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SAMENVATTING

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar factoren en omstandigheden die het ver-
loop van een project, waarin glasdelen ten behoeve van 80 cm beeldbuizen voor televisie-
toestellen werden ontwikkeld, positief en negatief hebben béinvioed .
Teneinde deze factoren of omstandigheden op systematische wijze te analyseren, is gebruik
gemaakt van een conceptueel kader. Dit conceptuele kader is voorafgaande aan de
dooriichtingsfase, op basis van oriënterende interviews en de relevante literatuur op het gebied
van projectmanagement opgesteld . De resultaten van het onderzoek worden aan de hand van
dit conceptuele model beschreven .
De analyse van dit specifieke project heeft geleid tot een tiental aanbevelingen voor een beter
verloop van produktinnovatie projecten in de toekomst . Deze aanbevelingen worden in dit
rapport eveneens beschreven .
Het rapport wordt afgesloten met een nabeschouwing waarin de resultaten van het 80-Flat
Square (FS) evaluatie-onderzoek en de op basis daarvan op gang gebrachte verbeteractiviteiten
worden gerelateerd aan de ontwikkelingen zowel op het terrein van de literatuur van
projectmanagement en produktinnovatie als op het gebied van de 'lerende organisatie' . Tevens
komt in de nabeschouwing de vraag naar de wetenschappelijke relevantie van het verrichte
onderzoek aan de orde.
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WOORD VOORAF

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven waarin het verloop van een produktinnovatie-
project bij Philips Glass wordt geëvalueerd . Het betreft een project waarin de glasdelen ten
behoeve van 80 cm . flat square t.v.'s werden ontwikkeld. Het innovatieproject liep van najaar
1987 tot in 1991 . Het beschreven onderzoek werd verricht in de periode september 1990 tot en
met januari 1991 .

Het onderzoek had een tweeledig doel . De opdrachtgever beoogde een systematisch onderzoek
dat zou leiden tot conclusies welke vertaald zouden moeten kunnen worden in aanbevelingen
voor verbetering van het projectmatig werken aan innovatieprojecten . De onderzoekers zagen
het onderzoek als een mogelijkheid om theoretische inzichten in het management van
innovatieprojecten te toetsen aan een concreet praktijkgeval .

Het onderzoek heeft het karakter van een case-study . De auteurs stellen zich voor een zo
volledig en betrouwbaar mogelijke beschrijving en analyse te geven van dit specifieke innovatie-
project. De beschrijving en analyse van dit specifieke innovatie project, heeft geleid tot het
formuleren van een aantal aanbevelingen voor een beter verloop van produktinnovatieprojecten
in de toekomst. Inmiddels wordt door Philips Glass gewerkt aan de concrete uitwerking van
deze aanbevelingen.

De auteurs zijn de directie en medewerkers van Philips Glass te Eindhoven en Aken zeer
erkentelijk voor de geboden onderzoeksmogelijkheid en voor de openheid waarmee men hen
tegemoet trad .

Ir . Drs. J .I .M. Halman
Dr. J.A. Keizer
Eindhoven, juni 1991 .
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1 INLEIDING

In de industriegroep T .V.-Glass (IG-TV) ontwikkelt en produceert de Main Supply Group Glass
glasdelen voor beeldbuizen van t .v.-toestellen . Het betreft de schermen en conussen. Deze
produkten worden geleverd aan de beeldbuizenfabriek van Philips : Business Unit Display
Components
(BU-DC) .
Voor BU-DC is IG-TV één van de toeleveranciers . De IG-TV heeft geen andere afnemers . Het is
voor IG-TV dan ook van groot belang om de algemene ontwikkeling in de t .v. branche te kun-
nen volgen en nog specifieker om in tijd, geld en kwaliteit te kunnen voldoen aan de verwach-
tingen van de afnemer. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat
IG-TV tot dusver qua ontwikkeltijd en kwaliteit met betrekking tot een aantal produktseries achter
is gebleven bij de concurrenten (zie bijlage 1) . Mede vanwege de huidige ontwikkelingen binnen
het Philips-concern betekent dit dat Philips Glass de eigen ontwikkelprestaties moet trachten te
verbeteren .

Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd om de factoren te identificeren welke van
invloed zijn op de uitkomst van een recentelijk uitgevoerd produktinnovatieproject . Uitgaande
van de analyse van het project worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst .

Het onderzochte innovatieproject betreft de ontwikkeling van schermen en conussen voor het
80-FS(Flat-Square) t .v . toestel. Om twee redenen was het project voor Philips-Glass belangrijk .
In de eerste plaats waren de commerciële verwachtingen bij de start van het project zodanig dat
de resultaten een positieve bijdrage leken te kunnen leveren aan de continuiteit van het bedrijf .
In de tweede plaats was het project van belang omdat de kennis en vaardigheden welke nodig
zijn voor de produktie van 80-FS-schermen en -conussen ook nodig zullen zijn voor de ontwik-
keling van de HD-TV (High Definition Television) . Algemeen wordt verwacht dat HD-TV op ter-
mijn een vitale plaats in de t .v.-markt zal innemen . Met het oog op deze ontwikkeling wordt 80-
FS binnen Philips gezien als een leerproject .

Een succesvol verloop van het 80-FS-innovatieproject was in het licht van het voorgaande ge-
wenst. Toen tegen het einde van het project duidelijk was geworden dat er op een aantal pun-
ten problemen waren ontstaan, besloot de directie van IG-TV het 80-FS-project uitvoerig te laten
evalueren om daaruit zo spoedig mogelijk concrete verbeterpunten te verkrijgen voor komende
projecten .

Vanuit de faculteit Technische Bedrijfskunde gezien, bood het 80-FS-project een bijzonder goe-
de gelegenheid voor een praktijkonderzoek. De onderzoeksvragen van de kant van het bedrijf
sloten heel goed aan op de onderzoeksvragen van de beide onderzoekers . Gemeenschappelijk
was de interesse in het kennismaken met een produktinnovatieproject in de praktijk . Uiteenlo-
pend was enerzijds de belangstelling van de wijze waarop praktisch werd omgegaan met pro-
jectrisico's: werden ze tijdig gesignaleerd : wat werd gedaan om risico's te beheersen? en ander-
zijds belangstelling voor de wijze waarop en de mate waarin een produktinnovatie-project gere-
lateerd kan worden aan nieuwe organisatiekundige concepten als 'lerende organisatie', 'innova-
tieve organisatie', 'change management'. De invalshoeken vullen elkaar aan . De risico-identifica-
tie en -beheersing in projectmanagement heeft betrekking op het selecteren, faseren en contro-
leren van een in tijd en capaciteit begrensde opgave. De koppeling aan de 'lerende/innoverende
organisatie' betreft de vraag naar de mogelijkheid leren en innoveren eigenschappen van organi-
saties te laten zijn .
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2 PROBLEEMSTELLtNG EN OPDRACHT

In het voorgaande kwamen de verschillende motieven aan de orde welke aan de basis liggen
van het beschreven onderzoek .
De probleemstelling voor het onderzoek kan als volgt worden omschreven :

Het 80-FS produktinnovatieproject van Philips Glass (IG-TV) was van vitaal belang voor de toe-
komst van het bedrijf. In het project deden zich problemen voor ten aanzien van doorlooptijd,
ontwikkelkosten en kwaliteit. Analyse van de oorzaken voor het ontstaan van deze problemen is
van belang met het oog op toekomstige belangrijke innovatieprojecten.

De opdracht luidde :
Analyseer het verloop van het 80-FS project naar factoren of omstandigheden welke het verloop
positief en negatief hebben béinvloed, en formuleer aanbevelingen voor de organisatie en het
management van toekomstige en vergelijkbare produkt-innovatie projecten .
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3 METHODEN EN WERKWIJZE

In dit onderzoek wordt met begrippen en methoden ontleend aan de bedrijfskunde gepoogd
inzicht te krijgen in het verloop van het 80-FS project . Het onderzoek kan worden beschreven
als een organisatieadvies-proces (cf . Kempen en Keizer, 1990) . Daarin worden de activiteiten
opgedeeld in een aantal opvolgende fasen : oriëntatiefase, dooriichtings-en oplossingsfase en
invoeringsfase (zie figuur 1) .
De onderzoeksgegevens werden verzameld via interviews en documentenstudie .

oriëntatie
doorlichting en
oplossing invoering

ORGANISATIE - ADVIESPROCES

onëntahe I (
2. eerstel 1 1 1 1 ~
gesprek ,

) I I I3. oriënterende
interviews I I

1111111"171 j I I I

4. analyse
I

I I
5. terugkoppeling ~

6. voorbereiding
diepte-onderzoek
a. onderzoeksaanpak
b. werkplanning
c. projectorganisatie

oplossing

terugkoppeling

i
I

1
10. afronding

9. invoering

figuur 1 . Processchema organisatie-adviesproces [1] .

In de oriëntatiefase werden interviews gehouden met enkele personen die nauw betrokken wa-
ren bij het 80-FS project en de organisatie van IG-TV goed kenden . Gesproken werd met de
directeur van IG-TV (de opdrachtgever van het onderzoek), de projectleider 80-FS, het hoofd
van de afdeling Procesontwikkeling en met het hoofd van de afdeling O&E . Deze gesprekken
waren bedoeld om inzicht te krijgen in het belang van het 80-FS project voor de organisatie en
in de factoren welke van belang werden geacht voor het projectverioop (zie hoofdstuk 4 voor
een nadere uitwerking) . Op basis van deze interviews en de relevante literatuur over project-
management werd vervolgens een conceptueel kader voor het verdere onderzoek opgesteld
(zie hoofdstuk 5) .
Het conceptuele model werd in de doorlichtingsfase gebruikt om op systematische wijze
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gegevens over het projectverloop te verkrijgen . In overleg met de genoemde sleutelfiguren en
op basis van het organigram van de 80-FS-projectorganisatie, werden 24 personen gevraagd via
een interview mee te werken aan het onderzoek (zie bijlage 2). Met allen heeft vervolgens een
afzonderlijk gesprek plaatsgehad. Met de projectleider, het hoofd Procesontwikkeling en het
hoofd O&E zijn meerdere gesprekken gevoerd .

In dezelfde periode zijn verschillende documenten bestudeerd (zie de documentenlijst in bijlage
1) .
Een concept onderzoeksverslag werd ter becommentariëring vervolgens voorgelegd aan het
hoofd O&E en het hoofd Procesontwikkeling . Hun opmerkingen werden verwerkt in het onder-
zoeksverslag.

Op basis van het onderzoek naar het verloop van het 80-FS project werden verbeterpunten
geformuleerd met het oog op toekomstige produktinnovatieprojecten. De doorlichtings- en op-
lossingsfase werd afgesloten met een presentatie door de onderzoekers van de uitkomsten in
een bijeenkomst met het uitgebreide managementteam van IG-TV.
In deze bijeenkomst werd het rapport aanvaard als een valide beschrijving van het projectver-
loop . Tevens werd een begin gemaakt met de implementatie van de voorgestelde verbeterpun-
ten. De leden van het managementteam kregen ieder één of meer verbeterpunten toebedeeld
om nader uit te werken. Afgesproken werd dat de resultaten vier maanden later in een vergade-
ring van het uitgebreide managementteam zouden worden gerapporteerd en besproken . De
uitkomsten konden dan worden opgenomen in het beleid van de organisatie .

In de periode waarin op het niveau van het managementteam werd gewerkt aan het concre-
tiseren van de verbeterpunten, vond er tevens een workshop plaats waarvoor degenen werden
uitgenodigd die in de onderzoeksfase waren géinterviewd . Hiernaast werden ook andere
functionarissen uitgenodigd die bij vergelijkbare projecten betrokken zijn . Tijdens deze
bijeenkomst werden de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek nogmaals gepresenteerd .
Vervolgens werd in de groepen over een drietal discussiepunten gesproken :
- welke knelpunten doen zich voor in produktinnovatie-projecten bij IG-TV?
- welke tegenmaatregelen zijn gewenst?
- op welke wijze kunnen deze tegenmaatregelen worden geconcretiseerd?
Ook de resultaten van deze workshop zouden worden besproken in de eerder genoemde verga-
dering van het uitgebreide managementteam.
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4 ORIËNTERENDE INTERVIEWS

Aan de resultaten van de oriënterende interviews wordt hier apart aandacht geschonken omdat
zij mede-bepalend waren voor het gehanteerde onderzoeksmodel .
Uit de interviews bleek dat in het onderzoek een vijftal factoren aan de orde zouden moeten
komen :
* De context van het project :
Het verloop van het project is mede-bepaald door de omgeving waarin het stond. Als belang-
rijke aspecten werden genoemd :
- de relatie van IG-TV met haar klant . [G-TV kent in feite slechts één afnemer . Dit betekent dat
IG-TV in sterke mate afhankelijk is van de wensen en verlangens van BU-DC, te meer omdat
BU-DC wel meerdere toeleveranciers kent.

- de relatie van het 80-FS project tot de bestaande IG-TV organisatie . Het verloop van het pro-
ject wordt mede bepaald door de structuur en cultuur van ]G-TV. Het 80-FS project is het
eerste grote produktinnovatieproject dat is opgezet volgens de principes van
projectmanagement .

* De organisatie van het project:
De indruk bestaat dat het project aan verschillende organisatorische tekortkomingen heeft
geleden. Er er doen zich in dit verband vragen voor als : waren de doelstellingen duidelijk ge-
formuleerd, waren de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het project toereikend
geregeld, werd er gewerkt met een duidelijke en hanteerbare planning, werd er goed samen
gewerkt?

* De projectleiding :
Het werd duidelijk dat de keuze van de projectleider meer bepaald was door het toevallig be-
schikbaar zijn van de betreffende personen dan door een afweging tussen noodzakelijke en
beschikbare kennis en ervaring in het leiden van een complex project . Ook de verhouding
tussen technische en organisatorische expertise en ervaring kwam als belangrijk punt naar
voren.

* De cultuur ten aanzien van projectmatig werken :
Reeds werd aangeduid dat er binnen de IG-TV organisatie ervaring ontbrak met betrekking tot
het werken volgens de principes van projectmanagement bij grote innovatieprojecten . In dat
verband rees expliciet de vraag in hoeverre het verloop van het project bepaald is door het
ontbreken van deze ervaring . Projectmatig werken vraagt van de betrokkenen dat zij bereid en
in staat zijn de onvermijdelijke spanning tussen de lijn- en projectverantwoordelijkheid te hanteren .
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5 MODELVORMING

Uitgaande van een analyse van de capaciteiten van de eigen organisatie en een behoefte analy-
se van potentiële belanghebbenden, is het mogelijk om strategische doelen voor een organisatie
te formuleren .
Gezien het feit dat de capaciteiten van mensen en middelen in de tijd slechts beperkt aanwend-
baar zijn, is een duidelijke prioriteitenstelling ten aanzien van de te bereiken doelen noodzakelijk .
Het afwegen van alternatieve routes en middelen is in dit kader gewenst .

Doelstellingen binnen de organisatie gericht op het ontwikkelen van produkten of diensten, wor-
den steeds vaker in projectvorm gerealiseerd [2,3] . Het bereiken van één of meerdere doelstel-
lingen vormt voor een project bij aanvang de uitgangssituatie . Deze doelstellingen worden ver-
volgens geoperationaliseerd in termen van tijd, geld en kwaliteit .

Wanneer doel- en taakstelling bekend zijn, is vervolgens de vraag hoe de projectorganisatie in
te richten . Vraagstukken verband houdende met structurering, fasering, informatievoorziening,
allocatie van mensen en middelen, en delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
doen zich hierbij voor en vragen om een oplossing .

Bij duidelijkheid over strategie en tactiek, kan met de daadwerkelijke uitvoering van de taakop-
dracht worden begonnen : het realiseren van de beoogde doelen binnen de gestelde eisen van
tijd, geld en kwaliteit .

In de praktijk blijkt nu dat het zo juist beschreven sequentiële proces vaak iteratief verloopt
[4,5] . Bij het vaststellen van doelen kan er bovendien sprake zijn van concurrerende doelen .
Een produktiedoel en een leerdoel in één project verenigd kunnen bijvoorbeeld conflicteren
wanneer kennis, middelen en tijd beperkt zijn .
Bij aanvang van het project is men ten aanzien van bepaalde projecten onzeker of deze wel of
niet realiseerbaar zijn . In eik project zit een zekere mate van onzekerheid en dus risico .
Tijdens het projectverloop zal duidelijk worden of bepaalde eisen wel of niet haalbaar zijn gezien
de beschikbare mogelijkheden . Dit zal leiden tot mogelijke bijstelling van de taakopdracht, dan
wel het treffen van additionele maatregelen om de taakopdracht alsnog te halen .
Een project is op te vatten als een systeem dat één of meer functies voor de haar omringende
omgeving vervult. Deze omgeving bestaat uit een verzameling van elementen die het systeem
beïnvloeden of omgekeerd door het systeem beïnvloed worden . Dit wil zeggen dat de omgeving
van het project het projectverloop beïnvloedt, en dat omgekeerd ook de omgeving van het pro-
ject door het project beïnvloed wordt . Een project kan dus alleen bestudeerd worden in samen-
hang met de omgeving van het project. Dit wordt bevestigd door onderzoek verricht door Morris
naar de anatomie van grote projecten [6] .

Voor het 80 FS project bestond de directe omgeving van het project uit de moederorganisatie,
de afnemer c.q. opdrachtgevende partij en de concurrenten. De moederorganisatie maakt deel
uit van een groter geheel, het concern . Voor het onderzoek was het van belang om voor een
aantal onderdelen van de moederorganisatie de relatie met het project apart te bestuderen . Met
name is gekeken naar de samenhang van het project met respectievelijk de afdelingen Ontwik-
keling (bedrijfsmechanisatie (BM), produktontwikkeling en procesontwikkeling), Produktie en
verder de Stuurgroep van het project.
Ook voor de afnemer was het nuttig een verbijzondering aan te brengen : Ontwikkeling, Proef-
produktie en Produktie. Bijzonder is dat ook de afnemer deel uit maakt van hetzelfde concern .
Het concern is daarom als apart element opgenomen in het onderzoeksmodel . Voor een weer-
gave van het onderzoeksmodel wordt verwezen naar figuur 2 op de volgende bladzijde .
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6 BEDRIJFSBESCHRIJVING

6.1 Plaats van de produktgroep IG-TV binnen het Philips-concern

Main Supply Group Glass

De Main Supply Group Glass (MSG) is binnen het Philips-concem de interne toeleverancier van
glazen halffabrikaten. Binnen de HTG-Glas kunnen drie produktgroepen worden onderscheiden:
- schermen en conussen voor beeldbuizen (de Industriegroep TV-Glass: IG-TV)
- omhullingen voor lampen (de Industriegroep Light and Industrial
Glass: IG-LIG)

- optische componenten (de Business Unit Optiek)

Ten gevolge van interne reorganisaties, is de MSG-Glass als organisatorische eenheid
opgehouden te bestaan. De IG-TV waarbinnen het onderzoek naar het verloop van het 80-
FS project heeft plaats gehad, maakt sinds 1 mei 1991 deel uit van de Business Unit
Display Components (BU-DC).

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit 80-FS project, was IG-TV echter een
zelfstandige produktgroep binnen de MSG-Glass. Bij de beschrijving en analyse van het
verloop van het 80-FS project, gaan we dan ook uit van de situatie van vóór de re-
organisatie .

]G-TV : positie binnen de bedrijfskolom

Nieuwe ontwikkelingen zoals HDTV ( high definition television) met een nog steeds niet
vastgestelde wereldstandaard en een hevige concurrentie vanuit Japan, maken de markt
van TV-apparatuur onzeker en turbulent .

. . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.f,. . . . . .
. . . . . .;•::::.
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IG-TV BU-DC
. . .::.;$

V D P
glas- beeld- TV's
delen %< •.::f~• buizen

:::. . . . . . .

externe externe
markt markt
beeldbuizen TV's
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consument

figuur 3 . De positie van ]G-TV binnen de bedrijfskolom van TV-apparatuur .
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IG-TV ontwikkelt en produceert glazen schermen en conussen t.b.v. beeldbuizen. De IG-TV is
een interne leverancier in een verticaal geïntegreerde onderneming . IG-TV bevindt zich in het
begin van de bedrijfskolom en heeft slechts één klant. Er is vanuit ]G-TV dus geen directe
voeling met de markt . De afnemer van de glazen conussen en schermen van IG-TV is de
Business Unit Display Components (BU-DC) . Voor deze unit vormen de glazen conussen en
schermen onderdeel van de ontwikkeling en produktie van beeldbuizen .
BU-DC maakt vaak in een relatief laat stadium van de ontwikkelingscyclus van beeldbuizen,
gebruik van de ontwikkel- en produktiecapaciteit van IG-TV. Door nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van glasdelen eerst via inkoop vanuit de externe markt te realiseren meent BU-DC haar
risico's in het ontwikkelingstraject te kunnen beperken . Naar de mening van de BU-DC, blijft IG-
TV namelijk qua ontwikkeitijd en kwaliteit achter bij de concurrenten van IG TV . Dit betekent
echter dat aan concurrenten van IG-TV automatisch een voorsprong wordt gegund bij het
ontwikkelen van nieuwe glasprodukten . Video Display Products (VDP) opereert op soortgelijke
wijze naar BU-DC (zie figuur 3) .

IG-TV : organisatiestructuur

Het fabriceren van glazen schermen en conussen vindt plaats in een viertal geografische
gespreide produktiecentra . Deze produktcentra bevinden zich respectievelijk in Aken (Duitsland),
Simonstone (Engeland), Chupei (Taiwan) en Capuara (Brazilië) . De onderdelen van de
organisatie die zich met name richten op de ontwikkeling van
produkten-, processen-, equipment- en produktiesystemen ten behoeve van het fabriceren van
de glazen schermen en conussen, zijn ten gevolge van een reorganisatie in 1991 verplaatst naar
het produktiecentrum in Aken .

]G-TV
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st-áf~fdéTingen
0&E, COD, Ind. coórd .
Administratie

pró u~
proces-
ontwikkeling

erqs
mechanisatie
ontwikkeling upei

apuava

X

A
cu00~
~
pir
>r
cC
~

Cr
c

CO

imonstone

glasfabriek
Aken

figuur 4 . De organisatiestructuur van ]G-TV Glass vóór de reorganisatie van 1991 .

12



In de periode waarin gewerkt werd aan het 80-FS project, bevonden deze onderdelen zich in
Eindhoven. In dit rapport zal derhalve uitgegaan worden van de situatie vóór de feitelijke
reorganisatie .
Voor een overzicht van de organisatiestructuur wordt verwezen naar figuur 4 .

6.2 Beschrijving produktieproces glazen schermen en conussen

De produktie van glazen schermen en conussen bij de IG-TV zoals eerder gesteld plaats in
respectievelijk Aken (West-Duitsland), Simonstone (Engeland), Chupei (Taiwan) en Capuara
(Brazilië). Het produktieproces is te verdelen in een vijftal.-fasen:
de grondstofbehandeling, het smelten, de portievorming en het persen, de nabewerking en
tenslotte het sorteren en de opslag.

Het produceren van glazen schermen of conussen begint met het elektronisch wegen en
batchgewijs mengen van grondstoffen .
Grondstoffen die gebruikt worden zijn zand, soda, potas bariumcarbonaat, veldspaat, dolomiet,
menie en loodoxyde . Hiernaast worden ook de scherven van afgekeurde glazen schermen en
conussen verwerkt . Voor schermen en conussen worden verschillende mengverhoudingen
aangehouden .

De volgende stap in het produktieproces is het smelten van de gemengde grondstoffen tot
vloeibaar glas. De grote op gas of olie verwarmde ovens worden hiertoe op continue basis
voorzien van de eerder in de juiste verhouding gemengde grondstoffen . Voor een volledige
menging dient het mengsel een voldoende graad van vloeibaarheid te bereiken tijdens het
verhitten . Ook de ontsnapping van gevormde gasbellen wordt hiermee bewerkstelligd . Verder
mag tijdens de verwerking geen kristallisatie optreden en moet het gevormde glas in fysisch en
chemisch opzicht de eigenschappen bezitten, die voor het gebruiksdoel worden gewenst .

Het vloeibare glas in de oven wordt naar de 'feeder' geleid . Hier wordt per tijdseenheid m .b.v.
een 'schaar' een glasprop afgeknipt . Het volume van de glasprop is afhankelijk van de grootte
van de te produceren schermen of conussen. Tolerantie eisen v.w.b. temperatuur- en volume
van de af te knippen glasprop zijn bijzonder strikt .
Een glasprop die m .b.v. een 'schaar' Is afgeknipt valt in een speciaal hiervoor vervaardigde
matrijs . De matrijzen staan op een roterende tafel bij de pers opgesteld . Via druk en afkoeling
wordt de glasprop gevormd tot een glazen scherm of conus .

M.b.v. automatisch gestuurde machines worden vervolgens stiften in de glazen schermen
gesmolten. Deze stiften zijn bedoeld om later het beeldschermmasker binnen de TV-beeldbuis
aan te bevestigen . Het glas dient langzaam af te koelen. Bij snelle afkoeling is de kans op
scheurvorming groot. Het afkoelen geschiedt via koelovens .
M.b.v. meetapparatuur vindt kwaliteitscontrole plaats . Hierbij worden de contouren van de
schermen afgetast . Afgekeurde schermen worden als scherven weer in het produktieproces
opgenomen. De volgende stap in het nabewerkingsproces is het bijslijpen van de randen en het
polijsten van de oppervlakten en van de schermen . Bij de conussen wordt de achterkant
voorzien van een glazen hals ; tevens wordt een anodecontact ingesmolten .
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Na een laatste visuele kwaliteitscontrole worden de goedgekeurde schormen en conussen
verpakt en opgeslagen .

Het hierboven beschreven produktieproces is voor schermen schematisch weergegeven in
figuur 5 . Voor conussen wijkt dit proces op een beperkt aantal onderdelen af .

zand

insmelten
pennen

1 -Jpersenschermen

koelovens

J

figuur 5 . Het produktieproces van glazen schermen in hoofdstappen .

De keuze voor het ontwikkelen en produceren van een nieuw type glasprodukt heeft ook
gevolgen voor het zo juist beschreven produktiesysteem. het proces, de machines, de hulp-
gereedschappen en besturingsprogramma's zullen bij een nieuw type glasprodukt moeten
worden aangepast dan wel speciaal hiervoor ontworpen .
Een keuze voor bijvoorbeeld een groter glasscherm buiten de produktrange van het produkt-
assortiment heeft consequenties voor onder andere de grootte van de te vormen glasportie, de
benodigde perskracht, de afkoeling van de glasoppervlakte, het aantal gasbellen per eenheid
produkt, de toe te passen matrijzen, het aantal matrijzen per
rotatietafel, de rotatiesnelheid en de output per tijdseenheid .
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Voor een succesvol produktinnovatieproject is het hier van belang om in een zo vroeg mogelijk
stadium van het vernieuwingstraject, rekening te houden met de invloed van het produktontwerp
en de produktspecificaties op het proces, de machines, de hulpgereedschappen en de
besturingsprogramma's. Om de kans op mislukken te minimaliseren, is het aan te bevelen, om
waar mogelijk, gebruik te maken van reeds bestaande oplossingen . Voor de nieuw toe te
passen (deel)oplossingen, is het verstandig om deze vooraf uit te testen . De risico's voor het
slagen van het innovatieproject worden hiermee beperkt [7,8] .

6.3 Procedure innovatieprojecten binnen de IG-TV

Innovatieprojecten binnen de IG-TV dienen te verlopen conform een voor MSG-Glass
vastgestelde procedure. De procedure (GLV-121-06-001) heeft betrekking op het gehele
ontwikkelingstraject, inclusief de vrijgave van produkt, proces en of produktiemiddel .

Een ontwikkeling is van opdracht tot aan normale produktie ingedeeld in fasen, met hoofdmijl-
palen, die begin en einde van een fase markeren. Overgang van een fase naar de volgende
vindt plaats door het nemen van een voortgangsbeslissing bij iedere hoofdmijlpaal . Een
hoofdmijlpaal is nodig, zodra tot verplichtingen beslist wordt . Dit kunnen externe verplichtingen
zijn (afgeven van specificaties, afleveringsplanningen, overdracht van technologie) of interne
verplichtingen zoals besluiten tot het uitgeven van geld (start ontwikkeling of produktie, bestellen
van gereedschappen of onderdelen) . Uiteindelijk zal de reeks van beslissingen dienen te leiden
tot volledige vrijgave van het te ontwikkelen produkt .

Het raamwerk bestaat uit vijf fasen met vier hoofdmijlpalen (zie figuur 6) :

Hoofdmijlpalen

verkenning
oriëntatie
inventarisatie

specificatie

cahier des) (vrijgave \ /vrijgave
charges J produkt

) (vrijgave

ontwikkeling
aanloop
produkten

figuur 6 . Fasering en hoofdmijlpalen innovatieprojecten MSG-Glass .

start-
budget

produktie
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1 . Oriëntatie- of verkenningsfase
hoofdmijlpaal/beslissingsmoment : goedkeuring van startbudget .
Bij de beslissing t.a .v . de overgang van de oriëntatiefase naar de voorontwikkelings- of
specificatiefase, zijn twee situaties mogelijk afhankelijk van de complexiteit van de ont-
wikkeling :
A. De oriëntatiefase vergt weinig of geen middelen van de betrokken afdelingen
B. De oriëntatiefase legt een belangrijk beslag op middelen van de betrokken afdelingen .

In situatie A . kan de eerste hoofdmijlpaal vervallen . In situatie B. wordt een startbudget ter
goedkeuring voorgelegd aan de IG-manager om tot een Cahier des Charges te komen en
daarna via de normale budgetprocedure financieel goedgekeurd te worden.

2. Voorontwikkelings- resp . specificatiefase
hoofdmijlpaal/beslissingsmoment : goedkeuring Cahier des Charges
De beslissing tot het overgaan van de voorontwikkelings- of specificatiefase naar de ont-
wikkelingsfase wordt bekrachtigd door goedkeuring van het, door de (toekomstige)project-
leider, opgestelde "Cahier des Charges", dit betreft een uitgewerkt plan van aanpak voor het
betreffende project .

3. Ontwikkelingsfase
hoofdmijlpaal/beslissingsmoment : vrijgave produkt door afnemer
In overleg met de afnemer zal de vrijgave van het nieuwe of gewijzigde produkt geregeld
dienen te worden. Vrijgave van produkt door de afnemers houdt in dat het produkt be-
antwoordt aan de door de afnemer gestelde eisen .

4. Aanloopfase
hoofdmijlpaal/beslissingsmoment : vrijgave voor produktie
De overgang van ontwikkelingsfase naar de produktiefase wordt bekrachtigd door de
goedkeuring van het door de projectleider opgestelde, vrijgave rapport . vrijgave voor
produktie houdt in dat het betreffende produkt niet alleen maakbaar is conform de door de
afnemer gestelde eisen, maar dat het ook rendabel te produceren is .

5. Produktiefase

Nu aangegeven is de positie van ]G-TV binnen de bedrijfskolom van TV-apparatuur, de wijze
waarop glazen schermen en conussen worden gefabriceerd en de regelgeving m .b .t. het
realiseren van projecten binnen de MSG-Glass, zal ingegaan worden op het specifieke 80-FS
project.
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7 RESULTATEN VAN HET 80-FS ONDERZOEK

7.1 Globale schets van de gebeurtenissen

Het 80-Flat Square project ontstond na een bezoek van de president van Philips aan een
tentoonstelling waar o .a. 78 Flat Square t .v.-toestellen van concurrenten werden getoond . Om in
de pas te blijven met de concurrenten werd snel besloten zelf een 78-FS-serie te ontwikkelen.
Zekerheid omtrent bovenstaand als anekdotisch te omschrijven voorval hebben we niet kunnen
krijgen. Wel is zeker dat concurrenten van Philips- Glass 78-FS schermen en conussen voor de
markt produceerden reeds voordat Philips-Glass met de ontwikkeling hiervan begon .
Eind 1987 werd bij Philips-Glass, en met name de Industriegroep TV (IG-TV) als toeleverancier
van schermen en conussen, met de voorbereidingen voor het ontwikkelen en produceren van
78-FS schermen en conussen begonnen . In mei 1988 werd het project gestopt. In juli 1988 werd
besloten toch door te gaan . Tussen juli en oktober fungeerden achtereenvolgens twee personen
als projectleider . In oktober werd een nieuwe projectleider aangesteld voor het 80-FS project.
Hij werd vrijgesteld van andere taken .

Aan het project lagen twee hoofdmotieven ten grondslag : er is een markt voor 78-FS en Philips
moet de voor 78-FS benodigde technologie onder de knie krijgen om straks mee te kunnen
doen in HDTV.
Het projekt heette aanvankelijk '78-FS' omdat gestart werd met de optie om de schermen en
conussen van NEG (maat : 78 cm) te copiëren . De NEG-conus bleek echter niet geschikt omdat
de afnemer van ]G-TV - de Business Unit Display Components (BU-DC) - de spoel die binnen
Philips ontwikkeld was, persé wilde opnemen in de beeldbuis . Deze spoel paste niet binnen de
'NEG-conus' . De conus zou daarom een aangepast produkt moeten worden . Vervolgens werd
beslist dat ook een afwijkend scherm ontwikkeld zou worden . Vanaf dat moment werd het
project '80-FS' genoemd omdat de diagonaal van het scherm van 78 cm naar 80 cm werd
vergroot.

Met de afnemer van IG-TV werden afspraken gemaakt over aantallen, specificaties en tijdstippen
waarop de verschillende oriëntatie- en proefpersingen zouden plaatsvinden. Er werd uitgegaan
van 2 à 3 proefpersingen in het ontwikkeltraject . Overeengekomen werd dat meteen vanuit het
ontwikkeltrajekt geproduceerd en geleverd zou worden aan BU-DC. De oriëntatie-persing voor
conussen was gepland in april 1989 en vond toen ook plaats . Overeengekomen werd dat de
voor september en november 1989 geplande oriëntatie- en proefpersingen van conussen
werden vervroegd tot respectievelijk juni, augustus en september 1989 .
Tijdens de oriëntatie- en proefpersingen van de schermen viel de output tegen . Er deden zich
grote technologische problemen voor .

Tijdens het ontwikkeltraject deden zich verder onduidelijkheden voor over de glasspecificaties.
Begin 1990 ontstond er een conflict tussen TC-DC (de ontwikkelafdeling van BU-DC) en IG-TV
over met name de specificaties aan toelaatbare, gasbellen per scherm. Op management niveau
werd besloten dat IG-TV zich zou conformeren aan de door TC-DC verlangde scherpere
specificaties voor schermen .

In de loop van het project bleek verder dat de marktverwachtingen t .a.v. de verkoopmogelijk-
heden voor 80-FS TV's lager waren dan aanvankelijk geprognosticeerd . De aanvankelijk
voorspelde afzet moest drastisch worden bijgesteld .
De beschikbare capaciteit aan mensen en middelen binnen IG-TV ten behoeve van proces- en
equipmentontwikkeling, werd tijdens de ontwikkeling van het 80-FS project ook ingezet voor
revisie-werkzaamheden in Taiwan en Brazilië .

De kosten voor het ontwikkelen van de 80-FS glazen schermen en conussen bij ]G-TV zijn met
een factor drie overschreden .
Er is ook sprake van een overschrijding van de doorlooptijd van het project . Toen de formele
projectduur was verlopen (mei 1990) bleek dat de produktvrijgave wèl, maar de procesvrijgave
van de schermen nièt vrijgegeven kon worden . Niet alle technologische problemen waren
opgelost . Het nabewerken van de schermen leverde bij het afsluiten van dit onderzoek nog
steeds problemen op .

In januari 1991, bij het afsluiten van dit onderzoek, blijkt dat het 80-FS project nog niet afge-
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sloten kan worden . Het onderzoek naar het nabewerken van de schermen voor het verkrijgen
van de procesvrijgave zal worden voortgezet.
Thans volgt een analyse van het 80-FS project met behulp van het onderzoeksmodel zoals
beschreven in paragraaf 5 .

7.2 Omgeving: concurrenten

Bij de start van het 80-FS-project werd er vanuit gegaan dat de beeldbuis een copie zou moeten
zijn van het vergelijkbare 78-FS-produkt van NEG . AI snel bleek zoals eerder gesteld, dat er een
eigen conus nodig te zijn omdat de Philips-spoel niet paste binnen de NEG-conus. Ook werd
toen besloten om zelf een scherm te gaan ontwikkelen van 80 cm.

Op het moment dat Philips Glass begon met het ontwikkelen van 80-FS schermen en conussen
produceerden Asahi, Neg en Schott deze produkten al voor de markt . Met deze concurrenten
heeft weinig of geen uitwisseling van gegevens plaatsgevonden . In het najaar van 1990 is een
Philips-delegatie op bezoek geweest bij Schott . In deze delegatie waren geen projectteamleden
van het 80-FS project vertegenwoordigd .

Van de kant van de klant (TC-DC) en van de eigen kwaliteitsdienst (CQD) wordt gesteld dat de
produktkwaiiteit en technologie van Glass met betrekking tot de 80-FS-schermen zwak is
vergeleken met de prestaties van de concurrenten (zie rapporten CQD 575/90 (06-07-1990) en
COD 840/90 (09-10-1990)) . Binnen IG-TV is gesuggereerd dat de Japanse schermen van ASAHI
en NEG die aan Philips werden geleverd, zijn voorgeselecteerd op kwaliteit om zo het ontwikkel-
proces van Philips te frustreren . Bij TC-DC wordt tegenover deze complot-theorle gesteld dat
NEG en ASAHI Inmiddels zeer grote partijen schermen 80-FS maken met een constante
uitstekende kwaliteit .

Bij het afsluiten van dit evaluatieonderzoek bleek dat BU-DC moeite heeft om voldoende
aantallen schermen in andere produktseries geleverd te krijgen vanuit de concurrent . IG-TV heeft
op verzoek van BU-DC besloten de produktie van 80-FS-schermen voorlopig op te schorten en
zal de huidige produktiecapaciteit aanwenden voor het produceren van de bestaande produkt-
series .

7.3 Omgeving : Philips-concern

Een 80-FS scherm of conus die binnen de IG-TV ontwikkeld wordt, zal in de produktiefase
geleverd worden aan de Philips beeidbuizenfabriek in Aken (BRF-Aken). Zoals aangegeven in
paragraaf 6, vormt IG-N bij het ontwikkelen en produceren van N's een schakel in de keten .
Binnen deze keten worden bepaalde afspraken gemaakt, bestaan bepaalde relaties en meer of
minder uitgesproken gewoonten . Deze afspraken, relaties en gewoonten oefenen invloed uit op
een project als 80-FS. •

De wijze waarop IG-TV en andere onderdelen binnen Philips met elkaar handelen, heeft
enerzijds een informeel karakter en wordt anderzijds gekleurd door de bestaande onderlinge
afhankelijkheid .
Het informele karakter komt tot uitdruking in het gebrek aan contractering tussen TC-DC en IG-
TV. Er zijn bij de start van het project afspraken gemaakt, maar deze zijn niet in een contract
geformaiiseerd . Terwijl TC-DC in haar relaties met andere toeleveranciers gewoon zegt te zijn
een formeel contract af te sluiten (over specificaties, tijd, kwaliteit en de wijze waarop eventuele
veranderingen zullen worden aangebracht) geschiedde dit bij het 8OFS-project niet met IG-TV .
De afhankelijkheid van IG-TV ten opzichte van BU-DC speelt ook een rol in dit project . BU-DC is
nagenoeg de enige afnemer van produkten van IG-TV . BU-DC zelf heeft echter naast IG-TV de
keuze uit nog andere toeleveranciers van glazen schermen en conussen . Deze a-symmetrische
verhouding leidt er toe dat IG-TV tamelijk onvrij staat .tegenover wensen en verlangens vanuit
BU-DC.

Een aspect van de cultuur binnen Philips als geheel lijkt te zijn : wij doen het op onze manier,
want wij zijn beter dan onze concurrenten . Deze houding heeft voor 80-FS wellicht in de hand
gewerkt dat zonder veel overweging en discussie is besloten zelf een eigen conus en scherm te
gaan ontwikkelen. Bij het oplossen van technologische problemen is weinig aandacht besteed
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aan de wijze waarop gelijksoortige problemen bij concurrenten werden opgelost . De na-
bewerkingstechnologie voor glazen schermen zoals toegepast door Schott had bijvoorbeeld
kunnen worden overgenomen .

7.4 Omgeving: BU-DC

De opzet, organisatie en realisatie van het 80-FS project van IG-TV zijn sterk beïnvloed door de
keuzen, de beslissingen en de wijze van werken binnen BU-DC .
Voordat het project feitelijk van start ging in mei/juni 1988, werd IG-TV geconfronteerd met
sterke aarzelingen op managementniveau binnen BU-DC. Twee maai werd een beslissing om
het project te laten beginnen teruggenomen . Deze aarzelingen maakten de beginfase van 80-FS
onduidelijk. De trage start leidde er in de perceptie van IG-TV toe dat de planning met ongeveer
driekwart jaar werd ingekort ;

Motieven bij BU-DC om IG-TV in te schakelen bij het ontwikkelen van 80-FS schermen en
conussen waren :
- het ontbreken van een redelijk alternatief op de markt voor de conus . BU-DC had namelijk
gekozen om een eigen spoelontwerp toe te passen . Dit maakte een conusuitvoering nood-
zakelijk dat afweek van de conusprodukten verkrijgbaar via de toeleveranciers ;

- concern-polftieke overwegingen. Aangezien het glazen scherm en de conus vitale onderdelen
zijn bij een beeldbuis, wil men voor de aanvoer van schermen en conussen niet volledig
afhankelijk zijn van de Japanse concurrenten ;

- het opdoen van ervaring : voor het op termijn kunnen ontwikkelen en produceren van HDTV,
vormt 80-FS een noodzakelijke tusenstap . Van commerciële aard : aanvankelijk werd een
substantiële afzet van beeldbuizen per jaar verwacht . Inmiddels zijn deze verwachtingen naar
beneden bijgesteld. Het leer-route motief is hierdoor zowel binnen BU-DC als binnen ]G-TV
relatief gezien belangrijker geworden ;

TC-DC lijkt IG-TV te beschouwen als een tweede keus voor het ontwikkelen van nieuwe
produkten. NEG geniet vanuit technische optiek bij TC-DC de voorkeur . De strategie lijkt te zijn :
eerst via andere toeleveranciers ervaring verwerven (bewijzen dat iets kan) daarna IG-TV
inschakelen .

De a-symmetrische relatie tussen IG-TV en TC-DC heeft er toe geleid dat IG-TV geneigd was
zovéel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van TC-DC . Voorbeeld : vanuit TCDC werd
verzocht de oriëntatie- en proefpersingen voor schermen en conussen te vervroegen . IG-TV ging
accoord hoewel niet duidelijk was of deze versnelling in de ontwikkeling haalbaar was.

De communicatie tussen ]G-TV en TC-DC is rond het 80-FS projekt problematisch geweest . Er
waren zowel binnen IG-TV als binnen BU-DC verschillende beieids-béinvioedende vormen van
overleg.
Tussen IG-TV en BU-DC bestaan veelvuldige contacten, reguliere en projectmatige . Deze sloten
niet steeds goed op elkaar aan . De projectleider en het projectteam, leden van de stuurgroep en
mederwerkers in de staande organisatie, communiceerden eik op een eigen wijze met één of
meer counter-parts over aspecten die ook van invloed waren op het project . Het communicatie-
probleem kwam het meest nadrukkelijk tot uitdrukking in het conflict over de specificaties ten
aan zien van het toelaatbare niveau voor wat betreft gasbellen . Het conflict ontstond door
onduidelijkheid over gemaakte afspraken . Het probleem werd verder gecompliceerd doordat niet
helder was wie binnen BU-DC respectievelijk TC-DC geautoriseerd was om met betrekking tot
deze specificaties knopen door te hakken.

7.5 Projectoverschrijdende aspecten binnen IG-TV.

Projectmatig werken vindt plaats binnen een context: de structuur en cultuur van de organisatie.
Deze context kan het projectverloop bevorderen en belemmeren. Voor 80-FS kan IG-TV gezien
worden als de primaire omgeving . Verschillende aspecten van deze omgeving lijken van invloed
te zijn geweest op het verloop van het projekt.
Vanuit TC-DC en vanuit de produktie in Aken is er op gewezen dat de cultuur binnen IG-TV in
het algemeen en dientengevolge ook in het 80-FS project, sterk technisch gericht is. Men wil
alles zelf technisch ontwikkelen en streeft hierbij naar technische perfekíáie die 'gemakkelijke'
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oplossingen als het copiëren van produkten van concurrenten, het uitbesteden van delen van
het project en het kiezen voor technologische oplossingen die door anderen zijn ontwikkeld, in
de weg staat.
Tegelijkertijd oordeelt de klant tamelijk negatief over de technologische prestaties van IG-TV .
Men betwijfelt of IG-TV voldoende efficiënt werkt. Men stelt dat werken met IG-TV betekent
voortdurend balanceren op het kritieke pad. De klant vindt de technologische vaardigheden van
IG-TV niet competitive ;

Vanwege de wijze waarop verrekening van ontwikkelprojecten plaats vindt binnen de
organisatie, bestond bij het 80-FS project de paradoxale situatie dat de glasfabriek in Aken er
financieel belang bij had dat er zoveel mogelijk proefpersingen plaatsvonden ; tegelijkertijd heeft
de fabriek echter belang bij het ontwikkelen van een produkt dat tegen een hoog rendement is
te produceren .

Op management-niveau lijkt ]G-TV moeite te hebben om prioriteiten te stellen en deze vast te
houden. Hoewel 80-FS als prioriteit werd aangemerkt, werd het projectverloop negatief
beïnvloed door revisies in Taiwan en Brazilië . 'Prioriteiten worden hier bepaald door het
weerbericht' . Het vasthouden aan gekozen prioriteiten kan ook bemoeilijkt zijn door een niet
geheel uitgekristalliseerde tegenstelling tussen de afdelingen BM(equipmentontwikkeling) en
Procesontwikkeling ;

7 .5.1 De stuurgroep 80-FS en het project 80-FS

De stuurgroep had tot taak om het projectverloop te toetsen en zonodig bij te sturen. Het werk
van de stuurgroep wordt enerzijds duidelijk uit de notulen die beschikbaar waren en anderzijds
uit de waarnemingen van mensen die in de stuurgroep zaten of daarbuiten stonden .
Van de stuurgroep zijn tijdens het onderzoek een aantal bijzonderheden opgevallen . De
stuurgroep bleef bijvoorbeeld voor nogal wat mensen in het project onzichtbaar : 'Pas heel laat
heb ik gehoord dat er een stuurgroep was' .
Uit de notulen valt op te maken dat de stuurgroep zich veelvuldig heeft bezig gehouden met
technische details waarvan men zou verwachten dat ze de Projectleider of het Projectteam
zouden aangaan. Deze gerichtheid op technische details kan in de hand hebben gewerkt dat
beleidskwesties als prioriteitensteiling, capaciteitsproblemen en versnelling in het ontwikkel-
trajekt, niet door de stuurgroep zijn opgelost . De stuurgroep lijkt het project meer gevolgd dan
gestuurd te hebben .

7.5.2. Beschikbaar zijn van mensen voor het 80-FS project

Een van de kritieke succesvoorwaarden voor het welslagen van een project ligt in het tijdig
beschikbaar zijn van een toereikend aantal voldoende gekwalificeerde mensen (5) . Zowel op het
vlak van de kwantiteit als op het Aak van de kwaliteit hebben zich bij het 80-FS project in dit
verband problemen voorgedaan .

Tegelijk met het 80-FS project waren er ook revisieprojecten in voorbereiding voor Taiwan en
Brazilië . Verschillende projectteamieden moesten hun aandacht verdelen over zowel het 80-FS
ontwikkelproject als de revisieprojecten in Taiwan en Brazilië, zonder dat er sprake was van een
duidelijke prioriteltensteiiingname.
De vraag of er voldoende mensen beschikbaar waren, speelde ook op momenten dat er
oriëntatie- en proefpersingen moesten plaatsvinden . Vanuit de glasfabriek in Aken wordt gesteld
dat er te weinig capaciteit is ingezet met name vanuit Eindhoven, echter ook vanuit Aken zelf .
Terwijl de proeven in ploegendienst en ook in de weekends doorgingen was er dan geen
personeel vanuit Eindhoven aanwezig om deze proeven te begeleiden ;

Voor wat betreft het benodigde kwaliteitsniveau van mensen kwam tijdens het onderzoek naar
voren dat er binnen IG-TV te weinig mensen voorhanden zijn die beschikken over kennis,
vaardigheid en ervaring met zowel techniek als management, om als projectleider te kunnen
optreden bij projecten zoals het 80-FS project .
Ook voor het vitale procesonderdeel 'sorteren' van schermen blijken niet voldoende gekwalifi-
ceerde mensen beschikbaar te zijn ; het niet oplossen van problemen tussen de ene proefrun en
de andere wordt mede hieraan geweten .

7.5.3. Technologie

De beheersing van de technologie speelt bij het ontwikkelen en produceren van schermen
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en conussen een belangrijke rol. Een goede beheersing van technologie is bij het ont-
wikkelen van schermen en conussen in feite prioriteit nummer één : 'als je de technologie
niet beheerst dan kun je organiseren wat je wilt, de slaagkans is dan gewoon klein' .

Uit gesprekken met de klant bleek dat de concurrent gebruik maakt van simulatiemodellen om
na te gaan of het ontwerp geschikt is voor produktie. Het 80-FS project van glas heeft hiervan
geen gebruik gemaakt .

De belangrijkste technische problemen bij het ontwikkelen van de 80-FS schermen zijn geweest :
- de te bereiken giaskwaiiteft, met name het aantal gasbellen ;
- de maatvoering, met name de beheersing van de pijihoogte van het binnencontour ;
- de nabewerking van het glas vanwege de a-sferische buitenkant van het 80-FS scherm ;
- de portievorming van 24 kg glas .

De te ontwikkelen scherm en conus vielen buiten de product-range van IG-TV. Interpolaties
waren hierdoor niet mogelijk. Portievorming en persing bleken bij de persingen
problematisch . De grotere maat scherm betekent een beduidend hoger gewicht . Gasbellen
komen voor per eenheid gewicht . Een groter scherm maakt de kans op gasbellen dan ook
groter.

Diverse malen is tijdens de gehouden interviews naar voren gebracht dat men met de
bestaande pers binnen de fabriek werkte 'op de rand van de bestaande mogelijkheden' . De
concurrent Schott ging over op een nieuwe pers met grotere perskracht . Bij de IG-TV werd
gekozen voor het handhaven van de bestaande pers, en werd er gezocht naar mogelijkheden
om de persdruk te verhogen. Het heeft minstens een half jaar gekost voordat dit probleem werd
opgelost. Uiteindelijk is via het toepassen van 'trucs' (cylinders en olie) een zwaardere persdruk
gecreëerd .

Bij glazen schermen kan gekozen worden tussen 'black-matrix' en 'hibri' . Voor HDTV is
black-matrix vereist . Aan de binnenkant van het scherm worden dan hogere eisen gesteld
voor wat-betreft gladheid en toleranties . In tegenstelling tot de concurrenten had IG-TV nog
geen ervaring met black-matrix . Het 80-FS project is voor IG-TV de eerste toepassing van
black-matrix.
Bij het nabewerken, werd zowel het aantal als de uitvoering van de nabewerkingsmachines door
omstandigheden buiten het project bepaald . De specificaties en het aantal machines werden
hierdoor niet door het proces bepaald . Het gevolg is geweest dat de machines het proces
bepaalden.

Samenvattend kan gesteld worden dat het beheersen van de technologie bij het 80-FS een
kritieke factor is geweest . Dit proces is in sterke mate bemoeilijkt door het tegelijkertijd op-
nemen van een groot aantal nieuwe elementen. Er werd gewerkt aan een nieuw produkt, via een
nieuw proces en met nieuw equipment .

7.6 Doel, uitgangspunten en randvoorwaarden

Projectmatig werken betekent het op systematische wijze werken aan het realiseren van te
voren gestelde doelen, binnen bepaalde uitgangspunten en randvoorwaarden . In een aantal
opzichten waren doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden in het geval van het 80-FS project
niet duidelijk of verschoven deze in de loop van de tijd .

Het copiëren van de 78-FS van NEG was zoals eerder werd gesteld, aanvankelijk een van de
projectdoeistellingen. Tijdens het project werd toch weer gekozen voor het ontwikkelen en
realiseren van een specifiek nieuw Philips produkt, de 80-FS .
Als doel van het 80-FS project werd verder geformuleerd dat dit een 'leerproject' ten behoeve
van HDTV zou moeten zijn. Dit leren werd bemoeilijkt door een aantal redenen. Zo waren in het
project zeer veel elementen opgenomen die voor de organisatie nieuw waren . Elementen
waarmee het projectteam dus onervaren was .
Bij de start van het project werd gekozen voor het ontwikkelen van een nieuw produkt, via een
nieuw te ontwikkelen proces, m .b .v. nieuw te ontwikkelen equipment en een nieuwe project-
organisatievorm onder leiding van een projectleider die onervaren was in het leiden van dit soort
projecten .
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Er was een afspraak tussen BU-DC en IG-TV over het moment waarop beiden van ontwikkelen
(leren) naar produceren zouden overgaan. Toen de ontwikkeltijd bij IG-TV meer tijd in beslag
nam dan was overeengekomen, was IG-TV genoodzaakt tot produceren om aan haar lever-
verplichtingen te voldoen, terwijl de ontwikkeling nog niet goed was voltooid . Het aanvankelijk
gestelde leerdoel voor HDTV werd bij IG-TV op deze wijze verdrongen door het produktiedoel .
Door deze tijdsdruk, heeft tijdens de realisatie van het project de aandacht voor het leren niet
voorop gestaan. Zo vond het uittesten van het nieuwe equipment niet vooraf plaats, maar
gelijktijdig met het persen. Leerdoel en produktiedoel kwamen daarmee op gespannen voet met
elkaar te staan .

Doel van het project was ook het realiseren van schermen en conussen tegen een redelijke prijs
met voldoende rendement . Vaak leek het echter of,de middelen (equipment, veiligheid, fabriek-
situatie e.d.) belangrijker waren, deze kregen veel meer aandacht tijdens projectteam-
besprekingen: 'over het produkt werd in projectteam-verband pas gesproken als iedereen al
wilde stoppen met de vergadering' . Ofschoon de pay-back in ieder geval bij de start van het
project als belangrijk werd gezien, vormde dit geen belangrijk punt tijdens projectvoortgangs-
besprekingen .

Het project ging uit van marktverwachtingen die aanmerkelijk hoger lagen dan tegen het einde
van het project . Hiernaast leverde de afzetcalculatie waarvan werd uitgegaan in de praktijk
problemen op. Het projectplan hield onvoldoende rekening met uitval van glas bij IG-TV en
uitval van beeldbuizen bij de klant, waardoor in feite een hogere output nodig was dan voorzien.
De toezeggingen die aan de klant zijn gedaan zijn bovendien onvoldoende op haalbaarheid
getoetst .

7.7 Specificaties, doorlooptijd en kosten

Bij glasspecificaties moet gedacht worden aan het aantal toelaatbare gasbellen in een scherm,
de mate van gladheid aan de binnenzijde van het glasscherm, de absorptiegraad van r~ntgen-
straling door het glas en het leveren van matglans of hoogglans . Bij de fabricage van glas
spreekt men van het aantal bellen per eenheid gewicht . Het grotere gewicht van een 80-FS
scherm t.o.v. de schermen 66-FS en 59-FS maakt het relatief moeilijker om te voldoen aan de
eis van een bepaald maximum gasbellen per scherm . Extrapolaties blijken niet mogelijk . IG-TV
was onervaren in het maken van grote schermen en conussen .
IG-TV blijkt tevoren vanuit TC-DC gewaarschuwd te zijn voor het optimisme om vanuit een
onervaren positie met betrekking tot het produceren van grotere schermen en conussen reeds
in een vroeg stadium grotere aantallen toe te zeggen voor levering . De opeenstapeling van
risico's werd hiervoor als groot ingeschat .

Er hebben zich met betrekking tot de glasspecificaties en de specificaties ten behoeve van het
benodigde equipment een groot aantal communicatiestoornissen en problemen voor gedaan .
Een van de problemen is geweest het autorisatieprobleem. Er was grote onduidelijkheid over
het feit wie bevoegd was de input te leveren voor de glasspecificaties en wie bevoegd was tot
wijzigen van deze glasspecificatie. Er waren meerdere specificaties in omloop, wellicht mede
veroorzaakt door de diverse formele en informele overlegfora, zoals het projectoverleg, de
'glastop', het reguliere overleg over glaskwaliteit, maar ook de 'wandelgangen' .

De klant (BU-DC) eiste een glaskwaliteit die tenminste gelijk was aan de kwaliteit die de klant
normaal van de concurrent ontving . Het feit dat IG-TV niet in staat bleek deze kwaliteit te leveren
heeft geleid tot discussies of de door de klant gewenste kwaliteit wel reëel was . Door IG-TV
werd gesteld dat de klant van de concurrent speciale selecties zeer hoogwaardig glas kreeg . De
klant stelde daar tegenover dat de klant in het vervolgtraject met V .D.P. (Video Display
Products) problemen kreeg als de klant de kwaliteit die ze gewend was te leveren aan V.D.P .,
niet meer kon leveren . Bovendien stelde de klant dat de kwaliteit van het glas van TV-toestellen
van de Japanse concurrenten in de winkel ook aan de door de klant vereiste kwaliteit voldeed .

Volgens de kwaliteitsdienst van IG-TV was het moeilijk om van tevoren exact aan te geven wat
wel en niet acceptabel was als kwaliteit . Dit moest zich via de praktijk ontwikkelen . Ont-
wikkelaars binnen het project hebben dit beschouwd als 'het leveren aan een zwart gat' .
De specificaties zijn tijdens het project gewijzigd . Dit geldt voor het toelaatbaar aantal gasbellen
en de glanswaarde. Op zichzelf is dit bij een ontwikkelproject niet bijzonder, echter als er reeds
grote aantallen geproduceerd moeten worden, geeft dat grote problemen . In dit geval heeft het
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wijzigen van de specificaties geleid tot het weggooien van een grote partij reeds geproduceerde
produkten .
Ook ten behoeve van de ontwikkeling van het equipment waren er specificaties benodigd . De
opstelling van BM(equipment ontwikkeling) binnen het projectteam als "black-box" heeft geleid
tot overspecificatie van de zijde van procesontwikkeling . Dit heeft geleid tot hogere kosten . De
definitieve specficaties lieten overigens vrij lang op zich wachten . In feite waren de machines
reeds gereed toen de definitieve specificaties bekend werden . Het uittesten van deze machines
voor zij produktie moesten draaien heeft niet plaats gehad. Dit betekende een extra risico voor
het welslagen van de persingen .
Tijdens het project zijn de data van proefpersingen vervroegd . Dit gebeurde op aandringen van
de klant. Voor een overzicht wordt verwezen naar figuur 7 .
De datum voor het leveren van de gewenste produkten door IG-TV aan TC-DC was voor de
klant weliswaar gewenst, maar bespreekbaar. IG-TV heeft vanuit een optimistische houding en
grote bereidwilligheid om aan de wensen van de klant te voldoen deze datum niet als zodanig
ter discussie gesteld .

1989 april mei juni juli aug sept okt nov dec
conussen .p.® e-p.p .

plan ®
conussen .p . e-p.p .

werkelijk ® ®

sc erm ne
plan
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figuur 7. Overzicht oriëntatie- en proefpersingsdata schermen en conussen .

De kosten zijn zowel voor de klant als voor IG-TV veel groter geworden dan begroot. Door het
niet kunnen leveren van voldoende aantallen tegen de gewenste kwaliteit, was de klant ge-
noodzaakt om toch bij de concurrent in te kopen met aanzienlijke gevolgschade . Voor IG-TV
zijn de verliezen vooral te wijten aan het zeer lage rendement van de persingen .
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7.8 Project structuur en organisatie

Het systematisch werken in projectverband komt tot uitdrukking in de organisatie, dat wil
zeggen de wijze van structurering, de fasering, de informatievoorziening, de procedures en de
leiding van het projekt. Op dit punt heeft het 80-FS projekt een aantal problemen gekend. Voor
een overzicht van de projectstructuur wordt verwezen naar figuur 8 .
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figuur 8 . De projectstructuur van het 80-FS project (totaal 46 pp) .
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Er worden diverse problemen aangestipt m .b.t . de leiding van het project .
Op de eerste plaats wordt genoemd de onervarenheid van de projectleider . De projectleider was
technisch deskundig op het gebied van de procesontwikkeling van glas, hij was echter
onervaren in het leiden van projecten .
Tijdens het projectverloop, hebben zich de nodige wisselingen van projectieiderschap voor-
gedaan. De overdracht van het projectieiderschap verliep hierbij bovendien niet zonder
problemen: een mondelinge overdracht in 3 à 4 dagen betekent voor de nieuwe projectleider
van een project van dergelijke omvang een improviserende start zonder inwerkingsperiode .
Ook de wijze waarop de projectleider binnen de staande organisatiestructuur was gepositio-
neerd heeft geleid tot problemen . De projectleider was geplaatst binnen de afdeling proces-
ontwikkeling terwijl verschillende projectteamieden werkzaam waren binnen andere afdelingen .
Aangezien de persoonlijkheid en de 'pushing power' van de projectleider bovendien niet als
voldoende sterk werden ervaren heeft deze zwakke organisatorische positionering extra nadelig
gewerkt. De projectleider werd vaak gezien als een 'loopjongen' van de informele projectleider.
Naast de formele projectleider was er ook sprake van een informele projectleider, het hoofd
procesontwikkeling. Vanaf begin 1990 fungeerde deze laatste ook feitelijk als projectleider . De
projectorganisatie is formeel niet hierop aangepast .
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Ook met betrekking tot het projectteam worden er problemen aangestipt .
Mede ten gevolge van een eigen keuze, was de produktie onvoldoende vertegenwoordigd
binnen het projectteam. Gevolg hiervan was dat de glasproduktie in Aken weinig commitment
voelde voor het project . Lopende zaken binnen Produktie vroegen en kregen prioriteit .
Verschillen tussen de afdelingen BM (machine- en equipmentontwikkeling), Procesontwikkeling
en Produktie hebben geleid tot de nodige fricties . BM zonderde zich via een eigen budget af.
Opmerkelijk voor een project van een omvang als het 80-FS was, dat met uitzondering van de
projectleider, niemand voor het 80-FS werd vrijgesteld .
Bij het projectteam was er niet sprake van een hecht team : geen "wij-gevoel" . Projectteam-
besprekingen hadden een steeds wisselende samenstelling van deelnemers doordat project-
teamleden vaak niet kwamen opdagen voor een vergadering .

Met betrekking tot structurering, fasering en planning van het project deden zich eveneens
problemen voor.
Mijlpalen van het project volgden niet uit een projectplan, maar werden van buiten af opgelegd,
en ook van buitenaf vervroegd .
De enige faseringen die tijdens het project werden toegepast waren de oriëntatie-en proef-
persingen . Er was geen stappenplan ter voorbereiding van de runs .
Er is teveel gekeken naar alleen de projectonderdelen en teweing naar het het project als
geheel . Hierdoor kregen bijvoorbeeld het sorteren en het nabewerken, als essentiele schakels in
het totale proces, te weinig aandacht en werden dus onvoldoende voorbereid . Er is ook geen
overall planning geweest : een keten van deelplannen, maar 'loosely coupled' .
De overdracht van Ontwikkeling naar Produktie heeft te weinig aandacht gehad : er ontbraken
overdrachtsdocumenten, revisietekeningen en inwerkingsplannen voor repair en maintenance in
de glasfabriek.
Het project had teveel een 'bureaucratische structuur' : veel papierwerk, veel actiepunten, maar
wie wat afwerkt, binnen welke termijn, was onduidelijk .

7.9 Projectrealisatie

Met behulp van een interne consultant van de onderneming is er een PPA (Potential Problem
Analysis) gehouden . Uit de interviews bleek dat een aantal medewerkers de PPA als erg triviaal
hebben beleefd. Ondanks de PPA zijn er vooraf onvoldoende problemen onderkend . Deze
problemen zijn vaak achteraf, al improviserend en ad hoc opgelost . Voorzienbare potentiele
problemen zijn niet tijdig onderkend ; zo werd de glasfabriek niet of onvoldoende ingewerkt, om
bij glaspersingen het werk van de ontwikkelgroep over te kunnen nemen . Er was geen leer-
programma, overdrachtsdocumenten ontbraken, wijzigingen aan equipment werden niet
vastgelegd op tekening .
Het grotere formaat scherm was vanwege het gewicht van het glas niet meer handmatig te tillen
tijdens het produktieproces. Aangezien bij dit aspect vooraf niet werd stil gestaan, kwam het
probleem pas tot uiting tijdens de proefpersingen, na moeilijheden met de 'Betriebsraad' . Naar
aanleiding van deze moeilijkheden werd achteraf speciaal equipment aangeschaft voor het
verplaatsen van het zware glas .
Door vertragingen tijdens het ontwikkeltraject vond een overhaaste oriëntatierun plaats met
nieuw ontwikkeld equipment dat vooraf niet was getest . Potentiele problemen met het equip-
ment werden dus niet vooraf 'koud getest' maar tijdens de proefruns, met gevolgen voor het
produkt- en produktieresultaat .

Voor de realisatie van het project als geheel ontbrak een totaal netwerkplan . Wel waren er veel
deelplannen . Door het onvoldoende overzien van het proces als geheel en het hierbij inschatten
van mogelijke risico's is vaak achter de feiten aangehold . Een probleem als het tijdstip van het
sorteren van het glas op kwaliteit, en de mogelijke consequenties van deze controle op de
leverbare aantallen en de uiteindelijk te produceren hoeveelheid, is hierdoor vooraf over het
hoofd gezien .
De invloed die verstoringen tijdens het 80-FS project kunnen hebben op andere onderdelen van
de organisatie zijn eveneens onvoldoende vooraf onderkend . De produktieproblemen met de 80-
FS hadden een negatieve uitwerking op de gewenste kwantitatieve maar ook kwalitatieve output
van andere produktseries van IG-TV. Doordat voor het 80-FS project meer tijd moest worden
vrijgemaakt binnen de fabriek in Aken, moest de organisatie voor het nakomen van lever-
verplichtingen in de overige produktseries uitwijken naar andere produktiecentra die met deze
produktseries weer geen ervaring haddden .
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Ook de wijze van besluitvorming en de verantwoordelijkheidsverdeling zorgden tijdens de
uitvoering voor problemen .
De officiele projectstructuur heeft in de praktijk niet gewerkt. Ofschoon de projectleider budget-
verantwoordelijk was, had hij hierover in de praktijk niet veel zeggenschap . Budgetaanvragen
voor equipment (het grootste gedeelte van de investeringskosten) verliep buiten hem om via de
staande lijnorganisatie. Financiele meevallers van onderdelen waar BM-medewerkers voor
verantwoordelijk waren, werden niet gemeld in de projectteambesprekingen .
Besluitvorming vond nogal eens plaats buiten de projectleider om, in de wandelgangen of via
andere kanalen. De fabriek voor beeldbuizen in Aken en de glasfabriek in Aken gingen
bijvoorbeeld buiten de projectleider om met elkaar overleggen over glaskwaliteit en glas-
aantallen .
Het contact tussen TC-DC en IG-TV was in de ogen van TC-DC gedurende de eerste fase van
het project goed . Later ten tijde van het verschil van mening over de te leveren specificaties, is
het projectoverleg in de ogen van de klant meer een 'politiek overleg' als een zakelijk overleg
geworden.

Geld is geen vast agendapunt geweest tijdens de projectteambesprekingen .
Er was verder veel onduidelijkheid omtrent de te realiseren specificaties vanwege communicatie-
stoornissen, veroorzaakt door overlegfora met een onduidelijke autorisatiebevoegdheid .
Bovendien bleek het zeer moeilijk om de beoogde kwaliteit te leveren . Dit leidde gedurende het
projectverloop tot 'defaitisme' binnen het project en de glasfabriek in Aken . Door het doorzetten
van de voorzitter van de stuurgroep werd voorkomen dat het project geheel verzandde .
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8. CONCLUSIES

De evaluatie van het 80-FS innovatieproject bij de ]G-TV leidt tot de navolgende conclusies .

8.1 Conclusies met betrekking tot de projectomgeving

De organisatie beschikt over capabele mensen, met een goede motivatie en een sterk
improvisatievermogen. Bij de interviews die door ons gehouden zijn, hebben wij nimmer een
houding aangetroffen van "het zal mijn tijd wel duren" . Er is integendeel sprake van een wil om
er "de schouders onder te zetten" om het beter te doen .
Ondanks de vele onverwachte problemen, is het uiteindelijk toch gelukt om de produktvrijgave
voor het 80-FS project te realiseren. Dit is voor een belangrijk gedeelte te danken aan het
improvisatietalent dat binnen de organisatie aanspreekbaar is .
Wanneer ook het hoge opleidingsniveau van de mensen in overweging wordt genomen, kan als
conclusie worden getrokken dat de organisatie in potentie beschikt over goede mogelijkheden
om innovaties te realiseren .

Uit het verrichte onderzoek blijkt dat er sprake is van een "misfit" tussen het project en haar
omgeving. Het projectverloop is in belangrijke mate bepaald en beïnvloed door de omgeving
van het project, zonder dat het projectteam hier een duidelijke sturing aan heeft gegeven .

Ofschoon de concurrentie reeds een vergelijkbaar produkt op de markt had, zijn vanuit het
projectteam geen acties ondernomen om kennis en kunde van de concurrent met betrekking tot
dit produkt te achterhalen.

De afnemer van het project, BU-DC heeft de prestaties van het project steeds beoordeeld in
vergelijking tot de prestaties van de concurrent . Bij de BU-DC is er een negatieve perceptie over
de technologische prestaties van de IG-TV. IG-TV scoort voor wat betreft produktkwaiiteit en
doorlooptijd van ontwikkeling slechter dan de concurrent.

IG-TV is voor haar continuiteit volledig afhankelijk van BU-DC. Binnen de organisatie bestaat
wellicht hierdoor een neiging om de wensen van BU-DC teveel te ervaren als voldongen feiten.
Het ontbreken van goede spelregels tussen BU-DC en IG-TV bij het zich voordoen van
wijzigingen tijdens het projectverloop heeft er mede voor gezorgd dat er zich grote
communicatie problemen voordeden tussen beide partijen en dat er gedurende een bepaalde
periode sprake was van een onbeheerst proces .

8.2 Conclusies met betrekking tot de projectorganisatie

De projectorganisatie kan als zwak omschreven worden . Positie en ervaring van de projectleider
met het leiden van vergelijkbare projecten zijn onvoldoende geweest voor een project als het
80-FS project. De keuze van de projectleider is meer bepaald door het toevallig beschikbaar zijn
van een op glastechnologisch gebied hoogwaardige medewerker, dan dat er een duidelijke
afweging plaats vond tussen noodzakelijke kennis en ervaring voor het leiden van een complex
project .

De wijze waarop de projectleider hiërarchisch was gepositioneerd heeft nadelig gewerkt op het
succesvol verloop van het project . Binnen het projectteam was bovendien onvoldoende sprake
van hechte teamvorming .

8.3 Conlusies met betrekking tot het beheersen van projectrisico's

Het 80-FS project was voor de IG-TV een project waarin tegelijkertijd gewerkt werd aan een
nieuw produkt, een nieuw proces en een nieuw equipment, in een organisatievorm die voor de
organisatie nieuw was. De projectrisico's zijn hierbij onvoldoende vooraf onderkend en in hun
onderlinge samenhang bekeken. Het opnemen van een groot aantal nieuwe elementen
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tegelijkertijd binnen de scope van één project, betekent een meer dan evenredige opeen-
stapeling van risico's . Bij de keuze van de samenstelling van de projectinhoud en de wijze van
uitvoering van het project, zijn de kansen voor een succesvol projectverloop onvoldoende
afgewogen tegen de opgebouwde ervaring en kennis ("past performance") van de organisatie .
Het beheersen van projectrisico's vereist het denken in projectniveaus .
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9. AANBEVELINGEN

De belangrijkste reden voor het evalueren van het 80-FS project is geweest, om na analyse van
alle factoren of omstandigheden die het verloop van het project positief en negatief hebben
beïnvloed, aanbevelingen te formuleren voor de organisatie en het management van toe-
komstige en vergelijkbare produktinnovatie projecten .

De aanbevelingen hebben tot doel, om het risico bij toekomstige projecten te verkleinen, en
hiermee de kans op succesvolle produktinnovatieprojecten te verhogen . Lering trekken uit het
verloop van het 80-FS project zal moeten leiden tot beter innoveren. Dit rapport heeft dan ook
als titel mee gekregen :
"Lerend Innoveren" .

In deze paragraaf zijn de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek opgenomen . Elke
aanbeveling wordt In het kort toegelicht . De aanbevelingen zijn in drie categorieën verdeeld :
1 . aanbevelingen verbandhoudende met een betere beheersing van de externe omgeving van

het project;
2. aanbevelingen gericht op een betere projectorganisatie ;
3. aanbevelingen die een betere risicobeheersing beogen .

9.1 Aanbevelingen met betrekking tot de omgeving.

1 . Samenwerkings overeenkomsten aangaan met de concurrenten .

Uit reeds eerder aangegeven onderzoek (bijlage 1) bleek dat ]G-TV qua doorlooptijd van
ontwikkeling en wat betreft glaskwaliteit, het minder goed doet dan concurrenten .
Aanbevolen wordt om na te gaan hoe IG-TV zich de kennis en ervaring eigen kan maken
die opgebouwd is bij de concurrent . Het contact met de concurrent hoeft zeker geen
eenzijdig karakter te dragen, ook IG-TV beschikt over kennis en vaardigheden die voor de
concurrent interessant zijn om te verwerven, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop via
stiftpennen het masker binnen het scherm kan worden bevestigd .
Zeker wanneer vanuit een achterstandspositie een project wordt gestart heeft het grote
voordelen om vooraf kennis te nemen van de opgedane ervaringen bij de concurrent
teneinde mogelijke valkuilen tijdens het project te voorkomen, maar ook om ideeën te
genereren hoe het beter te doen dan de concurrent .

2. Contractering met BU-DC.

De BU-DC sluit bij het verstrekken van een opdracht aan een externe leverancier van
glazen schermen en conussen een contract . De te leveren aantallen, de vereiste prijs en
kwaliteit van de produkten en een regeling bij afwijking van de opdracht worden in het
contract vastgelegd .
Aanbevolen wordt om als IG-TV met BU-DC eenzelfde vorm van contract te sluiten bij het
uitvoeren van een project in opdracht van BU-DC . De beïnvloeding op het projectverloop
vanuit BU-DC zal op deze wijze voor de IG-TV organisatie een beter te besturen proces
worden .

3. Heroverwegen strategie met betrekking tot de externe markt .

Om de a-symmetrische afhankelijkheid ten opzichte van BU-DC te verminderen dient de ]G-
TV te trachten een externe markt te verwerven voor haar produkten . Niet alleen wordt
hiermee de afhankelijke positie ten opzichte van BU-DC verbeterd, ook zal het verwerven
en behouden van een externe markt, de attitude tot het noodzakelijk leveren van prestaties,
die vergelijkbaar dan wel beter zijn dan die van de concurrent verhogen .

4. Het uitbestedingsbeleid dient verder te worden geformuleerd en gerealiseerd .

Het oplossen van calamiteiten en het onderhanden hebben van projecten die van vitaal
belang zijn voor de organisatie komt vaak voor een belangrijk deel te rusten op steeds
weer dezelfde schouders van schaars beschikbare kennis en vaardigheden . Te gemakkelijk
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wordt steeds besloten om alles in eigen hand te houden of zelf te ontwikkelen. De project-
leider ziet zich tijdens het project gesteld voor het probleem van niet inzetbare, maar voor
de projectvoortgang noodzakelijke capaciteit.
Gewenst is een duidelijke prioriteitenstelling ten aanzien van alle projecten binnen de
organisatie . In concreto zal voor ieder project vóór de aanvang dienen te zijn uitgezocht
wat de relatie is tussen de benodigde capaciteit, de beschikbare capaciteit binnen de
organisatie en de uitbestedingsmogelijkheden . Een nog te formuleren uitbestedingsbeleid
zal hierbij als leidraad kunnen dienen.
Naast het uitbesteden van ontwikkeling of realisatie kan ook worden overwogen om
bepaalde onderdelen die reeds bij de concurrent ontwikkeld zijn, niet zelf te gaan ont-
wikkelen maar via de concurrent te verwerven . Dit kan via een financiële vergoeding, maar
het Is wellicht ook mogelijk om bepaalde delen via de reeds in punt 1 genoemde samen-
werkingsrelatie, met gesloten beurs te verwerven . Hierbij zal dan een transactie plaats
vinden waarbij specifieke kennis en of vaardigheden worden uitgewisseld .

5. Ontwikkelen van een projectmanagement development programma .

Het aantal medewerkers binnen de IG-TV organisatie met ervaring op het gebied van het
leiden van grote produktinnovatie projecten is bijzonder gering . Aanbevolen wordt een
aantal medewerkers te selecteren die qua persoonlijkheid, capaciteiten en interesse in staat
worden geacht om projecten te telden . Deze selectie kan worden beschouwd als de
"kweekvijver" voor projectleiders van toekomstige grote innovatie projecten . Via training en
het opdoen van concrete praktijkervaring bij aanvankelijk minder complexe projecten,
kunnen deze medewerkers worden gevormd tot de potentiële projectleiders van toe-
komstige complexe innovatieprojecten .

9.2 Aanbevelingen met betrekking tot de projectorganisatie .

6. Heroverwegen plaats en taak van de stuurgroep.

Bij het overwegen tot het wel of niet samenstellen van een stuurgroep en de personen die
in de stuurgroep zitting zullen nemen is het aan te bevelen om stil te staan bij de wissel-
werking tussen projectteam en stuurgroep . Nadrukkelijk zal moeten worden stilgestaan bij
de toegevoegde waarde van een stuurgroep . Voorkomen zal moeten worden dat leden van
de stuurgroep zich direct met het werk van het projectteam gaan bemoeien . Voor het
project zal dit leiden tot een onoverzichtelijke bestuurlijke situatie .
Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor een projectmatrix- constructie kan de stuur-
groep worden gevormd uit leden van de belangrijkste bijdragende afdelingen . De stuur-
groep onder leiding van de interne opdrachtgever bespreekt dan hoe potentiële capaciteits-
problemen opgelost kunnen worden . Een toetsing bij het bereiken van mijlpalen kan in dit
geval eveneens tot de taak van de stuurgroep behoren .

7. Bevorderen van teambuilding via Project Start Ups.

Projecten hebben een duidelijk begin en einde . Naast het tijdelijke karakter van een project,
heeft meestal ook het projectteam een ad-hoc samenstelling . De vorming van het project-
team tot een hecht, goed samenwerkend team onder de duidelijke leiding van een project-
manager behoeft zeker bij aanvang, maar ook gedurende het projectverloop de nodige
aandacht.
Aanbevolen wordt om bij aanvang van het project een Project Start Up te houden, waarbij
projectteamieden zich buigen over inhoud, werkwijze en samenwerking . Aangezien "top-
management support" één van de kritieke succesfactoren voor een project blijkt te zijn [5]
is het bijzonder gewenst dat de interne opdrachtgever persoonlijk de aftrap van de Project
Start Up verricht . Hierbij zal hij duidelijk moeten maken wat het belang is van het project,
wat van het projectteam wordt gevraagd, wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn, en hoe gekomen is tot de specifieke projectteamsamenstelling .
Bij de samenstelling van het projectteam speelt de te verwachten inhoudelijke bijdrage van
het individuele lid een belangrijke rol . Voor de vorming van een hecht en effectief project-
team, is het minstens zo belangrijk dat de projectteam elkaar aanvullen en versterken voor
wat betreft persoonlijke stijl en vaardigheden [9] .
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8. Versterken van de positie van de projectleider .

Aanbevolen wordt om de positie van de projectleider in verhouding tot de samen-
gesteldheid en het belang van de opdracht te brengen . De projectleider dient bij voorkeur
op gelijk niveau te staan met de groeps- of afdelingshoofden van waaruit de projectteam-
leden afkomstig zijn. Dit om een gelijkwaardige partner te zijn bij onderhandelingen over
capaciteitsinzet of bij het zich voordoen van capaciteitsproblemen. Overigens is de positie
alleen hierbij niet van doorslaggevende aard . De projectleider zal ook over de vereiste
sociale vaardigheden dienen te beschikken . In aanbevelingspunt 5 is hieraan reeds aan-
dacht besteed .

9.3 Aanbevelingen met betrekking tot het beheersen van risico's

9. Nieuwe projecten afwegen tegen bestaande ervaringen en mogelijkheden .

Principe hierbij is dat van tevoren wordt nagegaan in hoeverre het nieuw te starten project
een haalbaar project is, gezien de opgebouwde en beschikbare kennis en vaardigheden
van de organisatie. Het project wordt hiertoe op systematische wijze doorgelicht op
technische, financiële en organisatorische risico's waarbij de Invloed van deze risico's op
een succesvol verloop van het project worden afgewogen . De afweging resulteert in het
opstellen van een document waarin de risico's die aan het project verbonden zijn, staan
vermeld met de mogelijke c .q. noodzakelijk te nemen tegenmaatregelen .
Doel van de exercitie is om te komen tot een oordeel over de haalbaarheid van het project
en tot aanbevelingen aan het management ten aanzien van de projectorganisatie, project-
planning en de condities waaronder met de klant (tot op heden BU-DC) een contract kan
worden afgesloten . Teneinde deze doorlichting op potentiële risico's mogelijk te maken,
wordt aanbevolen om specifiek voor de IG-TV situatie, een risico model te ontwikkelen .

10. Opstellen van een risicobeheerspian voor de projectuitvoering .

Op basis van de in punt 9 voorgestelde aanpak waarbij risico's worden gesignaleerd en
reductievoorstellen geformuleerd, kan het management besluiten het project wel of niet,
dan wel in gewijzigde vorm doorgang te laten vinden.
Teneinde de risico's die deel zullen blijven uitmaken van het project goed te kunnen blijven
volgen, wordt aanbevolen om een risicobeheerspian op te stellen en dit plan deel te laten
uitmaken van het projectplan en de voortgangsbesprekingen van het project .
Het evaluatieonderzoek is zoals eerder werd beschreven uitgevoerd met behulp van het
onderzoeksmodel uit paragraaf 5 . Dit model gaat uit van een grote invloed van de in dit
model aangegeven elementen op het uiteindelijk projectresuitaat .

Ook de tien beschreven aanbevelingspunten zijn geformuleerd vanuit hetzelfde concept .
Verondersteld wordt dat een werkelijke verbetering in de organisatie en het management
van toekomstige en vergelijkbare produktinnovatie projecten kan worden verkregen
wanneer deze aanbevelingspunten integraal en consistent worden uitgewerkt en
géimpiementeerd .

Voor een succesvolle implementatie van de aanbevelingen is het verder gewenst een
implementatieplan op te stellen waarvan de voortgang op periodieke basis binnen het
managementteam van de IG-TV wordt besproken . Het is niet noodzakelijk om te wachten met
de invoering van de aanbevelingspunten totdat al deze punten zijn uitgewerkt . Aanbevolen
wordt om de punten die uitgewerkt zijn, gelijk bij lopende of nog te starten projecten te toetsen
op geschiktheid en nuttig effect . Aan het einde van eik project zal dan worden stilgestaan bij de
vraag hoe het project verlopen is ten opzichte van projecten uit het verleden, en wat de
leerpunten zijn ten behoeve van innovatieprojecten in de toekomst. Aan het principe van "lerend
innoveren" wordt dan meteen vorm gegeven .
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10. DE INVOERINGSFASE

Op 11 januari 1991 heeft een eerste voordracht plaats gehad van het evaluatieonderzoek 80-
FS. Deze voordracht vond plaats voor het managementteam van de IG-TV. De directeur van
de MSG-glass, zat deze bijeenkomst voor .
Tijdens de bijeenkomst bleek dat de bevindingen naar aanleiding van het door ons
uitgevoerde onderzoek, voor het managementteam van de IG-TV zeer herkenbaar waren .
Van de tien geformuleerde aanbevelingspunten (zie H .9) werden negen punten door het
managementteam overgenomen voor verdere uitwerking. De negen aanbevelingspunten
werden toebedeeld voor nadere uitwerking aan één of meerdere leden van het
managementteam. Het punt dat niet direct overgenomen werd, maar als "PM", werd
geboekt, betrof de aanbeveling om naast de interne afnemer (BU-DC), actief op zoek te
gaan naar een externe markt . Ofschoon dit punt op korte termijn niet realiseerbaar lijkt, is
het van vitaal belang. De eenzijdige afhankeiijkheidsreiatie t.o.v. BU-DC zou in belangrijke
mate hiermee kunnen worden opgeheven . Tevens zal de noodzaak tot concurreren bij
levering op een externe markt, intern leiden tot verbetering op het gebied van efficiency
en effectiviteit.
De onderzoekers naar het verloop van het 80-FS project participeren zelf ook bij het
uitwerken van één van de aanbevelingspunten, namelijk het ontwikkelen van een risicomodel
'lerend innoveren' toe te passen bij selectie en beheersing van produktinnovatie projecten
binnen IG-TV .

Op 18 januari 1991 heeft een tweede voordracht plaatsgevonden, ditmaal voor de technische
begeleidingscommissie van het 'Black-Matrix project' . Dit project is van vergelijkbaar belang
voor de iG-TV organisatie als het 80-FS project . Naast de voordracht van de onderzoeks-
resultaten, hebben wij in de vorm van een vragenlijst de ervaringen vanuit de evaluatiestudie
80-FS vertaald ten behoeve van het Black-Matrix project . Hiermee werd output van het 80-FS
onderzoek, input ten behoeve van het opstellen van het projectplan Black Matrix .
Voor het Black Matrix project is een audit-team ingesteld . Doel van het audit-team is om
tussentijdse evaluaties van het projectprocesverloop met betrekking tot de aspecten Kwaliteit,
Organisatie en Financiën te houden .
De onderzoekers van het 80-FS project maken deel uit van het auditteam . In het auditteam
zullen zij speciaal letten op de mogelijkheden om de leerervaringen uit het 80-FS onderzoek
toe te passen bij het Black Matrix project . Tevens zijn ze via het Black Matrix project in staat
om bij de IG-TV organisatie een project van begin tot einde mee te maken, en opnieuw het
onderzoeksmodel te toetsen op toepasbaarheid .

Op 23 april 1991 heeft een derde voordracht van de resultaten van het 80-FS onderzoek plaats
gehad, ditmaal in Aken . Bij deze presentatie was een groot aantal personen aanwezig die
direct en indirect betrokken zijn geweest bij het 80-FS project . Doel van de bijeenkomst was
om door middel van een 'workshop', problemen bij deze type projecten te erkennen en
herkennen; hiernaast was het doel van de workshop, het bedenken van oplossingen voor de
gesignaleerde problemen, en het vertalen hiervan in een aktieplan.

Op 17 mei 1991 heeft in het managementteam van de IG-TV een eerste opname plaats
gevonden van de voortgang met betrekking tot de uitwerking van de afgesproken aan-
bevelingspunten. Tevens zijn op 17 mei de resultaten van de workshop in Aken van 23 april
1991 besproken .
In deze vergadering bleek dat de meeste aanbevelingspunten Inmiddels zijn opgepakt . Een
aantal van de aanbevelingspunten zijn thans uitgewerkt . Een concept-contract ter afsluiting bij
opdrachten voor innovatieprojecten is gereed. De financiële procedure voor het afhuren van de
fabriek in Aken is herzien en zal in een volgende bespreking van het managementteam worden
besproken.
Ook een model en aanpak voor het identificeren en beheersen van projectrisico's is uit-
gewerkt. Dit model zal worden uitgetest bij het Black Matrix project en het binnenkort te
starten CMT (Color Monitor Tube)-project .
Het te formuleren uitbestedingsbeleid en de mogelijke samenwerkingsvormen met
concurrenten zijn eveneens verschoven naar een volgende bespreking van het
managementteam.
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Naar aanleiding van de resultaten van de in Aken gehouden workshop is afgesproken dat de
directeur van het CCA (Competence Center Aken) de deelnemers van de workshop op de
hoogte zal houden van de acties die genomen worden naar aanleiding van de door hen
gedane voorstellen .
Het voorstel van de workshop om de afnemer (BU-DC) actief te betrekken bij grote projecten,
is bijvoorbeeld overgenomen . Aan de BU-DC zal worden gevraagd om te participeren in de
technische begeleidingscommissie van het Black Matrix project . Ook is afgesproken dat de
directeur IG-TV op regelmatige basis de voortgang van grote projecten zal bespreken met de
directie van de BU-DC .

In het managementteam van 17 mei 1991 is verder afgesproken dat op periodieke basis de
balans zal worden opgemaakt van de vorderingen en verbeteringen die gemaakt zijn naar
aanleiding van de leer- en aanbeveiingspunten van de 80-FS evaluatie . De eerstvolgende
bespreking hierover zal plaats vinden op 27 september 1991 .

Met het formuleren van de aanbevelingspunten en de eerste aanzet tot implementatie van deze
aanbevelingspunten door de organisatie, kan de onderzoeksopdracht, zoals beschreven in
hoofdstuk 2, als beëindigd worden beschouwd. De gedachte dat na succesvolle toepassing
van de aanbevelingspunten bij het eerstvolgende project, ook voor de organisatie het doel
bereikt is, kan maar al te gemakkelijk ingang vinden . Niets is echter minder waar. Door het
overnemen van de aanbevelingspunten, zal de organisatie zich bij ieder nieuw te starten
produktinnovatieproject moeten afvragen of de mogelijk te nemen projectrisico's in verhouding
staan tot de reeds opgebouwde en aanwendbare kennis en vaardigheden van de organisatie .
Dit verplicht tot een systematische evaluatie van de lopende en voltooide projecten, waardoor
leerpunten worden gegenereerd voor toekomstige produktinnovatieprojecten .
Op deze wijze zal de organisatie bewust kunnen werken aan het verhogen van de technische
en organisatorische vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle uitvoering van
een produktinnovatieproject . 'De springstok' kan dan in principe bij ieder nieuw te starten
project, 'iets hoger worden gelegd' .
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11 . NABESCHOUWING

Het 80-FS onderzoek is te omschrijven als praktijkonderzoek . Bedrijfskundig praktijkonderzoek
heeft conform van der Zwaan [10] betrekking op het verbeteren van organisaties, op het
ontwerp van nieuwe organisatievormen, of het oplossen van organisatieproblemen, op het
onderbouwen van (nieuw)beleid, op het kritisch-analytisch ontwikkelen van strategieën .
Bij de uitvoering van het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande
algemene en meer specifieke bedrijfskundige kennis als referentiekader . Toepassingsgericht
onderzoek kan tenslotte, zeker wanneer dit op verantwoorde wijze wordt opgezet en uit-
gevoerd, ook een bijdrage leveren aan de reeds bestaande theorievorming .
Dit toepassingsgerichte onderzoek dient op stelselmatige manier uitgevoerd te worden, anders
loopt het onderzoek gevaar niet geldig en daarom niet bruikbaar te zijn . Hierbij dient gelet te
worden op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksuitkomsten .

Tijdens het 80-FS onderzoek heeft de voorhanden zijnde literatuur op het gebied van project-
management en produktinnovatie in het algemeen, en de literatuur op het gebied van succes
en falen bij (produktinnovatie) projecten in het bijzonder, mede gediend als referentiekader . Bij
het formuleren van de aanbevelingspunten heeft tevens het concept van de Mierende
organisatie" als referentie gediend . In deze nabeschouwing zal worden ingegaan op de vraag
wat de bijdrage van het 80-FS onderzoek is geweest voor de referentieliteratuur en vice versa .
Het rapport wordt afgesloten met een nabeschouwing over de wetenschappelijke relevantie
van het 80-FS onderzoek .

11 .1 Het 80-FS onderzoek en de literatuur van projectmanagement en produktinnovatie .

Een onderdeel van de 80-FS onderzoeksopdracht was om een analyse te maken van de
factoren of omstandigheden die het project positief en negatief hebben beïnvloed . Onderzoek
naar kritische succes voorwaarden is in de projectmanagement-literatuur meerdere malen
beschreven .

Murphy et al [18] hebben reeds in 1974, via een uitvoerig statistisch onderzoek naar het
verloop van in totaal 650 projecten, een rapport uitgebracht over de determinanten van
projectsucces.
Uit hun onderzoek blijkt dat de geïnterviewden vonden dat :
- het op tijd, binnen het gestelde budget en conform de gestelde specificaties voltooien van

een project geen adequate definitie is voor een succesvol project ;
- een succesvol project het beste te omschrijven is als een project dat :

- voldoet aan de gestelde technische specificaties dan wel beantwoordt aan het gestelde
doel ;

- in hoge mate als bevredigend wordt ervaren door zowel de moederorganisatie, de
opdrachtgever, de gebruikers, en het projectteam ;

- doorlooptijd en geld worden relatief minder geassocieerd met een succesvol project dan
de technische prestaties. Een goed werkend eindprodukt respectievelijk eindresultaat is op
de langere termijn veel belangrijker dan een betrouwbaar tijdschema of kostenplan ;

- Naast de technische prestaties en tevredenheid over het resultaat bij opdrachtgever,
moederorganisatie, gebruikers en projectteam dragen met name een effectieve co~rdinatie
en teamvorming in sterke mate bij tot een succesvol project .

Ook Slevin en Pinto [5] hebben in de U .S.A. onderzoek verricht naar kritieke succesfactoren
tijdens het projectverioop . Aan meer dan 600 projectleiders en leden van het PMI (Project
Management Instituut) werd een enquête voorgelegd, waarbij de respons relatief hoog was :
400 enquêteformulieren kwamen ingevuld retour.
Resultaat van het onderzoek is geweest dat de onderzoekers in staat bleken om tien kritieke
succesfactoren voor de projectlifecycle aan te wijzen. Verder bleek dat deze factoren niet
allemaal als even belangrijk worden beschouwd en dat het belang varieert afhankelijk van de
fase waarin het project verkeert.
De tien als kritiek voor het projectsucces aangeduide factoren zijn :
(1) projectmissie ; (2) topmanagement; (3) project tijdsplan en planning ; (4) contact met de
afnemer ; (5) kwaliteit van de leden van het projectmanagement ; (6) beschikbaar zijn en kennis
van de vereiste technologie ; (7) acceptatie bij de klant ; (8) de voortgangscontrole ; (9)
communicatie ; (10) vermogen om in te spelen op onverwachte wijzigingen .
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Uit onderzoek zoals verricht door Murphy et al en Slevin en Pinto valt de relatieve bijdrage van
verschillende factoren die al dan niet bijdragen tot een succesvol projectverloop op te maken .
Er is ook een aantal bezwaren aan te geven . Bij dit soort onderzoek worden vóóraf
hypothesen geformuleerd van factoren die kunnen leiden tot een succesvol projectverloop .
Om te komen tot een statistisch betrouwbare uitspraken, zal de onderzoekssteekproef
voldoende groot moeten zijn . Gezien het feit dat het hier onderzoek naar projecten in het
algemeen betreft, is er verder een behoorlijke spreiding te verwachten voor wat betreft de
resultaten . Het aantal factoren dat als statistisch significant uit het onderzoek naar voren komt
is niet groot en biedt onvoldoende houvast om te gebruiken als enige maatstaf voor het
identificeren van potentiële risico's voor een toekomstig, hopelijk succesvol project . De
specifieke situatie (contingentie) van het project en de condities waaronder het project zal
worden uitgevoerd zijn niet in deze punten opgenomen . De onderzoeksresuitaten van Murphy
et al en Slevin en Pinto zijn echter goed bruikbaar als leidraad bij het samenstellen van
checklists voor het evalueren van projecten . Bij het 80-FS onderzoek hebben we dan ook
gebruik kunnen maken van de onderzoeksresuitaten van Slevin en Pinto en Murphy et al .
Aanpassing voor de specifieke IG-TV situatie was echter noodzakelijk .

Ook in de produktinnovatie-literatuur blijkt het thema 'succes en falen' meerdere malen te zijn
onderzocht . In dit verband wordt verwezen naar het SPRU Project Sappho [19], Cooper [20],
Maldique en Zirger [21], Uttenbach et al [22] en Souder [23] . Uit deze literatuur valt op te
maken dat de wijze waarop het produktinnovatieproces wordt beheerst bijzonder belangrijk is .
Het onderzoek verricht door Cooper toont bijvoorbeeld aan dat er een zeer sterk verband
bestaat tussen een succesvolle produktinnovatie met respectievelijk een goede definitie van
het te starten project en de beschikbare kennis en vaardigheid tot het uitvoeren van deze
taakstelling .
Ook uit onderzoek van Souder [23] blijkt dat een duidelijke probleemdefinitie, technische
expertise met betrekking tot de gestelde projecttaakstelling, de kwaliteit van het personeel,
inzicht in de eisen van de afnemer en een gedetailleerde planning en beheersing van het
project zowel correleren met technisch- als met commercieël succes .

Ondanks het feit dat succes- en faalfactoren bij projecten uitvoerig zijn onderzocht, kan men
niet stellen dat de tegenwoordige projecten allemaal succesvol verlopen . Enerzijds is dit te
wijten aan het feit dat resultaten van onderzoek vaak niet doordringen tot de praktijk. Van de
andere kant geven de huidige onderzoeksresultaten te weinig houvast om als enige leidraad te
dienen bij de selectie en uitvoering van een concreet (produktinnovatie) project . De kans is
reëel dat dan een aantal kritieke factoren vanuit de specifieke produktinnovatiesituatie over het
hoofd worden gezien. Het aantal statistisch significante factoren is, zoals we eerder stelden,
door de grote spreiding beperkt .
Dat de wereld van onderzoek en die van organisatiepraktijk voor wat betreft dit onderwerp nog
niet goed op elkaar aansluiten, is echter een onvoldoende excuus voor de vele
produktinnovatieprojecten die onder de categorie 'faalprojecten' kunnen worden gerangschikt .
Organisaties leren veelal te weinig van voltooide projecten binnen de eigen organisatie en
nieuwe projecten sluiten vaak niet aan bij de opgebouwde kennis en vaardigheden die
beschikbaar en aanwendbaar zijn in de organisatie .

Naar aanleiding van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken . Op de
eerste plaats is het wenselijk om een raamwerk te ontwikkelen gericht op het succesvol
selecteren en uitvoeren van produktinnovatieprojecten binnen de eigen organisatie .
Hierbij zal gebruik gemaakt moeten worden van de algemene kennis die het onderzoek naar
succes en falen van (produktinnovatie)projecten heeft voortgebracht . Deze kennis zal echter
dienen te worden aangevuld, gezien de specifieke produktinnovatiesituatie van een organisatie .
Dit kan worden bewerkstelligd via praktijkonderzoek naar kritieke succesfactoren voor
produktinnovatieprojecten in de betreffende organisatie, zoals bijvoorbeeld voor de IG-TV
organisatie via het 80-FS onderzoek verkregen .

Onderzoek [22], wijst uit dat er bij succesvolle produktinnovatieprojecten sprake is van een
synergie tussen de technologische vaardigheden en kennis van de organisatie en de voor het
project toegepaste technologie . Dit betekent dat projecten dienen te kunnen voortbouwen op
kennis en vaardigheden van voltooide projecten. In de tijd zal er een systematische vooruit-
gang kunnen worden geboekt met betrekking tot de innovatiegraad van de projecten . Dit
principe is in het 80-FS onderzoek gedefinieerd als 'lerend innoveren' . Om dit te kunnen
bewerkstelligen moet er sprake zijn van een 'lerende organisatie' .
Het principe van de 'lerende organisatie' wordt in de hiernavolgende paragraaf toegelicht .
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Het hierboven genoemde en vereiste raamwerk, kan voor de IG-TV organisatie worden
uitgewerkt en ingevoerd door middel van de aanbeveiingspunten nummer 9 en 10 . Deze
punten betreffen de aanbeveling om voor de IG TV organisatie een risicomodel en een
risicobeheersingssysteem voor produktinnovatieprojecten te ontwikkelen .
De specificaties voor het te ontwikkelen risicomodel en -beheersingssystemen zijn in dit
verband :

1 . Verwerk de kritische succesfactoren van zowel de algemene projectmanagement- en
produktinnovatie literatuur als van de specifieke produktinnovatieorganisatie in het model .

2. Stel de organisatie in staat om lering te trekken van voltooide projecten, via systematische
audits en evaluaties .

3. Creëer zodanige condities, dat nieuwe projecten worden geselecteerd op basis van een
verantwoorde inschatting van de projectrisico's versus de in de organisatie beschikbare en
aanwendbare kennis en vaardigheden.

Inmiddels is zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven, het risicomodel voor selectie van
produktinnovatieprojecten van de iG-TV organisatie ontwikkeld . Dit model zal in de komende
periode worden getest op bruikbaarheid . In latere publicaties zullen we nader ingaan op het
ontwikkelde model en de bruikbaarheid van dit model voor de IG TV organisatie.

11 .2. Lerend Innoveren

In dit onderzoek wordt getracht te bewerkstelligen dat de organisatie de ervaringen opgedaan
in een concreet produktinnovatie-project hanteert als leerstof ter verbetering van de eigen
prestaties in nieuwe projecten . Wat we hier beogen, is gerelateerd aan het begrip 'lerende
organisatie' . Dit concept ontmoet in de recente organisatie-literatuur groeiende belangstelling .
In volgende publikaties willen we de in dit onderzoeksrapport beschreven risico-analyse-
methode verder uitwerken met behulp van het concept 'lerende organisatie' . Thans volstaan
wij met enkele hoofdlijnen .

Hoewel er recentelijk een aanzienlijke stroom publikaties over het leren van organisaties op
gang is gekomen, kan nog nauwelijks worden gesproken over een uitgewerkt en concreet
toepasbaar concept. Weick [14] pleit ter verheldering in dit verband voor een helder 'anker' dat
kan fungeren als centrum en vertrekpunt bij het ordenen van de vele uiteenlopende aanzetten
en tevens als oriëntatiepunt bij het verder exploreren van dit terrein. Hij stelt voor uit te gaan
van de van oorsprong psychologische definitie van leren en vervolgens te gaan onderzoeken
aan welke condities het leren in organisaties gebonden is . In de klassieke definitie spreekt men
van leren indien tengevolge van een vroegere wijze van reageren op een bepaalde taak of
situatie de betrokkene op een soortgelijke taak of situatie anders reageert . De kernbegrippen
zijn: ander gedrag in eenzelfde situatie .

Spreken over de lerende organisatie tendeert naar réifiicatie van het begrip organisatie . Er zal
nader bepaald moeten worden wie of wat leert. Het ligt voor de hand te stellen dat het
individuen binnen de organisatie zijn die iets leren. Hoewel leren gebonden is aan de persoon,
kan men ook spreken van groepsleren evenals men kan spreken over groepsgedrag . Een
groep mensen kan door het verwerven van kennis en ervaring het eigen handelen veranderen .

Leren is gedrag veranderen . Soms neemt leren de vorm aan van het aanleren van nieuwe
kennis en/of vaardigheden, in andere gevallen is leren in feite afleren van onder de gegeven
omstandigheden niet (meer) funktionele gewoonten.
Spreken over de lerende organisatie steunt op twee premissen:
- het zijn de individuen binnen de organisatie die kunnen leren ;
- dat wat individuen in een organisatie leren kan gemeengoed worden voor die organisatie ;
- sommige organisatorische condities bevorderen het leren van de individuen binnen de

organisatie, andere werken belemmerend .

Leren vindt op verschillende manieren plaats .
Mensen leren door anderen te imiteren. Zo leren kinderen van hun ouders bepaalde basis-
vaardigheden. Bewust imiteren komt ook voor. Men doet Iemand na die men bekwaam acht of
bewondert en laat na wat iemand doet die men onbekwaam vindt of onsympathiek . Ook op
het niveau van organisaties komt bewust imiteren voor. Bedrijven nemen een oplossing voor
een probleem over van een concurrent . Europese bedrijven trachten bijvoorbeeld op het
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niveau van kwaliteitszorg Japanse bedrijven te imiteren .
Leren vindt ook plaats door herhalen . Men zal pas na langdurig oefenen een muziekinstrument
teren bespelen. Door herhaling neemt de vaardigheid toe . Bedrijven leren gecompliceerde
produktieprocessen dikwijls slechts via langdurige oefening en herhaling zodanig beheersen
dat er sprake is van efficiënte produktie (vgl . 'leercurve') .
Ook via 'trial and error' of 'gissen en missen' vinden leerprocessen plaats . Tamelijk ongericht
zoekt men naar een bevredigende oplossing van een gesignaleerd probleem .
Wanneer we spreken over de lerende organisatie doelen we op het leerproces dat methodisch
plaatsvindt .
Methodisch leren is bewust leren : het is beseffen bezig te zijn met leren en weten langs welke
weg men leert [12] .

In het onderzoek hebben wij een methode ontwikkeld om als organisatie bewust te leren van
de eigen ervaringen op het terrein van de produktinnovatie . De gedachte is dat een syste-
matische analyse van de wijze waarop een representatief project is verlopen, de betrokkenen
bewust maakt van de wijze waarop men zelf en samen heeft gefunctioneerd. Indien op basis
van deze evaluatie de tekortkomingen zijn blootgelegd en consensus wordt verkregen over
een aantal realiseerbare verbeterpunten, ontstaat de mogelijkheid om in een nieuwe - op
verschillende punten vergelijkbare - situatie anders, hopelijk succesvoller te handelen .
We sluiten in ons denken over de lerende organisatie aan bij de terminologie welke Swieringa
en Wierdsma hebben ontleend aan Koib . Leren (in organisaties) is : probleemgericht, vindt
werkenderwijs plaats en is cyclisch van aard . De volgende cyclus kan daarbij worden
gehanteerd : doen -> bezinnen -> denken -> beslissen -> (opnieuw) doen [13] .

Indien deze vorm van methodisch leren niet beperkt blijft tot een eenmalige evaluatie plus een
daaraan gekoppeld specifiek verbeterprogramma, maar wordt opgenomen in de manier
waarop men in de organisatie het werk op het terrein van produktinnovatie organiseert, kan
gesproken worden van werken aan de lerende organisatie . Dat de organisatie (iets) geleerd
heeft, zal moeten blijken wanneer zij gesteld wordt voor een vergelijkbare innovatie-opdracht .

Leren in organisaties is in lijn met het voorgaande een doorgaand proces : evalueren -
verbeterpunten formuleren - verbetering implementeren in nieuwe situatie - nieuwe situatie
evalueren.

In de meeste gevallen is het moeilijk meerdere ingrijpende veranderingen tegelijkertijd in te
voeren. We hebben niet de illusie dat het ideale haalbaar is. Stapsgewijze verbetering is bijna
altijd wel mogelijk. De kern van de benadering is dat het voor het verbeteren van innovatie-
prestaties (in termen van bijvoorbeeld tijd, kosten en kwaliteit) gewenst is continu gericht te
zijn op het veranderen, c .q. verbeteren van inhoud en vorm van werken .

De bedoelde veranderingen bevinden zich op twee niveaus [16, 17] . Op het eerste niveau is
sprake van 'enkelslag leren'. Bij leren blijft men binnen de regels of normen welke binnen de
organisaties gelden . Het resultaat is een aanpassing .
Op het tweede niveau kan men spreken van 'dubbelslag leren' . Bij deze vorm van leren zijn
inzichten, waarden en principes in het geding . De centrale vraag luidt : in hoeverre moeten we
de manier waarop we gewend waren te werken, wijzigen . De identiteit staat ter discussie. De
regels, procedures, systemen en strategieën worden veranderd .
Lerend innoveren heeft met name betrekking op het tweede niveau . Afhankelijk van de aard
van de in de analyse van een representatief innovatie-projekt wordt bepaald welke interventies
gewenst zijn, c.q. welke gedragsveranderingen moeten plaatsvinden .

In veel veranderingsliteratuur wordt benadrukt dat een verandering in een organisatie alleen
kan slagen indien het (top)management de verandering ondersteunt . Het begrip 'onder-
steuning' betekent meer dan : gedogen of goedkeuren . Er dient sprake te zijn van actieve
ondersteuning. Het (top)management moet bereid zijn ook het eigen functioneren kritisch te
beschouwen en waar nodig te veranderen .

Het invoeren van verbeterpunten stuit gemakkelijk op weerstanden . Er is veel onderzoek
gedaan naar de kritische succesfactoren van veranderingsprogramma's . Enkele uitkomsten
vatten we in de volgende punten samen [11] .
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1. Er is een duidelijke strategische doelstelling nodig voor de implementatie.
De positieve resultaten van een verandering worden dikwijls pas op langere termijn
zichtbaar. De kosten laten zich vaak sneller gelden dan de baten. Er moet moeite worden
gedaan om duidelijk te maken welk achterliggend strategisch belang gediend is met de
beoogde veranderingen;

2. Er is actieve ondersteuning van de verandering door de top nodig . Er dient duidelijkheid te
zijn over de vraag wie voor de verandering aanspreekbaar is ;

3. Belangrijke veranderingen leiden dikwijls tot verandering in de machtstructuur binnen de
organisatie. Bij de invoering dienen degenen op wie de veranderingen betrekking hebben
betrokken te worden ;

4. De grootste problemen die bij impiementatie van veranderingen moeten worden opgelost
betreffen cross-functionele problemen. Er wordt gesleuteld aan de bestaande competentie-
verdeling. Er zullen tijdig adequate structuren en procedures moeten worden ontwikkeld ;

5. Een pragmatische aanpak verdient veelal de voorkeur. Het perfecte is de vijand van het
goede. Mensen reageren positief op veranderingen die zij zelf als zinvol ervaren . Een
stapsgewijze aanpak verdient de voorkeur boven een eenmalige ingrijpende wijziging ;

6. Er is vrijwel altijd training nodig van mensen die in de verandering betrokken zijn . De
training moet tijdig op gang gebracht worden . De verandering is in zichzelf een leerproces
voor de betrokkenen .

Wanneer we vanuit het concept van de lerende organisatie kijken naar de wijze waarop het
onderzoek zich heeft ontwikkeld, kunnen we enkele conclusies trekken. Het zijn evenwel
tussentijdse, dus voorlopige conclusies, aangezien het veranderingsproces nog gaande is en
de leereffecten nog maar gedeeltelijk zijn gerealiseerd .

- Het strategisch doel achter het op gang gebrachte verbeterprogramma lijkt voor velen in
de organisatie voldoende duidelijk te zijn . Het bedrijf is voor nagenoeg zijn volledige afzet
afhankelijk van slechts één afnemer. Deze afnemer heeft zelf meerdere toeleveranciers. Het
in tijd, kosten en kwaliteit succesvol beheersen van innovatieprojekten is voor de strate-
gische positie van het bedrijf van het grootste belang . In het onderzoek is naar voren
gekomen dat vrijwel iedere bij de innovatieprojekten betrokken medewerker zich er van
bewust is dat het bedrijf zijn innovatieprestaties moet verbeteren om op langere termijn
verzekerd te zijn van een afzetmarkt . De betrokkenheid van het (top)management en vele
medewerkers bij het strategische doel lijkt gewaarborgd .

- Het management heeft de voorgestelde verbeterpunten overgenomen . Verschillende leden
van het MT kregen deelopdrachten toebedeeld . Tijdens de evaluatie - drie maanden na de
start van het verbeterprojekt - bleek dat de afgesproken taken gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
Sommige problemen, zoals het i n het 80-FS-project eerder gesignaleerde probleem inzake
het handhaven van gestelde prioriteiten, bleken zich opnieuw voor te doen . Het is duidelijk
dat een complex geheel van verbeter-activiteiten niet in één keer kan worden ingevoerd .
Vanwege de veelheid van actie-punten dreigt het gevaar dat men zich in eerste instantie
richt op de zaken die zonder veel moeite kunnen worden gerealiseerd en minder gemakke-
lijk toekomt aan de grotere, meer strategische problemen . In dit geval zou het gehele
verbeterprogramma kunnen blijven steken i n het verfijnen en uitbreiden van afspraken en
procedures .
Het concept van de lerende organisatie impliceert ook het honoreren van het initiatief en
het probleemoplossend vermogen van de medewerkers. De huidige situatie bij IG-TV lijkt
nog steeds meer gekenmerkt te worden door 'top-down' dan 'bottom up'-vernieuwen .
Langs twee lijnen kan een aanzet tot verbetering worden géinitieerd :
In de eerste plaats heeft de workshop in Aken laten zien dat de medewerkers tal van
constructieve voorstellen kunnen en willen formuleren . Het Management Team zal het
aanwezige commitment kunnen stimuleren door binnen een redelijke termijn aan de
betrokkenen duidelijk te maken in hoeverre en op welke wijze hun voorstellen zullen
worden overgenomen.
In de tweede plaats zal het hanteren van het voorgestelde risico-analyse-model met zich
meebrengen dat een groep mensen in het bedrijf gemobiliseerd wordt om kritisch na te
denken over de risico's in een voorgenomen project . Het effect kan zijn dat deze mede-
werkers zich sterker nog dan voorheen zelf betrokken en -verantwoordelijk voelen voor het
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succesvol verloop van innovatieprojecten. Indien het risico-model eenmaal tot een staande
procedures van het bedrijf is geworden, mag gehoopt worden dat niet alleen het
management, maar ook een kring van medewerkers daaromheen zich bewust is van de
technische en organisatorische capaciteiten van het bedrijf op het vlak van innovatie en
gemotiveerd wordt om deze capaciteiten systematisch te vergroten .

In het onderzoek werd de structuur van de organisatie gezien als één van de elementen die
invloed uitoefenen op het succesvol verlopen van een innovatieproject . De vraag is gesteld
of het niet gewenst zou zijn een kortere lijn aan te brengen tussen de directeur (de
principaal van de innovatieprojecten) en de projectleider . In een inmiddels op gang
gebracht nieuw project (Black Matrix) is in de nieuwe projectstructuur daarin voorzien . De
lijn-structuur als zodanig is echter niet gewijzigd . Het is de vraag in hoeverre de ingevoerde
verandering niet slechts een deeloplossing biedt . De funktioneie chef van de projectleider
kan in de nieuwe constellatie worden 'overruled' door de directeur . Hoewel er afspraken
zijn gemaakt om elkaars competentie niet te schaden, geeft de oplossing misschien wel
een extra stimulans aan het project maar kunnen er tegelijkertijd competentieproblemen
tussen lijnfunctionarissen ontstaan .

Het verbeterplan zal stapsgewijs ingevoerd moeten worden . Zo is het ook geaccepteerd
door het MT. Het feit echter dat er geen helder projektplan is opgesteld waarin wordt
gespecificeerd wanneer welk verbeterpunt moet zijn gerealiseerd, leidt er toe dat de
verbeteracties steeds meer op zichzelf komen te staan en de samenhang verloren gaat .
Mogelijk was een meer projektmatige aanpak beter geweest . Het betrekken van de
medewerkers beneden het Management Team bij de verbeteracties is slechts in zeer
beperkte mate ter hand genomen . In september 1991 zal het totaal opnieuw worden
geëvalueerd in het MT . In de evaluatiebespreking van mei 1991 zijn de 'trekkers' voorzover
nodig opnieuw herinnerd aan hun opdracht. Er zijn toen ook afspraken gemaakt voor het
tussentijds afwikkelen van een aantal deeltaken .

Het realiseren van een enigszins omvangrijk verbeterprogramma vraagt ook om opleiding
en training van degenen die de werkzaamheden in het innovatie-trajekt daadwerkelijk
(anders) moeten uitvoeren . Een uitgebreide Project Start Up kan hieraan bijdragen . Een
aanzet daartoe is inmiddels gemaakt . Met verdere training en opleiding van de betrokkenen
via bijvoorbeeld workshops is nog geen begin gemaakt . Wellicht komt dit punt aan de orde
op het moment dat verschillende onderdelen van het verbeterprogramma zo ver zijn
uitgewerkt dat zij ingevoerd kunnen worden .

Samenvattend kunnen we constateren dat voor een deel het verbeterprogramma in werking
is getreden. De onderdelen hangen evenwel zo sterk met elkaar samen dat het effect van
afzonderlijke los van elkaar uitgevoerde activiteiten waarschijnlijk minder groot zal zijn . De
vraag in hoeverre we kunnen spreken van een succesvolle toepassing van het begrip
lerende organisatie kan op dit moment nog niet worden beantwoord. Daarbij dient in ieder
geval ook bedacht te worden dat dit begrip zelf nog niet geheel is uitgekritalliseerd . Wel is
duidelijk dat veranderingen in een organisatie van de omvang en traditie als IG-TV - ook
indien men serieus bereid is daaraan te werken - slechts langzaam op gang komen . Er
bestaat een risico dat het verbeterprogramma uiteindelijk stagneert op het boven
genoemde eerste niveau van veranderen zodat wel de regels en procedures worden
bijgesteld maar dat de vraag van het tweede niveau : komen de procedures, systemen en
strategieën met de daarachter liggende normen en waarden wel zelf ter discussie, niet of
veel minder uitvoerig aan de orde komt. Gezien vanuit de onderzoekers ligt de kritische
succesfactor in het accepteren en leren hanteren van het voorgestelde risico-analyse-
model. Indien dit model wordt gebruikt ontstaat als vanzelf een min of meer continu proces
van zelf-doorlichting en nadenken over verbetermogelijkheden in het produkt/proces-
innovatietraject.

11 .3 De wetenschappelijke relevantie van het onderzoek

In dit onderdeel van de nabeschouwing zal tenslotte worden stil gestaan bij het type en de
vorm van het organisatie-onderzoek dat heeft plaats gevonden . Hierbij komen vragen aan de
orde als de mate van betrouwbaarheid, de mate waarin de onderzoeksresuitaten generaliseer-
baar zijn en in hoeverre er sprake is van een theoretische onderbouwing van de onderzoeks-
resultaten.
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In "organisatie-onderzoek" [10] worden door van der Zwaan vier grondvormen van onderzoek
onderscheiden :
1 . verkennend of explorerend onderzoek ;
2. beschrijvend of descriptief onderzoek;
3. verklarend onderzoek ;
4. toetsend onderzoek.
Het criterium waarop deze indeling berust is de mate waarin het te verrichten onderzoek reeds
is uitgewerkt tot theorie .

Voor de opzet van het uit te voeren onderzoek worden verder zes typen van onderzoek
onderscheiden : het experiment, de gevalstudie, het comparatieve onderzoek, het evaluatie
onderzoek, het actieonderzoek en het simulatie onderzoek .

Tussen de grondvorm en het type onderzoek bestaat een zekere "natuurlijke verwantschap" .
De auteur geeft deze verwantschap weer via het volgende schema (zie figuur 9) .

grondvormen van onderzoek

type onderzoek verkenning beschrijving verklaring toetsing

1 . experiment
- laboratorium + +++
- veldexperiment + +++

2. geval studie
- momentopname +++ + +
- longitudinaal + +++ ++

3. comparatief-onderzoek
- momentopname ++ ++
- longitudinaal ++ ++

4. evaluatie-onderzoek + +++
5. aktie-onderzoek + + +
6. simulatie-onderzoek ++ ++ + +

+ dit type wordt soms gebruikt binnen deze grondvorm
++ dit type wordt nogal eens gebruikt binnen deze grondvorm
+++ dit type wordt dikwijls gebruikt binnen deze grondvorm

figuur 9. Verwantschap tussen grondvorm en type onderzoek [10] .

Het 80-FS onderzoek is zowel te typeren als een gevaistudie als een evaluatie onderzoek .

11 .3.1 Het 80-FS onderzoek: een gevaistudie

Het onderzoek naar het verloop van het 80-FS project is te typeren als een gevaistudie.
Een gevaistudie kan twee functies dienen [10] :
1 . verkenning van een nog onvoldoende doorzien probleem: oriëntatie, kennismaking ;
2. verdieping van het inzicht : door middel van verklaring, interpretatie en toetsing van

processen .

Bij het 80-FS onderzoek is sprake geweest van beide functies. Tijdens de oriënterende
interviews (zie paragraaf 4), hebben de onderzoekers gesproken met een aantal sleutelfiguren
om kennis te maken met de problematiek en ter algemene oriëntatie .
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De tweede functie kwam in beeld bij het meer gedetailleerd en nauwgezet bestuderen van de
aspecten van het probleem en de delen van de organisatie, waarbij via een conceptueel model
een nadere verklaring van verbanden en een verdere verdieping werd verkregen .

11 .3.2 Het 80-FS onderzoek: een evaluatieonderzoek

Het onderzoek naar het verloop van het 80-FS project is ook te typeren als een evaluatie-
onderzoek. Bij een evaluatie-onderzoek wordt nagegaan wat de effectiviteit is geweest van
allerlei ingrepen, maatregelen en acties .

Op het moment waarop met de evaluatie van het 80-FS project werd begonnen (september
1990), was het project reeds voor een belangrijk gedeelte ten einde . Voor de evaluatie van het
80-FS project is dus een reconstructie noodzakelijk geweest van het voorafgaande proces .

Bij evaluatie-onderzoek zijn verschillende varianten of subtypen denkbaar . In "organisatie-
onderzoek" [10J worden vijf varianten beschreven (zie ook figuur 10) .
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Legenda :
X - betreffende organisatie waarin ingreep plaatsvindt :
Y - een andere . maar vergelijkbare. organisatie :

.a--~ - vergelijking tussen twee werkelijk waargenomen organisaties .
a- -- e. - vergelijking tussen op tn werkelijk waargenomen organisatie en de

reconstructie ervan op t 1 .

figuur 10 Varianten van evaluatie-onderzoek [101 .

Deze vijf varianten zijn :

I de historische evaluatie, waarbij de geregistreerde huidige situatie wordt afgezet tegen een
reconstructie achteraf van de vroegere situatie ;

II de achteraf-experimentele situatie, hierbij vindt een vergelijking plaats met een andere
organisatie die vergelijkbaar wordt geacht maar waarin de betreffende ingreep niet heeft
plaats gehad ;

III de proces- of longitudinale evaluatie, waarbij een vergelijking plaats vindt tussen ver-
schillende momenten in de tijd binnen de organisatie waar de ingreep plaats vindt ;

IV de quasi-experimentele evaluatie, een combinatie van de varianten II en III ;
V de experimentele evaluatie, hierbij vindt een vergelijking plaats tussen verschillende

momenten in de tijd binnen de organisatie waar de ingreep plaats vindt en met een
organisatie waar de ingreep niet plaats vindt .

- Y~ i-X---- Y,

I

.0---11-
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De auteur constateert dat in de praktijk van het evaluatie-onderzoek, vooral variant 1 het meest
gangbaar Is en dat in het beste geval soms 11 en 111 toegepast worden .

Opgemerkt kan worden dat het goed is om bij evaluatie-onderzoek bedacht te zijn op de kans
op vertekening van de werkelijkheid .
Bij retrospectie wordt vaak uitgegaan van een logische opeenvolging en samenhang van
gebeurtenissen. Vanuit een deterministische visie veronderstellen we dan dat "het slechts op
deze wijze had kunnen verlopen" . Het toeval waardoor het verloop van gebeurtenissen kan
worden béinvloed, speelt hierbij een ondergeschikte rol . Argumenten of voorvallen die de
logische reconstructie niet ondersteunen worden gemakshalve "Vergeten", of krijgen een
bijgestelde interpretatie, zodanig dat deze passen binnen de dominante uitleg van het verloop .
Dit leidt tot een onderschatting van de mogelijk andere wijzen waarop bijvoorbeeld een
bepaald project had kunnen verlopen .
Een andere vorm van vertekening kan ontstaan door de wijze waarop het verloop door de
direct betrokkenen wordt weergegeven . De individuele rol binnen de context van de gebeurte-
nissen krijgt bij de betrokkenen een eigen kleuring. Tenslotte dient erop gewezen te worden
dat het achteraf veel makkelijker is om "belangrijke signalen" te onderkennen. Het gevaar
bestaat dat de Indruk wordt gewekt dat deze signalen ook vooraf even duidelijk te onder-
kennen waren .

11 .3.3 Het 80-FS onderzoek : geldigheid en generaliseerbaarheid .

Vragen rond de geldigheid en generaliseerbaarheid van het 80-FS onderzoek spitsen zich toe
op :
a. het conceptuele model van onderzoek dat is toegepast ;
b. de resultaten en conclusies van het 80-FS onderzoek ;
c. de aanbevelingen naar aanleiding van het 80-FS onderzoek

ad a. het conceptuele model van onderzoek .

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de evaluatie is een conceptueel model voor
het uit te voeren onderzoek gemaakt .
Het conceptuele model is ontwikkeld met als referentienorm de voorhanden zijnde literatuur op
het gebied van projectmanagement en produktinnovatie in het algemeen, en de literatuur op
het gebied van succes en falen bij (produktinnovatie)projecten in het bijzonder .
In paragraaf 11 .4 wordt deze literatuur kort toegelicht .
Bij het samenstellen van het conceptuele model heeft naast de beschikbare theorie, ook de
praktijkervaring van de onderzoekers meegespeeld als referentiekader. De bruikbaarheidstoets
van het conceptuele model heeft tijdens het onderzoek plaats gevonden via het proces van
verzamelen, verwerken, interpreteren en rapporteren van de gegevens en de onderzoeks-
resultaten die hiermee konden worden bereikt . Voor het specifieke 80-FS onderzoek is het
model goed bruikbaar gebleken .

Het model lijkt echter ook zeker toepasbaar bij onderzoek naar andere produktinnovatie
projecten binnen de IG-TV organisatie. Binnen het auditteam van het lopende "Black Matrix"
project blijkt het model als referentiekader eveneens te voldoen. Door toetsing van het model
op bruikbaarheid binnen het auditteam, verschuift het onderzoek van variant I(historische
evaluatie) naar variant ill (proces- of longitudinale evaluatie)

In hoeverre het onderzoeksmodel ook toepasbaar is bij onderzoek naar projecten buiten de
IG-TV organisatie zal naar verwachting afhangen van het niveau van beschouwing . De in het
model opgenomen omgevingselementen (concurrenten, moederorganisatie, afnemer c .q .
opdrachtgever en het concern) zullen aangepast dienen te worden naar de specifieke
bedrijfssituatie . Bij het 80-FS project speelden bijvoorbeeld leveranciers een ondergeschikte
rol. Kenmerkend voor de IG-TV organisatie is verder de plaats in de bedrijfskolom en het feit
dat er sprake is van één interne afnemer .
De op projectniveau onderscheiden elementen zijn naar verwachting wel generaliseerbaar .
Met onderzoek naar projecten binnen andere bedrijven kan het model verder getoetst worden
op bruikbaarheid, en voor zover nodig aangepast .
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ad b. de resultaten en conclusies van het 80-FS onderzoek .

Aan de resultaten en conclusies is een proces van vergelijken voorafgegaan . Bij het recon-
strueren van het projectverloop is als referentienorm gebruik gemaakt van het hierboven
beschreven conceptuele model, ontwikkeld vanuit de theorie en praktijkervaring .
Het reconstrueren van het projectverloop vond plaats door bij een relatief groot aantal
betrokkenen (totaal zijn er 24 personen gd(nterviewd) de visie op het projectverloop en de
specifieke bijdrage tot het project na te gaan .
Hiernaast vond vergelijking plaats door middel van het bestuderen van de bij het project
behorende documenten en besprekingsverslagen .
De toetsing van de gevonden onderzoeksresuitaten en conclusies heeft plaats gehad via een
drietal voordrachten binnen de IG-TV organisatie . Voor respectievelijk het managementteam,
de direct bij het project betrokken personen en de indirect betrokken personen werd het
conceptuele model en de onderzoeksresuitaten en conclusies gepresenteerd . Hiernaast zijn de
resultaten en conclusies van het onderzoek uitvoerig besproken met de persoon die tijdens het
80-FS project werkzaam was als hoofd procesontwikkeling en verder met het hoofd 0&E en
de projectleider van het 80-FS .
Zowel bij de presentaties als bij het bespreken van de schriftelijke rapportage bleek dat de
onderzoeksresuitaten en conclusies als zeer herkenbaar en valide werden ervaren.

ad c. de aanbevelingen naar aanleiding van het 80-FS onderzoek .

De aanbevelingen die gemaakt zijn naar aanleiding van het 80-FS onderzoek stijgen uit boven
het specifieke 80-FS project, aangezien deze een betere organisatie en management van
toekomstige projecten bij de IG-TV beogen ; de aanbevelingspunten zijn ontwikkeld en
ontworpen op basis van een totaalbeeld van de situatie voor projecten binnen de IG-TV
organisatie . In hoeverre de aanbevolen maatregelen inderdaad zullen leiden tot een betere
organisatie en management van produktinnovatie valt nu nog niet vast te stellen . Alhoewel het
management van de IG-TV organisatie de aanbevelingspunten heeft overgenomen, en de
uitwerking concreet heeft toegewezen aan leden van het managementteam, verkeert het traject
van uitwerking en invoering van de aanbevelingspunten nog in een beginfase . Verder onder-
zoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de voorgestelde veranderingen daadwerkelijk worden
overgenomen en wat het effect hiervan is op een betere organisatie en management van
produktinnovatieprojecten .
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Bijlage 2.

Overzicht geïnterviewde personen

IG-TV directie:
- van der Werf
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- Van de Heuvel
- Jansen
- Van Otterloo
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- Turner
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IG-TV produktie :
- Ehrlich

Eichstadt
- Goldsmidt
- Kruger
- Mansfelt
- Poque
- Wiese

IG-TV stafafdelingen :
- Cappendijk
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- Leinholtz
- van der Ploeg
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