel ontworpen, zie figuur 2. 1. De werking is als volgt: 

De cirkel start bij de analyse. Daarin worden activiteiten uit de huidige organisatie van de 
afdeling weerspiegeld die niet optimaal verlopen . Vervolgens wordt er een voorstel tot 
verbetering gepresenteerd. De analyse en het voorstel vormen het onderwerp van de daarop 
volgende discussie. In die discussie kunnen ideeen worden gespuit om zo via gezamenlijk 
nadenken tot een ontwerp te komen. Dit ontwerp zal vervolgens worden uitgewerkt en 
ingevoerd, zodat het tijdens een volgende sessie geevalueerd kan worden. Aan de hand van 
deze evaluatie kan het ontwerp aangepast worden totdat het naar aller tevredenheid werkt. 
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Figuur 2.1: De sessie-cirkel 

Er zijn twee sessie-groepen van ieder 8 personen samengesteld, waarbij een groep zich 
voomamelijk buigt over de aanpak van de reparaties en taken, en de andere groep over de 
aanpak van projecten. In totaal zijn er dus 16 van de 23 medewerkers van de afdeling in een 
sessiegroep ingedeeld. Bij de indeling is getracht de groep zo divers mogelijk te houden. De 
meeste disciplines zijn in iedere groep vertegenwoordigd. Het afdelingshoofd neemt dee! aan 
de sessie over kleine en grote projecten, de taakbeheerder neemt deel aan de sessie over 
reparaties en taken. Tevens is er gelet op het aantal projectleiders per groep en is gekozen om 
bij de groep "projecten" vier projectleiders dee! te laten nemen en bij de groep "reparaties en 
taken" twee projectleiders. Projectleiders voeren immers ook reparaties uit aan de door hun 
geleverde projecten en zijn nauw betrokken bij taken die worden uitgevoerd als onderdeel 
van een project. 

Voor iedere sessie-groep wordt er om de twee weken een sessie georganiseerd van I½ uur, 
op een vast tijdstip. Alie sessie-leden krijgen vooraf een agenda en direct na de sessie worden 
de sheets van de sessie en een evalutie-formulier uitgereikt. In bijlage 7 is het evaluatie
formulier opgenomen. De resultaten van de evaluatie worden op de eerstvolgende sessie 
teruggekoppeld. Na iedere sessie wordt er een verslag gemaakt waarin de voomaamste 
bevindingen worden vastgelegd. Ook hiervan ontvangt ieder sessie-lid een kopie. 

De 7 medewerkers van de afdeling die niet in een sessiegroep zijn ingedeeld blijven 
aangesloten door: 
• gedurende de maandelijkse meeting van taakspecialisten, een presentatie te geven, waarin 

de belangrijkste tussentijdse resultaten gepresenteerd worden 
• indien er een sessie-lid verhinderd is, een plaatsvervanger te zoeken onder de 

medewerkers die niet ingedeeld zijn 

De sessies zijn een groot succes gebleken. De sessies zijn door de actieve deelname van de 
deelnemers erg nuttig geweest voor het zoeken naar oplossingen. Tevens hebben de sessies 
een draagvlak gecreeerd voor de gevonden oplossingen. De implementatie is hierdoor 
aanzienlijk versoepeld. In bijlage 8 zijn de resultaten van de evaluatie-formulieren 
opgenomen. Hieruit blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de sessies. Na de laatste 
sessies zijn de deelnemers vriendelijk bedankt voor hun medewerking en heeft iedere 
deelnemer een presentje gekregen. 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 3 juni 1997 Pagina 8 



Hoof dstuk 3 De Orientatiefase 

Hoofdstuk 3 De Orientaticfasc 
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§ 3. I Inleiding 

De orientatiefase is gestart met het verzamelen van informatie over de opdracht en over het 
bedrijf en de afdeling. Deze informatie is verkregen door het afnemen van interviews en door 
het doen van literatuuronderzoek. Vervolgens is deze informatie gebruikt voor het formuleren 
van de probleem- en doelstelling en van de opdracht. Tevens heeft deze informatie geleid tot 
de in hoofdstuk I behandelde bedrijfsbeschrijving. In dit hoofdstuk zal het resterende deel 
van de informatie worden gepresenteerd. Allereerst zal daartoe in paragraaf 3.2 de informatie 
worden gepresenteerd die bij negen klanten, door middel van de interviews, is verkregen. 
Vervolgens zal in paragraaf 3.3 de intern verkregen informatie worden behandeld. De 
interviews zijn opgenomen in bijlage 9. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie van 
de orientatie. 

§ 3.2 De externe orientatie 

De resultaten van de exteme interviews worden besproken aan de hand van de volgende 
onderwerpen: 
1. Eisen die aan de afdeling wor:den gesteld 
2. Sterke/zwakke eigenschappen van de afdeling 
3. Mogelijke oorzaken van de zwakke eigenschappen 
4. Het functioneren van de afdeling in vergelijking met de andere ondersteunde afdelingen 

van Janssen Pharmaceutica 
5. Uitbesteden zonder medewerking van de afdeling Laboratorium Automatisering; 
6. Vaststellen prioriteiten van projecten 

Ad I . Eisen die aan de afdeling worden gesteld 
De eisen zijn: 
• snelheid 
• kwaliteit 
• informatie 
• betrokkenheid tijdens uitvoering 
• meedenken met de klant 

Ad 2. Sterke/zwakke eigenschappen van de afdeling 
Als sterke eigenschappen zijn naar voren gekomen: 
• kwaliteit 
• waaier van disciplines 
• vertrouwdheid situatie 
Als zwakke eigenschappen zijn genoemd: 
• levertijd 
• communicatie 
• scheve verhouding van de capaciteit per discipline 

De disciplines electronica en informatica zijn onderbemand. 
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• uitbesteding 
Hierover verschillen de meningen. Sommige klanten vinden dater te weinig uitbesteed 
wordt. Anderen zijn van mening dat er meer vaste medewerkers aangetrokken moeten 
worden zodat er minder uitbesteed hoeft te worden . 

Tevens hebben de gei"nterviewde opdrachtgevers aan verschillende kenmerken een score 
toegekend. De score loopt van l t/m 5, waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogste. In de 
volgende tabel is de uitslag weergegeven aan de hand van de hoogste en laagste toegekende 
score en de gemiddelde score. 

a e .. T,b/31S k k core per enmer 
Kenmerk Hoogste Laagste score Gemiddeld 

score 
Bekendheid met activiteiten 4 2 3,33 
Kwa}iteit producten 5 4 4,33 
Leverbetrouwbaarheid 3 2 2,44 
Nazorg 5 3 4 
Flexibiliteit 5 2 3,22 
Probleemoplossend vermogen 5 3 3,63 
Levertijd 3 l 1,89 
Bereikbaarheid 5 2 3,44 
Betrokkenheid ontwikkelingsfase 5 2 3,33 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de klanten zeer tevreden zijn over de geleverde kwaliteit van de 
diensten en over de nazorg. Daarentegen zijn de klanten erg ontevreden over de levertijd van 
de producten van de afdeling en over de leverbetrouwbaarheid. Tevens laat de tabel zien dat 
laatstgenoemde kenmerken de enige kenmerken zijn die gemiddeld een onvoldoende scoren. 

Ad 3. Mogelijke oorzaken van de zwakke eigenschappen 
Ats mogelijke oorzaken zijn genoemd: 
• onderbemanning en overbelasting 
• mismanagement op topniveau 

De vraag naar de diensten van de afdeling stijgt, terwijl de capaciteit afneemt 
• de cultuur van de afdeling draagt bij aan de antipathie tegen uitbesteding 
• gebrek aan opleiding, waardoor kennis veroudert 

Ad 4. Het functioneren van de afdeling in vergelijking met de andere ondersteunde 
afdelingen van Janssen Pharmaceutica 

De meeste klanten vinden dat de afdeling niet beter of slechter functioneert dan de andere 
ondersteunende afdelingen. Slechts een van de gei"nterviewde klanten vindt dat de afdeling 
slechter functioneert dan de andere ondersteunende afdelingen en een klant vindt dat de 
afdeling beter functioneert. 

Ad 5. Uitbesteden zonder medewerking van de afdeling Laboratorium Automatisering 
5 van de 9 gei"nterviewde klanten hebben geen ervaring met het uitbesteden zonder 
medewerking van de afdeling. Bij voorkeur schakelen de klanten de hulp in van de afdeling, 
vanwege onderstaande voordelen: 
• de afdeling garandeert behalve integreerbaarheid met de aanwezige apparatuur tevens 

technische validiteit 
• de afdeling is beter in staat de behoefte te vertalen naar de gewenste instrumentatie 
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• de afdeling is vertrouwd met de omgeving van de laboratoria 
• de afdeling is na levering beter beschikbaar dan exteme bedrijven 
Wanneer het standaard stand-alone apparatuur betreft, warden bovenstaande voordelen 
geringer en is de ervaring met het zelf kopen van producten op de markt beter. Onder 
standaard stand-alone apparatuur wordt verstaan, apparatuur die massaal wordt geproduceerd 
en niet gei'ntegreerd wordt met de aanwezige apparatuur. 

ad 6. Vaststellen prioriteiten van projecten 
Het stellen van prioriteiten is momenteel noodzakelijk, omdat de vraag naar capaciteit, het 
aanbod overtreft. Het bepalen van de prioriteit is een moeilijke opgave omdat: 
• er binnen de afdeling geen zicht bestaat op het relatieve belang van een opdracht. Het 

belang wordt momenteel bepaald door het niveau van de opdrachtgever 
• de klanten zich verspreid bevinden over de Janssen Research Foundation, waardoor het 

voor kan komen dat lijnverantwoordelijken, die zicht hebben op het relatieve belang van 
een opdracht, pas hoog in de organisatie onder dezelfde persoon vallen, die vervolgens de 
keuze moet maken . Hierdoor kunnen hoge functionarissen belast warden met het nemen 
van besliss ingen die op een lager niveau genomen moeten warden. 

Onder de klanten bestaan verschillende meningen over de wijze waarop de prioriteit bepaald 
dient te warden. Voordat deze verschillende meningen beschreven kunnen warden, zal eerst 
de Discovery Project Review Group (DPRG) toegelicht warden. 

De DPRG is een adviesorgaan dat is opgericht om beleidsmateries in de Discovery Research, 
fase I van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel (zie bijlage 2), te sturen. Het 
adviesorgaan bevindt zich op het hoogste niveau binnen de afdeling Medicinale Chemie & 
Farmacologie (zie bijlage 6). De DPRG stelt, onder andere, relatieve prioriteiten van 
onderzoeksprojecten op bedrijfsniveau vast en lost conflicten tussen en binnen 
projectgroepen op. De leden van deze projectgroepen zijn werkzaam binnen verschillende 
afdelingen van de Discovery Research. Er is sprake van een matrix-structuur. 

Hieronder volgen de verschillende wijzen, zoals deze zijn voorgesteld door de gei'nterviewde 
klanten van de afdeling, waarop de prioriteit van een opdracht bepaald kan warden: 
• Conflicten via het hoofd van de afdeling Hoge Doorvoer Screening (zie bijlage 6), die 

zitting heeft in de DPRG, oplossen in de DPRG 
• Op een voldoende hoog niveau van de opdrachtgever voor iedere opdracht de prioriteit 

bepalen. In geval van conflicten tussen afdelingen op dit niveau, moet de 
lijnverantwoordelijke dit oplossen. 

• Het hoofd van de afdeling Hoge Doorvoer screening dient conflicten op te lossen zonder 
ze in de DPRG meeting te bespreken. 

§ 3.3 De interne orientatie 

De resultaten van de interne interviews warden besproken aan de hand van de volgende 
onderwerpen: 
I. Sterke/zwakke eigenschappen van de afdeling 
2. Problemen binnen de afdeling 
3. Mogelijke oorzaken van de problemen 
4. Mogelijke verbeteringen 
5. Voorwaarden van de probleemoplossing 
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Ad l . Sterke/zwakke eigenschappen van de af de ling 
De medewerkers hebben aan verschillende kenmerken een score toegekend. De score geeft 
weer in welke mate het kenmerk voldoet aan de wensen van de klant, volgens de 
medewerkers. De score loopt weer van l t/m 5, waarbij l de laagste score is en 5 de hoogste. 

a e .. Tib/32S core per k k enmer 
Kenmerk Hoogste score Laagste score Gemiddeld 
Bekendheid 4 2 3,45 
Kwaliteit producten 5 3 4,05 
Leverbetrouwbaarheid 3 2 2;65 ' 
Service 5 3 3,75 
Flexibiliteit 4 3 3,75 
Probleemoplossend venno~en 4 3 3,85 
Levertijd 3 1 2;65 I 
Bereikbaarheid 4 2 3,5 

Uit deze tabel blijkt dat de medewerkers vermoeden dat de klanten ontevreden zijn over de 
levertijd en de leverbetrouwbaarheid. De kwaliteit van de producten en het 
probleemoplossend vermogen voldoen wet aan de wensen van de klanten. Wanneer men 
bovenstaande tabel vergelijkt met tabel 3.1 , kan men concluderen dat de medewerkers weten 
over welke kenmerken de klanten tevreden zijn en over welke kenmerken de klanten 
ontevreden zijn. 

Ad 2. Problemen binnen de afdeling 
De volgende problemen zijn genoemd : 
• te lange levertijd 
• er wordt te weinig projectmatig gewerkt 

0 geen definiering van projecten 
0 geen fasering en planning van projecten 
0 iedere projectleider heeft een eigen werkmethode 
0 te weinig verschillende disciplines zijn verwerkt in de projectaanpak 
0 de communicatie is onvoldoende, zowel intern als naar de klanten toe 
0 er wordt te weinig gedocumenteerd 

• het vaststellen en wijzigen van prioriteiten van opdrachten 
• projectleiders krijgen te vaak deelprojecten toegewezen, in plaats van gehele projecten 

Ad 3. Mogelijke oorzaken van de problemen 
Als mogelijke oorzaken van bovenstaande problemen zijn genoemd: 
• personeelstekort 
• hoge werkdruk 
• gebrek aan ervaring met projectmatig werken 
• geen opleiding tot projectleider 
• hokjes-mentaliteit, de medewerkers voelen zich alleen verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de eigen functie 

Ad 4. Mogelijke verbeteringen 
De volgende mogelijke verbeteringen zijn genoemd: 
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• een verkorting van de doorlooptijd 
• een realistische planning 
• een verbetering van het imago 
• meer informatie beschikbaar 

Ad 5. Voorwaarden van de probleemoplossing 
Als voorwaarden van de probleemoplossing zijn genoemd: 
• de medewerking van de medewerkers 
• de klanten informeren over een eventuele nieuwe aanpak 
• eventuele nieuwe afspraken moeten duidelijk zijn 

§ 3.4 Conclusie orientatie 

De orientatie heeft geleid tot de probleem-, doelstelling en opdrachtformulering van 
hoofdstuk 2. Uit de orientatie is daarnaast gebleken dat een procedure voor het vaststellen 
van prioriteiten ontbreekt. Het vaststellen en wijzigen van prioriteiten is ook door de 
medewerkers genoemd als een van de problemen van de afdeling. Als andere problemen zijn 
genoemd de hoge gemiddelde levertijd, het ontbreken van projectmatig werken en de 
toewijzing van deelprojecten aan projectleiders in plaats van gehele projecten. Tevens is 
gedurende de orientatie gebleken dat de klanten bij voorkeur met medewerking van de 
afdeling opdrachten uitbesteden. De klanten vinden tevens dat de afdeling niet beter of 
slechter functioneert dan de andere ondersteunende afdelingen van Janssen Pharmaceutica. 

In dit hoofdstuk zijn de meningen van klanten en medewerkers over het functioneren van de 
afdeling Laboratoium Automatisering behandeld. In het volgende hoofdstuk wordt bekeken 
waarom de afdeling op deze wijze functioneert. Wat zijn de oorzaken van de hoge 
gemiddelde levertijd? Waarom is de leverbetrouwbaarheid laag? Welke invloed heeft de 
omgeving op het probleem? Hoe ziet de organisatie van de opdrachten eruit? 

Tot slot van dit hoofdstuk nog twee opmerkingen: 
I. De interviews zijn afgenomen gedurende de maand september van I 996. Sindsdien 

hebben er ontwikkelingen plaats gevonden die het projectmatig werken verbeteren. 
2. Door gedurende de orientatiefase te starten met het afnemen van interviews bij zowel de 

klanten als de interne medewerkers, is er snel veel informatie beschikbaar gekomen . 
Bovendien vormen de interviews een goede kennismaking met de betrokkenen. Daarom 
raad ik iedere beginnende afstudeerder aan, een zelfde werkwijze te volgen. 
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§ 4.1 Inleiding 

De analyse is de eerste stap van de onderzoeks- en oplossingsfase, zie paragraaf 2.4. Dit 
hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het probleem. Vervolgens warden in paragraaf 
4.3 de invloeden vanuit de omgeving op het probleem behandeld. In paragraaf 4.4 en 4.5 
wordt de organisatie van respectievelijk projecten en taken besproken. De kostenregistratie 
vormt het onderwerp van paragraaf 4.6. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie 
van de analyse. 

§ 4.2 Uiteenzetting van het probleem 

De vraag naar de diensten van de afdeling is de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de 
capaciteit van de afdeling is afgenomen. Er is sprake van overbezetting. De omvang van de 
overbezetting is onbekend. De onderhanden projecten warden niet gepland en dus is er geen 
zicht op de omvang van de gevraagde capaciteit. Omdat het zicht op de capaciteitsbezetting 
ontbreekt is men niet in staat een realistische levertijd af te spreken. Een oorzaak van de 
toename van de vraag naar capaciteit is het HiTS-project (zie bijlage 5). Volgens schattingen 
is ongeveer 25% van de totale capaciteit in 1995 besteed aan het HiTS-project. Omdat aan 
het HiTS-project topprioriteit is gegeven, is de wachttijd van andere projecten toegenomen en 
daarmee oak de klachten over de levertijd. 

Door de overbezetting is men genoodzaakt prioriteiten aan de opdrachten te stellen. Dit is 
zoals reeds in paragraaf 3.2 aan bod is gekomen geen eenvoudige opgave. Het is noodzakelijk 
dat hierover, in samenwerking met de opdrachtgevers, afspraken warden gemaakt. Deze 
afspraken zijn bindend voor iedere opdrachtgever en moeten leiden tot een classificatie van 
prioriteiten. Indien een opdracht een onderdeel vormt van een onderzoeksproject, dan zou via 
de afspraken, de prioriteit van de opdracht gerelateerd moeten warden aan de prioriteit van 
het onderzoeksproject. 

Wanneer men deze situatie bekijkt tegen de achtergrond van de omgeving waarin het bedrijf 
zich bevindt, zie paragraaf 1.3, wordt de noodzaak van het verkorten van de levertijd 
duidelijk. Een lange levertijd kan immers de ontwikkelingstijd van een geneesmiddel 
verlengen. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de omgeving van het bedrijf, de afdeling 
gedwongen om haar bestaansrecht te bewijzen. De uitvoering van de opdrachten is door de 
jaren heen niet verslechterd, maar de eisen die aan de afdeling warden gesteld zijn 
verscherpt. Een verantwoording van lange levertijden wordt noodzakelijk. Een 
kwantificering van de onderhanden opdrachten in dagen, vergeleken met de totale 
beschikbare capaciteit, geeft de afdeling feiten, waarmee ze de levertijd kan onderbouwen. 
Een ander voordeel is het kunnen geven van meer realistische levertijden aan de klant, 
waardoor de leverbetrouwbaarheid zal toenemen. 

De afdeling tracht via een veranderingsproces projectmatig werken te bewerkstelligen, zowel 
binnen de afdeling als tussen de afdelingen waarmee wordt samengewerkt. De projecten van 
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de afdeling vormen immers vaak een deelproject van een overkoepelend onderzoeksproject, 
dat onder leiding staat van de opdrachtgever. Het projectmatig werken is een speerpunt in het 
bedrijfsbeleid. Oak bij andere afdelingen binnen Janssen Pharmaceutica komt het 
veranderingsproces moeizaam van de grand. 

§ 4.3 Een situatieschets 

Kenmerken van de situatie waarin de afdeling zich bevindt zijn: 
I. Wijzigende prioriteiten van opdrachten 
2. Unieke opdrachten 
3. Toename van de vraag naar de diensten van de afdeling 
4. Beleid: niet-kem activiteiten uitbesteden 

Ad 1. Wijzigende prioriteiten van opdrachten 
De wijzigende prioriteiten zijn in de analyse reeds als probleem naar voren gekomen. Tevens 
is in de analyse vastgesteld dat een procedure voor het vaststellen van prioriteiten ontbreekt. 
De wijzigende prioriteiten warden veroorzaakt door de dynamiek van de omgeving van de 
afdeling Laboratorium Automatisering. Als onderdeel van een research instituut heeft de 
afdeling een zeer dynamische omgeving. Het doen van farmaceutisch onderzoek gaat gepaard 
met grate onzekerheid en afwisseling. Gedurende het onderzoeksproject kunnen allerlei 
verrassingen optreden. Als dit gunstige verrassingen betreft, kan dit tot gevolg hebben dat de 
prioriteit van een opdracht van de afdeling, dat een deelproject vormt van het 
onderzoeksproject, gelijk een zeer hoge prioriteit krijgt. Binnen de afdeling Laboratorium 
Automatisering wijzigen prioriteiten op onderhanden werk hierdoor regelmatig en komen er 
geregeld opdrachten met hogere prioriteiten binnen . 

Door de wijzigende prioriteiten vallen onderhanden projecten regelmatig stil. Hierdoor 
ontstaan "zwevende" projecten, projecten die reeds opgestart zijn maar waarvan het 
onduidelijk is wanneer en zelfs of zij weer warden opgepakt. Dit veroorzaakt een verhoging 
van de gemiddelde levertijd. Tevens komt het voor dat de vermeende hoge prioriteit onterecht 
is. In dit geval worden opdrachten zo snel mogelijk uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever het 
resultaat van de opdracht voorlopig nag niet nodig heeft. 

Ad 2. Unieke opdrachten 
Geen opdracht is identiek. Dit maakt dat de aard van het werk van de afdeling oak zeer 
wisselend is. Een reden hiervoor vormen de vele verschillende klanten met ieder eigen 
experimenten en onderzoeksdoelen. Vooral de laboratoria die zich richten op de eerste fase 
van het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen, proberen veel verschillende experimenten 
uit, omdat in deze fase de onderzoeksvrijheid vrijwel onbeperkt is. Daamaast zijn de snelle 
ontwikkelingen in de techniek en in de onderzoeksmethodiek verantwoordelijk voor deze 
sterk wi sselende werkzaamheden . Doordat de opdrachten uniek zijn, wordt de planning 
bemoeilijkt. De hoge moeilijkheidsgraad van het plannen is een reden voor het ontbreken van 
een projectmatige werkaanpak. Het te weinig projectmatig werken is in de analyse reeds als 
probleem genoemd. Tevens verlaagt de hoge moeilijkheidsgraad van het plannen de 
leverbetrouwbaarheid. 

Ad 3. Toename van de vraag naar de diensten van de afdeling 
De modeme techniek biedt onderzoekslaboratoria steeds meer mogelijkheden om activiteiten, 
die eenvoudig en herhalend van aard zijn, te automatiseren . Dit gegeven in combinatie met de 
ontstane massale informatie- en automatisatiegolf, zie paragraaf 1.3, vormt een reden waarom 
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de vraag naar de diensten van de afdeling groeit. Andere redenen liggen in de reeds 
uitgevoerde automatisatie. Hierdoor kan er meer werk worden verricht met dezelfde 
mankracht, waardoor de onderzoekslaboratoria groeien en daarmee hun vraag. Anderzijds 
stijgt de vraag door het onderhoud van en de aanpassingen aan het groeiende aantal geleverde 
systemen. 

In de uiteenzetting van het probleem is reeds vermeld dat de vraag naar capaciteit het aanbod 
overtreft. De overbezetting leidt tot een stijging van de gemiddelde levertijd. 

Ad 4. Beleid: niet-kern activiteiten uitbesteden 
Ondanks de groeiende vraag van de klanten is de mankracht van de afdeling afgenomen. Om 
toch aan de vraag te trachten te voldoen worden veel activiteiten uitbesteed. Dit is een direct 
gevolg van het gevoerde beleid dat als richtlijn heeft "back to core-bussiness" en niet-kem 
activiteiten uitbesteden. De afdeling orienteert zich steeds verder om technisch uitvoerend 
werk uit te besteden. Het valideren van nieuwe sytemen en de integratie van nieuwe systemen 
in het bestaande systeem van de opdrachtgever, blijven echter taken voor de afdeling, ook bij 
uitbesteding. Andere activiteiten kunnen in zijn geheel niet uitbesteed worden, omdat een 
hoge graad van vertrouwdheid met de omgeving noodzakelijk is om dergelijk werk succesvol 
uit te voeren. Het uitbesteden van activiteiten bespaart manuren voor de afdeling. Anderzijds 
zijn er bij uitbesteden extra manuren nodig voor het omschrijven van de specificaties van de 
opdracht. Het accepteren, onderhouden en aanpassen van geleverde systemen blijft een van 
de verantwoordelijkheden van de afdeling, ook wanneer het betreffende systeem door derden 
is geproduceerd. Momenteel komen bij het uitbesteden regelmatig problemen voor. Een vaak 
voorkomend probleem is dat het resultaat van de uitbesteding niet aan de specificaties 
voldoet. Andere problemen bij het uitbesteden zijn de tijd- en kostenoverschrijdingen. 

§ 4.4 De organisatie van projecten 

Sinds juni 1996 werkt de afdeling met de in paragraaf 1.4 beschreven organisatiestructuur. 
Daarvoor was de afdeling gesplitst naar de disciplines. In iedere groep waren er 
projectleiders aangesteld voor het projectwerk en taken werden door de overige groepsleden 
uitgevoerd. De groepen hadden een groepshoofd die aan het afdelingshoofd rapporteerden . 
De reden voor het aanpassen van de organisatiestructuur is gelegen in de stimulering van het 
projectmatig werken. Om de eindverantwoordelijkheid van een project te kunnen leggen bij 
een projectleider, werd afgestapt van de discipline-matige indeling. In de nieuwe structuur 
bestaat er een groep projectleiders en een een groep taakspecialisten. Vooral voor de 
projectleider ontstaat hierdoor een ruimere mogelijkheid om taakspecialisten te selecteren 
voor het uitvoerende werk van een project. 

Het afdelingshoofd en de projectleiders zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de 
projecten. Aanvragen die tot projecten leiden komen bij het afdelingshoofd of bij een 
projectleider binnen. Deze aanvragen kunnen direct van de onderzoekslaboratoria afkomstig 
zijn, of indirect via een taak uitgroeien tot een project. Aanvragen gebeuren meestal 
mondeling of via het E-mail systeem. Voor projecten met een zeer hoge prioriteit wordt er 
een deadline gesteld. Noodgedwongen moeten onderhanden projecten met een gemiddelde 
prioriteit wijken om deze deadline te halen. Dit komt tot uiting in een langere levertijd voor 
deze projecten. 

De wijzigende prioriteiten, het unieke karakter van de opdrachten en de overbezetting, zie 
paragraaf 4.3, maken het erg moeilijk om de opdrachten te plannen. Hierbij komt dat het 
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huidige zicht op de capaciteitsbezetting onvolledig is. Dit is weer een gevolg van de hoge 
moeilijkheidsgraad van het plannen van projecten. En zo is de cirkel rood. Door deze 
vicieuze cirkel is het onmogelijk om een realistische levertijd met de opdrachtgevers af te 
spreken. Hierdoor krijgen opdrachtgevers geen terugkoppeling over de levertijd en worden ze 
pas benaderd op het moment dat er capaciteit vrij is gekomen om aan de opdrachtuitvoering 
te beginnen. In praktijk betekent dit dat opdrachtgevers van een project met een gemiddelde 
prioriteit pas na maanden terugkoppeling krijgen over hun aanvragen. 

Iedere projectleider heeft een eigen manier van het realiseren van een project. Er is een 
standaardprojectaanpak ontwikkeld door het afdelingshoofd (zie bijlage I 0), maar hier wordt 
door de verschillende projectleiders een eigen invulling aangegeven, waardoor er geen 
uniforme aanpak bestaat. Er kan gesteld worden dat bij de projecten de definitiefase vaak te 
kort is, er wordt te snel overgegaan tot uitvoering. Hierdoor komt het voor dat gedurende het 
project aanpassingen moeten worden verricht, die door een juiste definiering van het project 
voorkomen hadden kunnen worden. Ben ander nadeel van een onjuiste definiering van een 
project is dat de grenzen van een project niet worden vastgesteld. Gedurende de 
projectuitvoering worden steeds nieuwe wensen zichtbaar die zich vertalen in uitbreidingen. 
Dit verlengt de levertijd . 

De projectleiders leveren maandelijks een Project WorkFlow Review (PWFR) in bij het 
afdelingshoofd. Dit document heeft een standaardindeling die bestaat uit 4 rubrieken: 
I. Niet geplande activiteiten voorbije periode 

Hier staan activiteiten vermeld waaraan gedurende de afgelopen maand is gewerkt, maar 
die niet waren opgenomen in de planning van de PWFR van de vorige maand. 

2. Geplande activiteiten voorbije periode 
Hier staan activiteiten vermeld waaraan gedurende de afgelopen maand is gewerkt, die 
gepland waren in de PWFR van de vorige maand. 

3. Geplande activiteiten volgende periode 
Hier staan de activiteiten vermeld waaraan gedurende de komende maand gewerkt wordt. 

4. Planning langere termijn 
Hier staan activiteiten vermeld die nog niet gepland zijn maar die nog wel uitgevoerd 
dienen te worden . 

De PWFR-rapporten hebben lange tijd geen indicatie gegeven van de benodigde of reeds 
gebruikte capaciteit in dagen. De meer recente rapporten vermelden bij iedere geplande 
activiteit het benodigde aantal dagen. De gebruikte capaciteit wordt niet vermeld . De 
invoering van het PWFR-rapport ging gepaard met een maandelijkse PWFR-meeting. Deze 
meetings zijn inmiddels verwaterd. 

§ 4.5 De organisatie van taken 

De coordinatie van de taken gebeurt sinds september 1996, aan de hand van een 
taakregistratie-formulier. Dit formulier is opgenomen in bijlage 11 . Bij het beschrijven van 
de flow van het taakregistratieformulier wordt onderscheid gemaakt tussen projecttaken en 
labo-service. Projecttaken, zijn taken die een onderdeel vormen van een intern project. Onder 
de laboratorium-service vallen taken die geen onderdeel vormen van een intern project. 

Projecttaken 
Het taakregistratieformulier wordt door de projectleider ingevuld en bij de taakbeheerder 
ingeleverd. Aan het taakregistratieformulier zit een carbonpapiertje. Het origineel van het 
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taakregistratieformulier blijft bij de taakbeheerder, de kopie gaat naar de projectleider. Als de 
taak is afgerond dan levert de projectleider de kopie van het taakregistratieformulier in. 

Labo-service 
Het taakregistratieformulier wordt door de taakspecialist ingevuld en bij de taakbeheerder 
ingeleverd. Het origineet van het taakregistratieformutier blijft bij de taakbeheerder, het 
kopie gaat naar de taakspecialist. Ats de taak is afgerond dan levert de taakspecialist het 
kopie van het taakregistratieformutier in. 

Op basis van de taakregistratie-formulieren maakt de taakbeheerder voor iedere taakspeciatist 
een weekplanning, waarin staat vermeld aan welke taken er gedurende die week moet worden 
gewerkt. Deze planning wordt bemoeilijkt doordat de tijdsinschatting van de taak meestal 
niet wordt ingevutd op het formulier. Op het taakregistratieformulier wordt onder andere 
aangegeven of de opdracht dringend is, zo ja dan wordt de aanvraag gelijk ingepland in de 
weekptanning voor de votgende week bij de meest geschikte persoon. Is de opdracht niet 
dringend, dan btijven de opdrachten ongepland in het registratiesysteem, maar worden ze wet 
bij een taakspeciatist ondergebracht. Op het moment dat de taakbeheerder het kopie van het 
taakregistratie-formutier van ofwel een projecttaak ofwet tabo-service ontvangt, weet de 
taakbeheerder dat de taak is uitgevoerd . De taakbeheerder noteert de datum waarop het 
taakregistratieforrnulier wordt ingevutd en de datum waarop het kopie wordt ingeteverd. 
Hierdoor is de doorlooptijd van een taak bij de taakbeheerder bekend. Aan het eind van 
iedere week teveren de taakspeciatisten een weekrapport in, waarin per dag staat aangegeven 
hoe tang er aan een taak is gewerkt. 

Uit deze beschrijving btijkt dater momenteet vier hutpmiddeten zijn: 
het taakregistratieforrnutier 
de weekptanning 
het weekrapport 
het registratiesysteem 

De eerste ervaringen met dit systeem zijn goed. De taakbeheerder heeft een beter zicht 
gecreeerd op de capaciteitsbezetting van de taakspecialisten. Hierdoor krijgen de interne 
projectleiders een ruimere mogelijkheid om taakspeciatisten, via de taakbeheerder te 
betrekken bij het uitvoerende werk van een project. 
Bij de uitvoering van taken zou er meer aandacht besteed moeten worden aan de definiering 
van taken. In praktijk blijkt geregetd dat door een onvolledige definiering van de taak, het 
resuttaat niet aan de wensen van de opdrachtgever votdoet. Hierdoor vinden er aanpassingen 
of uitbreidingen ptaats die voorkomen hadden kunnen worden en daardoor de levertijd 
onnodig verlengen. 
Om de communicatie tussen taakspeciatisten te verbeteren is er een nieuw overlegorgaan 
voor taakspecialisten gerealiseerd in de vorm van een maandetijkse meeting van 
taakspecialisten. Dit is gebeurd op initiatief van de taakbeheerder. Onderwerpen die van 
betang zijn voor iedere taakspeciatist komen hier aan bod. Tevens worden de projectleiders 
uitgenodigd om een project toe te tichten. Voor mij vorrnde deze maandelijkse meeting een 
uitstekende gelegenheid om de taakspeciatisten op de hoogte te houden over de voortgang 
van mijn project. Hier maakte ik dan ook dankbaar gebruik van. Een dergetijk overlegorgaan 
ontbreekt voor de projectleiders. 
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§ 4.6 De kostenregistratie 

Iedere afdeling beschikt over een kostenplaats waarvoor een jaarlijks budget is opgesteld. De 
invulling van het budget valt geheel onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. 
Wei moet er voor grote uitgaven schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de 
lijnverantwoordelijke. Het budget van de afdeling is opgebouwd uit drie verschillende 
kostensoorten: 
I . Betnvloedbare kosten, dit zijn de variabele kosten van de afdeling. Een dee) van deze 

variabele kosten bestaat uit kosten die voor een andere afdeling zijn gemaakt. 
2. Structuurkosten, dit zijn de constante kosten van de afdeling, inclusief de arbeidskosten. 
3. Investeringskosten, dit zijn de kosten van investeringen. Deze investeringen kunnen ook 

gemaakt zijn voor een andere afdeling. 

De opdrachtgever wordt niet belast met de interne arbeidskosten die worden gemaakt om de 
opdracht te realiseren. lndien wordt besloten om delen van een project uit te besteden, 
resulteert deze beslissing in een hogere kostprijs van de opdracht. 

In tabel 4.1, staat per kostensoort het budget weergegeven en het totaal van de gereal iseerde 
kosten van 1996. 

Tabet 4.1: Het bud,?et van de afdelin,? (*1000 BEF) 

Kosten.soort Budget 1996 Gerealiseerd 1996 Budget 1997 
Beinvloedbare kosten 20.540 24.647 21.995 
Structuurkosten 74.102 74.557 80.740 
Investeringskosten 12.250 5.157 5.230 

Totaal 106.892 104.361 107.965 

Opvallend in bovenstaande tabel zijn de )age gerealiseerde investeringskosten in vergelijking 
met het budget. Voor 1997 is het budget voor de investeringskosten dan ook drastisch 
verminderd . Desondanks stijgt het totale budget van de afdeling met ruim I miljoen BEF. 
Tevens is het budget van de structuurkosten verhoogd. Dit is onder andere een gevolg van de 
beslissing om een vaste medewerker in de functie van projectleider aan te nemen. 

De kosten van een project, exclusief interne arbeidskosten, kunnen ook via het Engineering 
Cost Control (ECC) systeem worden verwerkt. Deze kosten worden dan niet op de 
kostenplaats van de afdeling geboekt. Volgens de regels moet ieder investeringsproject via 
het ECC-systeem werken. Een project is een investeringsproject wanneer de kosten van 
bestellingen hoger zijn dan 300.000 BEF en het project een niet te korte doorlooptijd heeft. 
Deze minimale doorlooptijd is niet exact vastgelegd. Bijna alle projecten binnen de afdeling 
Laboratorium Automatisering zijn volgens deze definitie een investeringsproject. Slechts 8 
van de 39 onderhanden projecten maken gebruik van het ECC-systeem. Binnen het ECC
systeem worden alle bestellingen op een projectnummer geboekt. Voordat het project van 
start kan gaan wordt er in overleg met de opdrachtgever een budget vastgesteld. De 
opdrachtgever moet dan wel bevoegd zijn om goedkeuring te .geven. lndien dit niet het geval 
is, dient de lijnverantwoordelijke zijn goedkeuring te geven. Gedurende het project kan men 
zien hoeveel er reeds is uitgegeven aan het project en is er de mogelijkheid om de "Work in 
Proces" te controleren. Na afloop van het project zijn de totale kosten van bestellingen, die 
naar aanleiding van het project zijn geplaatst, zichtbaar. Een nadeel van het ECC-systeem is 
de lage gebruikersvriendelijkheid van het computersysteem. 
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§ 4.7 Conclusie analyse 

Uit de analyse zijn de volgende oorzaken van levertijdverlenging naar voren gekomen: 
• De toename van de vraag. 
• De adhoc werkwijze, waarin niet wordt gepland 

Dit heeft tot gevolg dat: 
0 er geen resources worden gereserveerd en dat deze niet op tijd beschikbaar zijn 
0 projectactiviteiten sequentieel worden uitgevoerd in plaats van zoveel mogelijk parallel 
0 projectactiviteiten niet worden opgevolgd aan de hand van een tijdsplanning 

• De ontbrekende afstemming tussen inteme projecten 
Dit heeft tot gevolg dat inteme resources overbezet kunnen raken. 

• De wijzigende prioriteiten 
Onderhanden projecten worden regelmatig aan de kant geschoven voor projecten met een 
hogere prioriteit. Hierdoor vallen projecten stil. In sommige gevallen blijven projecten zo 
lang stil liggen dat het onzeker wordt of ze ooit voltooid gaan worden . 

• De onvolledige en/of onduidelijke definiering van het project 
Dit heeft tot gevolg dat: 
0 projecten groeien omdat de reikwijdte niet is vastgelegd, en daarmee groeit ook de 

levertijd 
0 het projectresultaat in de eindfase herhaaldelijk aangepast moet worden 

• Mondelinge afspraken worden niet vastgelegd 
Dit veroorzaakt misverstanden omtrent: 
0 het projectresultaat 
0 verantwoordelijkheden van de betrokkenen 
0 deadlines 

• Gebrek aan communicatie en miscommunicatie 
• Problemen met het uitbesteden 

Een probleem dat regelmatig voorkomt is dat het projectresultaat niet voldoet aan de 
objectieven. Vooral bij het uitbesteden van software, komt dit probleem vaak voor. Dit 
komt omdat het moeilijker is om de specificaties op te stellen van een software-opdracht 
dan van een mechanica-opdracht. De mechanica-opdrachten kunnen gespecificeerd 
worden via tekeningen. Een ander probleem is dat de levertijd en/of het budget wordt 
overschreden. 

Concluderend kan gesteld worden dat de volgende middelen nog ontbreken: 
• zicht op de capaciteitsbezetting 
• een capaciteitsplanning 
• projectmatig werken 
• een uniforme opdrachtaanpak 
• een procedure voor de prioriteitbepaling 
• standaard documentatie 
• overlegorganen 
• een aanpak voor het uitbesteden 

In dit hoofdstuk zijn de oorzaken van de hoge gemiddelde levertijd en de lage 
leverbetrouwbaarheid aan bod gekomen. Rekeninghoudend met deze oorzaken wordt in het 
volgende hoofdstuk gezocht naar een integrale aanpak voor de opdrachten van de afdeling 
waarin de bovenstaande ontbrekende middelen zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 5 De Oplossingsfasc 
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§ 5.1 Inleiding 

Binnen de afdeling Laboratorium Automatisering worden zeer uiteenlopende opdrachten 
uitgevoerd. Om voor de verschillende soorten opdrachten een op maat gemaakte aanpak te 
kunnen ontwikkelen, dient er eerst een indeling van de opdrachten te worden gemaakt. Deze 
indeling wordt in paragraaf 5.2 gepresenteerd. Met behulp van de resultaten uit de analyse, 
kan vervolgens per groep van opdrachten een aanpak worden ontwikkeld, die de capaciteit en 
levertijd beheerst. De ontwikkelde aanpakken vormen het onderwerp van de daarop volgende 
paragrafen. In paragraaf 5.7 worden de verschillende aanpakken verenigd in een integrale 
aanpak. Deze integrale aanpak creeert overzicht en capaciteitsbeheersing op afdelingsniveau. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een leidraad voor het uitbesteden. Zoals uit de analyse is 
gebleken komen er regelmatig problemen voor bij het uitbesteden. Deze leidraad vormt een 
aanzet tot het voorkomen van deze problemen. 

§ 5.2 De indeling van opdrachten 

Om de opdrachten te kunnen indelen in groepen is meer informatie over de opdrachten 
noodzakelijk. Er wordt weinig projectinformatie gedocumenteerd, iedere projectleider heeft 
een eigen wijze van documenteren. In het algemeen kan men stellen dat slechts de 
bestelformulieren en de schriftelijke communicatie tussen betrokkenen per project wordt 
opgeslagen. Doelstellingen, verantwoordelijkheden en de aanpak worden niet vastgelegd. 
Daarom is gekozen om de informatie die benodigd is om een indeling te kunnen maken, via 
interviews te verkrijgen. Er zijn interviews afgenomen bij het afdelingshoofd, de 
projectleiders en de taakbeheerder. Vervolgens zijn 24 van de 39 onderhanden projecten 
beschreven aan de hand van het doe!, de klant, het verloop en de omvang. Bij de 
taakbeheerder is een lijst van onderhanden taken verkregen. Deze informatie heeft geleid tot 
de volgende opdracht-indeling: 

I . Projecten 
Projecten zijn opdrachten die: 
• gepland kunnen worden 
• een relatief complex ontwerp hebben 
• in subprojecten verdeeld kunnen worden 
• in teamverband gerealiseerd worden 
• een relatief lange doorlooptijd hebben 

2. Taken 
Taken zijn opdrachten die: 
• gepland kunnen worden (minder dringend dan een reparatie) 
• een relatief eenvoudig ontwerp hebben 
• een relatief korte doorlooptijd hebben 
• relatief lage kosten hebben 
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Bij de taken wordt een onderscheid gemaakt in: 

Projecttaak, de taak vormt een onderdeel van een intern project. 
Labo-taak, de taak is afkomstig van een externe opdrachtgever en vormt geen 
onderdeel van een intern project. 

3. Reparaties 
Reparaties zijn opdrachten die: 

• een hoge urgentie hebben 
• niet gepland kunnen worden 

Indien deze werkzaamheden niet direct worden uitgevoerd, heeft dit direct gevolg voor de 
voortgang van de processen in het betreffende laboratorium. Daarom dient een reparatie zo 
snel mogelijk uitgevoerd te worden. Hiervoor moeten middelen en capaciteit worden 
gereserveerd. 

§ 5.3 De aanpak van projecten 

In de conclusie van de analyse zijn verschillende oorzaken van levertijdverlenging opgesomd. 
Van deze oorzaken kunnen er vijf voorkomen worden door een projectmatige aanpak te 
volgen . Deze vijf oorzaken worden hieronder nader toegelicht: 

I . De adhoc werkwijze, waarin niet wordt gepland. 
Zorgvuldig plannen is een essentieel onderdeel van het projectmatig werken. Door te plannen 
wordt zichtbaar wanneer welke resources nodig zullen zijn. Deze resources kan men 
vervolgens reserveren en/of bestellen, zodat de resources op tijd beschikbaar zijn. Indien uit 
de planning blijkt dat de interne resources overbezet zullen raken, dan kan hierop worden 
geanticipeerd door naar een adequate oplossing te zoeken . Tevens geeft de planning inzicht 
in de afhankelijkheden tussen de projectactiviteiten. Dit inzicht bepaalt of er activiteiten 
parallel uitgevoerd kunnen worden, zodat de levertijd verkort kan worden. Tot slot maakt een 
planning de uitvoering beheersbaar. Er kan op tijd worden ingegrepen, als deadlines niet 
gehaald dreigen te worden. 

2. De onvolledige en/of onduidelijke definiering van het project. 
Een projectmatige aanpak start met een definitie van het project. De projectdefinitie legt de 
objectieven en de reikwijdte vast. Dit voorkomt dat projecten ongemerkt groeien en daarmee 
hun levertijd. De objectieven beschrijven het eindresultaat. Hierdoor is voor aanvang van de 
uitvoeringsfase het resultaat bij alle betrokkenen bekend, en kunnen aanpassingen in de 
eindfase van de uitvoering voorkomen worden. 

3. Mondelinge afspraken warden niet vastgelegd 
In de projectfundering worden veel afspraken vastgelegd, die voordien regelmatig mondeling 
werden overeengekomen. Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door het 
verantwoordelijkheidsschema. Misverstanden omtrent de verantwoordelijkheden kunnen zo 
worden voorkomen. Tevens voorkomt, zoals reeds bij het vorige punt is vermeld, het 
vastleggen van de projectdefinitie, aanpassingen gedurende de uitvoering. 

4. Miscommunicatie en gebrek aan communicatie 
Regelmatig projectoverleg is een onderdeel van een projectmatige aanpak. De documenten 
van het project worden in dit overleg besproken. Deze documenten geven het overleg een 
structuur, waardoor de communicatie doelgerichter wordt. 
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5. Problemen met uitbesteden 
De projectdefinitie beschrijft het resultaat. Het projectplan maakt de opvolging 
mogelijk.Tevens warden in de projectfundering verantwoordelijkheden vastgelegd. Dit zijn 
voorbeelden waaruit blijkt dat de projectmatige aanpak problemen omtrent het uitbesteden 
kan voorkomen. 

Behalve dat een projectmatige aanpak de levertijd kan verkorten, kan een projectmatige 
aanpak oak de leverbetrouwbaarheid verhogen. Door de projecten te plannen ontstaat er 
enerzijds zicht op de doorlooptijd van een project en anderzijds ontstaat er zicht op de 
capaciteitsbezetting. Hierdoor kunnen onderbouwde levertijden warden aangegeven. 

De ontwikkelde aanpak van projecten maakt gebruik van de methode Dael Treffend Project 
Management (DTPM) van Coopers and Lybrand [6]. Deze methode bleek zeer goed aan te 
sluiten bij de situatie van de afdeling, voomamelijk omdat de methode plant op 2 niveaus, zie 
figuur 5.1. Het resultaat van het eerste planningsniveau is een contract tussen het projectteam 
en de stuurgroep. De stuurgroep volgt het project op en keurt en aanvaardt de 
projectresultaten. Tevens moet goedkeuring warden verkregen van de stuurgroep over de 
projectplanning, veranderingen en/of uitbreidingen tijdens het project en de samenstelling 
van het projectteam. In de stuurgroep hebben onder andere de opdrachtgever en het 
afdelingshoofd Laboratorium Automatisering zitting. 

M ijlpalenplan 

■ specificee rt tu sse ntijd se 
resultaten o ve r he t ge he le 
p roj ect 

■ gee ft end -to -end re la ti es 
tuss e n mijlp a len w ee r 

Projec t 
veran tw oordelij kheidsschem a 

■ legt verantw oo rd e lijkhed e n 
va st 

■ sch a ttin g we rktijd per 
fun c ti e, per mijlp aa l 

■ sc hattin g doorl ooptijd pe r 
mijlp aa l 

■ o verzic ht via G antt-ch a rt 

Activiteitenschema en voortgangsrapport 

■ ve rantwoordelijkheid sschem a o p activite itenniveau 
■ lij s t va n ac tiviteite n 
■ voortga ngsrapport 

Figuur 5. 1: Planning op 2 niveaus 

C o ntract tu sse n proj ec tteam 
en s tuurgroe p 

Inte rn contract tus sen 
proj ectteam !eden 

Het contract tussen het projectteam en de stuurgroep bestaat uit een globale planning, 
gevormd door het mijlpalenplan en het verantwoordelijkheidsschema. Het mijlpalenplan 
beslaat het gehele project en geeft de voomaamste tussentijdse resultaten weer. Het 
verantwoordelijkheidsschema legt de verantwoordelijkheden vast. Op het tweede niveau 
wordt een detailplanning gemaakt aan de hand van een activiteitenschema. Het 
activiteitenschema geeft de planning voor de komende 4 weken weer. Het dient als een 
contract tussen de projectteamleden. Het voortgangsrapport geeft aan of de activiteiten 
volgens planning verlopen. 

Een voordeel van het plannen op twee niveaus is dat bij het opstellen van het 
activiteitenschema gebruik kan warden gemaakt van de informatie die gedurende het project 
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beschikbaar komt. Dit voordeel maakt dat de methode zeer geschikt is voor de afdeling. De 
projecten van de afdeling hebben vaak een uniek karakter. Mede hierdoor is bij aanvang van 
het project vaak nog niet duidelijk hoe men het project gaat realiseren. De tussentijdse 
resultaten, mijlpalen, zijn echter we] bekend. Via deze methode kan men door het plannen 
van de mijlpalen en het maken van een activiteitenschema voor de eerste 4 weken, toch bij 
aanvang van het project een planning opstellen, zonder dat exact bekend is hoe de mijlpalen 
bereikt gaan worden. Een antler voordeel van het plannen op twee niveaus is dat de 
stuurgroep niet wordt geraadpleegd over detailzaken en slechts beslissingen neemt op een 
hoog niveau. In bijlagen 12 tot en met 15 is van een project respectievelijk een rnijlpalenplan, 
een verantwoordelijkheidsschema, een activiteitenschema en een voortgangsrapport 
opgenomen. 

Bovengenoemde hulpmiddelen, die ontwikkeld zijn door Coopers and Lybrand, geven echter 
geen zicht op de capaciteitsbezetting. Daartoe is er een programma ontwikkeld dat met de 
gegevens van de planning, een grafiek van de capaciteitsbezetting van een betrokkene over de 
doorlooptijd van het project weergeeft. In bijlage 12 is de capaciteitsbezetting van de 
projectleider gedurende het project weergegeven. Voor iedere betrokkene kan zo'n grafiek 
worden gemaakt en van alle betrokkenen tesamen. Ditzelfde programma vormt de basis voor 
een tweede programma dat de totale capaciteitsbezetting van een projectleider over 
verschillende projecten weergeeft en de totale capaciteitsbezetting over alle projecten binnen 
de afdeling. In paragraaf 5.7 wordt hier nader op ingegaan 

Figuur 5.2 geeft de aanpak van een project weer. De aanpak maakt een onderscheid in 3 
fasen: 
1. Initiatiefase 
2. Uitvoeringsfase 
3. Voltooiingsfase 

Planningteam Projectteam 

Initiatie Uitvoering Yoltooiing 

. Valideer de behoefte voor een . Organiseer de integratie in 
project 

Identificeer 
Iijnactiviteiten 

Zet middelen - Middelen . Definieer het project activiteiten Beleidslijnen en O"'"" -

- Projectomschrijving Beloon act1v1tellen procedures 
- Objectieven en erken - Organisatorische structuur 
- Reikwijdte team 

Volg op Ian 
. Ste! finaal rapport op . Plan het project en controleer act1v1te1ten 

- B epaal risico' s en mijlpalen 
. Verzamel nuttige ervaringen 

beperkingen en activiteiten 
- M aak mijlpalenplan 
- Leg verantwoordelijk-

heden vast 
- Bepaal budget en 

midd elen 

. Stel een projectteam samen 
Figuur 

5.2: De aanpak van een project 

Het planningteam voert de initiatiefase uit en het projectteam is verantwoordelijk voor de 
uitvoeringsfase en de voltooiingsfase. De beide teams hebben verschillende doeleinden. Door 
onderscheid te maken in een planningteam en in een projectteam, worden de juiste mensen 
geselecteerd voor het bereiken van deze verschillende doeleinden. Tevens krijgt de 
voorbereiding, door het onderscheid in teams, meer aandacht en wordt er pas met de 
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uitvoering begonnen nadat de projectfundering is goedgekeurd. Dit neemt niet weg dat leden 
van het planningteam ook in het projectteam kunnen worden opgenomen. De projectleider 
vormt hier een voorbeeld van. Beide teams rapporteren aan de stuurgroep. 

Ad 1. De initiatiefase 
De behoefte voor een project wordt gevalideerd in de aanvraagprocedure. Tevens wordt in de 
aanvraagprocedure een startdatum bepaald, rekeninghoudend met de capaciteitsbezetting. 
Deze aanvraagprocedure wordt in paragraaf 5.7.2, gedetailleerd beschreven. Het project start 
met het opstellen van de projectdefinitie. In dit document zijn de projectomschrijving, de 
objectieven en de reikwijdte opgenomen. Pas nadat de projectdefinitie door alle betrokkenen 
is goedgekeurd, kan begonnen worden met het opstellen van het projectplan. In het 
projectplan zijn de risico's en beperkingen opgenomen, het mijlpalenplan, het 
verantwoordelijkheidsschema en het budget en de benodigde middelen. De samenstelling van 
het projectteam votgt uit het verantwoordelijkheidsschema. Het mijlpalenplan en het 
verantwoordelijkheidsschema zijn opgenomen in respectievelijk bijlagen 12 en 13. De 
projectdefinitie en het projectplan vormen tesamen de projectfundering, zie figuur 5.3. De 
projectfundering is het eindresultaat van het planningteam. Nadat de projectfundering door 
alle betrokkenen is goedgekeurd, kan de uitvoeringsfase beginnen. In bijlage 16 zijn tips 
opgenomen voor het opstellen van de projectfundering. 

• Project-omschrijving 
• Objectieven 
• Reikwijdte 

• Mijlpalenplan 
• Verantwoordelijkheden 
• Risico's/beperkingen 
• Budget en middelen 
• Verklarende woordenlijst 

Figuur 5.3: De projectfundering 

Ad 2. Uitvoeringsfase 
Het projectteam start met het opstellen van het activiteitenschema. Hiervoor moet men de 
verschillende activiteiten identificeren, middeten reserveren en de activiteiten plannen. Ats 
het activiteitenschema is opgesteld en goedgekeurd door alle projectteamleden, kan de 
uitvoering beginnen. Om de twee weken wordt het activiteitenschema in het projectoverleg 
opgevotgd en wordt het voortgangsrapport ingevuld. In bijtagen 14 en 15 zijn respectievetijk 
een activiteitenschema en een voortgangsrapport opgenomen. Tevens wordt in het 
projectoverleg het activiteitenschema voor de komende vier weken vastgesteld. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de opvolging van het project. De motivatie van het 
projectteam kan verhoogd worden door het team bij het bereiken van een mijtpaal te betonen. 
Deze betoning kan allerlei vormen aannemen. Ats de laatste mijtpaat bereikt is gaat de 
vottooiingsfase van start. 

Ad 3. De voltooiingsfase 
Het eindresuttaat van het project dient ge·integreerd te worden in de omgeving van de 
gebruikers. Verantwoordelijkheden voor het gebruiken en het onderhouden van het 
eindresuttaat van het project moeten vastgetegd worden. Vervolgens dient het project 
geevalueerd te worden en de resultaten van de evaluatie dienen vastgelegd te worden in een 
rapport. Hierbij is het betangrijk dat leerpunten worden verzametd en worden besproken op 
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het maandelijks overleg van projecten. In paragraaf 5.7.2 wordt nader ingegaan op dit 
maandelijks overleg van projecten. Aandachtspunten van de evaluatie zijn onder andere: 
• projectplanning 
• ratio geplande kosten en werkelijke kosten 
• organisatie van het project 
• nieuwe kennis/expertise 
• documentatie 
• communicatie 
Uit andere praktijkgevallen blijkt dat de evaluatie vaak wordt overgeslagen. Daarom wil ik 
hier het belang van een degelijke evaluatie benadrukken. De evaluatie lokaliseert en 
identificeert fouten en problemen en de oorzaken hiervan. De lering hieruit kan fouten en 
problemen voorkomen. 

§ 5.4 De aanpak van projecttaken 

Zoals reeds in paragraaf 5.2 is vermeld zijn taken opdrachten die, in tegenstelling tot 
reparaties, gepland kunnen worden. Taken hebben een relatief eenvoudig ontwerp, een korte 
doorlooptijd en een !age kostprijs . Een projecttaak is een taak die een onderdeel vormt van 
een intern project. Bij de ontwikkelde aanpak van projecttaken worden drie verschillende 
fasen onderscheiden: 
I . Initiatiefase 
2. Plannings- en uitvoeringsfase 
3. Registratiefase 

Ad I . De initiatiefase 
In figuur 5.4 is de initiatiefase schematisch weergegeven. De initiatiefase start bij het 
opstellen van een activiteitenschema door de projectleider, projecttaken worden dan 
gedefinieerd. Deze fase eindigt met het inleveren van het witte, originele reparatie- en 
taakregistratieformulier bij de taakbeheerder. Het gele carbonpapier van het formulier blijft 
bij de projectleider. 

Project/eider 
definieert taak 

Overleg 
taakbeheerder 

Vaststellen 
uitvoerder(s) 

Taakuitvoerder( s) 
O- geven tijdsinschatting 

aan project/eider 

Project/eider 
vult registratie

formulier in 

Project/eider 
licht taak toe 

aan uitvoerder(s) 

registratie
formulier 

Figuur 5.4: De initiatiefase van projecttaken 

Voor de initiatiefase zijn de volgende hulpmiddelen ontwikkeld: 
• Checkli st Taakdefiniering, zie bijlage 17. Deze checklist is een hulpmiddel voor de 

taakspecialist bij het toelichten van de taak door de projectleider. 
• Reparatie- en Taakregistratieformulier, zie bijlage 18. Het bestaande taakregi stratie

formulier (bijlage 11) is op de volgende punten aangepast: 
- de naam "taakregistratie" is veranderd in "reparatie- en taakregistratie" 

0 
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voor de taakomschrijving is meer ruimte gereserveerd 
de categorieen labo-service en project zijn veranderd in de categorieen projecttaak, 
labo-taak en reparatie 
er is een tijdsinschatting per deeltaak toegevoegd . De huidige tijdsinschatting wordt 
vervangen door de som van de tijdsinschattingen per deeltaak: de totale tijdsinschatting 
Het woord "toelichtingen" is vervangen door "resultaat en overige opmerkingen" 

ad 2. Plannings- en uitvoeringsfase 
In figuur 5.5 is de plannings- en uitvoeringsfase schematisch weergegeven. 

0 

Taak
beheerder, 

Uitvoeren 

Overleg 
betrokkenen 

Plannen 

Me/den Taak
beheerder + 
Project/eider 

Taak-
specialist '--+ 0 

nee 

Figuur 5.5: De plannings- en uitvoeringsfase van een projecttaak 

De taakbeheerder maakt aan de hand van de binnengekomen registratieformulieren een 
weekplanning voor de taakspecialisten en infonneert de betreffende projectleider over de 
planning van de taak. Bij het opstellen van de planning voor de taakspecialisten kan het 
voorkomen dat de gevraagde capaciteit, de beschikbare capaciteit overtreft. Deze conflicten 
kunnen opgelost worden door, in overleg met de projectleider en het afdelingshoofd, taken 
uit te besteden, of door het project met de hoogste prioriteit voorrang te geven. 

Gedurende de plannings- en uitvoeringsfase worden de volgende hulpmiddelen gebruikt: 
• Overzicht capaciteitsbezetting. Het huidige taakregistratiesysteem geeft een voldoende 

overzicht op de capaciteitsbezetting van de taakspecialisten . 
• Weekplanning voor taakspecialisten, zie bijlage 19. De bestaande weekplanning voldoet. 
• Reparatie- en Taakregistratie formulier, zie bijlage 18 . 

Ad 3. Registratiefase 
De registratiefase staat in figuur 5.6 schematisch weergegeven . 
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Project- r---------i registratie- !---r--- Taak-
/eider formulier beheerder registratie

formulier 

Taak
specialist 

Registreren 

Figuur 5.6:De registratiefase van een projecttaak 

In de registratiefase levert de projectleider het gele reparatie- en taakregistratieformulier in 
bij de taakbeheerder en ontvangt hij het originele witte formulier van de taakbeheerder. De 
projectleider kan op deze manier aan de kleur van het registratieformulier zien of de taak al is 
afgerond . Hetzelfde geldt voor de taakbeheerder. 

Gedurende de registratiefase worden de volgende hulpmiddelen gebruikt: 
• Reparatie- en taakregistratieformulier, zie bijlage 18. 
• Weekrapport, zie bijlage 20. Aan het bestaande weekrapport is een turflij st voor reparaties 

toegevoegd. Bij de aanpak van reparaties zal hier nader op ingegaan worden . Tevens is in 
de heading het woord "taakregistratie" vervangen door "reparatie- en taakregistratie". 

§ 5.5 De aanpak van labo-taken 

Een labo-taak is een taak die geen onderdeel vormt van een intern project en afkomstig is van 
een opdrachtgever die buiten de afdeling werkzaam is. De aanpak van de labo-taak is in 
dezelfde fasen te onderscheiden als de aanpak van de projecttaak: 
I . Initiatiefase 
2. Plannings- en uitvoeringsfase 
3. Registratiefase 

Ad 1. De initiatiefase 
In figuur 5.7 wordt de initiatiefase schematisch weergegeven. 

Ontvangst 
aanvraag 

ja 
>----------.---0 

0 
In overleg met 
opdrachtgever 
taak definieren 

In overteg met 
taakuitvoerders 
tijd inschatten 

Vaststellen doe/ 
en dee/taken 

O verleg 
taakbeheerder 

oorgeven aan 
uitvoerder 

Vasts tel/en 
taakuitvoerders 

Figuur 5. 7: De initiatiefa se van een labo-taak 
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Een labo-taak kan door iedere medewerker van de afdeling worden ontvangen. Nadat is 
vastgesteld dat de opdracht een labo-taak is, wordt in overleg met de taakbeheerder de 
uitvoerder vastgesteld, omdat hij zicht heeft op de capaciteitsbezetting van de 
taakspecialisten. Alleen in het geval dater slechts een taakspecialist is die de 
disciplines/kennis bezit om de taak uit te kunnen voeren, vindt er geen overleg plaats met de 
taakbeheerder. Vervolgens definieert de taakspecialist in overleg met de opdrachtgever de 
taak en worden het doel en eventuele deeltaken vastgesteld. Ook de uitvoerders van de 
deeltaken worden door de taakbeheerder aangewezen. De taakuitvoerders geven een schatting 
van de benodigde capaciteit in uren en het witte reparatie- en taakregistratieformulier wordt 
bij de taakbeheerder ingeleverd. Het gele carbonpapier van het registratieformulier, blijft bij 
de taakspecialist die de taak heeft gedefinieerd. 

Voor de initiatiefase zijn de volgende twee hulpmiddelen ontwikkeld: 
• Checklist taakdefiniering, zie bijlage 17. Deze checklist is een ondersteuning bij het 

definieren van de taak in overleg met de opdrachtgever. 
• Reparatie- en taakregistratieformulier, zie bijlage 18. 

Ad 2. Plannings- en uitvoeringsfase 
In figuur 5.8 staat de plannings- en uitvoeringsfase schematisch weergegeven. 

0 

Taak
beheerder 

Uitvoeren 

Overleg 
betrokkenen 

Plannen 

Me/den Taak
beheerder 

nee 
aakspecialist 
controleert 

taakresultaat 

Taak
specialist 0 

Aanpassingen 
bepalen 

Figuur 5.8: De plannings- en uitvoeringsfase van een labo-taak 

Evenals bij de projecttaak kan gedurende het plannen van de taken, zichtbaar worden dat de 
gevraagde capaciteit, de beschikbare capaciteit overtreft. Als dit het geval is, kan in overleg 
met de opdrachtgever en het afdelingshoofd besloten worden om de taak uit te besteden . 

Ad 3. Registratiefase 
In figuur 5.9 staat de registratiefase schematisch weergegeven. De taakspecialist levert het 
gele reparatie- en taakregistratieformulier in bij de taakbeheerder en ontvangt het witte 
regi stratieformulier van de taakbeheerder. Op deze manier kan de taakspecialist aan de kleur 
van het formulier zien of de taak is afgerond. Hetzelfde geldt voor de taakbeheerder. 
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Taak-
specialist -..--~ Registreren Week

rapport 
---registratie

formulier 

registratie
formulier 

Taak
specialist 

Figuur 5.9: De registratiefase van een labo-taak 

Gedurende de registratiefase worden de volgende hulpmiddelen gebruikt: 
• Reparatie- en taakregistratieformulier, zie bijlage 18. 
• Weekrapport, zie bijlage 20. 

Als afsluiting van deze paragraaf worden de voordelen van de ontwikkelde aanpak voor 
zowel project- als labo-taken opgesomd: 
• Er is een uniforme aanpak, waardoor er meer duidelijkheid wordt gecreeerd bij de 

taakspecialisten en de projectleiders . 
• Door onderscheid te maken in projecttaken en labo-taken, wordt de rot van de interne 

projectleider bij de taakuitvoering zichtbaar. De eindverantwoordelijkheid voor een 
projecttaak ligt bij de interne projectleider. 

• Er wordt meer aandacht besteed aan het maken van de tijdsinschatting. In de voorgestelde 
aanpak gebeurt dit door de tijd per deeltaak in te schatten. Het gevolg is dat de planning 
van de taakbeheerder realistischer wordt en daardoor beter opvolgbaar is . Een ander 
gevolg is dat het zicht op de capaciteitsbezetting wordt verbeterd. 

• De opdrachtgever wordt ge·informeerd over de planning van de labo-taak. De 
opdrachtgever weet wanneer hij het resultaat van de taak kan verwachten. Dit komt het 
imago van de afdeling ten goede. 

• De projectleider kan in zijn planning rekening houden met de levertermijn van de 
projecttaak. Dit heeft tot gevolg dat de projectplanning reali stischer wordt. 

• Er wordt meer aandacht besteed aan het definieren van de labo-taak. Hierdoor zal het 
aantal benodigde aanpassingen na de taakuitvoering afnemen. 

§ 5.6 De aanpak van reparaties 

Reparaties zijn opdrachten die zo dringend zijn dat ze gelijk uitgevoerd dienen te worden . 
Reparaties kunnen niet ingepland worden omdat ze ad hoc plaatsvinden. Er moet capaciteit 
worden gereserveerd voor het uitvoeren van reparaties . Hiervoor moet er zicht zijn op de 
capaciteit die iedere medewerker gemiddeld aan reparaties besteed. De ontwikkelde aanpak 
voor reparaties is in twee fasen te onderscheiden: 

I . Initiatie- en uitvoeringsfase 
2. Registratiefase 

Ad 1. Initiatie- en uitvoeringsfase 
In figuur 5.10 staat de initiatie- en uitvoeringsfase schematisch weergegeven. 
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Ontvangst 
aanvraag 

Andere 
aanpak 

Doorgeven 
aan uitvoerder, 
bij voorkeur in 
overfegmet 

taakbeheerder 

ja 

Uitvoerder klant 
benaderen 

Repareren 

o.terfeg 
betrokkenen 

Figuur 5.10:De initiatie- en uitvoeringsfase van een reparatie 

Nadat is vastgesteld dat de opdracht een reparatie betreft, dient de uitvoerder vastgesteld te 
worden. Bij voorkeur gebeurt <lit in overleg met de taakbeheerder, omdat de taakbeheerder 
zicht heeft op de capaciteitsbezetting van de taakspecialisten . Indien de taakbeheerder niet 
aanwezig is of indien er slechts een persoon is die de reparatie kan uitvoeren, kan dit overleg 
achterwege worden gelaten. De reparatie wordt vervolgens uitgevoerd en er vindt eventueel 
overleg plaats met de opdrachtgever. Indien blijkt dater onderdelen besteld moeten worden, 
wordt dit gemeld aan de opdrachtgever en aan de taakbeheerder. De taakbeheerder plaatst de 
bestelling en plant de reparatie in. Hierdoor is de reparatie een labo-taak geworden en wordt 
de aanpak van een labo-taak opgevolgd. Wei wordt de nog niet afgeronde reparatie 
gerapporteerd volgens de stappen van de regi stratiefase. 

Ad 2. Registratiefase 
In figuur 5.11 staat de registratiefase schematisch weergegeven. 

Turfen 

>-ja_~ Rapporteren 
weekplanning 

Registreren t---""T"""-... 

lnformeren 
afdelingshoo~ 

rapport 

Figuur 5.11: De registratiefase van een reparatie 

Taak-

De projectleiders registreren de reparatie op een korte termijnplanning. De korte 
termijnplanning heeft als doel het vaststellen van het gemiddelde aantal uren per week dat, 
door een projectleider, aan niet-projectwerk wordt besteed. Bij het opstellen van het 
projectprogramma, dient per projectleider tijd gereserveerd worden voor deze niet-project 
gebonden activiteiten. Inmiddels heeft iedere projectleider zicht op het gemiddelde aantal 
uren per week <lat aan niet-projectwerk wordt besteed. Deze korte termijnplanning is 
opgenomen in bijlage 21 . 
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Taakspecialisten registreren de reparatie op een reparatie- en taakregistratieforrnulier, als de 
reparatie langer dan een uur heeft geduurd. Reparaties die minder dan een uur in beslag 
nemen warden geturfd. Korte reparaties warden niet geregistreerd op het reparatie- en 
taakregistratieformulier, omdat dit te lang duurt in vergelijking met de tijdsduur van de 
reparatie. De korte reparaties warden geturfd om zicht te krijgen in de tijdsbesteding aan 
reparaties . Vee! korte reparaties kosten immers veel tijd. Voordien werden deze korte 
reparaties niet geregistreerd. In het weekrapport is een turflijst opgenomen, zie bijlage 20. 

Voor deze fase zijn de volgende hulpmiddelen ontwikkeld: 
Korte terrnijnplanning voor projectleiders, zie bijlage 21. 
Reparatie- en taakregistratie forrnulier, zie bijlage 18. 
Weekrapport, zie bijlage 20. 

De korte terrnijnplanning van de projectleiders en de turflijst van de taakspecialisten, meten 
per werknemer het aantal uren dat aan reparaties wordt besteed. Omdat dit aantal varieert, 
dienen deze metingen over een lange periode uitgevoerd te warden . Zodra men zicht heeft op 
het aantal uur dat aan reparaties wordt besteed, kan men overwegen om deze metingen 
achterwege te laten en een keer per half jaar te herhalen. 

Hieronder zijn de voordelen van de ontwikkelde aanpak voor reparaties opgesomd: 
• Voor iedere werknemer moet tijd warden gereserveerd voor het uitvoeren van reparaties 

in de planning. In de voorgestelde aanpak warden alle reparaties geregistreerd en ontstaat 
er zicht op het aantal uren dat een werknemer besteed aan reparaties. De weekplanning 
voor taakspecialisten en de projectplanningen van projectleiders warden hierdoor 
realistischer. 

• Er is een uniforme aanpak. Dit schept duidelijkheid voor de werknemers. 

Met deze beschrijving van de aanpak van reparaties zijn alle aanpakken per soort opdracht 
behandeld. Zoals uit de beschrijving van de taken en de reparaties is gebleken vormt de 
taakbeheerder een sleutelfiguur in deze aanpakken. De taakbeheerder verzamelt en verwerkt 
de gegevens, zodat er zicht ontstaat op de capaciteitsbezetting van de taakspecialisten. De 
taakbeheerder is dan ook verantwoordelijk voor de bewaking van de verschillende flows en 
controleert of de ontwikkelde aanpakken juist warden opgevolgd. 

§ 5.7 De integrale aanpak 

In deze paragraaf warden de verschillende soorten opdrachten weer bijeen gebracht om een 
overzicht van de capaciteit op afdelingsniveau te creeeren . Ten behoeve van de duidelijkheid 
van de beschrijving van de integrale aanpak zal eerst in subparagraaf 5.7.1 de gehele 
integrale aanpak aan bod komen. Vervolgens wordt het maandelijks overleg van projecten, 
dat de kem vorrnt van de integrale aanpak, nader toegelicht in subparagraaf 5.7.2 

§5 .7. I De capaciteitbeheersing op afdelingsniveau 

Voor de ontwikkeling van de multi-projectbeheersing is gebruik gemaakt van het kader van 
een resourceallocatiemethode. Onder resourceallocatie verstaan we het toewijzen van taken 
aan medewerkers . Deze resourceallocatiemethode is ontwikkeld door ir B. Voeten voor een 
multi-project situatie in een Research en Development omgeving. De resourceallocatie
methode is gebaseerd op vijf elementen: 
I . lange terrnijn resourceallocatie 
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2. middellange termijn resourceallocatie 
3. korte termijn resourceallocatie 
4. koppelingen 
5. terugkoppelingen 
De samenhang tussen de vijf elementen is in figuur 5.12 te zien. Bij juiste toepassing van de 
vijf elementen in de resourceallocatiemethodiek kan een ondememing een flexibele dag-tot
dag planning opstellen die in lijn blijft met het business plan [ 4]. 

Lange 
Term ijn 

01-------------------...i 

Middel
lange 
Term ijn 

Korte 

[] = plan Ii!]= do 

-tern gkoppelln g 

~ =check ~=action 

Figuur 5.12: Koppelingen tussen de verschillende resourceallocatieprocessen 

Ad 1 . De lange termijn resourceallocatie 
Het businessplan vormt de input van de lange termijn resourceallocatie. Het businessplan 
wordt in deze situatie gevormd door de strategie en de doelstellingen van de Janssen 
Research Foundation. De gevolgen van deze strategie en de doelstellingen voor de afdeling 
dienen vervolgens in kaart te worden gebracht. Tevens dienen de ontwikkelingen op het 
gebied van laboratorium automatisering achterhaald te worden. Ook de gevolgen van deze 
ontwikkelingen voor de afdeling dienen in kaart te worden gebracht. Daama kunnen de 
strategie en de doelstellingen van de afdeling worden bepaald. Vervolgens wordt er bepaald 
welke middelen er nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Zo wordt duidelijk welke 
disciplines er in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen en welke disciplines op de 
achtergrond zullen geraken. De toekomstige omvang van de disciplines dient weerspiegeld te 
worden in het budget per discipline. Dit budget per discipline is de output van de lange 
termijn resourceallocatie. De lange termijn resourceallocatie dient jaarlijks uitgevoerd te 
worden en heeft een planningshorizon van 5 jaar. 

Belangrijk is dat bij het lange termijn planningsproces de medewerkers van de afdeling 
worden betrokken. Deze betrokkenheid kan via sessies of enquetes gerealiseerd worden . De 
betrokkenheid vertaalt zich onder andere in een hogere motivatie voor het behalen van de 
doelstellingen van de afdeling en het kan de zogenaamde hokjesmentaliteit verlagen. 

Een concreet voorbeeld van dit lange termijn planningsproces is het besluit van de directie 
van de Janssen Research Foundation, om een nieuw research gebouw in Beerse te vestigen. 
Welke gevolgen heeft de inrichting van dit nieuwe gebouw op de vraag naar de 
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diensten/producten van de afdeling? Een ander voorbeeld wordt gevormd door de vraag: 
"Wat is de volgende stap na het voltooien van het HiTS-project?". 

Ad 2. De middellange termijn resourceallocatie 
De aanpak van projecten levert voor ieder project een mijlpalenplan op. In bijlage 12 is het 
mijlpalenplan met de capaciteitsgrafiek opgenomen van een pilot-project. De 
mijlpalenplannen van eenzelfde projectleider worden opgenomen in het projectprogramma 
van de projectleider. Behalve capaciteit voor de projecten, is er tevens capaciteit voor de 
reparaties gereserveerd in het projectprogramma. Voor ieder projectprogramma kan via een 
ontwikkeld computerprogramma, de gevraagde capaciteit van de projectleider worden 
berekend. Het programma geeft de capaciteit uitgezet tegen de tijd grafisch weer. In bijlage 
22 is het projectprogramma met capaciteitsbezetting van de projectleider van het pilot-project 
opgenomen. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van zijn 
projectprogramma met bijbehorende capaciteitsgrafiek. Alie projectprogramma's worden 
vervolgens gei"ntegreerd in de projectportfolio van de afdeling. De projectportfolio creeert 
overzicht op afdelingsniveau. Het ontwikkelde computerprogramma kan tevens de 
capaciteitsbezetting van de afdeling, uitgezet tegen de tijd, grafisch weergeven. Het 
afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van de projectportfolio 
met bijbehorende capaciteitsbezetting. In bijlage 23 is de projectportfolio met 
capaciteitsgrafiek opgenomen. De as van deze grafiek loopt tot 500% omdat het de capaciteit 
van vijf projectleiders betreft. In figuur 5.13 is de opbouw van de projectportfolio 
schematisch weergegeven. 

Projectportfolio LA 

Projectprogramma PL 

Reparaties PL Mijlpalenplan 

Figuur 5. J 3: De middellange termijnplanning 

De middellange termijn resourceallocatie vindt plaats in de vorm van een maandelijks 
overleg van projecten waaraan het afdelingshoofd, de projectleiders en de taakbeheerder 
deelnemen. Iedere laatste vrijdag van de maand leveren de projectleiders een bijgewerkt 
projectprogramma in bij het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd presenteert de 
projectportfolio in het maandelijks overleg <lat iedere eerste woensdag van de maand 
plaatsvindt. In de volgende subparagraaf wordt nader ingegaan op het maandelijks overleg 
van projecten. 

Het kan voorkomen <lat er problemen ontstaan bij het operationeel inplannen van de 
projectteamleden: de korte termijn resourceallocatie. Ats keuzes gemaakt dienen te worden 
moet <lit gebeuren op basis van de prioriteiten van de projecten. Deze prioriteiten dienen te 
worden opgesteld in de middellange termijn resourceallocatie. 

Ad 3. Dekorte termijn resourceallocatie 
De toewijzing van de individuele projectteamleden aan de taken voor de komende weken, 
gebeurt in de korte termijn resourceallocatie. Deze toewijzing dient te gebeuren op basis van 
de prioriteiten van de projecten en de beschikbare capaciteit van de taakspecialist. De korte 
termijn resourceallocatie wordt geoperationaliseerd via het activiteitenschema. Deze 
activiteitenschema's hebben het mijlpalenplan als uitgangspunt. In bijlage 14 is een 
activiteitenschema opgenomen <lat is afgeleid uit het mijlpalenplan van het pilot-project. 
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Nadat het activiteitenschema door de projectleider is opgesteld worden de verschillende 
projecttaken zichtbaar. De projecttaken die door de taakspecialisten uitgevoerd wensen te 
worden, worden doorgegeven aan de taakbeheerder. De projecttaken worden samen met de 
labo-taken door de taakbeheerder ingepland. Deze planning resulteert in een weekplan voor 
iedere taakspecialist. Bij het opstellen van de planningen wordt er voor iedere taakspecialist 
capaciteit gereserveerd voor het uitvoeren van reparaties. In bijlage 19 is een voorbeeld van 
een weekplan opgenomen. De samenstelling van het weekplan is in figuur 5.14, schematisch 
weergegeven. 

Mijlpalenplan 

Activiteite nsch em a 

P rojecttaken Labo-taken Reparaties TS 

Weekplan Taakspecialist 

Figuur 5.14: De samenstelling van het weekplan 

ad 4. De koppelingen 
Behalve de lange termijn resourceallocatie dienen ook de middellange en de korte termijn 
resourceallocatie aan te sluiten bij bet businessplan. Deze aansluiting wordt bewerkstelligd 
door de verschillende planningsprocessen aan elkaar te koppelen. 

ad 5. De terugkoppelingen 
De terugkoppelingen verbeteren het planningsproces door inzicht te creeren in de benodigde 
tijd voor een project of taak. Dit inzicht ontstaat door de werkelijk gebruikte tijdsduur te 
vergelijken met de geplande tijdsduur van de projecten en taken. 

In figuur 5.15 zijn de drie planningstermijnen weergegeven. 

LT-plan Budget per discipline 

MT-plan 

KT-plan Labo-taken Reparaties TS 

W eekplan Taakspecialist 

Figuur 5.15: De planningstermijnen 

De projectportfolio LA, is afgestemd op de lange termijnplanning via het budget per 
discipline. De projectportfolio is een optelsom van alle projectprogramma's. De 
projectprogramma's zijn samengesteld uit de mijlpalenplannen van de desbetreffende 
projectleider en een reservering voor reparaties. Een mijlpalenplan resulteert in verschillende 
detailplanningen in de vorm van een activiteitenschema, waarin de projecttaken zijn 
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opgenomen. De projecttaken worden samen met de labo-taken ingepland in de weekplanning 
van de taakspecialist. In deze planning is tijd gereserveerd voor de reparaties. 

De integrale aanpak maakt behalve onderscheid in planningstermijnen tevens onderscheid in 
drie planningsniveaus: 
I. Afdelingsniveau 
2. Medewerkersniveau 
3. Opdrachtniveau 
De planningsniveaus zijn in figuur 5.16 weergegeven. 

Beschikbare 
1 capaciteit 1 

~-------------=---,---'---------------, 
Afdelingsniveau Projectportfolio 1A R&Trapport 

Medewerkersniveau Projectprogramm PL WeekplanTS 

Opdrachtniveau Mijlpalenplan 

Projecten 

Reservering Registratieform. Rescrvering 

Reparaties PL Taken 

f G!vraagde f 
capaciteit 

Figuur 5.16: De planningsniveaus 

Ad I . Afdelingsniveau 

Reparaties TS 

Op het afdelingsniveau wordt de totale beschikbare capaciteit vergeleken met de gevraagde 
capaciteit. De gevraagde capaciteit is weergegeven in de projectportfolio met bijbehorende 
capaciteitsgrafiek, zie bijlage 23, en in het R&T-rapport (reparaties & taken-rapport). Het 
R&T-rapport wordt opgesteld door de taakbeheerder en bevat de volgende rubrieken: 
• Taken afgesloten 

Dit is een opsomming van alle taken die in de voorgaande week zijn afgerond. Per 
afges loten taak wordt de doorlooptijd in weken vermeld, de gerealiseerde werktijd en de 
geraamde werktijd in uren. 

• Nieuwe taken 
Deze rubriek bestaat uit een opsomming van alle nieuwe taken die in de voorgaande week 
zijn aangevraagd. Per taak staat de geraamde werktijd vermeld. 

• Weekplanning: Labo-taken 
Een opsomming van alle labo-taken die voor de komende week zijn gepland. Per taak 
staan de geraamde werktijd en de reeds verbruikte werktijd vermeld. 

• Weekplanning: Projecttaken 
Een opsomming van alle projecttaken die voor de komende week zijn gepland. Per taak 
staan de geraamde werktijd en de reeds verbruikte werktijd vermeld. 

• Taken: niet afgesloten 
Deze laatste rubriek bestaat uit een opsomming van alle taken die nog niet afgerond zijn. 
Per taak is de geraamde, verbruikte en nog resterende werktijd in uren vermeld. 

Ad 2. Medewerkersniveau 
Op het medewerkersniveau wordt de vraag naar capaciteit per medewerker bepaald. Het 
projectprogramma geeft de vraag naar capaciteit per projectleider weer, zie bijlage 22. Het 
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weekplan geeft de vraag naar capaciteit per taakspecialist voor de komende week weer, zie 
bijlage 19. 

Ad 3. Opdrachtniveau 
Deze gevraagde capaciteit per medewerker kan verder uitgesplitst warden per opdracht. De 
gevraagde capaciteit per opdracht wordt zichtbaar op het opdrachtniveau. Het mijlpalenplan 
geeft de gevraagde capaciteit van een project weer, zie bijlage 12. Het Reparatie- en 
Taakregistratieformulier registreert de gevraagde capaciteit van een taak, zie bijlage 18. Uit 
het projectprogramma en het weekplan kan warden afgeleid hoeveel capaciteit er 
gereserveerd wordt voor het uitvoeren van de reparaties. 

lndien de planningsniveaus warden uitgezet tegen de planningstermijnen, ontstaat de matrix 
van figuur 5.17. 

s Opdrachtniveau M edewerkersniveau Afdelingsniveau 

Planmn~s ,J 

LT-planning - - !Budget per discipline! 

I Projecten I I Projectprogrammaj j Projectportfolio j MT-planning 
I Reparaties PL I 

I Project-taken I 

KT-planning I Labo-taken I I Weekplan Tsl j R&T-Rapport j 

I Reparaties TS I 
Figuur 5.17: De planningstermijnen/planningsniveaus matrix 

In de matrix is de lange termijnplanning op opdrachtniveau niet ingevuld, omdat de 
opdrachten niet op lange termijn warden gepland. Een voorbeeld van een lange 
termijnplanning op opdrachtniveau wordt gevormd door een lange termijn onderhoudsplan . 
Tevens is er geen lange termijnplanning op medewerkersniveau in de matrix opgenomen, 
omdat de capaciteit van de medewerkers niet op lange termijn wordt gepland. Een voorbeeld 
van een lange termijnplanning op medewerkersniveau wordt gevormd door een 
loopbaanontwikkelingsplan. Delange termijnplanning levert op afdelingsniveau het budget 
per di scipline op. 

De middellange termijnplanning op opdrachtniveau wordt gevormd door de planning van 
projecten en de reserveringen voor reparaties die door een projectleider warden uitgevoerd. 
Op medewerkersniveau levert de middellange termijnplanning het projectprogramma op. De 
middellange termijnplanning resulteert op afdelingsniveau in een projectportfolio. 
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De korte termijnplanning op opdrachtniveau bestaat voor projecttaken uit het 
activiteitenschema, zie bijlage 14. Voor labo-taken wordt de korte termijnplanning door het 
reparatie- en taakregistratie formulier gevormd, waarin de gevraagde capaciteit voor de 
uitvoering van een taak wordt geschat. De gevraagde capaciteit voor taken wordt samen met 
de reservering voor reparaties die door taakspecialisten worden uitgevoerd, verwerkt in het 
weekplan. Het weekplan is het resultaat van de korte termijnplanning op medewerkersniveau. 
Op afdelingsniveau levert de korte termijnplanning het R&T-rapport op. 

§ 5.7.2 Het maandelijks overleg van projecten 

In deze paragraaf wordt nader ingezoomd op het maandelijks overleg van projecten. Het 
maandelijks overleg vormt de spil van de middellange termijn resourceallocatie. In het 
overleg hebben het afdelingshoofd, de projectleiders en de taakbeheerder zitting. De 
volgende onderwerpen komen in het maandelijks overleg van projecten aan bod: 
I. Projectaanvragen 
2. Prioriteiten 
3. Analyse mijlpalen 
4. Leerpunten 

Ad l. Projectaanvragen 
Nieuwe, door het afdelingshoofd geaccepteerde aanvragen voor een project worden in het 
overleg besproken en er wordt een projectleider aangewezen voor de realisering van dit 
nieuwe project. De keuze van de projectleider is gebaseerd op de kennis/disciplines van de 
projectleider en op zijn beschikbare capaciteit. De beschikbare capaciteit van een 
projectleider is zichtbaar in het projectprogramma. De aangewezen projectleider kan 
vervolgens aangeven in welke periode hij kan starten met het nieuwe project. De 
aanvraagprocedure die voor projecten is ontwikkeld, is in figuur 5.18 schematisch 
weergegeven. 

0 

Ontvangst 
aanvraag 

Opdracht
gever 

Andere 
aanpak 

Doorgeven aan 
kundig persoon 

ja 

nee Overleg 
Afdelingshoofd 
+ Project/eiders 

Reserveren in 
projectportfolio 
en -programma 

Start project 

Overleg 
opdrachtgeve 

Reserveren in 
projectportfolio 
en -programma 

Overleg 
Afdelingshoofd 
+ Project/eiders 

Figuur 5. I 8: Aanvraagprocedure van projecten 

lnformeren 
opdrachtgever 

Nadat de aanvraag is ontvangen en is vastgesteld dat het een projectaanvraag betreft, dient de 
aanvraag door een kundig persoon te worden gedocumenteerd via het aanvraagformulier. Met 
een kundig persoon wordt een persoon bedoeld die over de juiste kennis en/of disciplines 
beschikt om de aanvraag te kunnen verwerken. Het aanvraagformulier is opgenomen in 
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bijlage 24. De aanvraagformulieren warden bij het afdelingshoofd ingeleverd. Het 
afdelingshoofd beslist vervolgens of de aanvraag wordt geaccepteerd. De overwegingen die 
hierbij in acht moeten warden genomen zijn: 
• Past de aanvraag bij de disciplines die in de lange termijnplanning warden gestimuleerd. 

Met andere woorden: behoort de aanvraag tot de doelstellingen van de afdeling? 
• Is er voldoende capaciteit beschikbaar? De projectportfolio maakt dit zichtbaar. 
Als de aanvraag niet geaccepteerd wordt, dan dient de opdrachtgever hierover gei"nformeerd 
te warden. 

Indien de aanvraag wel geaccepteerd wordt en de aanvraag heeft geen zeer hoge prioriteit, 
dan wordt de aanvraag eerst in het maandelijks overleg van projecten besproken. Vervolgens 
wordt er capaciteit gereserveerd in het projectprogramma van de desbetreffende projectleider 
en tevens in de projectportfolio van de afdeling. Er is sprake van een reservering omdat in dit 
stadium van de projectrealisatie, de doorlooptijd nog niet bekend is. De reservering geeft een 
globale schatting van de doorlooptijd. De opdrachtgever wordt ten slotte ge·1nformeerd over 
de reservering. De startdatum van het project, de naam van de projectleider en de globale 
schatting van de doorlooptijd zijn dan ook bij de opdrachtgever bekend. Indien de aanvraag 
een zeer hoge prioriteit heeft, wordt het project zo spoedig mogelijk opgestart. Alvorens het 
project kan starten, moet er eerst capaciteit warden gereserveerd in het projectprogramma 
van de desbetreffende projectleider en in de projectportfolio. De projectleider wordt door het 
afdelingshoofd aangewezen. De overige projectleiders en het afdelingshoofd warden via het 
maandelijks overleg van projecten op de hoogte gebracht over het nieuwe project en de 
voortgang ervan. 

Ad 2. Prioriteiten 
In het maandelijks overleg warden van alle projecten de prioriteiten vastgesteld. Nieuwe 
projecten kunnen de prioriteit van aanwezige projecten wijzigen. Indien een project een 
subproject is van een overkoepelend onderzoeksproject van de opdrachtgever, dient de 
prioriteit te warden afgestemd op de prioriteit van dit overkoepelende onderzoeksproject. In 
overleg met het hoofd van de afdeling Hoge Doorvoer Screening dienen richtlijnen opgesteld 
te warden voor het bepalen van de prioriteit. Bij het opstellen van de richtlijnen kunnen de 
mogelijke wijzen van het bepalen van de prioriteit, die bij de exteme orientatie naar voren 
zijn gekomen, in acht warden genomen, zie paragraaf 3.2. Bij eventuele conflicten bij het 
toewijzen van inteme medewerkers aan projecttaken, de korte termijnplanning, geven de 
prioriteiten de doorslag. 

Ad 3. Analyse mijlpalenplan 
Voor ieder project dient een mijlpalenplan opgesteld te warden . Gedurende de uitvoering van 
een project kan het voorkomen dat het mijlpalenplan gewijzigd moet warden. In het 
maandelijks overleg van projecten dienen de gevolgen van eventuele wijzigingen van het 
mijlpalenplan voor de projectportfolio en het projectprogramma te warden besproken. Zadra 
het mijlpalenplan is opgesteld, beschikt men over een onderbouwde schatting van de 
doorlooptijd van het project. Deze onderbouwde schatting van de doorlooptijd vervangt de 
reservering in de projectportfolio en het projectprogramma die gedurende de 
aanvraagprocedure is gemaakt (zie punt 1: projectaanvragen). Deze verbetering van de 
schatting van de doorlooptijd en de gevolgen hiervan voor de projectportfolio en het 
projectprogramma dienen ook in het maandelijks overleg besproken te warden . 

Ad 4. Leerpunten 
Een volgend vast agendapunt van het maandelijks overleg van projecten wordt gevormd door 
de leerpunten. Ieder project dient afgesloten te warden met een evaluatie. Deze evaluatie 
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resulteert in leerpunten. Door deze leerpunten in het overleg te bespreken kunnen alle 
aanwezigen hiervan leren. Behalve de leerpunten die resulteren uit de evaluatie, kunnen ook 
leerpunten die gedurende de uitvoering reeds naar voren komen, worden besproken. 
Momenteel vorrnen de eerste ervaringen met de ontwikkelde projectaanpak een belangrijk 
leerpunt. 

Belangrijk is ook dat er notulen worden geschreven over het maandelijks overleg van 
projecten. De secretaresse zal deze in de toekomst verzorgen. 

§ 5.8 De aanpak voor het uitbesteden 

Een van de conclusies uit de analyse is dater regelmatig problemen voorkomen met het 
uitbesteden van werk. Vooral bij software-opdrachten komt het geregeld voor dat het 
projectresultaat niet voldoet aan de objectieven. Tevens wordt de levertijd en/of het budget 
geregeld overschreden. In deze paragraaf zal een leidraad worden gepresenteerd voor het 
realiseren van een productieve uitbesteding. Deze leidraad is afkomstig van het KISS-project 
(Kwaliteit in Innovatie door Samenwerking en Synergie) [5]. Het KISS-project is een 
collectief afstudeerproject geweest binnen de faculteit Technologie Management van de 
Technische Universiteit Eindhoven. De ontwikkelde leidraad is inclusief een checklist van 
aandachtspunten per subactiviteit uit de leidraad. Hoewel deze leidraad is geschreven voor 
productontwikkeling, is deze leidraad ook geschikt voor de projecten van de afdeling, met de 
toevoeging dat verschillende aandachtspunten uit de checklist niet van toepassing zijn op 
deze projecten. Voor de checklist wordt verwezen naar het rapport van het KISS-project [5]. 

De leidraad onderscheidt de volgende vier hoofdactiviteiten met bijbehorende subactiviteiten: 
I. Voorbereiden van de samenwerking 

• lnventariseren 
Vaststellen welke activiteiten uitbesteed zullen worden en opstellen van 
specificaties. 

• Profileren 
Profiel opstellen van het soort toeleverancier dat gewenst is. 

• Selecteren 
Toeleverancier selecteren uit een lijst van potentiele toeleveranciers . 

II. Inrichten van de samenwerking 
• Specificeren 

Het overeenkomen door beide partijen van de specificaties. 
• Contracteren 

Afspraken tussen uitbesteder en toeleverancier schriftelijk vastleggen. 
• Organiseren 

Samenwerking vorrngeven in een organisatie, dat wil zeggen in een verdeling van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over mensen uit de betrokken 
organisaties. 

III. Bewaken van de samenwerking 
• Beheren 

Overeengekomen afspraken en de organisatie bewaken en eventueel aanpassen. 
• Termineren 

Projecten expliciet afronden, zodat de status en de aard van het project voor beide 
partijen duidelijk blijft. 

IV. Evalueren 
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• Leren 
De samenwerking regelmatig evalueren en daaruit de nodige consequenties trekken, 
zodat de samenwerking zich verder ontwikkelt of desgewenst op tijd wordt 
af gebroken. 

De integrale aanpak van de opdrachten van de afdeling stond centraal in dit hoofdstuk. De 
integrale aanpak is erop gericht om zicht te creeren op de capaciteitsbezetting op 
verschillende niveaus. Dit zicht ontstaat door de verschillende opdrachten zorgvuldig te 
plannen. De planning maakt de opdrachtuitvoering beheersbaar en verhoogt de 
leverbetrouwbaarheid. Uit de capaciteitsbezetting volgt een limiet van het aantal opdrachten 
dat tegelijk uitgevoerd kan worden. Door minder opdrachten tegelijk uit te voeren wordt de 
gemiddelde levertijd verkort. In het volgende hoofdstuk wordt de implementatie van de 
integrate aanpak beschreven. 
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§ 6.1 Inleiding 

De integrale aanpak met onderliggende aanpakken per soort opdracht zijn ingevoerd. De 
invoering bestond uit twee fasen. Allereerst is de aanpak van de taken samen met de aanpak 
van de reparaties ingevoerd. Vervolgens is de aanpak van projecten samen met de integrale 
aanpak ge"implementeerd. Deze twee fasen vormen de onderwerpen van de paragrafen van dit 
hoofdstuk. 

§ 6.2 De invoering van de aanpak van reparaties en taken 

Voordat over kon worden gegaan naar de invoering van de aanpak van reparaties en taken, 
moest eerst goedkeuring van het afdelingshoofd en de taakbeheerder worden verkregen. 
Hiertoe is er allereerst een document opgesteld waarin de voorgestelde aanpak is beschreven. 
De beschrijving bestond voor zowel de taken als de reparaties uit drie delen: 
I . beschrijving van de huidige aanpak 
2. beschrijving van de voorgestelde aanpak en hulpmiddelen 
3. de voordelen van de voorgestelde aanpak ten opzichte van de huidige aanpak 

Aan het document werd een invoerplan voor de nieuwe aanpak toegevoegd. Het document is 
in een meeting met het afdelingshoofd en de taakbeheerder besproken. In deze meeting is 
besloten de aanpak aan te passen. Deze aanpassingen zijn vervolgens in het document 
verwerkt. De aanpassingen en het invoerplan zijn in een volgende meeting goedgekeurd. Het 
invoerplan is opgenomen in bijlage 25. 

Aan iedere medewerker van de afdeling is vervolgens een kopie van het goedgekeurde 
document overhandigd. Het document is daama in drie info-sessies met drie verschillende 
groepen toegelicht. De groepsindeling kwam overeen met de groepsindeling van de "gewone" 
sessies. De reden hiervoor was dat uit ervaring was gebleken dat de sessies met kleine 
groepen interactiever waren dan de presentaties die in de maandelijkse meeting van 
taakspecialisten zijn gegeven . De kans dater onduidelijkheden over de nieuwe aanpak naar 
voren zouden komen, werd hierdoor vergroot. 

Twee weken na de invoering van de nieuwe aanpak, is de aanpak geevalueerd aan de hand 
van een enquete, zie bijlage 26. De resultaten van de enquete zijn teruggekoppeld in een 
evaluatie-sessie met de sessiegroep "resultaten en taken" en het afdelingshoofd. Gedurende 
deze sessie zijn voorstellen tot aanpassingen besproken en een definitieve aanpak is 
vastgelegd. De resultaten van de enquete en de evaluatie-sessie, zijn vervolgens 
teruggekoppeld in de maandelijkse meeting van taakspecialisten. Na afloop van deze 
terugkoppeling is een rood boekje met de definitieve aanpak uitgereikt. De resultaten van de 
enquete en de evaluatie-sessie worden uitgebreid besproken in bijlage 27. Uit de resultaten 
van de enquete kan geconcludeerd worden dat er behoefte was aan een aanpak voor 
reparaties en taken en dat men tevreden is over de ontwikkelde aanpak. 
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§ 6.3 De invoering van de projectaanpak en de integrale aanpak 

Eind januari '97 is er een cursus georganiseerd over de methode Doeltreffend 
Projectmanagement van Coopers and Lybrand. Deze tweedaagse cursus is door het 
afdelingshoofd, alle projectleiders, de taakbeheerder, drie taakspecialisten en mijzelf 
gevolgd. Na afloop van de cursus zijn twee projecten als pilot-projecten aangewezen om de 
bruikbaarheid van de methode binnen de afdeling te testen, en om het leerproces te 
versnellen. De initiatiefase van de beide projecten is door een medewerker van Coopers and 
Lybrand en mij begeleid. De eerste ervaringen met de nieuwe methode en de tips voor het 
maken van een projectfundering zijn in een sessie teruggekoppeld aan dezelfde groep die de 
cursus heeft gevolgd. Deze tips zijn samen met de instructie voor het programma dat de 
capaciteit berekent, in een document vastgelegd, zie bijlage 16. Dit document is vervolgens 
aan alle gebruikers uitgedeeld. 

Gedurende dezelfde sessie is besloten om de onderhanden projecten in de eerstvolgende twee 
weken te plannen. Met iedere projectleider afzonderlijk is een poging ondemomen om zoveel 
mogelijk projecten in kaart te brengen. Niet alle projecten van de projectleiders zijn in die 
twee weken in kaart gebracht. Enerzijds kwam dit omdat niet alle projecten gepland konden 
worden door ofwel gebrek aan informatie of doordat het project zich reeds in de eindfase 
bevond. Anderzijds zijn niet alle projecten gepland door tijdgebrek. Desalniettemin zijn de 
resultaten van het in kaart brengen van de projecten teruggekoppeld in een sessie. In de sessie 
is een eerste opzet van de projectportfolio met capaciteitsbezetting gepresenteerd en een 
voorbeeld van een projectprogramma met capaciteitsbezetting. Ondanks dat de gegevens niet 
compleet waren, kreeg de groep een goed beeld van de voorgestelde multi-projectbeheersing. 

In dezelfde sessie waarin de planning van de projecten is gepresenteerd, is ook de 
aanvraagprocedure aan bod gekomen. Een opzet van een aanvraagformulier is besproken en 
het formulier is de volgende dag ingevoerd. Gedurende de laatste sessie zijn de aanvragen 
besproken en is de aanvraagprocedure, zie paragraaf 5.7.2 goedgekeurd. Tevens is gedurende 
de laatste sessie de gehele aanpak van projecten nog een keer doorgenomen en goedgekeurd. 
Deze aanpak is vervolgens gepresenteerd aan de taakspecialiseten in de maandelijkse meeting 
van taakspecialisten. De opgestelde projectprogramma's van de projectleiders vormen het 
startpunt van de toepassing van de integrate aanpak. Het toepassen van de aanpak gaat 
gepaard met een leerproces. De toepassing zal geleidelijk verbeteren, afhankelijk van de inzet 
van de gebruikers. 

Inmiddels hebben vijf van de zes projectleiders hun projectprogramma opgesteld. Tevens is 
er een aanzet gegeven voor het projectprogramma van het afdelingshoofd. De meeste 
projecten van dit programma moeten nog gepland worden . Recent is er een eerste 
maandelijks overleg projecten geweest. De agenda van dit overleg kwam overeen met de 
voorgestelde agenda, zie paragraaf 5.7.2, maar er zijn geen beslissingen genomen omtrent 
aanvragen en projectprioriteiten. Het is aan te bevelen om op volgende overleggen meer 
knopen door te hakken, zodat er duidelijkheid ontstaat over de projectportfolio en de 
projectprioriteiten. De huidige projectprogramma's leiden tot de projectportfolio die in 
bijlage 23 is opgenomen. 

In dezelfde bijlage is een grafiek van de capaciteitsbezetting van vijf projectleiders 
opgenomen. Daarom loopt de as tot 500%. Gemiddeld spenderen de projectleiders 20% van 
hun tijd aan reparaties en overige werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat de 
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capaciteitsbezetting niet boven de 400% mag stiojgen. Uit de grafiek blijkt dat de 
capaciteitsbezetting onder de grens van 400% blijft. Tevens is te concluderen dat vanaf 
september meer capaciteit beschikbaar komt. 

Om de implementatie te ondersteunen is er een inleiding geschreven over de methode 
Doeltreffend Projectmanagement van Coopers and Lybrand. Deze inleiding is geschreven 
voor alle betrokkenen die de cursus niet hebben gevolgd, zoals taakspecialisten en 
opdrachtgevers, zie bijlage 28. 
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Hoofdstuk 7 Conclusics en Aanhc\'clingcn 

§ 7 .1 Inleiding 

Het afstudeerproject heeft voor de afdeling Laboratorium Automatisering een integrale 
aanpak voor de opdrachten opgeleverd. De integrale aanpak maakt het mogelijk de capaciteit 
op drie verschillende niveaus te beheersen. In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies en 
aanbevelingen behandeld. De conclusies zijn een weerspiegeling van de resultaten van het 
project en de aanbevelingen zijn een opsomming van punten waaraan nog aandacht moet 
worden besteed. Het hoofdstuk wordt afgesloten met tips en opmerkingen over het 
functioneren van de afdeling, die het vemoemen waard zijn. 

§ 7 .2 De conclusies 

De ontwikkelde integrale aanpak met onderliggende aanpak per soort opdracht verkort 
de levertijd. 
De levertijd wordt om de volgende redenen verkort: 
⇒ Er wordt een limiet gesteld aan het aantal opdrachten dat tegelijk wordt uitgevoerd. Het in 

kaart brengen van de capaciteitsbezetting maakt het mogelijk inzicht te krijgen in het 
aantal projecten dat tegelijk uitgevoerd kan worden . Door minder opdrachten tegelijk uit 
te voeren zal de gemiddelde levertijd afnemen. Inherent aan het stellen van een limiet aan 
het aantal opdrachten dat tegelijk uitgevoerd wordt, is het stellen van prioriteiten. De 
prioriteiten dienen volgens een procedure vastgesteld en gecommuniceerd te worden. 

⇒ Er wordt meer aandacht besteed aan de initiatiefase van projecten en taken. Deze 
degelijke voorbereiding verkort de uitvoeringsfase omdat: 
• resources en middelen gereserveerd worden en beschikbaar zijn gedurende de 

uitvoering. 
• de projectdefinite het projectresultaat vast legt zodat zoveel mogelijk aanpassingen 

worden voorkomen en projecten niet meer ongemerkt kunnen groeien . 
• het projectplan het project beheersbaar maakt. Het ad-hoc werk wordt gereduceerd tot 

een minimum. 
• het projectplan afspraken vast legt, zodat misverstanden omtrent taken en 

verantwoordelijkheden worden voorkomen 
• de organisatie van het project in planning-, projectteam en stuurgroep, de besluitname 

versnelt en de communicatie verbetert. 

⇒ Ten slotte wordt er meer aandacht besteed aan de voltooiingsfase, waardoor er wordt 
geleerd van ervaringen en leerpunten vastgelegd worden . Dit heeft een gunstig effect op 
de levertijd van volgende projecten. 

De omvang van de afname van de levertijd is nog niet bekend omdat de implementatie zeer 
recent heeft plaatsgevonden. 
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De ontwikkelde integrale aanpak met onderliggende aanpak per soort opdracht 
verhoogt de leverbetrouwbaarheid 
De leverbetrouwbaarheid wordt om de volgende redenen verhoogd: 
⇒ Er is zicht op de capaciteitsbezetting en opdrachten worden zorgvuldig gepland. Doordat 

er zicht is op de capaciteitsbezetting is zichtbaar geworden wanneer nieuwe opdrachten 
opgestart kunen worden. Vervolgens resulteert de zorgvuldige planning in een 
onderbouwde leverdatum. 

⇒ Er wordt meer aandacht besteed aan de initiatiefase van projecten en taken. Hierdoor 
wordt de leverbetrouwbaarheid verhoogd omdat de uitvoeringsfase zoveel mogelijk 
volgens planning verloopt, zie ook de vorige conclusie. 

⇒ Er wordt meer aandacht besteed aan de voltooiingsfase. In de voltooiingsfase worden 
afgegeven levertijden vergeleken met gerealiseerde levertijden. Hierdoor zal de planning 
verbeteren en daardoor zal de leverbetrouwbaarheid toenemen. 

De omvang van de verhoging van de leverbetrouwbaarheid is nog niet bekend omdat de 
implemenatie zeer recent heeft plaats gevonden. 

De wijzigende prioriteiten van de opdrachten verhogen de gemiddelde levertijd en 
verlagen de leverbetrouwbaarheid. 
Door de wijzigende prioriteiten vallen onderhanden projecten regelmatig stil. Hierdoor 
ontstaan "zwevende" projecten, projecten die reeds opgestart zijn maar waarvan het 
onduidelijk is wanneer zij weer worden opgepakt. Enkele projecten blijven zo Jang stil 
liggen, dat het onzeker wordt of de projecten ooit voltooid worden. Tevens komt het voor dat 
de vermeende hoge prioriteit onterecht is. In dit geval worden opdrachten zo snel mogelijk 
uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever het resultaat van de opdracht voorlopig niet nodig heeft. 
De wijzigende prioriteiten hebben tevens tot gevolg dat de planningen instabiel worden 
waardoor de leverbetrouwbaarheid afneemt. 

Er is zicht gecreeerd op de capaciteitsbezetting op drie verschillende niveaus. 
Op afdelingsniveau geeft de projectportfolio in een overzicht alle projecten weer die door de 
afdeling zijn aangenomen. De projectportfolio laat tevens zien welke projecten er in welke 
periode door wie worden uitgevoerd. Het R&T rapport geeft op afdelingsniveau inzicht in de 
capaciteit die aan taken en reparaties wordt besteed. Op medewerkersniveau hebben de 
projectleiders via hun projectprogramma zicht op hun capaciteitsbezetting gekregen. Ten 
slotte worden op opdrachtniveau de projecten en taken gepland en daardoor is de levertijd 
van projecten en taken beheersbaar geworden. 

Er is zicht gecreeerd op de omvang van de levertijd en de leverbetrouwbaarheid. 
Via de hulpmiddelen van de integrate aanpak wordt er meer geregistreerd. Zo worden onder 
andere de aanvraagdatum van de opdrachten geregistreerd, de geschatte levertijd en de 
gerealiseerde levertijd. 

§ 7.3 De aanbevelingen 

Ontwikkel een procedure voor bet vaststellen van prioriteiten en het wijzigen van 
prioriteiten. 
Deze procedure dient de prioriteit waar mogelijk te stabiliseren. In overleg met het 
afdelingshoofd van de Hoge Doorvoer Screening, dient een wijze vastgelegd te worden 
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waarop de prioriteit bepaald wordt. Het resultaat is een classificering van de prioriteiten van 
de projecten. De prioriteiten moeten in het maandelijks overleg van projecten worden 
gecommuniceerd, zodat hierover duidelijkheid bestaat. Bij het wijzigen van een prioriteit 
dienen de gevolgen van deze wijziging in kaart gebracht te worden. Vervolgens moeten de 
voor- en nadelen van het wijzigen van de prioriteit tegen elkaar worden afgewogen. 

Ontwikkel een lange termijn visie op afdelingsniveau. 
Delange termijn visie resulteert uit de lange termijn resourceallocatie. Bij dit lange termijn 
planningsproces dienen de medewerkers van de afdeling betrokken te worden. Deze 
betrokkenheid kan via sessies of enquetes gerealiseerd worden. De betrokkenheid vertaalt 
zich in een hogere motivatie voor het behalen van de doelstellingen op afdelingsniveau en 
verlaagt de zogenaamde hokjesmentaliteit. De prioriteiten van de opdrachten dienen te 
word en af gestemd op de lange termijn visie. 

Ontwikkel een methode voor de kostenopvolging en nacalculatie van een project. 
Dit project heeft zich gericht op de beheersing van de capaciteit en de levertijd, de 
kostenbeheersing is hierbij vrijwel geheel buiten beschouwing gebleven. Momenteel worden 
de kosten van een project op verschillende kostenplaatsen geboekt. Hierdoor is er geen 
nacalculatie mogelijk van reeds afgesloten projecten. Tevens ontbreekt er een procedure voor 
de opvolging van het budget gedurende het project. Door een methode te ontwikkelen voor de 
kostenopvolging en nacalculatie, worden de kosten beheersbaar. Bij het ontwikklen van deze 
methode dienen de voor- en nadelen van het reeds binnen Janssen Pharmaceutica aanwezige 
ECC-systeem voor de kostenregistratie, in kaart gebracht te worden . 

§ 7.4 Overige tips en opmerkingen 

Als afsluiting van dit hoofdstuk worden er nog een paar tips en opmerkingen gemaakt over 
het functioneren van de afdeling. 

I. Overtuig het management van de behoefte aan een extra tekenaar. 
De vraag naar tekencapaciteit is toegenomen terwijl het aanbod gelijk is gebleven. De 
toename van de vraag naar tekencapciteit wordt veroorzaakt door de toename van het 
werk dat wordt uitbesteed. Bij het uitbesteden is het immers noodzakelijk dat de 
specificaties indien mogelijk, via tekeningen worden vastgelegd. Om deze vraag op te 
vangen zijn projectleiders gaan tekenen en wordt er tekenwerk uitbesteed. Tevens wordt 
er minder getekend voor opdrachten die intern uitgevoerd worden. Dit verhoogt het aantal 
aanpassingen aan het resultaat van de taak. Het bepalen van de voor- en nadelen van het 
aannemen van een tekenaar in geld, kan de afdeling feiten opleveren waarmee ze het 
management kunnen overtuigen extra tekencapaciteit beschikbaar te stellen. 

2. De integrale aanpak moet ondersteund worden door het afdelingshoofd. 
Het afdelingshoofd vormt een sleutelfiguur bij de capciteitsbeheersing op afdelingsniveau. 
Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de projectportfolio. Tevens is het 
afdelingshoofd voorzitter van het maandelijks overleg van projecten. Het voorzitten van 
het maandelijks overleg vergt voorbereidingstijd . Tot slot moet het afdelingshoofd ook 
een projectprogramma onderhouden van de projecten die door hem worden geleid. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de integrale aanpak een extra inspanning van het 
afdelingshoofd vereist. Daamaast heeft het afdelingshoofd een voorbeeldfunctie. Het 
toepassen van de integrale aanpak door het afdelingshoofd zal een extra stimulans zijn 
voor de projectleiders om de aanpak te blijven volgen . 
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3. De bestelprocedure dient geoptimaliseerd te worden. 
De bestellingen binnen Janssen Pharmaceutica worden via een bestelsysteem verwerkt. De 
secretaresse voert de bestellingen van de medewerkers, na goedkeuring van het 
afdelingshoofd, in het systeem. Via het bestelsysteem plaatst de afdeling Aankoop de 
bestelling. Het bestelsysteem geeft vervolgens terugkoppeling over onder andere de 
leverdatum. Momenteel komt het regelmatig voor dat deze terugkoppeling pas na de 
levering van de bestelling door de besteller wordt ontvangen. De besteller is in de periode 
tussen het inleveren van de bestelling bij secretaresse en het ontvangen van de 
terugkoppeling niet op de hoogte van de toestand van de bestelling. Een mogelijkheid om 
de terugkoppeling te versnellen is de bestellers read-only toegang te geven tot het 
bestelsysteem. 
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Bijlagen 

Bi_jlage I De Financien en lnvesteringen 

De gegevens uit deze bijlage zijn afkomstig uit het personeelsjaarverslag van 1995. De reden 
hiervan is dat het personeelsjaarverslag van 1996 pas eind mei 1997 uitkomt. In deze bijlage 
zal allereerst de resultatenrekening worden gepresenteerd. Vervolgens worden de 
voomaamste elementen uit de resultatenrekening kort toegelicht. Deze bijlage eindigt met een 
overzicht van de investeringsuitgaven. 

C T BEF) m m11J oen 

Opbrengsten 1995 1994 Kosten 1995 1994 
BedrijfsoQbrengsten 

Omzet 

Voorraadwijzigingen 
Geproduceerde vaste activa 

Andere bedrijfsopbrengsten 

Financiele oobren2:sten 

Financiele vaste activa 
Vlottende activa 
Andere financiele 
opbrengsten 

Uitzonderlijke OQbrengsten 

Totaal 

Toelichting resultatenrekening 
• De omzet. 

36.691 33.838 Bedri jfskosten 
28.114 26.554 Handelsgoederen, grond- en 

hulpstoffen 
278 -178 Diensten en diverse goederen 

7.126 6.755 Bezoldigingen, sociale lasten en 
pensioenen 

1.173 707 Afschrijvingen vaste activa 
Waardeverminderingen op 
handel svorderingen 

4.526 5.332 Voorzieningen voor risico's en 
kosten 

2.317 3.145 Andere bedrijfskosten 
160 206 

Financiele kosten 
2.049 1.981 

Kosten van schulden 
465 260 Andere financiele kosten 

Uitzonderliike kosten 

Winst v66r belastin2: 

41.682 39.430 Totaal 
Figuur: De resultatenrekening. 

29.974 27.019 

5.224 4.660 
7.882 6.819 

7.168 6.933 
9.463 8.354 

-52 26 

242 178 
47 49 

3.958 4015 

1.904 2.043 
2.054 1.972 

4 10 

7.746 8.386 
41.682 39.430 

De stijging van de bedrijfsopbrengsten is voomamelijk te danken aan de omzetstijging. De 
verhouding tussen de binnenlandse verkopen en de buitenlandse verkopen veranderde het 
afgelopen jaar. De binnenlandse omzet nam af met I miljard BEF, maar die daling werd 
ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de buitenlandse omzet met bijna 2,6 miljard 
BEF. De verkoop in het buitenland bedroeg in 1995 85% van de totale omzet. 
• De bedrijfswinst. 
De toename van de bedrijfskosten met 2.955 miljoen BEF is zeer aanzienlijk. Ze is vooral te 
wijten aan de toename van de afschrijvingen op vaste activa en de aanschaf van diverse 
goederen en diensten . Omdat de stijging van de bedrijfskosten de stijging van de 
bedrijfsopbrengsten overschrijdt, is de bedrijfswinst met 102 miljoen BEF afgenomen . Ter 
vergelijking: in 1994 was de bedrijfswinst nog met 849 miljoen BEF gestegen . 
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• De financiele resultaten. 
De financiele opbrengsten zijn met 806 miljoen BEF afgenomen. Vermits de 
wisselkoersschommelingen in 1995 vrij gering waren, is de daling van de financiele 
opbrengsten vrijwel volledig toe te schrijven aan de vermindering van de ontvangen 
dividenden van Janssen Internationaal N.V. Die bedroegen in 1995 2.160 miljoen BEF, dat is 
805 miljoen BEF minder dan in 1994. Van de andere kant stegen oak de financiele kosten in 
geringe mate. Per saldo heeft deze evolutie een negatieve weerslag van circa 850 miljoen 
BEF op de eindresultaten gehad. 
• De eindresultaten. 
Er kan geconcludeerd warden dat de winst v66r belasting vorig jaar is gedaald. Maar uit 
onderstaande tabel blijkt dat de winst na belasting toch nag op het voor Janssen normale peil 
van ruim 6 miljard BEF uitkomt. Tevens blijkt uit deze tabel dat de stabiele winstcijfers oak 
een duidelijk positieve weerslag op de evolutie van de cash flow hebben . 

Tabel: Evolutie van de cash flow (in miljoen BEF) 

1995 1994 1993 1992 
winst na belasting 6.096 6.919 2.903 6.687 
niet-kaskosten 9.653 8.558 7.437 6.301 

cash flow 15.749 15.477 10.340 12.988 
ontvangen dividenden 2.317 3.145 231 3.322 

cash flow zonder dividenden 13.432 12.332 10.109 9.666 

De investeringen 
Wat de investeringen betreft, is er de jongste jaren een constante groei waar te nemen, zie 
onderstaande tabel. Vooral vanaf 1993 werd er aanzienlijk meer ge'l'nvesteerd dan de jaren 
voordien . De cijfers in onderstaande tabel hebben enkel betrekking op de aangeschafte 
materiele vaste activa voor Janssen Pharamceutica N.V. Oak voor de komende jaren staan er 
nag omvangrijke investeringsprojecten op het programma.[ l] 

T. b l I a e : nvestenn,?en (in miljoen BEF) 

investeringen stijging percentage 

1991 1.703 218 15% 
1992 1.973 270 16% 
1993 2.427 454 23% 
1994 3.595 1.168 48% 
1995 4.637 1.042 29% 
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Bijlage 2 Van Molecuul tot Geneesmiddel 

In deze bijlage zal het primaire proces warden beschreven aan de hand van de verschillende 
stappen die een stof doorloopt, voordat het als geneesmiddel op de markt wordt gebracht. 
Nadat de ontwikkeling van een geneesmiddel is beschreven zal nog warden stil gestaan bij de 
productie en verkoop van een geneesmiddel. 

De ontwikkeling van geneesmiddelen 
De geneesmiddelen doorlopen gedurende hun ontwikkeling een viertal fasen: 
1. discovery 
2. niet-klinische ontwikkeling 
3. klinische ontwikkeling 
4. registratie 

Ad. I discovery 
De discovery begint met de creatie van nieuwe, originele moleculen met een interessante 
biologische activiteit, de zogenaamde R-nummers. De afdeling Medicinale Chemie is hier 
verantwoordelijk voor. De nieuwe stof wordt vervolgens uitvoerig onderzocht in de afdeling 
Analytische Research. Daar warden de identiteit en de zuiverheid van de nieuwe stof 
gecontroleerd. Tevens vormt de analytische informatie een essentieel onderdeel van het totale 
gegevenspakket dat noodzakelijk is voor de goedkeuring van een nieuw geneesmiddel. De 
volgende afdeling die de nieuwe stof doorloopt, is de afdeling Farmacologie. Daar wordt de 
nieuwe stof eerst gescreend. Screenen is vergelijkbaar met zeven: uit een hele hoop kaf 
enkele bruikbare korrels koren overhouden. Vervolgens kiest en/of ontwerpt de farmacoloog 
een aantal testen dat hem in staat stelt te bepalen of de verbinding een bepaalde activiteit 
vertoont. Ook wit de farmacoloog door het aanwenden van een brede waaier van testen zo 
vlug mogelijk een algemene indruk van de activiteit van de verbinding in een levend 
organisme krijgen. Blijkt de verbinding interessant genoeg te zijn, dan onderwerpt hij ze aan 
een diepgaand onderzoek met nog meer geavanceerde technieken. Zo krijgt hij een idee over 
het werkingsmechanisme van de verbinding. Als hij daarbij een krachtige werking met een 
toepassingsmogelijkheid voor de geneeskunde vaststelt, krijgt het R-nummer tenslotte een 
generische naam. 

Ad. 2 niet-klinische ontwikkeling 
Een van de onderzoeken die gedurende de niet-klinische ontwikkeling wordt uitgevoerd, is 
het farmacokinetisch onderzoek. De farmacokinetici onderzoeken water met de stof zelf in 
het organisme gebeurt. De farmacokineticus volgt het geneesmiddel door mond en slokdarm, 
ziet het uiteenvallen in de maag en gaat na waar, hoe snel en hoeveel van de actieve 
bestanddelen in de bloedbaan warden opgenomen. Hij gaat ook na hoe de actieve stoffen zich 
over de verschillende organen en weefsels verspreiden en bestudeert hoe het middel wordt 
omgezet in afbraakproducten, die tenslotte het lichaam verlaten met de urine of de feces. 
Een ander onderzoek dat tijdens de niet-klinische ontwikkeling wordt uitgevoerd, is het 
toxicologisch onderzoek. Het doe! van dit onderzoek is het veiligheidsprofiel vaststellen. Dit 
wordt gedaan aan de hand van drie vragen: 
I. Wat is de veiligheidsmarge van het R-nummer en wat is de betekenis van de 

veranderingen die bepaalde weefsels of organen bij een overdosis vertonen? 
2. Welk effect heeft de stof op de vruchtbaarheid, de ongeboren vrucht en de postnatale 

ontwikkeling van de nakomelingen? 
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3. Welle effect heeft de stof op het erfelijk materiaal en in het bijzonder op het kankerproces? 
Na een diepgaand farmacologisch onderzoek wordt het R-nummer ook belangrijk genoeg 
gevonden voor het klinisch onderzoek. Voor die proeven is evenwel een grotere hoeveelheid 
van de nieuwe stof nodig. Om die hoeveelheid te kunnen produceren, rendeert de 
bereidingswijze van de chemici niet voldoende en ze is ook om veiligheidsredenen niet erg 
geschikt. Op dat ogenblik verschijnt de afdeling Chemische Ontwikkeling op het toneel. 
Chemische Ontwikkeling is de afdeling die de andere ontwikkelingsafdelingen met actieve 
substanties bevoorraadt. Het gaat nog om relatief kleine hoeveelheden, varierend van 0,5 kg 
tot soms 300 kg per jaar. De verdere ontwikkeling hangt af van de mate waarin de afdeling 
erin slaagt steeds een voldoende hoeveelheid actieve stof ter beschikking te stellen. Dit is niet 
eenvoudig, een vlotte levering vereist immers heel wat voorafgaand procesonderzoek. 

Terwijl Chemische Ontwikkeling zoekt naar veilige en "robuuste" processen om grote 
hoeveelheden van een stof te kunnen aanmaken, speurt de afdeling Farmaceutische 
Produktontwikkeling naar de ideale toedieningsvorm. Moderne geneesmiddelen werken zeer 
selectief, hebben weinig bijwerkingen en zijn doorgaans bijzonder actief. Er zijn dan ook 
slechts minimale hoeveelheden van nodig om een therapeutisch effect te bekomen. Een 
aangepaste toedieningsvorm voor iedere nieuwe actieve stof is van het grootste belang want 
die maakt de stof produceerbaar en doseerbaar. Een goede keuze van de toedieningsvorm en 
toedieningsweg bepaalt ook grotendeels de juiste toepassing, vrijkoming en werking van de 
actieve stof. 

ad. 3 klinische ontwikkeling 
Het klinisch onderzoek bestudeert de veiligheid en werkzaamheid van het product bij de 
mens. De ontwikkeling van een product tot een registreerbaar geneesmiddel is het resultaat 
van een 'klinisch ontwikkelingsplan". De uitvoering van dat plan berust bij een 
multidisciplinair team, waarin alle betrokkenen - van de eerste chemische ontwikkelaars tot 
de samenstellers van het registratiedossier - met elkaar samenwerken. Die groep bepaalt, op 
aangeven van de algemene directie, welke studies nodig zijn om een bepaald product voor 
een bepaalde indicatie binnen een bepaalde tijd te kunnen regi streren. Het klinisch 
ontwikkelingsplan is opgebouwd uit studies, waarbij zeer veel Janssen-medewerkers en niet 
bedrijfsgebonden onderzoekers (artsen en specialisten) betrokken zijn. 

Voor iedere studie beschikt men over een protocol, waarin in detail staat beschreven wat het 
doel is, hoe men dat doe! wil bereiken, wat en hoe men moet meten, welke patienten voor 
studie in aanmerking komen, wat het doseringsschema is enz. Het protocol is noodzakelijk 
voor het produceren van controleerbare en gecontroleerde informatie. Zonder het protocol is 
de kans immers groot dat de verschillende onderzoekers op zeer uiteenlopende manieren te 
werk gaan en dat is strijdig met de basisregels van het klinisch onderzoek en het onderzoek in 
het algemeen. 

Het klinisch onderzoek bestaat uit vier fasen: 
I. De bestudering van het effect van een nieuwe stof op een klein aantal (20 tot 30) gezonde 

vrijwilligers. Deze studies geven een eerste, beperkte indruk van de veiligheid en 
werkzaamheid van de nieuwe stof. Na deze fase weet men welke doses veilig zijn, maar 
kan men zich nog niet uitspreken over de dosis waarmee de patienten zullen worden 
behandeld. Oat onderzoekt men in fase II. 

II . Het onderzoek wordt uitgebreid tot I 00 a 200 patienten. Men gaat na of de nieuwe stof 
werkt zoals men verwacht had en of ze op korte termijn als veilig kan worden beschouwd. 
Men bepaalt ook de optimale dosering. 
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ill. Deze fase is van vitaal belang voor de registratie. De groep van patienten wordt 
uitgebreid tot I 000 a 3000 en gediversificeerd, zodat de werkzaamheid en de veiligheid 
van het nieuwe geneesmiddel op korte en lange termijn duidelijk worden . Hier zoekt men 
antwoorden op vele vragen, zoals: zijn er bijwerkingen?, is de dosering correct?, hoe 
reageert de stof in combinatie met andere geneesmiddelen?, ... Op het einde van de derde 
fase stelt men het registratiedossier samen. 

IV. In deze fase bekijkt men de veiligheid van het geneesmiddel op de langere termijn, steeds 
toegediend volgens de voorschriften van de bijsluiter. Men evalueert ook de positie van 
het medicijn ten opzicht van zijn mogelijke concurrenten. Fase IV vindt ook plaats v66r 
de registratie. 

ad. 4 registratie 
Voordat men een nieuw geneesmiddel of een nieuwe vorm van een bestaand geneesmiddel op 
de markt kan brengen, moet men daarvoor de toestemming krijgen van de 
gezondheidsautoriteiten in de verschillende landen. En zij willen eerst grondig ge'informeerd 
worden over de kwaliteit, de doeltreffendheid en de veiligheid van het nieuwe geneesmiddel. 
De overheden vinden de gewenste informatie in het registratiedossier, waarin alle chemische, 
farmaceutische, preklinische en klinische gegevens die op dat moment over het geneesmiddel 
bekend zijn, op een gestructureerde manier worden gepresenteerd en samengevat. 

In onderstaand figuur wordt de gehele ontwikkeling van een geneesmiddel nog eens 
schematisch weergegeven. [7] 

R&D 

C HEMIS C HE SYNTHESE 

FARMACOLOG IE 

TOXICOLOGIE FARMACO -
KINETIEK 

Figuur: De ontwikkeling van een geneesmiddel 

De productie en verkoop van geneesmiddelen 
De productie van geneesmiddelen verloopt in twee stappen. De eerste stap is de chemische 
productie. Hier worden de basisbestanddelen geproduceerd, waarmee later in de 
farmaceutische productie een geneesmiddel wordt gemaakt. Tegenwoordig zijn er vaak 
vijftien tot twintig verschillende chemische stappen nodig om tot een basisbestanddeel te 
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komen. Bij het uitwerken van het ideale productieproces moet rekening warden gehouden 
met milieu- en energie-overwegingen naast praktische beperkingen, zoals kostprijs en 
tijdsduur. Ongeveer 87% van de chemische productie van Janssen Pharmaceutica vindt plaats 
in de vier productie-eenheden in Geel. 

De tweede stap is de farmaceutische productie, die als eindproduct gebruiksklare, verpakte 
geneesmiddelen levert. Geneesmiddelen warden in steeds meer afleveringsvormen gemaakt. 
Tevens neemt het aantal ingredienten toe en warden de eisen waaraan ze moeten voldoen 
steeds grater. De farmaceutische productie is verspreid over verscheidende fabrieken over 
heel de wereld. Meer dan een vierde van de totale farmaceutische productie gebeurt in 
Beerse. Tevens wordt van hieruit de totale wereldwijde productie aangestuurd. 

De verkoop van de geneesmiddelen wordt lokaal geregeld via de verkooporganisaties van 
Janssen-Cilag. In totaal hebben Janssen Pharmaceutica en Janssen-Cilag wereldwijd een 40-
tal vestigingen. De wijze waarop de patienten uiteindelijk warden voorzien van 
geneesmiddelen verschilt per land. In de onderstaande figuur staan alle bestaande 
distributiekanalen weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te warden dat sommige kanalen 
slechts in een paar landen voorkomen. In alle Europese landen is het grootste 
distributiekanaal, het kanaal dat via groothandel en apotheek de patient bereikt. 

Producenten 

Groothandel 

Overig 

Patienten 

Figuur: De distributiekanalen 
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Bijlage J De Markt van Janssen Pharmaceutica N.V. 

In deze bijlage wordt de markt van Janssen Pharmaceutica bekeken. De belangrijkste groepen 
vormen de concurrenten, de klanten en de leveranciers. Aan deze laatste groep zal geen 
aandacht warden besteed, daar de inkoopkosten in de farmaceutische industrie nihil zijn in 
vergelijking met de overige produktiekosten. 

De concurrenten 
In onderstaande tabel staan de tien grootste farmaceutische bedrijven weergegeven. Van ieder 
bedrijf staan tevens de percentuele groei en het marktaandeel vermeld. 

Tabel: De top tien vanfarmaceutische bedrijven 

FIRMA GROEI AANDEEL 
'94/'92 '95/'94 1985 1995 

TOTAL MARKET + 6,5 + 8,8 JOO JOO 
I. GLAXO-W. + 7,9 + 5,9 2,7 4,9 
2. NOVARTIS + 2,6 + 7,1 5,1 4,4 
3.HMR + 1,9 + 2,7 3,9 3,6 
4.MERCK&CO + 8,3 +12,7 2,5 3,6 
5.BMS +6,1 + 8,5 3,0 3,4 
6. AHP + 3,7 + 4,2 4,0 3,2 
7. J & J +10,6 +16,0 2,1 3,1 
8. PFIZER +15,0 +16,8 2,4 2,9 
9. ROCHE + 5,0 + 4,5 2,6 2,6 
10. SB + 5,4 +6,0 3,4 2,6 

Uit deze tabel blijkt dat Johnson & Johnson met een marktaandeel van 3, I% op een zevende 
plaats staat. Johnson & Johnson vertoont een relatief sterke groei, slechts een bedrijf, Pfizer, 
overtreft deze groei. Men verwacht dat het marktaandeel in de toekomst een constante groei 
zal vertonen van I 0% per jaar. Daarnaast laat deze tabel zien dat binnen de farmaceutische 
sector de verschillen in de marktaandelen gering zijn. Het grootste marktaandeel bedroeg in 
I 995 nag geen 5%. 

De volgende tabel geeft de geneesmiddelen weer die de grootste omzet hebben gerealiseerd 
in 1995. Wanneer deze tabel wordt vergeleken met bovenstaande tabel valt op dat bedrijven 
die topproducten produceren niet altijd tot de grootste tien behoren. Een voorbeeld hiervan is 
het bedrijf MSD. 

Ti b l D a e: e f?eneesmt e en met e f?rootste omzet 'dd l d 

NR. PRODUCT FIRMA OMZET 1995 GROEI '94/'95 
(in mil.ioen $) (in%) 

I ZANTAC GLAXO-W. 3.025 0 
2 RENITEC MSD 1.815 9 
3 PROZAC LILLY 1.643 23 
4 ZOCOR MSD 1.526 47 
5 LOSEC ASTRA 1.400 26 
6 VOLTAREN CIBA 1.272 11 
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NR. PRODUCT FIRMA OMZET1995 GROEI '94/'95 
(in milioen $) (in%) 

7 ADALAT BAYER 1.217 10 
8 ZOVIRAX GLAXO-W. 1.203 IO 
9 CIPROXIN BAYER 1.159 10 
IO AUGMENTIN SB 1.092 14 

26 PREPULSID J&J 702 28 
38 TYLENOL J&J 508 3 
63 SPORANOX J&J 360 29 
66 NIZORAL J&J 355 8 
73 RISPERDAL J&J 340 98 
74 ERYPO J&J 337 33 

De klanten 
De klanten van Janssen Pharmaceutica zijn onder te verdelen in vier groepen: 
1. De mensen die het geneesmideel gebruiken, de patienten; 
2. De mensen die het geneesmiddel voorschrijven; 
3. De mensen die toestemming geven om het geneesmiddel te verkopen; 
4. De mensen die het gebruik be·invloeden, voorbeelden hiervan zijn: apothekers, 

patientenverenigingen, joumalisten. 
Voor ieder product bestaat er een marketing strategie, waarin beschreven staat wie de 
doelgroep is en hoe deze wordt benaderd. De marketing wordt verzorgd door Janssen Cilag. 

In onderstaand figuur wordt de geografische verdeling van het marktvolume weergegeven. 
Hieruit blijkt dater drie grote markten zijn: Europa, de Verenigde Staten en Japan. 

Japan 
25% 

Overig 
9% 

vs 
32% 

Europa 
34% 

Figuur: De geografische verdeling van het marktvolume 
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Bijlage-+ De Trends in de Farmaceutische Markt 

De hedendaagse farmaceutische markt vertoont een aantal trends die zich de laatste jaren in 
toenemende mate gemanifesteerd hebben: 

I . Sterk toegenomen onderzoekskosten 
2. Lange ontwikkelingsduur van een geneesmiddel 
3. Strengere regelgeving met betrekking tot de registratie van nieuwe geneesmiddelen 
4 . Wijzigende klanten 
5. Zware concurrentiestrijd 

Ad l . Sterk toegenomen onderzoekskosten 
De kosten voor het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen zijn sterk toegenomen. De 
onderzoeksapparatuur wordt steeds geavanceerder en duurder. Ook de "brains" kosten steeds 
meer. Daartegenover staat dat het steeds moeilijker wordt om originele, werkzame moleculen 
voor bestaande therapeutische gebieden te vinden. Bovendien wordt men geconfronteerd met 
zware uitdagingen op gebieden waar nog geen of nauwelijks middelen bestaan met een 
afdoende werking. AIDS is hier wellicht het bekendste voorbeeld van. Al deze feiten maken 
het voor kleinere bedrijven steeds moeilijker om nog innovatieve research te bedrijven. Zelfs 
voor grote bedrijven worden de noodzakelijke onderzoeksinspanningen zodanig groot, dat zij 
naar vormen van samenwerking met andere bedrijven zoeken. Deze vormen !open uiteen van 
contractresearch over aankoop van via combinatorische scheikunde samengestelde "libraries" 
van nieuwe stoffen tot pure fusies of acquisities. 

Ad 2. Lange ontwikkelingsduur van een geneesmiddel 
De tijd die verloopt vanaf de eerste synthese van een nieuwe molecule tot de registratie ervan 
door de overheid als nieuw geneesmiddel, kan gemakkelijk oplopen tot 10 jaar. Uiteraard 
hangt deze factor samen met de eerste: een activiteit die een langere inspanning vergt, zal 
hogere kosten met zich brengen. Toch heeft deze lange ontwikkelingsduur nog op een andere 
manier een negatieve invloed op de potentiele opbrengsten van een nieuw geneesmiddel: 
vanaf het moment dat een molecule veelbelovend lijkt en er een patent op genomen wordt, 
begint onverbiddelijk de beschermingstermijn van 20 jaar te !open, waama iedereen deze 
molecule vrijuit mag namaken en op de markt brengen als geneesmiddel. Hoe langer de 
periode tussen patentname en registratie is, hoe minder terugverdientijd men heeft voor de 
research- en ontwikkelingskosten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle farmaceutische 
bedrijven van enige omvang, Janssen Pharmaceutica vormt hierop geen uitzondering, zware 
inspanningen leveren om de ontwikkelingstijd in te korten. 

Ad 3. Strengere regelgeving met betrekking tot de registratie van nieuwe 
geneesmiddelen 

Ook deze factor hangt nauw samen met de twee vorige factoren. Doordat de overheid steeds 
veeleisender is geworden ten opzichte van nieuwe geneesmiddelen, op zich een goede zaak 
natuurlijk, dient men momenteel niet alleen de werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel te 
bewijzen. Indien er reeds producten geregistreerd zijn voor dezelfde indicatie, dient men 
bovendien aan te tonen dat het nieuwe geneesmiddel significant beter werkt dan de reeds op 
de markt aanwezige geneesmiddelen. Dit maakt een aantal bijkomende, vergelijkende studies 
noodzakelijk, die natuurlijk een negatieve invloed hebben op de ontwikkelingstijd en -kosten. 
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Ad 4. Wijzigende klanten 
Een tiental jaren geleden geleden waren het de "voorschrijvers", de dokters dus, en de 
overheid die als vertegenwoordigers van de uiteindelijke consument de farmaceutische 
bedrijven tegemoet traden bij de discussie over registratie en terugbetaling van 
geneesmiddelen. Tegenwoordig hebben echter ook de mutualiteiten een beslissende stem in 
dit kapittel. Er valt bovendien te verwachten dat consumentenorganisaties in toenemende 
mate hun invloed zullen gaan uitoefenen op de hogergenoemde besluitvorming. Dit maakt de 
overlegstructuur ingewikkelder, de "time-to market" langer en, hoe kan het ook anders, de 
ontwikkelingskosten hoger. Bovendien hebben de overheden en de mutualiteiten een 
chronisch gebrek aan geld en draaien de consumenten bij wijze van spreken elk dubbeltje 
twee maal om alvorens hem uit te geven. Dit heeft, voor de eerste keer, een neerwaartse druk 
op de prijs van de bestaande geneesmiddelen tot gevolg. 

Ad 5. Zware concurrentiestrijd 
De laatste jaren begint de groei van de vraag naar farmaceutische producten zich te 
stabiliseren. Enkel in de nieuwe therapeutische gebieden is er nog een substantiele groei te 
realiseren. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijven elkaar steeds sterker beginnen te concurreren: 
enerzijds wil men bestaande producten via differentiatie positioneren in andere 
marktsegmenten voor ander indicaties, anderzijds wit men als eerste met een geneesmiddel 
voor een nieuwe indicatie op de markt komen. De firma die als tweede op de markt wil 
komen, zal het, gezien de eerder genoemde strenge regelmentering, heel moeilijk krijgen om 
zijn product nog geregistreerd te krijgen. En als de firma zijn product op de markt krijgt, zal 
het moeten opboksen tegen de reeds bestaande penetratie die de eerste producent al heeft 
weten te realiseren. 
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Bijlage 5 Praktijkvoorbeelden van Opdrachten 

Projecten 

1. CEBES, CEntraal BEreidingsdienst Systeem 
Automatisering van de Centrale Bereidingsdienst (CBD). De werkzaamheden van de 
CBD bestaan uit: 
• ontvangst en opslag van nieuwe partijen Research-stoffen; 
• bij bestellingen uithalen en bereiden van de nodige oplossingen van deze stoffen 

in het gevraagde oplosmiddel; 
• distributie naar de verschillende laboratoria. 

2. HiTS, High Throughtput Screening 
Dit doel zal worden uitgelegd aan de hand van de volgende vereenvoudigde HiTS
cirkel. Zie figuur. 

Figuur: De HiTS-cirkel 

A= Sample preparation/staalvoorbereiding. 
Gedurende de sample preparation wordt het R-nummer verdund. Voordat het 
verdunningsproces kan beginnen, moet het proces worden ingepland en moeten de 
benodigde stoffen beschikbaar zijn. Stoffen die de cirkel binnentreden zijn afkomstig 
van de Centrale Bereidingsdienst, van waaruit de stoffen via het CEBES-systeem 
worden aangevoerd (pijl 1). Als er gedurende het proces fouten optreden, wordt de 
sample preparation herhaald (pijl 2). 

B = Assay. 
Een assay is een analytische test, uitgevoerd volgens bestaande protocollen, die de 
mate van activiteit van een R-nummer vaststellen. Deze testen worden uitgevoerd in 
verschillende farmacologische modellen met verschillende targets en concentraties 
van het te onderzoeken R-nummer. Het geheel van testen wordt het screeningsproces 
genoemd. Ook hier geldt weer dat als gedurende het proces fouten optreden, dat het 
gehele proces wordt herhaald, dus ook de sample preparation (pijl 3). 
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C= Gegevensverwerking. 
De ruwe gegevens die bij het screeningsproces worden gegenereerd worden 
vervolgens doorberekend, zodat er inforrnatie over de mate van activiteit van een stof 
ontstaat. Deze calculaties vinden plaats aan de hand van curven. Alie informatie over 
R-nummers wordt opgeslagen. 
Deze HiTS-cirkel wordt verschillende keren door een stof doorlopen . Wanneer de 
stof interessant genoeg blijkt voor verdere ontwikkeling wordt de stof doorgegeven 
aan andere farrnacologische afdelingen. 

Het doel van het HiTS project is dit gehele proces te automatiseren, waarbij het 
uitvoerende werk door robots wordt overgenomen . 

3. BAROSTAT 

Taken 

Het ontwikkelen van een pneumatisch apparaat waarmee het mogelijk is variaties van 
het volume van de maag van een hond te meten. De barostat meet dit door een 
constante druk in een zak te onderhouden die in de maag is geplaatst. Ats de maag 
ontspant, injecteert de barostat de zak met lucht om hetzelfde volume te houden. Ats 
de maag zich spant, laat de barostat lucht uit de zak lopen. Het volume van de lucht 
dat wordt geinjecteerd of eruit wordt gelaten door de barostat, is een maatstaf voor de 
volumeveranderingen in de maag. De meetgegevens worden vervolgens automatisch 
opgeslagen en verwerkt tot informatie. 

• De herstelling van de leefkooien van proefdieren 
• Een houder voor de voetschakelaar van een gasbrander produceren 
• Een 8-kanaals Power Stimulator plaatsen 
• De Lanmanager for DOS op Topcount installeren 
• Een 3-wegkraan plaatsen voor de vacuummeting bij de Buchi-opstelling 
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Bijlage 6 De Organisatie \'an Janssen Pharmaceutica N.V. 

In onderstaande figuur is het organisatieschema afgebeeld. 

Vice Chairman , Board of Directors 
Vice Chairman, Executive Committee 

Worldwide Chairman, 
Pharmaceutical/Diagnostics Group 

Janssen Research Foundation 

Janssen Pharmaceutica 

S ecretaris Generaal 

P erso nee lsd ienst 

Orga ni satie , Planning & 
Ontwikk elin g 

Financien & 
Chief Financi al Officer 
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Chemische Produktie 

Intern ational 
Tasmanian Alkaloids -Austra li e 

Janssen Pharmaceutica Ltd. , 
lerland 

Farmaceutische Productie 

European Operations 
Ci la g 

D iergeneesk unde en 
P lantenbescherm ing 

D irecteur Octrooien 

V .P. Internationale 
Farmacovigilantie 

V .P. Internationale 
G eneesm iddelenreg istrati e 

Y.P. Kwaliteitsdien sten R&D 

Figuur: Het organisatieschema 

03/06/97 

V .P. Niet-Klinische Ontwikke lin g 

V .P. lnternationaal 
Klin . Onderzoek & Ontw. 
en Klinische Farmacologie 

Group Vice President 
J.R .F. - USA 

V .P. J.R.F . Coordi natie & 
lnformatiebe heer 

V .P. Kwalit ei tsdiensten 
Productie 
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De Janssen Research Foundation is verantwoordelijk voor het ontdekken van nieuwe stoffen 
en het ontwikkelen van een geneesmiddel. De productie valt onder Janssen Pharmaceutica. 
De verkoopactiviteiten zijn gebundeld in de firma Janssen Cilag, zie paragraaf 1.2. Tevens 
staat deze firma in voor de registratie, de klinische ontwikkeling en de medische 
informatieverstrekking. 
Binnen de organisatiestructuur van de Janssen Research Foundation zijn de verschillende 
fasen die een stof doorloopt tijdens de ontwikkeling tot geneesmiddel terug te vinden. In 
bijlage 2 is deze ontwikkeling van molecule tot geneesmiddel uitgebreid beschreven. De 
afdeling Medicinale Chemie en Farmacologie is verantwoordelijk voor de eerste fase in het 
ontwikkelingsproces: de discovery fase. De tweede fase, de niet-klinische ontwikkeling, valt 
onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Niet-Klinische Ontwikkeling. De afdeling 
Intemationaal Klinisch Onderzoek & Ontwikkeling en Klinische Farmacologie beheert de 
derde fase van het ontwikkelingsproces: de klinische ontwikkeling. Tot slot is de laatste fase, 
de registratie, terug te vinden bij de afdeling Internationale Geneesmiddelenregistratie. 

De afdeling Laboratorium Automatisering valt onder de afdeling Medicinale Chemie en 
Farmacologie. Om aan te geven waar de afdeling Laboratorium Automatisering zich bevindt 
onder de afdeling Medicinale Chemie en Farmacologie, zal eerst warden ingezoomd op een 
tussenniveau. Op dit tussenniveau valt de afdeling onder de afdeling Coordinatie en 
Informatiebeheer (Medicinale Chemie en Farmacologie) . 

Medicinale Chemie 
en Farmaco logie 

I 

Piloot Chemie Biochemische Medicinale Chemie 
Laboratorium - - Farmacologie -

Basisonderzoek G astro-intestinale 
In fee tie ziek ten - - Farmacologie 

Farmacologie II Farmacologie III 
- -

Life Sciences Cardiovasculaire 
- - en Pulmonale 

Farmacologie 

Plantenbescherm ing Coordinatie en ---- lnformatiebeheer 
(Med. Chemie & Farm.) 

Figuur: Medicinale Chemie en Farmacologie 
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In onderstaande figuur is de afdeling Coordinatie en lnformatiebeheer (Medicinale Chemie 
en Farmacologie), verder uitgesplitst in onderafdelingen en wordt de afdeling Laboratorium 
Automatisering zichtbaar. 

Coordinatie en 
Inform a tie be hee r 

(Me d. Chemie & Farm .) 

J_ 

Hoge Doorvoer Screening - - Toegepaste 
Moleculaire Biologic 

Experimentele -
Laboratorium M oleculaire Biologic - Au tomatisering 

Moleculaire -
Centra le G enetica - Be re id ingsdie ns I 

HT S-Laboratoriu m -

Figuur: De afdeling Coordinatie en lnformatiebeheer 

De klanten van de afdeling zijn verspreid over de gehele Janssen Research Foundation. Toch 
valt de afdeling onder de afdeling Hoge Doorvoer Screening omdat het HiTS-project, zie 
bijlage 5, voor deze afdeling wordt uitgevoerd. 
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Bijlage 7 E\'aluatie-formulier Sessies 

Evaluatie 

Sessie Reparaties & Taken 
17 januari 1997 

Het houden van sassies vind ik nuttig voor de afde/ing. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

Door de sessie heb ik nieuwe inzichtenlinformatie gekregen. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 11 O I Eens 

Mijn mening en/of ideeen kan ik met de anderen de/en. 

Oneens 11 12 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 B I 9 110 I Eens 

■ Er wordt goed naar e/kaar geluisterd. 

Oneens 11 12 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 1 B I 9 110 I Eens 

■ De sessie wordt correct geleid. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

■ Welk cijfer geeft u aan de sessie in zijn totaliteit. 

11 1 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 a 1 9 110 1 

■ Overige opmerkingen: 
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Bi_jlage 8 Resultaten E\'aluatie Sessies 

Tabel: resultaten evaluatie sessies 
Projecten Reparaties & Taken 

Datum 29/1 13/1 10/0 31/0 21/0 21/0 6/12 20/1 17/0 7/02 
1 2 1 1 2 3 2 1 

1. H et houden van sessies vind ik nutti" voor de afdelinK 
hoogste 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 
score 
laagste score 8 5 6 7 8 7 6 7 7 7 
gemiddeld 9 8,3 7,7 8 8,8 8,5 8,9 8,4 7,8 8,3 
2. Door de sessies heh ik nieuwe inzichtenlinformatie ekref!en 
hoogste 8 9 10 9 9 9 10 10 8 9 
score 
laagste score 3 5 6 7 6 7 5 6 7 7 
gemiddeld 6,4 7,7 7,9 8 7,8 8,2 7,1 7,4 7,8 8 
3. Mijn menin en/of ideeen kan ik met andere delen 
hoogste 9 9 9 9 10 9 8 9 9 9 
score 
laagste score 6 5 7 7 8 7 5 6 7 7 
gemiddeld 8 7,3 8,3 8,4 8,6 8,1 7,3 7,6 8,3 8,3 
4. Er wordt f?Oed naar elkaar 1eluisterd 
hoogste 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
score 
laagste score 5 4 5 8 8 7 I 6 7 7 
gemiddeld 6,6 6,6 7,4 8,4 8,4 8 6 7,6 8,5 8,4 
5. De sessie wordt correct f!e leid. 
hoogste 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 
score 
laagste score 7 5 7 8 8 7 7 7 8 8 
gemiddeld 7,6 7,6 8 8,8 8,5 8,4 8,1 8,4 8,7 8,6 
6. Welk cijfer "eeft u aan de sessie in zijn totaliteit ? 

hoogste 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 
score 
laagste score 7 5 7 8 8 7 6 7 7 8 
gemiddeld 7,6 7,6 8 8,5 8,5 8,3 7,6 7,8 8,3 8,3 
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Bijlage lJ Oricnterende Interviews 

De orienterende interviews zijn afgenomen bij alle 6 projectleiders, 3 taakspecialisten en 9 
klanten. De ge"interviewde klanten waren alle !eden van het adviesorgaan DPRG, zie 
paragraaf 3.2. Allereerst komt het interview dat bij de klanten is afgenomen aan bod. 
Vervolgens volgen hier de vragen zoals deze aan de medewerkers van de afdeling 
Laboratorium Automatisering zijn gesteld. Uiteraard is ieder interview met een introductie 
begonnen. 

Het exteme interview: 

Inhoud functie; carierepatroon 
I. Kunt u een algemene beschrijving geven van uw functie? 

2. Wat heeft u voor deze functie gedaan? 

Afdeling als onderdeel van Janssen Pharmaceutica 
3. Hoe zou u de doelstelling van de afdeling Laboratorium Automatisering formuleren? 

4. Hoe is uw ervaring met het extern kopen van producten? 

5. Hoe zouden conflicten tussen verschillende opdrachtgevers van de afdeling opgelost 
moeten worden? Welke rot zou u daarin spelen? 

Het functioneren van de af deling 
6. Welke eisen stelt u als opdrachtgever aan de afdeling? 

7. Wat zijn de sterke eigenschappen van de afdeling? 

8. Wat zijn de zwakke eigenschappen van de afdeling? 

9. Wat zijn de oorzaken van deze zwakke eigenschappen? 

Aan de hand van een aantal kenmerken zal getracht warden na te gaan hoe tevreden de 
klanten zijn met het functioneren van de afdeling Aan ieder kenmerk zal een score warden 
toegewezen. De score loopt van I tlm 5, waarbij een score van 5 betekent dat de afdeling 
Laboratorium Automatisering op dat kenmerk naar alle tevredenheidfunctioneert. 
10.Kunt u aan de volgende kenmerken een score geven? 

Bekendheid met activiteiten I i 2 3 4 5 

Kwaliteit producten I I 2 3 4 5 

Betrouwbaarheid I I 2 3 4 5 

Nazorg I I 2 3 4 5 

Flexibiliteit I I 2 3 4 5 
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Probleemoplossend vermogen I i 2 3 4 5 I 
Levertijd I i 2 3 4 5 I 
Bereikbaarheid I I 2 3 4 5 

Betrokkenheid in de ontwikkelingsfase 1 1 2 3 4 5 

11. Welk cijfer zou u aan de afdeling geven in vergelijking met andere ondersteunende 
afdelingen. 

Met de volgende vraag probeer ik te achterhalen wat voor soort projecten de afdeling 
La,boratorium Automatisering voor uw afdeling uitvoert. De beschrijving van een project 
vindt plaats aan de hand van de volgende kenmerken: 

doel 
- doorlooptijd 
- kosten 
12.Welke projecten heeft de afdeling Laboratorium Automatisering het afgelopen jaar voor 

uw afdeling uitgevoerd? 

13 .Beschikt u over documentatie die van pas kan komen bij de uitvoering van mijn 
onderzoek? 

Afsluiting 
Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor uw medewerking. 

Het interne interview: 

Inhoud functie; carierepatroon 
I. Kunt u een algemene beschrijving geven van uw functie? 

2. Wat heeft u voor deze functie gedaan? 

Afdeling 
3. Wat is volgens u de missie van de afdeling? 

Het volgende onderwerp is het imago van de afdeling. Aan de hand van een aantal 
kenmerken zal getracht warden het imago vast te stellen. Aan ieder kenmerk zal een score 
warden toegewezen. De score loopt van 1 t/m 5, waarbij I de laagste score is en 5 de hoogste. 
4. Kunt u aan de volgende kenmerken een score geven? 

Bekendheid I I 2 3 4 5 

Kwaliteit producten I I 2 3 4 5 

Betrouwbaarheid I i 2 3 4 5 

Service I I 2 3 4 5 
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Flexibiliteit I i 2 3 4 5 

Probleemoplossend vermogen I I 2 3 4 5 

Levertijd I l 2 3 4 5 

Bereikbaarheid I I 2 3 4 5 

Met de volgende vragen probeer ik te achterhalen wat voor soort projecten er op de afdeling 
worden uitgevoerd. De beschrijving van een project vindt plaats aan de hand van de 
volgende kenmerken: 

doe/ 
doorlooptijd 
kosten 
benodigde kennis 
aantal project/eden 

5. Kunt u een beschrijving geven van de projecten waaraan u het afgelopen jaar heeft 
deelgenomen? 

Opdracht 
De volgende vragen hebben betrekking op de opdracht. 
6. Wat is volgens u het probleem? 

7. Wat zij n volgens u de oorzaken van het probleem? 

8. Wat zal er verbeteren wanneer het probleem is opgelost? 

9. Kunt u eventuele voorwaarden voor de probleemoplossing noemen? 

I 0. Beschikt u over documentatie die betrekking heeft op het probleem? 

Afsluiting 
'Zadra er een datum is vastgesteld voor de terugkoppelingssessie van de orienterende 
interviews ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Gedurende de terugkoppelingsessie zal er 
een definitieve opdrachtformulering tot stand komen en zal er een globaal plan van aanpak 
worden gepresenteerd. 
Rest mi} nog u hartelijk te bedanken voor uw medewerking. 
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Bijlage IO Standaard Projectaanpak 
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Bijlage 11 Taakregistratie Formulier 

LABO-AUTOMATISERING 

Taakregistratie 
TaaklD Registratiedatum 

□□□1□□ - □□□ I ; ; 
Taakomschrijving 

0 Labo service 

0 Project 

Projectcode 

Planning 

0 normaal 

Tijdsinschatting : 

0 dringend 

Oplevering ten laatste op : I 
lnitialen Deeltaken 

Contactpersoon 

Projectleider 

Uitvoering 

□ ASAP Aanvang op : 

I Afgesloten op : 

Bijlagen 

Kostenplaats 

□□□□□ 

I 

I 

I 

I 

D ::=:::=============:=: 
D :================: 
D ::==============~ 
□~--------~ 
Toelichtingen 

Form LA .01 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 03/06/97 Pagina 24 



i1 
Bijlagen 

Bijlage 12 Mijlpalenplan met Capaciteitsgrafiek 

MILES TO NE PL AN Co mp a ny: P roject M ng r: 

J a nssen Pharm ace utica Fons Va nder A uwera 

'1$ ~ f: -~ " P roject : C hart Issue D ate A pprove d by : A pprov al da te: .. .. -; ~ = = " 'C ~ "' ·a " .::: ::1 =a lnstrumenlarium PST 2/06/97 
Pla nn ed ·; <J -; C> C> " .. ii'.: rJl ;> c:r: D ate: ... 

TP SW Va R e M il es to nes: R e po rt da te: 2/06/97 

30/04 /97 KPS Ke uze van PLC -s turing ssoftwa re en c hro matografiesoftwa re gernaakt 

-
I 6/06/97 EJ Design kwalifikatie van I 10mm kolom-.200m m kol o m ops telling , 

pompmodules en interfac in g opges 1eld en goedgekeurd 

20/06/97 ·,p:so 
"· 

P rij saa nvragen van de sysleemkomponen ten gep laa lst 

1/09 /97 FTP 
F unc li oneel te stprotoko l voor de ko lomops te ll ingen en pompmodu le n 
o pgeste ld . 

30/09/97 RKM Kolo m opste ll ingen en pompmodulen gerea li seerd 

" 
15/10/97 l A PS J PLC-sturingsso ftwar e en c hro m atog rafie so ftware geaccepteerd 

-
30/10 /97 EJ ln sta ll ati e kwalificatie opges1eld & goedge ke urd 

14 /11/97 OPL Ko lomopstellingen en po mpm odu len opge leverd 

2 1/11/97 so Trainin g geb ruik van c hrom atografie so ftware verzorgd 

-
1/12/97 I OL ~ Training gebru ik van ko lomopstellingen e n pom pm od ul es verzo rgd 

27 /02 /98 rn Operatione le kwalifica ti e opgesteld en goedgekeurd 

2/03/98 DP_ Definiti eve produktie vo l gens GM P ges ta rt 
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Bijlage 13 Verantwoordelijkheidsschema 

PROJECT RESPONSIBILITY CHART Companies, Departments, Functions, Types of Resources 

"' C: 

Project: 
X-,xecutesth, wOfk z 

lnstrumentarium PST D - l;aklts dec!A)fls solely C: 

Chart issue/date d-llkHMOSions ,oinll)' '" Approved by: C: 
p · maNIQIKproglHS .. w 

3/06/97 T-provldHllllntng e ai • 
C • m11S1 t>e c:onsuled 0 .. ... 

ai 
C: • 

Period length Target completion: " 
.. '3 s u 

I• mutibe W1!0trned 
C: C: .c "' .!! 2 

month 2/03/98 A - available lo!' •dv!s• 0 • • ai .. 
'ii Q. 

Q, "' "' '0 C: .. I .c: 
Work Period: 1/ 10/96 31 /10/98 

.. 'i E i E u - E E .. 
I i. i. .. E Cont. 96 97 98 Milestones: • 1 ., ., ... .; .; ·o ·e .. 1 D 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 No >, >, >, .;., ~ Begindatum Elnddatum IJl IJl IJl Q, u 

KPS Keuze PLC&Software gemaakt D d I I I 1/ 11 /96 30/04/97 

250 DOG Design kwalificalies opgesteld&goedgekeurd DX XC 120 C Xd 80 I X so 7/10/96 16/06/97 

40 PBG 
Prijsaanbiedingen beoordeeld en beslellingen 

I I I XD 40 I Cd 7/ 11 /96 20/06/97 geplaalsl 

40 FTP Func1ioneel lestprotokol opgesteld en uitgevoerd I X 20 X 20 I 2/06/97 1/09/97 

132 RKM Kolomopstellingen en pompmodulen 
I I I p 12 I X 120 14/02/97 30/09/97 

gerealiseerd --- APS PLC&Software geaccepleerd DX Xd I I I 1/08/97 15/10/97 

80 IQOG lnslallal le kwalificalie opgesteld &goedgekeurd XD 20 X 20 X 20 Xd 20 I 1/08/97 30/10/97 -11 OPL Kolomopstellingen en pompmodule opgeleverd p 11 X 10 31 /10/97 14/ 11 /97 - Training gebruik van chromatografie soNware so 
verzorgd 

I X X I 14/11 /97 21 /11/97 -10 O L Tra ining gebruik instrumentarium verzorgd I X 5 X 5 17/ 11 /97 1/12/97 

65 OOOG 
Operationele kwa1if ikatie opgesteld en 

XD 10 X 10 X 40 A SI 14/11/97 27/02/98 
goedgekeurd . 

DP Detinitieve produktie volgens GMP geslart I X X 27/02/98 2/03/98 

628 TOTAL RESOURC E S : 30 175 60 183 180 
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Bijlage 14 Activiteitenschema 

ACTIVITY SCHEDULE Functions , Types of Resources 

Project: Milestone No. 
X - executes the work 

INNS.PST D - takes decisions solely 

Chart issue/date Approved by: 
y - takes decisions jointly 
P - manages progress 

3/06/97 T - provides training 
~ C - must be consulted Ql 

Period length Target completion. I - must be informed ~ E C ::, 
A - available for advise 0 < Ctl 

week C 0 Q) 0 iii Q - quality assurance Ql ...J 
C Ql "' C C "O Ctl Ctl Ql 

Work Period: 21 /04/97 # Ql Ctl C > I > 
Cl > Ctl Ql 
C > ~ ai Ctl 

Con! . apr mei jun # Activity/Task Name: 0 t:: a: 
Ql "' C ~ 
.0 C 

~ Ctl 0 
D 17 18 19 20 21 22 23 24 No. "S <i: 0 

::::!: 
Ql Begindatum Einddatum -, u. u. ...J 

-► DOG Ontwerpbespreking gevoerd X 1 X 1 X 5 1 X 1 X 1 I 24/04/97 30/04/97 

-"9 DOG Definitief ontwerp gemaakt en 
D C Xd X 4C C 5 

goedgekeurd 
1 5/05/97 12/05/97 

-- DOG Detailtekeningen gemaakt I 5 p X 5 12/05/97 19/05/97 

-- PBG Prijsaanvragen verstuurd I X 1 19/05/97 26/05/97 1 

Bestellingen geplaatst en 
1 PBG 

geleverd 
d DX 1 27/05/97 14/06/97 
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B ij I age IS Voortgangsrapport 

!PROGRESS REPORT ACTIVITY SCHEDULE Functions, Types of Resources 

Consequence for Milestone Plan: Project: Milestone No./Nam 
X • executes the work 

INNS.PST D - lakes decisions solely 

Suggested text on Milestone Report: Chart issue/date Approved by: 
d • lakes decisions jointly 

P • manages progress 

3/06/97 T • provides training 

Period length Target completion: 
C • must be consuNed 

I • must be informed f 

fortnight A - available for advise i - E < . 
Work Work Est'd Quality Resp'y 

~,ou,o,i -"" -,...~ ~-- Work Period: i ~ 
Q . - I C ~ i i comp, proo1e . > 

done to do accept chart req 'd time Cont. mei ## Activity/Task Name: go . 
> ::-~ - ci ~ C 

a: 

kept D 17 19 21 23 No. ~ 0 e i .. .. .... 

5 y y n n - DOG Ontwerpbespreking gevoerd X X X X X I 

5 y y n n - DOG 
Definitief ontwerp gemaakt en 

D C Xd X C C 
I nru>rlnA""' irrl 

5 y y n n - DOG Detailtekeningen gemaakt I p X 

0,5 0,5 • PBG Prijsaanvragen verstuurd I X 

1 ... PBG Bestell ingen geplaatst en geleverd d DX 
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Bijlage 16 Tips bij DTPM 

De tips en opmerkingen die in dit document zijn verzameld zijn ontleend aan de eerste 
ervaringen met de pilot-sessies en aan het cursusmateriaal. Het document is geschreven voor 
mensen die de inleidende cursus Doeltreffend Projectmanagement hebben gevolgd, en die de 
methode gaan toepassen. De tips en opmerkingen zijn gegroepeerd over vier categorien: 
1. de projectdefinitie 
2. het projectplan 
3. de uitvoeringsfase 
4. de software 
De projectdefinitie en het projectplan vormen samen de projectfundering, zie figuur. De 
projectfundering wordt opgesteld door het planningteam. 

Planning
Team 

Project
definitie 

• Project-omschrijving 
• Objectieven 
• Reikwijdte 

• Risico 's/beperkingen 
• Mijlpalenplan 
• Yerantwoordelijkheden 
• Budget en middelen 
• Yerklarende woordenlijs 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De projectdefinitie 

Project
Team 

Project: 
Team 

Activiteiten 
sc hema's 

Leerpunten 

Voordat met het opstellen van de projectdefinitie begonnen kan worden, moet er een 
planningteam samengesteld worden . Het planningteam start met het opstellen van de 
projectdefinitie. De projectdefinitie bestaat uit de volgende rubrieken : 
I. Projectomschrijving 
2. Objectieven 
3. Reikwijdte 

0. Planningteam 
• Het planningteam moet uit meerdere personen bestaan . 

Voordelen hiervan zijn: 
Meerdere personen voelen zich verantwoordelijk voor en betrokken bij de 
projectfundering. De projectfundering heeft daardoor een groter draagvlak . 
Er is meer kennis aanwezig. 
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• De )eden moeten voldoende beschikbaar zijn . 
Als verschillende )eden van het planningteam een drukke agenda hebben, dan is het zeer 
moeilijk om meetings af te spreken, waarbij alle !eden aanwezig zijn. Daardoor ontstaat er 
een lange periode tussen de meetings, die de doorlooptijd van het project rekt. 

• De !eden van het planningteam voeren ofwel zelf projectwerk uit of stellen mensen ter 
beschikking om projectwerk uit te voeren. 
Hierdoor kunnen problemen met het reserveren van de juiste mensen op het juiste tijdstip 
voorkomen worden. 

I. Projectomschrijving 
• Schets de context van het project. 

Betrokkenen van het project die onbekend zijn met de context, krijgen zo een idee van de 
omgeving van het project. Hierdoor kunnen ze het project beter plaatsen en begrijpen. 

• Geef een globale beschrijving van het doel. 
Lezers van het document krijgen hierdoor gelijk een beeld van het gewenste resultaat. Het 
is belangrijk dat deze beschrijving in, voor alle betrokkenen, begrijpelijke taal wordt 
geformuleerd. 

2. Objectieven 
• Objectieven beschrijven het eindresultaat. 

De objectieven gaan naar de kern van de zaak. Het beschrijven van detailzaken dient 
voorkomen te worden 

• Objectieven moeten duidelijk zijn. 
Alie betrokkenen dienen de objectieven te kunnen begrijpen. Misinterpretaties dienen 
voorkomen te worden 

• Objectieven moeten meetbaar zijn. 
Hierdoor kan na afloop nagegaan worden of alle objectieven bereikt zijn. 

• Objectieven moeten volledig zijn. 
• Objectieven moeten realiseerbaar zijn. 
• Objectieven moeten compatibel met elkaar zijn. 

3. Reikwijdte 
• Zorg dat de afbakening van het project volledig is . 

Als het project niet volledig afgebakend is, kan het project ongemerkt groeien . Dit 
veroorzaakt een overschrijding van de doorlooptijd en/of het budget. Uitbreidingen van 
een project volgen dezelfde aanpak als een nieuw project. 

• In sommige gevallen kan door tevens de non-scope te beschrijven, de reikwijdte 
nauwkeuriger worden omschreven. 

Het projectplan 
Met de beschrijving van de reikwijdte is de projectdefinitie compleet. Het tweede dee! van de 
projectfundering is het projectplan. Het projectplan bestaat uit de volgende rubrieken 
I . Mijlpalenplan 
2. Verantwoordelijkheden 
3. Risico's en beperkingen 
4. Budget en middelen 
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I. Mijlpalenplan 
Voor het opstellen van een mijlpalenplan moet men eerst de mijlpalen bepalen en vervolgens 
de resultatenpaden kiezen. De tips zullen dan ook aan de hand van deze twee stappen worden 
opgesomd 

la. Mijlpalen bepalen 
• Mijlpalen zijn bakens op de weg naar het finale objectief. Het zijn controlepunten om te 

verzekeren dat het project op de goede weg is en om het project naar zijn finale 
bestemming te leiden. 

• In een mijlpalenplan zijn maximaal 15 mijlpalen opgenomen. 
Deze richtlijn is opgesteld om te voorkomen dat het overzicht verloren gaat. Bij grote 
projecten kan men ten behoeve van deze overzichtelijkheid, submijlpalen opstellen die 
nodig zijn om een "hoofdmijlpaal" te bereiken. Voor deze submijlpalen kan vervolgens 
een submijlpalenplan opgesteld worden. 

• Opeenvolgende mijlpalen geven een end-to-end relatie weer, zie figuur. 

tijd 

Figuur: End-to-end relatie 

• Mijlpalen geven belangrijke beslissingen weer. 
• Mijlpalen moeten goed gespreid zijn over de gehele duur van het project. 
• Mijlpalen moeten stabiel zijn. 

Mijlpalen zijn onafhankelijk van beslissingen die gedurende de projectuitvoering worden 
genomen. De datum waarop een mijlpaal bereikt wordt kan wel wijzigen gedurende de 
uitvoering. 

• Per mijlpaal dient er een ½ A4 met sleutelactiviteiten worden vastgelegd. 
De sleutelactiviteiten helpen bij het plannen van de doorlooptijd van een mijlpaal. 
Bovendien dienen de sleutelactiviteiten als uitgangspunt voor het opstellen van het 
acti viteitenschema. 

• Mijlpalen kunnen ook resultaten zijn die buiten de reikwijdte vallen, maar wel de 
voortgang van het project kunnen be'invloeden. 

• Het mijlpalenplan heeft altijd een laatste mijlpaal. 
• Als een mijlpaal geen voorganger heeft, ga dan na of dit juist is. 

I b. Resultatenpaden vastleggen 
• Resultatenpaden balanceren de werkhoeveelheid. 
• Aandachtsgebieden kunnen als resultatenpad gekozen worden . 
• Resultatenpaden zijn nooit functies . 
• Het PSO-model kan als checklist worden gebruikt. 

Via het PSO-model kan worden nagegaan of alle mijlpalen omtrent Personen, Systemen 
en Organisatie zijn voorzien . 
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• Voorbeelden van resultatenpaden zijn: software, hardware, specificaties, testen, 
communicatie, documentatie, conceot, validatie etc. 

2. Verantwoordelijkheden 

Bijlagen 

Dit bestaat uit twee delen: het vastleggen van de verantwoordelijkheden per rol en het 
opstellen van het verantwoordelijkheidsschema. Onder puntje 2a is een voorbeeld van een 
rolverdeling opgenomen. Dit voorbeeld is ontleent aan het GIUS-project. De samenstelling 
van het projectteam volgt uit het verantwoordelijkheidsschema. 

2a. Verantwoordelijkheden per rol 
• Systeemsponsor 

zorgt voor de nodige middelen 
legt prioriteiten vast 
neemt de eindbeslissingen 
duidt de systeemeigenaar aan 
is lid van de stuurgroep 

• Systeemeigenaar 
is verantwoordelijk voor het opstellen van de functionele eisen 
heeft na oplevering de operationele verantwoordelijkheid voor het systeem 
verzekert de opleiding van de systeemgebruikers 
verifieert de juistheid en integriteit van de resultaten 
is lid van de stuurgroep 

• Systeemgebruiker 
stelt mede de eisen van het systeem op 
krijgt systeemopleiding voor het gebruik 
volgt de systeemperformantie op 
rapporteert systeemproblemen 

• (Multi-)Projectmanager 
beheert en controleert de verschillende projecten binnen de afdeling Laboratorium 
Automatisering 
verzekert de integratie met andere bedrijfssystemen (context) 
verzekert de kwaliteit 
duidt de projectleider aan 
is lid van de stuurgroep 

• Projectleider 
stelt de projectplanning op 
is verantwoordelijk voor de vertaling van de functionele eisen naar systeem eisen 
doet voorstel voor projectteam 
selecteert in samenspraak met de projectmanager exteme leveranciers 
volgt het project op, rapporteert voortgang 
organiseert opvolgingsmeetings 
zorgt voor de documentatie 
is verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van het systeem 

• Stuurgroep, is samengesteld uit systeemsponsor, systeemeigenaar en projectmanager 
keurt de projectplanning goed 
keurt veranderingen/uitbreidingen tijdens het project goed 
keurt projectteam goed 
keurt en aanvaardt projectresultaten 
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2b. Opstellen verantwoordelijkheidsschema 
• De werktijd niet verwarren met de doorlooptijd. 

De werktijd geeft de capaciteit weer die benodigd is voor het bereiken van de mijlpaal. De 
doorlooptijd geeft de lengte van de periode weer, tussen de begin- en einddatum van de 
mijlpaal. 

• Voor belangrijke beslissingen dient een Iange doorlooptijd gepland te warden. 
Belangrijke beslissing kunnen vaak niet in een meeting warden genomen. Meetings waar 
veel mensen bij aanwezig zijn, zijn moeilijk te plannen. 

• Per mijlpaal moeten er niet te veel kleine d's opgenomen warden. Kleine d's gaan altijd 
gepaard met een grate D. 

• De volgorde van de functies in het schema dient een overwogen keuze te zijn. 
Een willekeurige volgorde kan betrokkenen beledigen. 

• Als in een functie meerdere mensen betrokken zijn, dient de werktijd voor de gehele groep 
weergegeven te warden. 
Vb. Een halve dag met 10 mensen is gelijk aan 5 dg. 

• De mijlpaal/activiteit trainen kost zowel tijd voor de trainer (T) als voor de deelnemers 
(X). 

• Een richtlijn voor de werktijd van opvolging (P) is dat de werktijd overeenkomt met I 0% 
van het uitvoerend werk (X) . 

• Bij iedere mijlpaal dient een X te staan, en een X kost altijd werktijd. 
• Ieder symbool kan tijd kosten, niet alleen de X. 

3. Risico's/beperkingen 
• Vermeld alle afhankelijkheden van derden. 
• Vermeld de aannamen die bij het mijlpalenplan zijn gedaan, inventariseer deze per 

mijlpaal. 
• Doe een rondvraag bij verschillende betrokkenen. 

4. Budget en middelen 
• Anticipeer op opmerkingen van de stuurgroep door meerdere altematieven door te 

rekenen. 
• Geef een raming van de totale capaciteit en van de capaciteit per betrokken afdeling. 
• Geef een raming van de totale kosten en van de kosten per betrokken afdeling. 

Uitvoeringsfase 
De uitvoeringsfase wordt ondersteund door het activiteitenschema. 
• Het activiteitenschema heeft een horizon van vier weken, en wordt om de twee weken 

bes pro ken. 
• De tips voor het verantwoordelijkheidsschema (puntje 2b), gelden ook voor het 

acti viteitenschema. 
• Het activiteitenschema per mijlpaal wordt vervangen door het ½ A4 met key-activities. 
• Het ½ A4 met key-activities dient als uitgangspunt bij het opstellen van het 

activiteitenschema. 
• Het activiteitenschema wordt per projectteam opgesteld. 

Indien meerdere projectteams parallel werken, dienen er meerdere activiteitenschema' s 
opgesteld te warden. 
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De software 
Opmerkingen betreffende de DTPM hulprniddelen: 
• De lay-out van de hulpmiddelen, kan gewijzigd worden door de "hidden-sheet" te 

wijzigen. Het oproepen van deze sheet gebeurt via de functies: Format, Sheet, Unhide. 
Hier kan men ook aangeven dat de begin- en einddatum afgedrukt moeten worden. 

• Indien de planperiode korter is dan 25 dagen kan men de planperiode in dagen weergeven, 
anders is de eenheid weken of groter. 

• Wijzigen in de schema's dienen altijd via de data-sheet te gebeuren. 

Opmerkingen betreffende de capaciteitsprogramma's 
• Maak eerst een verantwoordelijkheidsschema, pas daama kan de capaciteit berekent 

worden . 
• De capaciteit berekening van een projectprogramma start vanuit de sheet: "Sheetl ". lndien 

de berekening voor een tweede keer wordt uitgerekend dient de naam "input" vervangen 
te worden door "Sheet I" 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 03/06/97 Pagina 35 



Bijlage 17 Checklist Taakdefiniering 

LABORATORIUM AUTOMATISERING 

Checklist Taakdefiniering 

I . Resultaat 

2. Context 

3. Gebruikerseisen 

4. Technische eisen 

5. Budget 

6. Voorschriften 

7. Ui terste leverdatum 

Toelichting 

I. Het resultaat, bepaalt het gewenste resultaat van de opdrachtgever. Het resultaat wordt indien 
mogelijk met behulp van tekeningen toegelicht. 

2. De context, bepaalt de omgeving van het resultaat. Hier warden eventuele 
eisen die de omgeving aan de taak stelt zichtbaar. 

3. De gebruikerseisen, bepalen de functionele eisen die de gebruiker aan het 
resultaat stelt. 

4. De technische eisen, bepalen de technische mogelijkheden. De 
materiaalkeuze is gebaseerd op de technische eisen. 

5. Het budget, nagaan of het budget door de juiste bevoegde is goedgekeurd. 

6. Voorschriften, nagaan of de taakuitvoering in overeenstemming is met de 
voorschriften en procedures van Janssen Pharmaceutica. 

7. De uiterste leverdatum, stelt de datum vast waarop de opdrachtgever/ 
projectleider uiterlijk over het resultaat van de taak wil beschikken. 
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Bijlag.e 18 Reparatie- en Taakreg.istratieformulier 

LAB0RAT0RIUM AUT0MATISERING 

Reparatie- & Taakregistratie 
TaaklD 

□□□1□□ - □□□ 
Taakomschrijving 

0 Projecttaak 

0 Labo-taak 

Projectcode 

D Reparatie 

Planning 

O normaal 0 dringend □ ASAP 

Totale Tijdsinschatting : 

0plevering ten laatste op : / I 

Registratiedatum 

I ; ; 

Contactpersoon 

Projectleider 

Uitvoering 

Aanvang op: 

Afgesloten op : 

Bijlagen 

Kostenplaats 

□□□□□ 

I 

I 

I 

I 

Tijds
lnitialen Deeltaken inschatting 

D :=========~□ D D 
D D 
D D 

Resultaat en overige opmerkingen 

Fonn LA.01 
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Bijlagc 19 Wcckplanning 
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Bijlage 20 \Veekrapport 

JANSSEN ' 
RESEARCH 
FOUNDATION 

LABORATORIUMAUTOMATISER ING 

WEEKRAPPORT 
«lnitialen» /97.015 

TaaklD Maa Din Woe Don Vri Totaal -

□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ -

□□□1□□ .□□□ -
□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ ~ 

□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ ~ 

□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ ~ 

□□□1□□ .□□□ ~ 

□□□1□□ .□□□ L---

□□□1□□ .□□□ ~ 

Verlol 
L---

Ziek 
~ 

Aanta l 

Reparaties O - 30 min I I I I I I El"= Reparaties 30 - 60 min X 45 ' 

min 
~ 

RRO /9 7.901 - uur 
L---
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Bijlage 21 Korte Termijnplanning Projectleiders 

Projectwerk 

nr. Project Activiteit schatting # werkelijk # werkelijk % 
uren uren 

Totaal Pro·ectwerk 0 0 

N iet-projectwerk 

Adviseren 
Overi 

Totaal Niet-Pro·ectwerk 0 0 
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Bijlage 22 Projectprogramma & Capaciteitsbezetting 

PROJECT RESPONSIBILITY CHART Corrl>anies, Departments, Functions, Types of Resources 

Project: X - executes the v.ork 
D - takes decisions solely 

PROJECTPROGRAWMA d - takes decisions jointly 

Chart issue/date Approved by: P - rranages progress 
T - provides training <13 

3/C13/97 
,_ 

C - rrust be consulted a.> 

Period length Target C0111)1etion: I - rrust be informed 3: 
::I 

month 
A - available for advise <{ 

IO - ,. .. 1;h , " ••urance ,_ 
a.> 

Wo~ Period: 1/00/97 - 30/C13/99 -0 
C: 

Cont 97 98 99 PROJECTEN <13 
> 

D 6 7 8 9 1( 11 12 1 2 3 1, 5 IE I iBI, I IM 11 '13 1, slE No u..: Begindatum Einddatum 

183 AVA INNS.PST 183 31/08/96 2103/98 

21 AVA 3D-tekenpakket 21 24/(12/97 30/00/97 

204 TOTAL RESOURCES: 204 
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Bijlage 2.3 Projectportfolio & Capaciteitshezetting 
PROJECT RESPONSIBILITY CHART 

Pro ject : X . •••cut•• uu w ork 
0 • l • lr. •• d 1 cl1 lo111 aolety 

Proiectoroorarnrna d . t a lr. 11 d e cl1lo111 IOln Uy 

Chart is sue/date Approved by: 
P - m a na ; a1 progr111 

T • provld H lr a l,iln g C: 
3 /06 / 97 C • ffllU1b • CO l\lulle d "' 

Period length Target completion : 
I• m11 1 I b1 lnlorm 1 d .; -~ 
A· a v a llable lor ■ dvlt l <ii 

fortni!lhl O . qu a lNy 1 1111ra nc 1 -0 ·c:; ·.; Q) C: 

W ork Per iod : 2 /06 /97 - 1 7 /05 /98 t5 C. Q) 
U) E 

C o nt . un iul aua seo okt nov de e ian feb ## aor Projecten: "' -" Q) ·e "' "' x 
D 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4 7 49 51 1 3 5 7 9 •• ••• No a. I- w Begindatum Elnddatum 

195 AVA IN N B -P ST 195 31 /08 /96 2 /03 /97 

36 AVA 3D- te kenpakke t 36 24 /02 /97 30 /09 /97 

156 JVO G ILIS 156 20 /02 /97 5 /01/97 

38 JM E Virt ua l R ack Feeder 38 24 /03 /97 22 /09 /97 

34 JM E V ac uum waste collect in system 34 20 /05 /97 29/09 /97 

22 JM E Rad io activ e sh ield ing alfa & beta 22 28 /04 /9 7 22/09 /97 

37 JM E Octo pus 37 9 /06 /97 3/11/97 

2 • JM E Dua l plate Top C o unt 2 2 /06 /97 6 /06/97 

6 - GVM T ICEA 6 22 /04 /97 11/06 /97 -5 GVM Waters , M illenlum 5 2 4/04 /97 12/06 /97 

-9 ,5 GVM H iTS 9.5 22 /04 /97 13 /06 /97 

5 GVM O v erd ra cht f il eservers 23 =>56 5 22 /04 /97 11/07/97 

5 GVM Da ta Arch iv ing 5 16/06 /97 11/07/97 

---
10 GVM Upgrade P rochro m -system s 10 4/08 /97 5/09 /97 

6 GVM Upgrade Nelson-syst.BA 6 4 /08/97 5/09 /97 

6 GVM Upgrade Nels o n-Syst. PST 6 11/08 /97 12/09/97 

3 GVM PACER 3 22 /04/97 26 /09 /97 

576 TOTAL RESOURCES : 576 
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29/09/97 
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w 

~ I 8/11 /97 
\D 
--.J 

18/11/97 
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Bijlagc 2-t- Hct Aan\Taagformulicr 

LABORATORIUM AUTOMATISERING 

Projectaanvraag 

Aanvraagdatum 

I ; ; 
Aanvrager Projectleider 

Omschrijving van de aanvraag 

Schatting van de doorlooptijd Streef datum 

I ; ; 

Veronderstellingen schatting van de doorlooptijd 

Budget 

IBedrag Goedgekeurd 
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Bijlage :?.5 lnvoerplan Reparaties en Taken 
ACTIVITY SCHEDULE Companies, Departments, Functions, Types of Resources 

Project: Milestone No./Name X - executes the work 
C 

Doorlooptijdbeheersing bij de afdel ing LA RTI 
D - takes decisions solely GI -d - takes decisions jointly CJ .. GI Chart issue/date Approved by: P - manages progress GI ·o ... ,, 

~ 'ai .. 
2/06/97 J . Rombouts T - provides training a. a: en 

C - must be consulted .. ai a. a. GI ·;: 
Period length Target completion: ,, en GI GI GI I - must be informed 'ai GI 0 0 > 

week 31/03/97 .c .. .. 0 A - available for advise ;:; 1/) en en 
Period : 17/02/97 10/08/97 CJ :=. GI GI GI 

Work - Q) ·;: 'iii 'iii 'iii 
Cont. feb mrt a Jr mei un jul Activity/Task Name: ·o ,, 1/) 1/) 1/) .. Q) Q) Q) Q) 

D 8 9 10 11 12 13 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # No. ll. CD Cl) Cl) Cl) Beaindatum Einddatum 

0,5 • RTIE 
Info-memo maken en rondsturen, 

X 
reaistratieformulieren bestellen. 

0,5 I I I I 25/02/97 26/02/97 

5 - RTIE Organiseren info-sessies X 2 1 I 1 I 1 I 1 25/02/97 28/02/97 

- RTIE lnvoeren aanpak & hulpmiddelen X 3/03/97 3/03/97 

2 - RTIE Organiseren evaluatie-sessie X 1 I 1 10/03/97 14/03/97 

0,5 - RTIE Enquete opstellen en rondsturen 10/03/97 17 /03/97 X 0,5 I I I I 

0,5 -· RTIE Enquete verwerken X 0,5 21/03/97 27 /03/97 

2 
~ 

RTIE Organiseren evaluatie sessie X 1 I 1 24/03/97 28/03/97 -0,5 RTIE Vastleggen resultaten evaluatie X 0,5 24/03/97 31/03/97 

11 TOTAL RESOURCES: 6 1 3 1 
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Naam: 

Enquete 

Aanpak Reparaties & Taken met 
Hulpmiddelen 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 03/06/97 
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Yoor\\'oord 

Vanaf 10 maart jl. zijn we van start gegeaan met een nieuwe aanpak voor de uitvoering van 
taken en reparaties. Deze aanpak is voorzien van de nodige hulpmiddelen . Deze nieuwe 
aanpak met bijbehorende hulpmiddelen staan centraal in deze enquete. Via de enquete tracht 
ik een beeld te krijgen van hoe de aanpak functioneert in de praktijk. De resultaten van deze 
enquete zullen worden besproken in een evaluatie-sessie Deze evaluatie-sessie zal met de 
vaste sessiegroep voor reparaties en taken worden gehouden op 28 maart a.s. Eventuele 
wijzigingen aan de nieuwe aanpak en/of hulpmiddelen zullen gedurende die sessie worden 
bepaald. Hieruit blijkt dat het van groot belang is dat de enquete zorgvuldig wordt ingevuld. 

De vragen betreffen achtereenvolgens de volgende onderwerpen: 
I. projecttaken 
2. labo-taken 
3. reparaties 
4. hulpmiddelen 
5. algemeen 

U wordt verzocht de enquete uiterlijk op dinsdag 25 maart bij mij in te leveren, zodat de 
resultaten voor de evaluatie-sessie verwerkt kunnen worden. Zowel de verwerking als de 
presentatie van de resulaten zal anoniem gebeuren. Toch vraag ik u uw naam op het voorblad 
te vermelden , zodat ik u bij onduidelijkheden om toelichting kan vragen. Bij deze wil ik u 
alvast vriendelijk bedanken voor uw medewerking. 

Karin Schmidt 
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Projecttaken 

I. De stappen van de initiatiefase warden correct doorlopen. 

Oneens I t I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I t O I Eens 

2. De stappen van de plannings- en uitvoeringsfase warden correct doorlopen. 

Oneens I t I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I t O I Eens 

3. De stappen van de registratiefase warden correct doorlopen. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I t O I Eens 

4. Ik ben tevreden over de nieuwe aanpak van projecttaken. 

Oneens I t I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I t O I Eens 

5. Vindt u dat de aanpak van de projecttaak aangepast moet warden? Zo ja, geef per fase aan 
welke stappen toegevoegd, aangepast of overgeslagen moeten warden. 

6. Toelichting/overige opmerkingen betreffende de projecttaak 
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Labo-taken 

7. De stappen van de initiatiefase warden correct doorlopen . 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I Eens 

8. De stappen van de plannings- en uitvoeringsfase warden correct doorlopen. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

9. De stappen van de registratiefase warden correct doorlopen . 

Oneens 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 I Eens 

I 0. Ik ben tevreden over de nieuwe aanpak van labo-taken. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

11 . Vindt u dat de aanpak van de labo-taken aangepast moet warden? Zo ja, geef per fase aan 
welke stappen toegevoegd, aangepast of overgeslagen moeten warden. 

12. Toelichting/overige opmerkingen betreffende de labo-taak 
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Reparaties 

13. De stappen van de initiatie- en uitvoeringsfase worden correct doorlopen. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I Eens 

14. De stappen van de registratiefase worden correct doorlopen. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

15. Ik ben tevreden over de nieuwe aanpak van reparaties. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I Eens 

16. Vindt u dat de aanpak reparaties aangepast moet worden? Zo ja, geef per fase aan welke 
stappen toegevoegd, aangepast of overgeslagen moeten worden. 

17. Toelichting/overige opmerkingen betreffende reparaties. 
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Hulprniddelen 

Checklist Taakdefiniering 

18. De checklist is een goede ondersteuning bij de taakdefiniering en -toelichting 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

19. Vindt u de checklist volledig? Zo nee, welke punten dienen toegevoegd te worden? 

20. Toelichting/overige opmerkingen betreffende de Checklist Taakdefiniering 

Reparatie- en taakregistratieformulier 

20. Het reparatie- en taakregistratieformulier is duidelijk. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I t O I Eens 

21 . Vindt u dat voor ieder onderwerp voldoende ruimte is gereserveerd op het formulier? Zo 
nee, voor welke punten moet meer ruimte gereserveerd worden? 

22. Vindt u het formulier volledig? Zo nee, welke punten dienen toegevoegd te worden? 

23. Toelichting/overige opmerkingen betreffende het reparatie- en taakregistratieformulier. 
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Het weekrapport 

24. De turflijst voor reparaties is nuttig. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 9 110 I Eens 

25. Er is voldoende ruimte gereserveerd voor het turven . 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

26. Toelichting/overige opmerkingen betreffende het weekrapport. 

De korte termijnplanning projectleiders 

27. De korte termijnplanning is een goed hulpmiddel. 

Oneens I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 I Eens 

28. Toelichting/overige opmerkingen betreffende de korte termijnplanning. 
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Algc1rn:cn 

29. Ik vind het goed dater een aanpak is ontwikkeld voor reparaties en taken. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 9 I 10 I Eens 

30. Ik ben tevreden over de nieuwe aanpak. 

Oneens I I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 8 9 IO I Eens 

31. Algemene toelichting/overige opmerkingen betreffende de nieuwe aanpak. 
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Bijlage 27 Resultaten Enqucte 

In deze bijlage worden de resultaten van de enquete besproken aan de hand van de 
onderwerpen van de enquete: 

1 . projecttaken 
2. labo-taken 
3. reparaties 
4. hulpmiddelen 
5. algemeen 

Bijlagen 

Bij de verwerking van de resultaten is het afdelingshoofd tot de groep projectleiders gerekend 
en de taakbeheerder tot de groep taakspecialisten. 

Ad 1. Projecttaken 
De resultaten van de gesloten vragen betreffende projecttaken zijn in tabel 6.1 opgenomen. 

Tabet 6.1: Evaluatie ro ·ecttaken 

. Gemiddeld 

Pro· ectleiders 7 9 8,1 
Taaks ecialisten 3 9 
De stappen van de plannings- en uitvoeringsfase warden correct 
doorlo en 
Pro·ectleiders 6 9 7,9 

3 9 
De sta en van de re en 
Pro· ectleiders 6 9 7,9 
Taaks ecialisten 4 9 7,4 
lk hen tevreden over de nieuwe aan ro ·ecttaken 
Pro· ectleiders 5 IO 8 
Taaks ecialisten 5 9 7,5 

Uit deze gegevens in combinatie met de gegeven antwoorden op de open vragen kan men 
concluderen dat men tevreden is over de ontwikkelde aanpak, maar dat de aanpak, volgens de 
taakspecialisten, nog niet correct wordt uitgevoerd. De vermoedelijke oorzaak is dat de 
projectleiders gedurende de geevalueerde periode nog weinig projecten planden. Hierdoor 
werden er in die periode nog veel projecttaken adhoc uitgevoerd. Dit vermoeden is gebaseerd 
op het gegeven dat de eerste twee fasen de laagste gemiddelden opleveren bij de 
taakspecialisten. Als er meer projecten gepland worden zullen juist in die eerste twee fasen 
de grootste verbeteringen merkbaar zijn. 

Ad 2. Labo-taken 
In tabel 6.2 zijn de resultaten van de gesloten vragen, betreffende labo-taken, weergegeven. 
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Tabet 6.2: Evaluatie Labo-taken 

I Laagste score I Hoogste score I Gemiddeld 
De stappen van de initiatiefase worden correct door/open 
Projectleiders I 8 I 9 I 8,3 
Taakspecialisten I 6 I 9 I 7,6 
De stappen van de plannings- en uitvoeringsfase worden correct 
door/open 
Proiectleiders I 3 I 9 I 6,7 I 

Taakspecialisten I 6 I 9 I 7,6 
De stappen van de re!!,istratiefase worden correct door/open 
Projectleiders I 8 I 9 I 8,3 
Taakspecialisten I 6 I 9 I 7,9 
lk hen tevreden over de nieuwe aanpak van Labo-taken 
Proiectleiders I 8 I 9 I 8,3 
Taakspecialisten I 5 I 9 I 7,8 

Uit deze resultaten en de antwoorden op de open vragen kan men concluderen dat men 
tevreden is over de ontwikkelde aanpak en dat de verschillende fasen correct worden 
doorlopen . De relatief !age score van de projectleiders, bij de vraag of de stappen van de 
plannings- en uitvoeringsfase correct worden doorlopen, werd veroorzaakt door een gewenste 
geringe aanpassing in de aanpak in deze fase. Deze aanpassing is, na overleg in de evaluatie
sessie, in de aanpak opgenomen. 

Ad 3. Reparaties 
In tabel 6.3 zijn de resultaten van de gesloten vragen, betreffende reparaties, opgenomen. 

a e . . va uatie reparatles T,b/63£ l 

I Laagste score I Hoogste score Gemiddeld 
De stappen van de initiatie- en uitvoeringsfase worden correct 
door/open 
Proiectleiders I 6 I 9 7,8 
Taakspecialisten I 5 I 10 7,5 
De stappen van de registratiefase worden correct door/open 
Projectleiders I 6 I 9 I 7,9 
Taakspecialisten I 3 I 9 I 6,8 
lk hen tevreden over de nieuwe aanpak van projecttaken 
Proiectleiders I 6 I 9 8 
Taakspecialisten I 7 I 9 7,9 

Uit de resultaten van de enquete kan geconcludeerd worden dat de medewerkers tevreden zijn 
over de ontwikkelde aanpak. Vee! taakspecialisten zijn echter nog niet gewend aan de 
turflijst. Dit verklaart de relatief lage score bij de registratiefase, van de taakspecialisten. Bij 
de terugkoppeling van de resultaten van de enquete, in de maandelijkse meeting van 
taakspecialisten, is het nut van de turflijst nog eens toegelicht. 

ad 4. Hulpmiddelen 
In tabel 6.4 zijn de resultaten van de gesloten vragen, betreffende hulpmiddelen, 
weergegeven. 
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Tabet 6.4: Evatuatie hut middeten 
. Laa ste score Hop · ste $Core. · Gemiddeld 

De checklist is een goede ondersteuning bij de taakdefiniering en -
toetichtin 
Pro'ectleiders 5 9 7,8 
Taaks ecialisten 5 9 7 ,2 
Het re aratie- en taakre istratie ormulier is duideli 'k 
Pro· ectleiders 6 9 8 

7 8,2 
araties is nutti 

Taaks ecialisten 2 10 
Er is votdoende ruimte 
Pro· ectleiders 

7,5 
middet 

9 

. Taaks ecialisten 9 7,3 

it 
Bijlagen 

Gedurende de evaluatie-sessie werd duidelijk dat de checklist weinig gebruikt werd. Bij de 
terugkoppeling in de maandelijkse meeting van taakspecialisten, is het nut van de checklist 
nog eens toegelicht. De checklist wordt momenteel vaker gebruikt. Men is tevreden over het 
reparatie- en taakregistratieformulier. De turflijst ondervindt weerstand, maar wordt wel 
toegepast. Om de weerstand te verlagen is het nut van de turflijst nog een keer toegelicht op 
de meeting van taakspecialisten . De korte termijnplanning van projectleiders scoort relatief 
laag bij projectleiders. De korte termijn planning meet de omvang van de capacateit dat door 
projectleiders aan reparaties wordt besteed. Deze omvang was in de periode dat deze enquete 
is afgenomen reeds via de korte termijnplanning vastgesteld. Daardoor scoorde de korte 
termijn planning relatief laag. 

Ad 5. Algemeen 
In tabel 6.5 zijn de resultaten van de gesloten algemene vragen weergegeven. 

a e .. va uatte lf?emeen Ti b t 6 5 E t . Al 

I Laagste score I Hoogste score I Gemiddeld 
Ik vind het goed dater een aanpak is ontwikketd voor reparaties en 
taken 
Proiectleiders I 7 I 10 I 9 
Taakspecialisten I 7 I 10 I 8,2 
Ik hen tevreden over de nieuwe aanpak 
Projectleiders I 7 I 9 I 8,4 
Taakspecialisten I 6 I 9 I 7,8 

Uit de resultaten van de enquete kan geconcludeerd worden dat er behoefte was aan een 
aanpak voor reparaties en taken en dat men tevreden is over de ontwikkelde aanpak. 
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Bijlage 28 lnleiding DTPM 

I n 1 e 
. 
1 d 

. 
1 n g 

DTPM 
Doel 

Coopers 
&Lybrand 

Karin Schmidt - TU Eindhoven 

Treffend 
Project 

Management 
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Woon.I Vooraf 

Doe!Treffend ProjectManagement (DTPM) is een projectmatige werkaanpak die ontwikkeld 
is door Coopers and Lybrand. In maart '97 heeft de afdeling Laboratorium Automatisering 
besloten haar projecten volgens deze werkaanpak te realiseren. Deze inleiding is geschreven 
voor iedereen die in aanraking komt met DTPM. De inleiding is echter niet uitgebreid genoeg 
om als handleiding te functioneren bij het toepassen van de methode. Hiervoor wordt 
verwezen naar het boek Doe!Treffend ProjectManagement (ISBN 90 900 2743 2) en de 
bijbehorende cursus. Deze cursus is een onderdeel van het standaard opleidingspakket van 
Janssen Pharmaceutica. 

Karin Schmidt 
Beerse, 1997. 
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I Kennismaking met een Projectmatige Werkaanpak 

Waarom een projectmatige werkaanpak? 

Om te voorkomen dat het werk of de opdracht: 
• uitloopt op zijn tijdschema 
• te duur wordt 
• een ongewenst of ongewild resultaat voortbrengt 
• constant verandert gedurende zijn uitvoering 

Bijlagen 

en om te voorkomen dat het team of de opdrachtgever haar/zijn betrokkenheid verliest. 

Een project is een menselijke inspanning die: 
• verandering tot stand brengt 
• samengestelde doelstellingen en doeleinden heeft 
• uniek is 
• beperkt is in tijd en reikwijdte 
• de inzet vergt van een verscheidenheid van mensen, met verschillende vaardigheden, 

verantwoordelijkheden en bekwaamheden 

Wat is een projectmatige werkaanpak? 

Kenmerkend voor een projectmatige werkaanpak zijn: 
• ' think before you act' 
• van ruw/globaal naar nauwkeurig/gedetailleerd 
• het maken en opvolgen van afspraken tussen betrokkenen 
• geanticipeerde actie in plaats van reactie 

Een projectmatige werkaanpak betekent altijd: 
• focus op resultaten 
• beheersen 
• beslissingen nemen 

Maar ook: 
• samenwerken in een projectorganisatie 
• afstemmen van de projectorganisatie op de bestaande operationele organisatie 

Focus op resultaten 

Focus op wat bereikt moet worden, voordat gefocused wordt op hoe het projectresultaat 
bereikt gaat worden. 
Focus op resultaten leidt tot: 
• het vooraf identificeren van de risico's 
• het zichtbaar en meetbaar maken van de voortgang 
• het verkleinen van onzekerheden 
• het structureren van de besluitname 
• het stimuleren en coordineren van de communicatie 
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Gevolgen van een projectmatige werkaanpak 

In onderstaand figuur staan de gevolgen van een projectmatige werkaanpak opgesomd voor 
de opdrachtgever, de projectteamleden, de projectleider en de bestaande operationele 
organisatie . 

.__ ___ v_o_o_r_d_e_o_p_d_r_a_c_ht_g_e_v_e_r __ ~I ~I ___ v_o_or_d_e_p_ro_1_· e_c_tt_e_a_mJ_ed_e_n __ __. 

• geen betrokkenheid zonder 
verplichtingen 

• geen ad-hoc veranderingen 
• meer zekerheid 
• beheersbaarheid 

Voor de projectleider 

• betrokkenheid 
• duidelijke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 
• professioneel 

• afspraken nakomen 
• nieuwe ervaringen opdoen 
• (begrensde) autonomie in eigen werk 
• afdelingsbelangen loslaten 

Voor de bestaande operationele 
organisatie 

• verlagen van afdelingsgrenzen 
• focus op resultaten 
• tijdelijke ervaring van onwennigheid 
• verstoring van de dagelijkse routine 

Figuur I: De gevolgen van een projectmatige werkaanpak 
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11 De Pro_jectaanpak 

De fasen van de projectaanpak 

De projectaanpak bestaat uit drie fasen: 
1. Initiatiefase 
2. Uitvoeringsfase 
3. Voltooiingsfase 
In figuur 2 staan de drie fasen weergegeven. Het planningteam voert de initiatiefase uit en het 
projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoeringsfase en de voltooiingsfase. Leden van het 
planningteam kunnen oak opgenomen warden in het projectteam. De projectleider vormt hier 
een voorbeeld van. 

Planningteam Projectteam 

Initiatie Uitvoering Voltooiing 

• Valideer de behoefte voor een • Organiseer de integratie in 
project 

Identificeer 
lijnactiviteiten 

Zet middelen - Middelen 
activiteiten • Definieer het project O"VOO< - Beleidslijnen en 

- Projectomschrijving Beloon activiteiten procedures 
- Objectieven en erken - Organisatorische structuur 

Reikwijdte team -

Volg op la_n .. • Stel finaal rapport op 

• Plan het project en controleer act1v1te1ten 
- Bepaal risico 's en mijlpalen • Verzamel nuttige ervaringen 

beperkingen en activiteiten 
- Maak mijlpalenplan 
- Leg verantwoordelijk-

heden vast 
- Bepaal budget en 

middelen 

• Stel een projectteam samen 

Figuur 2: De projectaanpak 

1. De initiatiefase 
De behoefte voor een project wordt vastgesteld in de aanvraagprocedure. Tevens wordt in de 
aanvraagprocedure een startdatum bepaald, rekeninghoudend met de capaciteitsbezetting. Het 
project start met het opstellen van de projectdefinitie. In de projectdefinitie zijn de 
projectomschrijving, de objectieven en de reikwijdte opgenomen. Pas nadat de 
projectdefinitie door alle betrokkenen is goedgekeurd, kan begonnen warden met het 
opstellen van het projectplan . In het projectplan zijn de risico's en beperkingen opgenomen, 
het mijlpalenplan, het verantwoordelijkheidsschema en het budget en de benodigde middelen. 
Het mijlpalenplan en het verantwoordelijkheidsschema warden in hoofdstuk 3 behandeld. De 
samenstelling van het projectteam volgt uit het verantwoordelijkheidsschema. De 
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projectdefinitie en het projectplan vormen tesamen de projectfundering, zie figuur 3. De 
projectfundering is het eindresultaat van het planningteam. Als de projectfundering door alle 
betrokkenen is goedgekeurd kan de uitvoeringsfase beginnen. 

• Project-omschrijving 
• Objectieven 
• Reikwijdte 

• Mijlpalenplan 
• Verantwoordelijkheden 
• Risi co' s/beperkingen 
• Budget en middelen 
• Verklarende woordenlijst 

Figuur 3: De projectfundering 

2 . De uitvoeringsfase 

Het projectteam start met het opstellen van het activiteitenschema. Hiervoor moet men de 
verschillende activiteiten identificeren, middelen reserveren en de activiteiten plannen. Als 
het activiteitenschema is opgesteld en goedgekeurd door alle projectteamleden, kan de 
uitvoering beginnen. Om de twee weken wordt het activiteitenschema in het projectoverleg 
opgevolgd en wordt het voortgangsrapport ingevuld. Tevens wordt in het projectoverleg het 
activiteitenschema voor de komende vier weken vastgesteld. In hoofdstuk 3 wordt het 
activiteitenschema met voortgangsrapport behandeld. De projectleider is verantwoordelijk 
voor de opvolging van het project. De motivatie van het projectteam kan verhoogd worden 
door het team bij het bereiken van een mijlpaal te belonen. Deze beloning kan allerlei vormen 
aannemen. Als de laatste mijlpaal bereikt is gaat de voltooiingsfase van start. 

3. De voltooiingsfase 

Het eindresultaat van het project dient ge"integreerd te worden in de omgeving van de 
gebruikers. Verantwoordelijkheden voor het gebruiken en het onderhouden van het 
eindresultaat van het project moeten vastgelegd worden. Vervolgens dient het project 
geevalueerd te worden en de resultaten van de evaluatie dienen vastgelegd te worden in een 
rapport. Hierbij is het belangrijk dat leerpunten worden verzameld en worden besproken op 
het maandelijks overleg van projecten. Aandachtspunten van de evaluatie zijn onder andere: 
• projectplanning 
• ratio geplande kosten en werkelijke kosten 
• organisatie van het project 
• nieuwe kennis/expertise 
• documentatie 
• communicatie 
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III De Hulprniddckn 

Doeltreffend Projectmanagement wordt door vier hulpmiddelen ondersteund, deze zijn: 
I. Het mijlpalenplan 
2. Het verantwoordelijkheidsschema 
3. Het activiteitenschema 
4. Het voortgangsrapport 

Doeltreffend Projectmanagement maakt gebruik van twee planningsniveaus, zie figuur 4. Het 
mijlpalenplan en het verantwoordelijkheidsschema vindt men terug op het eerste 
planningsniveau. Op dit niveau wordt een globale planning opgesteld van het gehele project. 
Op het tweede planningsniveau wordt een gedetailleerde planning opgesteld aan de hand van 
een activiteitenschema. Het activiteitenschema geeft de planning voor de komende vier 
weken weer. Het voortgangsrapport geeft aan of de activiteiten volgens planning verlopen. 

M ijlpalenplan 

■ specificeert tussentijdse 
resultaten over het gehele 
project 

■ geeft end-to-end relaties 
tussen mijlpalen weer 

Project 
verantwoordelijkheidsschema 

■ legt verantwoordelijkheden 
vast 

■ schatting werktijd per 
functie , per mijlpaal 

■ schatting doorlooptijd per 
mijlpa al 

■ overzicht via Gantt-chart 

Activiteitenschema en voortgangsrapport 

■ verantwoordelijkheidsschema op activiteitenniveau 
■ lijst van ac tiviteiten 
■ voortgangsrapport 

Figuur 4: Planning op twee niveaus 

l. Het mijlpalenplan 

Een mijlpalenplan heeft de volgende karakteristieken: 
• specificeert resultaten door het hele project heen 
• beschrijft wat te bereiken, niet hoe het bereikt moet worden 
• bestaat uit een aantal toestanden 

Een mijlpalenplan bestaat uit: 
I . mijlpalen 
2. resultatenpaden 
3. overige projectgegevens 

In figuur 5 is een voorbeeld van een mijlpalenplan weergegeven. 
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MIIESTONE PLAN Corrpany. ProjectMw: 

Jan;sen Phamnceltica RJns Varner Auwm 

al:!~ "' "' "' Projttt: Omt Issue Dale 
bl)~ a -~ -~ C::::, 

·a 13 ~ ,:, lllltruJTertari inn PST 26/05/97 
Plarred ·- u ,::: ~ ~ 

~£ 0 > "' Dile: 
Cll ci:: 

1P SW Ya Re Mlestores: Report date: 

30'04/97 KPS 
Keu:ze van PLC-snri~oftware en 
ciTormtowafiesoftware ~rmakt 

OCG 
D:sign kwalifikatie van I IOmnkolom-

16/CYJ/97 ,200rrmkolorropstelling. porrprmclules en 
irterfacing q:ig;:steld en ~~ketrd 

20/CYJ/97 PBG, 
Prijsaanvra~n van de S)Steemmrrporerren 

~plaatst 

FTP 
Ftrctiorrel testpro«>kol voor de 

1/09/97 kolorropstelling:n en porrprmclulen 
~teld. 

30'09/97 RKM 
Kolorropstelling:n en porrprmclulen 

I !!erealiseerd 

Figuur 5: Het mijlpalenplan 

Ad I. Mijlpalen 

Bijlagen 

Approwdby: Approval 
date: 

26/05/97 

Mijlpalen zijn bakens op de weg naar het finale objectief. Het zijn controlepunten om te 
verzekeren dat het project nag op de goede weg is en om het project naar zijn finale 
bestemming te leiden. De vierkante blokken in het mijlpalenplan geven de mijlpalen weer, zie 
figuur 5. In de kolom naast de vierkante blokken, staat een korte omschrijving van de 
mijlpaal. In de kolom naast de omschrijving van de mijlpaal, is ruimte gereserveerd voor 
opmerkingen betreffende de voortgang van het project. 

Ad 2. Resultatenpaden 
De mijlpalen warden gegroepeerd in resultatenpaden. De resultatenpaden bevatten mijlpalen 
die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. De resultatenpaden kunnen een weergave zijn van: 
• domeinen waarin resultaten warden bereikt 
• objectieven van het projectplan 
• aandachtsgebieden 
• risicogebieden 
In het mijlpalenplan staan de resultatenpaden boven de vierkante blokken weergegeven, zie 
figuur 5. De mijlpalen die onder elkaar liggen behoren tot hetzelfde resultatenpad . 

Ad 3. Overige gegevens 
• Planned date 

In de linkerkolom staat de geplande datum weergegeven waarop de mijlpaal wordt bereikt . 
• Company 

De naam van het bedrijf waar het project wordt uitgevoerd. 
• Project 

De naam van het project. 
• Project Mngr. 

De naam van de projectleider. 
• Chart Issue Date 

De datum waarop het mijlpalenplan is opgesteld. 
• Approved by 
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De naam van de persoon die hoofdverantwoordelijk is. 
• Approval date 

De datum waarop het mijlpalenplan is goedgekeurd. 
• Report date 

De datum waarop het mijlpalenplan gerapporteerd wordt. 

2. Het verantwoordelijkheidsschema 

In figuur 6 is het verantwoordelijkheidsschema weergegeven. 

PROJECT RESPONSIBILITY CHART Departments, Functions, Types of Resources 

Cl 
Project: X • elll!t:utes the wort C 

D - 1.akcs deci-.ions solely ·c 
lnstrumentarium PST a, 

d - takes dcci-.ions j.)irltly a, 
P - rm.nag cs progress C 

Chart Issue/ dale Approved by: ·o, 
T - pmvidcs tr.tining C 

26/05/97 C - 1111 s t he consu lted l'! w 
l'! a, en J . OIJSI he infonn:d 0 "' -"" C a, 

Periodlenglh Target com pie don: A - avaibhle fo r ;u.lvi. .. e "' ·2 ii; 2 () 
en C e C .c Cl .!a 

month 2/03/98 Q - qualir.y a-. .rnr,uu.-e 0 
a, a, ii; "' «i a. 

a. Cl Cl "O 
C ·u en "iii "' .c 

Wak Period: 1/ 1(}'96 E "iii E a, () 

E E a, ~ ~ 
a. en 
en .E 

Cent. 96 97 Milestones: 2 a, a, a, a, -"" en a, <ii ·e ·e "' a, 

D 10 11 12 1 2 J 4 5 6 7 8 9 No >- >, >- "' .c 
Cl) Cl) Cl) a. a. I- (.) 

KPS Keuze PLC&Software gemaakt D d I I I 

250 DOG 
Design kwalificaties 

DX XC 
opgesteld&goedgekeurd 

l:!J C Xd 00 I X f() 

40 PBG 
Prijsaanbiedingen beoordeeld en 

1 
bestellingen geplaatst 

I I XO «ii Cd 

--- Functioneel testprotokol 
40 FTP opgesteld en uitgevoerd 

I X 2( X :!J I 

132 RKM 
Kolomopstellingen en 
pomprnodulen gerealiseerd 

I I I p 12 I X 1:D 

,-,-
APS PLC&Software geaccepteerd DX Xd I I I 

Figuur 6: Het verantwoordelijkheidsschema 

Het verantwoordelijkheidsschema legt de verantwoordelijkheden per mijlpaal vast. Voor 
iedere mijlpaal staat aangegeven welke afdeling en/of functie betrokken is bij het behalen van 
de mijlpaal. In het verantwoordelijkheidsschema staan deze afdelingen en/of functies 
rechtsboven weergegeven. De rol van iedere afdeling/functie per mijlpaal staat rechtsonder 
weergegeven door een symbool. De verschillende rollen zijn: 
X voert het werk uit 
D neemt beslissingen alleen 
d neemt beslissingen in overleg 
P geeft leiding aan voortgang 
T geeft training 
C moet geraadpleegd warden 
I moet ge'informeerd warden 
A beschikbaar voor advies 
Q gaat na of aan alle kwaliteitseisen is voldaan 
Bij ieder symbool staat het geschatte aantal werkdagen weergegeven, dat door de 
afdeling/functie besteed moet warden aan het bereiken van de betreffende mijlpaal. 
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3. Het activiteitenschema 

In het activitei tenschema worden de verantwoordelijkheden per activiteit weergegeven. Er 
zijn twee verschillen met het verantwoordelijkheidsschema: 
1. weergave van verantwoordelijkheden per activiteit in plaats van per mijlpaal; 
2. weergave van betrokken personen in plaats van afdelingen en/of functies. 
De activiteiten zijn per mijlpaal gegroepeerd 
In figuur 7 staat een voorbeeld van een activiteitenschema weergegeven. 

ACTIVITY SCHEDULE Functions, Types of Resources 

Project: MIiestone No. X - executes the work 
D - takes decisions solely 

INNS.PST d - takes dec isions jointly 

Chart issue/date Approved by: P - manages progress 
T - provides tra ining 

26/05/97 C - must be consulted ~ 
I - must be informed Q) 

Period length Target completion: 3: E A - available for advise C :, 
0 <t: "' week Q - quality assurance C 0 Q) 0 iii 

Q) __J 
C Q) 

C C -0 "' "' W"'1< Period: 21/04/97 ·# Q) "' C > J: O> > "' C > ~ a; 
Cont. mei jun # Activity/Task Name: 0 t apr Q) (/) C ~ 

:'i .0 C 
~ "' D 17 18 19 20 21 22 23 24 No. ~ 

0 
~ -, IL IL -5 DOG Ontwerpbespreking gevoerd X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 I 

-... 
DOG Definitief ontwerp gemaakt en 

0 C 
X 

1 X 4C C 5 
goedgekeurd d 

5 -~ DOG Detailtekeningen gemaakt I p X 5 

1 
-'9 PBG Prijsaanvragen verstuurd I X 1 

Bestellingen geplaatst en D 
1 PBG 

geleverd 
d 

X 
1 

Figuur 7: Het activiteitenschema 

4. Het voortgangsrapport 

(/) 
Q) 
> 
Q) 

"' a: 
0 
Q) 

__J 

De activiteiten uit het activi teitenschema worden opgevolgd via het voortgangsrapport. Het 
voortgangsrapport wordt naast het activiteitenschema afgedrukt. In figuur 8 is ingezoomd op 
het voortgangsrapport. De activiteit wordt opgevolgd aan de hand van de volgende rubrieken: 
• Work done, het aantal werkdagen dat reeds aan de activiteit is besteed. 
• Work to do, het aantal werkdagen dat nog nodig is om de activiteit te realiseren. 
• Estimated Completion, de geschatte datum waarop de activite it wordt afgerond. 
• Quality accepted, is de kwaliteit beoordeeld en aanvaard? 
• Responsibility Chart kept, wordt het verantwoordelijkheidsschema in acht genomen? 
• Change required, moeten de specificaties worden veranderd? 
• Waiting time, is er uitstel nodig? 
• Special problem, is er een ander probleem? 

Indien bij de laatste rubriek "ja" wordt ingevuld kan dit probleem onderaan het formulier 
nader toegelicht worden aan de hand van de volgende rubrieken: 
• problem description 
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• likely cause 
• possible consequences 
• suggested action 
• supporting information 

!PROGRESS REPORT ACTIVITY SCHEDULE 

Consequence for M llestone Plan: Project: 

IN NB .PST 

Suggested text on M lies tone Report: Chart Issue/date 

2 6 /0 5 /9 7 

Period length 

week 

W ork Work E s t ' d a ua 111 v R • s p ' y C han g e W altlng s pe C la I W or k P • rlo d : 2 1/04 /9 7 

d o ne to do com pl'n a cc• pt chart re q 'd tlm a problem Co n1. • p' m • I i"" 

ke p I D , 7 " , 9 20 21 22 23 24 -5 y y " 5 -5 y y " 5 

-5 y y " 5 

-0 ,5 0 , 5 y y " ' 

' ' 
Add itlo n a I com men ts 

probl e m description 

lik e ly ca us e 

- possible c on se qu e n ce 

s ug ges t ed action 

s upporting inf o rm a t io n 

Figuur 8: Het Voortgangsrapport 
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