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ORGANISATIESTRUCTUUR VOOR PROJECTTEAMS BU DE RIJKSWERF 

Bij de rijkswerf heeft eerder onderzoek binnen de projectgroep produktiebeheer
sing uitgewezen dat een deel van bet werkpakket projectmatig behandeld zou 
moeten worden. Er is echter nog geen inzicht hoe projectteams samengesteld 
zouden moeten worden. Dit afstudeeronderzoek is een vervolg op dat eerder 
uitgevoerde onderzoek en heeft als doel bet ontwikkelen van een organisatie
structuur van projectteams voor bet projectmatig te beheersen deel van bet 
werkpakket. 

At the Royal Netherlands Naval dockyard, a study within the production-control 
projectteam has indicated that a part of the total workload should be managed in 
projects. Until now however, no opinion has been formed as to how such project 
teams should be composed. This dissertation constitutes a sequel to this study, 
and aims to develop an organization structure for the management of a part of the 
total workload of the dockyard on a 'project team' basis. 
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VOORWOORD 

Mijn studie aan de universiteit heb ik uitgevoerd in 'vrije tijd' naast mijn baan als officier bij 
de Koninklijke marine. Omdat ik gedurende de vijf jaar dat ik studeerde operationele functies 
heb vervuld en inteme opleidingen bij de marine volgde, was bet vaak niet makkelijk een en 
ander te combineren. Oat ik de eindstreep toch gehaald heb dank ik onder andere aan de 
steun die ik gedurende mijn studie van vele mensen heb mogen ontvangen. Aan bet begin van 
dit verslag acbt bet op zijn plaats deze mensen te bedanken. 

De beer ir. P. van Drunen, studiecoordinator bij de faculteit techniscbe bedrijfskunde van de 
Technische Universiteit Eindboven, voor zijn aandeel in bet ontwerp en goedkeuren van de 
doorstroomregeling en de mogelijkheden die hij schlep om op zee tentamen af te leggen. 

Kapitein-luitenant ter zee H. Stapel, commandant van Hr.Ms. Willem van der Zaan, waar ik 
sinds augustus 1994 aan boord geplaatst ben en door wie ik in de gelegenheid ben gesteld om 
in de tweede belft van 1995, naast mijn baan aan boord, mijn afstudeeronderzoek te doen. 

De beren ir. F. Wubben en dr.ir. H.H. van Mal , respectievelijk mijn eerste en tweede 
begeleider bij de T. U. Eindhoven, voor de begeleiding die ik van hen beb gekregen. 

Luitenant ter zee voor de techniscbe dienst der eerste klasse ir. A.J. de Waard, projectleider 
van bet 'project produktiebeheersing' bij de rijkswerf en bedrijfsbegeleider, voor de dagelijk
se begeleiding van mijn onderzoek en voor bet feit dat hij mij als lid van de projectgroep ook 
betrokken heeft bij de andere, leerzame activiteiten buiten mijn onderzoeksgebied. 

Als laatste, maar eigenlijk in de eerste plaats, gaat mijn dank uit naar mijn vriendin, Edith, 
die ondanks bet feit dat ik veel tijd op zee en acbter de studieboeken doorbracbt, mij altijd 
veel steun en vertrouwen beeft gegeven. 
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SAMENVATTING 

De rijk.swerf. 

De rijkswerf is sinds 1822 de reparatiewerf van de Koninklijke marine. De doelstelling van 
de rijkswerf is: 

"Het voorzien in de behoefte aan onderhoud en modificatie van de platformsystemen 
van de schepen van de Koninklijke marine. Dit client te geschieden onder de randvoor
waarde dat de rijkswerf de haar opgedragen taken vervult binnen gestelde tijd, naar 
verantwoorde technische normen en tegen de laagst mogelijke offers. De kwaliteit van 
het geleverde werk dient te worden gewaarborgd door een kwaliteitszorgorganisatie die 
voldoet aan de ISO 9001-norm". 

De installaties aan boord van schepen worden bij de Koninklijke marine verdeeld in een 
sensor-, wapen- en commando- (SEWACO) systemen en platformsystemen. De SEWACO
systemen worden niet bij de rijkswerf onderhouden, alle platformsystemen wel. Onder plat
formsystemen worden onder andere verstaan het casco, bet voortstuwingssysteem, de energie
voorziening, de klimaatregeling, de sanitaire installaties etc. Het onderhoud aan schepen 
wordt ingedeeld in twee soorten: incidenteel en benoemd onderhoud. Met benoemd onder
houd worden van te voren vast staande reparatieperioden bedoeld. De uit te voeren werk
zaamheden, weergegeven op de zogenaamde onderhoudslijst, worden daarbij opgebouwd uit 
gebruiksduurafhankelijk onderhoud, storingsafhankelijk onderhoud en toestandsafhankelijk 
onderhoud. Ook worden in deze perioden modificaties uitgevoerd. Modificaties zijn vaak 
ingrijpende wijzigingen aan de scheepsconstructie of aan scheepsinstallaties. Benoemd onder
houd omvat drie categorieen: meerjarig onderhoud (MJO, met een cyclus van zes jaar), 
tussentijds onderhoud (TTO, een cyclus van zes jaar, precies tussen MJO-perioden in) en be
noemde incidentele onderhoudsperiode (BIOP, een aantal malen per jaar). Naast benoemd 
onderhoud komt incidenteel onderhoud (10) voor. Hiermee wordt storingsafhankelijk onder
houd bedoeld dat niet kan wachten tot de eerstvolgende benoemde onderhoudsperiode. 

De organisatiestructuur van de rijkswerf kan gekenmerkt worden als een functionele organisa
tie. Er bestaan drie hoofdafdelingen: afdeling technieken, afdeling produktie en een afdeling 
economie en organisatie. De afdeling technieken verzorgt een aantal ondersteunende functies 
zoals de facilitaire dienst, de transport-dienst bet energie distributie bedrijf (EDB) en mainte
nance engineering (ME). Maintenance engineering is een voor de rijkswerf belangrijke 
af deling omdat het veel kennis van de technische installaties bij de Koninldijke marine 
herbergt. Het kan gekarakteriseerd worden als een ingenieursbureau binnen de rijkswerf. De 
afdeling economie en organisatie verzorgt ondersteunende functies zoals kwaliteitszorg, 
financiele administratie en bet beheer van informatiesystemen. De afdeling produktie is 
afdeling die het daadwerkelijk onderhoud aan schepen uitvoert. Zij is functioneel ingericht en 
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bestaat uit drie onderafdelingen (stafafdeling produktie, afdeling inkoop en bet produktiebe
drijf) en drie divisies (groep escortescbepen (GES), mijnendienst (MD) en onderzeedienst 
(OZD)). De divisies onderbouden bet contact met de klanten van de rijkswerf. Het produktie
bedrijf is op zijn beurt functioneel ingericbt en bestaat uit vier afdelingen (werktuigbouw, 
elektrotechniek, scbeepsbouw 1 en scbeepsbouw 2) en een aantal stafafdelingen. 

De gescbetste arbeidsverdeling naar functie en taken wordt bestuurd door bet zogenaamde 
negen-stappen model. Dit besturingsmodel is in 1989 ontwikkeld met als doelstelling een 
efficientere en effectievere bedrijfsvoering. Het kenmerkt zicb door een gescbeiden verant
woordelijkheid bij verschillende functionarissen en afdelingen per gedefinieerde stap in bet 
proces. De stappen zijn lange termijn voorspelling, middellange termijn voorspelling, korte 
termijn voorspelling, afsluiten extern contract, afsluiten intern contract, maken boofdorder
mappen, werkuitvoering, overdragen gereed werk en evaluatie. Samenvallend met de 
ontwikkeling van dit besturingsmodel is als gevolg van bezuinigingen bet aantal personeels
leden van 1800 naar 1000 terug gebracbt. Ook is een nieuw geautomatiseerd systeem in 
gebruik genomen (bet BBS), en is de gebele rijkswerf verbuisd naar een nieuwe locatie. 

Na afloop van deze samenvallende en voor de rijkswerf ingrijpende operaties is vanuit 
verschillende invalsboeken onderzoek gedaan bij de rijkswerf. Hierdoor is komen vast te 
staan dat een aantal zaken binnen bet buidige besturingsmodel niet goed genoeg functioneren . 
De problemen blijken te liggen op diverse gebieden, waaronder de planning, de beschikbaar
beid van materialen, bet inzicbt in de beschikbare capaciteit en de voorspelling van de 
omvang van bet werkpakket. De problemen uiten zicb met name in de leveringsbetrouwbaar
beid. Deze wordt dan ook als te laag ervaren door zowel klanten als binnen de rijkswerf zelf. 
Daarnaast wordt de doelmatigbeid van bet in gebruik zijnde infonnatiesysteem (BBS) in 
twijfel getrokken. 

Het project produktiebeheersing. 

De uitkomsten van bovengenoemde onderzoeken deden bet besef groeien dat een grondig 
onderzoek nodig is om oplossingen te vinden voor de gesignaleerde problemen. De directeur 
van de rijkswerf beeft opdracbt gegeven tot dit 'grondig onderzoek'. In samenwerking met 
de Universiteit Twente is februari 1994 bet 'project produktiebebeersing' gestart.De doelstel
ling van bet 'project produktiebebeersing' luidt: 
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"Het formuleren van voorstellen die voorzien in een optimalisering van de buidige 
besturingsmodellen van de afdelingen produktie en maintenance engineering zodat een 
gemtegreerd model ontstaat waarbinnen de fasen orderacceptatie, werkvoorbereiding, 
netwerk- en materiaalplanning en werkuitvoering voor bet onderboudsproces integraal 
kunnen worden uitgevoerd. Tevens beoordelen of dit model geschikt is voor ontwikke-
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lingen in de toekomst. Daarnaast bet opleveren van de specificaties van een bebeers
systeem (oftewel 'decision support system') waarmee bet produktieproces wordt onder
steund en gestuurd. Dit bebeerssysteem dient op representatieve objecten middels een 
prototype te zijn getest". 

De Waard, projectleider van bet 'project produktiebebeersing' , beeft geconcludeerd dat een 
deel van bet werkpakket van de rijkswerf projectmatig benaderd zou moeten worden. Hij 
beeft hiervoor een model ontwikkeld wat hij beeft aangeduid als bet portfolio-management 
model. Dit model kenmerkt zicb door een multi-projectstructuur. In deze structuur bevinden 
zicb meerdere projecten, veelal in verscbillende stadia van uitvoering, die gebruik moeten 
maken van dezelfde (scbaarse) capaciteiten. Hierdoor ontstaan afstemmingsproblemen tussen 
de functionele afdelingen (de capaciteitsverstrekkers) en projecten en tussen verschillende 
projecten onderling. Deze afstemmingsproblemen vragen een speciale benadering. In bet port
folio-managementmodel is een zogenaamd 'afstemmingsniveau' gecreeerd waarin deze 
afstemming moet plaatsvinden. 

In bet kader van bun doctoraalscriptie aan bet Koninklijk instituut voor de marine bebben de 
luitenants ter zee der derde klasse V .X. Naudts en R. Zimmermann binnen bet 'project 
produktiebebeersing' verder onderzoek gedaan naar bet projectmatig bebandelen van onder
boudsopdracbten bij de rijkswerf. Zij concluderen dat meerjarig onderboud en tussentijds 
onderboud altijd een projectmatige benadering vereisen, dat de rijkswerf voor MJO op
dracbten zes en voor TTO opdracbten twee projectteams tegelijkertijd kunnen samenstellen, 
en dat de meest geschikte organisatie-vorm voor de rijkswerf een sterke matrix projectorga
nisatie is. 

De ondenoelcsopzet en de resultaten. 

Deze scriptie is een verslag van afstudeeronderzoek als vervolg op bet binnen de projectgroep 
eerder uitgevoerde onderzoek door de Waard en door Naudts en Zimmermann. Het beeft de 
volgende doelstelling: 

Op basis van resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek een organisatiestructuur van 
projectteams ontwikkelen voor bet projectmatig te bebandelen dee] van bet werkpakket 
van de rijkswerf. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn vier deelonderzoeken geformuleerd. 
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Deelonderwek 1. 
De resultaten van dit deelonderzoek geven een antwoord op twee vragen: Welk deel van bet 
incidentele onderhoud moet projectmatig bebandeld worden? Wat is clan de omvang van de 
multi-projectsituatie? 

In literatuur over projectmatig werken is geen eenduidig geaccepteerde definitie van een 
project te vinden welke lean belpen bij bet bepalen welk deel van bet werk projectmatig 
aangepakt moet worden. In plaats daarvan is een checklist ontworpen die een aantal kenmer
ken van projectmatig werken bescbouwd. Door de opdracht aan deze kenmerken te spiegelen 
kan de leiding van de rijkswerf besluiten tot wel of geen projectmatige aanpak. De kenmer
ken zijn: gewenste gereedbeidsdatum, complexiteit van de opdracbt, aanwezige onzekerbeid 
bij aanvang en interactie met de klant. 

Als gevolg van deze metbode, bet onverwachte aanbod van werk, en bet feit dat een 
projectteam meerdere projecten onder zijn hoede lean hebben lean bet aantal benodigde 
projectteams Diet exact worden voorspeld. Aan de hand van bet VVOC-schema en ervaring 
lean wel een inschatting worden gemaakt. 

Deelonderzoek 2. 
Dit deelonderzoek vormt samen met bet derde deelonderzoek de kern van bet verslag. Hierin 
wordt ingegaan op de zogenaamde beheersfuncties binnen projectteams, in bet derde deelon
derzoek komen de uitvoerende functies aan bod. 

Vanwege de vele verscbillende benodigde werkz.aamheden bij de rijkswerf is een vorm van 
arbeidsverdeling onontbeerlijk. Het verdelen van arbeid in verschillende taken genereert 
ecbter automatisch de noodzaak de uitvoering van de gevormde taken onderling te coordi
neren. De keuze voor projectmatig werken moet gezien worden als een manier van ar
beidsverdeling waarbij bet coordinatiemechanisme w eenvoudig mogelijk wordt gehouden. 
Het eenvoudig en kort kunnen houden van coordinatie- en communicatie-lijnen is een van de 
grootste voordelen van een projectmatige aanpak van onderboudsopdracbten boven elke an
dere metbode. De taken in een projectteam worden verdeeld in bebeersfuncties en uitvoerende 
functies. Beheersfuncties zijn bet totaal van functies met als doel een optimale afstemming 
van activiteiten binnen een project, tussen projecten onderling, en tussen projecten en 
functionele afdelingen te bewerkstelligen. 

Bij bet ontwerp van de beheersfuncties zijn de volgende uitgangspunten in acbt genomen: 

- De vier bebeersaspecten bij een projectmatige aanpak: omvang (zeker stellen dat voldoende, 
maar ook Dier meer dan voldoende werk wordt gedaan om de projectdoelstelling te verwe
zenlijken), tijd(-igheid) (alle in bet contract afgesproken werkz.aamheden moeten op de 
afgesproken datum gereed zijn), kosten (een wdanige inzet van de middelen -mensen, 
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machines, materiaaL infrastructuur en budget- dat projectactiviteiten doelmatig worden 
uitgevoerd en bet projectresultaat tegen zo laag mogelijke kosten tot stand komt) en 
kwaliteit (het projectresultaat moet er volgens de gestelde normen komen). 

- De vier elementaire stappen in een onderboudsproces: orderacceptatie, werkvoorbereiding, 
netwerk- en materiaalplanning en werkuitvoering. 

- Een projectleider draagt volledige verantwoordelijkheid voor een onderboudsopdracht die 
onder zijn hoede projectmatig uitgevoerd wordt. Oat betekent verantwoording voor alle vier 
genoemde fasen in bet onderhoudsproces, met betrekking tot alle vier genoemde beheersas
pecten. De projectleider wordt ook op deze verantwoordelijkheid ook afgerekend. 

De volgende bebeersfuncties zijn benodigd om een onderhoudsopdracht projectrnatig te 
behandelen: 

Projectleiding. Het belangrijkste aspect van deze functie is dat de verantwoordelijkheid 
voor bet afronden van een projectrnatig uitgevoerde onderhoudsopdracht van begin tot 
eind in handen van de projectleider ligt. Hij moet door de leiding van de rijkswerf 
af gerekend worden op bet projectresultaat, gemeten naar drie van de eerder besproken 
beheersaspecten: tijd(-igheid) , kosten en kwaliteit. Dit betekent dat een projectleider de 
nodige mensen in zijn team moet hebben. Over bet functioneren van deze mensen moet 
hij zijn waardering kunnen uitspreken aan de leiders van de functionele afdelingen. De 
projectleider moet de enige zijn die contact heeft met de klant voor de uitvoering van 
zijn project. Het contact met commerciele bedrijven die ingehuurd worden voor werk 
aan het project moet ook onder de leiding van de projectleider vallen. In de orderac
ceptatiefase moet de projectleider zich een beeld vormen van de benodigde capaciteiten 
(aantal mensen voor beheersfuncties, aantal mensen van verschillende vakgroepen voor 
uitvoerende functies en benodigde outillage) en deze wensen op basis van een 'rough 
cut capacity plan' kenbaar maken in het portfolio-management-overleg. In de werkvoor
bereiding en netwerk- en materiaalplanningsfase wordt dit plan gedetailleerder. Naast 
de contacten naar buiten de projectgroep (naar de moederorganisatie, andere project
groepen, klanten en ingehuurde bedrijven) moet de projectleider ook binnen de project
groep coordinerend optreden: assisteren en coordineren tussen alle teamleden in alle 
fasen van bet proces. Daarvoor is een ruime ervaring met bet daadwerkelijk uitvoeren 
van onderboud een vereiste, waardoor hij inzicbt heeft in de werkzaamheden van alle 
verschillende vakgebieden. Als de combinatie van genoemde taken bij een groot project 
niet te behandelen is door een persoon kan gedacht worden aan een combinatie van een 
projectleider met een assistent projectleider die de taken verdelen. Dezelfde combinatie 
zou ook voor kunnen komen bij een kleiner project teneinde een nieuwe projectleider 
in te werken. 
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Werkvoorbereiding. Werkvoorbereiding kent drie aspecten. Voor elk van deze aspecten 
moeten mensen aan bet projectteam toegevoegd worden. Bij de survey moet in kaart 
moeten worden gebracbt wat de toestand van bet te onderbouden platform is, en wat er 
aan gedaan moet worden om bet weer in de gewenste toestand te krijgen. Bij bet 
voorbereiden van de produktie moeten werkinstructies gemaakt worden bij de activitei
ten die benodigd zijn om bet schip in de gewenste toestand te krijgen. Tevens moet een 
materiaallijst gemaakt worden. Als besloten wordt dat een modificatie voorbereidt en 
uitgevoerd wordt als onderdeel van bet project (dit boeft niet zo te zijn) moet ook voor 
dit aspect personeel opgenomen worden in de projectgroep. 

Netwerkplanning. Met bet overzicbt van alle uit te voeren activiteiten (met volgorde
afhankelijkheden) en bet overzicbt van benodigde middelen moet een netwerk gemaakt 
worden van alle activiteiten van bet project. Vervolgens zal bet netwerk moeten worden 
ingepast in bet totale werkpakket van de rijkswerf. De verantwoordelijkheid voor de 
voortgangsbewaking en bet aanpassen van de netwerkplanning zijn gecombineerd in een 
functie. Deze taak wordt toegewezen aan een van de mensen die al voor de werkvoor
bereiding deel uit maken van bet projectteam. Dat betekend dat deze persoon gedurende 
de gebele periode van werkvoorbereiding en werkuitvoering deel van bet projectteam 
blijft. Dit beeft als voordelen continuiteit, expertise vanuit de werkvoorbereiding bij 
werkuitvoering, en de mogelijkheid om data die bij de werkvoorbereiding gebruikt is 
aan te passen bij nieuw opgedane inzicbten voor toekomstig gebruik. 

Materiaalplanning. Met de materiaallijst per activiteit, afkomstig van de werkvoorberei
ding kan bekeken worden wat de materiaalbeboefte in de tijd is. Een materiaalplanner 
kan daarmee alle material en gaan bestellen. Van materialen met een zeer lange leve
ringstermijn dient de bestelcyclus al tijdens de werkvoorbereidingsfase te starten. Naast 
bet materiaal moeten ook een aantal diensten van commerciele bedrijven 'besteld' 
worden. 

Om de bebeersfuncties goed uit te kunnen voeren zijn een aan de situatie aangepast beoorde
lingssysteem, een kostenbewakingssysteem en een ondersteunend informatiesysteem met 
beslissingsondersteunende functies noodzakelijke bulpmiddelen. Een gezamenlijke ruimte voor 
bet projectteam is gewenst. 

Deelonderwek 3. 
In dit deelonderzoek is gezocbt naar een invulling en besturing van de uitvoerende functies 
binnen projectteams. Uitvoerende functies zijn die functies die zicb daadwerkelijk bezig 
bouden met bet uitvoeren van onderboud aan een scbip of zijn installaties. Omdat in 
voorgaand onderzoek door Naudts en Zimmermann de conclusie is getrokken dat door middel 
van groepentechnologie de uitvoerende functies voor de duur van de werkuitvoering samenge
voegd kunnen worden tot een multifunctionele groep, is bet onderzoek met dit uitgangspunt 
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gestart. Onderzocht zijn sociotechniek, zone logic technology en groepentechnologie. Van alle 
drie deze technieken is de conclusie getrokken dat ze -in tegenstelling tot de conclusie van 
Naudts en Zimmermann- niet bruikbaar zijn om multifunctionele groepen samen te stellen. 
Aan de hand van de beschikbare gegevens voor berekeningen, de combinatie van kennis, 
kunde en boeveelheid personeel van de rijkswerf en de complexiteit van de te onderbouden 
systemen is de conclusie getrokken dat bet groeperen van de uitvoerende functies voor de 
duur van de werkuitvoering niet mogelijk is. Wei is bet mogelijk om mensen voor de duur 
van een of meerdere activiteiten aan bet project toe te voegen: bet per activiteit clusteren van 
specialismen. In de fase werkvoorbereiding moet worden uitgewerkt welke specialismen voor 
de verschillende activiteiten benodigd zijn. In de netwerkplanning moet duidelijk worden 
wanneer desbetreffende specialismen nodig zijn. Bij bet maken van de netwerkplanning 
verdient bet uit oogpunt van continu1teit en groepsbinding aanbeveling om er voor te zorgen 
dat de activiteiten waarbij dezelfde specialismen benodigd zijn zoveel mogelijk in de tijd 
achter elkaar geplaatst worden. In overleg met de I eiders van de functionele afdelingen 
moeten ervoor gezorgd worden dat voor ieder specialisme steeds dezelfde persoon aan bet 
projectteam toegevoegd wordt. Als na werkvoorbereiding en netwerkplanning duidelijk is 
welke specialisten wanneer nodig zijn kan de totale behoefte per vakgroep in de tijd bij elkaar 
opgeteld worden. Deze sommatie is input voor bet portfolio-management overleg. De in bet 
projectteam opgenomen werknemers worden door bet projectteam aangestuurd en krijgen 
vanuit bet projectteam alle techniscbe en logistieke informatie en documentatie over bet uit 
te voeren werk. Dit legt een groot beslag op de werkvoorbereiding binnen bet project, ecbter 
met de inrichting van de werkvoorbereiding zoals beschreven in bet vorige boofdstuk is dit 
mogelijk. Een dee] van bet onderboudswerk gebeurd aan boord van bet schip, en een ander 
deel gebeurd in de werkplaats. In de fase werkvoorbereiding zijn er voor de delen die in de 
werkplaats gebeuren twee mogelijkheden. Er kunnen specialisten aan bet projectteam 
toegevoegd worden die alle activiteiten zowel aan boord als in de werkplaats als lid van bet 
projectteam uitvoeren, of bet deel van bet werk in de werkplaats valt onder de verant
woordelijkheid van de leiding in de werkplaats. Welke optie gekozen wordt moet een keuze 
zijn van de projectleider onder invloed van bet portfolio-managementoverleg. Net als bij 
functionarissen in bebeersfuncties is bet voor werknemers in uitvoerende functies noodzakelijk 
dat ze verantwoording voor bun werk afleggen aan de projectleiding. Het verdient de 
voorkeur dat de projectleiding invloed kan uitoefenen op de selectie van de personen uit de 
vakgroepen die aan bet project toegevoegd worden. De leiders van functionele afdelingen 
bebben de taak om ervoor te zorgen dat ze een voldoende hoeveelheid personeel met vol
doende opleiding en kennis bebben. 

Een aan de manier van werken aangepast beoordelingssysteem en ondersteunend informatie
systeem zijn noodzakelijk om de uitvoerende functies op bovenbeschreven wijze in te ricbten. 
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Deelonderwek 4. 
In dit laatste deelonderzoek is door middel van een evaluatie van uitgevoerde onderboudsperi
oden een opsomming gemaakt van problemen die zicb meerdere malen voordoen bij de 
buidige manier van werken (structurele tekortkomingen). Deze zijn problemen met de 
planning, met de werkuitvoering ten opzicbte van de planning, de manier waarop er aan 
boord gewerkt wordt, de afstemming tussen verscbillende vakgroepen, bet bestaande inzicbt 
in bet onderbanden werk, standaardisatie en de moeiz.ame afstemming bij wijzigingen. De 
waarde van de projectmatige aanpak met de voorgestelde organisatiestructuur is vervolgens 
aangetoond doordat blijkt dat de meeste van de gevonden structurele tekortkomingen van de 
buidige manier van werken Diet meer voorkomen als gewerkt wordt met de voorgestelde 
organisatiestructuur van projectteams. Naast de daardoor geboden voordelen zijn er nog een 
aantal voordelen die niet gerelateerd zijn aan een van de buidige tekortkomingen: de 
verbeterde interactie met de scbeepsbemanning, verbondenbeid van werknemers met bet 
produkt van de rijkswerf en voordelen op bet gebied van de tijd(-igbeid), kwaliteit en kosten. 
Er zijn een aantal aandacbtspunten bij de voorgestelde organisatiestructuur. Deze moeten in 
de gaten gebouden worden zodat als ze voorkomen dit snel ontdekt kan worden en er tegen 
opgetreden kan worden. 

Conclusie. 

Het gebrek aan leveringsbetrouwbaarbeid is de belangrijkste reden waarom bij de rijkswerf 
bet 'project produktiebebeersing' in bet leven is geroepen. Het percentage waarmee de 
leveringsbetrouwbaarbeid z.al stijgen als gewerkt wordt met de voorgestelde organisatiestruc
tuur van projectteams is niet te geven. Echter bet feit dat de meeste van de nadelen van de 
huidige werkwijze Diet meer zullen optreden, de geschapen korte en slagvaardige communi
catielijnen, en de concentratie van de verantwoordelijkheid voor tijd(-igbeid), kosten en 
kwaliteit bij een persoon (de projectleider) rechtvaardigen de conclusie dat een significante 
verbetering op z.al treden. 

A.anbevelingen. 

Er is een beoordelingssysteem nodig dat de organisatiestructuur ondersteunt. Met andere 
woorden, een systeem dat de scbeiding van operationele leiding bij de projectleider en 
functionele en bierarchische leiding bij de functionele afdeling ondersteund. De projectleider 
moet zijn waardering over de bijdrage van een werknemer aan bet projectresultaat kunnen 
uitspreken, en dit moet verwerkt worden in de formele beoordeling die door de leiding in de 
functionele afdeling gemaakt wordt. 



Samenvatting 

Met betrekking tot het financieel administratieve ondersteuning is onderzoek nodig naar de 
mate waarin het in gebruik zijnde kostenbewakingssysteem kosten voor mensen, machines, 
materiaal, gebruik outillage en inkopen van diensten en goederen inzichtelijk kan maken. Als 
dit niet bet geval is zal besloten moeten worden of er aanvullingen op het bestaande systeem 
nodig zijn of een geheel nieuw systeem nodig is. 

Aanbevolen is om enkele onderhoudsopdrachten projectmatig te behandelen volgens de 
voorgestelde organisatiestructuur. Door metingen te verrichten aan prestatie-indicatoren in 
zowel de huidige manier van werken als voorgestelde manier van werken kunnen de 
geconcludeerde voordelen in de vorige paragraaf ook kwantitatief onderbouwd worden. 
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ABSTRACT 

The 'rijkswerf'. 

The 'rijkswerf' or 'Royal Netherlands Naval dockyard' has been the repair-facility of the 
Royal Netherlands navy since 1822. The objective of the rijkswerf is: 

"To provide in the need of maintenance and modification of platform-systems on board 
the ships of the Royal Netherlands navy. The resulting work must be done under the 
condition that the rijkswerf fulfills all tasks which are given to her within a specified 
amount of time, under specified technical conditions and against lowest cost. The 
quality of the accomplished work needs to be guaranteed by a quality-control organiza
tion which meets the requirements of the norms set by ISO 9001 ". 

The installations on board the ships of the Royal Netherlands navy are divided into Sensor-, 
Weapon-, and Command- (SEW ACO-) systems and platform-systems. SEW A CO-systems are 
not maintained by the rijkswerf; the dockyard only maintains platform-systems. Platform
systems of a ship are defined as the hull, the propulsion-system, energy-supply system, 
climate-control system, the sanitary-system, etc. The maintenance of ships themselves can be 
divided into two categories: Appointed and Incidental maintenance. Appointed maintenance, 
purports to define specified maintenance-periods. The work that is carried out during this 
period, and which is reproduced on a so-called maintenance-list, can be divided into 
preventative-, corrective-, and condition-dependant maintenance. During an appointed period, 
modifications may be carried out. Modifications often involve large-scale alterations in ship
construction and/or in the ship's installations. Appointed maintenance can be divided into 
three categories: long term maintenance (LTM, involving a six-year cycle), between time 
maintenance (BTM, also involving a six-year cycle in which each maintenance-period falls 
half-way between two longterm maintenance periods), and appointed incidental maintenance 
(AIM, occurring a few times each year). Aside from appointed maintenance, incidental 
maintenance (IM) also occurs. This type of maintenance may be defined as corrective 
maintenance which cannot wait for a forthcoming appointed maintenance period. 

The organizational structure of the rijkswerf can be characterized as a functional organization. 
There are three main departments. These are: the department of technology, the department 
of production, and the department of economics and organization. The department of 
technology provides a number of supporting functions such as a facilitary service, a transport
service, an Energy-Distribution Facility (EDF) and Maintenance Engineering (ME). Mainte
nance engineering is important to the rijkswerf because it provides accomodation to a large 
part of the know-how of the technical installations which are used by the navy. It may 
therefore be characterized as an engineering-bureau within the rijkswerf. The department of 
economics and organization provides supporting functions such as quality-control, business-
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administration and control of information-systems. The department of production is the 
department which actually carries out maintenance. It is a functional organization and 
comprises of three departments (these are the department Production, the department 
Acquistion and the department Production Service) and three divisions (Capital ships, Mine
Counter-Measures service, and Submarine service). The divisions are in direct contact with 
the clients of the rijkswerf. The department Production Service is also a functional organizati
on and consists of four working-fields: mechanical engineering, electro-technical engineering, 
shipconstruction 1 and ship-construction 2. 

The division of work carried out by the rijkswerf takes place upon the basis of function and 
tasking, and is managed by a so-called nine-step-model. This management-model was 
developed in 1989 and aimed at developing greater effectiveness and efficiency. The model 
is characterized by defined (separate) responsibility carried by separate functionaries and 
departments per defined step in the total process. The steps can be defined as follows: long 
term prediction, Middle long-term prediction, shortterm prediction, external contract closing, 
internal contract closing, fabrication of main orders, work-execution, transfer of completed 
work, and evaluation. In the same period as the development of this management-model, as 
a result of cutbacks in the navy budgets, the workforce was reduced from 1800 to 1000 
employees. Also a new computer system was introduced (BBS) and the rijkswerf ad totum 
was moved to a new location. 

Upon completion of these four radical operations a number of studies were conducted, each 
from a different angle. These studies concluded that the current management-model was not 
functioning as projected. The defined problems were diverse, and included planning, the 
availability of materials, insight into available capacity and the prediction of the size of the 
total workload. As a result, there were problems with regard to the reliability of work-de
livery. This reliability was considered to be too low by the clients and the rijkswerf itself. 
Quite apart from these problems, there were doubts with regard to the effectiveness of the 
information-system (BBS) that was used. 

The project production-control. 

The results of the previously described studies led to the realization that a large-scale study 
needed to be carried out to find simultaneous solutions to all the defmed problems. The 
Manager of the rijkswerf therefore decided that this study would be carried out. In conjuncti
on with the University of Twente, the 'project production-control' was started. The aim of 
this project/study was defined as follows: 
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grated model may be developed within which the phases of order acceptance, work
preparation, network- and material-planning and work-execution of the maintenance
process are performed integrally. Also it must be established if the model can be used 
for future developments. Aside from this aim, the model should also be capable of 
functioning as a decision support system with which the production process can be 
supported, steered and adjusted. The decision support system must be tested on a 
representative prototype" . 

De W aard, project-manager of the 'project production-control', has concluded that part of the 
total workload of the the rijkswerf should be carried out in projects. To this end he has 
developed a model which he has called 'portfolio-management'. This model may be characte
rized as a multi-project-structure. Within this structure, a number of projects are defined 
which all exist in different phases of completion, and all of which have to make use of the 
same scarce capacities. As a result of this approach, so-called 'tuning'-problems occur 
between functional departments (the capacity-suppliers) and the running projects, as well as 
between the projects themselves. These tuning-problems require a special approach. Within 
the portfolio-management model, so-called 'tuning-level' has been created, where (fine)
tuning can take place. 

Two Sub-lieutenants, SLt. V.X. Naudts and SLt. R. Zimmermann, have written their 
dissertation for the Royal Netherlands Naval college within the 'project production-control'. 
They performed a study into the handling of maintenance tasks by projects. They have 
concluded that LTM and BTM should always be approached in/as projects. They also conclu
ded that the rijkswerf should be capable of creating six project teams for LTM and two 
project teams for BTM simultaneously and that a strong matrix project organization would 
form the most optimal organization-structure for the rijkswerf. 

The study and its results. 

This dissertation is a continuation of the studies carried out by De Waard and Naudts & 
Zimmermann. This study has the following aim: 

To develop an organization-structure for project teams that will deal with that part of 
the workload which is handled by the rijkswerf in projects. 

To realize this aim, four research-questions have been formulated: 

15 



Organisatiestnu:tuur voor projectteams bij de rijkswerf 

Research question 1. 
The results of this research question try to formulate an answer to two problems: Which part 
of the IM should be dealt with in projects, and, in consequence to this answer, how large 
should the multi-project organization be? 

In all the literature that exists with regard to working in projects, there is no unanimously 
accepted definition of a project that will help to establish thoughts with regard to which part 
of the workload should be approached in projects. Instead, a checklist has been designed that 
regards a number of features that can be seen in conjunction with working in projects. When 
a task, given to the rijkswerf, is mirrored in these features, the management can come to a 
decision as to whether or not a given work-order should be carried out as a project. The 
features recognized in the checklist are: date of delivery, task complexity, uncertainty and 
interaction with the client. 

As a result of this checklist-method, a sudden offer of work and the fact that a projectteam 
may have to deal with more than one project at the same time, means that the number of 
project teams that are required cannot be established exactly. By using the navy's sail/plan
ning-schedule of all naval ships, a rough prediction can however be made. 

Research question 2. 
This research question, together with the third research question, forms the nucleus of this 
study. In this second question, the controlling functions of the project teams are discussed, 
whilst in the third question the executing functions come to order. 

Because of the many different types of work that are carried out by the rijkswerf, the total 
amount of work that is generated needs to be divided. The job-division that thus occurs 
within the different tasks will however automatically generate a need to coordinate the work 
between the different departments. Choosing to work in projects must therefore be seen as a 
means of job-division in which the coordinating-mechanism is kept as simple as possible. 
Simple and short lines of coordination and communication is one of the biggest advantages 
of maintenance-tasking by projects. It may in fact be seen to be better than any other method. 
The tasks within a projectteam are divided into controlling functions and executing functions . 
Controlling functions are the sum-total of those functions which aim at optimal tuning of all 
activities within a project, between projects themselves and between a project and the 
functional departments. 

In designing the control-functions, the following parameters were regarded as being impor
tant: 

- The four controlling-aspects of working in projects: size (to ascertain that enough (and not 
more than enough) work is completed in order to realize a project-aim), timeliness (all the 
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tasks which have been set out in a contract should be completed on time), costs (all means -
materials, personel, machinery, infrastructure, and budgetting- and project activities are 
used effectively so that the project results are realized against lowest costs), quality (the 
project result must be accomplished within specified parameters). 

- The four elementary steps within a maintenance-process: order acceptance, workpreparati
on, network- and maJerialplanning and work execution. 

- A project manager must carry full responsibility for the maintenance task which is given to 
his project team. This includes responsibility for the four aforementioned phases of the 
maintenance-process, with regard to the four controlling aspects. The project manager is 
held directly accountable. 

The following controlling-functions are necessary to complete a maintenance-task if it is to 
be regarded as a project: 

Project mnnagement. 
The most important aspect of this function is that the responsibility for the rounding-up 
of a project is, from beginning to end, put into the hands of a project-manager. He 
must be held responsible by the management of the rijkswerf for the project results, 
which are held against three of the aforementioned controlling functions timeliness, 
costs and quality). This means that the project-manager must be allocated a number of 
personnel within his team and he must be able to convey his opinion of this personnel 
to other functional departments. The project manager must be the only person who 
remains in contact with a client for the execution of his project. Contact with commer
cial firms which are hired for specific maintenance tasks must also be brought under his 
responsibility. In the order acceptance phase, the project manager must form an opinion 
of the necessary capacity (number of personnel for controlling functions, number of 
personnel from specific technical groups for the execution of specific/specialist tasks, 
the amount of material needed) and to incorporate all the wishes and demands into a 
'rough cut capacity plan' within the portfolio-management deliberations. In the work 
preparation and network- and materiaJplanning phase, this rough cut plan must be 
broken down into a finer and more exact planning. Quite apart from external contacts 
(to the mother-organization, other project-groups, clients and hired firms), the project 
manager must also coordinate al] efforts within the project team: assisting and coordina
ting between all members of the team in all the different phases of the process. To 
achieve this goal, extensive experience with factual execution of maintenance is an 
absolute must, because it will generate insight into the work which is carried out by the 
different working groups. If it is deemed to be impossible for one person to coordinate 
all these efforts because of the size of a project, it is possible to envisage a project 
manager plus an assistant project manager who divide all the work between them. This 
same combination may also be used in a smaller project to enable an upcoming project 
manager to become used to his new job environment. 
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Work preparation. 
Work preparation can be divided into three aspects. For each of these aspects, person
nel must be added to a projectteam. When a platform that is to undergo maintenance is 
surveyed, initially, it must be established in what condition it is found, and what must 
be achieved to bring it back into the demanded state of operational readiness. During 
work preparation, work instructions must be made as part of all the activities that are 
to be completed. Also, a material-plannings list must be made. If it is decided that a 
modification will take place, as part of the project (this is not always the case), than 
this aspect must also be taken up with the project team. 

Network planning. 
When all the activities that are to be carried out are summarized (including an order of 
mutual dependability), and when a list of all necessary materials is compiled, a network 
of all project activities must then be created. Following that, this network must be 
integrated into the total workload of the rijkswerf. The responsibility for control over 
the proceedings and the incorporation of changes within the network are put into the 
hands of one functionary. This task is given to someone who was already a member of 
the project team during the work preparation phase. This means that this person will 
remain as a member of the project team during work preparation and work execution. 
An additional advantage of his prolonged membership of the team is that continuity and 
expertise are taken from the work preparation process into the work execution process, 
which in tum creates the possibility of changing data, used during work preparation, 
according to new insights and for future use. 

Material planning. 
The materials list per activity, which is taken from the work preparation phase, can be 
used to establish a chronological list of material needs. A material planner can use this 
list to place his orders. Of those materials that have a long delivery time, the order 
cycle must be started during the work preparation phase. Aside from the materials, the 
'service' of commercial firms must also be hired. 

In order to carry out all the controlling functions, a decision review system, a cost control 
system, a supporting information system as well as a decision support system are necessary. 
Also a communal office is needed for the project team. 

Research question 3. 
This part of the study tries to find a way in which executing functions within the project team 
can be managed and controlled. Executing functions are those functions which actually carry 
out the maintenance of a ship or her installations. Because Naudts and Zimmermann have 
drawn the conclusion that using group-technology, the executing functions can be added 
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together for the duration of a project to form a multi-functional group, this research has been 
conducted against such a background. 

Research has been conducted into socio-technology, zone logic technology, and group
technology. Of all three techniques, it has been concluded that, contrary to the conclusions 
of Naudts and Zimmermann, these technologies are not usable to form multi functional 
groups. Using available data for computing, the combination of knowledge, skill and the 
number of personnel of the rijkswerf as well as the complexity of the systems that are to be 
maintained, the conclusion has been reached that the grouping of executing functions for the 
duration of the work execution, is not possible. It is however possible to add personnel to a 
project for the duration of one or more activities so that specialities are clustered per activity. 
During the phase of work preparation, it must be decided which specialities are needed for 
the different activities. Within the network planning, it must be made clear when these 
specialities are needed. When the network planning is made up, from the standpoint of conti
nuity and team spirit, it is recommended that activities which need the same specialities are 
placed into some form of chronological order. In accordance with the managers of the diffe
rent functional departments, it must be ensured that for each speciality the same person is 
added to a project team. When, after the work preparation phase and the network planning 
phase, it has been determined which specialists are needed at a certain point in the mainte
nance process, the total need per specialisation may be simply added up. This summation 
provides the input for the deliberation within the portfolio-management group. Those specia
lists which are taken in by the project team are controlled by this team and are provided with 
all technical and logistical information as well as documentation regarding the work that is to 
be carried out. The planning of this work does take up a large amount of the preparatory 
time, however this is made possible by dividing up the work as discussed in the foregoing 
chapter of this study. 

Part of the maintenance work is carried out on board the ship, and another part takes place 
in the workshops. During the phase of work preparation, two possibilities exist for the work 
that is carried out in the workshops. Specialists may be added to the project team which carry 
out all activities on board as well as in the workshop (as a member of the project team) or 
part of the work carried out in the workshops falls under the responsibilty of the management 
of the workshop. The project manager must reach a decision in this case, under the influence 
of the portfolio management team. Just as with the functionaries within the controlling 
functions, it is necessary for personnel to be held accountable for their work by the project 
team. It is therefore better for the project team to be able to exert some influence upon the 
selection of personnel from the specialist groups that are added to the project. The managers 
of the functional departments must therefore ensure that they have enough personnel with the 
right schooling and skills. 
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As a result, a review system and a supporting information system that have been adapted to 
this manner of work are necessary to carry out the executing functions in the above described 
manner. 

Research question 4. 
In this last research question, by way of an evaluation of a maintenance-period that has been 
carried out, a summation has been made of those problems which have (re-) occurred a 
number of times as a result of the current way of work (structural shortcomings). These are 
problems with regard to planning, execution of work in relation to the planning, the applied 
method of work on board, the (fine-) tuning between different working groups, existing 
opinions with regard to the current work, standardization and the difficult process of re
tuning when changes are made. The value of working in projects in combination with the 
organizational structure that is introduced, has been proven by the fact that most of the 
current structural shortcomings are avoided if the organizational structure and project teams 
that are presented in this study are implemented. Aside from these advantages, there are also 
other benefits to be gained which are not related to one of the shortcomings that are in 
existence at the present moment, such as the improved interaction with the crew of the ships 
undergoing maintenance, the existence of a team-spirit between co-workers with regard to the 
product of the rijkswerf and advantages with regard to time, costs and quality. Also given are 
a few points for thought with regard to the introduced organizational structure. These points 
must be watched at all times so that they may be swiftly recognized when they occur so that 
corrective action may be taken. 

Conclusion. 

The shortcoming delivery reliability of the rijkswerf is the most important reason for 
undertaking the 'project production-control ' . However, the percentage increase in delivery 
reliability following the implementation of a project team organization structure can not be 
determined. Nevertheless, in the new structure, most of the disadvantages that currently exist 
will be avoided. Lines of communication are shorter and more direct, and with the concen
tration of responsibility for timeliness, costs and quality into one functionary (the project 
manager), the inevitable conclusion is that a significant increase in reliability will follow. 

Recommendations. 

A decision-review system is necessary that will support the organizational structure. In other 
words, a system that will support a division so that operational management of a project is 
given to the project manager whilst simultaniously supporting the functional and hierarchical 
management of the functional departments. The project manager should be able to asess the 
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value of the contribution of a co-worker to the project result, and this assesment must be 
included in the formal assesment that is made of each co-worker by the management of the 
department for which he works. 

With regard to the financial and administrative support, further study is recommended in 
order to gain additional insight into the current existing cost-control system for personnel, 
machines, materials, use of dockyard-facilities and acquisition of goods and services. If this 
is not done, a decision must be made as to whether further cost-specifications are to be 
calculated using the current system or if a new system is necessary. 

21 



22 



INHOUDSOPGAYE 

VOORWOORD 1 

SAMENV A TTING 3 

ABSTRACT 13 

INHOUDSOPGA VE 23 

INLEIDING 25 

1 DE RIJKSWERF 27 
1 . 1 Inleiding 27 
1.2 De geschiedenis van de rijkswerf 27 
1 .3 De Koninklijke marine en de positie van de rijkswerf 27 
1.4 De organisatie van de rijkswerf 28 
1.5 Het werkpakket 31 
1.6 Het besturingsmodel van de rijkswerf 32 

1.6.1 De herkomst van de besturingsmodellen 32 
1.6.2 Het besturingsmodel van de afdeling produktie 32 

1. 7 Het project produktiebeheersing 35 

2 DE ONDERZOEKSOPZET 39 
2. 1 Inleiding 39 
2. 2 De opdracht 39 
2.3 Probleemstelling 40 
2 .4 Doelstelling 40 
2. 5 Deelonderzoeken 40 
2. 6 Randvoorwaarden 41 

3 BEHEERSSTRUCTUUR VAN HET INCIDENTELE ONDERHOUD 43 
3 .1 Inleiding 43 
3.2 Soorten onderhoud bij de rijkswerf 43 
3.3 Criteria voor het karakteriseren van incidenteel onderhoud 45 
3.4 Omvang van de multi-project organisatie 46 
3. 5 Conclusies en aanbevelingen 48 

4 BEHEERSFUNCTIES BINNEN PROJECTTEAMS 49 
4.1 Inleiding 49 
4.2 Structuur van projectteams 49 
4.3 Beheersaspecten bij projectmatig werken 52 
4.4 Beheersfuncties binnen projectteams 54 
4. 5 Benodigde hulpmiddelen voor uitvoeren van beheersfuncties 59 
4.6 Verschillende bezetting van beheersfuncties bij verschillende soorten projecten 60 
4.7 Invulling van de beheersfuncties van Hr.Ms. Willem van der Zaan 61 
4.8 Conclusies en aanbevelingen 63 

23 



Organisatiestructuur voor projectteams bij tk rijlcswerf 

5 UITVOERENDE FUNCTIES BINNEN PROJECTTEAMS 65 
5. I Inleiding 65 
5. 2 Onderzoek naar gebruik van multifunctionele groepen 65 
5.3 Factoren die bet groeperen van uitvoerende functies onmogelijk maken 69 
5.4 Inrichting van uitvoerende functies binnen projectteams 71 
5.5 Benodigde hulpmiddelen voor besturing van de uitvoerende functies 73 
5. 6 Conclusies en aanbevelingen 7 4 

6 TOETS VAN DE GEPRESENTEERDE ORGANISATIESTRUCTUUR 75 
6.1 Inleiding 75 
6.2 Toets van de gepresenteerde organisatiestructuur aan de huidige structurele tekortko-

mingen 75 
6.3 Kwantitatieve toets gepresenteerde organisatiestructuur 81 
6. 4 Aandachtspunten bij werken met de gepresenteerde organisatiestructuur 82 
6.5 Conclusies en aanbevelingen 83 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
7. 1 Inleiding 
7 .2 Conclusies 
7. 3 Aanbevelingen 

LITERA TUURLIJST 

BIJLAGEN 

Verklaring atkortingen 
Beschikbare gegevens ten behoeve van voortgangsbewaking 
Vakgroep- en vak-indeling afdeling produktie 
Start- en gereedheidsdata hoofdactiviteiten MJO Hr.Ms. Pieter Florisz 

24 

85 
85 
85 
86 

89 

91 
92 
95 
96 



INLEIDING 

Voor u ligt bet verslag van mijn afstudeerproject als student aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit techniscbe bedrijfskunde, vakgroep logistieke beheersingssystemen. Het 
afstudeerproject heb ik uitgevoerd als lid van de projectgroep 'produktiebebeersing' bij de 
rijkswerf van de Koninklijke marine. Dit in februari 1994 gestarte project beeft als doel "de 
besturingsmodellen van de rijkswerf zodanig aan te passen dat bet produktieproces optimaal 
wordt beheerst, waarbij tegelijkertijd een ondersteunend informatiesysteem dient te worden 
ontworpen". Eerder onderzoek binnen de projectgroep 'produktiebeheersing' heeft uitgewezen 
dat een deel van bet werkpakket projectmatig behandeld zou moeten worden. Er was bij 
aanvang van mijn afstudeeronderzoek echter nog geen inzicbt hoe projectteams samengesteld 
zouden moeten worden. Dit verslag geeft de resultaten van onderzoek naar de organisatie
structuur van projectteams. Het afstudeeronderzoek kan getypeerd worden als probleemop
lossend onderzoek, omdat bet in bet kader van bet 'project produktiebeheersing' een van de 
deelonderzoeken behandelt. Voor meer informatie over bet 'project produktiebeheersing' 
verwijs ik naar 'De modelvorming ' van De Waard [I] , en bet vervolg daarop, dat februari 
I 996 zal verschijnen. 

Dit verslag behandelt de organisatiestructuur van de rijkswerf. 1k erken dat voor een 
verandering van de huidige manier van werken naar een projectmatige manier van werken, 
naast een verandering van de organisatiestructuur, ook een verandering van de organi
satiecultuur noodzakelijk is. In dit verslag wordt daar echter geen aandacht aan besteed. Bij 
een daadwerkelijke overgang naar projectmatig werken mag dit 'cultuuraspect' evenwel niet 
buiten beschouwing gelaten worden. 

Het eerste hoofdstuk van dit verslag heeft als doel de lezer bekend te maken met de situatie 
bij de rijkswerf. Aan bod komen onder andere de plaats van de rijkswerf binnen de Konink
lijke marine, de huidige organisatiestructuur, de besturingsmodellen, bet werkpakket van de 
werf en bet project 'produktiebeheersing'. Tegen de achtergrond van deze uiteenzetting vindt 
u in boofdstuk twee de probleemstelling, doelstelling en de formulering van de uitgevoerde 
deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken zijn geformuleerd om in stappen bet gestelde doel 
te bereiken. Ieder van de vier geformuleerde deelonderzoeken wordt vervolgens uitgewerkt 
in een apart boofdstuk. 

Hoofdstuk drie behandelt bet eerste deelonderzoek. Er is reeds bekend dat Meerjarig en 
tussentijds onderhoud projectmatig aangepakt moeten worden. In dit hoofdstuk komen criteria 
aan bod om te kunnen beslissen welk deel van bet incidentele onderhoud projectmatig 
behandeld moet worden. De hoofdstukken vier en vijf vormen de kem van dit verslag. Hier 
wordt een organisatiestructuur voor de te vormen projectteams uitgewerkt. In hoofdstuk vier 
komt de structuur van de zogenaamde bebeersfuncties aan bod, in boofdstuk vijf worden de 
uitvoerende functies besproken. Hoofdstuk zes geeft een opsomming van de tekortkomingen 
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van de buidige manier van werken. Door deze tekortkomingen te bescbouwen in bet licbt van 
een projectmatige aanpak wordt aangetoond dat de meeste van de buidige tekortkomingen bij 
een projectmatige aanpak niet meer zullen voorkomen. Hoofdstuk zeven sluit bet verslag af 
met conclusies en aanbevelingen . 

In bet verslag komen getallen voor tussen vierkante baken. Dit zijn verwijzingen naar de 
literatuurlijst. Geraadpleegde literatuur is in deze lijst opgenomen in de volgorde waarin in 
de tekst naar de literatuur verwezen is. 
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1 DE RIJKSWERF 

1 . 1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte uiteenzetting van de rijkswerf en de Koninklijke marine. 
Daartoe wordt eerst de geschiedenis van de rijkswerf beschreven. Daama komt de organisa
tiestructuur van de Koninklijke marine en de positie die de rijkswerf daarbinnen inneemt aan 
bod. Vervolgens worden de doelstelling, de organisatiestructuur van de rijkswerf, en bet 
werkpakket van de rijkswerf besproken. Achtereenvolgens wordt beschreven hoe bet buidige 
besturingsmodel ingericht is, en wordt dieper ingegaan op de produktiefunctie van de 
rijkswerf (bet 'primaire proces produktie'). Hieruit volgt de manier waarop bet werk van de 
werf behandeld wordt. Ten slotte zal bet 'project produktiebeheersing' besproken worden. 

1.2 De geschiedenis van de rijkswerf 

In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren er vijf Collegien van 
Admiraliteit. Iedere admiraliteit kende een grote mate van zelfstandigheid en had de beschik
king over minimaal een scheepswerf. In 1795 werden de Collegien als gevolg van de Franse 
bezetting opgeheven en onder een eenhoof dige lei ding geplaatst. 

In 1822 werd de rijkswerf te Den Helder in gebruik genomen onder de naam: 'Werf voor 
herstelling en uitrusting te Willemsoord'. Destijds waren er veel landswerven, maar bet aantal 
landswerven is in de loop der tijd geleidelijk afgenomen. Sinds 1923 is de rijkswerf de enig 
overgebleven marinewerf stammend uit de tijd van de Republiek en later de staat der 
Nederlanden. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de geschiedenis van de rijkswerf 
verwijs ik naar Steinmetz [2]. 

1.3 De Koninklijke marine en de positie van de rijkswerf 

In figuur I . 1 is de organisatiestructuur van de Koninklijke Marine in boofdlijnen weergege
ven. De relatie tussen de Bevelhebber der Zeestrijdkracbten (BDZ) en de rijkswerf komt 
hierin tot uiting. Onder de BDZ ressorteren vier stafafdelingen en drie operationele be
velsgroepen. De marinestaf geeft invulling aan bet beleid met betrekking tot de toekomst van 
de marine. Tevens is deze staf belast met de coordinatie van de uit te voeren operaties. De 
drie operationele bevelsgroepen, Commandant Zeemacht Nederland (CZMNED), Com
mandant Zeemacht Caraibisch gebied (CZMCARIB) en bet Korps Mariniers, hebben 
zeggenschap over mensen en materieel die de feitelijke strijdkrachten van de marine vormen. 
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De directie materieel (DMKM) is belast met bet verwerven en in stand bouden van bet 
materieel. Deze taak wordt uitgevoerd door vier onderafdelingen (materieelsexploitatie, 
materieelsprojecten, materieelsverwerving en een techniscbe afdeling). Tevens vallen direct 
onder de directie materieel bet Centrum Wapen- en Commando-systemen (CA WCS), en de 
drie zogenaamde 'marinebedrijven': bet Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB), de 
Bewapeningswerkplaatsen (BW) en de rijkswerf (RW). 

I Miaider va Defruie 

! Secrctaris-Gmraal : 

BDZ 

BDZ: Bevelhebber der ZNStrijdkrachten 
DMKM: Directie Materieel KM 

DPKM: Directie Personeel KM 
DEBKM: Directie Economisch Beheer KM 

CZMNED: Commandent Zeemacht 

Nederland 
CZMCARIB: Commandant Zeemacht 

Caraibisch gebied 

CKMARNS: Commandant Korps Mariniers 
ME: Afdeling Materieelsexploitatie 

MP: Afdeling Materieelsprojecten 
TA: Technische Afdeling 

MV: Afdeling Materieelsverwerving 

DMKM DPKM DEBKM 
MEOB: Marine Elektronisch en Optisch 

Bedrijf 

BW: Bewapeningswer1tplaatsen 

CAWCS: Centrum Automatisering Wapen• 

~ 

ME i Rijkswe3 
I 

- MP ~ MEOB i 
. ' , ___ 

I CKMARNS CZMNED ! CZMCARIB 

en Commando•svstemen 
MLD: Marine Luchtvaart Dienst 
GES: Groep Escorteschepen 

OZD: Onderzeedienst 

MD: Mijnendienst 

-
. ------, 

TA :-- BW ,--
I 

,--L-----, 

-- GES ' MD I OZD · · MLD 
c____ 

,--
- MV ~ CAWCS . 

---

Figuur I. I Vereenvoudigd organogram Koninklijke Marine 

1.4 De organisatie van de rijkswerf 

De rijkswerf is een werf die materieel van de Koninklijke marine repareert, onderhoudt en 
modificeert. De doelstelling van de rijkswerf is: 
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"Het voorzien in de behoefte aan onderboud en modificatie van de platformen van de 
scbepen van de Koninklijke marine. Dit dient te gescbieden onder de randvoorwaarde 
dat de rijkswerf de baar opgedragen taken vervult binnen gestelde tijd, naar verant
woorde techniscbe normen en tegen de laagst mogelijke offers. De kwaliteit van bet 
geleverde werk dient te worden gewaarborgd door een kwaliteitszorgorganisatie die 
voldoet aan de ISO 9001-norm" [3]. 



Hoo/dstuk 1: De rijkswerf 

De directie materieel Koninklijke marine stelt de norm voor bet materieel en de Commandant 
Zeemacbt Nederland bepaalt als regionaal bevelhebber de randvoorwaarden zoals tijd, kwali
teit en kosten. 

In figuur 1.2 is de organisatiestructuur van de rijkswerf weergegeven. De directeur rijkswerf 
(DRW) beeft de leiding over bet bedrijf en wordt bijgestaan door bet directieteam. Dit team 
bestaat uit twee adjunct-directeuren, een voor de afdelingen Produktie & Technieken en een 
voor de afdeling Economie & Organisatie. V66r januari 1995 was de afdeling Produktie & 
Technieken gescbeiden in twee afzonderlijke takken met een eigen adjunct-directeur. Bij bet 
vertrek van de adjunct-directeur produktie (ADPROD) beeft de adjunct-directeur technieken 
(ADTECH) zijn taken overgenomen. Hiermee werd vooruitgelopen op de integratie van deze 
twee afdelingen. Hoewel de twee afdelingen een gezamenlijke adjunct-directeur bebben, zijn 
de processen nog niet gemtegreerd. Daarom worden beide afdelingen apart besproken. 

DRW 

HFD HEDB 

HAZ -· -- HPZ 

ADPRODtrECH 

----- -- - r-- ------ ~ --------
I ,, 

HME HPB L. DMGES 
I ' 

HYMD HINK ,--- DMOZD 

- BSPROD - DMMD 
AFDILING 
TICBNIIUN UDILING PIODVITII 
- - - . - - - . 

______________ ___ ) 

Figuur 1.2 Organogram rijkswerf 

Afdeling Technieken 

ADEO 

......, HO! 

' . '-, HIC 

I • 

r- HBA 

....., HIZ 

DRW: 

HFD: 
HAZ: 

Directeur Rijkswerf 

Hoofd F1cilit1ire Dienst 
Hoofd Algemene Zaken 

HEDB: Hoofd Energie Distributie Bedrijf 
HPZ: Hoofd Personeelszaken 

ADP/T : Adjunct-directeur Produktie en 

Technieken 
ADEO : Adjunct-directeur Economie & 

Organisatie 

HME: Hoofd Maintenance Engineering 
HVMD: Hoofd Veiligheid en Milieudienst 

HPB: Hoofd Produktiebedrijf 
HINK: Hoofd lnkoop 

HSPROD: Hoofd Stafbureau Produktie 

OMOZD: Divisiemanager Onderzeedienst 
DMGES: Divisiemanager Groep Escorte-

schepen 

DMMD: Divisiemanager Mijnendienst 
HOI: Hoofd Organisatie en lnformatie 

HIC: Hoofd lnteme Controle 
HBA: Hoofd Bedrijfs-Administratie 

HKZ: Hoofd Kwaliteits-Zorg 

De afdeling technieken verzorgt een aantal ondersteunende functies in bet bedrijf. Naast o.a. 
de facilitaire dienst, de transport-dienst en bet energie distributie bedrijf (EDB) is verreweg 
bet grootste onderdeel van deze afdeling de zogenaamde 'maintenance engineering' (ME). 
Door werknemers bij de rijkswerf wordt meestal over maintenance engineering gesproken als 
de afdeling technieken wordt bedoeld. Maintenance engineering kan gekarakteriseerd worden 
als een ingenieursbureau binnen de rijkswerf, en kent een tweetal functies. De eerste betreft 
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de zorg voor de technische voorbereiding van onderhoud en modificaties en de ondersteuning 
bij de uitvoering van het onderhoud. Daarnaast vormt de afdeling technieken een deel van de 
zogenaamde technische ondersteuningsfunctie (TOF) van de Koninklijke marine. Dit boudt 
een veelheid van taken in, waaronder bet beheren van technische data, uitvoeren van 
technische analyses, opstellen van instandhoudingsconcepten, en deelname aan nieuwbouw
projecten binnen de Koninklijke marine. 

Afdeling Economie en Organisatie 
De afdeling economie en organisatie verzorgt ondersteunende functies roals kwaliteitszorg, 
bedrijfsadministratie en het bebeer van de informatiesystemen die op de rijkswerf gebruikt 
worden. Een deel van de afdeling voert bedrijfskundige taken uit. Ook financiele zaken 
behoren tot de taken van deze afdeling. 

Afdeling Produktie 
Deze afdeling is functioneel ingericht en bestaat uit drie onderafdelingen (staf produktie, 
inkoop en het produktiebedrijf) en drie divisies (groep escorteschepen (GES), mijnendienst 
(MD) en onderzeedienst (OZD)). De afdeling produktie is van belang voor mijn onderzoek. 
De divisies onderhouden het contact met de klanten van de rijkswerf. Ook bet produktie
bedrijf is functioneel ingericht en bestaat uit vier werkvelden (werktuigbouw, elektrotechniek, 
scheepsbouw I en scheepsbouw 2) en een aantal stafafdelingen. De structuur van bet produk
tiebedrijf is weergegeven in figuur 1.3. De onderverdeling van de werkvelden in vakgroepen 
en vakken en hun bezetting is weergegeven in bijlage 3. 

PV : Proctuktievoorbereiding 
PRODUKTIEBEDRIJF PROCO: Project CoOrdinatoren 

MB: Magazijnbeheer 

MKC: Meet & Kalibratiecentrum 
PV PROCO W : Werktuigbouw 

E: Elektrotechniek 

MKC MB S1 : Scheepsbouw 1 

S2 : Scheepsbouw 2 

PME : Proctuktiem1n1gerElektrotechniek 

werkvcld W wcn::veld E wcn::nld SI wcrkvcld S2 BT: Bedrijfstechnicus 

GL: Groepsleider 
CBUR: Chef Proctuktiebureau 

PME 

BT 

' GL C8UR 

Figuur I . 3 Organogram afdeling produk:tie 

De onderaf deling produktievoorbereiding zorgt voor de produktievoorbereiding en bet 
capaciteitsbeheer. Zij verdelen het werk dat door de divisies (groep escorteschepen, mijnen
dienst en onderzeedienst) wordt aangeleverd over de werkvelden. Ieder werkveld staat onder 
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leiding van een produktiemanager. Aan hem toegevoegd is een chef produktiebureau. Deze 
functionaris heeft de leiding over de werkvoorhereiding en de werkregeling binnen zijn werk
veld. De werkorders, welke bet resultaat zijn van de werkvoorbereiding en werkregeling, 
worden uitgevoerd door de vakgroepen onder leiding van de groepsleiders. Elk werkveld 
heeft een bedrijfstechnicus voor techniscbe ondersteuning van zowel werkvoorbereiding als 
uitvoering. De projectcoordinatoren (PROCO) zorgen voor de coordinatie tussen marine
bedrijven, de vakgroepen en de bemanningen aan boord van de scbepen tijdens bet uitvoeren 
van het onderhoud. Zij vervullen een functie die in bet besturingsmodel niet opgenomen is, 
maar bleken nodig om de uitvoering van grote onderhoudstaken soepel te laten verlopen. De 
coordinatoren spelen een bemiddelende rol tussen de partijen bij de uitvoering van bet werk 
en zorgen ervoor dat onderboudswerkzaamheden zoveel mogelijk conform de planning gereed 
komen. Een PROCO moet niet verward worden met een projectleider daar hij niet over de 
nodige bevoegdheden beschikt om de volledige verantwoordelijkheid te kunnen dragen over 
de voortgang van een project. 

1. 5 Het werkpak.ket 

De installaties aan boord van schepen worden binnen de Koninklijke marine verdeeld in een 
platformsysteem en een sensor-, wapen- en commando- (SEWACO-) systeem. Onder het 
platform-systeem vallen bijvoorbeeld bet casco, bet voortstuwingssysteem, de energievoorzie
ning, de klimaatregeling, de sanitaire installatie etc. De rijkswerf verricbt met name onder
houd aan het platform-systeem van de schepen. De SEW ACO-systemen worden onderbouden 
door de bewapeningswerkplaatsen en het marine elektronisch en optisch bedrijf. 

Het onderhoud bij de rijkswerf wordt ingedeeld in twee soorten: incidenteel en benoemd 
onderboud. Met benoemd onderhoud worden van te voren vast staande onderboudsperioden 
bedoeld. De uit te voeren werkzaamheden, weergegeven op de zogenaamde onderhoudslijst, 
zijn daarbij opgebouwd uit correctief, preventief en toestandsafbankelijk onderhoud. Ook 
worden in deze perioden modificaties uitgevoerd. Modificaties zijn vaak ingrijpende wijzigin
gen aan de scheepsconstructie of aan scbeepsinstallaties. Benoemd onderboud omvat drie 
categorieen: meerjarig onderhoud (MJO), tussentijds onderboud (TIO) en benoemde 
incidentele onderhoudsperiode (BIOP). Met incidenteel onderboud (IO) wordt correctief 
onderboud bedoeld dat niet kan wachten tot de eerstvolgende benoemde onderhoudsperiode. 

Naast bet onderhoud aan platform-systemen verleent de rijkswerf assistentie aan het marine 
logistiek centrum voor bet berstel en aanmaak van reserve delen, aan wal-instellingen 
(bijvoorbeeld kazemes en scbolen) en aan de andere marinebedrijven (bet MEOB en de BW). 
Dit laatste is voomamelijk bet geval als omvangrijke modificaties aan wapensystemen van de 
scbepen uitgevoerd moeten worden. 
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1.6 Het besturingsmodel van de rijkswerf 

De afdelingen produktie en maintenance engineering hebben elk een eigen 'primair proces' . 
Onder primair processen verstaat de rijkswerf die processen waaraan ze haar bestaansrecht 
ontleent. De primaire processen worden bestuurd door middel van een besturingsmodel. In 
deze paragraaf bespreek ik eerst de herkomst van deze modellen aan de hand van ingrijpende 
gebeurtenissen voor de rijkswerf gedurende de af gel open tien jaar. Vervolgens bespreek ik 
bet besturingsmodel van de afdeling produktie. 

1.6.1 De herkomst van de besturingsmodellen 

In bet begin van de jaren tachtig is bij bet Ministerie van Defensie een privatiseringsonder
zoek uitgevoerd. Als onderdeel hiervan werd onderzocht of bet wenselijk was de rijkswerf af 
te stoten. De uitkomst van dit onderzoek was dat afstoting niet wenselijk was gezien de 
negatieve invloed op de beschikbaarheid van de vloot voor de operationele bevelhebbers. Wei 
werd geconcludeerd dat een efficientere en effectiever bedrijfsvoering mogelijk was, waar
voor een reorganisatie noodzakelijk bleek. In het midden van de jaren tachtig is in samenwer
king met het adviesbureau Twijnstra en Gudde gestart met bet ontwikkelen van een reorga
nisatie-voorstel. In dezelfde periode werd bekend dat als gevolg van bezuinigingen bij 
def ensie bet personeelsbestand van de rijkswerf gereduceerd diende te word en van 1800 naar 
1000 personeelsleden. 

In het kader van de reorganisatie en de personeelsreductie is een nieuw besturingsmodel ont
worpen met als doelstellingen een betere afbakening van taken en verantwoordelijkheden, 
reducering van het aantal hierarchische niveaus en wijziging van de orderacceptatie en de 
werkvoorbereiding. De uitvoering van de reorganisatie-voorstellen is gestart in 1988. Dit viel 
samen met de verhuizing van de rijkswerf naar een nieuwe locatie: het project Nieuwe 
Rijkswerf op het Nieuwe Haventerrein. In 1985 is gestart met de ontwikkeling van een 
bedrijfbeheerssysteem (BBS), een ondersteunend computersysteem dat door de gehele marine 
werd ingevoerd. 

Bovengenoemde projecten zijn alle afgerond. De huidige manier van werken vloeit voort uit 
deze drie projecten. 

1.6.2 Het besturingsmodel van de afdeling produktie 

Het besturingsmodel van de afdeling produktie beet 'het negen-stappen-model'. Dit model 
staat schematisch weergegeven in figuur 1.4. Al bet werk van de rijkswerf wordt door die 

32 



Hoof dstulc 1: De rijkswerf 

negen stappen geleid. De functionarissen die vermeld zijn in de figuur dragen verantwoorde
lijkheid voor de verschillende stappen . 

DRW 

1 
....-....___ ~ 

, DM 

>--<. 

PM DM 

----
GL 

1 : Lange termijn voorspelling 

2: Middellenge termijn voorspelling 
3 : Korte termijn voorspelling 

4 : Afsluiten onderhoudscontract 
5: Opstellen intern contract 

6 : Meken hoofdorder meppen 

7 : Wer1r. voorbereiden, regelen en uitvoeren 
8 : Overdragen ven wer1r. een klent 

9 : Eveluetie 
DAW: Oirecteur rijkswerf 
ADPROO: Adjunct directeur produktie 
OM: 

HPB : 

PM : 

GL: 

Oivisiemeneger 
Hoofd produktiebedrijf 

Produk tiemeneger 

Groepsleider 

Figuur 1.4 Het negen stappen model 

Voor een uitgebreide uiteenzetting van het besturingsmodel verwijs ik naar een inteme 
puhlikatie van de rijkswerf [3]. Hieronder wordt beknopt omschreven welke activiteiten per 
stap plaatsvinden . 

Stap 1: Lange tennijn voorspelling (LTV). 
Deze stap betreft de afstemming tussen het vaar- en opleiding-schema (V &O) van de 
admiraliteitsraad (AR) en de lange termijnplanning van de werf. In het V &O-schema 
wordt onder andere het meerjarig en tussentijds onderhoud van de schepen aangegeven. 
Aan de hand van het concept V &O wordt een concept lange termijn voorspelling 
gemaakt. Beide concepten vormen de basis voor de onderhandelingen met de AR. 
Uiteindelijk komt er uit deze stap een vastgestelde lange termijn voorspelling waarin bet 
werk voor de komende vijf jaar wordt voorzien staat aangegeven. 

Stap 2: Middellange tennijn voorspelling (MTV). 
In deze stap wordt een voorspelling voor bet eerstvolgende kalenderjaar gemaakt aan de 
hand van de LTV en bet vaar-, vlieg- , oefen- en cursus-schema (VVOC-scbema). De 
staf van de afdeling produktie maakt een concept-MTV, waarin rekening gehouden 
wordt met de capaciteiten van de rijkswerf. De ADPROD, CZMNED en het boofd in
standhouding schepen (HINST) stemmen bet VVOC-schema en de MTV op elkaar af. 
Hieruit volgt een voorspelling voor bet komende jaar (zogenaamde vastgestelde MTV). 

Stap 3: Kone tennijn voorspelling (KTV). 

Op grond van de vastgestelde MTV stellen de divisiemanagers met de contractvoorbe
reiders een voorspelling op voor het komende kwartaal. Iedere twee weken moet de 
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KTV bijgesteld worden aan de hand van nieuwe gegevens. Bij het opstellen van de 
KTV wordt met het produktiebedrijf overlegd of de gewenste capaciteiten overeenko
men met de beschikbare capaciteiten. 

Stap 4: Afsluiten van het exteme onderhoudscontract. 
De aanvragen voor werk, atkomstig van de groep escorteschepen, mijnendienst en 
onderzeedienst, worden uitgewerkt door de contractvoorbereider (CVB) van de 
desbetreffende divisie. Hij stelt een netwerkplanning op en maakt een raming van de 
benodigde capaciteiten. Met bet hoofd van bet produktiebedrijf wordt overlegd of de 
raming te verwezenlijken is. Daarna sluit de divisiemanager een extern contract met de 
klant. 

Stap 5: Afsluiten van het inteme contract. 
Tijdens deze stap wordt aan de hand van de ramingen uit de vorige stap, een draaiboek 
opgesteld door de CVB. Met dit draaiboek worden op diverse plaatsen in bet produktie
bedrijf capaciteiten verworven en vastgelegd. Daama volgt een bespreking tussen de 
divisiemanager en het hoofd produktiebedrijf om eventuele problemen omtrent het 
draaiboek op te lossen en een intern contract af te sluiten. 

Stap 6: Maken van een hoofdorder-map. 
Het draaiboek uit stap 5 deelt het totale werk op in kleinere projecten. In stap 6 
verdeeld de produktievoorbereider (PVB) deze projecten in hoofdorders (HO) per 
werkveld. Hij maakt per project een relatieschema met HO's en stelt vast welke 
capaciteiten per HO nodig zijn. De HO's worden gebundeld per werkveld en overge
dragen aan de produktiemanagers van de werkvelden. 

Stap 7: Werkuitgifte en werkuitvoering. 
De HO-mappen worden overgedragen aan de werkvoorbereiders (WVB) in de werkvel
den. Zij maken werkorders (WO) van een HO. Tevens verdelen zij bet werk over de 
verschillende vakgroepen en zorgen voor de benodigde materialen en documentatie. Als 
aan alle voorwaarden is voldaan, wordt bet werk door de werkregelaar in een vakgroep
planning ingedeeld per vakgroep. De vakgroepplanning wordt overgedragen aan de 
groepsleider die bet werk verdeelt over de produktiemedewerkers. Na uitvoering van 
een WO wordt deze gereed gemeld bij de werkvoorbereider. Zodra een complete HO 
gereed is wordt dit teruggekoppeld naar de produktievoorbereider. Een afgerond project 
wordt gereed gemeld bij de divisiemanager. 

Stap 8: Overdragen van het schip aan de dienst. 
Periodiek krijgt de divisiemanager een voortgangsrapportage van bet hoofd produktiebe
drijf. Dit bevat een vergelijking tussen de hoeveelheid geplande en daadwerkelijk 
gewerkte uren voor iedere hoof dorder per vakgroep. Deze rapportages word en getoetst 
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aan de inteme en exteme contracten. De divisiemanagers rapporteren de voortgang bij 
de desbetreffende dienst. Uiteindelijk wordt het gerede werk aan de dienst overgedra
gen. 

Stap 9: Evaluatie. 
ledere functionaris die verantwoordelijk is voor de activiteiten tijdens een bepaalde stap 
in het besturingsmodel is verantwoordelijk voor de evaluatie van bet in deze stap 
geleverde werk (zie figuur 1.4). Achteraf worden de gegevens van de werkuitvoering 
beschouwd. Eventuele verschillen met gestelde normen of gemaakte planning lrunnen 
een aanleiding vormen voor verbeteracties. 

1. 7 Bet project produktiebeheersing 

Na realisering van de in paragraaf 1.6.1 beschreven personeelsreductie, verhuizing naar het 
terrein Nieuwe haven en de reorganisatie is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek 
gedaan bij de rijkswerf. Hierdoor is komen vast te staan dat een aantal zaken binnen bet 
huidige besturingsmodel niet goed genoeg functioneren. De problemen blijken te liggen op 
diverse gebieden, waaronder de planning, de beschikbaarheid van materialen, bet inzicht in 
de beschikbare capaciteit en de voorspelling van de omvang van het werkpakket. De proble
men uiten zich met name in de leveringsbetrouwbaarheid. Deze wordt als onvoldoende 
ervaren door zowel klanten als binnen de rijkswerf zelf. Daarnaast wordt de doelmatigbeid 
van het in gebruik zijnde informatiesysteem (BBS) in twijfel getrokken. De uitkomsten van 
deze onderzoeken deden bet besef groeien dat een grondig onderzoek nodig is om oplossingen 
te vinden voor de oorzaken van de gesignaleerde problemen. De directeur van de rijkswerf 
heeft opdracht gegeven tot dit 'grondig onderzoek'. In samenwerking met de Universiteit 
Twente is februari 1994 bet 'project produktiebebeersing' gestart. Voor bet project is een 
tijdsduur van vier jaar voorzien. De projectgroep wordt gevormd door een promovendus bij 
de Universiteit Twente, een promovendus bij de rijkswerf, een wisselend aantal werknemers 
van de rijkswerf (op basis van een dag per week), en door studenten van de techniscbe uni
versiteiten in Twente en Eindhoven en bet Koninklijk instituut voor de marine (op tijdelijke 
basis voor de duur van bun doctoraalscriptie). Directe begeleiders van bet project zijn de 
directeur rijkswerf en de voorzitter van de vakgroep produktie en operations management bij 
de faculteit werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente. De doelstelling van bet 'project 
produktiebebeersing' luidt: 

"Het formuleren van voorstellen die voorzien in een optimalisering van de huidige 
besturingsmodellen van de af delingen produktie en maintenance engineering zodat een 
gemtegreerd model ontstaat waarbinnen de fasen orderacceptatie, werkvoorbereiding, 
netwerk- en materiaalplanning en werkuitvoering voor bet onderboudsproces integraal 
kunnen worden uitgevoerd. Tevens beoordelen of dit model geschikt is voor ontwikke-
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lingen in de toekomst. Daamaast bet opleveren van de specificaties van een bebeers
systeem (oftewel 'decision support system') waarmee bet produktieproces wordt onder
steund en gestuurd. Dit bebeerssysteem dient op representatieve objecten middels een 
prototype te zijn getest" [I]. 

Bij de instelling van bet 'project produktiebebeersing' is door de directie van de rijkswerf de 
beperking gesteld dat een verandering van bet besturingsmodel niet ten koste mag gaan van 
de filosofie die er aan ten grondslag ligt. De basis van deze filosofie is in 1989 gelegd in een 
werkconferentie in de periode van de ontwikkeling van bet buidige besturingsmodel, begeleid 
door Twijnstra en Gudde management consultants [ 4]. De W aard beeft deze filosofie als 
vol gt verwoord: 

- "De informatiestromen in bet besturingsmodel moeten van top naar vloer en van vloer 
naar top inzicbtelijk en belder zijn. 

- In de gekozen structuur moeten de verantwoordelijkheden en bevoegdheden belder 
worden vastgelegd. Specifiek geldt dat bevoegdbeden ten aanzien van werkplanning 
gedecentraliseerd moeten worden door gebruik te maken van marges. Hiermee wordt 
bedoeld dat een ieder invulling moet geven aan zijn eigen proces binnen de door bet 
bogere niveau aangereikte marges. Daamaast moet ieder over de voor bem/baar van 
belang zijnde informatie kunnen beschikken waardoor invulling gegeven kan worden 
aan de eigen verantwoordelijkheid. 

- Het besturingsmodel mag niet leiden tot starbeid. Door bet toepassen van juist gedo
seerde informatie moet de nodige bewegingsruimte gecreeerd worden. Hiermee wordt 
bedoeld dat de informatie toegevoegde waarde moet bebben voor de ontvanger. Te 
veel informatie kan tot verstarring leiden; te weinig informatie kan tot een onjuiste 
uitvoering van bet proces leiden" [5]. 

Het 'project produktiebebeersing' kent meerdere fasen [6]. In de eerste fase is een model 
ontwikkeld dat door De Waard is aangeduid als bet portfolio-management model. Dit model 
kenmerkt zicb door een multi-projectstructuur. In deze structuur bevinden zicb meerdere pro
jecten, veelal in verschillende stadia van uitvoering, die gebruik moeten maken van dezelfde 
(scbaarse) capaciteiten. Hierdoor ontstaan afstemmingsproblemen tussen de functionele 
afdelingen (de capaciteitsverstrekkers) en projecten en tussen verschillende projecten 
onderling. Deze afstemmingsproblemen vragen om een speciale benadering. In bet portfolio
managementmodel is een zogenaamd 'afstemmingsniveau' gecreeerd waarin deze afstemming 
moet plaatsvinden. Figuur 1.5 is een abstracte weergave van dit managementmodel. Voor een 
volledige beschrijving van bet model, zie 'De modelvorming' van de Waard [l]. 
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Inmiddels (tweede belft 1995) bevindt bet 'project produktiebebeersing' zicb in de tweede 
fase . Deze fase beoogt een evaluatie van bet in de eerste fase ontwikkelde model tegen de 
acbtergrond van de bestaande organisatiestructuur van de afdelingen maintenance engineering 
en produktie. Gedurende deze tweede fase is bet besef ecbter ontstaan dat de fasering van 
onderboud in orderacceptatie, werkvoorbereiding, netwerk- en materiaalplanning en werkuit
voering met de buidige organisatiestructuur van de afdelingen maintenance engineering en 
produktie niet baalbaar is. Daarom is een begin gemaakt met bet berscheppen van de 
bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur. Dit gebeurt met de 'business proces re-enginee
ring ' methodiek van Hammer en Champy [7] als basis. De start van dit herscheppingsproces 
viel samen met de start van mijn afstudeerperiode. De resultaten van dit herscheppingsproces 
zullen echter pas na afloop van mijn afstudeerperiode vorm krijgen. 

37 



38 



2 DE ONDERZOEKSOPZET 

2 .1 Inleiding 

Mijn afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd als lid van de in paragraaf 1. 7 beschreven 
projectgroep 'produktiebeheersing'. Het is een vervolg op binnen dit project eerder uitge
voerd onderzoek. In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacbt besteed aan dit eerder uitgevoer
de onderzoek. Daama worden de probleemstelling, de doelstelling en de uitgevoerde deelon
derzoeken beschreven. 

2 .2 De opdracht 

De Waard [ 1] beeft geconcludeerd dat een deel van bet werkpakket van de rijkswerf 
projectmatig benaderd zou moeten worden. Hij geeft in grove lijnen aan welk deel van bet 
werkpakket projectmatig benaderd zou moeten worden, en hoe dat zou moeten gebeuren. Als 
onderdeel van bet 'project produktiebeheersing', en in bet kader van bun doctoraalscriptie aan 
bet Koninklijk instituut voor de marine hebben de luitenants ter zee der derde klasse V .X. 
Naudts en R. Zimmermann bier verder onderzoek naar gedaan. Hun boofddoel was: 

"Het geven van een invulling van een projectorganisatie voor bet projectmatig te 
beheersen deel van bet werkpakket van de rijkswerf" [8] . 

Na onderzoek trekken Naudts en Zimmermann de volgende conclusies: 

- Meerjarig onderhoud en tussentijds onderhoud vereisen altijd een projectmatige 
benadering. V oor incidenteel onderhoud moet per opdracht bekeken worden welke be
beersstructuur gehanteerd wordt. Deze beslissing moet worden genomen op basis van 
de combinatie van de capaciteitscomplexiteit met de materiaalcomplexiteit, waarbij dit 
moet worden bekeken op bet hoogst mogelijke aggregatieniveau. 

- Voor MJO opdracbten moet de rijkswerf zes en voor TIO opdracbten twee project
teams tegelijkertijd kunnen samenstellen. 

- De meest geschikte organisatie-vorm voor de rijkswerf is een sterke matrix projec-
torganisatie. 

De eerste twee conclusies laten ruimte open voor verder onderzoek: welk deel van bet 
incidentele onderhoud moet projectmatig aangepakt worden? En boeveel projecten moet de 
rijkswerf dan tegelijk kunnen behandelen? 
Naast bovenstaande conclusies geven Naudts en Zimmermann in bun verslag een aanzet voor 
een methode om projectteams samen te stellen. Hiermee wordt duidelijk dat Naudts en 
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Zimmermann voor een deel een invulling hebben gegeven aan de projectstructuur, maar bun 
doelstelling niet volledig bereikt hebben . 

Als vervolg op de conclusies van bet onderzoek van De Waard [l] en Naudts en Zimmer
mann [8] heb ik mijn probleemstelling, doelstelling en deelonderzoeken geformuleerd. 

2.3 Probleemstelling 

Bij de rijkswerf is in eerder uitgevoerd onderzoek geconcludeerd dat een deel van bet 
werkpakket projectmatig behandeld zou moeten worden. Er is ecbter geen inzicbt hoe de 
organisatiestructuur van projectteams er uit moet zien. 

2 .4 Doelstelling 

Op basis van resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek een organisatiestructuur van 
projectteams ontwikkelen voor bet projectmatig te behandelen deel van bet werkpakket van 
de rijkswerf. 

2. 5 Deelonderzoeken 

Om te voldoen aan de doelstelling heh ik een aantal deelvragen en deelonderzoeken geformu
leerd. Deze zijn nagenoeg sequentieel uitgevoerd gedurende de onderzoeksperiode en komen 
in dit verslag in dezelfde volgorde in de komende hoofdstukken aan bod. 

Deelvraag 1 : 

Deelonderzoek 1 : 

Deelvraag 2: 
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Welk deel van bet incidentele onderhoud moet projectmatig behandeld 
worden? Wat is dan de omvang van de multi-projectsituatie? 
Literatuuronderzoek naar projectmatig werken; bestuderen resultaten 
Naudts en Zimmermann; ontwikkelen van criteria voor bet bepalen 
welk deel van bet incidentele onderhoud projectmatig behandeld zou 
moeten worden; bescbouwen aantal daarmee te vormen projectgroepen 
(uitwerking in boofdstuk 3). 

Is de scheiding tussen een leidinggevend en uitvoerend deel van 
projectteams zoals aangegeven in bet werk van Naudts en Zimmer
mann een goede indeling, en zo ja, welke functies moet bet leidingge
vende deel bevatten? 



Deelonderzoek 2: 

Deelvraag 3: 

Deelonderzoek 3: 

Deelvraag 4: 

Deelonderzoek 4 : 

Hoo/dstul.: 2: De onderz.oebopzet 

Literatuuronderzoek naar projectmatig werken heoordelen op toepas
baarheid bij de rijkswerf, invullen van leidinggevend deel van project
teams (uitwerking in hoofdstuk 4). 

Uitgaande van de verdeling in deelvraag twee; hoe moet het uitvoeren 
van de werkzaamheden tijdens onderhoud ingericht en bestuurd 
worden? 
Literatuuronderzoek naar inrichting en besturing van de projectteams 
ten aanzien van bet daadwerkelijk uitvoeren van onderhoud aan 
schepen. Gevonden resultaten beoordelen op toepasbaarheid bij de 
rijkswerf. (Uitwerking in hoofdstuk 5). 

Kan aangetoond worden dat de in de voorgaande deelonderzoeken 
gevonden organisatiestructuur voor projectteams voordelen heeft 
boven de huidige manier van werken? 
Onderzoeken wat de problemen zijn met de huidige manier van 
werken. De in dit verslag gepresenteerde organisatiestructuur voor een 
projectmatige aanpak toetsen aan de gevonden problemen (Uitwerking 
in hoofdstuk 6). 

2. 6 Randvoorwaarden 

De resultaten van mijn onderzoek moeten aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

- Met de conclusies van het onderzoek moet het voor de rijkswerf mogelijk zijn in 
1996 als proef een MJO- dan wel ITO-periode projectmatig te behandelen. 

- Het verslag moet geschreven worden met het huidige werkpakket van de rijkswerf als 
uitgangspunt. Het hiermee bedoel ik dat het niet zo kan zijn dat de voorgestelde 
manier van werken een dee] van het huidige werkpakket uitsluit van behandeling. 
Omdat de rijkswerf een onderdeel is van de marine zal de rijkswerf de klant geen nee 
kunnen verkopen op een vraag naar onderhoud. 

- De huidige infrastructuur is ten tijde van mijn onderzoek ongeveer vijf jaar in 
gebruik. De vier werkvelden zoals beschreven in hoofdstuk 1 hebben hierin fysiek 
een eigen gebouw. Grote wijzigingen van de infrastructuur zijn niet acceptabel. 

- Het aantal werknemers van de rijkswerf (1002) is door de Nederlandse politiek 
vastgelegd. Resultaten van mijn onderzoek mogen geen wijziging in de sterkte 
vereisen. 

- De voorwaarden gesteld aan bet 'project produktiebeheersing' gelden tevens voor dit 
onderzoek (zie paragraaf I. 7). 
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3 BEHEERSSTRUCTUUR YAN HET INCIDENTELE ONDERHOUD 

3. I Inleiding 

Dit hoof dstuk gee ft een antwoord op de deelvraag welk dee I van bet incidentele onderhoud 
projectmatig behandeld moet worden, en uitgaande van de gevonden methode, hoeveel 
projecten de rijkswerf dan in baar multi-projectsituatie per jaar zal moeten behandelen. 
Allereerst leg ik in paragraaf 3.2 uit welke onderhoudssoorten de rijkswerf kent en welke van 
belang zijn voor dit onderzoek. Incidenteel onderboud kent meerdere vormen en wordt 
daarom verder toegelicht. Vervolgens worden in paragraaf 3.3 criteria gepresenteerd die de 
leiding van de rijkswerf kan hanteren om te bepalen welk deel van bet incidentele onderhoud 
projectmatig moet worden aangepakt. In paragraaf 3.4 wordt met de gevonden resultaten een 
indicatie gegeven boeveel projecten de rijkswerf zal moeten behandelen. Hiervoor wordt de 
methode op bet werkpakket van 1995 toegepast. Paragraaf 3.5 sluit bet hoofdstuk af met con
clusies. 

3 .2 Soorten onderhoud bij de rijkswerf 

Het totale werkpakket van de rijkswerf is in paragraaf 1.5 reeds besproken. In het kader van 
dit afstudeerwerk wordt onderzoek gedaan naar bet gedeelte van bet werkpakket dat bestaat 
uit platform-onderboud aan grote scbepen (fregatten, onderzeeboten en mijnenbestrijdings
vaartuigen). De Waard heeft aangetoond dat dit gedeelte ruim zestig procent van het totaal 
uitgevoerde onderhoud betreft [l, biz. 28-30]. Er kunnen meerdere soorten onderhoud aan 
grote platformsystemen worden onderscheiden: 

Meerjarig onderhoud (MIO). 

Eenmaal in de zes jaar wordt een schip voor een periode van ongeveer een jaar uit de 
operationele sterkte gehaald en wordt aan alle installaties onderboud gegeven ( ongeveer 
150.000 manuur werk*). 

Tussentijds onderhoud (ITO). 
Ook eenmaal in de zes jaar, en precies tussen 2 MJO perioden wordt een scbip gedu
rende ongeveer een half jaar uit de operationele sterkte gehaald en wordt aan vele 
installaties onderhoud gegeven (ongeveer 20.000 manuur werk*). 

Incidenteel onderhoud (10). 
Al bet onderhoud aan grote platformen dat niet binnen een MJO of TIO periode valt 
wordt bij de rijkswerf incidenteel onderhoud genoemd. 

• : Genoemde tijdsduren en manuren gelden voor freganen . Voor andere cetegorietn schepen (bijv. onderznboten / mijnenbestrij
dingsvaartuigen) gelden venzelfsprekend endere getallen . 
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Naudts en Zimmermann hebben na bun onderzoek geconcludeerd dat voor MJO en ITO een 
projectmatige beheersing bet beste is [8, biz. 59]. Bij de rijkswerf bestaat in vele geledingen 
steun voor deze opvatting. IO wordt door hen gekarakteriseerd als soms projectmatig en soms 
enkelstuks/kleinseriefabricage werk. Ze concluderen dat de beheersstructuur per onderhouds
opdracht bepaald moet worden, echter de vraag hoe dit gedaan zou moeten worden wordt 
door hen buiten beschouwing gelaten. 

IO kent een scala van verschillende vormen van onderhoud, welke in bet spraakgebruik bij 
de rijkswerf in twee soorten worden verdeeld: 

Benoemde incidentele onderhoudsperiode (BIOP). 
Twee maal per jaar wordt in bet vaarschema van een schip een periode van enkele 
weken aangewezen -als bet schip in de thuishaven ligt- om onderhoud te verrichten. Het 
schip blijft in de operationele sterkte en wordt ook niet bij de steigers van de rijkswerf 
afgemeerd. Het gaat voomamelijk om gebruiksduur afhankelijk onderhoud en toestands
afhankelijk onderhoud dat niet kan wachten tot een MJO- of TTO-periode. Omdat deze 
perioden in bet VVOC-schema aangegeven zijn kunnen ze door de rijkswerf worden 
voorbereid. 

Spoed IO. 
Hieronder versta ik storings- en toestands-afhankelijk onderhoud dat niet kan wachten 
tot een BIOP, MJO- of TTO-periode omdat bet of te grote risico's voor de bemanning 
of het schip met zich mee brengt, of de operationele inzetbaarheid in gevaar komt. Dit 
soort onderhoud vereist onmiddellijke actie van de rijkswerf. Meestal is sprake van 
tijdsdruk om problemen op te lossen omdat een schip voor een reis naar zee moet, of 
alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden voor een aantal uren de thuishaven 
binnenloopt. Het komt ook voor dat personeel van de rijkswerf naar een buitenlandse 
haven moet om bet werk daar uit te voeren. Naast de benodigde snelle actie kenmerkt 
de uitvoering van bet werk zich door grote verschillen, met totaal verschillende onze
kerheden en dito capaciteitsbeslag. Enige voorbeelden ter illustratie zijn bet repareren 
van een verdamper, een brandbluspomp, bet vervangen van een defecte voortstuwings
gasturbine, bet repareren van brandschade, en bet herstel van scheuren in de scheeps
constructie. 

Naast bet uitvoeren van onderhoud bij de rijkswerf zelf, besteedt de rijkswerf een gedeelte 
van bet werkpakket uit aan civiele scheepswerven. Hieraan kunnen drie redenen ten grondslag 
liggen. 
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- De juiste outillage is niet beschikbaar om een vraag naar onderhoud te kunnen uitvoe
ren. Dit is bijvoorbeeld bet geval bij de faciliteiten om bevoorradingsschepen te 
dokken. Deze schepen zijn te groot om bij de rijkswerf zelf te dokken, en daarom 



Hoofdstuk 3: Beheenstnu:tlUlr van het incidenJele onderhoud 

wordt in ieder geval dit gedeelte van bet TTO en MJO van deze schepen uitbesteed 
bij een andere werf. 

- Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar om bet onderhoud uit te voeren. Als 
gevolg van een politieke beslissing heeft de rijkswerf I 000 mensen in dienst. Pieken 
in de benodigde capaciteit lrunnen worden opgevangen door mensen in te huren, of 
door (delen van) bet onderhoud uit te besteden bij een andere scheepswerf in Neder
land. 

- Een politieke beslissing om een scbeepswerf in Nederland van werk te voorzien. 

Ongeacht de reden zal de rijkswerf, omdat deze aanbesteder is, nauw betrokken blijven bij 
de uitvoering van uitbesteed werk. Onder andere voor voortgangscontrole, financiele 
controle, coordinatie van werk aan boord uitgevoerd door personeel van de rijkswerf, en bet 
coordineren van onderhoud aan (delen van) installaties bij marine bedrijven (RW, MEOB en 
BW). 

3.3 Criteria voor bet karakteriseren van incidenteel onderhoud 

Aan de hand van de factoren capaciteitscomplexiteit en de materiaalcomplexiteit hebben 
Naudts en Zimmermann de hierboven bescbreven soorten onderhoud bij de rijkswerf 
gekarakteriseerd. Om te kunnen bepalen of een aangeboden opdracht binnen de categorie 
incidenteel onderboud wel of niet projectmatig aangepakt moet worden zijn de criteria 
capaciteitscomplexiteit en materiaalcomplexiteit, zoals gehanteerd door Naudts en Zimmer
mann, niet toereikend. Deze criteria geven slechts een globale indeling. 

In literatuur over projectmatig werken is geen eenduidig geaccepteerde definitie van een 
project te vinden welke kan helpen bij bet bepalen welk deel van bet werk projectmatig 
aangepakt moet worden. Sommige schrijvers beweren zelfs dat een eenduidige definitie niet 
te formuleren is. Zij noemen slechts een aantal kenmerken waar projecten in bet algemeen 
aan voldoen (Onder andere Meredith en Mantel [9] en Wijnen e.a. [IO]). 

Om te bepalen of een opdracht wel of niet projectmatig behandeld moet worden acht ik bet 
beschouwen van een 'checklist' met de volgende kenmerken de meest handzame methode: 
gewenste gereedheidsdatum, complexiteit van de opdracht, onzekerheid en interactie met de 
klant. Door de opdracht aan deze kenmerken te spiegelen kan de leiding van de rijkswerf 
besluiten tot wel of geen projectmatige aanpak. Onderstaande kenmerken vinden bun basis in 
literatuur over dit onderwerp en zijn gekozen omdat ze toepasbaar zijn op de situatie bij de 
rijkswerf. 
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Gewenste gereedheidsdatum. 
De mate waarin de gewenste leverdatum van een opdracht veel of weinig ruimte 
overlaat voor (noodz.akelijke) speling in doorlooptijden. 

Complexiteit van de opdracht. 
De mate waarin een opdracht voor de werf ingewikkeld is komt onder andere tot uiting 
in de benodigde hoeveelheid voorbereiding en in hoeverre in de uitvoering meerdere 
disciplines van verschillende vakgebieden (tegelijk) nodig zijn. 

Onzekerheid. 
De mate waarin bij aanvang van een opdracht nog onzekerheid bestaat over het totale 
pakket uit te voeren werkzaamheden, en dientengevolge gedurende het proces herplan
ning vereist van de uit te voeren werkzaamheden. 

Interactie met de klant. 
De k.lant kan voor een opdracht wel of geen afbandeling in de vorm van projectmatig 
werken vereisen. 

3 .4 Omvang van de multi-project organisatie 

Een van de conclusies van Naudts en Zimmermann is dat de rijkswerf voor de onderhouds
soorten MJO en TTO acht projectteams tegelijk moet kunnen samenstellen. Bij de door hen 
gehanteerde berekening kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. 

46 

- V oor de berekeningen worden historische gegevens gebruikt van aantallen schepen in 
onderhoud bij de rijkswerf in de periode van 1993 tot en met 1995. De vloot van de 
Koninklijke marine is in deze periode aan grote veranderingen onderhevig geweest, 
o.a. als gevolg van bet vervangen van de Dolfijn-klasse onderzeeboten door de Wal
rus-klasse, bet uitfaseren van de Zwaardvis-klasse onderzeeboten, bet verkopen van 
S-fregatten en bet in de vaart brengen van M-fregatten. Vanwege deze veranderingen 
is bet de vraag of de gebanteerde -korte- periode als representatief mag worden 
aangemerkt voor de berekeningen van bet aantal projectteams. 

- Bij de historische gegevens is alleen rekening gebouden met de periode dat een schip 
daadwerkelijk bij de rijkswerf af gemeerd lag voor bet onderboud, de rogenaamde 
start- en eind-datum van MJO en TIO volgens bet VVOC-scbema. Echter voordat 
een schip daadwerkelijk afmeert bij de rijkswerf is veel voorbereiding nodig door 
leden van bet te vormen projectteam. Deze benodigde capaciteit moet meegenomen 
worden bij de berekening van bet aantal projectteams. 
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- Het totaal aan opdracbten dat projectmatig bebandeld wordt moet ondergebracbt 
worden bij projectteams. Hierbij zal bet in bet algemeen mogelijk zijn om met een 
team meerdere projecten te behandelen. 

Bovenstaande factoren in ogenschouw nemende, is bet erg moeilijk een uitspraak te doen over 
bet aantal benodigde projectteams. In plaats van over bet aantal projectteams, is bet beter te 
spreken over bet aantal opdracbten dat projectmatig bebandeld gaat worden. Het totale aantal 
opdracbten dat projectmatig bebandeld zal worden kan als gevolg van bet onzekere aanbod 
incidenteel onderboud van te voren nooit exact worden voorspeld. Om een idee te geven van 
bet effect van de in paragraaf 3.3 gepresenteerde criteria, is bet aangeboden werkpakket van 
bet afgelopen jaar (1995) bekeken. 1k scbat dat als de criteria gehanteerd waren er 20 
opdracbten tot project benoemd waren: 

- 3 voor MJO aan fregatten (twee in uitvoering en een in voorbereiding voor 1996). 
- 3 voor MJO aan een mijnenbestrijdingsvaartuig. 
- 2 voor MJO aan bydrografiscbe opnemingsvaartuigen. 
- 2 voor TTO aan fregatten (een inclusief berstel brandscbade). 
- 5 voor BIOP. 
- 2 voor IO (Hr.Ms. Tromp aparte periode voor herstel scheuren en berstel brandscha-

de). 
- 1 voor gereed maken voor verkoop (Hr.Ms. Kortenaer). 
- 3 voor uitbesteed werk (Hr.Ms. Zeeleeuw voor MJO en Hr.Ms. Bruinvis voor TTO 

in Rotterdam, Hr.Ms. Pieter Florisz in Amsterdam). 

Met deze opdracbten was in 1995 ongeveer 465.000 manuur voor de afdeling produktie 
gemoeid. 

Het aantal projectteams dat in 1995 voor de uitvoering van deze 20 projecten benodigd zou 
zijn geweest is minder dan 20 omdat een aantal van die projecten in de tijd gescbeiden zijn, 
en omdat een projectteam meerdere projecten kan bebandelen ( of personen in meerdere teams 
tegelijk zitting kunnen hebben). Het aantal projecten dat een projectteam tegelijk kan 
bebandelen ban gt af van vele factoren. Bij de indeling is het van belang de volgende factoren 
in ogenscbouw te nemen: 

- De ervaring van de leden van bet projectteam. De individuele ervaring (als deelnemer 
in een projectteam) en de ervaring als team als dit al langer bij elkaar is. 

- De fasering van verschillende projecten ten opzicbte van elkaar. 
- De drukte op de rijkswerf op dat moment. De mate waarin er wel of geen moeite 

moet worden gedaan om kritiscbe capaciteiten te verdelen tussen de projecten. 
- De ruimte die de gereedheidsdatum geeft voor speling in doorlooptijden en de 

gevolgen van overschrijding van de gereedbeidsdatum. 
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- De omvang van bet project. Bij de rijkswerf wordt alles uitgedrukt in manuren en kan 
aan de hand van de urenramingen per project de werklast voor een projectteam 
berekend worden. 

- De herhalingsgraad van bet soort project. Alie opdrachten voor de rijkswerf zijn in 
zekere mate uniek. Sommige onderhoudsopdrachten komen echter met enige gelijke
nis en regelmaat terug, terwijl andere opdrachten uniek zijn. Een voorbeeld van bet 
eerste soort is periodiek onderhoud aan een platform uit een klasse met veel exempla
ren bij de Koninklijke marine. Een voorbeeld van bet tweede soort is bet herstel van 
brand- of aanvaringsschade. 

3.5 Conclusies en aanbevelingen 

Na literatuuronderzoek is gebleken dat niet eenduidig kan worden bepaald welk deel van bet 
incidenteel onderhoud projectmatig behandeld moet worden. 

Aanbevolen wordt om een 'checklist' van criteria te hanteren ter ondersteuning van de 
beslissing of een onderhoudsopdracht projectmatig behandeld moet worden. Deze 'checklist' 
bevat de criteria gewenste gereedheidsdatum, complexiteit van de opdracht, onzekerheid bij 
aanvang van de opdracht en interactie met de klant. 

Als gevolg van deze methode, en bet onverwachte aanbod van werk, kan bet aantal project
teams voor de toekomst niet exact worden voorspeld. Aan de hand van bet VVOC-schema en 
ervaring kan wel een inschatting worden gemaakt. 
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4 BEHEERSFUNCTIES DINNEN PROJECTTEAMS 

4. 1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de tweede deelvraag van mijn onderzoek: Is de scbeiding tussen een 
leidinggevend en uitvoerend deel van projectteams zoals aangegeven is bet werk van Naudts 
en Zimmermann een goede indeling, en zo ja, welke functies moet bet leidinggevende deel 
bevatten? In paragraaf 4.2 maak ik aan de hand van literatuuronderzoek naar projectmatig 
werken een onderscbeid tussen bebeersfuncties en uitvoerende functies binnen projectteams. 
Dit hoofdstuk bevat een uitwerking van die beheersfuncties. In bet volgende hoofdstuk ga ik 
in op de uitvoerende functies. In paragraaf 4.3 zet ik aan de hand van literatuuronderzoek 
uiteen welke de belangrijke beheersaspecten van projectmatig werken zijn. Daama, in 
paragraaf 4.4, geef ik aan welke bebeersfuncties binnen projectteams onderscheiden moeten 
worden. Paragraaf 4.5 gaat in op de verschillen in omvang van de personele bezetting van de 
beheersfuncties voor verschillende soorten onderhoud. In paragraaf 4.6 worden de hulpmidde
len aangegeven die voor bet uitvoeren van de bebeersfuncties bij projectmatig werken 
aanwezig dienen te zijn. Het hoof dstuk wordt af gesloten met conclusies. 

4. 2 Structuur van projectteams 

Voorafgaand aan de vraag of de scheiding tussen functies zoals Naudts en Zimmermann die 
gemaakt hebben een goede is, doet zicb de vraag voor waarom een scbeiding tussen functies 
gemaakt zou moeten worden. Een antwoord op deze vraag is eenvoudig te geven. In een 
organisatie zoals de rijkswerf, waar onderhoud wordt gegeven aan een divers aantal complexe 
systemen, gaan de verschillende werkzaamheden de capaciteiten van een man ruim te boven. 
Dit impliceert dat een arbeidsverdeling noodzakelijk is. Het verdelen van arbeid in verschil
lende taken genereert echter automatisch de noodzaak om de uitvoering van de taken onder
ling te coordineren. Het verband tussen bet splitsen van de arbeid in verscbillende taken ener
zijds, en de daardoor vereiste coordinatiemechanismen anderzijds wordt wel aangeduid als de 
organisatorische paradox [ 11]: hoe meer verdeling van taken in specialismen, des te meer 
coordinatie noodzakelijk is. In dit kader kan de keuze voor projectmatig werken worden 
gezien als een manier van arbeidsverdeling waarbij bet coordinatiemechanisme zo eenvoudig 
mogelijk wordt gehouden. Het eenvoudig en kort kunnen houden van coordinatie- en commu
nicatie-lijnen is naar mijn mening een van de grootste voordelen van een projectmatige 
aanpak van onderboudsopdrachten boven elke andere methode. 

Naudts en Zimmermann geven in bun rapport een aanzet voor de verdeling van projectteams 
[8, biz. 60). Zij maken een onderverdeling in twee niveaus: bet 'topteam' en bet 'werkteam'. 
Figuur 4.1 komt uit bun verslag en geeft deze verdeling weer. 
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Projccttearn 

Top-team 

Werk-team 

Figuur 4.1 Niveaus in een projectteam volgens Naudts en Zimmermann 

Het 'topteam' associeren Naudts en Zimmermann met de 'bebeersstructuur' van een project
team. Bertrand e.a. definieren de bebeersstructuur bij project-management als "dat deel van 
de personele structuur dat zich bezig boudt met logistieke aspecten. In de bebeersstructuur 
gaat bet steeds om beslissingen over capaciteit- en materiaalverwerving en bet gebruik van die 
capaciteit en dat materiaal" [12). Deze definitie verduidelijkt de term bebeersstructuur, 
maar Bertrand e.a. geven geen definities van andere delen van de personele structuur. In dit 
kader geeft Van Mal [ 13] een indeling van organisaties in drie beslissingsniveaus: 

Beleidsniveau. 
Op dit niveau wordt de wat/waarom vraag gesteld, waardoor de doelen van de organi
satie zicbtbaar worden. Er wordt bier gekozen over de aanwending van middelen. 

Beheersniveau. 
Hier staat de boe/waarmee vraag centraal. De middelen kunnen bier op een bepaalde 
manier worden geordend. Bij deze ordening moeten de beheersaspecten kwaliteit, tijd(
igbeid) en kosten als leidraad worden genomen (zie paragraaf 4.3). 

Uitvoeri.ngsniveau. 
Hier wordt de wie/wanneer vraag gesteld met betrekking tot de daadwerkelijke inzet 
van de schaarse capaciteiten. 

Het onderscbeiden van deze drie niveaus lijkt weliswaar eenvoudig, maar raakt de kem van 
de arbeidsverdeling van een organisatie en beinvloedt de mate waarin wordt voldaan aan een 
van de aspecten van de filosofie van bet besturingsmodel: duidelijke verantwoordelijkheden 
en zo veel mogelijk decentraliseren van bevoegdheden. Deze drie niveaus toepassen op de 
rijkswerf geeft de volgende verdeling. 
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uitbesteed wordt en welk deel bij de rijkswerf zelf uitgevoerd wordt. Voor het zelf uit 
te voeren werk moet zij voor de benodigde middelen (mensen/infrastructuur) zorgen. 

Beheersniveau. 
Dit bevindt zich in ieder projectteam afzonderlijk. Wijnen e.a. [IO] onderscheiden in 
dit verband twee verschillende functies. De afstemmingsfunctie, welke gericht is op het 
afstemmen van mensen en middelen tussen projecten onderling en tussen projecten en 
functionele afdelingen, en de beheersfunctie, gericht op de beheersing van de activi
teiten in het project zelf. Naar mijn mening zijn beide functies essentieel voor het goed 
beheersen van projecten. Het beheersniveau weet daarmee beide functies onlosmakelijk 
in zich verbonden. Onder beheersfuncties versta ik in het vervolg van dit verslag dan 
ook het totaal van functies met als doel een optimale afstemming van activiteiten binnen 
een project, tussen projecten onderling, en tussen projecten en functionele afdelingen. 

Uitvoeringsniveau. 
Bevindt zich ook in ieder project afzonderlijk. Uitvoerende functies zijn die functies die 
zich daadwerkelijk bezig houden met het uitvoeren van onderhoud aan een schip of zijn 
installaties. Hier zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid aandacht aan worden besteed. 

De schematische weergave van een projectteam in figuur 4.1 suggereert een sterke hierarchi
sche verhouding tussen twee teams binnen een projectteam. 1k acht het om twee redenen niet 
wenselijk om een sterke nadruk te leggen op hierarchische verschillen tussen de verschillende 
functies: 

- De verschillende taken die volgens de definitie onder beheersfuncties vallen zijn taken 
waarbij men zich niet daadwerkelijk (met de handen) bezig houdt met het uitvoeren 
van onderhoud. Dit wil echter niet automatisch zeggen dat het dan om een leiding
gevende functie met betrekking tot de uitvoering van dit onderhoud gaat. 

- Zoals gezegd is het scheppen van korte communicatie- en beslislijnen binnen een 
project een belangrijke reden om projectmatig te werken. Voor een optimale afstem
ming en beslissingen is teambuilding een belangrijke factor. Ieder lid van het team 
moet zich deel voelen van een projectteam, en hetzelfde resultaat nastreven. Dit 
wordt mijn inziens niet bereikt door een deel van de medewerkers 'topteam' te 
noemen en een ander deel 'werkteam'. 

Resumerend: naar mijn mening is het essentieel verschillende functies binnen een projectteam 
te onderscheiden. Echter niet op de manier zoals Naudts en Zimmermann bet onderscheid 
maken in een leidinggevend top-team en een uitvoerend werk-team, maar in de vorm van 
beheersfuncties en uitvoerende functies. 
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4. 3 Beheersaspecten bij projectmatig werken 

Alvorens in te gaan op de verschillende beheersfuncties binnen een projectteam zal ik in deze 
paragraaf een opsomming geven van de aspecten welke beheerst moeten worden. De 
opsomming is door literatuuronderzoek tot stand gekomen. Van verschillende auteurs (o.a. 
[9], [10], [14) en [15]) heb ik aspecten overgenomen en samengevoegd. Hieruit volgen 
zes aspecten die door een projectteam bebeerst moeten worden. Vier daarvan zijn echte 
beheersaspecten: omvang, tijd(-igheid), kosten en kwaliteit, waarvan de laatste drie wel 
worden aangeduid als de klassieke beheersaspecten. De resterende twee aspecten kunnen beter 
omschreven worden als bemvloedingsaspecten: organisatie en informatie. Deze twee aspecten 
zijn geen echte beheersaspecten omdat het grootste deel van de bebeersing van deze aspecten 
gebeurt vanuit de moederorganisatie en niet vanuit het projectteam. 

52 

Omvang. 
Turner [14) stelt dat de omvang ('scope') van het project het principiele beheersaspect 
is. Het beheersen van de omvang van een project is volgens hem de basis om de andere 
aspecten te kunnen beheersen. Hij noemt dit 'scope-management': "zeker stellen dat 
voldoende, maar ook niet meer dan voldoende werk wordt gedaan om de projectdoel
stelling te verwezenlijken" [14). Naar mijn mening is het beheersen van de omvang van 
een onderhoudsopdracbt bij de rijkswerf een belangrijk beheersaspect die bet projectre
sultaat van de drie andere bebeersaspecten bemvloedt. De omvang van bet werkpakket 
van een onderboudsopdracht kan uitbreiden door twee oorzaken: 'meerwerk' als gevolg 
van extra wensen van de klant, en 'meerwerk' als gevolg van een slechtere technische 
staat van installaties dan bekend was bij maken van de planning. 

Meerwerk door extra wensen van de klant komt regelmatig voor tijdens de uitvoering 
van een onderhoudsopdracht. Onder meerwerk versta ik in dit geval bet door de klant 
aangeboden werk dat niet volgt uit de met deze klant contractueel vastgelegde reparatie
lij st. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een extra modificatie, of bet (toch nog) opnieuw 
bekleden van banken en stoelen. Omdat dit werk niet in het contract is opgenomen 
hoort het eigenlijk niet bij de omvang van het project. Op dit moment wordt dit extra 
werk meestal ingepast in de lopende onderboudsperiode. Dit heeft onder andere 
gevolgen voor de voortgang van andere activiteiten en gaat gepaard met extra kosten. 
Volgens de definitie van Turner zou deze vorm van extra werk niet in een lopend 
project opgenomen moeten worden. Omdat de rijkswerf dit werk wel za1 moeten, en 
vaak ook za1 willen uitvoeren, moet bet probleem van de andere kant benaderd worden: 
de doelstelling van bet project moet worden uitgebreid. Dit betekent een nieuw of 
gewijzigd contract met de klant met nieuwe afspraken over (bebeers-)aspecten zoals tijd 
en kosten. 
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Meerwerk door een slechtere technische staat van installaties dan waar rekening mee 
was gehouden bij de werkvoorbereiding en planning is een gevolg van onzekerheid die 
karakteristiek is voor een onderhoudsbedrijf. Deze onzekerheid kan worden gereduceerd 
door een goede inspectie vooraf. Echter niet all es kan altijd worden gemspecteerd bij 
een schip dat nog in bedrijf en operationeel inzetbaar is . Ook dergelijke situaties 
moeten in bet contract opgenomen worden. Het contractueel vastleggen van bet 
eindresultaat met onzekerheid over de aanvangssituatie kent risico's voor meer werk, 
maar ook kansen voor minder werk. Voor een reparatiewerf in bet algemeen geldt dat 
bet maken van een contract in dergelijke gevallen van risico's en kansen draait om bet 
ondernemerschap wat uiteindelijk bepaald of er winst of verlies wordt gemaakt. Bij de 
rijkswerf is natuurlijk geen sprake van winst en verlies zoals dat bij een commerciele 
werf bet geval is , maar de gevolgen voor 'meerwerk' en 'minderwerk' zijn er wel 
degelijk. 

Tijd(-igheid). 
De beheersing van de tijdsduur van activiteiten moet er voor zorgen dat alle projectacti
viteiten tijdig uitgevoerd worden zodat bet projectresultaat er op tijd is. Bij een onder
houdsopdracht bij de rijkswerf is dit een eenvoudig criterium: alle in bet contract 
af gesproken werkzaamheden moeten op de in datzelfde contract afgesproken datum 
gereed zijn. 

Kosten. 
Het gebruik van middelen breogt kosten met zich mee. Kostenbeheersing vereist een 
zodanige inzet van middelen dat projectactiviteiten doelmatig worden uitgevoerd en bet 
projectresultaat tegen zo laag mogelijke kosten tot stand komt. Bij bet uitvoeren van een 
onderhoudsopdracht moeten onder middelen worden verstaan: mensen, machines, 
materiaal , outillage/infrastructuur en bet budget ten behoeve van bet inkopen van 
diensten of goederen. Om doelmatige uitvoering te waarborgen is een goede en 
continue kostensignalering tijdens de uitvoering een vereiste. Aan de hand van die gege
vens moet kunnen worden bijgestuurd. 

Kwaliteit. 
De kwaliteit dient op een zodanige wijze beheerst te worden dat bet projectresultaat er 
volgens de gestelde normen komt. De beheersing van kwaliteit wordt bij de rijkswerf 
uitgevoerd conform de normen die gesteld worden aan de aanwezige IS0-9001 certifi
catie. Aandacht schenken aan kwaliteit brengt kosten met zich mee. Deze kosten moe
ten zich op termijn terugbetalen door verminderde afkeur. Hierdoor wordt bespaard op 
bet opnieuw uitvoeren van werk met daarvoor benodigde mens-uren en materiaalkosten. 

Bovenstaande vier aspecten zijn zoals gezegd de echte beheersaspecten, omdat de projectlei
der deze zelf in de hand heeft. De aspecten organisatie en informatie zijn beinvloedingsaspec-
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ten omdat zij bet projectresultaat bemvloeden, maar gezien kunnen worden als hulpmiddelen 
voor een projectmatige aanpak die door de moederorganisatie aan de projectleider aangeleverd 
moeten worden. 

Organisatie. 
Organisatiebeheersing moet ervoor zorgen dat alle projectactiviteiten uitgevoerd kunnen 
worden door verantwoordelijke en bevoegde mensen. Dit een bemvloedingsaspect 
genoemd in plaats van een beheersaspect omdat de organisatiestructuur beheerst wordt 
door de moederorganisatie, en voor een projectleider als een gegeven moeten worden 
beschouwd. De manier waarop de moederorganisatie is gestructureerd heeft echter wel 
invloed op bet projectresultaat. Voorbeelden hiervan zijn de samenstelling van de 
functionele afdelingen, afstemming binnen bet portfolio-managementoverleg. Binnen bet 
projectteam spelen aspecten als motivatie en teambuilding, deze vallen wel binnen de 
beheersing van de projectleider. 

Informatie. 
Informatiebeheersing is gericht op de beheersing van de technisch-inhoudelijke kennis 
voor bet uitvoeren van bet onderhoud. De benodigde kennis is opgeslagen in ondersteu
nende informatiesystemen en in 'know-how' van de mensen zelf. Deze kennis strekt 
verder dan een individueel project en daarom is bet de taak van de moederorganisatie 
om te zorgen voor personeel met voldoende kennis, kunde en ervaring, en voor een 
ondersteunend systeem voor de opslag van data. Juist bij de rijkswerf is er kennis en 
kunde aanwezig over de vaak specifieke militaire systemen. Dit is een voordeel voor de 
rijkswerf bij bet geven van onderhoud dat een andere scheepswerf niet bezit. De 
aanwezigheid van informatie (of: de aanwezige kennis) bemvloedt bet projectresultaat, 
maar kan als zodanig niet door de projectleider worden beheerst. De projectleider kan 
wel de manier waarop de informatie binnen zijn project wordt aangewend beheersen. 

4.4 Beheersfuncties binnen projectteams 

Tijdens literatuuronderzoek bleek dat een invulling van de personele structuur van beheers
functies in een projectteam in literatuur over projectmatig werken niet wordt aangetroffen. De 
reden hiervoor ligt waarschijnlijk in bet feit dat de situatie per bedrijf zo verschillend is dat 
er geen eenduidig advies gegeven kan worden. Derhalve heb ik voor de bet projectmatig 
uitvoeren van onderhoudsopdrachten bij de rijkswerf zelf de verschillende beheersfuncties 
binnen projectteams ontworpen. Hierbij heb ik de volgende uitgangspunten in acht genomen: 

- De beheersaspecten zoals weergegeven in de vorige paragraaf. 
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- De vier elementaire stappen in een onderboudsproces: orderacceptatie, werkvoorbe
reiding, netwerk- en materiaalplanning en werkuitvoering (onder andere weergegeven 
door de Waard [I]). 

- Een projectleider draagt volledige verantwoordelijkheid voor een onderboudsopdracbt 
die onder zijn boede projectmatig wordt uitgevoerd. Dat betekent verantwoordelijk
beid voor alle vier fasen in bet onderboudsproces, met betrekking tot alle vermelde 
bebeersaspecten. De projectleider wordt op deze verantwoordelijkheid afgerekend. 

- De randvoorwaarden voor de resultaten van mijn onderzoek zoals opgesomd in para
graaf 2.6. 

Voor bet bespreken van de bebeersfuncties beb ik als ondersteuning figuur 4.2 opgenomen. 
Dit figuur is tot stand gekomen tijdens overleg van de leden van de projectgroep 'produkti
ebebeersing' in bet kader van bet berscbeppen van de bedrijfsprocessen [16). Het is opge
zet voor MJO- en TTO-perioden, maar is naar mijn mening geldig voor elke projectmatig uit 
te voeren onderboudsopdracbt. De fase 'ontwerp' zal ecbter bij andere onderboudsopdracbten 
dan MJO en ITO niet of nauwelijks doorlopen worden . 
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Figuur 4.2 Bedrijfsproces voor projectmatig uitvoeren van een onderhoudsopdracht. 

De volgende beheersfuncties moeten worden onderscbeiden bij bet projectmatig bebandelen 
van een onderboudsopdracbt: projectleiding, werkvoorbereiding, netwerkplanning en materi
aalplanning . 

Project Leiding. 
De verantwoordelijkheid voor bet afronden van een projectmatig uitgevoerde onder
houdsopdracht dient van begin tot eind in handen van de projectleider te liggen. Hij 
moet door de leiding van de rijkswerf af gerekend worden op bet projectresultaat, 
gemeten naar de eerder besproken drie klassieke beheersaspecten: tijd(-igbeid), kosten 
en kwaliteit. Onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid, is de toewijzing van 
middelen om aan de uitvoering handen en voeten te geven. Deze toekenning van 
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volledige verantwoordelijkheid en de daarbij borende middelen en de afrekening naar 
tijdigheid, kosten en kwaliteit zijn naar mijn mening cruciaal om succesvol projectmatig 
te kunnen werken. Dit betekent onder andere dat een projectleider de nodige mensen in 
zijn team moet hebben. Hij moet met deze mensen een zogenaamde operationele relatie 
hebben•. Net zoals hij wordt afgerekend op basis van bet projectresultaat, moet hij zijn 
waardering kunnen uitspreken over de bijdrage van de teamleden aan bet projectresul
taat. De leiding van de functionele afdeling, die de functionele en hierarchische relatie 
heeft met de werknemers moet deze waardering verwerken in de formele beoordeling. 
Resultaten van een team zullen beter zijn als zoveel mogelijk teamleden lang of per
manent bij elkaar zijn, en gedurende die tijd betzelfde werkpakket bebandelen. Dit geeft 
gelegenheid ervaring en expertise op te bouwen met betrekking tot de scbeepsklassen 
die bet team onder zijn boede heeft. De projectleider moet de enige zijn die contact 
heeft met de klant voor de uitvoering van zijn project. Dat beeft als voordeel dat gecen
traliseerde besluitvorming kan plaatsvinden, daar waar de meeste kennis over bet 
project te vinden is. Het sluit bovendien aan bij de wens van de grootste klant in die 
ricbting [ 17] . Door een projectgroep dezelfde scbeepsklasse te laten behandelen kan 
bier ook in de tijd voor verschillende onderboudsopdracbten invulling aan gegeven 
worden. Het contact met commerciele bedrijven die ingebuurd worden voor werk aan 
bet project moet ook onder de verantwoordelijkheid van de projectleider vallen. Op 
deze manier kan hij zeker stellen dat de juiste diensten ontvangen worden voor bet geld 
dat besteed wordt uit bet ter beschikking staande budget. In de orderacceptatiefase moet 
de projectleider zicb een beeld vormen van de benodigde capaciteiten (aantal mensen 
voor beheersfuncties, aantal mensen van verschillende vakgroepen voor uitvoerende 
functies en benodigde outillage) en deze wensen op basis van een 'rough cut capacity 
plan' kenbaar maken in bet portfolio-management-overleg. In de werkvoorbereiding en 
netwerk- en materiaalplanningsfase wordt dit plan gedetailleerder. 

Naast de contacten buiten de projectgroep (de moederorganisatie, andere projectgroe
pen, klant en ingehuurde bedrijven) moet de projectleider ook binnen de projectgroep 
coordinerend optreden: assisteren en coordineren tussen alle teamleden in alle fasen van 
bet proces. Daarvoor is een ruime ervaring met bet daadwerkelijk uitvoeren van onder
houd een vereiste, waardoor hij inzicbt heeft in de werkzaamheden van alle verschil
lende vakgebieden. 

• : Het onderscheid in relaties tua11n wertcnemer en leidinggevende is gebesffrd op het onderscheid in bestuurtijke opgaven van Kampfreath 
en Marcalis 11 81 . De drie verschillende relaties zijn: 

Hi6rerchische reletie : 

Functionale relatie : 

Operetionele reletie : 
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deling van hat resulteet. 
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Bovenstaande beschrijving kent een groot aantal taken en benodigde kwaliteiten voor 
het leidinggeven aan een projectteam. Mijn inziens kunnen deze taken bij projecten van 
grote omvang niet door een persoon worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan een 
combinatie van een projectleider en een assistent projectleider die de taken verdelen. 
Bijvoorbeeld de projectleider alle externe contacten en de assistent projectleider de 
dagelijkse leiding binnen de projectgroep, waarbij ze elkaar bij afwezigheid kunnen 
vervangen. Dezelf de combinatie zou ook voor kunnen komen bij een kleiner project 
teneinde een nieuwe projectleider in te werken. 

Werkvoorbereiding. 
Omdat de projectleider verantwoordelijk is voor alle fasen van bet onderhoud moet ook 
de werkvoorbereiding geheel onder zijn verantwoordelijkheid binnen bet projectteam 
plaats vinden. Het aantal benodigde mensen heeft hij vastgelegd in de orderacceptatiefa
se. Werkvoorbereiding kent drie aspecten . 

- Survey. 
Na de orderacceptatie moet in kaart worden gebracht welke de toestand van het te 
onderhouden platform is, en wat er aan gedaan moet worden om bet weer in de ge
wenste toestand te krijgen. Ruim voordat bet schip bij de werf komt wordt een survey 
uitgevoerd om de huidige toestand te bepalen (Bij spoed IO zal dit niet ruim van te 
voren kunnen). Tijdens deze survey wordt aan de hand van de standaard onderhouds
lijst (SOL) en de actuele situatie (door de bemanning verwoord in de aanvullende 
standaard onderhoudslijst, ASOL) de technische opdrachtstelling (TOS) geformuleerd. 
V oor bet uitvoeren van de survey en bet opstellen van de TOS moet de projectleider 
'surveyors' toegewezen krijgen vanuit de moederorganisatie met voldoende kennis, 
kunde en ervaring om de taken uit te voeren. 

- Voorbereiden produktie. 
Als de technische opdrachtstelling gereed is vangt de 'tweede stap' in de werkvoor
bereiding aan. De TOS moet worden vertaald naar een lijst met activiteiten die nodig 
zijn om bet schip in de gewenste toestand te krijgen. Tevens moeten de volgorde
afhankelijkheden tussen de activiteiten bepaald worden. Daarnaast moet voor elke 
activiteit de beboefte aan middelen worden vastgesteld. Dat wil zeggen de behoefte 
aan mensen (uitgewerkt per specialisme), een materiaallijst en de benodigde outillage, 
alle drie gespecificeerd per activiteit. Om activiteiten te kunnen laten uitvoeren 
moeten werkinstructies gemaakt worden. Deze bestaan in bet algemeen uit de 
instructies zelf, een lijst met benodigde materialen en indien nodig een tekenin
genpakket. Voor deze taken moet de projectleider mensen van verschillende expertise 
(scheepsbouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) toegewezen krijgen 
met voldoende kennis, kunde en ervaring. Hiervoor zal de moederorganisatie een 
afdeling met mensen beschikbaar moeten hebben die voor de duur van de werkvoor
bereidingsfase aan een projectteam toegevoegd kunnen worden. 
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- Ontwerp. 
Tijdens een MJO worden naast onderhoud ook modificaties uitgevoerd aan bet 
platform of aan installaties. Als bet om een modificatie gaat die reeds technisch 
voorbereid is (bijvoorbeeld omdat hetzelf de werk al eerder op een and er schip is 
uitgevoerd), volstaat bet projectteam met een werkvoorbereiding zoals hierboven 
omschreven aan de hand van de reeds bekende gegevens. Als bet echter om een 
nieuwe modificatie gaat zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is die 
waarbij de technische voorbereiding plaats vindt buiten de verantwoordelijkheid van 
de projectleider, en de projectleider alle gegevens aangeleverd krijgt voor werkvoor
bereiding als ware bet een reeds bekende modificatie. De tweede mogelijkheid is bet 
voorbereiden en uitvoeren van de modificatie als onderdeel van bet project. In dit 
geval zal extra personeel opgenomen moeten worden in de projectgroep. 

Netwerkplanning. 
Het resultaat van werkvoorbereiding is een overzicht van alle uit te voeren activiteiten 
met volgorde-afhankelijkheden en de benodigde middelen (mensen, materialen en 
outillage). Dit geheel is input voor bet opstellen van een netwerkplanning voor alle 
activiteiten van bet project. Vervolgens zal bet netwerk moeten worden ingepast in bet 
totale werkpakket van de rijkswerf. 

Om op tijd klaar te kunnen zijn (bebeersaspect tijdigbeid) is een goede bewaking van 
de voortgang van de verschillende activiteiten tijdens de uitvoering een vereiste. Bij 
zicb wijzigende omstandigbeden moet in overleg met de projectleider, en in indien 
nodig in overleg met andere projectleiders en leiders van functionele afdelingen, de 
netwerkplanning aangepast worden. Deze beheerstaken (opstellen netwerkplanning, 
voortgangsbewaking en aanpassen van de netwerkplanning indien nodig) kunnen naar 
mijn mening gecombineerd worden tot een functie. Het is uit oogpunt van continuiteit 
en bet beboud van kennis en ervaring met betrekking tot bet project aan te bevelen een 
van de mensen die voor werkvoorbereiding aan bet project is toegewezen biermee te 
belasten. Dat betekent dat deze persoon gedurende de gehele periode van werkvoorbe
reiding en werkuitvoering deel van bet projectteam blijft. Dit heeft bet al eerder 
genoemde voordeel van continuiteit en behoud van kennis binnen bet team, en hierdoor 
ontstaan de gewenste korte communicatielijnen. Tevens is er op deze manier expertise 
vanuit de werkvoorbereiding bij de uitvoering van bet project aanwezig. Een laatste 
voordeel is dat de data die bij de werkvoorbereiding gebruikt zijn bewaakt kunnen 
worden, en aangepast aan de hand van bij de uitvoering nieuw opgedane inzichten voor 
toekomstig gebruik. 

Ma1eriaalplanning. 
Aan de hand van de netwerkplanning wordt bekend wanneer welke activiteiten worden 
uitgevoerd. Met de materiaallijst per activiteit, atkomstig van de werkvoorbereiding kan 



Hoofdstulc 4: Beheersftu,cties binnen projectteams 

bekeken worden wat de materiaalbehoefte in de tijd is. Een materiaalplanner kan 
daarmee alle materialen gaan bestellen. Van materialen met een zeer lange leveringster
mijn dient de bestelcyclus al tijdens de werkvoorbereidingsfase te starten. Naast bet 
materiaal moet ook een aantal diensten van commerciele bedrijven 'besteld' worden. 

4.5 Benodigde hulpmiddelen voor uitvoeren van beheersfuncties 

Om projectmatig te kunnen werken in een (multi-) projectomgeving zoals bet geval is bij de 
rijkswerf zijn een aantal bulpmiddelen nodig. Bij de bespreking van de bebeersfuncties zijn 
enkele van de navolgende bulpmiddelen reeds naar voren gekomen. In deze paragraaf ga ik 
op ieder bulpmiddel dieper in. 

Beoordelingssysteem. 
Een van de middelen die bij bet bebandelen van een onderboudsopdracbt gebruikt 
worden om bet projectresultaat te bereiken zijn de mensen die aan bet projectteam 
worden toegevoegd. De bierarchiscbe en functionele relatie kan bij de leiders van de 
functionele afdelingen blijven, maar een operationele relatie tussen projectleider en 
teamleden is voor de projectmatige werkwijze een vereiste. Dit wil zeggen dat de 
projectleider bevoegdbeden beeft over inhoud en prioriteit van werkorders en beoorde
ling van bet resultaat (zie voetnoot bladzijde 56). Dit laatste aspect moet tot uiting 
komen in bet beoordelingssysteem. Dit systeem moet zo ingericbt zijn dat de mening 
van de projectleider over bet functioneren van een werknemer in bet projectteam door 
de leiding in de functionele afdeling opgenomen wordt in de formele beoordeling. 

Kostenbewaldngssysteem. 
'Kosten' is genoemd als een van de drie klassieke bebeersaspecten bij projectmatig 
werken. Daamaast is bet doelmatig gebruiken van de verstrekte middelen ook een van 
de aspecten waar een projectleider op moet worden afgerekend door de leiding van de 
rijkswerf. Voor de uitvoering van beide is financieel administratieve ondersteuning in 
de vorm van een kostenbewakingssysteem noodzakelijk. Omdat kosten gemaakt worden 
voor mensen, machines, materiaal, gebruik outillage, en inkopen van diensten of goede
ren, moet bet systeem (of meerdere systemen) de besteding van al deze middelen 
kunnen registreren. De projectleider moet nauwkeurig kunnen controleren of de 
besteding van middelen in lijn is met de gemaakte planning. Op basis van die informa
tie moet hij kunnen bijsturen tijdens de werkuitvoering. De leiding van de rijkswerf 
moet ook toegang bebben tot bet kostenbewakingssysteem. Op een grof niveau moet zij 
als ondersteuning van de beoordeling van de projectleiders kunnen controleren of de 
middelen doelmatig zijn gepland en gebruikt. 
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Ondersteunend informatiesysteem. 
V oor een adequate werkvoorbereiding en voor zowel mono als multi-projectplanning is 
binnen de projectgroep reeds geconcludeerd dat een gemakkelijk toegankelijk informa
tiesysteem met beslissingsondersteunende functies onontbeerlijk is [I]. Dit decision 
support system is binnen bet 'project produktiebebeersing' in ontwikkeling bij de 
Universiteit Twente en wordt ontworpen als een plannigsbulpmiddel op bet portfolio
managementniveau voor afstemming van alle onderhanden projecten tegen eindige 
capaciteiten van de functionele afdelingen. Groenestein beeft voor zijn afstudeeron
derzoek aan de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar een database die in dit 
systeem opgenomen gaat worden [ 19]. Bij de ontwikkeling van bet decision support 
system moet de manier van werken en de organisatiestructuur zoals die in dit boofdstuk 
zijn weergegeven een van de ontwerpvoorwaarden zijn. 

Een ruimte. 
Een belangrijke reden om te kiezen voor projectmatig werken wordt gevormd door de 
korte communicatielijnen tijdens alle vier de fasen van bet onderboudsproces. Deze 
korte communicatielijnen worden mede bereikt door de leden van de projectteams 
fysiek dicht bij elkaar te plaatsen in een (deel van een) gebouw, bij voorkeur dicbt bij 
bet schip waaraan bet onderhoud wordt uitgevoerd. 

4.6 Verschillende bezetting van beheersfuncties bij verschillende soorten projecten 

Binnen bet gedeelte van bet werkpakket dat projectmatig benaderd wordt bestaan grote 
verschillen tussen de verschillende onderboudsopdracbten. Een typologie zou kunnen zijn: 

- MJO aan een eenheid van de groep escorteschepen. 
- MJO aan een eenheid van de mijnendienst. 
- MJO aan een eenheid van de onderzeedienst. 
- MJO aan een bevoorradingsschip. 
- ITO aan een eenheid van de groep escortescbepen. 
- ITO aan een eenheid van de onderzeedienst. 
- ITO aan een bevoorradingsschip. 
- BIOP aan een eenheid van de groep escortescbepen. 
- BIOP een aan eenheid van de onderzeedienst. 
- Spoed IO van grote omvang aan een willekeurige eenheid. 

Bij bovenstaande indeling moet ook nog onderscbeid gemaakt worden tussen onderboudsop
dracbten die uitbesteed worden en opdracbten die bij de rijkswerf zelf worden uitgevoerd. In 
geval van uitbesteding is bet in bet algemeen zo dat een aanzienlijk deel van bet werk aan 
installaties aan boord van bet schip tocb bij de rijkswerf zelf wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld 
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omdat bet om specifieke (militaire) installaties gaat waarvoor alleen de rijkswerf de benodigde 
expertise voor heeft. Bijvoorbeeld bij bet onderhoud van Hr.Ms. Zeeleeuw in Rotterdam in 
1995 werd ongeveer een derde van de 150.000 man-uren door de rijkswerf zelf uitgevoerd. 

Een ander voorbeeld is bet verschil tussen twee MJO perioden. Het MJO van een geleide 
wapen-fregat is groot in omvang en kent vaak onbekende aspecten omdat er maar twee 
geleide wapen-fregatten bij de KM in de vaart zijn. Daartegenover staat bijvoorbeeld bet 
MJO van een mijnenbestrijdingsvaartuig, dat veel kleiner is, en waar veel meer van bekend 
is doordat bet vaker uitgevoerd wordt omdat er 15 van deze scbepen in dezelfde klasse in de 
vaart zijn. 

Zelfs binnen een scheepsklasse zal voor dezelfde type onderhoudsopdracht niet altijd een team 
van dezelfde omvang nodig zijn. Als in de loop van de tijd scbepen uit een klasse vaker bij 
de rijkswerf voor onderhoud zijn geweest en daarmee de hoeveelbeid kennis en ervaring 
gegroeid is, za1 de omvang van bet projectteam voor bijvoorbeeld werkvoorbereiding kleiner 
kunnen worden. 

Bij een spoed IO opdracht voor bet herstel van opgelopen schade zal in de meeste gevallen 
veel werkvoorbereiding en werkuitvoering in een korte periode nodig zijn. 

Met bovenstaande voorbeelden tracht ik aan te geven dat alhoewel de bebeersaspecten zoals 
genoemd in paragraaf 4. 3 niet wezenlijk veranderen en een projectleider altijd moet worden 
afgerekend op de aspecten tijd(-igheid), kosten en kwaliteit, er voor elk soort project een 
andere capaciteitsinzet voor de in de vorige paragraaf genoemde bebeersfuncties nodig is. In 
de fase van orderacceptatie moet de projectleider inzicbtelijk maken wat zijn beboefte aan 
personeel is, en dit als onderdeel van de 'rough cut capacity planning' naar voren brengen. 

4.7 Invulling van de beheersfuncties van Hr.Ms. Willem van der Zaan 

Ondanks de grote verschillen tussen opdracbten, waarmee de waarde van een enkel voorbeeld 
klein is, beb ik als voorbeeld de personele bezetting van de beheersfuncties van bet ITO van 
Hr.Ms. Willem van der Zaan onderzocht. Deze zijn: 

- Een projectleider, voor de gehele duur van bet project. 
- Een assistent projectleider, voor de duur van bet project. 
- Vier surveyors, voor de specialismen elektrotechniek, werktuigbouw, scbeepsbouw en 

conservering, voor de duur van de survey (ongeveer 1 week). 
- Zes werkvoorbereiders voor 5 weken met gemengde specialismen voor verschillende 

vakgebieden. Voor kennis op bet gebied van de niet aanwezige vakgebieden moeten 
de in bet projectteam opgenomen mensen terug kunnen vallen op andere werkvoorbe-
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reiders uit bun afdeling. Het aantal tegelijk benodigde werkvoorbereiders is geen vast 
getal, bet is recbt evenredig met de lengte van de periode die voor deze fase bescbik
baar. 

- Een netwerkplanner voor de duur van de netwerk en materiaalplanning en werkuit
voering voor netwerkplanning, voortgangsbewaking en aanpassen van de netwerkplan
ning indien nodig. Zoals beschreven verdient bet de voorkeur bier een van de werk
voorbereiders mee te belasten. 

- Een materiaalplanner voor de duur van de materiaalplanning en werkuitvoering. 
- Financieel administratieve ondersteuning voor onder andere bet kostenbewakings-

systeem. 

Een grafiscbe weergave van de benodigde personele bezetting tegen de tijd geeft eenvoudig 
inzicbt in de fasering van de benodigde bebeersfuncties . 

. . . . . . . . . . . . 
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Het 'blok' surveyor is in bet figuur doorgetrokken tot in de fase orderacceptatie. Als er veel 
onzekerbeid is over de werkz.aamheden moet de projectleider ook bij de orderacceptatie van 
de expertise van de surveyor gebruik kunnen maken. 

Op dezelf de manier bad den ook de 'blokken' van de werkvoorbereiders tot in de fase 
werkuitvoering verlengd kunnen worden. Als sprake is van een groot project en snel moet 
worden aangevangen, of als de onzekerbeid groot is en de resultaten van de eerste uitgevoer
de activiteiten invloed bebben op de werkorders van activiteiten later in de tijd, kan een 
zogenaamde 'rolling wave planning' toegepast worden voor de werkvoorbereiding en de 
netwerk en materiaalplanning [ 14]. 
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4.8 Conclusies en aanbevelingen 

Het eerste dee I van de in dit hoof dstuk centraal staande tweede deelvraag van mijn onderzoek 
is negatief beantwoord: de scheiding van projectteams in een leidinggevend en een uitvoerend 
deel is naar mijn mening geen goede indeling. In plaats daarvan voldoet een verdeling in 
beheersfuncties en uitvoerende functies, zonder nadruk op hierarchische verschillen beter. 

Binnen projectteams zijn de volgende beheersfuncties benodigd: projectleiding, werkvoorbe
reiding, netwerkplanning en materiaalplanning. 

Noodzakelijke hulpmiddelen voor projectmatig werken zijn een beoordelingssysteem, een 
kostenbewakingssysteem en een informatiesysteem met beslissingsondersteunende functies. 
Een gemeenschappelijke ruimte voor het projectteam is gewenst. 

Het beoordelingssysteem zal zodanig aangepast moeten worden dat de waardering van de 
projectleider met betrekking tot de bijdrage van werknemers aan het projectresultaat opgeno
men wordt in de formele beoordeling van de functionele afdeling. 

Met betrekking tot de financieel administratieve ondersteuning is onderzoek nodig naar de 
mate waarin bet in gebruik zijnde kostenbewakingssysteem kosten voor mensen, machines, 
materiaal , gebruik outillage en inkopen van diensten en goederen inzichtelijk kan maken. Als 
dit niet bet geval is zal besloten moeten worden of er aanvullingen op het bestaande systeem 
nodig zijn of een geheel nieuw systeem nodig is. 
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5 UITVOERENDE FUNCTIES DINNEN PROJECTTEAMS 

5 .1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de derde deelvraag van mijn onderzoek centraal: 
hoe moet bet uitvoeren van de werkz,aambeden tijdens onderboud ingericht en bestuurd 
worden? In paragraaf 5.2 zet ik resultaten van literatuuronderzoek naar drie technieken op 
een rij: sociotechniek, zone logic technology en groepentechnologie. Op de laatste techniek 
ga ik aan de hand van bet onderzoek van Naudts en Zinimermann dieper in. In tegenstelling 
tot de conclusie van Naudts en Zimmermann ben ik van roening dat bet niet roogelijk is om 
roultifunctionele groepen voor de werkuitvoering samen te stellen. In Paragraaf 5.3 zet ik de 
redenen hiervoor op een rij. Na deze constatering geef ik in paragraaf 5.4 een methode 
waarmee de uitvoerende functies binnen projectteams bestuurd kunnen worden zonder 
multifunctionele groepen samen te stellen, maar waarmee de voordelen van bet werken in 
groepen bebouden blijven. Paragraaf 5 .5 somt de benodigde bulpmiddelen voor de voorge
stelde manier van werken op. Paragraaf 5.6 sluit het hoofdstuk af met conclusies en aanbeve
lingen. 

5.2 Onderzoek naar gebruik van multifunctionele groepen 

In hoofdstuk vier heb ik uirvoerende funcries gedefinieerd als die functies die zich daadwer
kelijk bezig houden met bet uitvoeren van onderboud aan een schip of zijn installaties. De 
deelvraag van dit hoof dstuk laat zich in bet lie ht van deze definitie vertalen in de vraag hoe 
de uitvoerende functies ingericbt en bestuurd moeten worden. Het indelen van de uitvoerende 
functies in vaste groepen gedurende de werkuitvoering ( een groepentechnologiscbe organisa
tievorm) heeft voordelen op het gebied van kwaliteit, tijdigbeid en kosten (o.a. [20]). Zoals 
beschreven in hoofdstuk vier zijn juist deze aspecten van belang omdat ze de belangrijke be
heersaspecten voor een projectleider zijn, en bet projectresultaat met name op deze aspecten 
af gerekend wordt. Om die reden is het startpunt van het onderzoek naar de organisatie van 
de uitvoerende functies een onderzoek naar de mogelijkheid de uitvoerende functies te 
groeperen tot roultifunctionele groepen. In dit verband behandel ik drie technieken: sociotech
niek, zone logic technology en groepentechnologie. 

Sociotechniek. 
Sociotechniek is ontstaan uit de beboefte om iets te doen aan ontstane vergaande 
arbeidsverdeling bij grootserie massaproduktie. Als gevolg hiervan ontstonden processen 
met korte cyclustijden en daardoor lage arbeidsinhoud. Bij sociotechniek gaat men van 
bet standpunt uit dat zowel techniscbe als sociale factoren een rol dienen te spelen bij 
bet ontwerp van een produktiesysteero. Een formele definitie van sociotechniek luidt: 
"De studie en verklaring van de wijze waarop een arbeidsverdeling en technische 
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instrumentatie in onderlinge samenhang en in relatie tot gegeven omgevingscondities de 
mogelijkheden voor de produktie bepalen en de toepassing van deze kennis bij bet 
ontwerpen en herontwerpen van produktiesystemen" [21] . Methoden die hiervoor 
gehanteerd worden zijn onder andere taakverruiming en bet vormen van taakgroepen. 
Hoe deze taakgroepen ontwikkeld moeten worden wordt in literatuur over sociotechniek 
niet beschreven. De sociotechniek gebruikt onder andere methoden uit de groepentech
nologie om tot groepsindeling te komen. Echter de invalshoek om over te gaan tot bet 
werken in groepen is anders. Daar waar groepentechnologie streeft naar een organisa
tievorm uit een zuiver economisch perspectief (bet maximaliseren van de verhouding 
tussen opbrengsten en offers) heeft de sociotechniek zoals gezegd zowel een technische 
als sociale invalshoek. De sociotechniek doet geen uitspraak over de methode waarmee 
groepen samengesteld moeten worden. Daarom is deze techniek niet direct bruikbaar 
voor mijn onderzoek. 

Z,one logic technology. 
Deze oorspronkelijk voor de nieuwbouw van schepen in Amerika ontwikkelde techniek 
is in Japan verder ontwikkeld en van daar eind jaren zeventig wederom in Amerika in 
de belangstelling geraakt. Zone logic technology (ZLT) is niet volkomen nieuw. Het is 
een samenvoeging van reeds bestaande technieken, welke in Japan in samenhang verder 
ontwikkeld zijn als een methode voor nieuwbouw van hele grote schepen. Later is 
dezelf de techniek ook gebruikt voor onderhoud aan grote schepen, bijvoorbeeld van bet 
zogenaamde 'service life extension programme' van Amerikaanse vliegdekschepen (o.a. 
[22] en [23]). Een definitie van zone logic technology luidt: "A scheme by which 
work is subdivided with interimproducts as the focal point" [23] . Met de ' interimpro
ducts' worden de zones bedoeld. In bet geval van nieuwbouw worden zones als deel 
van bet to tale te bouwen schip geheel af gemaakt, en pas op bet laatste moment wordt 
bet schip als een groot bouwpakket in elkaar gezet. Delen van de werf zijn volledig 
verantwoordelijk voor de produktie van een zone, en dienen daar ook alle middelen 
voor te hebben. Hier komt bet aspect van zelfstandige multifunctionele groepen (delen 
van de werf) om de hoek kijken. Zone logic is echter geen techniek om tot multi
functionele groepen te komen . Het is een besturingsmethode voor de nieuwbouw van 
of onderhoud aan een groot schip waarbij de multifunctionele groepen als een gegeven 
gebruikt worden. De nieuwbouw en bet onderhoud aan schepen waar zone logic techno
logy op wordt toegepast zijn van immense omvang. Bijvoorbeeld bet groot onderboud 
van een vliegdekschip bedraagt 1,2 miljoen mandagen werk. De scbeepswerven die 
gebruik maken van zone logic technology zijn ook van grote omvang. Het vormen van 
delen van de werf die een zone voor bun rekening nemen is bij dergelijke scbeepswer
ven een probleem van geheel andere orde dan bet vormen van groepen bij de rijkswerf. 
Bovendien krijgt dit onderwerp in literatuur over zone logic technology geen speciale 
aandacht. Derhalve is literatuur over zone logic technology voor bet onderzoek naar een 
methode om multifunctionele groepen samen te stellen niet bruikbaar. 
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Een van de aan zone logic technology onderliggende filosofieen stelt dat werkzaamhe
den in een zone op elkaar afgestemd moeten worden door daar in de werkvoorbereiding 
rekening mee te houden. Deze opvatting is wel waardevol bij een projectmatige aanpak 
bij de rijkswerf. In de netwerkplanningsfase kan dit eenvoudig ten uitvoer worden 
gebracht. 

Groepentechnologie. 
Groepentechnologie is een reeds oude en veel beschreven theorie. Andere benamingen 
zijn groepsgewijze produktie en celproduktie. De oorsprong van groepentechnologie ligt 
bij de inrichting van werkplaatsen in de metaalsector. Met groepentechnologie streeft 
men over bet algemeen naar een vereenvoudiging van de goederenstroom door een pro
duktie-afdeling. In 't Veld [24] noemt dit 'groepentechnologie voor de werkplaats'. 
Hij onderscheidt daarnaast methoden waarbij groepentechnologie gebruikt wordt met als 
doelstelling te komen tot een soort produktstandaardisatie. Hij noemt dit 'groepentech
nologie voor de tekenkamer'. V oor beide methoden groepeert groepentechnologie 
produkten in families op grond van gelijke kenmerken. Dit hoeven niet noodzakelijk 
kenmerken op basis van de vorm te zijn, maar bijvoorbeeld ook produktiewijze of 
technische overeenkomsten. Een familie van produkten moet onder verantwoordelijk
heid van een organisatorische eenheid (groep) volledig vervaardigd kunnen worden. Een 
definitie van groepentechnologie luidt: "een ordeningsprincipe waarbij de verantwoorde
lijkheid voor het maken van families van produkten wordt neergelegd bij groepen van 
mensen die de beschikking hebben over verschillende soorten van technologische kennis 
en over verschillende technologische middelen die noodzakelijk zijn om een hele familie 
van produkten te vervaardigen" [13]. Uit deze definitie blijkt duidelijk dat groepen
technologie zich richt op bet vormen van groepen produktiemiddelen (mensen, machi
nes en materiaal) op basis van families van produkten. Methoden en technieken om te 
komen tot een indeling van deze families zijn ontworpen door onder andere De Witte, 
McAuley en Burbridge. De laatste vindt dat groepentechnologie ook 'breder' toegepast 
kan worden, naast de ordening van de produktie in een werkplaats ziet hij in groep
entechnologie een methode om de produktiebesturing te organiseren [25]. Als de 
organisatie met behulp van deze groepen ingedeeld wordt is sprake van een groepen
technologische organisatievorm, waarbij de lay-out van de produktie gerangschikt is 
naar de gevormde groepen die families van produkten volledig bewerken. De methoden 
om te komen tot produktfamilies gebruiken in de meeste gevallen de routing van 
produkten over verschillende machines door de werkplaats als basis om berekeningen 
mee uit te voeren. De uitkomst van de berekeningen is altijd een uitspraak over de te 
vormen groepen produktiemiddelen op basis van de groepering van machines. 

Van de bovenstaande drie technieken vallen sociotechniek en zone logic technology dus af. 
Groepentechnologie zou een mogelijkheid lrunnen zijn om de multi-functionele groepen in te 
delen. Naudts en Zimmermann hebben groepentechnologie toegepast om multifunctionele 
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groepen samen te stellen voor de uitvoerende functies van projectteams. Zij bebben de 'group 
analysis' methodiek van Burbridge toegepast op bet MJO van Hr.Ms. Witte de With [8]. Om 
dit te kunnen doen bebben zij de volgende aannamen gedaan: 

- Als basis voor bet uitvoeren van de berekeningen nemen zij in plaats van routingen 
over machines, vakgroepen die meewerken aan werkzaamheden aan boord. 

- Als uitkomst van de berekening krijgen zij in plaats van machines die geplaatst 
worden in een groep, de vakgroepen die gaan deelnemen aan de multifunctionele 
groep. 

- Voor de berekening onderscbeiden zij in onderboud aan scbepen vier fasen: demon
tage, revisie, montage en afwerken. 

Na bet toepassen van de methode van Burbridge op de demontage- en montage-fase van een 
MJO trekken Naudts en Zimmermann de conclusie dat een groep in die periode bestaat uit 
werknemers uit de vakgroepen plaat- en constructie-centrum (PLC), elektrisch systeem
centrum (ESC) en bet werktuig systeem-centrum (WTSC). 

Naar aanleiding van bovenstaand resultaat concluderen Naudts en Zimmermann dat "de vraag 
of bet mogelijk is een groep te vormen die aan boord gedurende de gebele onderboudsperiode 
een gedeelte van bet werkpakket kan uitvoeren positief beantwoord kan worden" (8, biz. 69]. 
Naar mijn mening is deze conclusie niet gerecbtvaardigd. 1k plaats de volgende kantteke
ningen bij de methode van Naudts en Zimmermann: 
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'Fasering' van het onderhoud. 
Voor de berekeningen is een fasering van onderboud in demontage, revisie, montage en 
afwerken gebanteerd. Het is mij onduidelijk waarom deze fasering wordt gebanteerd. 
In de vraagstelling wordt immers uitgegaan van een groep gedurende de bele werkuit
voering. In dit verslag banteer ik een fasering van bet onderboudsproces in de fasen 
orderacceptatie, werkvoorbereiding, netwerk- en materiaalplanning en werkuitvoering. 
Er wordt in dit boofdstuk gestreefd naar een invulling van de uitvoerende functies. 

Aantallen specialisten in een team. 
Door de gebanteerde methode kan inzicbtelijk worden gemaakt welke vakgroepen bij 
verschillende werkzaamheden vaak betrokken zijn. Er is ecbter niet inzichtelijk te 
maken hoeveel mensen uit de verschillende vakgroepen benodigd zijn. Tevens wordt 
geen rekening gehouden met de vakken binnen de vakgroepen. Deze gegevens zijn 
ecbter benodigd voor bet samenstellen van groepen. 
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Vakgroepen buiten de groep. 
Voor werkzaamheden van vakgroepen die niet 'vaak' , maar wel 'af en toe' betrokken 
zijn bij werk aan boord, en als gevolg van de gehanteerde methode niet binnen de 
groep vallen is geen oplossing gegeven. 

Bovenstaande kanttekeningen bij de door Naudts en Zimmermann gehanteerde methode uit 
de groepentechnologie laten zien dat hiermee geen multifunctionele groepen zijn samen te 
stellen voor de duur van de werkuitvoering. In de volgende paragraaf komen een aantal 
algemene redenen aan bod die bet groeperen van de uitvoerende functies voor de duur van de 
werkuitvoering bij de rijkswerf onmogelijk maken. 

5.3 Factoren die bet groeperen van uitvoerende functies onmogelijk maken 

In deze paragraaf geef ik een aantal redenen waarom bet naar mijn mening onmogelijk is om 
bij de rijkswerf voor de uitvoerende functies multifunctionele groepen samen te stellen. 

Beschikbare gegevens voor berekening. 
Bij de rijkswerf worden gegevens over de produktie alleen n arbeidsuren bijgebouden, 
en alleen van de mensen die daadwerkelijk onderhoud uitvoeren. Zoals gescbetst in bet 
vorige boofdstuk (zie paragraaf 4.5 met betrekking tot bulpmiddelen voor projectmatig 
werken) is een kostenbeheersingssysteem voor alle factoren waarop een projectleider 
wordt afgerekend noodzakelijk. Op dit moment ecbter is bet enige gegeven dat geban
teerd wordt bet aantal gewerkte uren per vakgroep per boofdactiviteit. Dit aantal kan 
voor een voortgangscontrole vergeleken worden met de planning, die ook in uren is 
opgesteld. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van de wijze waarop deze gegevens 
periodiek door de stafaf deling produktie worden verspreid ten beboeve van voortgangs
bewaking. Door de urenregistratie alleen op bet niveau van de vakgroepen bij te bouden 
wordt geen recbt gedaan aan de specialismen die zicb binnen de vakgroepen bevinden. 
Ook wordt geen onderscbeid gemaakt tussen dure (ervaren) en goedkope werknemers. 
Een uur werk is een uur werk in dit systeem. In werkelijkheid is dit natuurlijk niet zo. 
V oor de volledigbeid moet worden vermeld dat bet bedrijfsbeheerssysteem (BBS) wel 
alle gewerkte uren per werkorder van alle werknemers opslaat. De toegankelijkheid van 
deze gegevens is ecbter zo gebruiksonvriendelijk dat bet praktisch onuitvoerbaar is om 
die gegevens te gebruiken. Op basis van de beschikbare gegevens samenstellen van 
groepen die recht doen aan de diversiteit van werknemers naar bun specialiteit, kennis, 
kunde en ervaring, is onmogelijk. 
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Kennis en kunde van her personeel. 
Het formeren van multifunctionele groepen vereist niet dat alle werknemers alles 
moeten kunnen. Het gaat immers niet om multifunctionele werknemers, maar om 
multifunctionele groepen. Het vereist daarom wel dat alle voor een onderboudsopdracht 
benodigde specialismen binnen de groep vertegenwoordigd zijn (naast bun specialisme 
moeten mensen wel breder ingezet kunnen worden dan in de buidige situatie). De 
rijkswerf kent vele verschillende specialismen. In bijlage 3 is de gebanteerde arbeids
verdeling in de werkplaatsen weergegeven. Er zijn 4 werkvelden (werkplaatsen), 16 
vakgroepen (expertiseclusters) en 27 vakken (specialismen). Binnen deze verdeling 
bestaan verschillen bij personeel in kennis en kunde die overeenkomen met beloningen 
van schaal 3 tot en met 7. Er bestonden echter tien jaar geleden nog 52 verschillende 
vakken. Door middel van opleidingen hebben de werknemers zich breder inzetbaar 
moeten maken teneinde de door de rijkswerf gewenste afname van het aantal vakken 
van 52 naar 27 te kunnen bewerkstelligen. Binnen de nu gehanteerde indeling van 
vakken is een nadere specialisatie naar het oorspronkelijke vakgebied echter vaak nog 
te merken. Om multifunctionele groepen samen te stellen moet iedere groep alle 
benodigde specialismen in zich hebben . Dat betekent dat of nog meer opleidingen 
gegeven moeten worden aan het huidige personeelsbestand, of meer mensen aangeno
men moeten worden met de vereiste kwalificaties. Meer mensen aannemen is niet 
mogelijk . Via het budget is politiek vastgelegd dat de rijkswerf niet meer dan de 
buidige 1002 mensen mag aanbouden (waarvan er 461 daadwerkelijk onderboud 
uitvoeren). Mensen nog breder inzetbaar maken is door nog meer scboling wel 
mogelijk. Er zullen echter altijd specialismen blijven waarvoor het opleiden van mensen 
te veel tijd of geld kost in verhouding tot het aantal uren dat dit specialisme nodig is 
binnen projecten (Bijvoorbeeld bepaalde typen lassers) . 

Complexe systemen. 
De rijkswerf behandelt een divers werkpakket waardoor er vele verschillende technische 
systemen onderhouden worden. Met bet voortschrijden van de techniek worden veel van 
die systemen technisch steeds complexer. Hierdoor zijn steeds vaker specialistiscbe 
opleiding en ervaring benodigd bij het uitvoeren van onderhoud. Analoog aan bet 
bovenstaande staat deze steeds verder gaande technologiscbe specialisering van de 
systemen het vormen van multifunctionele groepen in de weg. 

Bovenstaande drie factoren in ogenschouw nemende is bet mijn inziens onmogelijk tot een 
groepering van de uitvoerende functies te komen voor de duur van de uitvoerende fase van 
een onderboudsopdracht. In de volgende paragraaf zal een altematief voor bet samenstellen 
van multifunctionele groepen gegeven worden waarmee de uitvoerende functies bestuurd 
kunnen worden. 
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5. 4 Inrichting van uitvoerende functies binnen projectteams 

Na de conclusie te hebben getrokken dat bij de rijkswerf de uitvoerende functies voor de duur 
van de werkuitvoering binnen een projectteam niet tot een multifunctionele groep kunnen 
worden gevormd, rijst de vraag hoe de uitvoerende functies dan wel ingericht moeten 
worden. Een oplossing voor dit probleem heb ik gevonden aan de hand van de theorie over 
geclusterde klantgerichte deskundigheid (Van Mal [ 13]) . 

Van Mal stelt dat de extra investeringen die nodig zijn om tot een organisatie op basis van 
groepentechnologie te komen een probleem kunnen vormen. Hij geeft een alternatief voor de 
inrichting van de organisatie onder de naam groepentechnologische ordening, of geclusterde 
klantgerichte deskundigheid. De mensen en produktiemiddelen worden niet fysiek gegroe
peerd, maar tussen de medewerkers en ook tussen de produktiemiddelen worden wel nieuwe 
communicatiekanalen aangelegd. Ogenschijnlijk is er een functionele organisatie maar in 
werkelijkheid is sprake van een gekoppelde klantgerichte deskundigheid. In deze organisa
tievorm wordt een systematische overdracht van berichten en documenten bewerkstelligd. 
Deze berichtenstroom bevat twee soorten informatie, namelijk technische informatie (instruc
ties, werktekeningen, etc.) en logistieke informatie (leveringstermijnen, hoeveelheden, bewer
kingsvolgorde, etc .). Berichten die in een functionele organisatie via de vakbaas liepen, lopen 
nu rechtstreeks naar de medewerkers binnen de groep of komen zelfs te vervallen als gevolg 
van de nieuwe werkverdeling tussen de medewerkers. Voorwaarde voor de invoering van de 
geclusterde klantgerichte groepen is een informatiesysteem dat deze werkwijze ondersteunt. 

De hierboven beschreven theorie heb ik als basis gebruikt om de uitvoerende functies binnen 
projectteams te structureren. De opsomming van factoren in de vorige paragraaf toont aan dat 
de randvoorwaarden voor het werken met multifunctionele groepen niet aanwezig zijn. De 
werknemers in de functionele afdelingen (werkvelden) kunnen daarom niet in een groep inge
deeld worden voor de gehele duur van de uitvoering van het onderhoud. Vanuit bun 
specialisme kunnen ze echter wel tijdelijk in de projectgroep opgenomen worden. Sommige 
specialismen zullen voor de gehele werkuitvoering benodigd zijn en zijn de continuerende 
factoren binnen het team, andere worden alleen voor de duur van een of meerdere activiteiten 
aan het projectteam toegevoegd: bet per activiteit clusteren van specialismen. In de fase werk
voorbereiding moet gedetailleerd worden uitgewerkt welke specialismen voor de verschil
lende activiteiten benodigd zijn. In de netwerkplanning moet duidelijk worden wanneer 
desbetreffende specialismen nodig zijn. Bij bet maken van de netwerkplanning verdient bet 
uit oogpunt van continwteit en groepsbinding aanbeveling om er voor te zorgen dat de 
activiteiten waarbij dezelfde specialismen benodigd zijn zoveel mogelijk in de tijd achter 
elkaar te plaatsen. In over leg met de I eiders van de functionele af delingen kan er voor 
worden gezorgd dat voor ieder specialisme steeds dezelf de persoon aan het projectteam 
toegevoegd wordt. Als na werkvoorbereiding en netwerkplanning duidelijk is welke specialis
ten wanneer nodig zijn, kan de totale behoefte per vakgroep in de tijd bij elkaar opgeteld 
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worden. Deze sommatie is input voor het portfolio-management overleg. Een (sterk vereen
voudigd) voorbeeld, waarbij iedere 'balk' een werknemer met een uitvoerende functie 
voorstelt (specialist) , zou er als volgt uit kunnen zien : 
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Figuur 5.1 Voorbeeld van gedusterde specialismen binnen een projectteam. 
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Het feit dat mensen niet voor de gehele duur bij het project betrokken zijn lijkt op het eerste 
gezicht nadelen te bebben voor met name betrokkenheid bij het project. Murphy e.a. bebben 
op basis van praktijkonderzoek onder ca. 700 projectleiders, staffunctionarissen en lijnmana
gers in overbeid, industrie, bouw dienstverlening en transport echter aangetoond dat de duur 
waarvoor een teamlid bij het project betrokken is weinig invloed heeft op bet projectresultaat 
I 10] . 

De in het projectteam opgenomen werknemers worden door het projectteam aangestuurd en 
krijgen vanuit bet projectteam alle technische en logistieke informatie en documentatie over 
bet uit te voeren werk. Dit legt een groot beslag op de wer.kvoorbereiding binnen bet project, 
echter met de inrichting van de wer.kvoorbereiding zoals beschreven in het vorige hoofdstuk 
is dit mogelijk. 

Een deel van het onderhoudswerk gebeurt aan boord van bet schip, en een ander deel gebeurt 
in de werkplaats. In de fase wer.kvoorbereiding zijn er voor de delen die in de werkplaats 
gebeuren twee mogelijkheden. Er kunnen specialisten aan bet projectteam toegevoegd worden 
die alle activiteiten rowel aan boord als in de werkplaats als lid van het projectteam uitvoe
ren, of bet deel van bet werk in de werkplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de 
leiding in de werkplaats. In bet eerste geval worden via bet portfoliomanagement-overleg 
afspraken gemaakt over de detacbering van personeel bij de projectgroep zoals hierboven 
beschreven, in bet tweede geval wordt tussen de projectgroep en de leiding van de werkplaats 
een afspraak gemaakt over de datum van aanlevering van de te onderbouden installatie aan 
de werkplaats en de datum van oplevering van de onderbouden installatie aan de project-
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groep. Welke optie gekozen wordt moet een keuze zijn van de prqjectleider onder invloed 
van bet portfolio/management-overleg. 

Net als bij functionarissen in beheersfuncties is bet voor werknemers in uitvoerende functies 
noodzakelijk dat ze een operationele relatie hebben met de projectleiding. Dit betekend dat 
ten behoeve van de formele beoordelingen de projectleiding zijn waardering over het 
functioneren kan uitspreken aan de leiding in de functionele afdeling. Dit dient voor ieder die 
aan een projectteam wordt toegevoegd volledig duidelijk te zijn. Het verdient aanbeveling om 
als iemand in een projectteam wordt opgenomen hem/haar bij aanvang duidelijk te maken 
waarom hij in het projectteam is opgenomen, wat van hem verwacht wordt, waar verant
woordelijkheden liggen en wat de daarbij horende beoordelingsstructuur is. 

Bij bet overleg over hoeveel tijd een specialist vanuit de functionele afdeling aan het 
projectteam toegevoegd wordt, moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over afwezigheid 
in verband met verlof, ziekte, scholing, werkbijeenkomsten en dergelijke. Turner [14] stelt 
dat als gevolg van deze factoren ongeveer 30 procent van het werkjaar verloren gaat. 
Ervaringsgegevens bij de rijkswerf laten zien dat dit percentage 35 procent is. Bij afspraken 
over de duur van detachering bij een projectteam moet hiermee rekening worden gehouden. 

Het verdient de voorkeur dat de projectleiding invloed kan uitoefenen op de selectie van de 
personen uit de vakgroepen die aan het project toegevoegd worden. De leiders van functione
le af delingen hebben de taak om ervoor te zorgen dat ze een voldoende hoeveelheid person eel 
met voldoende opleiding en kennis ter beschikking bebben. 

5. 5 Benodigde hulpmiddelen voor besturing van de uitvoerende functies 

Het ondersteunend informatiesysteem is reeds aan de orde geweest. Ook het beoordelingssys
teem zal aan de manier van werken aangepast moeten worden. 

Ondersteunend informatiesysteem. 
De voorwaarde die Van Mal stelt aan bet werken met geclusterde klantgerichte 
deskundigheid is de beschikbaarheid van een informatiesysteem dat deze manier van 
werken ondersteunt: de werknemers die aan bet projectteam toegevoegd worden moeten 
vanuit de projectgroep aangestuurd worden met technische en logistieke documentatie. 
Op dit moment bestaan daar bij de rijkswerf geen mogelijkheden voor. Voor bet 
ondersteunend informatiesysteem wat in ontwikkeling is bij de projectgroep 'produkti
ebeheersing', en al genoemd is als noodzakelijk hulpmiddel bij de beheersfuncties in bet 
vorige hoofdstuk, moet dit uitgangspunt een van de ontwerpvoorwaarden zijn (zie para
graaf 4.5). 
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Beoordelingssysteem. 
De werknemers die uitvoerende functies vervullen kunnen door de projectleiding niet 
goed aangestuurd worden als zij geen verantwoording afleggen over de resultaten van 
bun werk aan dezelfde projectleiding. Bij deze operationele relatie boort onlosmakelijk 
een daar op afgestemd beoordelingssysteem. Dit aspect is ook al beschreven in bet 
vorige boofdstuk. Het systeem .zal eenvoudiger gebruikt kunnen worden als voor 
verschillende activiteiten van een project vanuit de verschillende vakgroepen steeds 
dezelfde mensen komen. Dit laatste wordt op dit moment al toegepast bij de rijkswerf. 

5. 6 Conclusies en aanbevelingen 

Gebleken is dat bet groeperen van de uitvoerende functies gedurende de werkuitvoering tot 
multifunctionele groepen niet mogelijk is. 

De organisatiestructuur en besturing van de uitvoerende functies binnen projectteams kan wel 
op een manier die gebaseerd is op bet vormen van groepen: per activiteit clusteren van 
specialismen. 

Randvoorwaarden om de organisatie op die manier in te delen zijn een aangepast informatie
systeem en beoordelingssysteem. 

Het informatiesysteem moet het mogelijk maken om de werknemers die aan bet projectteam 
toegevoegd worden aan te sturen met alle benodigde techniscbe en logistieke documentatie. 

De aanbevelingen voor bet beoordelingssysteem ten aanzien van de bebeersfuncties (zie 
paragraaf 4.8) gelden ook voor de uitvoerende functies. 
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6 TOETS YAN DE GEPRESENTEERDE ORGANISATIESTRUCTUUR 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandel ik de resultaten van bet laatste deelonderzoek. Door dit onderzoek 
toon ik aan dat de gepresenteerde organisatiestructuur voordelen heeft boven de buidige 
manier van werken. Om te beginnen zijn de structurele tekort.komingen van de huidige 
manier van werken onderzocht. In paragraaf 6.2 zijn deze opgenomen en toets ik de 
voorgestelde organisatiestructuur aan deze structurele tekortkomingen. In paragraaf 6.3 komt 
een methode aan bod waarmee de voorgestelde organisatiestructuur kwantitatief getoetst kan 
worden. In paragraaf 6.4 worden enkele aandachtspunten van de gepresenteerde organisatie
structuur opgesomd. De conclusies en aanbevelingen van dit boofdstuk staan in paragraaf 6.5. 

6.2 Toets van de gepresenteerde organisatiestructuur aan de huidige structurele 
tekortkomingen 

Om de gepresenteerde organisatiestructuur te toetsen som ik in deze paragraaf problemen op 
die zich voordoen bij de huidige manier van werken. Hierbij zijn alleen problemen opgeno
men die in meerdere onderhoudsperioden terugkeerden zodat van structurele tekortkomingen 
gesproken kan worden. Per tekortkoming behandel ik de manier waarop bij een projectmatige 
aanpak omgegaan wordt met dit probleem. Aansluitend komen nog enkele voordelen van de 
projectmatige aanpak naar voren die niet gerelateerd worden aan een van de gevonden 
nadelen van de huidige manier van werken. 

Problemen van de huidige manier van werken zijn boven water gekomen door bestudering 
van nacalculaties van onderhoudsperioden, inventarisatie van klantenklachten, inventarisatie 
van klanten-enquetes en gesprekken met medewerkers van de rijkswerf. De nacalculaties zijn 
door bet statbureau produktie (een onderdeel van de afdeling produktie, zie figuur 1.2) in 
opdracht van de leiding van de rijkswerf voor een aantal onderhoudsopdrachten gemaakt [26) . 
De klantenklachten en klanten-enquetes worden eveneens door deze afdeling gemventariseerd 
en behandeld. De volgorde van weergeven is willekeurig, ik beb bier geen rangorde in 
belangrijkheid mee aan willen geven. 

Raming. 
In stap vier van bet besturingsmodel van de afdeling produktie (zie paragraaf 1.6.2) 
wordt door de contractvoorbereider een netwerkplan gemaakt en wordt de benodigde 
capaciteit geraamd. Met betrekking tot deze planning komen de volgende nadelen naar 
voren: 
- Met de gehanteerde methode is geen kritiek pad aan te geven . 
- De planning blijkt soms onuitvoetbaar te zijn oocr oltjuiste volgordfrelaties tussen activiteiten. 
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- Brok.ken werk (activiteiten) waannee gepland wordt zijn onevenwicbtig van inhoud, 
varierend van 2000 tot 3000 manuur. Tevens kennen vele activiteiten onevenredig 
grote spelingen. 

- Alleen de uren van de af delingen die daadwerkelijk onderboud uitvoeren worden 
geraamd. Dit beeft als gevolg dat bet voorkomt dat voor andere afdelingen (bijvoor
beeld bij afdeling technieken, produktievoorbereiding of transport} of andere marine
bedrijven (MEOB en BW) een onmogelijke planning ontstaat. Ook materiaalkosten, 
uitbesteding en gebruik outillage worden niet geraamd. 

De oorzaak van de problemen met betrekking tot de planning ligt mijn inziens in bet 
feit dat de contractvoorbereider in bet buidige besturingsmodel een planning maakt 
v66rdat de werkvoorbereiding aanvangt. Dit is een onlogiscbe volgorde, hij maakt 
immers al een planning voordat gegevens van werkvoorbereiding over de uit te voeren 
activiteiten bekend zijn. Een van de uitgangspunten bij bet ontwerp van de organi
satiestructuur van projectteams betreft de fasering van bet onderhoudsproces in vier 
elementaire stappen: orderacceptatie, werkvoorbereiding, netwerk- en materiaalplanning 
en werkuitvoering (zie paragraaf?, 4.4). Omdat deze fasering uitgangspunt is geweest 
bij bet ontwerp van projectteams, kan ook bij de bebandeling van onderboudsopdracb
ten volgens deze fasering gewerkt worden. Toepassen van de fasering waarborgt een 
betere netwerkplanning. 

Werkuitvoering ten opzichte van planning. 
Vele activiteiten beginnen v66r de opgegeven startdatum en nagenoeg geen enkele is 
gereed op de geplande einddatum. Als voorbeeld is in bijlage 4 een overzicht opgeno
men van de start en gereedheidsdata van de boofdactiviteiten van bet MJO van Hr.Ms. 
Pieter Florisz in 1993-1994. Bij deze onderhoudsperiode waren maar 2 van de 64 
activiteiten op tijd gereed, en zijn ze gemiddeld 81,2 dagen te laat. Redenen voor de 
late gereedheid zijn achteraf moeilijk te geven. Er zijn vele oorzaken, die nauwelijks 
geregistreerd worden. Het BBS kent wel een 'display-tekstscberm', maar daarin is niet 
voldoende informatie weergegeven. 

Het geven van onderhoud aan complexe objecten als scheepsplatformen impliceert dat 
bij de werkuitvoering verstoringen optreden waardoor van de gemaakte planning moet 
worden afgeweken. Alle mogelijke oorzaken van verstoringen vooraf wegnemen (met 
andere woorden alle onzekerheid vooraf tot nul reduceren) is nagenoeg onmogelijk. Als 
bet al mogelijk zou zijn, staan de kosten van de inspanning in geen verhouding tot de 
baten. Het is daarom van groot belang dat de verstoringen zo snel mogelijk nadat ze 
optreden gesignaleerd worden, omdat op basis daarvan ingegrepen en bijgestuurd kan 
worden. Hiervoor is een goede voortgangsbewaking een vereiste. Het gebrek aan een 
goede voortgangsbewaking is naar mijn mening de oorzaak dat bij de huidige manier 
van werken de werkuitvoering niet in de pas loopt met de gemaakte planning. Er is 
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namelijk tijdens de werkuitvoering geen actueel inzicht in de voortgang zodat verstorin
gen niet worden gesignaleerd en weggenomen kunnen worden. Tevens wordt de 
planning niet aangepast als de verstoringen zo emstig zijn dat dit nodig is. Zowel de 
inhoud als de frequentie van de beschikbare gegevens voor voortgangsbewaking zijn 
moeilijk om mee te werken (zie bijlage 2). In de gepresenteerde organisatiestructuur 
van beheersfuncties (paragraaf 4.4) is gesproken over voortgangsbewaking. Deze taak 
is bij de netwerkplanningsfunctie gevoegd. Door de netwerkplanner deze taak geduren
de bet gehele project te laten uitvoeren is bet signaleren van afwijkingen, en bet 
eventueel aanpassen van de planning samengevoegd in een functionaris, binnen de 
verantwoordelijkheid en invloedssfeer ('span of control') van de projectleider. 

Afstemmi.ng tussen vakgroepen. 
Bij de huidige manier van werken aan boord van een scbip bestaan afstemmingsproble
men tussen bet werk van verscbillende vakgroepen. Bijvoorbeeld: mensen uit een vak
groep gaan aan boord van een scbip om werk uit te voeren. Als zij aan boord komen 
en aan de slag willen blijkt dat het werk van een andere vakgroep, dat eerst moet 
gebeuren, vertraging heeft opgelopen en nog niet af is. Daardoor kunnen ze niet aan het 
werk. Ze keren daarom terug naar de werkplaats en er moet ander werk gevonden 
worden waar wel aan begonnen kan worden. Zowel de voortgang als de sfeer tussen 
medewerkers van verscbillende vakgroepen lijden bier onder. 

In het huidige besturingsmodel wordt de werkuitvoering via produktievoorbereiding, 
werkvoorbereiding en werkregelaars aangestuurd. Omdat de laatste twee stappen plaats 
vinden binnen de functionele afdelingen ligt bier de oorzaak van de problemen met de 
afstemming van werk tussen vakgroepen. In de voorgestelde manier van projectmatig 
werken vindt bet geheel van werkvoorbereiding, netwerk- en materiaalplanning en 
werkuitvoering plaats binnen dezelfde projectgroep. Hierdoor kan een betere afstem
ming plaatsvinden tussen de verscbillende activiteiten van verschillende vakgroepen aan 
dezelfde installaties of in dezelfde (kleine) ruimte aan boord. 

Werkuitvoering. 
Uit klachten die bij de rijkswerf worden ingediend, blijkt dater veel aanmerkingen zijn 
op de manier waarop er aan boord gewerkt wordt. Er zijn veel activiteiten die de eerste 
keer niet goed gaan en opnieuw uitgevoerd moeten worden. Er worden veel fouten 
gemaakt waardoor nevenschade ontstaat (die gerepareerd moet worden) en er blijken 
onveilige situaties voor te komen voor scbip en/of bemanning tijdens de uitvoering van 
onderhoud. 

In de huidige situatie is de chef in de werkplaats verantwoordelijk voor bet werk van 
zijn mensen op de verschillende schepen in de haven. Het is voor hem praktisch 
onmogelijk om op al deze werkplekken sturend op te treden. Bij een projectmatige 
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aanpak zijn de werknemers voor de duur van een of meerdere activiteiten aan bet 
projectteam toegevoegd. De projectleiding is wel in staat om tijdens de uitvoering van 
bet werk regelmatig bij de uitvoering aanwezig te zijn en sturend op te treden. Daar
naast verwacht ik dat doordat mensen die aan een projectteam zijn toegevoegd meer 
betrokken zijn bij bet te onderhouden schip dan in de huidige situatie bet geval is. Deze 
betrokkenheid bij bet eindresultaat leidt naar mijn mening ook tot een betere inzet bij 
de werkuitvoering. 

'Klokken·. 
De registratie van gewerkte uren van zowel mensen die daadwerkelijk onderhoud 
uitvoeren ('blauwe boorden') en mensen in andere afdelingen ('witte boorden') laat te 
wensen over. Er worden vaak uren verschreven op verkeerde werkorders, of uren 
worden belemaal niet verschreven. Dit heeft onder andere gevolgen voor de registratie 
van gewerkte uren per werkorder en de voortgangscontrole. 

Bij een projectmatige aanpak met de projectteams zoals geschetst in de voorgaande 
boofdstukken, kunnen de beheersfuncties, in tegenstelling tot bij de huidige manier, van 
werken, eenvoudig administreren hoeveel uren aan een onderhoudsopdracht besteed 
worden. Voor de uitvoerende functies blijft bet probleem echter ook bij een projectma
tige aanpak bestaan. Wellicht dat dit probleem door voorlicbting over bet belang van 
een goede registratie verholpen kan worden. 

Inzicht in onderhanden werk. 
Er bestaat geen inzicht in de totale werklast van de rijkswerf. Met name als er spoed IO 
van grote omvang wordt aangeboden is niet zichtbaar of dit zonder gevolgen voor 
lopende onderhoudsopdrachten kan worden uitgevoerd. Oat er gevolgen zijn voor bet 
onderhanden werk is vaak duidelijk, maar voor welke onderhoudsopdracht en in welke 
mate is niet inzichtelijk te maken. 

Dit probleem is reeds erkend bij de rijkswerf. In de doelstelling van de projectgroep is 
(mede om deze reden) opgenomen dat een infonnatiesysteem met beslissingsonder
steunende functies moet worden ontworpen dat bet produktieproces ondersteunt. 
lnzichtelijk kunnen maken hoe de werklast is en wat de gevolgen zijn als een nieuwe 
onderhoudsopdracht toegevoegd wordt aan bet onderhanden werk is een van de eisen 
die aan dit systeem worden gesteld. 

Standaardisatie. 
Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan bet platform of zijn installaties komt 
in verschillende onderhoudsopdrachten op dezelfde manier terug. Hiervoor zouden dus 
dezelfde werkorders gebruikt kunnen worden. Er is echter geen standaardisatie van de 
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technische en logistieke inhoud van werkorders voor dezelfde werkzaamheden. Dit 
wordt bij de werkuitvoering als storend ervaren. 

De reden waarom werkorders voor hetzelfde werk verschillend zijn, is binnen de 
projectgroep 'produktiebeheersing' reeds onderkend [19]. Werkinstructies worden 
gemaakt door verschillende mensen op basis van bun ervaring. De benodigde (erva
rings-) gegevens worden voor bet grootste deel in persoonlijke archieven bewaard. 
Hierdoor ontbreekt standaardisatie. De reeds ontwikkelde database die deel uit maakt 
van bet te ontwikkelen geautomatiseerde ondersteunende systeem zal de nu ontbrekende 
standaardisatie in werkvoorbereiding brengen. 

Moeiwme afstemming bij wijzigingen. 
Bij wijzigingen als gevolg van verstoringen zijn veel mensen en afdelingen betrokken. 
Dit grote aantal mensen met de bijbehorende lange communicatielijnen wordt als een 
belemmering ervaren om snel te kunnen bijsturen. 

In bet huidige besturingsmodel ligt de verantwoordelijkheid voor elke stap van bet 
negen stappen model bij verschillende functionarissen (zie paragraaf 1.6.3). Na elkaar 
gaan de functionarissen -af delingen- met bet resultaat van de voorgaande stap verder. 
Deze vorm van arbeidsverdeling kent vele verantwoordelijke functionarissen/afdelingen 
voor bet (deel)proces en vereist veel coordinerende mechanismen tussen die afdelingen. 
De voorgestelde organisatiestructuur is een vorm van arbeidsdeling waarbij de commu
nicatielijnen zo kort mogelijk zijn gehouden en de verantwoordelijkheid voor bet gehele 
proces in een hand ligt. Deze duidelijke en korte communicatie van een projectleider 
met zijn team is naar mijn mening een van de grootste voordelen van de voorgestelde 
organisatiestructuur. Het schept duidelijkheid, voorkomt verwarring en geeft moge
lijkheid voor snel beslissen met direct contact met betrokkenen. 

Naast de voorgaande voordelen van de projectmatige aanpak kunnen enige voordelen 
genoemd worden die niet zijn gerelateerd aan een gesignaleerde tekortkoming van de huidige 
manier van werken. 

lnteracrie scheepsbemanning. 
Een belangrijk voordeel van projectmatig werken met projectteams, zoals gegeven in de 
voorgaande hoofdstukken ligt in bet contact met de klant. Als klant wordt in bet 
algemeen een van de drie diensten van de commandant zeemacht Nederland gezien 
(mijnendienst, onderzeedienst en groep escorteschepen). Deze klant heeft in de voorge
stelde projectstructuur voor de afwikkeling van de onderhoudsopdracht van begin tot 
eind contact met dezelfde functionaris. Een niveau lager in de organisatie van de 
Koninklijke marine bevinden zich de individuele schepen met bun bemanningen. De 
rijkswerf heeft met de bemanningen van de schepen intensief contact in de orderaccep-
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tatiefase voor de uitvoering van de survey, en tijdens de werkuitvoering bij bet werk 
aan boord van bet schip. Direct contact tussen een projectgroep en de bemanningen van 
de scbepen beeft de volgende belangrijke voordelen: 
- Per onderboudsopdracbt zijn de bemanningen van scbepen totaal verschillend. Zij 

hebben in tegenstelling tot de functionarissen bij de commandant zeemacbt Nederland 
alleen voor de uitvoering van hun eigen onderhoudsperiode contact met de rijkswerf. 
In deze periode bebben zij moeite om de buidige arbeidsverdeling bij de rijkswerf te 
doorzien en daarmee te werken. Een projectteam, bij voorkeur met een ruimte bij de 
rijkswerf, is voor bet contact tussen de onderbouder (rijkswerf) en de gebrui.ker 
( scheepsbemanning) veel eenvoudiger. 

- Door vereenvoudiging van bet contact met de scheepsbemanning is bet eenvoudiger 
bet werk van de bemanning en dat van leden van bet projectteam op elkaar af te 
stemmen. Beiden kunnen hier voor de voortgang van bun activiteiten voordeel mee 
behalen. 

- Door samen te werken kan informatie-uitwisseling plaats vinden tussen de gebrui.ker 
en onderhouder. Een voordeel voor de onderhouder is dat hij, door de gebrui.ker te 
betrekken, toegang beeft tot ervaringsgegevens over bet gebrui.k van de installatie. 
Voordeel voor de scbeepsbemanning is dat zij kan leren van de (specialistische) 
kennis van de onderbouder. Deze kennis kan van groot belang zijn als op zee 
reparaties nodig zijn en de ondersteuning van de rijkswerf niet beschikbaar is. 

Verbondenheid met her produkt. 
Een belangrijk voordeel van projectmatig werken is de betrokkenheid van werknemers 
bij hun werk. In de huidige situatie voert iedere afdeling zijn eigen taak uit. De 
organisatie is opgedeeld in functies die in bet besturingsmodel zijn gedefinieerd op basis 
van vakkennis, proces- en bebandelingskenmerken. De verschillende afdelingen voegen 
toe aan de orderstroom, terwijl bet produkt (een onderbouden schip, gereed om weer 
naar zee te gaan) uit het zicbt is verdwenen. Bij een projectmatige aanpak is ieder lid 
van bet projectteam duidelijk verbonden aan het produkt van de rijkswerf. Aan deze 
verbondenheid worden grote voordelen op bet gebied van tijdigheid, kwaliteit en kosten 
toegekend. Bij een proef met een projectmatige aanpak van een MJO-perioden bij de 
rijkswerf in 1988 zijn deze voordelen duidelijk naar voren gekomen [27). 

Tijdigheid, kwaliteit en kosten. 
Leveringsbetrouwbaarbeid is bet belangrijkste aspect bij bet geven van onderboud aan 
scbepen van de Koninklijke marine. De klant eist dit omdat aansluitend aan een onder
boudsperiode een schip ingezet moet worden voor (vaak internationale) operationele 
taken. Deze leveringsbetrouwbaarheid moet tegen minimale offers (kosten) en tegen de 
vereiste kwaliteit behaald worden. Door de verantwoordelijkheid voor deze drie 
aspecten in een functionaris te verenigen kan naar mijn mening een veel beter resultaat 
worden behaald dan in de buidige situatie. 
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6.3 Kwantitatieve toets gepresenteerde organisatiestructuur 

Naast een toets aan de buidige structurele tekortkomingen zoals beschreven in paragraaf 6.2 
is een kwantitatieve toets nuttig. Een dergelijke toets kan objectief uitsluitsel geven over de 
(verbeterde) prestaties van de gepresenteerde organisatiestructuur. Hiermee bedoel ik een 
vergelijking van de prestaties van de buidige manier van werken met de prestaties van de 
gepresenteerde manier van werken. Van Mal [28] maakt onderscbeid tussen prestaties op 
beleids-, bebeers-, en uitvoerend niveau, analoog aan de in dit verslag gebanteerde verdeling 
van de organisatie in deze drie niveaus (zie paragraaf 4.2). Voor een kwantitatieve toets van 
de gepresenteerde organisatiestructuur zijn metingen van de prestaties van bet bebeersings- en 
uitvoerend niveau noodzakelijk: 

Beheersniveau. 
Op bet bebeersniveau moet bet geleverde resultaat van de onderboudsopdracbt worden 
getoetst. Hiervoor moeten de eerder besproken drie klassieke bebeersaspecten tij(-ig
beid), kwaliteit en kosten gemeten worden. 

Uitvoeringsniveau. 
Op dit niveau moet de daadwerkelijk inzet van de capac1te1ten getoetst worden. 
Hiervoor moet bet zogenaamde nuttig gebruik van ingezette capaciteiten gemeten 
worden. 

Voor bet meten van de kwaliteit, tijd(-igbeid), kosten en bet nuttig gebruik van capaciteiten 
moeten prestatie-indicatoren vastgelegd worden. Van der Kaaij beeft bier voor baar afstu
deeronderzoek aan de Techniscbe Universiteit Eindhoven onderzoek naar gedaan. Zij beeft 
27 prestatie-indicatoren ontwikkeld ten beboeve van de produktie bij de rijkswerf, en deze 
uitvoerig beschreven [29). Bij baar onderzoek stond, net als bij bet 'project produktiebe
beersing', de leveringsbetrouwbaarbeid centraal. 

Binnen mijn afstudeeronderzoek was bet niet mogelijk om de gepresenteerde organisatiestruc
tuur kwantitatief te toetsen. Het verdient aanbeveling om kwaliteit, tijd(-igbeid), kosten en bet 
nuttig gebruik van capaciteiten bij de buidige manier van werken te meten, vervolgens enkele 
onderboudsopdracbten projectmatig te bebandelen, en dezelfde meting tijdens de uitvoering 
van die onderboudsopdracbten uit te voeren. Door de gegevens te vergelijken kan de 
gepresenteerde organisatiestructuur voor een projectmatige aanpak kwantitatief worden 
getoetst. 

In een later stadium kunnen voor iedere prestatie-indicator normen ontwikkeld worden. 
Daarmee worden ze een bulpmiddel op bet bebeersniveau als onderdeel van bet genoemde 
kostenbewakingssysteem (zie paragraaf 4.5). 
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6.4 Aandachtspunten bij werken met de gepresenteerde organisatiestructuur 

Een opsomming van aandachtspunten bij een projectmatige aanpak is in dit boofdstuk op zijn 
plaats. Deze opsomming is nuttig om problemen, die als gevolg van deze aandachtspunten 
kunnen ontstaan, in een vroegtijdig stadium te signaleren. Op deze manier lean opgetreden 
worden voordat nadelige gevolgen ontstaan. 
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Belang niet projectmatig deel van her werkpakket. 
Naast bet deel van bet werkpakket dat projectmatig behandeld lean worden, blijft er een 
deel van bet werkpakket dat niet projectmatig bebandeld wordt (gekarakteriseerd als 
job-shop [ 1]). Beide delen van het werkpakket moeten verzekerd zijn van voldoende 
aandacbt, omdat voor beide delen gebruik moet worden gemaakt van dezelfde (scbaar
se) capaciteiten. 

Kleine versus grote projecten. 
Ook voor projecten geldt dat ze -groot en klein- alle de aandacbt moeten krijgen die ze 
verdienen. Turner [14] waarscbuwt dat kleinere projecten vaak eenjongere projectleider 
krijgen, die in de organisatie niet veel gewicbt heeft. Het is van belang dat iedere 
projectmanager binnen een multi-project omgeving voldoende aandacbt krijgt voor zijn 
project. Het is mijn inziens de taak van de portfoliomanager om hiervoor open staan en 
de aandacbt over de projecten te verdelen. 

Taakverandering functionele afdelingen 
Zoals gezegd worden een operationele, functionele en hierarchiscbe relatie met werkne
mers onderscbeiden. Door de operationele relatie bij de projectleider neer te leggen 
verandert de verantwoordelijkheid van de leiders van de functionele afdelingen ten 
aanzien van bet deel van bet werkpakket dat projectmatig uitgevoerd wordt. Om de 
projectteams van personeel te voorzien moeten zij voldoende boeveelheid personeel met 
voldoende kennis, kunde en ervaring leveren. Tevens moet de beoordeling over bet 
functioneren in bet projectteam ingepast worden in de formele beoordeling van de 
leiding in de functionele afdeling. Zowel leiders van de functionele afdelingen als 
werknemers kunnen moeilijkheden bebben met deze verandering en dienen hierbij 
begeleid te worden. 

'Meer-bazen • probleem. 
In een situatie waarin in een organisatie zowel functionele afdelingen als projectteams 
naast elkaar opereren, en bovendien mensen vanuit de functionele afdelingen voor de 
duur van bun werkzaamheden in een projectteam geplaatst worden, bestaat bet gevaar 
dat bet onduidelijk is wie de 'baas' is van een werknemer. In literatuur over projectma
tig werken is hierover veel te vinden. Door de nadruk te leggen op bet feit dat de 
functionele afdelingen en projectteams naast elkaar opereren, en goede voorlichting te 
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geven over bet beoordelingssysteem waarbij de projectleider voor de duur van bet 
project operationeel lei ding geeft, en via de lei ding in de functionele af de ling zijn 
beoordeling uit kan spreken over bet functioneren, moet dit probleem geminimaliseerd 
worden. 

Gebrek aan carriere. 
Om als projectleider te kunnen functioneren zijn voor die functie capabele mensen 
noodzakelijk. De mogelijkheid om vanuit de functies van projectleider en leider van een 
functionele af de ling door te stromen naar een andere functie wordt steeds moeilijker 
door bet platter worden van de organisatie. 

Suboptimalisarie. 
In een organisatie met verscbillende projectteams is bet gevaar voor suboptimalisatie 
aanwezig. Hiennee bedoel ik dat een projectleider en zijn team 'strijden' voor bun 
projectresultaat ten koste van de rest van bet onderbanden werk. Hier ligt een taak voor 
de portfoliomanager: hij zal de vaardigbeden moeten bezitten om een goede balans te 
vinden tussen de verscbillende projecten. 

6.5 Conclusies en aanbevelingen 

De gepresenteerde organisatiestructuur voor projectteams is getoetst door deze te bezien in bet 
licbt van de structurele tekortkomingen van de buidige manier van werken. De meeste van de 
gevonden structurele tekortkomingen verdwijnen als gewerkt gaat worden met de in dit 
verslag gegeven organisatiestructuur voor projectteams. Naast deze voordelen van een 
projectmatige aanpak zijn er nog een aantal voordelen die niet gerelateerd zijn aan een van 
de huidige tekortkomingen. Samen zijn dit naar mijn mening voldoende redenen om een 
projectmatige aanpak na te streven. 

Om de gepresenteerde organisatiestructuur voor projectteams ook kwantitatief te toetsen 
moeten enkele onderhoudsopdracbten projectmatig behandeld worden. Door prestatie
indicatoren te ontwikkelen voor kwaliteit, tijdigbeid, kosten en bet nuttig gebruik van 
capaciteiten, en hier metingen aan te verricbten in de buidige en de projectmatige manier van 
werken kan de toets gestalte worden gegeven. 

In dit boofdstuk zijn een aantal aandacbtspunten genoemd voor bet werken met de gepresen
teerde organisatiestructuur. Door deze zaken aandacbt te geven kunnen ongewenste effecten 
snel ontdekt worden en kan er in een vroeg stadium tegen opgetreden worden. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEYELINGEN 

7. 1 Inleiding 

Ter afsluiting van dit verslag geef ik in dit boofdstuk een opsomrning van de conclusies en 
aanbevelingen zoals die in het verslag naar voren zijn gekomen. 

7 .2 Conclusies 

De conclusies van bet onderzoek worden gegeven aan de hand van de in hoofdstuk twee 
geformuleerde deelvragen. 

Conclusies met betrekking tot deelvraag 1. 
Welk deel van het incidentele onderhoud moet projectmatig behandeld worden, en hoe groot 
wordt daarmee de omvang van de projectorganisatie. 

Naar aanleiding van de eerste deelvraag is geconcludeerd dat niet eenduidig kan worden 
bepaald welk dee I van bet incidentele onderhoud projectmatig bebandeld moet worden. 
Aanbevolen wordt om een 'checklist' van criteria te banteren ter ondersteuning bij de 
beslissing of een onderhoudsopdracht wel of niet projectmatig bebandeld moet worden. Deze 
'checklist' bevat de volgende criteria: gewenste gereedheidsdatum, complexiteit van de op
dracht, onzekerheid bij aanvang van de opdracht en interactie met de klant. Daarnaast is 
geconcludeerd dat als gevolg van deze methode, gecombineerd met het onverwachte aanbod 
van werk, het aantal benodigde projectteams nooit exact kan worden voorspeld. Aan de hand 
van het VVOC-schema en ervaring kan wel een inschatting worden gemaakt. 

Conclusies met betrekking tot deelvraag 2. 
Is de scheiding tussen een leidinggevend en uitvoerend deel van projectteams zoals aangege
ven is het werk van Naudts en Zimmermann een goede indeling, en zo ja, welke functies 
moet het leidinggevende deel bevatten? 

Het eerste deel van deze deelvraag wordt negatief beantwoord. Geconcludeerd kan worden 
dat een verdeling in beheersfuncties en uitvoerende functies, zonder nadruk op hierarchische 
verschillen, beter voldoet. De conclusie ten aanzien van bet tweede deel van de vraag is dat 
de volgende beheersfuncties benodigd zijn: projectleiding, werkvoorbereiding, netwerkplan
ning en materiaalplanning. Tevens wordt geconcludeerd dat een op de situatie aangepast 
beoordelingssysteem, kostenbewakingssysteem en informatiesysteem met beslissingsonder
steunende functies noodzakelijke bulpmiddelen zijn. Een gezamenlijke ruimte voor bet 
projectteam is gewenst. 
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Conclusies met betrekking tot deelvraag 3. 
Uitgaande van de verdeling in deelvraag twee, hoe moet bet uitvoeren van de werkz.aamheden 
tijdens onderhoud ingericht en bestuurd worden? 

Geconcludeerd is dat de organisatiestructuur en besturing van de uitvoerende functies binnen 
projectteams kan gebeuren via een methode die de specialismen per activiteit clustert. Daarbij 
is de conclusie getrokken dat een op de situatie af gestemd informatiesysteem en beoorde
lingssysteem noodzakelijk zijn. 

Conclusies met betrekldng tot deelvraag 4. 
Kan aangetoond worden dat de in de voorgaande deelonderzoeken gevonden organisatie
structuur voor projectteams voordelen heeft boven de huidige manier van werken? 

Geconcludeerd kan worden dat de meeste van de structurele tekortkomingen van de huidige 
manier van werken niet meer voorkomen als gewerkt wordt met een organisatiestructuur van 
projectteams, zoals die is weergegeven in dit verslag. Behalve de daardoor geboden voorde
len, is er nog een aantal voordelen dat niet gerelateerd is aan een van de huidige tekortkomin
gen. Geconcludeerd is dat dit samen voldoende redenen zijn om een projectmatige aanpak na 
te streven. Er zijn echter ook een aantal aandachtspunten voor bet werken met de gepresen
teerde organisatiestructuur. Deze zullen bij een projectmatige behandeling van onderhoudsop
drachten in de gaten gehouden moeten worden zodat als ze voorkomen ze snel ontdekt 
kunnen worden en er tegen opgetreden kan worden. Een kwantitatieve toets van de voorge
stelde organisatiestructuur is binnen bet kader van dit afstudeeronderzoek niet te geven. 

Algemene conclusie. 
Het gebrek aan leveringsbetrouwbaarheid is een van de redenen waarom bet 'project 
produktiebeheersing' bij de rijkswerf in bet leven is geroepen. De conclusie dat de leverings
betrouwbaarheid met een X percentage zal stijgen als gewerkt wordt met de voorgestelde 
organisatiestructuur van projectteams kan in bet kader van dit afstudeeronderzoek helaas niet 
worden gegeven. Echter, bet feit dat de meeste van de nadelen van de huidige werkwijze niet 
meer zullen optreden, korte en slagvaardige communicatielijnen ontstaan, en de verantwoor
delijkheid voor tijd(-igheid), kosten en kwaliteit geconcentreerd wordt bij de projectleider, 
rechtvaardigen de conclusie dat een significante verbetering op zal treden. 

7. 3 Aanbevelingen 

Er is een beoordelingssysteem nodig dat de organisatiestructuur ondersteunt. Met andere 
woorden, een systeem dat de scheiding van operationele leiding bij de projectleider en 
functionele en hierarchische leiding bij de functionele afdeling ondersteund. De projectleider 
moet zijn waardering over de bijdrage van een werknemer aan bet projectresultaat kunnen 
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uitspreken , en dit moet verwerkt worden in de formele beoordeling die door de leiding in de 
functionele af deling gemaakt wordt. 

Met betrekking tot bet financieel administratieve ondersteuning is onderzoek nodig naar de 
mate waarin bet in gebruik zijnde kostenbewakingssysteem kosten voor mensen, machines, 
materiaal, gebruik outillage en inkopen van diensten en goederen inzicbtelijk kan maken. Als 
dit Diet bet geval is zal besloten moeten worden of er aanvullingen op bet bestaande systeem 
nodig zijn of een gebeel nieuw systeem nodig is. 

Aanbevolen is om enkele onderboudsopdracbten projectmatig te bebandelen volgens de 
voorgestelde organisatiestructuur. Door metingen te verricbten aan prestatie-indicatoren in 
zowel de buidige manier van werken als voorgestelde manier van werken kunnen de 
geconcludeerde voordelen in de vorige paragraaf ook kwantitatief onderbouwd worden. 
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ADPROD: 
ADTECH: 
BDZ: 
BIOP: 
BW: 
CAWCS: 
CVB: 
CZMNED: 
CZMCARIB: 
OM: 
DRW: 
EDB: 
GES: 
HO: 
HPB: 
IO: 
KLTZ: 
LTZ: 
LTZT: 
M-fregat: 
MD: 
ME: 
MEOB: 
MJO: 
OZD: 
PROCO: 
PVB: 
RW : 
S-fregat: 
SEWACO: 
TTO: 
WVB: 
WO: 
ZLT: 

Adjunct directeur afdeling produktie 
Adjunct directeur afdeling technieken 
Bevelhebber der zeestrijdkrachten 
Benoemde incidentele onderhoudspericxle 
Bewapeningswerkplaatsen 
Centrum automatisering wapen- en commando-systemen 
Contractvoorbereider 
Commandant zeemacht Nederland 
Commandant zeemacht Caraibisch gebied 
Divisie-manager 
Directeur rijkswerf 
Energie distributie bedrijf 
Groep escorteschepen 
Hoofdorder 
Hoofd prcxluktiebedrijf 
Incidenteel onderhoud 
Kapitein-luitenant ter zee 
Luitenant ter zee (operationele dienst) 
Luitenant ter zee technische dienst 
Multi-purpose fregat 
Mijnendienst 
Maintenance engineering 
Marine elektronisch en optisch bedrijf 
Meerjarig onderhoud 
Onderzeedienst 
Projectcoordinator 
Prcxluktievoorbereider 
Rijkswerf 
Standaard fregat 
Sensor-, wapen- en commando-systeem 
Tussentijds onderhoud 
Werkvoorbereider 
Werkorder 
Zone Logic Technology 
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WILLEM VAN DER ZAAN 
OVEAZICHT CUMM. VEAL. 

OIAEKTEN 

0.1 .. 1141 1e~------- --------------~ 
14 

12 

10 ·-

e . ·-·- - ··- . .. .. . 

e 
4 -· - -·. 

2 

OH......__._._.......__._41-A......__._._.......,e:;t.....µ.....L-'-.L..J.....L-'-+-'.....L-'-.L..J--' 

15111 

... ,.,.. 

1527 15315 ...... 1543 

- LSD -4- VSO _._ VERL.CUMM. 

WILLEM VAN DER ZAAN 
OVERZICHT CUMM. VERL. 

DIAEKTEN • ONOEASTEUNINO 

20,-----------------------, 

115 

10 

0 l-4oHO-~~Hl-............................... --"'~-1-1.....L...L..L..J.....L...L.+.-1.....L...L..L..J_j 

15111 1527 15315 1543 ...... 
- LSD -4- VSD _._ VEAL.CUMM. 

WILLEM VAN DER ZAAN 
OVEAZICHT CUMM. VEAL. 

ONOEASTEUNINO 

o.,.,., 
15~----------------------

3 

oi....:t::t... ........... ~=!i.:=f:::!::::t:!d~-1-L..L-'-.LJ.-L.J.-1-'-...L...L..L-W 

15111 1527 636 643 

- LSD -1- VSO _,._ VERL.CUMM. 

LEGENDA WILLEM VAN DER ZAAN 

S - kromma la gabesaard op hat totaa I raparatlerega I• 
axe I uala f : gadaa I ta ultbaatadlng. 

Dlraktan Onderat. Totaa I 
Ramlng 13.643 4.086 17.729 

Nlat maeganoman In ramlng 
Dlraktan Ondarat. Totaa I 

Ultbeatadlng 
Transport 
Mearwerk 
Modlflcatla 
Totaal 

400 N.V.T. 

400 N.V.T. 

Ramlng In WK .... gawljzlgd 
Dlraktan van ...... naar ... ... uur. 
Ondarat. van ...... naar ...... uur. 

Ultgeata Id In WK ...... 
UOD WK...... near WK. ..... 

400 

400 



BIJLAGE 3: Yakuoep- en vak-indelin& afdelin& produktie 

Werk-
veld Yakgroep Yak Bezetting 

w MHC Motoren herstelcentrum MOT Motorenbankwerkers 27 
WTSC Werktuig systeemcentrum BBT Bankwerkers buiten 39 

KBL Pijpbewerkers 22 
HYO Hydrauliek monteurs 13 

WHC Werktuig herstelcentrum BBN Bankwerkers binnen 22 
KOE Koelmonteurs 6 

E ESC Elektrisch systeemcentrum MRG Meet en regeltechniek 14 
EMS Elektromonteurs schepen 37 

EHC Elektrisch herstelcentrum EMW Elektromonteurs werkplaats 27 
EMA Elektromonteurs algemeen MFP Multifunctionele proefstand 5 

ACC Accuwerkplaats 4 
MBC Machine bewerkingscentrum CNC Computergestuurde banken 

} DRB Draaibankwerkers, zagers 20 

BFB Boor- en frees-bankwerkers 

SI PLC Plaat- en constructiecentrum PLW Plaatwerkers 81 
TIC Tuig en test centrum TAK Takelaars 9 

TES Testers en trekbank 14 

S2 DLC Dok- en liftcentrum DVW Dok-, vloer- en tankwerkers 25 
VRFC Yerfcentrum sss Scheepsschilders 22 
COBI Centrale opp. beh. inst. SYS Straal en verfspuiters 

} MAP Machine Alphotdrukkers 15 
MZD Machine zeefdrukkers 

HPC Hout en polyestercentrum POL Pol yesterbewerkers 39 
ZIC Zeil en isolatiecentrum ZEI Zeilmakers 7 

ISO Isoleerders 11 

STB Steigerbouw centrum STB Steigerbouwers 2 

Totaal aantal daadwerkelijk onderhoud: 461 

Directe ondersteuning (o.a. werkvoorbereiding en groepsleiders): 145 
Indirecte ondersteuning (o.a. afdeling inkoop, stafafdeling produktie, leiding werkvelden): 96 

Totaal afdeling produktie: 702 

95 



BIJLAGE 4: Start- en 1:ereedheidsdata hoofdactiviteiten MJO Hr.Ms, Pieter Florisz 

96 

II Hoofd 
Activiteit 

115973 
118925 
118926 
118927 
118928 
118929 
118930 
118931 
118932 
118933 
118934 
118935 
118936 
118938 

I 118939 
118940 
118941 
118942 
118943 
118944 ' 
118945 
118946 
118947 
118948 
118949 
118950 
118951 
118952 
118957 
118958 
118959 
118960 
118961 
118962 
118964 
118965 
118966 
118967 
118968 
118969 
118970 
118971 
118972 
118973 
118974 
118975 
118976 
118977 i 
118978 
118979 
118980 · 
118981 
118982 
118983 
118984 ' 
118985 I 

118986 i 
118987 
118988 
118989 
118990 
118991 
118992 
118693 ' 
118994 
120106 

Geplande 
Startdatum ' Einddatum 
16-Apr-93 17 - Mar-94 
05-Apr-93 05-Apr-93 
26 - Nov-93 26-Nov-93 
07-Mar-94 07-Mar-94 
25-Mar-94 25-Mar-94 . 
28-Jun-93 18-Feb-94 · 
14-Mar-93 25-Nov-93 
23-Jun-93 , 04-Mar-94 
06-Apr-93 14-May-93 
29-Mar-93 02-~r-93 
17-May-93 
09-Jul-93 

08-Mar-94 
04-0ct-93 
12-Nov-93 
20-Feb-94 
18-May-93 , 
18-May-93 
18-May-93 
18-Ma -93 . 
06-Apr-93 , 
26-Apr-93 

14-May-93 
23-Jun-93 
14-May-93 
26-Jul-93 

05-A r-93 · 
10-Jun-93 
19- ug-93 
07-Jun-93 
14-May-93 
10-Jun-93 
19-Aug-93 
08-Sep-93 
28-Jun-94 
01-0ct-93 
20-Dec-93 
21-Apr-93 

11-Jan-94 I 

26-Jan-94 , 
10-Jun-93 

30-
28-
06 
09 

18-
14-
09-
05 

07-

17- y-93 
09-Jul-93 

24-Mar-94 
01-Apr-93 
25-Nov-93 
06-Mar-94 
08-Jul-93 
08-Jul-93 
08-Jul-93 
08-Jul-93 

13- ay-93 
16-Jun-93 
07-Sep-93 ' 
12-0ct-93 
29-0ct-93 
18-Feb-94 ' 
04-Jun-93 
27-Au -93 
17- ec-93 
24-Sep-93 
07-Sep-93 
27-Aug-93 
17-Dec-93 
28-Sep-93 
17-Sep-93 : 
11-Nov-93 
18-Feb-94 

1 

26-May-93 : 
18-May-93 
05-Nov-93 i 
12-0ct-93 ' 
18-Feb-94 
18-Feb-94 
05-Nov-93 
28-Jan-94 ; 
28-Jan-94 
14-Jul-93 ; 
22-0ct-93 · 
14-Jan-94 i 
21-0ct-93 
14-Jan-

22-Jul-93 
25-Nov-93 ' 
25- ov-93 
15-Nov-93 ' 

WerkehJke 
Startdatum I Einddatum 
16-Apr-93 26-Apr-94 . 
05-Apr-93 05-Apr-93 
26-Nov-93 04-May-94

1 
07 - Mar-94 09-May-94 j 

09-May-94 09-May-94 , 
05-Jul-93 21-0ct-93 1 

24-Sep-93 , 17-Mar-94 ! 
20-Dec-93 22-Apr-94 1 
11-May-93 07-0ct-93 
25-Mar-93 15-Jun-93 ! 
21-Jun-93 , 
24-Aug-93 
08- Dec-93 
01-Apr-93 1 

19-Nov-93 
02-Mar-94 1 
21-Jun-93 

28-Jun-93 ; 
16-Jun-93 -
13-Apr-93 ; 

03-May-93 
27-May-93 
13-Sep-93 1 
09-Sep-93 1 

29-A 
24-J 

10-May-93 1 

28-May-93 ' 
27-May-94 , 
12-Aug-93

1 31-Aug-93 
12-Jul-93 ' 

02-Sep-93 : 
23-Sep-93 
22-Apr-93 '. 
20-Apr-93 
13-Se -93 ' 
14-Ma -93 
28-Jun-93 
14-Jun-93 : 
07-Jun-93 
01-0ct-93 1 
08-Nov-93 
26-Apr-93 : 
16-Jun-93 ! 

25-

24-Jun-93 

f:=~r:: 
11-A0r-94 

04-Mav-94 
29-Apr-94 
30-Dec-93 

13-Sep-93 ' 
10-Dec-93 ! 
30-Jun-93 · 
05 - Jul-93 : 

02-Dec-93 ; 
26-Apr-94 , 
02-Mar-94 1 
31-Mar-94 ! 

eb-94 
eb-94 

18-Feb-94 1 

15-Nov-93 
17-Jan-94 
04-Mar-94 1 

04-Jan-94 I 
10-Oec-93 ! 
15-Apr-94 
29-Jul-93 1 

28-May-93 ; 
29-Mar-94 ' 
11-Mar-94 
25-Feb-94 ' 
05-A r-94 
20- ec-93 
15-Apr-94

1 15-Feb-94 , 
01-0ct-93 I 
22-Nov-93 j 

-94 
-94 
-93 
-94 , 
-93 ' 
-94 
-93 
-93 , 
-94 
-93 
-94 ' 
-94 
-93 , 
-93 · 
-94 

Verschil (dagen) 
Start ! Einde 

0 , 40 ,: 
0 0 
Q ! 

35 
-4 1 
35 1 
46 : 

-90 
-186 1 

7 1 

34 

82 . 

24 
14 

-351 ! 
-29 : 
-88 , 

1 : 

21 : 
-112 . 
-348 ' 
-355 , 

-69 
2 

-70 
-11 ' 

17 
-3 

9 
54 1 
29 
55 
85 
29 , 
28 , 
34 ; 

-120 I 

112 11 
49 ,! 

38 , 
56 · 
56 

375 ' 
160 
54 , 

175 , 

155 '1 

86 
196 

250 •; 
158 . 
130 

74 
164 
80 , 
31 :, 

157 1• 
109 ,! 

29 ,; 
56 
64 
to ! 

144 ' 

32 
33 

29 
47 .i 
27 1 

50 , 
102 1 

176 
117 , 
87 ,, 



Bijlage 4 

Spreiding afwijking startdata. 
14 

0 
< - 50 -40- <-30 -20- < -JO 0 - < 10 20- < 30 40- < 50 

-50-<-40 -30-<-~0 -10-< 0 10- < 20 30- < 40 >=50 

Afwijk.ing werkelijk vs. gepland in dagen 

Spreiding afwijking einddata. 

10 L 

8 L 

0 
< 0 20-<40 60-<80 100-<120 140-<160 180-<200 

0-<20 40-<60 80-<IOO 120-<140 160-<180 >=:!00 

Afwijking werkelijk vs. gepland in dagen 
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