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Abstract 

ABSTRACT 

This report presents the results of a risk analysis, applied to the 'Latam-project' within Philips CE 
Hasselt in Belgium. For this purpose the Risk Diagnosis and Management method (RDM) was 
applied to guide the research. The contents and interpretation of this report should contribute to 
the successful course of the 'Latam-project' as well as to future innovation projects within Philips 

CE Hasselt. 
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Voorwoord 

VOORWOORD 

Dit rapport betreft de eindrapportage van het afstudeerproject in het kader van de opleiding tot 
technisch bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit rapport staat 
een model centraal dat het mogelijk maakt voor innovatieprojecten de relevante projectrisico's te 
identificeren, te categoriseren en te beheersen. Aan de hand van dit model is in dit 
afstudeerproject een risico-analyse uitgevoerd op het zogenaamde 'Latam-project' binnen Philips 
CE Hasselt te Belgie. Het afstudeerproject is uitgevoerd gedurende de periode januari 3, 1996 -
augustus 15, 1996. 

De totstandkoming van dit rapport was onmogelijk geweest zonder de bijdrage van velen. 
Daarom gaat mijn dank uit naar een ieder die tijd en moeite heeft genomen om het 
afstudeerproject te ondersteunen. In het bijzonder wil ik alle leden van het 'Latam-projectteam' 
en alle leden van het 'verbeterteam Integraai Risico Management' bedanken. 

Verder wil ik de begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, H.H. van Mal en J.I.M. 
Halman, bedanken voor hun begeleiding tijdens dit afstudeerproject. 

Tenslotte wil ik Merel Wijnands en Raoul Wijnands bedanken voor het leveren van opbouwende 
kritiek tijdens de totstandkoming van dit rapport. 

Audre Beenen 

Hasselt, augustus 1996 
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Summary 

SUMMARY 

This report is the result of a study carried out as the final part of the Masters Program in 
Industrial Engineering and Management Science at the Eindhoven University of Technology. The 

graduate project was conducted in Philips Consumer Electronics Hasselt where multi-media 
applications are developed and produced. The graduate project was executed during the period 3 

January 1996 - 23 August 1996. 

Goal and approach of this graduate project 

The goal of this graduate study was to develop an instrument in order to identify and manage 
technical, organizational and commercial risks that may occur in product innovation projects 
carried out within Philips CE Hasselt. 

A number of activities are necessary to realize this goal. First of all the organization in which this 
study was conducted is described, in this way a better understanding of the company in which the 
risk instrument has to be introduced is attained. In order to develop a good instrument to identify 
and manage project risks, it is necessary to understand how product innovation projects in Philips 
CE Hasselt are carried out and how the project risks are already controlled. With this 
understanding it is possible to develop a well-fitting instrument to identify and manage project 
risks for Philips CE Hasselt. After developing the instrument, the instrument has to be tested in a 
real product innovation project. Finally the instrument has to be evaluated to see if it has any 
potential application for Philips CE Hasselt. 

Product innovation project within Philips CE Hasselt 

Philips Industrial Activities NV started in 1954 as a production center with its own extensive 
development department. During the last few years the emphasis is shifted towards the last stages 
of the development of products and the preliminary and trial production. Philips Industrial 
Activities NV consists of three Philips-units. These are: EMT, which develops, produces and sells 
measuring instruments for electronics fabrication; PMF, which produces metal and plastic 
components and tools; CE (Consumer Electronics), in which this graduate study was conducted, 
which develops and produces CD-interactive, CD-recordable/erasable, CD-mechanism and Set 
Top Boxes (satellite or cable receivers). The activities of Consumer Electronics are based on the 
following mission statement: Development and selective production of innovative multi-media 
interactive products and the connected key-components. 
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Summary 

Clients approach Philips CE Hasselt with a vague product concept. A project manager is· 

appointed to carry out the development assignment for the client. The project manager composes 

a project team to fulfil the development assignment. People of the different functional 

departments take place in this project team. One of the first tasks of the project team is to draw up 

a project plan on the basis of the 'Generic Plan'. This 'Generic Plan' is a general activity network 

in which are discribed the activities (with time indications) that have to be carried out during a 

product innovation project by the different departments. To reduce the complexity and 

uncertainty of the product innovation project the project plan is phased through ten milestones. 

Another way the 'Generic Plan' deals with uncertainty is by the prescription of Failure Mode and 

Effect Analyses, tests and simulations. 

A product innovation project was evaluated to investigate how the different departments control 

risk during an innovation project. The instrument, that will be developed, to identify and manage 

risk has to take into account the outcome of this evaluation. The important conclusions of this 
evaluation are: 

• The 'Generic Plan' only takes technical risks into account; 
• FMEA's, tests and simulations are especially described for the creation and realization phase. 

There is insufficient risk management in the concept phase, where the decisions are made that 
will influence the course and success of the innovation project; 

• All departments deal with risks in their own way (there is no overall-approach). In this way it 
is impossible to give a total-view of the risks of an innovation project; 

• Generally speaking, the technical risks are identified only, no adequate actions are taken to 
reduce the risk or to anticipate the consequences. 

From these conclusions the following attention points are derived for development of the risk 
instrument: 

• The instrument to identify and manage risk has to investigate technical, commercial as well as 
organizational risks; 

• These project risks must be identified in the concept phase of the product innovation project; 

• These risks must be classified after they are identified; 
• Actions must be taken first for the largest risks. 

Developing an instrument to identify and manage project risks 

Instead of developing a whole new risk instrument, Philips CE Hasselt has chosen to investigate 

the usefulness of the existing Risk Diagnosis & Management method (RDM method) to identify 

and manage technical, organizational and commercial risks that may occur in product innovation 

projects carried out within Philips CE Hasselt. The RDM offers a conceptual framework and the 

following successive steps to identify and value these project risks. 
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Summary 

• Identification of product innovation risks 

- describe the product, process, production equipment & production system 

- identify the critical technological aspects 

- identify the critical organizational and commercial aspects 

• Valuation of product innovation risks 

- rank the critical technological, organizational and commercial aspects with a Risk 
Questionnaire 

- map the risks in a Risk Topography 

- quantify the risks for the project as a whole 

• Decision making about the diagnosed risks 

- decide about the risk solution processes: individual - subgroups - plenary sessions 
- decide about the risk measures: accept - reduce - transfer - reject 

• Drawing up of a risk management plan 
- work out the risk measures in terms of time, resources, responsibilities 

- monitor & control the risk measures 

• Evaluation of the performed risk diagnosis 

The Risk Diagnosis & Management method applied to the Latam-project 

A satellite receiver (Set Top Box) is developed for the Latin American market in the Latam
project. This Set Top Box receives and decodes digital satellite signals from a broadcaster. A 
subscriber has to pay a monthly fee to watch a certain number of programs. In addition he might 
also choose to watch recent movies to be payed on a per film basis (pay-per-view system). The 

Latam-project is a complex, innovative and important project and was therefore chosen to 
investigate the practical value of the RDM method for Philips CE Hasselt. 

By means of individual interviews the critical technological, commercial and organizational 
aspects were identified. From this information an Interim-report Risk-inventory was made [ see 

enclosure 10]. This report describes the background and critical aspects of the Latam-project. 

Subsequently the identified critical aspects were evaluated by means of a Risk Questionnaire 

concerning certainty, the potential influence of the project team and the importance of the risk 

factor for the success of the project. This evaluation is necessary to classify the risks into more 

and less severe risks. The outcome of this valuation was presented in a Risk Topography [see 

enclosure 12], which indicates the most critical risk factors as well as the variety in the 

respondents answers. The Risk Topography was discussed with the project manager and the most 

critical risks were identified. Each critical risk was allocated to a person responsible for drawing 

up plans to manage the identified risks. All these plans are gathered into a Risk Management 
plan. 
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Summary 

Evaluation of the RDM method and its use for Philips CE Hasselt 

The RDM method was evaluated on the basis of the experiences gained with the execution of the 
RDM method in the Latam-project and on the results of an inquiry carried out amongst the 
project team members of the Latam-project. The main conclusion of this evaluation is: 

• The RDM method is a good method to identify and manage the risks which are related to a 
product innovation project. 

For future applications of the RDM method within Philips CE Hasselt recommendations are 
formulated. These recommendations are: a good introduction of the RDM method to the project 
manager and project team; commitment of the project manager to the activities and time 
investment necessary to perform the RDM method; in the beginning of the project dates must be 
agreed upon for the activities that have to be carried out; the RDM method has to be a permanent 
item on the agenda of the project meetings; discussion of the Risk Topography and a risk session 
is absolutely necessary; follow-up of the RDM method for each milestone in the project plan; the 
Risk Quick Scan and an overview of the classified project risk have to be a part of the 'Generic 
Plan'; introduction of the Risk Maturity Grid Table (see chapter 7) and Risk Maturity Grid as an 
alternative for respectively the Risk Questionnaire and Risk Topography. 
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Hoofdstuk I: De opdracht 

HOOFDSTUK 1: DE OPDRACHT 

In het afstudeerproject staat een opdracht centraal. In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van 
deze opdracht beschreven. Daartoe wordt in paragraaf 1.1 eerst de aanleiding tot de opdracht 
beschreven. Deze resulteerde in een voorlopige opdracht. Deze voorlopige opdracht moest echter 
al tijdens de start van het afstudeerproject warden aangepast omwille van een beslissing van 
Philips Hassell. Deze aanpassing leidde tot de uiteindelijke opdrachtformulering, die in 
paragraaf 1.2 beschreven wordt. Tenslotte wordt in paragraaf 1.3 het plan van aanpak 
beschreven. 

1.1 Aanleiding tot de opdracht 

De Faculteit Technische Bedrijfskunde van de TUE voert ieder jaar een strategisch programma 
uit. In het studiejaar 1995-1996 stond in het strategisch programma het KISS-project (Kwaliteit 
in Innovatie door Samenwerking en Synergie) centraal. De doelstelling van het KISS-project is: 
te achterhalen wat de kritieke succes- en faalfactoren zijn van een samenwerkingsproces in het 
produktcreatieproces. De probleemstelling van het KISS-project is dan ook: welke factoren 
be'invloeden het resultaat van de samenwerking tussen toeleverancier en uitbesteder in het 
produktcreatieproces? Dit afstudeerproject is een onderdeel van het KISS-project [Lit. 17]. 

Het strategisch programma bestaat voor de deelnemende studenten uit drie onderdelen. 
1. Een verdieping van de theoretische kennis. 
2. In een aantal concrete samenwerkingsprojecten onderzoeken hoe de samenwerking tussen 

uitbesteder en toeleverancier georganiseerd is en hoe deze samenwerking het resultaat van het 
produktcreatieproces be'invloedt. 

3. In een bedrijf een afstudeerproject uitvoeren dat aansluit bij het onderwerp van het KISS
project. In dit afstudeerverslag wordt dit derde onderdeel beschreven. 

De afstudeeropdracht in het kader van het strategische programma heeft een tweeledig doel. In de 
eerste plaats moet de opdracht aansluiten bij de probleemstelling van het KISS-project. In de 
tweede plaats moet de opdracht voor het bedrijf waarin het afstudeerproject plaatsvindt nuttig en 
concreet zijn. Philips CE Hasselt had een opdracht die aan beide doelstellingen voldeed. 

Philips CE Hasselt NV is een ontwikkelings- en produktiecentrum dat in opdracht van Philips
inteme klanten en exteme klanten produkten ontwikkelt en eventueel produceert. Philips CE 
Hasselt kreeg in december 1995 de opdracht om een Set Top Box (STB) voor Latijns-Amerika te 
ontwikkelen en produceren. Om deze ontwikkelingsopdracht uit te voeren had Philips CE Hasselt 
twee opties: 
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Hoofdstuk 1: De opdracht 

1. Philips CE Hasselt ontwikkelt de STB alleen. 
2. Philips CE Hasselt ontwikkelt de STB in samenwerking met de Philips-vestiging Business 

Unit Television Terminals (BUTT) in Suresnes (Frankrijk). 

Beide opties hebben hun voor- en nadelen; daamaast hebben beide opties risico's. De vraag voor 
CE Hasselt is wat de beste optie zal zijn. Deze vraag heeft geleid tot de oorspronkelijke opdracht, 
namelijk: 

Onderzoek wat de risico 's van de beide alternatieven zijn en wat deze inhouden, zodat Philips 
Hassell een gefundeerde keuze kan maken om de ontwikkeling al dan niet in samenwerking met 
BUTT te doen. 
Deze opdracht van Philips CE Hasselt sluit prima aan bij de probleemstelling van het KISS
project De risico's die bij de tweede optie -samenwerking tussen Philips CE Hasselt en BUTT
naar voren komen, kunnen onder andere vertaald worden naar factoren die het resultaat van de 
samenwerking tussen twee samenwerkingspartners beYnvloeden. 

1.2 Opdrachtformulering 

In de vorige paragraaf is de afstudeeropdracht beschreven, maar in de tweede week van het 
afstudeerproject koos Philips CE Hasselt voor de eerste optie: de ontwikkeling van de STB alleen 
doen. Hierdoor moest de oorspronkelijke opdracht aangepast worden. Deze aanpassing hield het 
volgende in. 

Philips Hasselt zal de STB voor Latijns-Amerika zelf ontwikkelen en daartoe een 
produktinnovatieproject opstarten. Om het produktinnovatieproject zo goed mogelijk te 
beheersen, past Philips CE Hassett een procedure toe waarmee op een gestructureerde wijze 
ontwikkelingsopdrachten worden uitgevoerd. Deze procedure is gebaseerd op Concurrent 
Engineering-principes en heeft geleid tot een algemeen activiteitennetwerkplan, het Generieke 
Plan. In dit Generieke Plan wordt het produktinnovatieproject in een aantal fasen opgedeeld, 
waardoor men beter in staat is het hele creatieproces te overzien. Door deze fasering van 
activiteiten ontstaan referentiepunten, waarop gemeten kan worden hoe het creatieproces vordert 
en of er aanpassingen dienen plaats te vinden. Hierdoor tracht men de complexiteit van het 
ontwikkelingsproces te verminderen en vindt er een stapsgewijze reductie van onzekerheid plaats. 
Toch blijven er bij het ontwikkelingsproces altijd projectrisico's bestaan. Daarom bestaat er 
behoefte aan een aanpak waarmee deze potentiele risico's tijdig waargenomen kunnen worden, 
zodat tegen deze risico' s adequate maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij moet niet alleen 
gekeken worden naar de technische risico' s; ook de commerciele en organisatorische risico' s 
moeten onderzocht worden. 

Van de bovenstaande uitgangssituatie wordt de uiteindelijke afstudeeropdracht afgeleid: 
• Ontwikkel een aanpak voor bet vroegtijdig diagnostiseren en daarna beheersbaar maken 

van de belangrijkste projectrisico's (technische, commerciele en organisatorische) die 
zich kunnen voordoen bij produktinnovatieprojecten bij Philips CE Hasselt. 
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Hoofdstuk I: De opdracht 

De te ontwikkelen aanpak moet bovendien rekening houden met een aantal voorwaarden, 
namelijk: 
• De aanpak moet passen binnen de bestaande aanpak van projecten binnen Philips CE Hasselt. 

• De aanpak moet een gunstige kosten/baten-verhouding hebben. 
• De aanpak mag geen keurslijf zijn, maar dient afhankelijk te zijn van het type project. 
• De aanpak moet integraal zijn, door zowel technische, organisatorische als commerciele 

risico's en hun onderlinge samenhang aan de orde te stellen. 

Van deze opdrachtformulering en voorwaarden zijn de volgende deelopdrachten afgeleid: 
1. N agaan hoe momenteel met risico' s wordt omgegaan tij dens produktinnovatieproj ecten. 
2. Een aanpak ontwikkelen die geschikt is om bij produktinnovatieprojecten de projectrisico's te 

diagnostiseren en te beheersen. 
3. De ontwikkelde aanpak toetsen met behulp van een concreet produktinnovatieproject. 
4. De ontwikkelde aanpak evalueren en het aangeven van de mogelijkheden van deze aanpak 

voor Philips CE Hasselt. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de aansluiting met het KISS-project verloren gegaan, door de 
keuze van Philips CE Hasselt de ontwikkeling zelfstandig uit te voeren. Om toch enigszins aan te 
sluiten bij het KISS-project, wordt beschreven hoe de ontwikkelde risico-aanpak het 
samenwerkingsproces in een produktinnovatieproject kan verbeteren en daarbij de projectrisico' s 
beheersbaar maakt (deelopdracht 5). 

1.3 Plan van aanpak 

Het afstudeerproject kan in drie fasen worden opgedeeld [Lit. 16]: 
1. orientatiefase 
2. doorlichtings- en oplossingsfase 
3. implementatiefase. 

In de orientatiefase wordt Philips CE Hasselt nader bestudeerd (hoofdstuk 2), teneinde beter 
inzicht te krijgen in het vervolg van het afstudeerproject en in de organisatie waarin het 
afstudeerproject wordt uitgevoerd. 

Tijdens de doorlichtings- en oplossingsfase wordt bekeken hoe Philips CE Hasselt nu omgaat met 
projectrisico's tijdens het produktinnovatieproces. Dit heeft tot doel ervoor te zorgen <lat de 
aanpak die ontwikkeld wordt, goed aansluit bij de manier waarop bij Philips CE Hasselt projecten 
worden uitgevoerd (hoofdstuk 3). Mede op basis van deze bevindingen wordt een aanpak 
ontwikkeld om projectrisico' s tijdens produktinnovatieprojecten te diagnostiseren en te beheersen 

(hoofdstuk 4). 
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In de implementatiefase wordt de ontwikkelde aanpak getoetst met behulp van een concreet 
produktinnovatieproject (hoofdstuk 5). Op basis van deze praktijktoets wordt de aanpak 
geevalueerd en wordt onderzocht hoe nuttig de aanpak voor Philips CE Hasselt is (hoofdstuk 5 en 
7). Daarnaast wordt aangegeven hoe de ontwikkelde aanpak kan bijdragen aan het verbeteren van 
het samenwerkingsproces in een produktinnovatieproject (hoofdstuk 6). 

Dit rapport is het resultaat van mijn eindwerk bij Philips CE Hassell. In de volgende 
hoofdstukken wordt een onderzoek beschreven naar de toepassingsmogelijkheden van een 
aanpak, gericht op het identificeren en beheersbaar maken van projectrisico 's. Bij de start van 
produktinnovatieprojecten is de koers en het uiteindelijke resultaat vaak nog onbekend. Door 
systematisch in te gaan op de mogelijke risico 's van het project, wordt getracht de onzekerheden 
van een produktinnovatieproject beter beheersbaar te maken. Ook wordt beschreven hoe de 
aanpak eraan kan bijdragen het samenwerkingsproces tussen twee partners in een 
produktinnovatieproject goed te laten verlopen. Maar eerst zal in het volgende hoofdstuk worden 
beschreven in welke organisatie dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden. 
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Dit afstudeerproject vindt plaats bij Philips CE Hasselt. Om Philips CE Hasselt goed te kunnen 
plaatsen, wordt eerst een beeld geschetst van Philips Electronics NV Een onderdeel van Philips 
Electronics NV is Philips Industrial Activities Hasselt NV De structuur van Philips Industrial 
Activities Hasselt NV wordt uitgelegd, om vervolgens in te zoemen op Philips CE Hasselt. Na een 
omschrijving van Philips CE Hasselt warden de verschillende afdelingen van CE Hasselt 
besproken. In dit afstudeerverslag wordt de situatie beschreven zoals die in januari 1996 was. 

2.1 Philips Electronics NV 

Op 15 mei 1891 is Philips Gloeilampenfabriek NV opgericht. Deze gloeilampenfabriek is 
uitgegroeid tot een multinationale onderneming. Het concern heeft nu, in 1995, onder de naam 
Philips Electronics NVwereldwijd 265.000 werknemers en een omzet van 1180 miljard BEF [Lit. 
24]. Van deze omzet wordt 53 procent in Europa behaald, 21 procent in Noord-Amerika en 17 
procent in Azie. Het Philips concern is onderverdeeld in 8 produktdivisies: Lighting, Sound & 
Vision, Business Electronics, Domestic Appliances & Personal Care, Components, 
Semiconductors, Medical Systems en Industrial Electronics. Deze produktdivisies zijn op hun 
beurt weer onderverdeeld in een aantal business units, zoals Philips Media, Philips Consumer 
Communications, Car Systems en toeleveringsgroepen zoals Plastics en Metaalwaren. De klanten 
van Philips worden produkten, systemen en diensten aangeboden, onder andere op het gebied van 
verlichting, consumenten-electronica, muziek en film, multi-media, huishoudelijke apparaten en 
produkten voor persoonlijke verzorging, componenten, halfgeleiders, communicatiesystemen, 
medische systemen en industriele elektronica. Dit afstudeerwerk is uitgevoerd in een onderdeel 
van dit Philips Electronics NV, namelijk in Philips Industrial Activities Hasselt NV in Belgie. 

2.2 De structuur van Philips Industrial Activities Hasselt NV 

Philips Industrial Activities Hasselt NV (PIA Hasselt NV) is m 1954 opgestart als een 
produktiecentrum, met een eigen uitgebreide ontwikkelingsafdeling. Door de jaren heen is het 
accent steeds meer komen te liggen op de laatste stadia van de ontwikkeling van produkten en de 
verzorging van aanloop- en proefproduktie. PIA Hasselt NV bestaat uit drie Philips-units, te 
weten: Consumer Electronics (CE), dat onder andere CD-i (CD-Interactive), CD-R/E (CD
Recordable/Erasable ), CD-mechanismen, DVD-video ( digitale videodisc-Video), DVD-i ( digitale 
videodisc-Interacrtive) en Set Top Boxen ontwikkelt en produceert; Electronic Manufacturing 
Technology (EMT), dat onder andere meetapparatuur voor de electronica-fabricage ontwikkelt, 
produceert en verkoopt; en Plastics & Meta/ware Factories (PMF), dat metalen onderdelen 
produceert en gereedschappen aanmaakt. Van deze drie is CE duidelijk de grootste met 1200 
werknemers, gevolgd door PMF met 121 werknemers en EMT met 32 werknemers. De structuur 
van Philips Hasselt is in figuur 1 weergegeven. 
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Dit afstudeerproject vindt plaats in de Philips-unit Consumer Electronics Hasselt. In paragraaf 2.3 
zal daarom Philips CE Hasselt nader omschreven worden. Daarna worden in paragraaf 2.4 de 
verschillende afdelingen van CE Hasselt beschreven. 

PIA Hasselt NV Directie 

Personeelszaken Fincance & Accounting 

Accommodation Mgt. Veiligheid 

CE EMT PMF 

Figuur 1: De structuur van Philips Industrial Activities Hasselt NV 

2.3 Omschrijving van Philips CE Hasselt [Lit. 18] 

De missie van Philips Hasselt luidt: 1] Ontwikkelen en selectieve produktie van innovatieve 
multi-media interactieve produkten en daarmee verbonden key-componenten. 2] Optreden als een 
betrouwbare en professionele partner voor ontwikkeling en produktie. 3] Ondersteuning leveren 
aan diverse onderaannemers. 4] Aanbieden van oplossingen die geheel aansluiten bij de wensen 
van de klant. In 1995 bedroeg de omzet van CE Hasselt 15,5 miljard BEF. In het navolgende 
zullen de ontwikkeling, produktie, klanten, leveranciers, concurrenten en de omgeving van CE 
Hassett beschreven worden. 

Ontwikkeling 
Philips CE Hasselt heeft specifieke kennis vergaard op het gebied van laser-optische 
ontwikkeling, compressietechnieken/-software en apparatenbouw [Lit. 21]. In bijna alle gevallen 
benadert een klant Philips CE Hasselt met een ruw produktconcept dat door CE Hassett verder 
ontwikkeld en eventueel geproduceerd wordt. Produktontwikkeling vindt plaats voor 
kemmodules van CD-afspeelapparatuur (laser-optische elementen en laders) en apparaten voor 
CDi, CD-R/E, Audio en Set Top Box-toepassingen. In bijlage 2 zijn voor de huidige produkten 
van CE Hassett de produkt-markt-combinaties weergegeven. 

Produktie 
De massaproduktie vindt grotendeels plaats in landen waar lagere lonen gel den dan in Belgie ( en 
Nederland). Voor deze produkten vindt de proef- en aanloopproduktie wel in Hassett plaats. 
Zodra de produktie rijp is voor massaproduktie, wordt deze naar lage-loon-landen getransfereerd. 
De produktie van grote series van CD-spelers en CD-mechanismen vindt bijvoorbeeld plaats in 
het Verre Oosten, terwijl de CDi-spelers ook in Polen worden geproduceerd. Een enkel produkt 
zal in zijn geheel in Hasselt geproduceerd en geassembleerd worden. Dit zijn produkten in kleine 
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series en produkten met nieuwe technologieen. Voorbeelden hiervan zijn de CDi-minisets en de 
Set Top Boxen. 

Klanten 
De klanten van CE Hasselt kunnen in twee groepen worden ingedeeld. De ene groep omvat de 
Philips-units, die voor 90% van de omzet van CE Hasselt zorgen. Deze Philips-units vaardigen 

ontwikkelings- en produktieorders uit die in de lijn van hun desbetreffende produktranges liggen. 
De belangrijkste Philips-inteme klanten van CE Hasselt zijn: 

• Philips Key Modules (PKM), verantwoordelijk voor de ontwikkeling van componenten 
zoals CD-mechanieken en laser-aftasteenheden. 

• Sound & Vision, verantwoordelijk voor Cdi-apparaten en Set Top Boxen. 
• Audio, verantwoordelijk voor mini-audiosets en losse audiocomponenten. 

De andere groep, die zorg draagt voor I 0% van de omzet, bestaat uit exteme klanten. Dit zijn 
bedrijven die niet binnen het Philips-concern staan. De opdrachten van deze groep zijn heel 
divers, maar sluiten aan op de produktrange en de kennis die aanwezig is binnen CE Hasselt. In 
bijlage 3 zijn voor de belangrijkste produkten de inteme en exteme klanten en de waarschijnlijke 
produktieaantallen voor 1997 weergegeven. 

Leveranciers 
CE Hasselt onderscheidt drie soorten leveranciers. Ten eerste de inteme leveranciers: Philips
bedrijven die onderdelen of sub-assemblies leveren. Ten tweede de leveranciers die 
verbruiksgoederen leveren. En ten derde de leveranciers die delen leveren voor de produktie. In 
deze laatste groep zitten ongeveer 400 leveranciers, die voomamelijk op basis van prijs gekozen 
worden. Er wordt gestreef d naar het verminderen van het aantal leveranciers door meer produkten 
of samengestelde produkten uit te besteden aan een leverancier. De leveranciers van Philips 
worden naar leveringsprestatie, prijzen en serviceprestatie geclassificeerd in een groene, gele en 
rode categorie. De leveranciers uit de groene categorie voldoen aan de kwaliteitseisen en de 
verwachtingen die Philips aan hen stelt. De leveranciers uit de gele categorie hebben in het 
verleden een fout gemaakt of voldoen op kleine punten niet aan het verwachtingspatroon. De rode 
categorie bevat naast onbekende en nieuwe leveranciers ook leveranciers die duidelijk niet 
voldoen aan de kwaliteitsnormen van Philips. 

Concurrenten 
Het ontwikkelings- en produktiecentrum CE Hasselt heeft specifieke kennis in huis. Vooral 
vanwege het combineren van ontwikkeling en produktie is CE Hasselt interessant voor haar 
klanten. CE Hasselt is gespecialiseerd op het gebied van laser-optische componenten, 

apparatenbouw en verscheidene technieken, zoals datacompressie. Er zijn ook andere fabrikanten 
actief in de ontwikkeling en produktie van produkten die CE Hasselt ontwikkelt en/of produceert. 
Zo is Goldstar tevens bezig met CDi-apparatuur, en zijn vele Japanse bedrijven actief in de audio

markt en in de markt voor CD-mechanismen. Ook op de STB-markt zijn een aantal Japanse en 
Amerikaanse bedrijven actief; de grootste concurrenten op dit gebied zijn Sony en Thomson. Op 
de concurrenten van STB-en heeft Philips Hasselt een technologische achterstand. CE Hasselt is 
voor Philips het enige produktontwikkelingscentrum voor CDi-apparatuur. 
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Omgeving 
Aangezien CE Hasselt voor de Business Units en de exteme klanten een onderaannemer is met 
betrekking tot ontwikkelings- en produktieactiviteiten, ondervindt CE Hasselt de invloeden van 
de grillige (wat betreft soort produkten) en dynamische (wat betreft gevraagde aantallen) 
consumentenmarkt en industriele markt via haar klanten. CE Hasselt ontwikkelt ook eigen 
produkten (dit betreft uitzonderingen). Voor deze produkten benadert CE Hasselt zelfstandig de 
markt. 

2.4 Organisatiestructuur van CE Hasselt 

In deze paragraaf wordt de organisatiestructuur van CE Hasselt behandeld. In figuur 2 is het 
organogram van Philips CE Hasselt weergegeven. Aan de hand van dit organogram zullen in deze 
paragraaf de verschillende afdelingen nader besproken worden. De organisatie van CE Hasselt 
wijzigt zich voortdurend. 

I CE Hasselt 

I 

Business Development Manufacturing Purchasing 
Development 

Figuur 2: Organogram van Philips CE Hasselt 

Business Development 

Operations 
Support 

Bedrijfs 
Mechanisatie 

CE Hasselt heeft een eigen resultaatverantwoordelijkheid, met als gevolg dat orders actief 
binnengehaald moeten worden. De afdeling die hier zorg voor draagt is de afdeling Business 
Development. Business Development draagt tevens zorg voor de communicatie tussen Philips CE 
Hasselt en de omgeving. De afdeling vertegenwoordigt CE Hasselt naar buiten toe als een 
produktontwikkelings- en produktiecentrum. Business Development vertegenwoordigt de klanten 
in de projecten die CE Hasselt voor hen uitvoert door middel van deelname aan de 
projectvergaderingen. Tevens wordt door deze afdeling de algehele coordinatie van de projecten 
uitgevoerd; hiervoor zijn Program-managers werkzaam. Elke Produktgroep (onder andere Set 
Top Boxen, CDi-spelers en audio) heeft een eigen Program-manager. 

Development 
De ontwikkelingsaf de ling werkt in opdracht van de kl ant aan de ontwikkeling van produkten. De 
klanten benaderen CE Hasselt met een concept. In samenspraak met de klant wordt het concept 
door produktontwikkeling en diverse andere afdelingen uitgewerkt. Dit vindt plaats in een 
projectstructuur. De afdeling Development kan opgedeeld worden in enkele subafdelingen. Zo 
houdt Innovatie zich onder andere bezig met de ontwikkeling van IC's ten behoeve van een 
verdere integratie, miniaturisatie en prijsreductie van de produkten. Anderzijds wordt hier 
voortdurend naar nieuwe toepassingen gezocht. Elektrische ontwikkeling stelt modules, die 
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vanuit innovatie worden aangedragen, samen tot een produkt en ontwikkelt de elektrische 
schema's van apparaten. Software-ontwikkeling schrijft software die de functionaliteit van de 
apparaten bepaalt. Mechanische ontwikkeling ontwikkelt de mechanische samenstelling van het 
apparaat en bestudeert de optiek die nodig is om bepaalde toepassingen te realiseren. Proces 
ontwikkeling ontwikkelt en optimaliseert de processen die bij het maken van produkten nodig 
zijn. Support zorgt voor de vormgeving van het apparaat, de standaardisatie, het user/service 
manual, het archief en de verpakking. 

Manufacturing 
Onder het beheer van de produktie-afdeling vindt de produktie zelf plaats. Er kan onderscheid 
worden gemaakt naar verschillende soorten produkten, namelijk: 
• Sets (volledig afgewerkte produkten, zoals CD-Recordable, Set Top Boxen); 
• Recordable Modules ( onderdelen die optische informatie kunnen wegschrijven); 
• ROM of Read Only Modules (leeseenheden die ingebouwd kunnen worden in apparaten); 
• Actuatoren (het optisch gedeelte van bijvoorbeeld CD-toepassingen). 
Behalve voor de feitelijke produktie is deze afdeling ook verantwoordelijk voor de technische 
voorbereiding en ondersteuning (TV &O) en de logistiek. 
Voor produkten die in zeer grote hoeveelheden geproduceerd worden, vinden in Hassett alleen de 
ontwikkelingsactiviteiten en de proef- en aanloopproduktie plaats. Zodra de aanloopproduktie 
met goed gevolg is afgerond, wordt de produktie naar lage-loon-landen getransfereerd. Alleen de 
produkten die in relatief beperkte aantallen worden geproduceerd, worden in Hassett 
geproduceerd. 

Purchasing 
Een groot deel ( ongeveer 80%) van de waarde van de produkten die door CE Hasse It worden 
afgeleverd, wordt gecreeerd door inkoopgoederen. Hieronder vallen ook goederen die in opdracht 
van Philips ontwikkeld worden. De inkoopactiviteiten zijn in drie groepen te verdelen: de inkoop 
van elektrische componenten, mechanische componenten en 'non product related-inkoop'. Inkoop 
onderhoudt contacten met de leveranciers en speurt de markt af naar nieuwe leveranciers. De 
toeleveranciers worden vooral op prijs geselecteerd. De laatste jaren wordt geprobeerd om het 
aantal leveranciers te verminderen door meer produkten en/of samengestelde produkten aan een 
leverancier uit te besteden. 

Operations Support 
Deze afdeling bestaat uit drie groepen, namelijk: de kwaliteitsdienst, die produkten in de 
ontwerpfase test, klantenklachten behandelt en approbatie- en reliability-testen doet; Lokale 
Informatie Technologie Groep (LITG), dat het netwerkbeheer verzorgt en software ondersteuning 
geeft; en tenslotte de groep organisatie en efficiency (O&E), die arbeidsanalyses doet en 
projectbegeleiding geeft. 

9 Philips CE Hassell NV 



Hoofdstuk 2: Algemene bedrijfsbeschrijving 

Bedrijfsmechanisatie 
De afdeting bedrijfsmechanisatie zorgt voor de produktiemiddeten die gebruikt worden binnen 
CE Hassett en bij subcontractors. Deze afdeting zorgt voor de produktie-opstelling en de 
procestechnieken. Voor de produkten die in tage-toon-tanden worden geproduceerd, organiseert 
de afdeting bedrijfsmechanisatie de transfer van produktietijnen van Hassett naar de uiteindetijke 
produktietokatie. 

In dit hoofdstuk zijn de organisatiestructuur en de verschillende afdelingen van Philips CE 
Hassell beschreven. Zoals reeds is opgemerkt, worden projecten binnen Philips CE Hassell in 
een projectstructuur uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Concurrent Engineerings
principes. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. 

Philips CE Hasselt NV 
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HOOFDSTUK 3: HET PRODUKTCREATIEPROCES 

In dit hoofdstuk wordt de eerste deelopdracht behandeld. Er wordt namelijk nagegaan hoe 
momenteel met risico 's wordt omgegaan tijdens produktinnovatieprojecten bij Philips CE 
Hassett. Daartoe wordt beschreven op welke manier produktinnovatieprojecten warden 
uitgevoerd en wat er tijdens deze projecten aan risicobeheersing wordt gedaan. Deze eerste 
deelopdracht is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de te ontwikkelen aanpak goed aansluit bij 
de manier waarop momenteel in produktinnovatieprojecten met risico 's wordt omgegaan en past 
bij de manier waarop produktinnovatieprojecten georganiseerd warden. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met punten, die bij de ontwikkeling van de risico-aanpak in ogenschouw moeten 
warden genomen. 

3.1 Projectorganisatie 

Philips CE Hasselt hanteert voor het uitvoeren van projecten een matrixstructuur. De projecten 
worden geleid door projectleiders (werkzaam bij Produktontwikkeling) en de projecten worden 
onderling gecoordineerd door Program-managers (werkzaam bij Business Development). Deze 
Program-managers zijn verantwoordelijk voor het volgen van de markt ( onder andere het 
bijhouden van nieuwe technologische ontwikkelingen, afzetmogelijkheden en concurrenten) en 
het onderhouden van contacten met klanten. De functionele af delingen worden geleid door 
afdelingsmanagers; de groepen die daar onderdeel van zijn, worden geleid door groepschefs. 
Deze structuur is in figuur 3 weergegeven. 

Afdelingsmanager Af de I ingsmanager 

Groepschef Groepschef Groepschef Groepschef 

- - - -

{ 

Projectleider 
Program-manage .. 

Projectleider I 

{ 

Projectleider 
Program-manager .. 

Projectleider 

I 

I 

- -

Figuur 3: Projectorganisatie 

De opdrachtgever van een produktontwikkelingsopdracht benadert CE Hasselt meestal met een 
produktconcept. Deze orders worden in ontvangst genomen door een Program-manager van de 
afdeling Business Development, die bekijkt of de order binnen de range van 
produktontwikkelingen van CE Hasselt valt en of de order aangenomen wordt ( opportuniteit, 
omzet, winstmarge, produktiecapaciteit, ontwikkelingscapaciteit e.d.). In deze fase kan ook de 
afdeling Innovatie worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een feasibility-study. lndien een 
produktontwikkelingsopdracht van een klant wordt aangenomen, zorgt de Program-manager voor 
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de contractafhandeling. Er wordt een projectleider benoemd, die verantwoordelijk wordt voor de 

uitvoering van het project binnen de beschikbare middelen en tijd. De projectleider zorgt <lat er 

capaciteit van de verschillende functionele afdelingen beschikbaar is voor bet uitvoeren van bet 

project. Er wordt zodoende een multidisciplinair projectteam voor de uitvoering van bet 

produktinnovatieproject gevormd. Het projectteam bestaat, afhankelijk van het project, uit 

vertegenwoordigers van de Ontwikkelingsgroepen, Technische Voorbereiding en Ondersteuning, 

Produktie en Inkoop. Ook de opdrachtgever wordt in het projectteam vertegenwoordigd, door 

iemand van de Commerciele Afdeling van de opdrachtgever of door iemand van de af de ling 

Business Development van CE Hasselt. Afhankelijk van het stadium waarin bet project verkeert 

en bet soort project zullen andere zwaartepunten en vertegenwoordigers van de functionele 

afdelingen aanwezig zijn. 

3.2 Projectplanning 

Een drietal jaren geleden was de ontwikkelingstijd van gelijksoortige produkten volgens de 

planning gemiddeld 54 weken. Deze ontwikkelingstijd was uit concurrentieoverwegingen te lang. 

Door de invoering van computerondersteuning en concurrent-engineeringsprincipes is de 

ontwikkelingstijd van een produktinnovatieproject verkort tot 34 weken ( deze 34 weken gelden 

alleen voor de set-ontwikkelingen). Deze ontwikkelingstijd wordt berekend vanaf bet punt <lat de 

specificaties klaar zijn, tot het produktie-gereed hebben van het eindprodukt (tijd tussen 

specification release en industrial release (figuur 4)). Om deze ontwikkelingstijd te verkorten zijn 

van de verschillende disciplines de activiteitenplannen die tijdens een produktinnovatieproject 

worden uitgevoerd verzameld en volgens concurrent-engineeringsprincipes gei"ntegreerd tot een 

leidraadgevend activiteitenplan. Dit activiteitenplan is met behulp van een pilot-project 

geevalueerd en heeft geresulteerd in bet Generieke Plan. Dit Generieke Plan is een onderdeel van 

de documentatie, die geleid heeft tot het verkrijgen van bet ISO-9000-certificaat. 

Bij de planning van een set-ontwikkeling, worden de activiteiten en hun tijdsduren uit het 

Generieke Plan opgenomen in de projectplanning ( eventueel aangepast aan de dan geldende 

omstandigheden). Het gevolg hiervan is <lat een set-ontwikkeling een geplande doorlooptijd zal 

hebben van ongeveer 34 weken. Per jaar worden ongeveer 20 nieuwe ontwikkelingsopdrachten 

uitgevoerd. Ongeveer 15 van deze ontwikkelingsopdrachten betreffen sets en ongeveer 5 

betreffen compact-discmechanismen. In bijlage 4 zijn van een aantal projecten de geplande en 

werkelijke ontwikkelingstijd weergegeven. In bijlage 5 zijn een aantal indicators weergegeven. 

Het Generieke Plan wordt als uitgangspunt genomen bij bet uitvoeren van produktinnovaties. Het 

Generieke Plan beschrijft per discipline in detail de activiteiten die noodzakelijk zijn voor een 

produktinnovatie en geeft beslispunten (mijlpalen) aan. Iedere discipline die deelneemt aan bet 

projectteam stelt aan de hand van bet Generieke Plan de activiteiten op die de betreffende 

discipline moet uitvoeren in bet specifieke produktinnovatieproject. Aan iedere activiteit wordt de 

verwachte tijdsduur toegevoegd. De activiteiten met tijdsduren van de verschillende disciplines 

worden samengevoegd en verwerkt tot bet projectplan. Tijdens het project is er wekelijks een 

projectvergadering, waarin gekeken wordt hoe bet met de lopende activiteiten staat. In <lit 
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projectplan zijn ook de voorgeschreven mijlpalen opgenomen. Dit zijn beslispunten om te kijken 

hoe de voortgang van het project is. Om een mijlpaal te passeren is formeel toestemming van het 

management nodig. Tijdens deze 'mijlpaalvergaderingen' wordt aan de hand van checklists 

bekeken of de desbetreffende mijlpaal gepasseerd kan worden. Naast de mijlpalen die in het 

projectplan opgenomen zijn, wordt het produktcreatieproces in CE Hasselt ook nog in drie fasen 

onderverdeeld. Deze fasen zijn: 

1. Conceptfase : de fase waarin een produktconcept wordt uitgewerkt tot concrete 

specificaties; 

2. Creatiefase : de fase waarin het produktconcept verder ontwikkeld wordt totdat de 

eerste produktmodellen getest worden; 

3. Realisatiefase: : de afsluitende fase waarin het produkt gereed wordt gemaakt om in serie 

geproduceerd te worden. 

In figuur 4 zijn de mijlpalen en de drie fasen die in het produktcreatieproces gehanteerd worden, 

vermeld. Het Generieke Plan Hasselt schrijft alleen de niet-vetgedrukte mijlpalen voor. De vet

gedrukte mijlpalen zijn gedefinieerd binnen Consumer Electronics Eindhoven [Lit. 23]. 

cs 

CD-mech AFM-sys CD-sys DR IR CR MPR 

Concept Fase Creatie Fase Realisatie Fase 

Figuur 4: Mijlpalen binnen het produktcreatieproces 

Deze tien mijlpalen houden het volgende in: 

• CS: Concept Start: Deze mijlpaal geeft de start van de conceptvorming aan. Deze 

mijlpaal is vaak al bereikt wanneer de opdrachtgever met de opdracht CE 

Hasselt benadert. 

• PRS: 

• FB: 

• SR: 

Product Range Start: Deze mijlpaal valt ongeveer samen met de mijlpaal FB te CE 

Hasselt. De PRS zorgt voor de coordinatie tussen de afzonderlijke produkten van 

een eventuele produktfamilie. 

Factory Briefing: Officiele start van een order in CE Hasselt. 

Specification Release: Bij deze mijlpaal worden de functionele specificaties van 

het te ontwikkelen produkt vastgelegd. 

• CD-mech: Commitment Date Mechanisch: Bij deze mijlpaal wordt de mechanische 

constructie vastgelegd. 
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• AFM-sys: Acceptance Functional Models System: Bij deze mijlpaal zijn de eerste modellen 

van het eindprodukt gereed en worden deze technisch geaccepteerd. 

• CD-sys: Commitment Data System: Bij deze mijlpaal wordt het gehele produkt vergeleken 

en geevalueerd aan de hand van de technische, functionele en kwaliteitseisen. 

• DR: Design Release: Bij deze mijlpaal wordt de vormgeving van het produkt 

geaccepteerd: Wordt de ontwikkeling afgesloten. 

• IR: Industrial Release: Bij deze mijlpaal voldoet het produkt aan alle eisen en wordt 

het vrijgegeven voor produktie. 

• CR: Commercial Release: Bij deze mijlpaal is het produkt in een zodanig stadium dat 

de produkten van de lijn goedgekeurd worden. Commercieel wordt het produkt 

vri j gegeven. 

• MPR: Mass Production Release: Deze mijlpaal is alleen van belang bij de 

massaproduktie van audio-apparatuur en houdt een groot stuk procesbeheersing in. 

3.3 Hoe wordt bij produktinnovatieprojecten met risico's omgegaan? 

De te ontwikkelen aanpak om bij produktinnovatieprojecten de belangrijkste risico's te 

diagnostiseren en te managen, moet passen binnen de werkwijze van CE Hasselt. Daarom is er in 

dit hoofdstuk beschreven hoe de projecten georganiseerd en gepland worden. In deze paragraaf 

wordt beschreven hoe CE Hasselt door middel van het Generiek Plan tracht de onzekerheden in 

een produktinnovatieproject te verminderen. Verder wordt gekeken hoe in een afgerond project 

met onzekerheden is omgegaan. Hieruit kunnen pun ten af geleid worden waar de te ontwikkelen 

aanpak rekening mee moet houden. 

Voor de kritische key-componenten van een produktinnovatieproject worden meestal back-up

solutions bedacht. Deze back-up-solutions worden vaak parallel aan de produktontwikkeling 

uitgevoerd. Op de 'mijlpaalvergaderingen' wordt besloten wanneer de parallelle back-up-solution 
al dan niet meer nodig is. 

3.3.1 Het Generieke Plan 
Het Generieke Plan heeft een aantal 'voorgeschreven' acttv1te1ten, die als doel hebben de 

onzekerheid tijdens een produktinnovatieproject te verminderen. Zo schrijft het Generieke Plan 

een aantal mijlpalen voor. Door deze fasering zal er een stapsgewijze reductie van onzekerheden 

zijn. Op de 'mijlpaalvergaderingen' wordt een checklist nagelopen, om te zien of het project op 

alle punten voldoet aan de dan geldende eisen. Ook schrijft het Generieke Plan een aantal 

tijdstippen voor waarop FMEA's gehouden kunnen worden. Het hangt van de projectleider en de 

complexiteit van het project af hoeveel FMEA's er uiteindelijk gehouden worden. Verder schrijft 

het Generieke Plan allerlei testen en simulaties op bepaalde tijdstippen voor. Tenslotte zorgt het 

Generiek Plan ervoor dat bij het opstellen van het projectplan geen bekende activiteiten over het 

hoof d worden gezien. 
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3.3.2 Evaluatie van een produktinnovatieproject 
Het Generieke Plan zorgt dus, door een aantal activiteiten voor te schrijven, voor een reductie van 
onzekerheid in produktinnovatieprojecten. De te ontwikkelen aanpak moet niet alleen rekening 
houden met deze 'voorgeschreven activiteiten', het is ook noodzakelijk om in een concreet 
uitgevoerd project te onderzoeken wat en vooral hoe er tijdens dat project werkelijk met 
onzekerheden is omgegaan. Op deze manier kan achterhaald worden in welke fase van het 
produktcreatieproces welke risicogebieden al dan niet worden gedekt door de huidige manier van 
omgaan met onzekerheden. Als dit bekend is, kan de risico-aanpak goed ingepast worden in de 
bestaande aanpak van projecten in CE Hasselt. Daarom is het CDi4 70-project geevalueerd 
(bijlage 6). Uit deze evaluatie zijn verschillende opmerkingen naar voren gekomen, hiervan zijn 
pun ten af geleid waar de risico-aanpak rekening mee moet houden. Daamaast moet deze aanpak 
ook rekening houden met de werkwijze van CE Hasselt. 

Opmerkingen naar aanleiding van de evaluatie 
• Het Generieke Plan met zijn verschillende fasen en mijlpalen zorgt voor een stapsgewijze 

reductie van technische risico' s. 
• In het Generieke Plan worden FMEA's, testen en simulaties voorgeschreven. 
• Sommige disciplines (bijvoorbeeld logistiek, inkoop en innovatie) ontbreken of zijn niet 

expliciet opgenomen in het Generieke Plan. 
Samengevat: De disciplines die ontbreken in het Generieke Plan moeten warden opgenomen. Er 
wordt in het Generieke Plan eigenlijk alleen aandacht besteed aan technische risico 's. 

• Op 4 verschillende tijdstippen worden produkt-FMEA's voorgeschreven. Deze produkt
FMEA's zijn vooral mechanisch (in mindere mate elektrisch) georienteerd. 

• Voor de punten die uit deze produkt-FMEA's naar voren komen, wordt aangegeven wie 
verantwoordelijk is voor het nemen van akties en voor welk tijdstip de akties ondemomen 
moet zijn. 

• De punten uit deze produkt-FMEA's worden in een maturity-grid (zie bijlage 6) opgenomen, 
zodat uitschieters op de 'mijlpaalvergadering' besproken kunnen worden. 

Samengevat: De produkt-FMEA 's en maturity-grids zijn goede voorbeelden van de manier(en) 
waarop de technische risico 's geidentificeerd en naar zwaarte ingedeeld warden en daarna aan 
een verantwoordelijke warden toegewezen. Het is echter we/ zo dat het Generieke Plan al deze 
activiteiten voorschrijft voor de creatie- en realisatiefase. In de conceptfase, waar veel 
beslissingen genomen warden die een grate invloed hebben op het projectverloop en het 
projectsucces, wordt onvoldoende gestructureerd aan risicomanagement gedaan. 

• Alle disciplines proberen op hun eigen manier met technische risico' s om te gaan. Er is geen 
'over-all'-aanpak die door alle disciplines gebruikt wordt. 

• Voor de meeste disciplines blijft het bij het identificeren van de technische risico's. Er vindt 
voor deze technische risico' s geen besluitvorming en risicomanagement plaats. Het project 
wordt uitgevoerd totdat tegen problemen wordt aangelopen, en deze worden zo goed en zo 
snel mogelijk opgelost. 
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• De verschillende disciplines proberen de technische risico's voor hun discipline te 

identificeren, maar <lit wordt niet door iedere discipline op papier gezet. Hierdoor is het 

onmogelijk om voor een produktinnovatieproject een totaaloverzicht te krijgen van alle 

technische risico' s. 

Samengevat: Jedere discipline moet haar technische risico 's duidelijk weergeven. Bovendien 

moeten de risico 's die de disciplines onderscheiden, worden samengevoegd. Alleen op deze 
manier kunnen risico 's in hun onderlinge samenhang bekeken worden en kan een totaaloverzicht 
ontstaan van a/le risicofactoren van het produktinnovatieproject. Na deze samenvoeging van a/le 

risico 's, moet voor ieder risico worden aangegeven hoe groot dit is (classificatie van de risico 's). 
Na deze classificatie moet er over de grootste risico 's besluitvorming plaatsvinden, zodat met 
betrekking tot deze risico 's adequate maatregelen genomen kunnen worden. 

• De afstemming tussen marketing (in Eindhoven), produktmanagement (in Eindhoven) en CE 

Hasselt is niet altijd even goed. Vooral de werkelijke aantallen produkten die afgenomen 

worden, zijn vaak lager dan vooraf voorspeld. Maar op basis van de voorspelde aantallen 
worden wel allerlei investeringen gedaan en capaciteiten gereserveerd. 

• Met interne (Philips) opdrachtgevers en/of leveranciers zijn over het algemeen minder harde 
( of geen) contracten/afspraken gemaakt dan met externe (niet-Philips) opdrachtgevers en/of 
leveranciers. 

• Er komen wel eens wijzigingen en toevoegingen in de specificaties van de opdrachtgever, 
nadat deze bevroren zijn. 

Samengevat: De te ontwikkelen aanpak zal goed rekening moeten houden met de omgeving van 
het project. Dit zijn met name de commerciele risico 's. 

• De leveringsdatum die de commercie verlangt, wordt meestal als uitgangspunt genomen voor 
het produktinnovatieproject. Dit legt vaak een te grote tijdsdruk op de ontwikkeling. 

• Voor de key-componenten die in het projectplan kritisch blijken te zijn, worden back-up
solutions (parallel) ontwikkeld met het produktinnovatieproject. 

• Op basis van het Generieke Plan wordt het projectplan opgesteld. Dit projectplan wordt in het 
begin van het project opgesteld, maar daarna verwatert het. Het projectplan wordt niet up-to

date gehouden. 
De te ontwikkelen aanpak zal goed rekening moeten houden met de risico 's van de planning van 
het project. Dit zijn met name de organisatorische risico 's. 

Punten waar de risico-aanpak rekening mee moet houden 
Het ontwikkelen van nieuwe produkten is een proces <lat gepaard gaat met onzekerheden. Deze 

onzekerheden liggen niet alleen op het technische vlak; ook organisatorische en commerciele 

onzekerheden zullen het succes van een produktinnovatieproject be1nvloeden. Daarom is er 

behoefte aan een manier die tijdens produktinnovatieprojecten deze projectrisico's (technische, 

organisatorische en commerciele) vroegtijdig in kaart brengt. 
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Tot nu toe blijkt tijdens produktinnovatieprojecten bij CE Hassett eigenlijk alleen in de creatie
en realisatiefase aan risico-analyse wordt gedaan. Deze risico-analyse blijft echter beperkt tot de 
technische risico' s. De organisatorische en commerciele risico' s worden nauwelijks structureel 
onderzocht. V erder kan worden opgemerkt dat in sommige gevallen deze technische risico' s 
alleen ge"identificeerd worden. Niet alle disciplines noteren hun potentiele risico's. Er is dus geen 
totaaloverzicht mogelijk van de projectrisico's en er vindt ook geen classificatie van de 
projectrisico's plaats. Vaak wordt er geen actie ondemomen om deze ge"identificeerde risico's te 
verkleinen en op mogelijke gevolgen te anticiperen. In de conceptfase worden beslissingen 
genomen die het verloop en het uiteindelijke succes van het project zullen bernvloeden. De 
creatie- en realisatiefase is een verdere uitwerking van deze beslissingen. Daarom is het opvallend 
dat in de conceptfase niet echt aan risicomanagement wordt gedaan. 

De projectrisico's moeten al in de conceptfase worden ge"identificeerd. Op die manier kunnen in 
een vroegtijdig stadium, tegen nog lage kosten, maatregelen worden genomen die een positief 
effect zullen hebben op het verloop van het project en op het projectsucces. In de creatie- en 
realisatiefase zijn de meeste beslissingen al genomen en kunnen het verloop en het projectsucces 
slechts marginaal en tegen hogere kosten worden be"invloed. 

Dit kan in de volgende punten worden samengevat: 
• De te ontwikkelen aanpak zal technische, organisatorische en commerciele risico' s moeten 

identificeren. 
• Deze projectrisico's moeten al in de conceptfase worden ge"identificeerd, dat wil zeggen in de 

fase voorafgaand aan de daadwerkelijk ontwikkeling. 
• De ge"identificeerde projectrisico' s van alle disciplines moeten worden samengevoegd, zodat 

een totaaloverzicht van alle risico' s ontstaat. 
• Al deze projectrisico's dienen te worden gewogen (classificatie). 
• Actie dient allereerst ondemomen te worden met betrekking tot de grootste projectrisico's. 
• De te ontwikkelen aanpak dient een aanvulling te zijn op de activiteiten die nu al ondemomen 

worden om de risico' s te beheersen. 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe produktinnovatieprojecten georganiseerd en gepland warden 
en hoe het Generieke Plan hierbij onzekerheden kan verminderen (door het voorschrijven van: 
mijlpalen, FMEA 's, testen, simulaties en activiteiten die uitgevoerd moeten warden in een 
ontwikkelingsproject). Ook is bekeken hoe in een afgerond produktinnovatieproject werkelijk met 
risico 's is omgegaan. Van dit geheel zijn enkele punten afgeleid, waar de risico-aanpak rekening 
mee moet houden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de aanpak een goede aanvulling voor CE 
Hasselt is. Het theoretisch kader van deze ontwikkeling wordt in het volgende hoofdstuk 

beschreven. 
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HOOFDSTUK 4: RISICO DIAGNOSE & MANAGEMENT METHODE 

In dit hoofdstuk wordt de tweede deelstap uitgewerkt, namelijk het ontwikkelen van een aanpak die 

geschikt is om bij produktinnovatieprojecten de projectrisico's te diagnostiseren en te beheersen. De 

te ontwikkelen aanpak is volledig gebaseerd op de Risico Diagnose & Management methode 
(RDM), die ontwikkeld is door Halman en Keizer [Lit. 11}. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch 

kader van de RDM-methode uitgelegd Aan het eind van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de 
RDM-methode aansluit bij de punten die in het vorige hoofdstuk naar voren kwamen en met de 

voorwaarden geformuleerd in hoofdstuk 1. Om het praktisch nut van de RDM-methode te 
onderzoeken, wordt deze methode toegepast op een concreet produktinnovatieproject. Deze 

praktische toepassing van de RDM-methode wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

4.1 Uitgangspunten van de RDM 

Het ontwikkelen van nieuwe produkten is een proces waarin onzekerheden een grote rol spelen. 
Deze onzekerheden kunnen het project en het resultaat van het project mogelijk negatief 

beYnvloeden. Daarom bestaat er behoefte aan een op het bedrijf afgestemde methode, waarmee 
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van een produktinnovatieproject de te verwachten 
projectrisico's in kaart kunnen worden gebracht. 

Ook bij Philips CE Hasselt bestaat er behoefte aan zo'n aanpak. In plaats van zo'n aanpak geheel 
nieuw te ontwikkelen, besloot CE Hasselt om de bestaande RDM-methode als een potentiele aanpak 
te kiezen. Het uitgangspunt hierbij is dat de RDM-methode eerst zijn waarde moet bewijzen aan de 

hand van een concreet produktinnovatieproject. Deze praktische 'test' wordt in het volgende 
hoofdstuk beschreven. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van de RDM-methode geschetst. 

De RDM-methode is een methode om potentiele projectrisico's -technische, organisatorische en 

commerciele- in kaart te brengen voor de daadwerkelijk start van de ontwikkeling van een nieuw 
produkt. Deze potentiele projectrisico's worden onderscheiden naar de mate van risico ( classificatie 

van de geYdentificeerde risico' s). Vervolgens is het mogelijk om het besluitvormingsproces ten 
aanzien van de projectrisico's adequaat in te richten en deze risico's gedurende het project te blijven 

volgen en beheersen. 

Het gebruik van de RDM-methode spitst zich toe op produktinnovatieprojecten die een complex 

karakter en een hoge innovatiegraad hebben en bovendien belangrijk voor de organisatie zijn. Van 

de RDM-methode is het meeste effect te verwachten indien de methode wordt toegepast bij de 

overgang van de feasibility-fase naar de ontwikkelingsfase. In deze overgangsfase wordt 

omschreven wat het beoogde projectdoel is, terwijl de daadwerkelijke uitvoering van het project nog 

niet begonnen is of pas in een pril stadium verkeert. Dit betekent dat eventuele wijzigingen in 

projectinhoud of -organisatie nog met relatief weinig extra kosten kunnen worden aangebracht. 
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De RDM-methode heeft de volgende uitgangspunten [Lit. 14]: 

1. Het identificeren van de potentiele risico' s dient plaats te vinden aan de hand van een 

systematische beschrijving van de verschillende onderdelen of componenten. Voor een 

produktinnovatieproject betekent <lit, <lat een systematische beschrijving van de technologische, 

organisatorische en commerciele factoren van het project zal dienen plaats te vinden. 

2. De RDM is geschikt om door een projectconsultant (projectbegeleider) te worden toegepast. 

3. Het identificeren en waarderen van potentiele risico's dient op individuele basis plaats te vinden. 

4. Activiteiten of situaties zullen meer als riskant worden beoordeeld naarmate: 

• de schade die een risicogebeurtenis kan veroorz.aken voor het uiteindelijk te bereiken 

eindresultaat groter wordt geacht; 

• de kans of de waarschijnlijkheid <lat deze risicogebeurtenis zich voordoet groter wordt 
geacht; 

• de beYnvloedbaarheid van de risicogebeurtenis en van de schadelijke gevolgen, tijdens het 
projectverloop gering wordt geacht. 

5. Met de methode is het mogelijk de 'witte vlekken' van ontbrekende kennis en vaardigheden in 
het produktinnovatieproject op te sporen. Dit komt tot uitdrukking in de definitie van 

projectrisico in de context van produktinnovatieprojecten, zoals de RDM-methode die hanteert: 
de kans dat de k/oof tussen enerzijds de opgebouwde en aanwendbare kennis en 
vaardigheden van de organisatie en anderzijds de vereiste kennis en vaardigheden voor een 
bepaald produktinnovatieproject niet binnen de hiervoor beschikbare tijd en middelen zal 
kunnen warden overbrugd. 

Een risico-analyse wordt opgevat als het systematisch identificeren en vaststellen van de gevolgen 

van deze discrepanties. De gevolgen van deze discrepanties of risico's kunnen betrekking hebben op 
een drietal aspecten [Lit 19]: 

• kwaliteit van het te realiseren produkt; 
• tijd(igheid) van het produktinnovatieproject; 
• kosten van het produktinnovatieproject. 

Naarmate het risico de drie bovenstaande aspecten of doelstellingen van het produktinnovatieproject 

negatiefbei"nvloedt, kan er onderscheid gemaakt worden tussen meer of minder emstige risico's. 

Een belangrijke nevenopbrengst van het uitvoeren van de RDM-methode is de duidelijkheid die 

ontstaat na het samenstellen van het 'Interim-rapport Risico-inventarisatie' (paragraaf 4.2.2) en de 
'Risico Topografie' (paragraaf 4.2.3). Dit levert binnen het projectteam een uitgangspunt op voor 

verdere discussie en communicatie over de nadere invulling van de projectinhoud en de verdere 

uitvoering van het projectsucces. 

4.2 Werkwijze van de ROM 

De werkwijze van de RDM-methode wordt beschreven aan de hand van een protocol (bijlage 7). Dit 

protocol laat zien <lat de RDM-methode een vijftal hoofdstappen onderscheidt, namelijk: 1] Risico 

Quick Scan; 2] Identificatie van de projectrisico's; 3] Waardering van de projectrisico's; 4] 

Besluitvorming over de projectrisico's; 5] Evaluatie van de RDM-methode. 
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In de paragrafen 4.2.1 tot en met 4.2.5 wordt aangegeven wat de inhoud van deze vijf fasen is en 
welke activiteiten in deze fasen ondemomen moeten worden om de projectrisico' s te identificeren 
en te beheersen ([Lit. 10], [Lit. 11], [Lit. 12], [Lit. 13] en [Lit. 14]). 

4.2.1 Risico Quick Scan 
De RDM-methode is vooral van waarde in projecten die te typeren zijn als complex1 en belangrijk2 

voor de organisatie. Bovendien is de toegevoegde waarde van de RDM-methode groter naarmate er 
sprake is van een project met belangrijke vernieuwingen (innovatiet)3. Daarom moet in bet begin 
van bet project onderzocht worden of bet project waarop men de RDM wil toepassen werkelijk 
complex, innovatief en belangrijk is. Met andere woorden: er moet worden aangetoond dat de 
'effort' die nodig is om de RDM uit te voeren opweegt tegen de 'benefits' die ervan verwacht 
kunnen worden. Hiervoor is de Risico Quick Scan ontwikkeld. Dit is een standaardvragenlijst, 
waarrnee snel een inschatting gemaakt kan worden van de complexiteit, innovativiteit en het belang 
van bet project. Op basis hiervan kan besloten worden de RDM al dan niet toe te passen op bet 
ophanden zijnde project. 

De activiteiten die in deze eerste Jase ondernomen moeten worden, zijn: 

Stap 0: Intake gesprek voeren met de opdrachtgever. 
De projectbegeleider bespreekt met de projectleider bet doel en de werkwijze van Risico 
Quick Scan en de eventueel uit te voeren RDM-methode. Onder andere wordt ingegaan op 
bet doel van de RDM-methode, de betrokken personen, de tijdsbesteding en de Risico Quick 
Scan. 
Stap 1: Uitvoeren van de Risico Quick Scan. 
De deelnemers worden ingelicht en de standaardvragenlijst wordt verspreid. De ingevulde 
vragenlijsten worden verwerkt en er wordt besloten de RDM-methode al dan niet uit te 
voeren op het ophanden zijnde project. Indien er besloten wordt om de RDM-methode toe te 
passen, worden met de projectleider afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Er wordt 
onder andere afgesproken wie deelneemt aan de RDM-methode, hoe de deelnemers worden 
ingelicht en wat de positie van de projectbegeleider is. Tijdens een 'Kick-Off-Meeting' 
worden de deelnemers verder ingelicht over bet doel en achtergronden van de RDM
methode (onder andere de van hen verwachte bijdrage tijdens het onderzoek). 

4.2.2 Identificatie van de projectrisico's 
Bij bet analyseren van projectrisico's beschouwt de RDM-methode zowel technische, 
organisatorische als commerciele risico's. 

1Complexiteit is te beschrijven aan de hand van twee hoofdkenmerken, namelijk: het aantal functies en de onderlinge 
interacties tussen deze functies. Complexiteit is zowel een relatief als een subjectief begrip [Lit 14]. 

2Het belang van een produktinnovatieproject voor een bedrijfkan worden uitgedrukt in termen van offers en in 
termen van opbrengsten [Lit 14). 

3Produkt(proces)innovatie wordt gedefinieerd als een produkt-markt-technologie-combinatie die nieuw is voor het 
bedrijf en waarbij een waameembaar nieuw of gewijzigd produkt(produktieproces) of applicatie ontstaat [Lit 14]. 
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Technische risico's: Het verloop van een project wordt sterk bepaald door een aantal technische 
factoren, bijvoorbeeld het produkt en de componenten, de benodigde gereedschappen en specifieke 
hulpmiddelen en de meetapparatuur en besturingsprogramma's. 

Organisatorische en commerciele risico's: Een project is te definieren als een tijdelijk systeem 
met een specifiek doel, waarvan de relaties tussen de subsystemen onderling en tussen systemen en 
de omgeving 'gemanaged' moeten worden. Dit systeem is op vele manieren verbonden met de 
omgeving [Lit. 13]. De organisatorische en commerciele factoren die invloed op het project kunnen 
uitoefenen, worden dan ook onderverdeeld in inteme en exteme factoren. 
• Tot de inteme factoren van het project worden onder andere gerekend: de geformuleerde 

projectdoelen en uitgangspunten; de specificaties van het project in termen van doorlooptijd, 
kwaliteit en budget; de factoren die betrekking hebben op het projectrnanagement 
(projectorganisatie, -structurering en -fasering); en de realisatie van het project. 

• Tot de exteme factoren van het project worden onder andere gerekend: de markt, de klanten, de 
concurrenten, de leveranciers, co-developers en de opdrachtgever. 

Het identificeren van de projectrisico's gebeurt met behulp van individuele interviews. Voor deze 
individuele interviews is expliciet gekozen om de nadelen van een groepssessie te voorkomen. Als 
nadelen van groepssessies kunnen genoemd worden: "risky shift" ( de groep heeft de neiging om 
grotere of juist minder grote risico's te nemen); "groupthink" (de neiging om tot povere 
onderbouwde besluitvorming te komen; de aandacht verschuift bij een groepssessie al snel naar het 
vinden van oplossingen en kan ontaarden in ongewenste discussies); dominante, expressieve 
persoonlijkheden kunnen ten onrechte hun stempel drukken op de uitkomst van de sessie; leden van 
de groep vertonen de neiging om hun mening aan te passen aan de in de groep heersende 
opvattingen. 

Door middel van individuele interviews komt men tot een systematische beschrijving van de 
projectorganisatie en het te realiseren produkt, de produktonderdelen en de bijbehorende 
produktiemiddelen, processen en produktiesystemen (4 P's). In deze interviews geven de 
gei"nterviewden aan wat zij persoonlijk als potentiele technologische, organisatorische en 
commerciele risico's van het produktinnovatieproject ervaren. Het is in de interviews belangrijk om 
al deze factoren systematisch aan de orde te stellen. Daarom worden de voor het betreffende project 
specifiek ~eldende factoren weergegeven in een conceptueel schema (zie figuur 5). Voor deze 
specifieke factoren worden vragen opgesteld, zodat tijdens de individuele interviews alle factoren 
systematisch onderzocht worden. 

De individuele interviews worden verwerkt en geanalyseerd. Dit resulteert in het document 'Interim
rapport Risico-inventarisatie'. In dit Interim-rapport wordt nader ingegaan op de informatie uit de 
individuele interviews. De inhoud van dit Interim-rapport kan bestaan uit: een inleiding en 
beschrijving van het produktinnovatieproject; een beschrijving van de projectomgeving (exteme 
factoren) en de inteme factoren van het project; een beschrijving van de vier P's; en een overzicht 
van deze factoren de bijbehorende geYdentificeerde risico's. 
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Onderaannemers Samenwerkingspartners Leveranciers 
Projectomgeving 

Markten Klanten Concurrenten 

i l 
Project Formuleren Specificeren------+ Organiseren --. Realiseren 

van doelstellingen van doelstellingen van het project van het project 

Figuur 5: Een algemeen conceptueel schema 

De activiteiten die in deze tweede Jase ondernomen moeten worden, zijn: 
Stap 2: Individuele interviews afnemen. 
Na het opstellen van het conceptuele schema, worden met betrekking tot de factoren in het 
schema vragen opgesteld, die tijdens het interview aan bod komen. Op deze manier wordt 
ervoor gezorgd dat de technische, organisatorische en commerciele risico' s systematisch aan 
bodkomen. 
Stap 3: Verwerken van de individuele interviews. 
De interviews worden geanalyseerd en verwerkt tot het Interim-rapport Risico-inventarisatie. 
In dit Interim-rapport worden de technische, inteme en exteme factoren van het 
produktinnovatieproject beschreven. Dit resulteert in een beschrijving van het beoogde 
produkt, de benodigde processen en produktiemiddelen en het produktiesysteem. al deze 
factoren worden zowel afzonderlijk als in samenhang met elkaar beschouwd, waarbij voor 
elk onderdeel wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een discrepantie tussen de 
beschikbare en benodigde kennis, ervaring en vaardigheden. Ook ten aanzien van 
organisatorische factoren wordt nagegaan in hoeverre de inteme en exteme condities van het 
te realiseren project een succesvol verloop van het innovatieproject in gevaar brengen. 
Stap 4: Terugkoppeling naar de opdrachtgever. 
Het Interim-rapport wordt naar de opdrachtgever teruggekoppeld, zodat beoordeeld kan 
worden of het document compleet en correct is. Hiema kan het Interim-rapport eventueel 
onder de deelnemers van het project verspreid worden. 

4.2.3 Waardering van de projectrisico's 
Om te onderzoeken in hoeverre de individueel ingebrachte potentiele risico' s ook door de overige 
deelnemers van de risicodiagnose als riskant worden herkend, wordt een Risico Questionnaire 
opgesteld. Dit is een lijst waarin de risicovolle factoren die door de ge"interviewden zijn aangegeven, 
verwerkt zijn tot positief en feitelijk geformuleerde stellingen. De betrokkenen moeten aan de hand 
van deze stellingen een oordeel geven over het bijbehorend risico, zodat deze risico's kunnen 
worden geclassificeerd. Hiervoor zijn aan iedere stelling drie waarderingsvragen toegevoegd, 
waarover de betrokkenen, op een vijfpuntsschaal, een oordeel moeten geven (zie figuur 6). Er wordt 
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onderscheid gemaakt tussen een technische risico questionnaire en een organisatorische en 

commerciele risico questionnaire. 

Voor de technische questionnaire gelden de volgende drie waarderingsvragen: 

• In hoeverre is de oplossing voor de gesignaleerde risicofactor bekend? 

• Wat is de kans dat de oplossing binnen de beschikbare tijd en middelen wordt gerealiseerd? 

• Wat is het belang van de betreffende factor voor het succes van het project? 

Voor de organisatorische en commerciele questionnaire gelden de volgende waarderingsvragen: 

• Hoe zeker is de stelling? 

• In hoeverre is de stelling door het projectteam binnen de beschikbare tijd en middelen te 

bei'nvloeden? 

• Wat is het belang van de betreffende factor voor het succes van het project? 

Om een overzichtelijk en · eenduidig overzicht te krijgen, worden de waarderingen van alle 

respondenten verwerkt in de zogenaamde 'Risico Topografie' (zie figuur 6). Deze Risico Topografie 

laat zien of de meerderheid van de respondenten aan een bepaalde factor een hoog of laag risico 

toekent en wat de risicoklasse is waarin een stelling valt. De risico's in de topografie zijn nu 

geclassificeerd als fatale, hoge, middelmatige, !age of geen risico's. Als er geen consensus bestaat 

omtrent een stelling, dan wordt dat met een bandbreedte aangegeven (bijvoorbeeld: risico-klasse 

Z-F (zeker tot fataal risico )). Het projectteam dient nadrukkelijk stil te staan bij de risico's waarover 

geen consensus bestaat. De uitslag van de Risico Topografie kan weergegeven worden op een 

schaal van O tot I 00% voor het risico van het project. 

Certainty !Ability of team to ianuence Rtaltive importance 

the course of ectlons ~o project succes 

time & resource RISK RISK 

r;;- No Yes Low Hiah Hiah Low CLASS NORM 

I The production goal nrup I 3 4 I 0 4 I 3 I I I 2 3 2 I -
wi ll not jeorpadize the cum II 44 89 100 100 40 50 80 90 100 II 33 67 89 100 

development goal . 50o/e X X X Z-F ??? 

SC 

2 The end user demands nrup 3 2 4 0 0 4 2 3 0 0 3 3 I I 0 -
arc known and will be cum 33 56 100 100 100 44 67 100 100 100 38 75 88 100 100 

met in this project so-;. 
X X X F .. 

SC 

Figuur 6: Voorbeeld van een dee/ van een (organisatorische en commerciele) Risico Topograji.e 

De activiteiten die in deze derde Jase ondernomen moeten worden, zijn: 
Stap 5: Risico Questionnaire samenstellen en invullen. 
Op basis van de interviews en het Interim-rapport formuleert de projectbegeleider stellingen 

aangaande de risicovolle factoren. Deze Risico Questionnaire wordt door de respondenten 

ingevuld. Hierbij moet uitdrukkelijk tegen de respondenten gezegd worden dat stellingen 

waarover de respondent geen oordeel heeft of waarvan hem de directe kennis ontbreekt, 

dienen te worden overgeslagen om 'ruis' in de beantwoording te voorkomen. 
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Stap 6: Risico Topografie opstellen. 
De ingevulde Risico Questionnaires worden verwerkt tot de Risico Topografie. De Risico 

T opografie geeft een overzicht van de mening van de respondenten over de onderkende 

projectrisico's. Via dit overzicht wordt duidelijk in hoeverre er consensus bestaat over de 

gei'dentificeerde projectrisico's. Ook worden de onderscheiden risico's gecategoriseerd, 

zodat af te lezen is welke facetten van het project als riskant worden aangemerkt. 

4.2.4 Besluitvorming over de projectrisico's 
Nadat de risico's geclassificeerd zijn, moet er met betrekking tot de projectrisico's actie ondemomen 

worden. In een risicosessie zullen de resultaten van de Risi co T opografie besproken worden. In deze 

risicosessie zullen in ieder geval die stellingen aan bod dienen te komen waarover geen consensus 

bestaat. In samenspraak met de projectleider dient te worden afgesproken welke risico's uit de 

Risico Topografie in deze risicosessie besproken worden. De risico's die niet in deze risicosessie 

besproken worden, worden buiten deze sessie om aan personen toegewezen, die voor deze risico' s 

actieplannen opstellen. 

Er zijn 4 verschillende soorten acties die ondemomen kunnen worden met betrekking tot de 

projectrisico's, namelijk: 

• Risicoreductie: Dit betekent dat gezocht wordt naar reeds bekende en beproefde oplossingen en 

dat bekeken wordt of de gekozen oplossing op een minder riskante wijze te realiseren is. 

• Risico-overdracht: Hierbij zijn er drie mogelijkheden: het volledig overdragen van het risico 

aan een andere partij; het delen van het risico met een andere partij; en het overdragen van enkel 

het financiele risico aan een andere partij. 

• Risico-afwijzing: Stopzetten dan wel aanpassen van het project (voorbeelden van aanpassing: 

herdefinitie, herstructurering). 

• Risico-acceptatie: Op dit moment niets doen en het risico blijven volgen. Als het risico zich 
voordoet, worden correctionele acties ondemomen. Ook is het mogelijk voorzorgsmaatregelen te 

definieren. 

Op basis van de gemaakte keuzes met betrekking tot de stellingen dienen actieplannen te worden 

opgesteld. Hierin staat vermeld wie welk projectrisico aanpakt, wat het verwachte eindresultaat 

moet zijn en wat het beschikbare budget hiervoor is. Het geheel van actieplannen wordt verwerkt tot 

het Risico Managementplan. 

De activiteiten die in deze vierde Jase ondernomen moeten warden, zijn: 

Stap 7: Risicosessie voorbereiden. 
Er moet een beslissing worden genomen over de vorm waarin oplossingen voor de risico's 

dienen te worden gevonden. Dit kan plenair, individueel, in werkgroepsverband of door een 

combinatie van deze mogelijkheden. In samenspraak met de projectleider worden de 

stellingen uitgezocht die in deze risicosessie besproken zullen worden en er wordt een 

agenda voor de risicosessie opgesteld. 
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Stap 8: Risicosessie houden. 
Naast het ophelderen van stellingen waarover geen consensus bestond, worden beslissingen 

genomen over het accepteren, reduceren, afwijzen of overdragen van de risico's. Er wordt 

per stelling ingegaan op de mogelijk te ondememen acties en de tijd, capaciteit en middelen 

die nodig zijn om de risico's te beheersen. 

Stap 9: Risico Managementplan opstellen. 
De afzonderlijke plannen voor het beheersen van de risico's worden verzameld en verwerkt 

tot een eindrapport. In dit eindrapport wordt een overzicht gegeven van de onderkende 

risico's en de gegenereerde maatregelen. 

4.2.5 Evaluatie van de RDM 
De ge'identificeerde risico's moeten gedurende het hele project opgevolgd worden. Op gezette tijden 

moet worden bepaald in hoeverre de uitvoering van het Risico Managementplan geslaagd is. Indien 
nodig moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Het kan zinvol zijn om bij volgende 

mijlpalen een vervolganalyse van de risico's te verrichten. 

Ook dient de RDM-methode zelf geevalueerd te worden. Op basis van deze evaluatie is het 
mogelijk om de methode in een volgend project nog beter toe te passen en blijven de resultaten van 
de methode bewaard. Hierdoor wordt het mogelijk dat volgende projecten leren van het huidige 

project. 

De activiteit die in deze vijfde Jase ondernomen moet worden, is: 
Stap 10: Uitgevoerde Risicodiagnose evalueren. 
De RDM-methode wordt geevalueerd. Het doel is te leren van de wijze waarop de methode 
is gebruikt, zodat in een toekomstige exercitie de RDM effectiever toegepast kan worden. 
Verder moet het Risico Managementplan voortdurend opgevolgd worden en moet het 

projectteam bedacht blijven op nog niet ge'identificeerde risico's. 

4.3 Houdt de RDM rekening met de geformuleerde punten ter lering? 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe CE Hasselt momenteel projecten uitvoert. Aan de hand 

van een evaluatie van het CDi470-project is onderzocht hoe tijdens dat produktinnovatieproject 
met risico's werd omgegaan. Daarvan is een aantal punten afgeleid (paragraaf 3.3, bladzijde 17), 

waar de te ontwikkelen aanpak, de RDM-methode, rekening mee moet houden. Enerzijds is dit 

om te voorkomen dat iets ontwikkeld wordt dat al bestaat ofwaar geen behoefte aan is; anderzijds 

moet dit ervoor zorgen dat de aanpak een aanvulling is op datgene wat al aan risicomanagement 

wordt gedaan. In deze paragraaf zal beschreven worden op welke wijze de RDM-methode 

rekening houdt met de punten die in paragraaf 3.3 zijn afgeleid. Bovendien wordt beschreven hoe 

de RDM-methode voldoet aan de voorwaarden die in hoofdstuk 1 vermeld zijn. 
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Punten uit paragraaf 3.3: 
• De te ontwikkelen methode zal technische, organisatorische en commerciele risico 's moeten 

identificeren. 

· Dit is een van de uitgangspunten van de RDM-methode. lndien een integrale methode ontwikkeld 
wordt, moeten deze drie typen risico' s en hun onderlinge samenhang bekeken worden. 

• Deze projectrisico 's moeten al in de conceptfase worden geidentificeerd, dat wil zeggen in de 
Jase voorafgaand aan de daadwerkelijke ontwikkeling. 

De RDM-methode is het meest effectief, indien deze methode wordt toegepast bij de overgang 
van de feasibility-fase naar de ontwikkelingsfase. Deze feasibility-fase komt overeen met de 
conceptfase van CE Hasselt; de ontwikkelingsfase komt overeen met de creatiefase. Deze 
overgang wordt in CE Hasselt bepaald door de mijlpaal 'specification release'. De RDM kan dus 
het beste worden uitgevoerd op het eind van de conceptfase, zodat de output van de RDM input 
kan zijn voor deze 'specification release'. 

• De geidentificeerde risico 's van a/le disciplines moeten worden samengevoegd, zodat een 
totaaloverzicht van a/le risico 's ontstaat. 

De leden van verschillende disciplines die bij het produktinnovatieproject betrokken zijn, worden 
individueel ge'interviewd. Uit deze interviews worden de risico's afgeleid, zowel voor de 
technische als organisatorische als commerciele factoren. Deze risico' s worden vervolgens 
opgenomen in de Risi co Questionnaire, zodat een totaaloverzicht wordt gevormd van alle risico' s 
van de disciplines die bij het produktinnovatieproject betrokken zijn. 

• Al deze projectrisico 's dienen te warden gewogen (gec/assificeerd). 
De risico's uit de individuele interviews zijn in de Risico Questionnaire vertaald in stellingen. 
Ieder lid van het risicoteam beantwoordt deze stellingen, voorzover hij/zij daar kennis over heeft. 
Hierdoor wordt onderzocht of de individueel ingebrachte risico' s ook door de overige leden van 
het team zo worden ervaren. Uit de totaalscore van alle }eden volgt, aan de hand van beslisregels, 
een classificatie van de ingebrachte risico's. 

• Actie dient a/lereerst ondernomen te warden met betrekking tot de grootste projectrisico 's. 
Aangaande de projectrisico's uit de Risico Topografie wordt besloten deze al dan niet in een 
plenaire risicosessie aan de orde te stellen. Tijdens deze risicosessie wordt aangaande de dan 
behandelde projectrisico's besloten welke acties ervoor ondemomen zullen worden en wie 
daarvoor verantwoordelijk is. De projectrisico's die niet op deze risicosessie worden behandeld, 
worden aan personen toegewezen die voor deze projectrisico's actieplannen opstellen. Al deze 
actieplannen worden opgenomen in een Risico Managementplan. 

• De te ontwikkelen aanpak dient een aanvulling te zijn op de activiteiten die nu al ondernomen 
warden om de risico 's te beheersen. 

Het is niet het streven van de RDM om deze activiteiten overbodig te maken, de RDM vormt hier 
zelfs een goede aanvulling op. De RDM wordt in de fase voorafgaande aan deze al bestaande 
activiteiten uitgevoerd. Bovendien zijn een aantal van deze bestaande activiteiten een middel om 
te controleren of het tot dan toe ontwikkelde produkt( onderdeel) nog aan de dan geldende eisen 
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voldoet. De RDM onderzoekt juist op voorhand wat de mogelijke risico's zijn, zodat vooraf al 
acties ondemomen kunnen worden. Hierdoor is de RDM een zinvolle aanvulling op de 
activiteiten die nu al ondemomen worden om onzekerheden te verminderen. 

Voorwaarden gesteld in hoofdstuk 1: 
• De aanpak moet passen binnen de bestaande aanpak van projecten binnen Philips CE Hasse It. 

In hoofdstuk 3 is onderzocht hoe produktinnovatieprojecten worden uitgevoerd binnen Philips CE 
Hasselt. Ook is daarbij onderzocht hoe bij deze produktinnovatieprojecten met onzekerheden 
wordt omgegaan. Hiervan zijn bovenstaande punten afgeleid. De RDM-methode houdt dus met 
deze punten rekening. 

• De aanpak moet een gunstige kostenlbaten-verhouding hebben. 
V66r de uitvoering van de RDM-methode moet ingeschat worden of de 'effort' die nodig is om 
de RDM-methode uit te voeren opweegt tegen de 'benefits' die ervan verwacht kunnen worden. 
Doordat de RDM-methode redelijk veel tijd van de betrokken personen vergt, spitst het gebruik 
van de RDM-methode zich vooral toe op produktinnovatieprojecten die een complex karakter en 
een hoge innovatiegraad hebben en bovendien belangrijk voor de organisatie zijn. Dit zijn hoogst 
waarschijnlijk de projecten met veel projectrisico's. Het doel van de Risico Quick Scan is vast te 
stellen of de RDM-methode al dan niet moet worden uitgevoerd in het betreffende project. 
Hierdoor kan de RDM-methode selectief ingezet worden. 

• De aanpak mag geen keurslijf zijn, maar dient ajh.ankelijk te zijn van het type project. 
Voor het identificeren van de projectrisico's, wordt tijdens de individuele interviews een 
systematische beschrijving gemaakt van de 4P's (produkt en produktonderdelen, processen, 
produktiemiddelen en het produktiesysteem) en van de projectorganisatie. Voor deze identificatie 
wordt een conceptueel schema opgesteld, met voor het project specifiek geldende factoren. Voor 
deze specifieke factoren worden vragen opgesteld die tijdens de interviews aan bod komen. Ook 
geven de gei"nterviewden een systematische beschrijving van de 4P's voor het specifieke project. 
De RDM-methode gaat dus steeds uit van specifiek voor het project geldende omstandigheden. 

• De aanpak moet integraal zijn, door zowel technische-, organisatorsiche- als commerciele 
risico 's als hun onderlinge samenhang aan de orde te stellen. 

Dit is een van de uitgangspunten van de RDM-methode. lndien een integrale methode ontwikkeld 
wordt, moeten deze drie typen risico' s en hun onderlinge samenhang bekeken worden. 

Er is nu een theoretisch kader beschreven van een risico-aanpak, die een aanvulling is op de 
manier waarop momenteel met risico 's wordt omgegaan tijdens produktinnovatieprojecten. De 
volgende stap is deze aanpak in de praktijk testen aan de hand van een concreet 
produktinnovatieproject. Op deze manier kan voor Philips CE Hasselt onderzocht warden of de 
RDM-methode een positieve bijdrage kan leveren voor toekomstige produktinnovatieprojecten. In 

het volgend hoofdstuk wordt beschreven hoe de RDM-methode op het Latam-project is toegepast. 
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HOOFDSTUK 5: TOEPASSING VAN DE ROM 

Philips CE Hasselt heeft behoefte aan een aanpak die projectrisico 's vroegtijdig identificeert, 
zodat deze beheerst kunnen warden. In de voorgaande hoofdstukken is beschreven in welke 
organisatie de aanpak gei'mplementeerd moet warden en de manier waarop deze organisatie 
produktinnovatieprojecten uitvoert. Bij het ontwikkelen van een aanpak om deze risico 's te 
managen is ervoor gekozen de reeds bestaande RDM-methode als uitgangspunt te nemen. In 
hoofdstuk 4 is de theoretische achtergrond van de RDM-methode geschetst. In dit hoofdstuk 
wordt de RDM-methode op een concreet produktinnovatieproject - het Latam-project - toegepast, 
zodat de praktische waarde van de RDM-methode onderzocht kan warden voor CE Hasselt. 

5.1 Het Latam-project 

Het Latam-project is een produktinnovatieproject waarin een satellietontvanger (Set Top Box) 
voor Latijns-Amerika wordt ontwikkeld. De Latam-STB is een apparaat dat het mogelijk maakt 
televisieprogramma's te ontvangen die door een broadcaster (program provider) via de satelliet 
worden uitgezonden. De Latam-STB zet de digitale signalen van de satelliet om in analoge 
signalen. Deze digitale signalen zijn gecodeerd, zodat de programma's eerst met behulp van een 
smartcard gedecodeerd moeten worden. Om de televisieprogramma's van een bepaalde provider 
te kunnen bekijken, moet de gebruiker een smartcard van deze provider kopen. Deze smartcard 
werkt net als een creditcard. Wanneer de gebruiker een programma van een provider wil 
ontvangen, stopt hij de bijbehorende smartcard in de Latam-STB. De Latam-STB stuurt signalen 
via een in de STB ingebouwd modem naar de provider. Deze schrijft een bepaald bedrag van de 
rekening van de gebruiker af, die nu toegang krijgt tot het gewenste programma. Dit wordt het 
pay-per-view-systeem genoemd, omdat voor ieder programma dat bekeken wordt, betaald moet 
worden. In bijlage 8 is een voorbeeld van een STB opgenomen en wordt de werking van de 
Latam-STB uitgelegd. In bijlage 9 is een overzicht van de verschillende broadcast-systemen 
gegeven. 

5.2 De Latam-omgeving 

Tegenwoordig is het mogelijk televisieprogramma's via een satelliet uit te zenden. Om deze 
uitzendingen te kunnen ontvangen en te decoderen, is een schotelantenne en een 
satellietontvanger (STB) nodig. In Latijns-Amerika zijn er momenteel twee grote broadcasters die 
hun uitzendingen via de satelliet willen gaan aanbieden. Het is dus noodzakelijk dat de mensen 
die de uitzendingen van een van deze twee broadcasters will en ontvangen een ( digitale) 
satellietontvanger aanschaffen. Een van de twee broadcasters is DirecTV. De andere broadcaster 
is een samenwerkingsverband tussen Televisa, TCI, News Corporation en Globo, die samen de 
Latam Venture vormen. In figuur 7 wordt de omgeving van het Latam-project weergegeven. 
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DirecTV NEWS - Latam Venture 
Corporation -

Televisa (30%) 
TCI (10%) 
News Corp (30%) 
Globo (30%) 

--+ Sony 

--+ Thomson .. Philips Hasselt .. 

Figuur 7: De verschillende partijen in het Latam-project 

Deze Latijns Amerikaanse markt voor satelliettelevisie zal in eerste instantie verdeeld worden 
tussen DirecTV en de Latam Venture. Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven, 
willen beide broadcasters zo snel mogelijk beginnen met uitzendingen. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat snel STB-en worden ontwikkeld. DirecTV laat de ontwikkeling van de STB-en 
voor zijn uitzendingen over aan Sony en Thomson. 

Een van de participanten van de Latam Venture is News Corporation. News Corporation is een 
broadcaster en heeft naast deze Latam Venture nog meerdere dochterondememingen, zoals 
BskyB UK, Foxtel Australia, StarTV Far East, FoxTV USA en NDS. De Latam Venture laat zich 
voor de ontwikkeling en de verkoop van de 'Latam-STB' vertegenwoordigen door News 
Corporation. News Corporation heeft hiervoor zijn technisch adviesorgaan 'Company D' belast 
met de verantwoordelijkheid dat het hele broadcast-systeem werkt; van de uitzending in een 
studio tot de decodering door een STB. 

CE Hasselt heeft voor de ontwikkeling van de hardware en driversoftware een projectteam in het 
leven geroepen. Dit Latam-projectteam is samengesteld uit een ( overall-) projectleider en mensen 
van de verschillende functionele afdelingen. Afhankelijk van de bijdrage die van deze mensen 
verlangd wordt, worden ze voor 100% of slechts voor een deel ingezet op het Latam-project. 
Behalve een (overall-) projectleider is er een software-projectleider en een hardware-projectleider, 
die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de software- en hardware ontwikkeling. 
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Figuur 8: Structuur van het projectteam 

Meer en uitgebreidere achtergronden zijn vermeld in bijlage 10. 

5.3 Toepassing van de ROM 

Hoofdstuk 5: Toepassing van de RDM 

Software
projectleider 

Software
ontwikkeling 

Hardware
ro · ectleider 

Hardware
ontwikkeling 

In dit afstudeeronderzoek wordt de toepassingsmogelijkheid van de RDM bij Philips CE Hasselt 
onderzocht. Daarom werd al in een vroegtijdig stadium besloten om de RDM op een 
produktontwikkelingsproject toe te passen. Hiervoor werd het Latam-project gekozen, omdat dit 
project door de organisatie als innovatief, complex en belangrijk werd gezien. Op het moment 

van de uitvoering van de RDM-methode bevond het Latam-project zich in de conceptfase, 
oorspronkelijk 5 weken voor de overgang naar de creatiefase. Het projectplan was in dit stadium 
al opgesteld. Bij het uitvoeren van de RDM-methode is gebruik gemaakt van het protocol dat in 

bijlage 7 opgenomen is. De uitvoering van RDM zal aan de hand van de vijf hoofdstappen van dit 
protocol besproken worden. 

5.3.1 Risico Quick Scan 
Na het besluit (van onder andere de projectleider) om de RDM-methode op het Latam-project toe 
te passen, is de projectbegeleider begonnen met de eerste gesprekken om de achtergronden van 
het Latam-project te achterhalen en inzicht te verwerven in het projectplan. Daamaast heeft hij 

enkele projectvergaderingen bijgewoond, om voldoende feeling met het project te krijgen. Er 

werden 15 personen geselecteerd voor verdere inventarisatie-interviews. In een van de 

projectvergaderingen werd de risico-analyse kort uitgelegd. Alhoewel al besloten was om de 

RDM-methode op het Latam-project toe te passen, werd er toch een Risico Quick Scan 
uitgevoerd. Dit om te onderzoeken of het Latam-project werkelijk innovatief, complex en 

belangrijk voor de organisatie is. Bovendien kon de Risico Quick Scan op bruikbaarheid getest 

worden. Uit deze Risico Quick Scan kwam naar voren dat alle respondenten het zinvol achtten 
voor het Latam-project een risico-analyse uit te voeren. Bovendien bleek het Latam-project 

inderdaad innovatief, complex en belangrijk voor CE Hasselt (bijlage 11 ). De Risico Quick Scan 

bleek hierbij een goed hulpmiddel te zijn. 
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5.3.2 ldentificeren van de projectrisico's 
Op basis van de eerste gesprekken en het bijwonen van een aantal projectvergaderingen werd een 

conceptueel schema met bijbehorende vragen opgesteld. Deze vragen werden met de hardware

projectleider en de software-projectleider besproken om te achterhalen of alle facetten van het 

Latam-project door de vragen werden gedekt. Van de 15 personen die gei"nterviewd werden, 

waren de meesten ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van een XXX-STB. Deze XXX

STB is voor demonstratiedoeleinden door CE Hasselt ontwikkeld is. Door het interviewen van 

deze mensen die bij deze XXX-STB betrokken waren, zijn aandachtspunten voor het Latam

project afgeleid (wat moet er in het Latam-project zeker voorkomen worden en waar moet 

speciaal op gelet worden). Tijdens de interviews werd nog eens de werkwijze en het doel van de 

RDM-methode uitgelegd. Daarna kwamen de Latam-gerelateerde vragen aan bod. Afgerond werd 

met vragen over het XXX-STB-project. De risicovolle factoren van het produkt en 

produktonderdelen werden gei"dentificeerd aan de hand van het blokschema van de Latam-STB 

(bijlage 8). De risicovolle factoren van de produktieprocessen, produktiemiddelen en het 

produktiesysteem konden tijdens de interviews niet systematisch achterhaald worden, aangezien 

alle produktonderdelen ingekocht worden (zie bijlage 10). Bovendien was het in dit stadium van 

het Latam-project nog te vroeg om gedetailleerd in te gaan op het uiteindelijke assemblage-proces 

van de Latam-STB, aangezien de produktonderdelen nog niet definitief vaststonden. De 

interviews werden verwerkt in het Interim-rapport Risico-inventarisatie. In dit rapport werden de 

verschillende factoren in het Latam-project besproken en daarbij werd aangegeven wat de 

gei"nterviewden als risicovol zagen. In het laatste hoofdstuk van dit Interim-rapport werden 

leerpunten uit het XXX-STB-project afgeleid. Dit Interim-rapport is in bijlage 10 opgenomen. 

Vlak voordat het Interim-rapport naar de projectleider kon worden teruggekoppeld, om te 

beoordelen of het Interim-rapport compleet en correct was, werd deze projectleider van het 

Latam-project afgehaald. De reden hiervoor was dat deze projectleider tevens projectleider van 

een antler produktinnovatieproject was. Hierdoor hield deze projectleider te weinig tijd over voor 

het leiden van het Latam-project. Het Latam-project zat zodoende enige tijd zonder officiele 
projectleider. Het Interim-rapport werd daarom teruggekoppeld naar de projectleider hardware, 

die vanafhet begin (allereerste gesprekken met de opdrachtgever) bij het Latam-project betrokken 

was en zeer goed op de hoogte was van de ' ins-en-outs' van het Latam-project. In dit Interim

rapport stonden ook factoren die de gei"nterviewden als risicovol zagen die betrekking hadden op 

de houding van CE Hasselt ten opzichte van verschillende partijen buiten Philips CE Hasselt. 

Door de hardware-projectleider, het hoofd van de afdeling innovatie en de account manager van 

de afdeling business development werd besloten dat deze risico' s niet buiten Philips CE Hasselt 

bekend mocliten worden. Daar deze risico' s wel relevant waren, zijn er twee versies van het 

Interim-rapport opgesteld. In de versie die de projectleiding heeft ontvangen, zijn deze risicovolle 

factoren wel vermeld; in de versie die de overige projectteamleden hebben ontvangen, zijn ze niet 

vermeld. Na enkele dagen werd er een nieuwe projectleider benoemd, die snel ingewerkt moest 

worden. Hierbij bewees het Interim-rapport een uitstekende dienst. In dit rapport worden namelijk 

de achtergronden beschreven, van alle factoren die betrekking hebben op het Latam-project. 

Tevens wordt van deze factoren aangegeven wat de gei"nterviewden hiervan als risicovol zien. 

Ook worden de ervaringen uit het XXX-STB-project in dit verslag opgesomd, hetgeen een goede 

aanvulling is op de risico' s in het Latam-project. 
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.3.3 Waardering van de projectrisico's 
an de hand van de verzamelde gegevens uit de interviews is een lijst met potentiele risico' s 

~pgesteld, die besproken is met de hardware- en software-projectleiders ( er was toen nog geen 

1ieuwe overall-projectleider benoemd). Vervolgens zijn de risico ' s vertaald in risicostellingen en 
1pgenomen in een Risico Questionnaire. Door de hardware-projectleider, het hoofd van de 

~fdeling innovatie en de account manager van de afdeling business development werd besloten 
j at deze risicostellingen niet buiten Philips CE Hasselt bekend mochten worden (niemand buiten 

~hilips CE Hasselt hoeft te weten welke risico's, problemen en opvattingen er binnen Philips CE 
l!Iasselt zijn). Vandaar <lat de Risico Questionnaires niet onder de deelnemers zijn verspreid om 

i gevuld te worden; in plaats daarvan zijn de respondenten in de gelegenheid gesteld om de 
· sico Questionnaire in een lokaal te komen invullen. Dit werd gedaan om te voorkomen <lat deze 

r sicostellingen buiten Philips CE Hassett terecht konden komen. Deze Risico Questionnaire is 
oor 20 respondenten (inmiddels was het projectteam aangevuld met 5 personen) ingevuld. Op 
asis van deze individueel ingevulde vragenlijsten is het mogelijk tot een groepsoordeel te 
omen. Daartoe werden de individueel ingevulde Risico Questionnaires verwerkt tot de Risico 

1 opografie (bijlage 12). In deze Risico Topografie worden de risicostatements in een aantal 
r sicoklassen ingedeeld. De frequentieverdeling over de verschillende risicoklassen is als volgt: 

abe/ 4: Frequentieverdeling van de risicok/assen 

i 14 jF-H 18 jF-M 3 / -L 6 .... I F_-z ___ o __ ..., 
H 28 i H-M 16 i H-L 5 i H-Z 0 

····1···································+·······································+········································ · 

·J-············? ··················t·2t··········~·················i M-Z 1 Totaal 113 risico's 
~ ··········o····················· 

F = fataal risico, H = hoog risico, M = midden risico, L = 1aag risico, Z = zeker (geen) risico. 

it deze frequentieverdeling kan een optimistisch en een pessimistisch scenario worden afgeleid. 
et optimistisch scenario ontstaat door van alle risicoklassen de rechter waarde te nemen; het 
ssimistisch scenario ontstaat door de linker waarde te nemen. Bijvoorbeeld risicoklasse F-L 
ordt in het optimistische scenario risicoklasse L en in het pessimistische scenario risicoklasse F. 
an deze risicoklassen worden vervolgens bepaalde waarden toegekend, bijvoorbeeld : F = 100, 
= 75, M = 50, L = 25 en Z = 0. De minimaal haalbare score is op deze manier 0, namelijk als 

a le stellingen in de risicoklasse Z vallen. De maximaal haalbare score wordt bereikt indien alle 
s ellingen in de risicoklasse F vallen ( 113 * 100= 11.300). Hierdoor is het mogelijk het optimistisch 
e het pessimistisch scenario als een percentage van de maximaal haalbare score uit te drukken. 

p deze manier wordt de grafische weergave van de risicoscore voor het totale project verkregen. 
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pessim istisch 
optimistisch 

0% 62% 78% 100% 
laag riskant hoog riskant 

Figuur 9: Weergave van de risicoscore (optimistisch en pessimistisch scenario) van het Latam-project 

Deze figuur geeft weer dat de spreiding in mening onder de respondenten 16 punten bedraagt. 
Deze meting kan worden gebruikt om in een later stadium van het project na te gaan in hoeverre 
het projectrisico en de spreiding in mening gedaald is. Een uitspraak over het al dan niet 
uitvoeren van het project is op basis van deze figuur niet te geven. Immers, een enkele 
risicofactor kan het hele project doen mislukken. Tevens is deze figuur niet geschikt als 
vergelijkingsmateriaal tussen projecten. Zij is gebaseerd op een inschatting van de projectrisico' s 
door projectteamleden met een bepaalde invalshoek. Een andere samenstelling van het 
projectteam kan leiden tot een andere risicowaardering van het project. 

Tijdens het verwerken van de individueel ingevulde Risico Questionnaires tot de Risico 
Topografie, bleek dat een risicofactor was opgetreden. Het betrof het volgende risicofactor: 

Tabet 5: Uitgekomen risicostelling 

Zekerheid Beinvloedbaar door Belang voor het 
het projectteam projectsucces Risk 

Nee Ja Nee Ja Hoog Laag class 
I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 I 2 3 4 5 

De X-IC zal op tijd komen n resp. 10 2 0 0 0 9 3 0 0 0 4 4 3 0 I 
en goed functioneren ten cum 83 100 100 100 100 75 100 100 100 100 33 67 92 92 100 M-F 
behoeven van het Latam-project 50%sc. X X X 

De X-IC is de belangrijkste key-component (het 'hart') van de Latam-STB. Deze X-IC wordt 
door een Philips-vestiging ontwikkeld en zou halverwege het Latam-project beschikbaar komen. 
Het hele Latam-project is afgestemd op deze X-IC. De X-IC zou voor het Latam-project worden 
ingekocht, maar op het eind van de conceptfase van het Latam-project werd duidelijk dat de 
ontwikkeling van deze IC minstens een half jaar vertraging oploopt. Deze vertraging is gezien het 
gewenste tijdstip van marktintroductie (1 januarie 1997) onacceptable voor Philips CE Hasselt. In 

de interviews werd dit al door een aantal personen als risicovol gezien; vandaar dat hierover een 
stelling werd opgenomen in de Risico Questionnaire. De bijbehorende risicoklasse is M-F 
(midden - fataal); deze spreiding in mening wordt veroorzaakt doordat een respondent voor het 
'belang' in de kolom 'laag' scoort. Indien deze respondent voor het 'belang' in een andere kolom 
had gescoord, was de bijbehorende risicofactor F (fataal) geweest. Er is aan deze respondent 
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gevraagd waarom hij voor het belang dit antwoord gegeven heeft. De uitleg was: indien de X-IC 

te laat komt of niet goed functioneert, moet er voor een andere IC gekozen worden. Dit zal een 

grote vertraging van het project tot gevolg hebben en bovendien het project overhoop gooien, 

maar het project zal wel doorgaan. Uit deze situatie blijkt hoe belangrijk het is om de stellingen 

waarover geen consensus bestaat op een plenaire risicosessie te bespreken, om zodoende toch tot 

consensus te komen over de bijbehorende risicoklassen. 

5.3.4 Besluitvorming over de projectrisico's 
Er moest voor de X-IC een alternatief komen. De keuze voor dit alternatief heeft een lange tijd 

geduurd; bovendien was er onzekerheid over de voortzetting van het project. Hierdoor werden de 

activiteiten van het Latam-project op een laag pitje gezet. Ook het bespreken van de Risico 

Topografie werd enige tijd uitgesteld, omdat de projectleiding druk bezig was met het zoeken 

naar de beste oplossing voor het wegvallen van de X-IC. Pas na enkele weken, nadat een 

alternatief (het Y-IC) voor de X-IC was gekozen, is de Risico Topografie met de nieuwe overall
projectleider, de software-projectleider en de hardware-projectleider besproken. Daarbij zijn de 

risicostellingen die inmiddels door het wegvallen van de X-IC achterhaald zijn, uit de Risico 
Topografie gehaald. Doordat de Y-IC het nieuwe ' hart' van de STB wordt, moest er een nieuw 
projectplan opgesteld worden en moesten er allerlei zaken opnieuw worden uitgezocht. Hier had 

de projectleider zijn handen aan vol en daardoor gaf hij minder prioriteit aan de besluitvorming 
over de projectrisico's. Daarom besloot de projectleider dat het bedenken van mogelijk te nemen 
maatregelen voor de risicostellingen op individuele basis gedaan zou worden en er geen 
risicosessie gehouden zou worden. Daartoe heeft de projectleider bepaalde stellingen, voor het 

bedenken van mogelijk te nemen maatregelen, aan personen toegewezen. Doordat er besloten was 
dat het 'uitgebreide' Interim-rapport en de Risico Questionnaire niet verspreid mochten worden 
onder de projectteamleden, kon de Risico Topografie ook niet verspreid worden onder de 

projectteamleden. Alleen de projectleiding heeft een exemplaar van de Risico Topografie 
ontvangen; de Risico Topografie lag wel ter inzage in de projectvergaderingen en bij de 
projectleider, maar niemand van de projectleden heeft deze Risico Topografie ingekeken. Doordat 
de projectleider geen tijd had om de stellingen aan de toegewezen personen uit te reiken, is dit 

door de afstudeerder zelf gedaan. Deze personen moesten voor de aan hen toegewezen 
risicostellingen mogelijke maatregelen opstellen. Al deze plannen zijn verzameld en opgenomen 

in het Risico Managementplan (bijlage 13). 

5.3.5 Evaluatie van de uitgevoerde RDM-methode 
De laatste stap van de RDM-methode is het evalueren van de uitgevoerde risicodiagnose. 

Hiervoor is onder andere een evaluatie-enquete gehouden (bijlage 14). In deze paragraaf wordt de 

risicodiagnose geevalueerd met betrekking tot het Latam-project. In hoofdstuk 7 wordt de RDM

methode in zijn algemeenheid geevalueerd. Er kan gesteld worden dat in het Latam-project geen 

goede besluitvorming ten aanzien van de projectrisico ' s heeft plaatsgevonden. Er zijn hiervoor 

een aantal oorzaken aan te wijzen: 
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• De Risico Topografie is niet goed naar het projectteam teruggekoppeld. Dit kwam doordat 
besloten was de risicostellingen niet openbaar te maken, zodat deze niet buiten CE Hasselt 
terecht konden komen. Hierdoor hebben alleen de projectleider, de software-projectleider en 
de hardware-projectleider een exemplaar van de Risico Topografie ontvangen. Voor de 
overige leden van het projectteam lag deze Risico Topografie slechts ter inzage, maar niemand 
heeft deze Risico Topografie ingezien. 

• Op het moment <lat de Risico Topografie eigenlijk besproken moest worden, werd het project 
enkele weken stilgelegd. Hierdoor werd ook de besluitvorming over de risico' s uitgesteld. 
Toen het Latam-project weer op gang kwam, moesten er allerlei activiteiten door de 
projectleider worden gedaan, waardoor deze geen tijd had om de stellingen uit de Risico 
Topografie te bespreken. De projectleider koos ervoor geen risicosessie te houden en 
maatregelen voor de risicostellingen op individuele basis te laten bedenken. 

Doordat er geen goede besluitvorming over de projectrisico's in het Latam-project heeft 
plaatsgevonden, zijn de projectrisico' s eigenlijk alleen maar gei"dentificeerd en geclassificeerd. Er 
zijn weliswaar voor enkele risico's maatregelen opgeschreven, maar voor een aantal 
projectrisico's is <lit nog niet gebeurd (mede door het groot verlof). Dit moet alsnog gebeuren, 
anders wordt er net zolang gewerkt tot men uiteindelijk tegen de nu al gei"dentificeerde risico's 
oploopt, waama er plotseling maatregelen verzonnen en genomen worden. Het is veel 
verstandiger om op deze risico' s te anticiperen dan er op te reageren. 

In het Latam-project zijn de risico's op het gebied van de produktieprocessen, produktiemiddelen 
en het produktiesysteem nog niet gei"dentificeerd (zie paragraaf 5.3.2). Deze processen, 
produktiemiddelen en produktiesysteem en de daarbij ondervonden risico' s moeten alsnog in 
kaart worden gebracht. Het verdient aanbeveling de RDM-methode nogmaals voor het Latam
project uit te voeren. Op deze manier kunnen deze ontbrekende risico's alsnog gei"dentificeerd 
worden en kan er bovendien worden onderzocht of er in de tussentijd nieuwe risico' s bijgekomen 
zijn. Er moet dan vooral gelet worden op potentiele risico's die de nieuwe Y-IC met zich mee 
brengt. De projectleider heeft bij het opstellen van het nieuwe projectplan (naar aanleiding van de 
Y-IC in plaats van de X-IC) zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met de reeds 
gei"dentificeerde organisatorische risico' s. 

Uit de gehouden evaluatie van de RDM-methode blijkt <lat sommige personen de uitgevoerde 
RDM-methode op het Latam-project zagen als een parallelle activiteit. Er werd aangegeven <lat er 
aan de RDM-methode werd meegewerkt, omdat het een afstudeerproject betrof. De reden 
hiervoor is <lat er geen goede introductie van de RDM-methode heeft plaatsgevonden bij de 
projectteamleden; er is door de projectleider slechts kort aangegeven <lat er een risicodiagnose 
gehouden zou worden voor het Latam-project. In de individuele interviews is de werkwijze van 
de RDM-methode verder toegelicht. Het gevolg hiervan is <lat de personen die niet bij deze 
interviews betrokken waren, niet goed op de hoogte waren van de bedoeling van de RDM
methode. Anderzijds is de projectleider halverwege de uitvoering van de RDM-methode 
vervangen, zodat de nieuwe projectleider deze RDM-methode over moest nemen. Deze nieuwe 
projectleider moest dringend allerlei activiteiten ondememen en had daardoor geen tijd om zich te 
'committen' aan de RDM-methode. 
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Aanbevelingen voor bet Latam-project: De Risico Topografie moet alsnog naar het 
projectteam worden teruggekoppeld en hiema moet een risicosessie gehouden worden. Voor de 
stellingen die nog niet in het Risico Managementplan opgenomen zijn, moeten alsnog acties 
worden opgesteld. Dit Risico Managementplan moet een levendige lijst worden die op elke 
projectmeeting bijgewerkt en geevalueerd wordt. Tenslotte moeten de projectrisico's in het 
'mijlpaalverslag' opgenomen worden en de grootste risico's moeten op de 'mijlpaalvergadering' 
besproken worden. 

In dit hoofdstuk werd de praktische toepassing van de RDM-methode aan de hand van het Latam
project beschreven. Er kan worden geconcludeerd dat door middel van de individuele interviews 
een groot aantal risico 's is geidentificeerd. Door het opstellen van het Interim-rapport zijn de 
achtergronden van het Latam-project voor iedereen duidelijk geworden. Ook zijn de 
geidentificeerde projectrisico 's geclassificeerd. De besluitvorming over deze geclassificeerde 
projectrisico 's heeft echter te wensen overgelaten. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of de RDM
method~ een nuttig en bruikbaar hulpmiddel is voor innovatieprojecten bi} Philips CE Hasselt. In 
het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe de RDM-methode een positieve bijdrage kan 
leveren aan een samenwerkingsproces in een produktinnovatieproject. 
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HOOFDSTUK 6: SAMENWERKING IN PRODUKTINNOVATIEPROJECTEN 

Produktinnovatie is een van de riskantste activiteiten van een onderneming, zeker als daarbij nog 
wordt samengewerkt met andere ondernemingen. Uit de Risico Questionnaire van het Latam
project blijkt inderdaad dat nogal wat risicostellingen betrekking hadden op factoren die de 
samenwerking kunnen beinvloeden. Toch is een goede samenwerking een voorwaarde om 
uiteindelijk samen een goed eindresultaat te bereiken in een produktinnovatieproject. In dit 
hoofdstuk worden enkele factoren afge/eid die invloed hebben op dit samenwerkingsproces. Aan 
deze factoren kan bij een risicodiagnose extra aandacht worden besteed, tijdens het identificeren 
van de potentiele risico 's. De geidentificeerde risico 's die de samenwerking kunnen bei"nvloeden, 
kunnen met de samenwerkingspartner besproken warden. Hierdoor kan de RDM-methode een 
hulpmiddel zijn om een goede samenwerking te bewerkstelligen. 

6.1 Produktinnovatie 

Produktinnovatie behoort tot de meest riskante activiteiten m een ondememing. Dit kan 
geYllustreerd worden aan de hand van twee belangrijke onderzoeksresultaten: 

• conform de onderzoeksresultaten van Crawford [Lit. 4], kan ongeveer 35% van de 
ontwikkelde produkten als mislukt worden beschouwd; 

• uit de publikaties van Booz-Allen & Hamilton [Lit. 1] blijkt dat bijna de helft van de 
financiele middelen die besteed worden aan produktontwikkeling en commercialisatie, 
gespendeerd wordt aan niet-succesvolle produkten. 

Desalniettemin is produktinnovatie voor een ondememing noodzakelijk om op langere termijn te 
kunnen overleven. Technologische ontwikkelingen en snelle veranderingen in produktaanbod, 
marktverhoudingen en markteisen noodzaken de ondememingen voortdurend alert te zijn op 
nieuwe ontwikkelingen. De ondememing zal via nieuwe c.q. aangepaste produkten en/of diensten 
dienen te anticiperen op deze ontwikkelingen [Lit. 9]. 

Ook voor Philips CE Hassett geldt <lat het ontwikkelen van meuwe produkten een van de 

belangrijkste activiteiten is. Deze produktinnovatie kan in samenwerking met andere 
ondememingen worden gedaan. Ook in het Latam-project waren veel verschillende partijen 

(bijlage 10) betrokken bij het produktinnovatieproject. Deze samenwerking in een 

produktinnovatieproject zorgt voor extra risico's. Dit bleek ook uit het Latam-project, waar veel 

van de gei"dentificeerde risico' s betrekking hadden op factoren die de samenwerking kunnen 

bei"nvloeden. Een goede samenwerking is echter essentieel in een produktinnovatieproject, want 
een goed samenwerkingsproces resulteert in betere prestaties in tijd(igheid), kosten en kwaliteit 

[Lit. 17]. 
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6.2 Factoren die de samenwerking kunnen beinvloeden 

In de vorige paragraaf werd opgemerkt <lat samenwerking in een produktinnovatieproject extra 
risico's met zich meebrengt. Deze risico's op het gebied van samenwerking moeten vroegtijdig 
geYdentificeerd worden, zodat maatregelen genomen kunnen worden. De RDM-methode houdt 
rekening met de technische, commerciele en organisatorische risico's tijdens een 
produktinnovatieproject, waarbij zowel de inteme als de exteme factoren onderzocht worden. 
Ook de risico' s op het gebied van samenwerking worden hierbij onderzocht. Dit komt onder 
andere tot uitdrukking in het conceptuele schema, waarin de samenwerkingspartners opgenomen 
kunnen worden. Indien bekend is welke factoren een samenwerkingsproces beYnvloeden, kan 
tijdens de individuele interviews gerichter onderzocht worden of er met betrekking tot deze 
factoren risico's te onderscheiden zijn. In paragraaf 6.2.1 worden aan de hand van de 
risicodiagnose die op het Latam-project is uitgevoerd enkele kritische factoren ten aanzien van 
samenwerking beschreven. Deze factoren gelden voor <lit specifieke Latam-project. In paragraaf 
6.2.2 worden op een theoretische basis meer algemene factoren beschreven die het 
samenwerkingsproces kunnen beYnvloeden. 

6.2.1 Factoren uit bet Latam-project 
Uit de risico-analyse, uitgevoerd op het Latam-project, blijkt <lat er op het gebied van 
samenwerking onzekerheden bestaan. Uit de geYdentificeerde projectrisico''s van het Latam
project blijkt <lat 39 van de 113 risicostellingen in de Risico Questionnaire (35%) betrekking 
hebben op een factor van samenwerking. Door deze 39 risicostellingen te clusteren ontstaan 
enkele kritische factoren die in het Latam-project van invloed zijn op de samenwerking. Deze 
factoren zijn: specificatie, planning, afspraken, contract, technologische kennis, historische band, 
informatie, communicatie en vertrouwen. 

Specificatie: Het blijkt <lat het moeilijk is duidelijk vast te leggen wat er precies gespecificeerd 
moet worden. Ook is het niet altijd duidelijk wie er voor de specificatie verantwoordelijk is. 

Planning: 'Company D' en CE Hasselt hebben ieder hun eigen planning opgesteld. Deze 
planningen zijn pas in een laat stadium onderling besproken en op elkaar afgestemd. 

Afspraken: Er worden afspraken gemaakt tussen 'Company D' en CE Hasselt, maar de naleving 
van deze afspraken is niet zo goed. Vooral het op tijd nakomen van de gemaakte afspraken blijkt 
vaak een probleem te zijn. 

Contract: Voor Philips CE Hasselt bevindt het Latam-project zich momenteel vlak voor de 
overgang van de concept- naar de creatiefase, maar bepaalde zaken zijn nog altijd niet met een 
samenwerkingspartner (onder andere 'Company D' en 'Company N') vastgelegd. 
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Tecbnologiscbe kennis: CE Hasselt werkt in <lit Latam-project met een aantal bedrijven voor de 
eerste keer samen. Hierdoor weet CE Hasselt niet precies hoe goed de technologische kennis ( en 

ervaring) van deze samenwerkingspartners is. Het is dus niet bekend wat er van deze partners 

verwacht kan worden. 

Historiscbe band: Indien een ondememing een samenwerkingspartner moet kiezen, blijkt de 

voorkeur uit te gaan naar een ondememing waarmee al een historische band bestaat of waarmee 

in het verleden al eens mee is samengewerkt. Ook wordt in de daadwerkelijke samenwerking 

meer moeite gedaan voor die ondememing waar al een 'historische band' mee was. 

lnformatie: CE Hasselt heeft voor de ontwikkeling van de STB informatie nodig van de andere 
partijen (onder andere 'Company D' en 'Company B'). Deze partijen willen deze informatie niet 

graag geven. Het gevolg is <lat deze informatie niet, te laat of onvolledig aan CE Hasselt wordt 
doorgegeven. 

Communicatie: Er moet in een samenwerkingsverband veel besproken en afgesproken worden. 

Het blijkt voor de mensen van de verschillende partijen moeilijk hierover overeenstemming te 

bereiken. 

Vertrouwen: Er wordt door de verschillende partijen voorzichtig omgegaan met het verstrekken 
van informatie, omdat de partijen vrezen <lat deze informatie door de partner wordt gebruikt voor 
andere doeleinden dan het Latam-project, of misschien zelfs aan derden wordt doorgegeven. 

Deze factoren die de samenwerking kunnen bei"nvloeden, zorgden in het Latam-project voor 
onzekerheden. Deze factoren gelden in <lit specifieke Latam-project, maar het is waarschijnlijk 

<lat ze ook in andere samenwerkingsprojecten een belangrijke rol kunnen spelen. Daarom worden 
in de volgende subparagraaf enkele algemene factoren beschreven die een samenwerkingsproces 
kunnen bei"nvloeden. Nadat deze factoren zijn beschreven, wordt bekeken in hoeverre deze 
algemene factoren de genoemde factoren uit het Latam-project afdekken. 

6.2.2 Algemene factoren die van invloed kunnen zijn op bet samenwerkingsproces 
lndien een ondememing een produktinnovatieproject in samenwerking met een andere 
ondememing uitvoert, zullen beide ondememingen hiervoor motieven hebben. Deze 

'ondernemingsmotieven' zullen bepalen in hoeverre de leiding bereid is capaciteit (zowel mensen 

als financiele en niet-financiele middelen) voor de samenwerking ter beschikking te stellen. Dit 

zal zich onder andere vertalen in prioriteitstelling, budgettoewijzing en capaciteitstoewijzing voor 

het betreffende produktinnovatieproject. 

In een samenwerkingsverband zijn het altijd mensen (uitvoerenden) die moeten samenwerken. 

Deze uitvoerenden bezitten enerzijds kennis en anderzijds de vaardigheid deze kennis creatief toe 

te passen. Deze kennis en vaardigheden moeten minstens voldoende zijn om het 
produktinnovatieproject goed uit te kunnen voeren. Bovendien is het belangrijk <lat de 

uitvoerenden van beide partijen goed met elkaar overweg kunnen (verstandhouding) ; <lit bepaalt 
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namelijk in hoeverre de uitvoerenden bereid z1Jn bun kennis en vaardigheden voor de 
samenwerking in te zetten en te delen met de uitvoerenden van de samenwerkingspartner. 

De ondememingsmotieven zullen op bet strategisch niveau in de ondememing bepaald worden. 
Op dit niveau worden de 'wat en waarom' -vragen beantwoord. Nadat op strategisch niveau is 
besloten om samen te werken, moeten er op tactisch niveau voor bet samenwerkingsproject 
doelstellingen worden opgesteld. V anuit de klant- en markteisen worden de doelstellingen 

opgesteld naar kwaliteit, tijd(igheid) en kosten. Hiema worden de technische specificaties al dan 
niet samen met de samenwerkingspartner opgesteld ( dit is atbankelijk van bet soort 
samenwerkingsproces ). Daamaast is bet noodzakelijk dat taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden opgesteld, zodanig dat de doelen op de meest gunstige manier bereikt 
worden. Het formuleren van de doelen en bet verdelen van de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vereist communicatie tussen de partners. Hoe goed deze communicatie is, wordt 
onder andere bepaald door de inzet van kennis en vaardigheden van de uitvoerenden en door de 
verstandhouding tussen de uitvoerenden. Op tactisch niveau zullen de kwaliteit, tijd(igheid) en 
kosten uiteindelijk aantonen hoe goed bet resultaat van de samenwerking is. 

Wanneer de doelen, specificaties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het 
samenwerkingsproces zijn afgeleid, dienen deze gecoordineerd te worden en moet er voortdurend 
worden getoetst of bet doel gehaald wordt binnen de gestelde voorwaarden. Daartoe moeten er 
onder andere afspraken worden gemaakt over procedures, manier en frequentie van overleg, 
beslismomenten en contracten. 

Uit deze beschrijving volgen de algemene factoren die een samenwerkingsproces be'invloeden. 
Dit zijn onder andere [Lit. 17]: 

Ondernemingsmotieven: onder andere prioriteitstelling, budgettoewijzing en capaciteits
toewijzing. 

Kennis en vaardigheden: onder andere technologische kennis en vaardigheden; kennis op het 
gebied van markten, import- en exportmogelijkheden, wettelijke en politieke beperkingen en 
milieu-eisen; en bet ontwikkelde begrippenkader. 

Verstandhouding: onder andere bet goed met elkaar overweg kunnen en persoonlijke motieven 
van de uitvoerenden. 

Communicatie: onder andere bet kunnen overbrengen van doelstellingen, van bereikte resultaten 
in relatie tot de doelstellingen, van aanpassingen van doelstellingen en de gevolgen daarvan; bet 

maken van goede afspraken; en bet afstemmen van taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden 
(bet aangeven van de reden waarom wie welke taak krijgt). 

Coordinatie: onder andere procedures, afstemmen van de manier en frequentie van overleg (bet 
bepalen van de inhoud en richting van informatie-uitwisseling, de vorm van informatie
overdracht en bet bepalen van de communicerende personen), beslismomenten, contracten en 
toetsing van de gestelde doelen. 
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Ondememingsmotieven Verstandhouding Co5rdinatie 

--------.....,....------""------,......-----~~----- Samenwerking 

Kennis en vaardigheden Communicatie 

Figuur 10: Algemene factoren die de samenwerking kunnen bei"nvloeden 

De kritische factoren uit paragraaf 6.2.1 worden door deze algemene factoren afgedekt. Het is 
echter geen een-op-een-relatie. Zo hebben de factoren specificatie, planning en contract zowel 
betrekking op de algemene factor communicatie als op de algemene factor coordinatie. De 
factoren informatie en communicatie hebben betrekking op de algemene factor communicatie. De 
factor contract heeft betrekking op de algemene factor contract. De factor technologische kennis 
heeft betrekking op de algemene factor kennis en vaardigheden. De factor historische band heeft 
betrekking op de algemene factor ondernemingsmotieven. Tenslotte heeft de factor vertrouwen 
betrekking op de algemene factor verstandhouding. 

6.3 RDM en samenwerking 

Met behulp van de RDM-methode kunnen potentiele technische, organisatorische en 
commerciele kritische risico's worden gerdentificeerd. lndien het produktinnovatieproject in een 
samenwerkingsverband wordt uitgevoerd, kan tijdens de identificatie van de risico's extra 
aandacht worden gegeven aan de factoren die de samenwerking kunnen bernvloeden (deze 
factoren zijn in de vorige paragraaf besproken). Doordat de ondememing een risicodiagnose 
uitvoert, wordt deze ondememing gedwongen alle factoren in het produktinnovatieproject te 
onderzoeken op risico's. Hierdoor wordt deze ondememing zich meer bewust van de gevaren die 
het produktinnovatieproject met zich meebrengt. Met betrekking tot de projectrisico's waar de 
ondememing zelf invloed op kan uitoefenen, kunnen adequate maatregelen genomen worden. 

De risico' s die de samenwerking kunnen bernvloeden, moeten in een risicosessie bestaande uit 
mensen van beide partners, besproken worden. Hierdoor worden de beide partners gedwongen 
over bepaalde onderwerpen te communiceren, waardoor er voor beide partners duidelijkheid 
ontstaat. De samenwerkingspartner kan aangeven of hij de aangedragen risicovolle factoren ook 
als risicovol beschouwt. Indien dat het geval is, kan gericht actie ondemomen worden. lndien dit 
niet het geval is, kan deze samenwerkingspartner aangeven waarom hij de risicofactor niet als 
risicovol beschouwt. In beide gevallen ontstaat duidelijkheid en kan voor een aantal 
projectrisico's het risico worden teruggebracht. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het grote voordeel van de bespreking van de risico's met de 
samenwerkingspartner de opheldering is die ontstaat over onzekerheden en onduidelijkheden. 
Bovendien wordt de communicatie over deze factoren die de samenwerking kunnen be1nvloeden 
verbeterd en wordt de samenwerkingspartner actief betrokken bij het produktinnovatieproject. 
Tenslotte kunnen met betrekking tot een aantal projectrisico's maatregelen genomen worden. 

In het Latam-project hadden een aantal projectrisico's betrekking op factoren die de 
samenwerking kunnen be1nvloeden. Helaas zijn deze risico's niet met de partners besproken. Dit 
is ten eerste niet gebeurd doordat deze risico's niet buiten Philips CE Hasselt bekend mochten 
worden (niemand buiten Philips CE Hasselt hoeft de problemen, risico's en opvattingen van 
Philips CE Hasselt te weten); ten tweede doordat er met deze partijen geen goede communicatie 
was; ten derde doordat de verschillende partijen andere doelstellingen hadden. Het bespreekbaar 
maken van deze risico's met deze partijen zou de communicatie juist kunnen verbeteren, 
waardoor er meer duidelijkheid ontstaat. Hierdoor wordt de kans groter dat het einddoel van het 
produktinnovatieproject op de meest gunstige manier bereikt wordt. 

In dit hoofdstuk is nader ingegaan op factoren die het samenwerkingsproces kunnen bei'nvloeden. 
lndien een produktinnovatieproject in samenwerking met een andere onderneming wordt 
uitgevoerd, moet onder andere met deze factoren rekening gehouden warden bij het identificeren 
van de projectrisico 's. De risico 's die be trekking hebben op het samenwerkingsproces, moeten 
met de samenwerkingspartner besproken warden. Door deze bespreking ontstaat duidelijkheid en 
wordt de communicatie verbeterd. Bovendien kunnen aangaande een aantal projectrisico 's 
samen met de partner maatregelen genomen warden. 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken is de organisatie beschreven waarin het afstudeerproject is 
uitgevoerd. Vervolgens is onderzocht hoe produktinnovatieprojecten warden uitgevoerd bij CE 
Hassell en hoe daarbij met onzekerheden wordt omgegaan. Van dit onderzoek zijn enkele punten 
afgeleid waar de te ontwikkelen risico-aanpak rekening mee dient te houden. De theorie van de 
RDM-methode is beschreven, waarna de RDM-methode op het Latam-project is toegepast. In dit 
laatste hoofdstuk wordt de RDM-methode geevalueerd en wordt aangeven hoe deze RDM
methode kan bijdragen aan de wijze van projectmanagement bij Philips CE Hasse It. 

7.1 Evaluatie van de RDM-methode 

Philips CE Hasselt heeft behoefte aan een risico-aanpak die bij produktinnovatieprojecten de 
projectrisico's (technische, commerciele en organisatorische) vroegtijdig diagnostiseert en daarna 

beheersbaar maakt. In plaats van een heel nieuwe risico-aanpak te ontwikkelen, heeft CE Hasselt 

ervoor gekozen de bestaande RDM-methode op een concreet produktinnovatieproject toe te 
passen. In deze paragraaf wordt de RDM-methode geevalueerd op basis van de ervaringen die 

zijn opgedaan tijdens de uitvoering van de RDM-methode op het Latam-project en een enquete 
die is gehouden onder de leden van het projectteam. De enquete en de resultaten zijn in bijlage 14 
vermeld. De evaluatie van de RDM-methode zal aan de hand van de vijf hoofdstappen van het 
protocol (bijlage 7) besproken worden. 

7.1.1 Risico Quick Scan 
Een van de voorwaarden waaraan de risico-aanpak dient te voldoen, is dat deze een gunstige 

kosten/baten-verhouding heeft. De Risico Quick Scan is een hulpmiddel waarmee v66r de 
uitvoering van de RDM-methode ingeschat kan worden of het betreffende produktinnovatie
project complex, innovatief en belangrijk voor de organisatie is; met andere woorden of er naar 
alle waarschijnlijkheid veel projectrisico's zullen zijn. Hierdoor kan een oordeel gevormd worden 

over de vraag of de 'effort' die de RDM-methode kost, opweegt tegen de 'benefits' die ervan 

verwacht kunnen worden. De uitgevoerde Risico Quick Scan wees uit dat alle twaalf 
respondenten vonden dat op het Latam-project een risicodiagnose uitgevoerd moest worden. De 

Risico Quick Scan werd hierbij als een duidelijk hulpmiddel ervaren. 

CONCLUSIE: 

• De Risico Quick Scan is een handig hulpmiddel waarmee snel beoordeeld kan worden of de 

RDM-methode al dan niet op het betreffende produktinnovatieproject toepepast moet gaan 

worden. 
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7.1.2 ldentificatie van de projectrisico's 
Door middel van individuele interviews is achterhaald wat volgens de gei"nterviewden de risico's 

van het Latam-project waren. Naar aanleiding van voorgesprekken met enkele 'key-personen' die 

overzicht hadden over het hele Latam-project en exteme partijen, is eerst een conceptueel schema 

opgesteld, dat factoren bevat die specifiek voor het Latam-project zijn. Met betrekking tot deze 

specifieke factoren zijn vragen opgesteld gericht op een specifieke sub-groep van het Latam

project. Door in de interviews deze factoren, aan de hand van de bijbehorende vragen, een voor 

een na te lopen, is ervoor gezorgd dat alle factoren van het Latam-project systematisch aan bod 

kwamen. Aan de hand van deze interviews is het Interim-rapport Risico-inventarisatie opgesteld. 

In dit rapport worden de achtergronden van het Latam-project beschreven, evenals de door de 

gei"nterviewden als risicovol ervaren factoren van het Latam-project. Uit de gehouden enquete 

blijkt duidelijk dat zowel de individuele interviews (gemiddelde beoordeling: 8,5 op een schaal 

van 1 tot en met 10) als het Interim-rapport (gemiddelde beoordeling: 8 op een schaal van 1 tot en 
met 10) als zeer waardevol worden ervaren. Uit de evaluatie blijkt verder dat het als zeer positief 

wordt ervaren dat de interviews door een ' neutraal' persoon (projectbegeleider) worden 
gehouden. Hierdoor konden de gei"nterviewden al hun zorgen ( en dus risico' s) uiten. Doordat 

tijdens de interviews de factoren van het Latam-project systematisch aan bod kwamen, werden de 

gei"nterviewden gedwongen over alle factoren van het produktinnovatieproject na te denken. Al de 
bevindingen van de individuele interviews zijn in het Interim-rapport Risico-inventarisatie 

verwerkt. Hierdoor kregen de projectteamleden informatie over de factoren die het Latam-project 
bei"nvloeden. Door deze individuele interviews en het Interim-rapport ontstond duidelijkheid, wat 

als zeer positief werd ervaren. 
CONCLUSIES: 

• De individuele interviews zijn heel nuttig en werken verhelderend. 
• Het opstellen van het Interim-rapport Risico-inventarisatie is nuttig en werkt verhelderend. 
• De individuele interviews moeten door een 'neutraal' persoon (projectbegeleider: niet 

verbonden aan het bedrijf) worden afgenomen en er moet een garantie zijn dat de verkregen 

informatie niet tegen personen wordt gebruikt. 
• Het is verstandig om eerst een voorbespreking te hebben met een aantal 'key-personen' van het 

project, vooraleer interviews af te nemen van de individuele projectteamleden. 
• Naast de vooropgestelde vragenlijst, moet er ruimte voor de gei"nterviewden zijn om eigen 

risicofactoren in te brengen. 

7.1.3 Waardering van de projectrisico's 
De risicofactoren van het Latam-project die de gei"nterviewden als risicovol beschouwden, zijn in 

de Risico Questionnaire verwerkt tot positief en feitelijk geformuleerde stellingen. In het Latam

project werd de respondenten gevraagd de Risico Questionnaires op een bepaalde tijd in een 

lokaal te komen invullen, dit om te voorkomen dat de Risico Questionnaires buiten Philips 

Hasselt terecht konden komen. Enkele respondenten ervoeren dit als een gebrek aan vertrouwen 

en hebben de Risico Questionnaire met tegenzin ingevuld. Bij toekomstige toepassingen van de 

RDM-methode moet dit voorkomen worden, door hierover bij de introductie van de RDM

methode duidelijke afspraken te maken. Een voordeel van het laten invullen van de Risico 
Questionnaires in een lokaal, was dat de manier van invullen verduidelijkt kon worden en dat de 
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vragen die de respondenten hadden over bepaalde stellingen meteen beantwoord konden worden. 
De wijze waarop de risico's in de Risico Questionnaire waren opgenomen kreeg een gemiddelde 
beoordeling van 7,3 op een schaal van 1 tot en met 10. 
CONCLUSIES: 

• De vertaling van de risico' s uit de individuele interviews naar de stellingen in de Risi co 
Questionnaire is als positief ervaren. 

• Er moeten in het begin van de RDM-methode duidelijke afspraken worden gemaakt over de 
manier waarop de Risico Questionnaires naar de respondenten worden teruggekoppeld. 

• lndien de Risico Questionnaire naar de respondenten wordt toegezonden, is het verstandig om 
op een projectvergadering de manier van invullen duidelijk toe te lichten. Op deze 
projectvergadering kunnen bovendien de risicostellingen snel besproken worden, zodat er bij 
onduidelijkheden een toelichting gegeven kan worden. 

De individueel ingevulde Risico Questionnaires zijn verwerkt tot de Risico Topografie. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van een bestaand Quatro-Pro-programma, dat voor Excel geschikt is gemaakt 
en bovendien is verbeterd. Het feit dat in het Latam-project de Risico Questionnaires niet aan de 
respondenten uitgereikt mochten worden, hield in dat ook de Risico Topografie niet aan de 
respondenten uitgereikt kon worden. Hierdoor heeft alleen de projectleiding de Risico Topografie 
ontvangen; voor de overige projectleden was deze Risico Topografie alleen ter inzage, maar 
niemand heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De Risico Topografie werd met een 
gemiddelde van 6,9 op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld. De projectleider merkte op dat 
er teveel risicoklassen in de Risico Topografie vermeld zijn. Het liefst zag de projectleider dater 
maar drie risicoklassen mogelijk waren. Het is echter de bedoeling van de RDM-methode dat in 
een risicosessie onder andere de risicostellingen besproken worden waarover geen consensus 
bestaat. Door deze bespreking kunnen deze risicostellingen in een risicoklasse ingedeeld worden, 
waardoor het aantal risicoklassen tot vier teruggebracht wordt. Bovendien ontstaat er door deze 
bespreking duidelijkheid over de verschillende meningen in de groep. Door omstandigheden 
tijdens het Latam-project (zie hoofdstuk 5) is deze Risico Topografie echter niet besproken. 
CONCLUSIE: 

• De Risico Topografie is door omstandigheden niet naar het projectteam teruggekoppeld. 
Hierdoor is het voor de projectteamleden nog niet duidelijk welke de grote risico's van het 
Latam-project zijn. Het is een must om de Risico Topografie naar het projectteam terug te 
koppelen. 

7.1.4 Besluitvorming over de projectrisico's 
De besluitvorming over de projectrisico's is in het Latam-project onvoldoende geweest. Hiervoor 
is een aantal oorzaken aan te wijzen (zie hoofdstuk 5). De belangrijkste oorzaak is dat de 
projectleider besloten heeft geen risicosessie te houden. In plaats daarvan heeft hij de 
risicostellingen aan personen toegewezen die voor deze stellingen maatregelen moesten 
opschrijven. Er is een "format" opgesteld, waar de personen de door hen opgestelde maatregelen 
op konden invullen. Deze maatregelen worden verwerkt tot het Risico Managementplan. Doordat 
de projectleider geen tijd had, heeft de student zelf deze stellingen aan de aangewezen personen 
uitgereikt. Op dit moment zijn nog niet alle formulieren terug ontvangen. Er kan geconcludeerd 
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worden <lat in het Latam-project geen goede besluitvorming over de projectrisico's heeft 
plaatsgevonden. Mede hierdoor heeft de RDM-methode een slechte beoordeling gekregen voor de 
bijdrage van de methode tot de besluitvorming over de beheersing van de projectrisico's in het 
Latam-project (gemiddelde beoordeling: 5,4 op een schaal van 1 tot en met 10). Verder kan 
worden opgemerkt <lat er voor de geclassificeerde projectrisico's nog onvoldoende concrete 
maatregelen zijn opgesteld en uitgevoerd. De nuttige bijdrage van de RDM-methode voor het 
Latam-project werd beoordeeld met een score van gemiddeld 6,9 op een schaal van 1 tot en met 
10. 
CONCLUSIES: 

• De projectleider moet uit de Risico Topografie een aantal risicostellingen halen die in een 
risicosessie besproken dienen te worden. 

• In deze risicosessie moeten de risico' s waarover geen consensus bestaat besproken worden, 
evenals de overige risico' s die de projectleider in deze risicosessie wil bespreken. Voor deze 
risico's moet centraal besluitvorming plaatsvinden. Na de besluitvorming moeten er voor deze 
risico' s passende maatregelen worden opgesteld. Ook over de risicostellingen die niet op deze 
risicosessie besproken zijn, moet ook besluitvorming plaatsvinden en moeten er passende 
maatregelen opgesteld worden. Hierover moeten op de risicosessie duidelijke afspraken 
gemaakt worden. 

• Zowel de terugkoppeling van de Risico Topografie als ook het houden van de risicosessie 
moet niet (te) lang na het invullen van de Risico Questionnaire plaatsvinden. 

7.1.5 Evaluatie van de RDM-methode 
Met behulp van de RDM-methode is men er volgens de respondenten goed in geslaagd de 
projectrisico's te identificeren en in te schatten (gemiddelde beoordeling: 8 op een schaal van 1 
tot en met 10). Bovendien werd de in de enquete opgenomen vraag met betrekking tot de 
hoeveelheid tijd die de RDM-methode voor de deelnemers in beslag nam, beoordeeld met een 
gemiddelde van 8,4 op een schaal van 1 tot en met 10. Kort gezegd: De projectteamleden zien de 
RDM-methode als een nuttige en bruikbare methode om te gebruiken m 
produktinnovatieprojecten (gemiddelde beoordeling 9,1 op een schaal van 1 tot en met 10). Ook 
vinden zij dat in toekomstige produktinnovatieprojecten de RDM-methode weer moet worden 
toegepast (gemiddelde beoordeling 8,8 op een schaal van 1 tot en met 10). 
CONCLUSIES: 

• De RDM-methode is er goed in geslaagd de belangrijkste projectrisico's te identificeren en te 
waarderen. 

• De RDM-methode kost de deelnemers niet veel tijd. 
• De RDM-methode is een nuttige en bruikbare methode, die in de toekomst weer dient te 

worden toegepast. 
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7.2 Aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde RDM-metbode 

Op basis van de gehouden risicodiagnose en evaluatie van het Latam-project, kunnen enkele 

aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig uit te voeren risicodiagnoses (bij Philips CE 

Hasselt). 

• Goede introductie: De risicodiagnose moet bij aanvang van het project duidelijk en goed bij 

het bele projectteam worden gei"ntroduceerd. Alle stappen van de RDM-metbode moeten 

worden uitgelegd en de te verwacbten inspanningen en opbrengsten moeten naar voren worden 
gebracbt. 

• Commitment projectleider: De projectleider moet zich duidelijk aan de risico-analyse 
'committen'. Daartoe moet de projectleider goed op de hoogte worden gebracht van de 

werkwijze en tijdsinspanning die gevraagd gaat worden. Indien de projectleider zicb aan de 
RDM-methode 'commit', moet hij ook werkelijk tijd vrijmaken voor bet uitvoeren van de 

risicodiagnose. Bovendien is bet zijn taak om de leden van bet projectteam ervan te 

doordringen <lat de risicodiagnose een waardevolle aanvulling op bet project is en <lat van de 
projectteamleden input verwacbt wordt. Hiervoor moet de projectleider tijd inplannen. 

• Data in bet begin van bet project vastleggen: Het is zeer handig om bij de introductie van de 
RDM-metbode meteen, voor zover mogelijk, data vast te leggen waarop de verschillende 
stappen van de RDM-metbode uitgevoerd zullen worden. Dit beeft als voordeel dat bij 

iedereen bekend is wanneer er wat verwacbt wordt. Bovendien kan op die manier de 
doorlooptijd van de RDM-metbode bebeerst worden. 

• Vast agendapunt: De risicodiagnose moet een vast agendapunt worden tijdens de 

projectvergaderingen. In bet begin van de RDM-metbode kan <lit agendapunt gebruikt worden 
voor bet geven van uitleg over de RDM-metbode. In een later stadium kan tijdens de 
bebandeling van <lit agendapunt de Risico Topografie besproken worden en een risicosessie 

gebouden worden. In een nog later stadium is bet mogelijk tijdens <lit agendapunt de 
opvolging van de risico's te bespreken en nieuwe risico's aan te geven. Op deze wijze wordt 

ervoor gezorgd <lat bet Risico Managementplan een levendige lijst wordt die voortdurend up
to-date is. 

• Bespreking van de Risico Topografie en bet bouden van een ris1cosessie: Het is 
noodzakelijk dat de risicostellingen uit de Risico Topografie ook naar bet projectteam worden 

teruggekoppeld. Daarnaast is bet noodzakelijk een risicosessie te houden. Het beste altematief 

is de Risico Topografie aan de projectteamleden uit te delen, zodat deze de stellingen kunnen 

voorbereiden die op de risicosessie bebandeld zullen worden. 

• Follow-up bij de mijlpalen: Tijdens bet verloop van produktinnovatieprojecten kunnen er 

nieuwe risico's opduiken (iets wat als bekend werd verondersteld, blijkt plots tocb problemen 

met zich mee te brengen). Bovendien kan de zwaarte van de reeds gei"dentificeerde risico's 
zich wijzigen. Daarom moet v66r de 'mijlpaalvergaderingen' onderzocbt worden of er nieuwe 
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risico' s zijn opgedoken. Deze risico' s moeten samen met de reeds ge"identificeerde risico' s 

opnieuw geclassificeerd worden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd <lat op de 

'mijlpaalvergaderingen' telkens een up-to-date-overzicht van de projectrisico's gegeven wordt. 

• Opname Risico Quick Scan en risico-overzicht in bet Generieke Plan: Door het opnemen 

van de Risico Quick Scan in het Generieke Plan, wordt iedere projectleider van een 

produktinnovatieproject gedwongen te onderzoeken of op het betreffende innovatieproject een 

uitgebreide risicodiagnose uitgevoerd moet worden. Bovendien moet in het Generieke Plan 

voorgeschreven worden <lat in elk ' Mijlpaalverslag' een overzicht van de projectrisico's moet 

worden opgenomen. Op deze manier kunnen de grootste risico' s op de 

'mijlpaalvergaderingen' besproken worden. 

• Risk Maturity Grid: V66r iedere mijlpaal dienen de reeds ge"identificeerde risico's samen 

met nieuw opgedoken potentiele risico' s opnieuw geclassificeerd te worden, zodat op de 
betreffende 'mijlpaalvergadering' een up-to-date-overzicht van de projectrisico's gegeven kan 
worden. Voor iedere mijlpaal moet het risicoteam dus de Risico Questionnaire opnieuw 

invullen. Het doel van deze Risico Questionnaire is de ge"identificeerde projectrisico's indelen 
naar grote en minder grote risico's. Hoewel de Risico Questionnaire en Risico Topografie 

uitermate geschikt zijn voor respectievelijk deze indeling en weergave van de projectrisico's 
naar grote en minder grote risico' s, bestaat er bij Philips CE Hasselt toch behoefte aan een 
praktische manier die eenvoudiger toe te passen is en die de geclassificeerde projectrisico's in 
een oogopslag overzichtelijk weergeeft (management-informatie). Het liefst ziet men <lat deze 
manier enige overeenkomst vertoont met de Maturity Grid (zie bijlage 6, biz. 21 en 22). Een 

altematieve manier om de projectrisico's te classificeren en visueel weer te geven is door per 
risicostelling het volgende aan te geven: 

Possibility of risk 

A very small risk 
B small risk 

C medium risk 
D big risk 
E very big risk 

Importance to the project (success) 

1 very small importance 
2 small importance 

3 medium importance 
4 big importance 
5 very big importance 

Het aangeven van de 'possibility of risk' en 'importance to the project (success)' kan in een 

groepssessie van het risicoteam gebeuren (eventueel aangevuld met deskundigen). Tevens kunnen 

eventuele opmerkingen per risicostelling opgenomen worden. Dit leidt tot de invulling van de 

volgende 'Risk Maturity Grid Table'. 

Tabel 6: Risk Maturity Grid Table 

Nr. Stelling Possibility of risk Importance to the Remarks 

project (success) 

nr. risicostelling een letter: keuze uit een cijfer: keuze uit opmerkingen 

At/mE 1 t/m 5 
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Nadat voor alle risicostellingen de Risk Maturity Grid Table is ingevuld, worden de 
frequentieverdelingen van de letter-cijfer-combinaties weergegeven in de 'Risk Maturity Grid' (zie 

onderstaande matrix). Met behulp van deze altematieve manier kunnen de gei'dentificeerde 

projectrisico's ook geclassificeerd en weergegeven worden. Ook na deze classificatie moet er een 
risicosessie worden gehouden, zodat over de grootste risico' s besluitvorming kan plaatsvinden en 
adequate maatregelen opgesteld kunnen worden. 

Possibility 
of risk 

I Very big 

Big 

Medium 

Small 

Very small 

E 

D 

C 

B 

A 

Laag 

Zeker 

1 
Very small 

Figuur 11: Risk Maturity Grid 

Betekenis van de risicogroepen: 

2 
Small 

Hoog 

3 
Medium 

4 
Big 

Fataal 

5 
Very big Importance 

-----1►• to the project 
(succes) 

Fataal risico: Voordat het project verder kan, moeten er voor deze risico's zodanige maatregelen 
worden genomen <lat deze risico' s niet }anger in de fatale risicogroep vallen. 

Hoog risico: Voor de risico's uit deze groep moeten duidelijke acties worden opgesteld die 
nauwgezet uitgevoerd moeten worden. 

Laag risico: De risico' s uit deze groep moeten in de gaten gehouden worden en ook hiervoor 
moeten acties ondemomen worden, hoewel deze acties niet zo'n hoge prioriteit 
hebben. 

Zeker: Het is de bedoeling <lat uiteindelijk alle gei'dentificeerde risico' s in deze groep terecht 
komen. 

In de Risk Maturity Grid worden de frequentieverdelingen van de letter-cijfer-combinaties van de 

risicostellingen weergegeven. Zodoende is in een oogopslag duidelijk of er risicostellingen in een 
bepaalde risicogroep vallen. Hierdoor zijn de projectrisico's voor de 'mijlpaalvergaderingen' 
overzichtelijk verwerkt tot management-informatie. De risico's uit de groep Fataal risico moeten 
zeker op deze 'mijlpaalvergadering' besproken worden. Daarnaast kunnen ook enkele 
risicostellingen uit de risicogroep Hoog risico -die grenzen aan de risicogroep Fataal- op deze 
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'mijlpaalvergadering' besproken worden. Aan deze Risk Maturity Grid wordt een bijlage 

toegevoegd, waarin de opbouw van de frequentieverdeling uit de groep fataal en boog ns1co 

uitgebreid beschreven wordt. Per risico kan bet volgende overzicbt worden gegeven: 

N ummer van de risicostelling en de risicostelling zelf 
Ranking: Weergave van de letter-cijfer-combinatie. 

Problem: Uitgebreidere omschrijving van bet probleem/risico. 

Responsible: Naam van diegene die voor bet nemen van actie voor bet risico verantwoordelijk is. 

Action: Actie die de verantwoordelijke zal nemen. 

Deadline: Tijdstip waarop de actie geevalueerd zal worden. 

Opmerking 1: Het voordeel van de Risico Questionnaires is dat deze individueel ingevuld worden 

en daarna verwerkt worden tot de Risi co T opografie. Hierin komt de spreiding in mening naar 

voren, betgeen een prima vertrekpunt is voor een verdere discussie waardoor duidelijkheid ontstaat. 

De Risk Maturity Grid Tabel wordt in een groepssessie ingevuld. Deze groepssessie moet goed 

geleid worden, zodat de nadelige groepseffecten geminimaliseerd worden. De spreiding in mening 

komt ook in deze groepssessie tot uitdrukking doordat de verschillende meningen zullen leiden tot 

verschillende voorstellen voor letter-cijfer-combinaties. Door deze verscbillende opvattingen te 

bespreken kan uiteindelijk tocb bereikt worden <lat er consensus over de risicostellingen ontstaat. 

Bovendien ontstaat door deze bespreking ook duidelijkheid. 

Opmerking 2: Door bet individueel invullen van de Risico Questionnaires kunnen de 

risicostellingen die 'gevoelig' liggen anoniem worden geclassificeerd (bijvoorbeeld: de capaciteit 

van de projectleider is voldoende). Hierdoor kunnen ook deze 'gevoelige' risico's uiteindelijk naar 

zwaarte ingedeeld worden. Een nadeel van de Risk Maturity Grid Tabel is <lat deze in een 

groepssessie wordt ingevuld. Hierdoor bebben de deelnemers niet meer de mogelijkheid deze 

'gevoelige' risico's anoniem naar zwaarte in te delen. Daardoor kunnen deze 'gevoelige' risico's ten 

onrechte als niet-risicovol worden aangemerkt. Daarom verdient bet aanbeveling voor de eerste 
mijlpaal de stellingen te classificeren met bebulp van de Risico Questionnaire. Bij de volgende 

mijlpalen kan gebruik worden gemaakt van de alternatieve manier om de risicostellingen te 

classificeren. Het is ook mogelijk <lat ook voor de eerste mijlpaal gebruik wordt gemaakt van de 

alternatieve manier, waarbij de eventuele 'gevoelige' risicostellingen in een aparte Risico 

Questionnaire anoniem ingevuld worden. 

Opmerking 3: De grenzen in de Risk Maturity Grid zijn arbitrair. Deze grenzen zijn opgesteld na 

raadpleging van een aantal personen binnen Philips CE Hasselt. Door toepassing van deze Risk 

Maturity Grid en de daarmee opgedane ervaring zal blijken of de grenzen goed gekozen zijn of <lat 

deze nog verlegd moeten worden. 

Opmerking 4: Het doel van deze alternatieve metbode ter classificatie en weergave van de 

projectrisico' s is het indelen van de geYdentificeerde projectrisico's naar grote en minder grote 

risico's. 
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7.3 RDM-methode en Philips CE Hasselt 

De toegevoegde waarde van de RDM-methode is dat alle factoren van het 
produktinnovatieproject systematisch onderzocht worden. Hierdoor worden de gei'nterviewden 
gedwongen in een vroegtijdig stadium van het produktinnovatieproject na te denken over zowel 
de technische, commerciele en organisatorische risico's van het project. Hierdoor ontstaat er 
duidelijkheid en worden de gebieden zichtbaar waarover nog niet voldoende duidelijkheid of 
kennis aanwezig is. Na deze identificatie kunnen de projectrisico's worden gecategoriseerd, 
waardoor er een totaalbeeld ontstaat over de mate van ns1co van het totale 
produktinnovatieproject. Door het bespreken van de risicostellingen waarover binnen het 
projectteam geen consensus bestaat, wordt nog meer duidelijkheid bereikt. Over de grootste 
risico' s moet er besluitvorming plaatsvinden, zodat met betrekking tot deze risico besloten kan 
worden dit risico te accepteren, te reduceren, over te dragen of af te wijzen. Na deze 
besluitvorming kunnen er adequate maatregelen voor deze risico' s genomen worden. Hierdoor 
kan er op de risico' s geanticipeerd in plaats van gereageerd worden. Door bovendien de 
gei'dentificeerde risico' s op het gebied van samenwerking met de samenwerkingspartners te 
bespreken ontstaat duidelijkheid en zal de communicatie met deze partner toenemen, hetgeen 
uiteindelijk ten goede komt aan het projectresultaat. 

Om de RDM-methode met succes in de organisatie in te voeren, is het noodzakelijk dat de 
projectleiders bekend worden gemaakt met de RDM-methode. Hierbij moet zeer duidelijk worden 
aangegeven welke stappen noodzakelijk zijn; hoeveel tijd en capaciteit de RDM-methode in 
beslag neemt; en wat de toegevoegde waarde van deze methode voor het produktinnovatieproject 
kan zijn. Alleen met de volle steun van de projectleiders is het mogelijk deze methode succesvol 
toe te passen in een produktinnovatieproject. Daamaast is het noodzakelijk dat een 
projectbegeleider de stappen van de RDM-methode uitvoert en begeleidt. Deze projectbegeleider 
moet goed op de hoogte zijn van de RDM-methode. Er kunnen mensen van Philips CE Hasselt 
worden opgeleid tot projectbegeleider, maar er kunnen ook mensen ingehuurd worden voor het 
uitvoeren van de RDM-methode. 

De RDM-methode is in dit afstudeerproject toegepast op het Latam-project om de praktische 
toepasbaarheid van deze methode voor Philips CE Hasse It te onderzoeken. Er kan geconcludeerd 
worden dat de RDM-methode er goed in is geslaagd de belangrijkste projectrisico 's te 
identificeren en te classificeren, maar de besluitvorming over de projectrisico 's en het opstellen 
en uitvoeren van concrete maatregelen heeft te wensen overgelaten. Uit de gehouden evaluatie 
blijkt dat de RDM-methode een nuttige en bruikbare methode is om te gebruiken in 
produktinnovatieprojecten. Bovendien zijn de respondenten van mening dat deze RDM-methode 
voor toekomstige produktinnovatieprojecten weer toegepast moet worden. De RDM-methode is 
dus voor Philips CE Hasselt een goede aanpak voor het vroegtijdig diagnostiseren en daarna 
beheersbaar maken van de belangrijkste projectrisico 's (technische, commerciele en 
organisatorische) die zich kunnen voordoen bij produktinnovatieprojecten binnen Philips CE 
Hasselt. 
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Bijlage 1: Lijst met ajkortingen 

LIJST MET AFKORTINGEN 

AFM 

BUTT 

CAD 

CD-mech 

CD-sys 

Cdi 

CDM 

CE 

CR 

cs 
DR 

DVD 

DVS 

DVT-E 

DVT-Q 

EMC 

EMT 

EMT 

EVT 

FB 

FMEA 

HW 

IMS 

IR 

KISS 
LITG 

MPR 

O&E 

PCB 

PIA 

PKM 

PMF 

PRS 

RDM-methode 

STB 

SW 

TV&O 

Acceptance Functional Model 

Business Unit Television Terminals (in Suresnes, Frankrijk) 

Computer Aided Design 

Commitment Date mechanisch 

Commitment Date systeem 

Compact Disk interactive 

Compact Disk Mechanisme 

Consumer Electronics 

Commercial Release 

Concept Sstart 

Design Release 

Digitale Video Disc 

Digital Videocommunication Systems (in Eindhoven) 

Design Verification Test engineering 

Design Verification Test quality 

Electro-Magnetical Compatibility test 

Electronic Manufacturing Technology 

Electronics Manufacturing Test 
Engineering Verification Test 

Factory Briefing 

Failure Mode and Effects Analysis 

Hardware 

Interactive Media Systems 

Industrial Release 

K waliteit in Innovatie door Samenwerking en Synergie 
Lokale Informatie Technologie Groep 

Mass Production Release 

Organisatie en Efficiency 

Printed Circuit Board 

Philips Industrial Activities 

Philips Key Modules 

Plastics & Metalware Factories 

Product Range Start 

Risico Diagnose & Management methode 

Set Top Box 

Software 

Technische Voorbereiding en Ondersteuning 
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Bijlage 2: Produkt-markt-combinaties 

Bestaand produkt Nieuw produkt 

Bestaande markt 
G E C 

F D 

B 

Nieuwe markt 

A 

A- CD-i B- STB 
C- DVD-rom D- DVD-video 
E- CD-r F- Video-CD 
G- CD-mechanisme en trayloaders 

Figuur 2.1: Produkt-markt-combinaties 

Deze matrix geeft weer of het betreff ende produkt op het moment van de introductie op de markt 

een bestaand dan wel een nieuw produkt was en of dit betreffende produkt op een bestaande of op 

een nieuwe markt gei"ntroduceerd werd. 
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Hoofdstappen 

Risico Quick Scan 
0. Intake gesprek voeren met de opdrachtgever: 

I . Risico Quick Scan uitvoeren: 

I RDM I-+ nee 

ja 

ldentificatie van de projectrisico's 
2. Individuele interviews afnemen: 
3. Verwerken van de individuele interviews: 

4. Terugkoppeling naar de opdrachtgever. 

Waardering van projectrisico's 
5. Risico Questionnaire samenstellen en invullen: 

6. Risico Topografie opstellen: 

, , 
Besluitvorming over de projectrisico's 
7. Risicosessie voorbereiden: 

8. Risicosessie houden: 

9. Risicomanagementplan opstellen: 

Evaluatie RDM 
10. Uitgevoerde Risicodiagnose evalueren: 

Figuur 7.1: Protocol voor het uitvoeren van de RDM 
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Bijlage 7: RDM-protocol 

Resultaten van de verschillende activiteiten 

* Afspraken maken over de samenstelling van een 
risicoteam, tijd, bijdragen en locaties. 

* Verwerken vragenlijsten Risico Quick Scan. 
* Beslissing over het wel/niet uitvoeren van de ROM. 
* Aandachtspunten voor de ROM 

* Per gemterviewde uitgewerkte notities. 
* Systematische beschrijving van de vier innovatie P's. 
* Potentiele technologische, organisatorische en 

commerciele risico's geYdentificeerd. 
* Interim-Rapport Risico-Inventarisatie. 
* Acceptatie van de uitkomsten van het Interim-apport. 

* Scoring van de potentiele risico's in een Risico
questionnaire. 

* Risico's in kaart gebracht en onderscheiden naar 
risicograad. 

* Beslissing over het risicoproces: individueel, 
werkgroepen, plenair. 

* Beslissingen over de risicomaatregelen: accepteren, 
reduceren, afwijzen of overdragen. 

* Uitgewerkte risicomaatregelen in termen van tijd, 
middelen en verantwoordelijkheden. 

* Conclusies m.b.t. toekomstige risicodiagnoses. 
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Bijlage 9: Broadcast-systemen 

De volgende broadcast-systemen zijn er 

• Public TV: Gewone TV ontvangst via antenne of kabel. 

• Subscription TV: Abonnement TV (bv Filmnet) 

• Pay-per-view : 

• NVOD: 

• VOD: 

• SOD: 

Interactief 

Er is een vast (televisie) programma aanbod, waar de gebruiker op kan 

afstemmen. Per programma dat de gebruiker bekijkt moet hij betalen: 

Onder deze categorie valt de Latam STB. 

Near Video On Demand: (Televisie) programma's starten bv iedere 15 

minuten. De gebruiker kan dus iedere 15 minuten een bepaald programma 

starten. Dit systeem is er (commercieel) nog niet. 

Video On Demand: Uit een bepaald programma aanbod kan de gebruiker 

een programma kiezen en starten op elk door hem gewenst tijdstip. Dit 

systeem is er ( commercieel) nog niet. 

Services On Demand: Hetzelfde als VOD, uitgebreid met CDi-on demand, 
teleshoppping, games, weddenschappen, etc. Dit systeem is er 
( commercieel) nog niet. 

<soD 

VOD 

( NVOD 
.. . ................... ............... .. . . ............. , . ......... . ... .. . . . . . .. : : : : : ~ , _____ ,,..,_._._.::: ... .... . .... . ...... ........ . . 

Niet 
interactief 

-········ · ··. 

;:·.f~y-per-view' _·.·_-_. 
: ··--.. . --·· 

-············---

::_·_·_subscription TV> 
. . . . . . . . . . . 

-:. public TV . ·_. 

Analoog 

Figuur 9.1: Broadcast-systemen 

Digitaal 

De Latam STB werkt volgens pay-per-view systeem. Er is een programma aanbod waaruit de 

gebruiker een keuze kan maken om een programma al dan niet te bekijken. lndien de gebruiker 

een programma wil ontvangen, brengt hij zijn smartcard in de STB. Via deze smartcard is het 

mogelijk het programma te ontvangen en te decoderen. Voor elk programma dat de gebruiker 

decodeert, moet betaald worden. Dit betalingssysteem wordt geregeld via het ingebouwde 

modem. Dit modem stuurt via de telefoonlijn een betalingsopdracht naar een bepaalde instantie, 

die daarna een bepaalde hoeveelheid geld van de rekening van de gebruiker afboekt. De Latam 

STB is een digitale, niet interactieve STB. 
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Bijlage I I: Risico Quick Scan 

Tabel 11.1: Risico Quick Scan uitslag 

INNOV A TIEGRAAD Ja, in Ja, in nauwe- Nee, Weet niet 
belangrijke beperkte lijks geheel niet 

mate mate 

Produkt: krijgt de doelgroep qua klantenbehoefte (gewin, 4 4 2 
genot, gemak) een nieuw produkt aangeboden? 
Technologie: gaat/moet het produkt voldoen aan nieuwe 9 I 
specificaties? 
Is er sprake van een nieuw proces? 4 2 1 1 2 
Is er sprake van het ontwikkelen van nieuwe 5 1 4 
produktiemiddelen? 
Is er sprake van een nieuw produktiesysteem? 3 3 4 

Realisatie: is er sprake van nieuwe realisatie-eisen (bv. tav 2 3 1 4 
doorlooptijdverkorting project)? 

Wat is uw totaal-oordeel over de innovatiegraad van het 2 6 2 
project? 

BELANG Zeer groot beperkt Zeer Weet niet 
groot beperkt 

De voor het project benodigde financit!le investeringen 4 2 4 
zijn t.o.v. andere projecten: 
De voor het project te verwachten financit!le opbrengsten 1 2 1 6 
zijn t.o.v. andere projecten: 
De voor het project benodigde mensjaren is: 6 2 2 
De voor het project te verwachten niet-financit!le 4 5 1 
voordelen (leerervaring e.d.) zijn t.o.v. andere projecten: 
Het belang van het project uit concurrentie-overwegingen 5 5 
(bv t.a.v. het behouden ofbereiken van een technische 
en/of commercit!le voorsprong ofhet inhalen van een 
technische achterstand) is: 
Het belang van het project t.o.v. andere projecten is: 2 4 1 3 
Wat is uw totaal oordeel over het belang van het project? 3 6 1 

COMPLEXITEIT Zeer groot beperkt Zeer Weet niet 
groot beperkt 

Het aantal vooraf opgelegde eisen en beperkingen van het 2 6 1 1 
project is: 
Het aantal sub-systemen waaruit het te bereiken 1 8 1 
projectresultaat opgebouwd is: 
Het aantal interacties tussen deze sub-systemen is: 2 6 2 
Het aantal relaties van het project met de projectomgeving 1 7 2 
is: 
Het aantal betrokkenen binnen het projectteam is: 1 7 1 1 
Het aantal interacties tussen taken van de betrokkenen 7 1 2 
binnen het projectteam is: 
De verschillen in de belangen/doelen onder de 1 1 5 3 
belanghebbende van het projectresultaat zijn: 
De complexiteit van het project t.o.v. andere reeds 1 5 2 2 
voltooide projecten is: 

Wat is uw totaal oordeel over de complexiteit van het 8 2 
project? 
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Tabel 14.1: Evaluatie van de uitgevoerde RDM methode op het Latam-project 

l I De Risico-Diagnose-Methode (ROM) is bedoeld om de projectrisico's, zoals deze door de !eden van het 
projectteam worden gezien, te identificeren en in te schatten. In welke mate is de ROM hierin geslaagd? 

Aantal Niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 I Geslaagd 

respondenten: 10 geslaagd 

Gemiddeld: 8 Aantal: I I I I I I I 3 I 4 I 3 I I 

2 I De ROM gaat bij het identificeren van de risicofactoren uit van individuele interviews. Waren deze 
individuele interviews nuttig? 

Aantal Nee, zeker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 
respondenten: 11 niet 

Gemiddeld: 8,5 Aantal: I I I I I I l 1 l 5 l 3 l 2 l 

3 I Bent u in staat geweest om alle risicofactoren die u belangrijk vindt naar voren te brengen? 

Aantal 

respondenten: 9 

Gemiddeld: 7,9 

::;, geheel I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 

Aantal: I I I I I 1 I I 2 I 3 I 2 I 1 I .____._ _ __.__......__......____. _ __.__.......__ _ _.____.......___. 

4 I Heeft het Interim-Rapport Risico-Inventarisatie rapport een nuttige bijdrage? 

Aantal 
respondenten: 9 

Gemiddeld: 8 

Nee, geheel !,,: 1 
niet 

Aantal: I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I l I I 1 I l 1 l 4 l 2 l . 1 l 

5 I Wat vindt u van de wijze waarop de kritische punten in de risico-questionnaire waren opgenomen? 

Aantal Zeer on- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 
respondenten: 10 duidelijk 

Gemiddeld: 7,3 Aantal: I I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 4 I 1 I 1 I 

6 I Wat vindt u van de wijze waarop de risico's zijn weergegeven in de Risicotopografie? 

Aantal Zeer on- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

respondenten: 8 duidelijk 

Gemiddeld: 6,9 Aantal: I I I I 2 I I I 2 I 3 I 1 I I 

7 I Draagt de ROM bij tot de besluitvorming over het management van projectrisico's in dit project? 

Aantal Nee, geheel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 
respondenten: 8 niet 

Gemiddeld: 5,4 Aantal: I 2 2 1 I 1 1 l 1 
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8 I Heeft de RDM voor het Latam-project een nuttige en positieve bijdrage geleverd? 

Aantal Nee, zeker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Ja, zeker 

respondenten: 11 niet wel 

Gemiddeld: 6,9 Aantal: I I I 1 I I 2 I 1 I 1 I 5 I I 1 I 

9 I Hoe beoordeelt u, gezien de resultaten van de risicodiagnose, de hoeveelheid tijd die het deelnemen u heeft 
gekost? 

Aantal Kostte te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! Kostte 

respondenten: 11 veel tijd l weinig tijd 

Gemiddeld: 8,4 Aantal: I I I I I I 2 I I 4 I 2 I 3 I 

10 I Had u behoefte aan meer informatie over de methode, de verwachte bijdrage, wat er ging gebeuren enz? 

Aantal Nee, zeker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja,zeker 

respondenten: 8 niet wel 

Gemiddeld:4,6 Aantal: I I 2 I I 3 I I 1 I 1 I 1 I I I 

11 I Zijn de resultaten van de risico-analyse voldoende naar het projectteam teruggekoppeld ( openheid)? 

Aantal 
respondenten: 11 

Gemiddeld: 7,9 

Nee, geheel I,, 1 
niet 

Aantal: I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I I I I I 3 I 1 I 2 I 4 I 1 I 

Ja, 
volledig 

12 I Ziet u de RDM als een nuttige en bruikbare methode om te gebruiken in produktinnovatieprojecten? 

Aantal 
respondenten: 11 

Gemiddeld: 9,1 

Nee, geheel I,, 1 
niet 

Aantal: I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I I I I I I 1 I 2 I 3 I s I 

13 I Vindt u dat in toekomstige produktinnovatieprojecten de RDM moet worden toegepast? 

Aantal Nee, zeker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 I 

respondenten: 11 niet 

Gemiddeld: 8,8 Aantal: I I I I I I 2 I I I 5 I 4 I 

Ja, 
volledig 

Ja, zeker 
wel 

14 I Vindt u dat in toekomstige produktinnovatieprojecten een andere risico analyse methode ( dan de RDM) 
moet worden toegepast? 

Aantal Nee, zeker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja, zeker 

respondenten: 3 niet wel 

Gemiddeld: 3, 7 Aantal: I 2 1 
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Heeft u suggesties, opmerkingen, aanmerkingen of commentaar op de uitgevoerde RDM 
methode en/of manier van uitvoering? 

• Zijn er nog meerdere risico analyse methoden en wat zijn de plus- en min punten van deze 
methoden? [Zie hoofdstuk 7 van Lit. 14] 

• Het feit <lat er nu ondanks de risico-analyse alleen naar LSI gekeken wordt, is voor mij een 
teken <lat de resultaten van de RDM-methode niet tot acties volgen. 

• Om de RDM-methode beter te kunnen evalueren ware het beter om de methode als een 
geplande activiteit in het project op te nemen. Nu werd de RDM-methode 'parallel' aan het 
project uitgevoerd, de projectleden werkte wel mee, omdat <lit het eindwerk van Andre was. 
Voorstel om de RDM-methode nog eens over te doen, maar met meer actieve deelname van de 
projectleden. 

• De Risico Questionnaire duidelijker maken. Het is misschien een idee om de Risico 
Questionnaire in hoofdstukken in te delen en bij elk hoofdstuk een uitleg te geven van de 
stellingen die volgen. 

• Risico Topografie moet zeker in een vergadering met het hele projectteam besproken worden. 
Nu is eigenlijk nog niet voor iedereen duidelijk wat de grote risico's zijn. Het is een must om 
deze risicoresultaten in een meeting te bespreken. 

• Het is zeer positief <lat een "neutraal" persoon de interviews doet. Volgens mij is <lit een must. 
• Draagt de RDM-methode bij tot de besluitvorming over het management van projectrisico's 

in <lit project? Helaas is Philips heel koppig. 
• Zijn de resultaten van de risico-analyse voldoende naar het projectteam teruggekoppeld 

(openheid)? Sommige dingen liggen 'politiek' kritisch of zijn persoonlijk. Dat moet geheim 
blijven. 

• De Risicoklassen beperken tot 3: Fataal/Hoog, Medium en Laag/Geen. 
• Er is te weinig invloed van oude projecten op het Latam-project (geen leereffect). 

Bijvoorbeeld: Een van de conclusies uit de evaluatie van het STB95-project was <lat er te veel 
inhuurmensen bij software betrokken waren. Dit punt is in het Latam-project weer van 
toepassing ( een groot risico ), maar de situatie wordt niet verbeterd. 

• Interviews zijn zeer nuttig om risico's te identificeren. Interview methode (vragenlijst) was 
zeer goed. 

• Alleen jarnmer <lat het Latam-project krioelde van de risico's en er onvoldoende tijd (of 
politieke spelletjes) was om er effectief iets aan te doen. 
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