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VOORWOORD 

In dit verslag worden de resultaten van mijn Zelfstandig Onderzoek in het kader van 
het project "Automation Project Management" van het hoofdkantoor van Organon 
Teknika te Turnhout gepresenteerd. 

Tevens vormt het Zelfstandig Onderzoek het afsluitende onderdeel van mijn studie 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. De opdracht is 
uitgevoerd voor de vakgroep Organisatiekunde. 

Hierbij wil ik de leden van de begeleidings-en beoordelingscommissie, ir. A Nagel, 
prof. dr. Th. Hemelmans en ir. H. van der Hek, bedanken voor hun ondersteuning. 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn bedrijfsbegeleiders ir. Th. Lenssen en ing. 
AJ. van Dijk, en naar de heer L. Kroep voor zijn vaktechnische inbreng. 
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2. SAMENVATTING 

Dit rapport maakt deel uit van het project "Automation Project Management" van 
Organon Teknika te Turnhout. Voorafgaande aan mijn afstudeeronderzoek is reeds 
een definitie studie uitgevoerd, de hieruit gedestilleerde probleemstelling vormt de 
basis voor dit rapport. Naast dit rapport, dat primair is opgesteld voor de vakgroep 
Organisatiekunde van de faculteit Bedrijfskunde aan de TUE, zal nog een specifiek 
bedrijfsrapport opgesteld worden. Dit rapport zal bestaan uit een uitwerking van de 
evaluatie van de beschouwde alternatieven aan de hand van de opgestelde basis 
criteria en de onderbouwing van de gemaakte selectie. Dit ter informatie van de 
overige OT-sites die in de oorspronkelijke benadering deelnamen aan het APM
project. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in de afdeling Medical Instruments & Devices, 
gevestigd in het hoofdkantoor van Organon Teknika te Turnhout. Organon Teknika 
is een werkmaatschappij uit de Akzo Pharma divisie, en richt zich op de ontwikkeling 
van ziekenhuis produkten. 

De complexe multi project omgeving waarbinnen de afdeling MI&D moet 
functioneren, leidt tot een aantal problemen. Deze problemen werden vertaald in 
mijn afstudeeropdracht: 

1. Evaluatie en selectie van een geschikt project management pakket voor de 
afdeling MI&D van Organon Teknika Turnhout 

2. V oorbereiding van een definitieve installatie van een dergelijk systeem. 

3. Formuleren van (organisatorische) aanbevelingen om effectief gebruik van 
het PM-systeem te stimuleren 

Voor de uitvoering van deze opdracht is de standaard fasering van de SDM 
aangepast aan de specifieke kenmerken van het APM-project. De uitvoering van de 
opdracht heeft plaatsgevonden door middel van overleg met OT -medewerkers en 
PM-software leveranciers, literatuurstudie, gesprekken met huidige gebruikers van 
PM-software en het testen van een aantal pakketten. 
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De onderdelen van de voorgaande opdrachtformulering worden respectievelijk 
beantwoord door de volgende (basis) resultaten: 

1. Een advies ten aanzien van een project management pakket van de nieuwe 
generatie 

2. Een advies ten aanzien van een stapsgewijze implementatie van het 
geselecteerde systeem 

3. Een advies ten aanzien van de invoering van een project management functie 
en een meer integrale benadering van de onderhanden projecten 

In termen van de opgestelde fasering is fase 2 (evaluatie en selectie) voltooid en is 
een aanzet gedaan met betrekking tot de daarop volgende implementatiefase. De 
evaluatie en selectie fase wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6, de opzet van de 
implementatiefase in het daarop volgende hoofdstuk. 
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3. ORGANON TEKNIKA 

3.1 

Het AKZO concern kent een produktgerichte divisiestruktuur. Een van de 
onderscheiden divisies binnen deze chemie-gigant is Akzo Pharma. Zoals de naam 
eigenlijk al verraadt richt deze divisie zich op de pharmaceutische wereld. Deze 
wereld is echter nog steeds enorm breed. Daarom onderkent men binnen A.kzo 
Pharma opnieuw een produktgerichte specialisatie in de vorm van een vijftal 
werkmaatschappijen: 

a. Organon: ethische preparaten (receptplichtige geneesmiddelen voor 
apotheken) 

b. Chefaro: populaire preparaten ( receptvrije geneesmiddelen) 

c. Diosynth: grondstoffen voor de pharmaceutische industrie 

d. Intervet: diergeneeskundige preparaten 

e. Organon Teknika: ziekenhuis-produkten 

Organon Teknika is ontstaan uit een afsplitsing van de werkmaatschappij Organon. 
De ziekenhuis-produkten die deel uitmaakten van het pakket van Organon, 
benodigden een andere specialistische kennis en aanpak vergeleken met de 
produkten uit de huisartsenpraktijk. 
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3.2 Ontwikkeling 

Sinds de afsplitsing van Organon in 1972 is Organon Teknika aanzienlijk gegroeid, 
het is nu een internationale onderneming met een veertigtal eigen (R&D-, 
produktie-, en verkoop-) vestigingen. Daarnaast wordt Organon Teknika 
vertegenwoordigd in een verder dertigtal landen door agenten. Met name voor het 
USA-gedeelte werd de doorgemaakte groei voornamelijk veroorzaakt door een 
aantal vrij recente acquisities. In figuur [3.1] wordt de snelle groei van Organon 
Teknika duidelijk weergegeven aan de hand van indexcijfers van de verkoop vanaf 
1976. 

F:guur 3.1: 
Organon Teknika blijft groeien. 

ORGANON TEI<J'>liKA 
"'()()(CI.IU!S ~OOI' 

~T~----------~~~~~----------~ 

=i 

JOO~ 

.:oo ... 

~~ ~/:~~ 
r----: r--" ,- • .// ' • ,.-/ / ,/ /< J 

--::""': ( / ~ V • "-', ' " ~ ,., 4 ..-'' .', ~ 
~ v:,/~'J r~, ,· ..-~ .. ~ ,/ i,/, .• , ~ .,--/."' 

'DO----, r7"":"J ~ ~/ '(/./ ( . i i// 1 o/,' ~ y' ",.. • _,..//,' 

•. • ."' ///·t r././ y- /,· ~ ~-'./ ~ .. / / • " , • "", .• " / • "- • ..- · • 
.. -.1V//1V/ ~.·.t..-·,'/1.,.. 1/.•". '",/·.A 
,.' ~ V/ /1 V/ ~ ,.-/ / ,~ r /4 ;. , , ;,..- ,... ., ~ 

Het hoofdkantoor van Organon Teknika is sinds 1980 gevestigd in Turnhout 
(Belgie). Naast de functie als hoofdkantoor voor de Organon Teknika Group, is in 
Turnhout tevens één van de grootste R&D-afdelingen gevestigd. Hoewel Organon 
Teknika ook een aantal eigen produktie sites heeft ligt het accent duidelijk op R&D 
en marketing. Innovatie, zowel vanuit technologische mogelijkheden als op basis van 
in de markt gesignaleerde behoeften, is een key factor ter bereiking van de 
organisatiedoelen. Produktie is hierbij ondergeschikt en kan eventueel zelfs worden 
uitbesteed. Bij het hoofdkantoor in Turnhout werken ongeveer 200 mensen, de 
afdeling MI&D neemt er hiervan 50 voor haar rekening. Een organisatieschema van 
OT is opgenomen in bijlage [111]. 

Onder de noemer Research and Development vallen een aantal opnieuw 
produktgeorienteerde subafdelingen. De afdeling Medical Instruments and Devices, 
waarbinnen ik mijn zelfstandig onderzoek uitvoer, is er daar één van. Daarnaast 
bestaan de afdelingen diagnostics en therapeutics. De afdeling MI&D bestaat uit 
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drie sectoren: ECHT-Research, Development Instrumentsen Development Devices. 
Ter ondersteuning van deze sectoren worden vijf functionele stafafdelingen 
onderscheiden [bijlage IV]. 

3.3 Prodokten 

Organon Teknika concentreert zich op de volgende specialistische produktgroepen: 

* anesthesiology 
* hemostasis laboratory 
* clinicallaboratory 
* research diagnostics 
* nephrology 
*blood bank 

In het nog vrij korte bestaan van Organon Teknika wist men binnen de bestreken 
marktsegmenten een behoorlijk marktaandeel te verwerven. Het onderstaande 
overzicht moge hiervan getuige zijn [Figuur 3.2]. 

I 
Produkt 

I 
aarktaaDdeel aar kt 

All muscle relaxants 34% worldwide 
Long acting muscle relaxants 74% worldwide 

Urine pregnancy tests 25% worldwide 
Thyroid RIA tests 13% worldwide 
Rubella tests 47% europe 

Hepatitis screening 35% europe 
HTLV-III screening (AIDS) 35% worldwide 
Blood bank products 6% worldwide 
Leucocyte remaval filters 31% europe 

Hemostasis products 25% worldwide 
Hollow fiber dialyzers 12% europejusa 

Fipur 3.Z: Ow:rzicbt van bet marttaandeel van OT voor een aantal produltten. 
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3.4 Medical instruments and devices. 

De produktontwikkelingsgroep Medica! Instruments & Devices is één van de 
grootste R&D afdelingen van OT, de organisatie van de afdeling waarin ruim 50 
mensen werken wordt weergegeven in bijlage [IV]. 
De afdeling MI&D neemt de research projecten op E.C.B.T.-gebied, en de 
ontwikkelings en modificatieprojecten voor instruments en devices voor haar 
rekening. In totaal wordt er aan ongeveer 140 projecten (80 R&D; 60 modificatie) 
gelijktijdig gewerkt. Deze projecten vormen volgens de definitie die Kamphuis [11] in 
zijn afstudeerverslag hanteert één project portfolio, in de zin dat een projectportfolio 
bestaat uit projecten die gebruik maken van dezelfde capaciteits bronnen. De 
(begrensde) beschikbaarheid van deze capaciteitsbronnen (afdelingsmedewerkers) 
vormt de basis voor resource scheduling. 

De medewerkers van MI&D kunnen worden onderverdeeld in vijf categorien: 

1. MI&D-management: bestaande uit de specific produkt development manager 
en de coordinatoren van de eerder genoemde drie sectoren. 

2. Projectleiders: van research en development projecten 

3. Afdelingshoofden: van de afdelingen quality engineering, mechanical 
engineering, medica! support, experimental produktion, en software & 
electrooie development 

4. Afdelingsmedewerkers: de eigenlijke capaciteitsbronnen 

5. Indirekt MI&D-personeel 

De eerste drie categorien worden verder uitgewerkt in de paragrafen 3.4.1 t/m 3.4.4, 
daarnaast worden de functionele eisen die resulteerden uit de definitie studie 
samengevat in paragraaf 3.4.5. Deze functionele eisen komen vooral in de selectie 
criteria met betrekking tot effectiviteit tot uiting [Bijlage IX]. 

I 
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3. 4.1 Specijic produkt development manager 

De specific produkt development manager, mijn bedrijfsbegeleider dhr. Lenssen, is 
het hoofd van de afdeling MI&D. Hij is verantwoordelijk voor de taktische invulling 
van de projectportfolio en het toekennen van operationele prioriteiten daarbinnen. 
Om verantwoorde beslissingen hieromtrent te kunnen nemen heeft hij inzicht nodig 
in de gevolgen van een dergelijke beslissing. Naast het beheer van de project 
portfolio heeft dhr. Lenssen een aantal algemene management taken zoals 
budgettering, prestatiebeheersing, en het geven van clearances voor 
projectcontinuatie. Hij maakt eveneens deel uit van het R&D-management. 

3.4.2 E.C.B. T.-researchjinstrumentsjdevices 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt onderscheidt men binnen de afdeling MI&D een 
drietal sectoren. Dit onderscheid is zowel gemaakt op functionele basis als op 
produkt gerichte basis. E.C.B.T. (extra corporeal blood treatment) houdt zich bezig 
met research, instruments en devices beide met development. Aan het hoofd van 
elke sector staat een coordinator. In de eerder gemaakte opsplitsing heb ik deze 
coordinatoren gerekend tot de groep MI&D management. In wezen is hun functie 
vergelijkbaar met die van de specific produkt development manager zij het dat hun 
aandachtsgebied beperkt is tot één van de drie sectoren. De scope van deze 
coordinatoren is juist één aggregatieniveau hoger dan dat van de projectleiders, zij 
coordineren dan ook alle projectleiders uit hun aandachtsgebied. 

3.4.3 Projectleiders 

De projectleiders beheren ieder een aantal projecten uit de projectportfolio. Een 
projectleider behoort tot één van de bovenstaande sectoren. De voornaamste taak 
van de projectleiders is het managen van projecten met de nadruk op de aspecten tijd 
en kosten. Daartoe stellen zij in eerste instantie een initiele planning op. Deze 
initiele planning bestaat uit het onderscheiden van een aantal globale aktiviteiten in 
combinatie met de bijbehorende streefdata. Deze globale aktiviteiten worden dan 
toegewezen aan de verschillende functionele afdelingen of uitbesteed aan derden. 
Vervolgens verzorgt de projectleider de voortgangscontrole en de milestone
rapportage aan het management van MI&D. Met betrekking tot de betrokkenheid 
van de projectleiders ten aanzien van inhoudelijke project aspecten op detailniveau 
bestaan verschillen van project-leider tot projectleider. Andersom geldt overigens 
hetzelfde voor de afdelingshoofden. 

I 
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3. 4. 4 Afdelingshoofden 

De hoofden van de functionele afdelingen richten zich op de planning en beheersing 
van de projecten op detail niveau. De afdelingshoofden richten zich daarbij primair 
op de inhoudelijke kwaliteit van de uitvoering. De functionele afdelingen 
waarborgen de inbreng van de voordelen van een functionele structuur in de project 
matrix organisatie. Op dit niveau worden de basisgegevens gegenereerd voor het 
totale project management systeem. Deze basisgegevens bestaan uit gegevens met 
betrekking tot de capaciteitsbronnen, de detailplanning en de projectvoortgang (tijd 
en kosten). Binnen de basisgegevens ligt het zwaartepunt op de beschikbaarheid van 
de capaciteitsbronnen (afdelings-medewerkers), de overige gegevens worden immers 
hieruit afgeleid op basis van de door de projectleiders opgestelde globale planningen. 
De capaciteitsbronnen vormen de basis voor de totale projectportfolio, en gezien de 
altijd aanwezige tijdsdruk in een R&D-omgeving vormen zij één van de twee 
bottlenecks. De kostenfactor is de andere bottleneck. De kostenaspecten begrenzen 
de mogelijkheden van de afdeling om tegemoet te komen aan de tijdsdruk. Doordat 
binnen MI&D veelvuldig gebruik wordt gemaakt van externe medewerkers 
verschuift een gedeelte van deze trade off tussen tijd en kosten van management 
niveau naar het niveau van de afdelingshoofden. Het afdelingsbudget is in deze 
overweging de belangrijkste constraint. 

In de huidige situatie heeft een afdelingshoofd, analoog aan het onderscheid dat 
Botter [ 4] maakt, vooral een functionele en een hierarchische relatie tot de 
medewerkers van zijn afdeling, daarnaast loopt de operationele relatie ook via hem. 
De projectleider is namelijk weliswaar verantwoordelijk voor de operationele 
aspecten van het project management binnen MI&D, bij de uitvoering van zijn taak 
komt hij in principe slechts in aanraking met de afdelingshoofden. Zijn operationele 
relatie tot de afdelingsmedewerkers is daarmede slechts indirekt. 
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3.4.5 Functionele taken Ml&D 

A] M!&D-mana~ement 

• samenstellen optimale projectportfolio 
• prioriteitsstelling op projectniveau 
• oplossen van interproject conflicten 
• budgettering 
• budgetbewaking 
• goal setting 
• rapportage aan R&D-management 
• beoordelen van clearance-aanvragen 
• "algemeen management" MI&D 

B] Projectleiders 

• project management voor een aantal projecten, met de nadruk op leadtimes 
en kosten 

• opstellen van een globaal projectplan 
• rapportage aan MI&D-management 
• het aanvragen van clearances 
• overleg met de afdelingshoofden over de projectplanning 
* overleg met de afdelingshoofden over de project voortgang 

C] Afdelin&:>hoofden 

• bewaking afdelingsbudget 
* detaillering van globale aktiviteiten 
* overleg met projectleiders over de projectplanning 
* overleg met projectleiders over de projectvoortgang 
* overleg met afdelingsmedewerkers over de detailplanning 
* rapportage aan MI&D-management 
* voortgangsbewaking op detail aktiviteiten niveau 
* kwaliteitsbewaking 
* taken voortvloeiend uit de hierarchische relatie tot de afdelingsmedewerkers 
* contact met leveranciers van externe resources 
* afstemmen van beschikbare en benodigde hoeveelheden resources 

I ._,_ 
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Flpur 3.3: Het afstemmen van beschikbare en benodigde resources 

D] AfdelinKSmedewerkers 

• uitvoeren van detailaktiviteiten 
• voortgangsrapportage aan afdelingshoofden 
• overleg met het afdelingshoofd over de detailplanning 

Paszina;l4 
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4.0PDRACHT 

4.1 Uitgangspunten en afbakening 

Eind 1985 resulteerden een aantal behoeften op het gebied van project management 
tot het in het leven roepen van het project "automation project monitoring" (APM). 
De gesignaleerde behoeften werden nader gespecificeerd door middel van een 
definitie studie, waarvan de eindresultaten opgenomen zijn in bijlage [V]. Deze 
definitie studie werd uitgevoerd door een project team op management niveau, 
waarvan tevens een bedrijfskunde student van de RU Groningen deel uitmaakte. 

In het "end report definition study" worden een aantal projecttypen onderscheiden. 
Zo onderscheidt men research- development- en modificatieprojecten (R&D); 
registration- en marketingprojecten. Oorspronkelijk omvatte het project het geheel 
van projecten binnen Organon Teknika Turnhout, inclusief marketing en registration 
projecten. Gedurende de definitiestudie bleek deze opzet veel te ruim, en ging men 
zich steeds meer concentreren op R&D-projecten van de afdeling MI&D. Deze lijn 
is doorgetrokken bij de initialisatie van het vervolg op de definitiestudie. 

De gehanteerde projectdefinitie is vrij arbitrair, in feite is er sprake van 
deelprojecten. Door deelprojecten te beschouwen als afzonderlijke projecten handelt 
men in strijd met de Systems Management filosofie en werkt men een verlies aan 
integratie in de hand (4,19]. Hoewel dit gevaar onderkend wordt is toch besloten de 
scope van het APM-project te beperken tot MI&D. Hiervoor kunnen de volgende 
argumenten genoemd worden: 

• Project management is het meest complex in de afdeling MI&D, als men voor 
deze afdeling een adequate oplossing kan vinden, dan moet het voor de 
andere organisatie delen ook mogelijk zijn, mits de gekozen oplossing 
voldoende flexibiliteit herbergt. In de afdeling MI&D is project management 
mede zo complex omdat de gedetailleerde planning direkt gebaseerd wordt 
op aktiviteitsduren en benodigde resources. De overige deelprojecten werken 
voornamelijk op een hoger aggregatie-niveau, op basis van event planning. 
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* De afdeling MI&D is de grootste R&D-afdeling te Turnhout, de basis voor 
elk project (in systems management termen) wordt gelegd in het R&D 
gedeelte. De overige deelprojecten bouwen voort op de vorderingen in dit 
gedeelte. Succes in de R&D-fase is een voorwaarde voor mogelijk succes in 
de opvolgende fasen. 

* Om het onderzoek overzichtelijk en praktisch werkbaar te houden is het beter 
om de scope in eerste instantie te beperken. De noodzaak hiertoe wordt nog 
eens beklemtoond door het demonstratie karakter van de pilot fase. 

De Information manager, dhr. van Dijk heeft een overall plan opgesteld voor het 
totale project [Bijlage VI]. Mijn opdracht maakt deel uit van dit plan van aanpak 
voor Organon Teknika worldwide. Als lid van de locale stuurgroep te Turnhout 
beperkt mijn onderzoeksgebied zich volledig tot de afdeling MI&D aldaar. 

4.2 Uitwerking probleemstelling. 

De resultaten van de definitie studie vormen tesamen met de afstudeer-scriptie van 
dhr. Kamphuis de basis voor de start van mijn onderzoek. Eén van de belangrijkste 
punten uit het rapport is de erin opgenomen problemenlijst Deze problemenlijst is 
gebaseerd op gesprekken van Kamphuis met diverse OT-medewerkers, ook van 
buiten de afdeling MI&D. De opgesomde problemen kunnen samengevat worden in 
een aantal begrippen: een tekort aan inzicht, coordinatie, standaardisatie, en 
integratie ten aanzien van het totale project management gebeuren. Verder 
uitgewerkt kom ik voor de afdeling MI&D tot een zestal hoofdproblemen: 

a. Inconsistente en/ of niet actuele informatie. 

b. Tekort aan informatie (niveau 1): Portfolio management 

De gevolgen van de diverse interproject interacties zijn niet duidelijk. Als 
gevolg daarvan wordt het beheer van de project portfolio op taktisch niveau 
ernstig bemoeilijkt. 
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c. Tekort aan informatie (niveau 2): Project management 

Intraproject relaties en interakties tussen de diverse projectelementen zijn 
niet duidelijk. Als gevolg daarvan wordt effectieve voortgangsbewaking 
bemoeilijkt. 

d. Tekort aan informatie (niveau 3): Afdelings management 

Projectelementen, zoals aktiviteitsduren, beschikbare en benodigde resources, 
zijn moeilijk in te vullen of te achterhalen. Gedeeltelijk is dit overigens te 
wijten aan de "natuurlijke" onzekerheid die een R&D-omgeving nu eenmaal 
herbergt. 

e. De integratie tussen het projectmanagement gebeuren en de overige 
beheersingssystemen, respectievelijk andere afdelingen voldoet niet. Het gaat 
dan in eerste instantie voornamelijk om het aspect kostenbeheersing. Later 
kan ook nog aandacht geschonken worden aan relaties tussen projecten van 
verschillende afdelingen, zoals registratie en marktintroduktie-projecten. 

f. Organisatorische onderbouwing: bij de oplossing van bovenstaande problemen, 
mede met behulp van een geautomatiseerd hulpmiddel, dient men tevens 
bijzondere aandacht te schenken aan de organisatorische onderbouwing van 
het uiteindelijke, integrale systeem, om effectief project management 
mogelijk te maken. De huidige organisatie beantwoordt hier vooralsnog 
onvoldoende aan. 

Eén van de belangrijkste aanwijsbare oorzaken van bovengenoemde problemen is 
het ontbreken van de benodigde tijd voor het handmatig herplannen van projecten. 
Door de grote onzekerheden die R&D met zich meebrengt is de behoefte aan 
herziening van de planning aan de orde van de dag. Daarnaast lopen er in de 
afdeling MI&D een groot aantal projecten gelijktijdig, en deze projecten maken ook 
nog eens gebruik van dezelfde capaciteitsgroepen. De vele onderlinge relaties 
resulteren in een hoge mate van complexiteit, deze complexiteit kan in de huidige 
situatie onmogelijk handmatig ontrafeld worden. De bovenstaande elementen en 
hun onderlinge relaties worden verduidelijkt in figuur 4.1. 
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De invoering van een geautomatiseerd hulpmiddel voor project management is geen 
doel op zich. Het is slechts een mogelijk alternatief in de aanpak van de huidige 
problematiek. Een ander alternatief is bijvoorbeeld een organisatorische benadering 
of een combinatie daarvan met automatiserings-mogelijkheden. Het laatste punt van 
de probleemformulering (f) geeft reeds aan dat uiteindelijk een dergelijke 
combinatie toch benodigd is om het systeem effectief te kunnen laten functioneren. 
De invulling van deze combinatie is tevens sterk afhankelijk van de uiteindelijke 
fasering van de invoering van het systeem. 

Het uiteindelijke succes van het project kan (m.n. voor de afdeling MI&D) onder 
andere gerelateerd worden aan de volgende resultaten: 

4.3 

* eenvoudige en anticiperende beheersing op alle niveau's door actuele, 
dedicated informatie 

* verkorting van de gemiddelde doorlooptijden 
* uniformiteit ten aanzien van de werkwijze van, in eerste instantie, de afdeling 

MI&D 
* efficient gebruik van capaciteitsbronnen 
* een duidelijke consistente gegevensstructuur 
* geïntegreerde bijdrage tot het totale automatiserings-pmees 

Bijstelling afbakening 

De genoemde problemen vormden het uitgangspunt voor de evaluatie en selektie 
van een geschikt softwarepakket. In de definitie studie werden reeds een aantal 
pakketten bekeken en uiteindelijk rolde hier een aanbeveling uit voor het pakket 
VISION. Men besloot een micro versie van dit pakket in de vorm van een pilot te 
gaan testen. Dit was de stand van zaken bij de aanvang van mijn onderzoek. Ten 
aanzien van het pakket rezen echter reeds een aantal serieuze bezwaren tijdens de 
eerste testfase. Deze waren de aanleiding tot het ophouden van de geplande 
procedure zoals deze beschreven werd in het oorspronkelijke project-continuatie 
voorstel van dhr. van Dijk. Na overleg met de leverancier, deskundigen en een 
verdere evaluatie resteerden nog een fors aantal bezwaren, zodat werd besloten het 
aantal alternatieven (selectief) uit te breiden. 

I ·-..-
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4.4 Opdracht. 
Uit het voorgaande volgt mijn opdracht: 

1. Evaluatie en selectie van een geschikt project management systeem voor de 
afdeling Medical Instruments and Devices van Organon Teknika Turnhout. 

2. Voorbereiding van de definitieve installatie van een dergelijk systeem. 

3. Beschrijven van de organisatorische consequenties om effectief gebruik van 
het systeem te stimuleren. 

De opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van de Systems Development 
Methodology [27], deze aanpak wordt uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 
In termen van de SOM-fasering zoals ik die heb aangepast voor deze specifieke 
situatie omvat mijn opdracht de gehele fase 2 en een aanzet tot fase 3/4. 

I 
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5. ONDERZOEKSOPZET 

5.1 Introduktie van de SDM 

SOM is een methode voor het specificeren, ontwerpen, realiseren, invoeren en 
beheren van geautomatiseerde informatiesystemen [26]. De geheel herziene versie 
van deze methode, die dateert uit 1985, heb ik genomen als uitgangspunt voor mijn 
zelfstandig onderzoek [27]. De SOM methode is mede ontwikkeld door dhr. H.B. 
Eilers, medewerker van AKZO. Volgens de opdracht formulering van dhr. Kamphuis 
zou ook de definitie studie in SOM termen geïnterpreteerd worden, dit komt in het 
end report definition study niet duidelijk naar voren. In grote lijnen beantwoord dit 
rapport echter wel aan de SOM- invulling van deze fase, zij het dat weinig aandacht 
besteed wordt aan de invulling cq planning van de overige fasen. 

De SOM biedt in de standaard vorm niet een alom toepasbare "kant en klaar"
oplossing, ook de auteurs beseffen dit. Het is echter zeer wel mogelijk voor een zeer 
breed scala van toepassingen, om in bepaalde mate gebruik te maken van het 
gedetailleerde SOM-raamwerk. Volgens de auteurs is de SOM behalve voor 
beheersings- en beslissingssystemen, ook bruikbaar voor specifieke computer 
applicaties en kantoorautomatisering. Bij gebruik van de SOM buiten het primaire 
doelgebied is het echter wel noodzakelijk de standaard vorm aan te passen aan de 
specifieke karakteristieken van het beoogde systeem. In de uitgebreide SOM 
beschrijving worden hiervoor overigens reeds een aantal handvatten gegeven. 
Daarnaast kan men het gebruik van de SOM ook nog naar eigen inzicht invullen 
voor wat betreft het te hanteren detailleringsniveau. Dit laatste is mijn inziens 
noodzakelijk om tot een werkbaar geheel te kunnen komen. In die zin heb ik mij 
beperkt tot een aangepaste versie van de globale SOM fasering, waarbij ik de verder 
gedetailleerde fasering als checklist en referentie heb gehanteerd. 

I 
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Deze standaard SOM-fasering moet voor de selectie en invoering van een 
"standaard" project management pakket via een aantal ingangen aangepast worden. 
De uiteindelijke aanpassing van de fasering zal plaatsvinden op basis van een 
synthese van de verschillende individuele aanpassings-behoeften. In bijlage [VII] is 
een uitgebreide uitwerking per invalshoek opgenomen. De auteurs noemen de 
volgende relevante invalshoeken voor een dergelijke aanpassing: 

* relatief kleine projecten: 

Voortvloeiend uit de gekozen opzet van het APM-project voldoen een aantal 
kenmerken van dit project aan de voorwaarden voor aanpassing van de SDM volgens 
deze invalshoek. Onder deze kenmerken vallen met name de beperkte scope en het 
geringe aantal direkt betrokkenen cq. uitvoerenden. De term klein mag overigens 
zeker niet vertaald worden naar eenvoudig of minder belangrijk. De gevolgen van de 
kleinschalige aanpak komen tot uiting in het ineenschuiven van de standaardfasering. 

* het gebruik van prototyping 

Het gebruik van prototyping is een mogelijke methode bij een iteratieve 
systeemontwikkelings-strategie. Sernelmans raadt een dergelijke strategie aan in het 
geval van een hoge mate van onzekerheid [3]. Het terrein waarop Organon Teknika 
zich wenst te begeven, alsmede de beperkte ervaring met geautomatiseerde project 
management systemen beantwoorden aan deze omgevingsomschrijving. 

I 
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De iteratieve benadering maakt minimalisatie van de discrepantie tussen de 
gespecificeerde behoeften en het uiteindelijke resultaat mogelijk. Binnen het APM
project zijn enkele zwaartepunten met betrekking tot prototyping te herkennen. Ten 
eerste in het evaluatie en selectie proces, vervolgens tijdens het aanscherpen van de 
behoeften en de applicatiebouw, en tenslotte fungeert APM-MI&D op een hoger 
aggregatieniveau als prototype binnen Organon Teknika. 
De reden van het gebruik van prototyping schuilt zoals vermeld voornamelijk in de 
reduktie van de mate van onzekerheid op een specifiek tijdstip. Dwingende 
voorwaarden zijn hierbij gebruikersparticipatie, management conunitment en 
voldoende, gekwalificeerde direkte projectmedewerkers. De reduktie van 
communicatieproblemen tussen gebruikers en informatiespecialisten, hogere 
acceptatiekansen en de frequente terugkoppelings- en bijsturingsmogelijkheden 
vormen de voornaamste voordelen van het gebruik van prototyping. De grootste 
nadelen van prototyping zijn de benodigde tijd tot het einddoel en het gevaar dat 
men zich te snel concentreert op pragmatische aspecten. Het is zaak de grote lijn 
goed in het oog te houden. 

* applicatie pakketten i.p.v. eigen ontwerp 

Standaard programrnatuur neemt een steeds belangrijkere rol in in de huidige 
informatiewereld. Dit is onder andere het gevolg van de hieronder genoemde 
voordelen van het gebruik van standaardsoftware. Daarnaast komen dezelfde of 
grotendeels vergelijkbare problemen voor in vele organisaties. De individuele 
ontwikkeling van software bij ieder van deze organisaties komt dan neer op het 
telkens opnieuw uitvinden van het wiel. Met name geldt dit voor grotere of 
veelvuldig toegepaste informatiesystemen, omdat hierbij de evaluatie- en selectie 
kosten gemakkelijk te verantwoorden zijn in het licht van de totale kosten. Het 
gebruik van standaard programrnatuur die elke vorm van flexibiliteit ontbeerd kan 
een ernstige hinderpaal zijn voor het gebruik van prototyping. 

voordelen van standaard software 

1. Besparing van ontwikkelingskosten. De kosten van de ontwikkeling van de 
standaard software kunnen door de producent worden afgewenteld over een 
aantal uiteindelijke gebruikers. 

I 
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2. Besparing van ontwikkelingstijd. Dit voordeel heeft twee kanten:Ten eerste, 
tijdsbesparing kan met name in het geval van een grote, urgente behoefte aan 
een dergelijk informatiesysteem een zeer belangrijke factor zijn, ook uit 
kostenoogpunt Ten tweede bespaart men op de vraag naar 
ontwikkelcapaciteit, dit is vooral van belang in een situatie met een krappe 
bezetting van de automatiserings-afdeling. Het bouwen van een project 
management systeem vereist daarnaast veel specifieke know how, deze is niet 
beschikbaar. 

3. Het omzeilen van een aantal kinderziektes die bij eigen ontwikkeling 
gegarandeerd voorkomen. Dit argument gaat met name op als het standaard 
pakket reeds een tijd op de markt is, en ook door verschillende organisaties 
gebruikt wordt. Tevens heeft een dergelijk pakket vaak reeds een aantal 
bijstellingen ondergaan, geent op de specifieke gebruikersomgeving waar het 
pakket voor ontwikkeld is. 

4. De mogelijkheid tot het bijwonen van demonstraties, het testen van 
verschillende alternatieven en het raadplegen van huidige gebruikers. 

Gevaren van standaard software 

1. Het pakket kan slecht aansluiten op specifieke organisatiekenmerken, zodat 
het geheel onvoldoende werkbaar wordt en de acceptatiekansen afnemen. 

2. Het aanpassen van een standaard pakket aan de wensen van de organisatie 
kan gepaard gaan met forse extra kosten, zeker als men voor deze "tailoring" 
afhankelijk is van de leverancier. Het gebruik van vierde generatietalen kan 
hiervoor een oplossing bieden. 

3. Gesloten standaard pakketten kunnen integratie-problemen te weeg brengen 
ten aanzien van andere informatiesystemen, indien niet is voorzien in 
bruikbare interfaces. 

4. Wegvallen van een leverancier of het niet langer ondersteunen van bepaalde 
programmatuur kan dramatische consequenties hebben. 



---------------------
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Een opmerkelijke positie neemt het argument algemene toepasbaarheid in. Deze 
kreet wordt zowel door voorstanders als door tegenstanders van het gebruik van 
standaard software gehanteerd. Voorstanders menen dat de door de leveranciers 
beoogde algemene toepasbaarheid een waarborg is voor de flexibiliteit van het 
pakket, tegenstanders noemen vooral de voor hun specifieke situatie niet direct 
noodzakelijke opties en het toepassen van kunstgrepen om het toepasbaarheids 
gebied van een bepaald pakket te vergroten. 

Voor mijn opdracht zijn met name de fasen na de definitie studie van belang; de 
informatie planningsfase valt immers voor rekening van de Information manager en 
de definitie studie is afgerond door het project team "Automation project 
monitoring", waarvan ook mijn voorganger dhr. Kamphuis deel uit maakte. Wel is 
de continuatie van het APM-project na mijn afstudeer periode in de fasering 
opgenomen. 

5.2 Resulterende aangepaste SD M -fasering 

De in de vorige paragraaf onderscheiden invalshoeken bieden in combinatie met de 
standaard detaillering en toelichting van de fasen een raamwerk waaraan het project 
opgehangen kan worden. De zwaartepunten die in de verschillende invalshoeken zijn 
onderscheiden kunnen samengevoegd worden tot een hoofdlijn door de SDM heen, 
de standaard SDM aktiviteiten vormen dan meer een referentiekader wat ervoor 
zorg draagt dat de totale beschouwing zo volledig mogelijk wordt. De zeer 
uitgebreide documentatie, (met name m.b.t. de frekwentie daarvan), die de auteurs 
van de SDM nastreven staat niet in verhouding tot enerzijds de omvang van het pilot 
gedeelte van het totale project, en anderzijds tot het aantal medewerkers in deze 
fase. Daarom zal de documentatie voornamelijk bestaan uit een evaluatie-rapport en 
een toelichting van de verdere opzet van de installatie fase. Dit houdt tevens in dat 
de verdere onderscheiden fasen wat meer in elkaar gaan overlopen. Fasen 0 en 1 zijn 
niet verder uitgewerkt omdat deze niet tot de scope van mijn onderzoeksopdracht 
behoren.In het volgende gedeelte zal ik het plan van aanpak nader invullen 
respectievelijk specificeren, toegespitst op de situatie binnen de afdeling Medical 
Instruments and Devices van het hoofdkantoor van Organon Teknika te Turnhout. 
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Fase 0: lnformation planning 

De informatie planning vormt de basis voor een reeks ontwikkelingsprojecten voor 
informatie systemen, uitgaande van de doeleinden, functies, primaire taken en 
beschikbare middelen in een organisatie. 
Voornaamste doeleinden van de informatie planning zijn: 

1. afstemmen primaire taken van de organisatie op het strategisch beleid 

2. integreren van de informatiesystemen 

3. functioneren als een richtinggevend plan op zowel korte als lange termijn. 
(doelen, middelen, prioriteiten) 

Fase 1 : Definitie studie 

De definitie studie is een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een bepaald 
informatiesysteem uit de informatie planningsfase. Naast een uitgebreide behoefte 
bepaling vind in deze fase ook een verdere inventarisatie plaats van de te verwachten 
consequenties van de verdere ontwikkeling en invoering van het bewuste informatie
systeem. De definitie studie dient dan ook de basis te vormen voor de beslissing van 
het management ten aanzien van de continuatie van het project. Eerder signaleerde 
ik dat met name de laatste aktiviteiten van de definitie studie wat minder aan bod 
gekomen zijn. Deels is dit een direkt gevolg van de vroege toelegging op standaard 
programmatuur; de basis voor de continuatie beslissing in de vorm van een 
beschouwing over de te verwachten installatie problematiek, een kosten/baten 
inventarisatie en een plan voor de volgende fasen waren echter vrijwel niet aanwezig. 

Fase 2 : Specificatie en selectie. 

De aanpassing van de standaard globale ontwerpfase berust vooral op de 
invalshoeken prototyping en standaard programmatuur. Het gebruik van standaard 
pakketten leidt tot een vrijwel volledige herziening van fase 2. Een aantal standaard 
aktiviteiten van deze fase heeft immers reeds plaats gevonden bij de uiteindelijke 
leverancier van het pakket. Daardoor wordt het onnodig om, voor ontwikkelings 
doeleinden, het totale systeem op te delen in een aantal afgeronde subsystemen. 
Veelal kennen standaard pakketten al een modulaire opbouw, die een eventuele 
stapsgewijze installatie vergemakkelijkt. 
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De aktiviteiten van fase 2 zijn gedeeltelijk al doorlopen voor de aanvang van mijn 
afstudeerperiode. Bij de start van mijn onderzoek was men reeds gevorderd tot de 
focused evaluation (figuur 5.2: 2.06), de ervaringen met VISIONmicro hebben er 
echter toe geleid dat er een stap terug werd gedaan naar de in de markt beschikbare 
pakketten (2.02). Hier komt het iteratieve karakter van prototyping duidelijk naar 
voren. Zoals reeds eerder opgemerkt heeft prototyping vervolgens het voordeel dat 
een volgende iteratieslag relatief weinig moeite en kosten met zich meebrengt, 
afgezien van het onvermijdelijke tijdsverlies. 
De evaluatie en selectiefase wordt afgesloten met een evaluatierapport en een plan 
voor de volgende fase. 

Fase 3/4 : Detail ontwerp en implementatie. 

In deze fase vernauwt de scope van de aktiviteiten tot het gekozen alternatief. 
Gericht op de mogelijkheden en beperkingen van het pakket kunnen nu de systeem 
eisen, met name de functionele criteria, verder toegespitst worden. Gerichte, 
stapsgewijze applicatiebouw kan hieraan gekoppeld worden. Het is hiervoor 
noodzakelijk dat het pakket op proef beschikbaar is, om deze verdere detaillering te 
kunnen afstemmen met de specifieke detailkarakteristieken van het pakket. Tevens 
kan in deze fase begonnen worden met het elimineren van interpretatieverschillen 
binnen de afdeling MI&D, uniformiteit is een voorwaarde voor het effectief kunnen 
werken met (project management) software, zeker in een multi-user omgeving. 
Omdat de grenzen tussen de detail ontwerp fase en de implementatie fase sterk 
vervagen, met name als gevolg van de prototyping opzet, heb ik deze fasen 
gecombineerd in één fase. 

Fase 5: Installatie. 

In deze fase gaat men op basis van het installatieplan over tot het integreren van het 
systeem met de dagelijkse werkzaamheden in de afdeling MI&D. In deze fase komen 
onder andere aan de orde: training en opleiding van gebruikers en 
onderhoudspersoneel, invoer van projectgegevens, distributie van de documentatie, 
daadwerkelijke ingebruikname van het systeem, en een uitgebreide eerste evaluatie. 
Omdat de voorbereiding van de aktiviteiten uit deze fase reeds start in de 
voorgaande fase is de scheidslijn tussen de beide fasen niet altijd even scherp te 
onderkennen. 
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Fase 6 : Gebruik en beheer. 

Om het systeem na installatie zo optimaal mogelijk te laten blijven functioneren is 
het zaak continu en nauwgezet alle aspecten van het daadwerkelijke gebruik van het 
systeem te begeleiden. Dit omvat (onder andere) aspecten ten aanzien van: 
organisatie, communicatie, interface, update, acceptatie, effectiviteits, efficientie, 
onderhoud, controle, correctie, integratie, coordinatie, trainings, en 
uitbreidingsaspecten. 

5.3. Work Breakdown Structure APM-project. 

De Work Breakdown Structure (WBS) is een techniek voor het opdelen van een 
project in een aantal hanteerbare stukken [Bijlage 11]. De WBS vereenvoudigt het 
opstellen van het project plan en geeft een duidelijk overzicht van de te verrichten 
aktiviteiten. Het laagste detailniveau van de WBS vormt de basis voor de 
netwerkplanning [25]. 

Voor het automatiseringsdeel van het APM-project heb ik een WBS opgesteld. Het 
organisatorische deel, zoals dat naar voren zal komen in paragraaf 7.1, loopt hieraan 
parallel. Hoewel in een WBS geen volgtijdelijke relaties opgenomen hoeven te 
worden, worden deze vaak toch impliciet weergegeven. Enerzijds bevordert dit de 
leesbaarheid, anderzijds beklemtoont dit de vereenvoudiging voor het opstellen van 
het latere projectplan. 

De totale Work Breakdown structure van het APM-project is opgenomen in bijlage 
[VIII]. Tevens is hierin een omschrijving voor de gebruikte activiteitscoderingen 
opgenomen. In figuur 5.1 zijn de hoogste vier levels van de WBS opgenomen, 
vervolgens bevatten de figuren 5.2 en 5.3 de netwerk-structuur van respectievelijk de 
evaluatie en selectiefase (fase 2: H6) en de implementatiefase (fase 3/4: H7). 
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Omdat de detailplanning van het APM -project vanaf fase 3/4 nog teveel atbangt van 
de lopende beslissingen ten aanzien van definitieve pakketkeuze, organisatorische 
continuatie intern en de organisatorische invulling van de applicatiebouw moet ik de 
planning beperken tot een aantal milestones: 

TP Test period 
SU Design single user system 
(3.04 Propose org. requirements 
MU Design multi user system 
(3.12 Final go/no go decision 
Start installatie (phase 5): 

01 jul87- 01 sep 87 
01 jul 87 - 01 jan 88 
29 jun 87) 
01 jan 88 - 01 sep 88 
01 sep 88) 
01 september 88 
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6. EVALUATIE EN SELECTIE 

6.1 Rechtvaardiging investering PM -software 

Zoals ook uit het kostenoverzicht in paragraaf 6.6 blijkt is met de invoering van een 
geautomatiseerd hulpmiddel een grote investering gemoeid. Daar komt nog eens bij 
dat concrete financiele baten pas op langere termijn te verwachten zijn. Hoewel deze 
aspecten ook reeds tijdens de definitiestudie gesignaleerd werden is verzuimd 
hiervoor een sluitende rechtvaardiging te formuleren. 
Toch is het zeer aannemelijk te maken dat de ingeslagen weg de juiste is, daarvoor 
spreekt de combinatie van de volgende argumenten: 

1. Consistente actuele informatie binnen een totale projectportfolio is een 
noodzakelijke voorwaarde voor effektief projekt management. Zoals uit de 
definitie studie bleek kan dit handmatig niet gerealiseerd worden, gebruik van 
de computer is een absolute noodzaak. 

2. De multi project omgeving waarbinnen gewerkt wordt kent een dusdanig 
aantal interrelaties dat een consoliderend on line medium nodig is om op de 
gevolgen van de zeer frequente wijzigingen binnen de totale portfolio te 
kunnen anticiperen. Dit betekent automatisch dat het systeem vanwege 
capaciteitsaspecten en multi user mogelijkheden moet draaien op een mini- of 
mainframe-systeem. Het turbulente karakter is inherent aan het innovatieve 
karakter van het bedrijf. 

3. Effektief project management is voor een bedrijf dat volledig gericht is op 
continue innovatie van vitaal strategisch belang om op lange termijn de 
continuïteit te kunnen waarborgen. Een project management systeem draagt 
hier op een aantal manieren toe bij: met name bij de prioriteitsetting en de 
verkorting van doorloop-tijden. In geval van de eveneens mogelijke direkte 
koppeling aan kostenaspekten en het financieel administratieve systeem kan 
bij juist gebruik tevens leiden tot efficientieverbeteringen. 
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6.2 

4. PM-software kan vooral tot efficientieverbeteringen leiden met betrekking tot 
de benutting van resources, zowel op korte termijn als op de wat langere 
termijn. De kosten van deze resources maken een groot deel van de totale 
uitgaven uit, vanwege het specialistische karakter van de projecten. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van externe krachten. 

5. Door de grote jaarlijkse uitgaven van alleen al de afdeling MI&D kan een 
relatief kleine percentuele verbetering reeds tot enorme besparingen leiden. 
Een exact percentage is moeilijk te geven, leveranciers claimen 3-5% 
verbetering van efficientie en effectiviteit, andere gebruikers schatten dit 
percentage wat lager. De te verwachten baten uiten zich langs twee wegen; de 
probleemstelling in figuur 4.1 illustreert dit. Efficiency verbeteringen zullen 
leiden tot een relatieve daling van de projectkosten. Effectiviteits
verbeteringen kunnen leiden tot een vergroting van het marktaandeel cq de 
winstmarge door vervroeging van het mogelijke introduktietijdstip. Het 
verbeterings-percentage zal mede afhankelijk zijn van de uitgangspositie, 
gezien de aard en het aantal van de in de definitie studie gesignaleerde 
problemen moeten er voor Organon Teknika voldoende mogelijkheden in 
deze context zijn. Verwacht wordt dat de baten in de tijd toe zullen nemen, 
vanwege: groei van OT; verwijding van de scope van het systeem; toenemende 
ervaring met het systeem; en optimalisatie van de applicatie. 

Uitgangspunten uit de definitie studie 

In de definitie studie werd reeds een aanvang genomen met de evaluatie van project 
management pakketten. Vooraf was, in de lijn van het lange termijn 
automatiseringsplan, de eis gesteld dat alleen de pakketten die (ook) op een 
computer uit de DEC V AX-range konden draaien onder VMS, in aanmerking 
kwamen. De bekendheid met geautomatiseerde hulpmiddelen voor de planning en 
beheersing van projecten was destijds vrijwel nihil. Het pakketje P ACMICRO diende 
als eerste kennismaking met dergelijke systemen, en in die zin heeft dit pakket zijn 
functie prima vervuld. Inhoudelijk heeft PACMICRO overigens weinig te bieden. Na 
een verdere selectie, voornamelijk op basis van de documentatie die verschaft werd 
door de diverse leveranciers, werd het aantal alternatieven teruggebracht tot drie: 
CRESTA, VUE en VISION. 
Van deze alternatieven werden vervolgens demonstraties bijgewoond, overigens 
nadat dhr. Kamphuis zijn onderzoek afgerond had. Uiteindelijk kwam men tot de 
conclusie dat VISION het meest geschikt was voor Organon Teknika. Helaas liet 
men vervolgens na deze voorkeur te onderbouwen. Bij aanvang van mijn 
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afstudeerperiode was inmiddels een exemplaar van de micro versie van VISION 
aangekocht. Met behulp van deze micro versie moest het mogelijk zijn de functionele 
criteria verder aan te scherpen, met name door het inbrengen van enkele 
geselecteerde MI&D-projecten. 
Tijdens de inleerperiode kwam echter reeds een groot aantal problemen cq. 
onwenselijkheden naar voren. Op basis van een uitgebreide evaluatie van Vision 
micro, gerelateerd aan een eventueel toekomstig functioneren in combinatie met de 
V AX versie, werd besloten de selectieprocedure gedeeltelijk te herhalen. 
Voornamelijk op basis van eerder bij andere instanties uitgevoerde evaluaties werd 
het aantal alternatieven selectief uitgebreid. De uiteindelijke principe beslissing is 
gebaseerd op een vergelijking van vier alternatieven. Tevens heeft de stuurgroep 
gedurende het overleg in de periode voor de principe beslissing de voornaamste 
hardware eis enigzins verzwakt. Het kunnen draaien op een V AX werd niet meer 
direkt in de eerste implementatie- en installatiefasen noodzakelijk bevonden. Wel 
blijft dit een noodzaak vanaf het moment dat overgegaan wordt naar multi user 
gebruik van het systeem. Eventueel zou in eerste instantie gestart kunnen worden op 
basis van een krachtige PC-configuratie. De argumenten hiervoor zijn met name: 

* het wegvallen van een stuk financieel risico, in verband met de lagere initiele 
kosten. 

* de gewenste stapsgewijze installatie biedt de mogelijkheden hiertoe. 

* ook de markt biedt de mogelijkheden hiertoe in de vorm van krachtige micro 
pakketten die wellicht in combinatie met bovenstaande stapsgewijze 
installatie gedurende de eerste stappen een toereikende oplossing kunnen 
bieden. 

Een voorwaarde hierbij zijn wel de soepele uitbreidings- en doorgroeimogelijkheden 
op basis van het uiteindelijk geselecteerde pakket bij dezelfde leverancier. De 
mogelijkheden met betrekking tot een stapsgewijze installatie worden verderop in dit 
hoofdstuk nader uitgewerkt per alternatief. De resterende alternatieven boden 
gegeven hun opzet immers ieder een eigen invulling van de mogelijkheden ten 
aanzien van een stapsgewijze installatie. Deze invulling heeft behoorlijk meegespeeld 
in de uiteindelijke beslissing. Tot een stapsgewijze installatie werd besloten nadat 
tijdens de hernieuwde evaluatieprocedure het bewustzijn groeide dat een dergelijke 
installatiewijze, gestart vanuit een centrale positie in de afdeling vrijwel noodzakelijk 
was in een omgeving zonder noemenswaardige ervaring met dergelijke pakketten. 
De stapsgewijze implementatie wordt verder uitgewerkt in paragraaf 7.1.1 
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6.3 Van eisen naar selectiecriteria 

Om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen heb ik de diverse aan een 
standaard pakket voor project management in de afdeling MI&D te stellen eisen 
gecombineerd. Hieruit resulteert vervolgens een set van fundamentele selectie
criteria. In deze paragraaf wil ik aangeven welke uiteindelijke selectiecriteria hun 
oorsprong vinden in welke oorspronkelijke eisen respectievelijk behoeften. Ik moet 
hierbij vennelden dat ik me bij het opstellen van de selectiecriteria heb beperkt tot 
die criteria die op wezenlijke verschillen stuiten bij de evaluatie van de verschillende 
alternatieven. De voorselectie heeft er immers reeds borg voor gestaan dat aan een 
groot deel van de detaileisen door alle resterende alternatieven wordt voldaan. Om 
het totaal overzicht te kunnen behouden is het dan beter om de lijst van criteria te 
beperken tot de meest relevante. 

De uiteindelijke set van selectiecriteria is afgeleid volgens een aantal verschillende 
categorien. De effectiviteitscriteria, de criteria die moeten waarborgen dat het 
pakket inhoudelijk een oplossing biedt voor de huidige project management 
problematiek, volgden rechtstreeks uit een combinatie van enerzijds de functionele 
eisen van de diverse MI&D-gebruikersgroepen [3.4.5] en de gesignaleerde hoofd 
probleemgebieden [4.2]. Het tweede gedeelte van de selectiecriteria bestaat uit een 
aantal criteria met betrekking tot gebruikersvriendelijkheid. Deze criteria volgen uit 
een aantal overwegingen ten aanzien van het gebruik van softwarepakketten in het 
algemeen. De laatste categorie criteria is gebaseerd op een aantal integratie eisen. 
Integratie is in die zin van belang dat een softwarepakket niet de 
gebruikersomgeving mag gaan dikteren, de organisatie moet de vormgeving van het 
softwarepakket dikteren. Bij deze laatste overweging moet men zich wel realiseren 
dat men in casu een aantal mogelijkheden bewust heeft laten liggen op het moment 
dat besloten werd tot de aankoop van standaardprogrammatuur in plaats van het zelf 
ontwikkelen. Moderne standaardpakketten bieden echter vaak een aantal 
mogelijkheden om het pakket aan te passen aan specifieke kenmerken en wensen 
binnen de eigen organisatie. 
Als laatste punt komen vervolgens nog wezenlijke aspecten als betrouwbaarheid, 
continuïteit en natuurlijk de kosten naar voren. Bezwaren ten aanzien van één van de 
alternatieven met betrekking tot bovenstaande aspecten kunnen reeds vooraf 
aanleiding zijn een alternatief direkt uit te sluiten. Twijfels over betrouwbaarheid en 
continuïteit van pakket en leverancier kunnen naast de onlosmakend daarmee 
verbonden financiele risico's tevens leiden tot een desastreuze kentering in de 
houding van (al of niet direkte) eindgebruikers ten opzichte van project management 
pakketten uberhaupt. Acceptatie is een voorwaarde voor eventueellater succes. 
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6.4 Afgeleide selectiecriteria 

In deze paragraaf volgt een opsomming van de resulterende selectiecriteria. Deze 
criteria worden verder toegelicht in bijlage [IX]. 

Effectiviteit 

l.Sununaryrepo~ 

2. Multi project resource scheduling 
3. Uitgebreide kritieke pad analyse 
4. Eenvoudige simulatie opties ("what if .. ") 
5. Adequate beveiliging (data access en back up) 
6. Database management systeem 
7. Voortgangsregistratie en -rapportage 
8. Voortgangscontrole (performance measurement) 
9. Lokaal gebruik 

Gebruikersvriendelijkheid 

1. Korte responstijden 
2. Effectieve, snelle gegevensinvoer 
3. Uitgebreide, overzichtelijke overzichten op het scherm 
4. Eenvoudige, overzichtelijke pakketstructuur 
5. Flexibele gebruikersinterface 

Integratie 

1. Met de hardware 
2. Flexibiliteit/ aanpassingsmogelijkheden 
3. Eenvoudige integratie in de organisatie 

I 
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6.5 De alternatieven: 

De resterende alternatieven en hun mogelijkheden en eventuele consequenties 
zullen in de navolgende secties van deze paragraaf kort toegelicht worden. Voor .een 
volledige uitwerking van de alternatieven aan de hand van de gestelde criteria 
verwijs ik naar het in de samenvatting genoemde evaluatierapport. 

6.5.1 VISION/-micro 

Vision is een produkt van het Amerikaanse bedrijf Systonetics. Het is een gesloten 
pakket, dat bestaat uit een vrij uitgewerkt aantal modules. De dichtsbijzijnde 
leverancier is het engelse PCF, een afsplitsing van het in de definitiestudie genoemde 
Eurolog. De ontwikkelafdeling van Systonetics is gevestigd in de VS, in europa is niet 
al te veel te verwachten met betrekking tot support. 
Vision draait onder andere op V AX onder VMS, tevens is er een micro versie 
leverbaar. In [Bijlage IXa] is een uitgebreide evaluatie van met name deze micro 
versie opgenomen. Deze evaluatie is volledig gebaseerd op een daadwerkelijke test 
van het pakket. Uit de evaluatie blijkt dat de micro versie volledig ongeschikt is voor 
Organon Teknika. De voornaamste redenen daarvoor zijn: 

* gebrek aan enige vorm van flexibiliteit 
* lage respons snelheid 
* het volledig ontbreken van enkele relevante opties (o.a. mul ti project 

scheduling, prioriteiten en screen reports), hierdoor is de micro versie niet 
zelfstandig te gebruiken. 

* slechte aansluiting/integratie met de V AX versie, hierdoor is de micro versie 
ook niet te gebruiken in combinatie met VISION. 

* onvoldoende gebruikersvriendelijkheid, niet in de zin van bedieningsgemak, 
maar met betrekking tot efficientie en overzichtelijkheid. 

* slechte kwaliteit van bepaalde opties (bv. resource scheduling) 

I 

~ 



Evaluatie en selectie Pagina; 39 

De bovenstaande ervaringen met de micro versie leiden tot de conclusie dat het 
enige resterende alternatief met gebruikmaking van Vision, een constructie is waarin 
men werkt met "domme" terminals rechtstreeks op de V AX. Gezien de geslotenheid 
van het V AX pakket en de indruk dat dit pakket ontworpen is met het accent op zeer 
grote projecten levert deze conclusie een behoorlijke beperking op. In het kader van 
een stapsgewijze installatie resteert alleen de mogelijkheid om te starten met een 
beperkt aantal modules in combinatie met een sterke beperking van de toegangs
mogelijkheden van de eindgebruikers. Specifieke gebruikersapplicaties kunnen niet 
ontworpen worden, zoadat men direct op de V AX moet werken en het zodoende 
twijfelachtig wordt of het systeem praktisch werkbaar wordt voor beginnende 
gebruikers. 

6.5.2 Project2/Qwiknet professional 

Deze pakketten zijn ontworpen door het project management concern PSDI. De 
(uitsluitend commerciele) vertegen-woordiging voor Nederland is in handen van het 
bedrijf VMES/Qwerty. Ook bij deze pakketten is men voor technische support 
aagewezen op de ontwikkelingsafdeling van PSDI, deze is gevestigd in Engeland. 
Project/2 is een zeer uitgebreid pakket, maar het is een aantal maten te groot voor 
Organon Teknika. Met name wordt dit veroorzaakt door het bijbehorende 
prijsplaatje. Project/2 draait zowel op de VAX als op de Micro-Vax IT. De prijs is in 
eerste instantie gebaseerd op een lease-overeenkomst, eventueel is koop ook 
mogelijk. Qwiknet professional (QP) is een gloednieuw micro pakket, gebaseerd op 
het oorspronkelijke Qwiknet, dat in '85 werd uitgeroepen tot project management 
PC-pakket van dat jaar. QP is ten opzichte van Qwiknet behoorlijk uitgebreid en 
voldoet functioneel vrijwel volledig aan de gestelde eisen. Vraagtekens bestaan wel 
ten aanzien van de maximale gegevenscapaciteiten en (snelheids-)prestaties, met 
name in geval van zware belasting. Zowel Qwiknet als QP zijn volledig integreerbaar 
met Project/2. 
Voornaamste punten uit de evaluatie van Qwiknet professional (gebaseerd op een 
demonstratie, overleg met de leverancier, en bestudering van de manuals en overige 
documentatie): 

• sterk gericht op multi project situaties 
• flexibele rapportering, zowel op het scherm als op hard copy. 
• uitstekende "what if' opties op het scherm 
• uitgebreide, zeer gedetailleerde documentatie 
• twijfel ten aanzien van capaciteit en snelheid 
• relatief goedkoop ten opzichte van de mogelijkheden van het pakket 
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De huidige versie van QP kent momenteel nog geen grafische module, deze is wel op 
korte termijn aangekondigd. In eerste instantie zou QP misschien juist toereikend 
kunnen zijn voor de totale projectportfolio van MI&D, op langere termijn zou men 
waarschijnlijk in de problemen komen; enerzijds bij continuatie van de huidige groei 
van Organon Teknika, anderzijds vanwege de financiele onmogelijkheid om over te 
gaan naar een multi user systeem. Project/2 is dan immers in beide gevallen het 
enige alternatief. 

6.5.3 APECS 8000/Preface 

APECS/8000 is ontwikkeld door de Amerikaanse gigant ADP. Binnen ADP 
Nederland heeft men een project management gedeelte afgesplitst: APMS Activity. 
Adequate support lijkt ook op lange termijn gegarandeerd. APECS/8000 is een erg 
open systeem dat naast een aantal standaard applicaties de mogelijkheid biedt het 
pakket exact aan te passen aan de eigen organisatie. Ook de integratie met andere 
systemen en applicaties is eenvoudig te realiseren. Preface is geen zelfstandig pakket, 
maar het is een programma dat het mogelijk maakt op PC-niveau de datainvoer te 
verzorgen, dit om de V AX. te ontlasten. Preface en APECS/8000 zijn volledig 
integreerbaar. Functioneel voldoet de combinatie van APECS/8000 en Preface 
volledig aan de gestelde criteria. In de standaard uitvoering is APECS/8000 een vrij 
kaal pakket, zodat de effort benodigd voor het aanmaken van applicaties in de 
eindevaluatie opgenomen moet worden. Apecs 8000 draait zowel op V AX. als op 
Micro-Vax onder VMS. 
Voornaamste punten uit de evaluatie (gebaseerd op een demonstratie, overleg met 
de leverancier, eerdere evaluaties bezoek van huidige gebruikers, en de huidige 
proef-installatie): 

• goede resource scheduling [12] 
• grote mate van flexibiliteit op alle fronten. 
• grote capaciteit, inherent aan het feit dat het om een V AX. pakket gaat 
• enigzins kale basisvorm 
• regelgeorienteerde datainvoer 

Een nadeel van APECS/8000 in het kader van de stapsgewijze installatie was 
oorspronkelijk de in verhouding grote initiele investering. In zekere zin geldt 
ditzelfde ook voor Vision, zij het dat APECS/8000 een aantal wezenlijke voordelen 
heeft ten opzichte van Vision, met name met betrekking tot de genoemde mate van 
flexibiliteit. Het is weliswaar met adequate gebruikmaking van deze flexibiliteit zeer 
goed mogelijk om te komen tot een langzame stapsgewijze introductie en uitbouw 
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binnen de afdeling MI&D, de initiele investering werd echter in deze experimentele 
pilot fase te groot geacht. De leverancier heeft hierop ingespeeld door een 
berekening van de prijs op basis van het aantal simultane gebruikers in een huurkoop 
overeenkomst voor één jaar. 

Fipur 6.0: De opbouw van de nieuwe generatic PM-software 
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Voor veel toepassingen buiten MI&D is ook op lange termijn een PC-versie 
afdoende. Met APECS/8000 is een dergelijke constructie alleen mogelijk op basis 
van de zeer kostbare remote verbindingen. Een ander aspect dat in de huidige 
gedachtengang met betrekking tot de initiele investering een rol speelt komt voort 
uit de huidige extreme turbulentie van de informaticamarkt. Met name in de micro 
wereld zijn grote veranderingen op til, zoals onlangs weer bleek uit de aankondiging 
van het Personal System van mM. Hiermee zou wel eens de laatste kloof tussen de 
grote micro's en de kleine mini's gedicht kunnen worden, doordat men naast 
vergelijkbare capaciteit ook op micro basis overgaat tot multi user systemen. De 
ontwikkelaars van (project management) software zullen deze ontwikkelingen op de 
voet volgen. 

6.5.4 Artemis (2000/7000) 

Artemis is een produkt van Metier Management Systems, inmiddels een dochter van 
Lockheed. Het enige produkt van Metier is Artemis. In de direkte omgeving van 
Turnhout bevinden zich drie locale vestigingen van Metier: in Brussel, in Eindhoven 
en in Gouda. Het pakket Artemis is er zowel op micro, mini als mainframe. Op V AX 
is het pakket momenteel nog niet beschikbaar, dit is aangekondigd voor het tweede 
kwartaal van '88. Daarnaast is er sprake van dat de huidige micro versie op termijn 
zal kunnen inspelen op eventuele multi user mogelijkheden op micro niveau. Het 
Artemis pakket is qua opbouw en concept sterk vergelijkbaar met APECS 8000. In 
die zin deelt het onder andere de voordelen zoals die opgesomd werden in de vorige 
sectie. Daarnaast komt Artemis eveneens tegemoet aan de genoemde nadelen met 
betrekking tot een stapsgewijze installatie, een gedifferentieerde installatie 
worldwide (zie figuur 6.1) en de benodigde initiele investeringen. Artemis wordt 
binnen de Benelux op tal van plaatsen gebruikt ( > 40), dit draagt een steentje bij aan 
de uitontwikkeling van het produkt in het licht van specifieke project management 
problemen. Ook binnen AKZO wordt het pakket gebruikt, namelijk bij Akzo Zout in 
Delfzijl. 
Boven op het nieuwe micropakket en de toekomstige V AX-versie is door Metier 
dezelfde applicatie gebouwd, zodat een eventuele overstap geen enkel probleem 
oplevert. Deze applicatie, Artemis Project, is al een prima aanzet in de goede 
richting. Op het moment wordt gewerkt aan een uitbreiding naast deze applicatie, 
specifiek gericht op multi project aspecten. Deze aspecten komen in Artemis Project 
onvoldoende naar voren. De oorspronkelijke Artemis systemen voor mini en 
mainframe waren erg prijzig, de nieuwe prijssetting van de toekomstige V ax versie 
valt echter erg mee. 
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Hoofdpunten uit de evaluatie van Artemis: 
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* grote flexibiliteit, zowel intern als in de vorm van etgen applicatie
mogelijkheden. 

* grote capaciteit, ook reeds op PC 
* de relationele database waarop het pakket gebouwd is, laat ook de opslag van 

gerelateerde informatie toe 
* eenvoudige integratie met ovenge applicaties 
* diverse uitbreidingsalternatieven, naar boven toe volledig integreerbaar 
* reeds zeer uitgewerkt, weliswaar nog niet volledig, standaard applicatiedeel 

6.6 Kostenoverzicht 

In deze paragraaf worden de kosten van de verschillende alternatieven weergegeven, 
opgesplitst naar initiele kosten en exploitatie-kosten. Gezien de gekozen 
stapsgewijze implementatiewijze zullen de kosten voor organisatorische 
ondersteuning van het systeem en de implementatie daarvan voor alle alternatieven 
ongeveer gelijk zijn. In eerste instantie gaat het om één PM-coordinator. De 
onderhandelingsfase met de leverancier(s) is nog niet volledig afgerond zodat de 
kosten indicatief zijn. Voorts is ook de post training en opleiding niet opgenomen, 
deze post is sterk afhankelijk van de mate waarin de applicatie volledig "sluitend" 
wordt gemaakt en de project management functie wordt opgeleid. Het totale bedrag 
voor training en opleiding zal ongeveer HFL 25.000,- bedragen. 

I •-nm-. 
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Grote fluctuaties zijn in het verleden geen uitzondering gebleken, dit wordt 
veroorzaakt door de veelheid aan pakketten, de scherpe onderlinge concurrentie en 
de grote marginale opbrengsten. 
De onderstaande kosten zijn gebaseerd op aanschaf van het relationele database 
management systeem, de CP A-module, en de basis graphics. Om vergelijking 
mogelijk te maken is voor beide pakketten uitgegaan van tien simultane gebruikers, 
inclusief de centrale gebruiker. Bij de post applicatiebouw is uitgegaan van 50 
mandagen. 

ARTEMIS APECS/8000 APECS/8000 
KOSTENVERGELIJKING 2000/7000 >VAX 11/750 MICROVAX 

(HFL excl btw) 

INITIELE KOSTEN 

software VAX 170.000 258.000 126.500 
gebruikers 28.000 - ( 1) 

applicatiebouw 60.000 50.000 50.000 

258.500 308.000 176.500 
( 2000/LINK) 28.500 

HARDWARE INITIEEL 

term/print/plot 80.000 80.000 80.000 
microvax II - - 170.000 

doorberek. VAX(2) 170.000 170.000 

250.000 250.000 250.000 
(hardware PC) 15.000 

EXPLOITATIE 

onderh. softw. 20.000 27.000 16.000 
onderh. hardw. (3) 20.000 20.000 20.000 

40.000 47.000 36.000 

~
1~ Met tien simultane gebruiters op een microvax wordt de boYengre111 van de beschikbare capaciteit benaderd. 
2 Gebaseerd op een derde van de aanschafkosten van een V AX 8250 configuratie. 
3 Onderhoud liardware is berekend als 8% van de hardware investering. 

Uit de bovenstaande kostenvergelijking mag geconcludeerd worden dat de 
kostenverschillen tussen de alternatieven op de "grote" V AX dusdanig klein zijn dat 
de uiteindelijke keuze hierdoor niet beïnvloed zal worden. De totale kosten voor 

I 
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APECS/8000 bij installatie op een MicroVax zijn wel beduidend lager, deze is echter 
begrensd qua aantal simultane gebruikers. 

6.7 PM-software met het oog op de toekomst 

De eerste project management pakketten werden in de zestiger jaren ontwikkeld op 
basis van de in het decennium daarvoor uitgewerkte netwerkplannings-technieken. 
Hiervoor waren in eerste instantie hardware leveranciers verantwoordelijk. In 
navolging van ffiM vond in de jaren zeventig een scheiding van hardware en software 
plaats. De (hardware-) onafhankelijke FM-leveranciers ontdekten herhaaldelijk een 
aantal aanvullende opties voor hun programmatuur, die vervolgens aan het 
bestaande pakket werden toegevoegd. Het behoeft geen betoog dat dit ten koste 
moest gaan van de logische systeemstructuur. Een ander nadeel van de traditionele 
FM-software is de specifieke gerichtheid op de oorspronkelijke toepassingsgebieden: 
constructie en engineering. Nu het toepassingsgebied verbreedt missen de pakketten 
de nodige flexibiliteit om hierop in te kunnen spelen. Inmiddels zijn tevens de 
"uitbouw-" mogelijkheden uitgeput: de traditionele project management 
programmatuur heeft het eind van zijn life cycle bereikt [13,20]. 

Een nieuwe generatie FM-programmatuur is echter reeds in opkomst; gebaseerd op 
een relationeel database management systeem met een vierde generatie commando
cq. querytaal. 
Deze volledig herontworpen systemen bieden de antwoorden op een groot aantal 
wensen ten aanzien van FM-software: 

• mogelijke optimalisatie van de gebruikers-vriendelijkheid 
• mogelijke toevoeging van eigen applicatiemodules, toegespitst op de 

specifieke bedrijfssituatie 
• herstructurering van de systeemopbouw, op basis van moderne inzichten uit 

de database-wereld 
• mogelijk "comakership" tussen pakketexperts (leveranciers) en deskundigen 

uit de eigen organisatie 
• mogelijke integratie van alle project gerelateerde informatie (figuur 6.2) 

Het moeten ontwikkelen van een eigen applicatie kan als een nadeel ervaren 
worden. Mede doordat applicatiebouw veel eenvoudiger is als volledige eigen 
ontwikkeling weegt dit nadeel niet erg zwaar, zeker niet in verhouding tot de vele 
voordelen van een bedrijfsspecifieke applicatie. 

I 
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Het moeten ontwikkelen van een eigen applicatie kan als een nadeel ervaren 
worden. Mede doordat applicatiebouw veel eenvoudiger is als volledige eigen 
ontwikkeling weegt dit nadeel niet erg zwaar, zeker niet in verhouding tot de vele 
voordelen van een bedrijfsspecifieke applicatie. 
Toch blijven er voor de toekomst nog een aantal wensen open staan. Het aantal 
nieuwe generatie pakketten is nu nog beperkt (ARTEMIS, APECS/8000 en 
Project/2), waarschijnlijk zullen in de nabije toekomst ook andere leveranciers 
moeten volgen. In dat geval is het zaak om te komen tot uniforme commando- en 
querytalen, afgestemd op de bestaande database standaards. Uit commercieel 
oogpunt zullen de beide voorlopers hier echter niet gauw toe overgaan, op de 
huidige manier blijft switchen immers een kostbare en tijdrovende zaak. 

etu. SMOCKINO 
1eiiAeTS'T 
1..0NDONW1 

Fipur 6.2: Ovenicht project gerelateerde informatie [LOCK] 

NETWORK 
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De huidige ontwikkelingen in de hardware markt, met name ten aanzien van de 
microcomputers vormen een extra vraagteken voor de toekomst. Verwacht wordt dat 
de capaciteit en mogelijkheden van micro computers in de toekomst zullen 
toenemen tot op of voorbij het niveau van de huidige mini's en mainframes. ffiM en 
Macintosh hebben met hun nieuwe modellen reeds een forse stap in die richting 
gezet. De software producenten zullen deze ontwikkelingen uiteindelijk moeten 
volgen of ze moeten afbaken. Voor de eerstkomende jaren is Organon Teknika met 
betrekking tot PM-software nog aangewezen op programmatuur op de Vax, op 
langere termijn dient continuïteit echter eveneens veilig gesteld te worden om grote 
conversie kosten te voorkomen. Wellicht is in dit kader meer te verwachten van een 
leverancier die zich volledig heeft toegelegd op PM-software (Metier). Deze zal zich 
niet kunnen permitteren de ontwikkelingen op de markt niet op de voet te volgen. 
De leveranciers die de structuur van de PM-software hebben ingevuld volgens de 
bovenstaande principes zullen zich vervolgens weer gaan concentreren op verhoging 
van de inhoudelijke intelligentie van het produkt. 

6.8 Principe keuze en verantwoording 

In de stuurgroep vergadering d.d. 21 april87 werd een principe besluit genomen voor 
het micro project management pakket Artemis 2000. Dit pakket behoort tot de in de 
vorige paragraaf beschreven nieuwe generatie project management software. Het 
(enige) andere alternatief uit deze categorie is het V AX. pakket APECS/8000. Ten 
tijde van bovenstaand principebesluit werd de initiele investering die voor dit pakket 
benodigd werd te hoog bevonden. In combinatie met de beperkte ervaring van OT 
met project management software werd het veiliger geacht de initiele investering te 
beperken en Artemis 2000 leek daartoe een bevr~digende oplossing te bieden. Deze 
overwegingen werden de leverancier van APECS/8000 medegedeeld, waarop deze 
besloot een vergelijkbare constructie ten aanzien van de initiele investering aan te 
bieden. Door dit aanbod werd de discussie omtrent de selectie heropend; dit mondde 
vervolgens uit in een parallelle testperiode van zowel Artemis 2000 als APECS/8000. 

Deze testperiode loopt tot 1 september 1987, voor die tijd dient een keuze tussen de 
beide alternatieven genomen zijn. Het selectie proces wordt in kaart gebracht in 
figuur 6.3 
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F"JgaUr 6.3: Visualisatie van het selectieproces 

De keuze tussen de beide resterende alternatieven moet genomen worden op een 
aantal geheel verschillende aspecten. Functioneel voldoen de beide pakketten 
volledig, zeker als de in beide gevallen te ontwerpen applicatie in dit oordeel 
meegenomen wordt. 

In het onderstaande overzicht worden de voor- en nadelen van de twee alternatieven 
ten opzichte van elkaar opgesomd. De uiteindelijke beslissing zal genomen moet 
worden op een vrij subjectieve inschatting van deze vaak geheel anderssoortige voor
en nadelen. 

AR TEM IS 

Voordelen: 

Continuïteit 

De continuïteit, ook op lange termijn, van de Artemis reeks lijkt te 
worden verzekerd door de specialistische toelegging van Metier op 
project management software. 

I 
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Doordat Metier over een groot aantal volledig integreerbare 
pakketten beschikt, (zowel op mainframe, mini, als op PC), kan 
Metier eenvoudig een totaaloplossing bieden voor de hele OT 
groep. 

Metier heeft inmiddels een standaard applicatie ontwikkeld 
(Project). Deze applicatie draait momenteel alleen op de PC, 
maar zal ook (ongewijzigd) op de nieuwe V AX versie draaien. Een 
kanttekening hierbij is dat de huidige standaardapplicatie tekort 
schiet t.a.v. multi project opties. Een aanvullende applicatie is 
daarvoor benodigd, deze kan alleen naast en niet in de huidige 
applicatie gebouwd worden. 

Groot aantal users 

Nadeel; 

Metier heeft een groot aantal klanten in verschillende sectoren 
van het bedrijfsleven. Door de terugkoppeling vanuit deze 
gebruikers worden problemen snel gesignaleerd. Metier kent een 
aantal gebruikersgroepen, waarin probleemgebieden gezamenlijk 
doordacht kunnen worden. Het grote aantal klanten kan ook een 
nadeel worden als de individuele ondersteuning en begeleiding 
hieronder gaat lijden. 

V AX versie pas in 1988 

De V AX versie van Artemis (Artemis 7000) zal pas begin 1988 
uitkomen. Metier heeft echter nog geen enkele ervaring met hun 
produkten op V AX, een aantal aanloopproblemen zal hier naar 
alle waarschijnlijkheid het gevolg van zijn, zeker omdat voor de 
bouw van Artemis 7000 dezelfde nieuwe benadering gebruikt 
wordt als voor de micro versie. Ook de applicatiebouw kan 
hierdoor vertraagd worden. 
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APEÇS/8000 

Voordelen; 

Ervaring op V AX 

Betrokkenheid 

APMS heeft met APECS/8000 al een ruime ervaring op V AX 
opgebouwd. De meeste bugs zijn daarom al verwijderd en er is 
inmiddels voldoende ervaring aanwezig om snelle en correcte 
applicatiebouw te garanderen 

APMS levert een totaal pakket van diensten dat naast de software 
ook bestaat uit advisering, begeleiding, training en 
programmering. Uit de reacties van huidige APECS/8000 
gebruikers blijkt een grote appreciatie van de door APMS 
geleverde begeleiding en ondersteuning. Dit geldt zeker niet altijd 
voor Metier. De medewerkers van APMS die de begeleiding 
verzorgen beschikken tevens over praktische ervaring t.a.v. project 
management. 

Snelle start mogelijk 

Door de recente aanbieding van APMS de software kosten 
gedurende het eerste jaar te baseren op het aantal direkte 
gebruikers kan direkt op V AX gestart worden. Wanneer de 
organisatie daarvoor gereed is kan het aantal gebruikers direkt 
uitgebreid worden. Tevens kan reeds in de begin fase gebruik 
gemaakt worden van multi project opties en kunnen de multi user 
mogelijkheden uitgetest en voorbereid worden. Tevens kan 
meteen van het begin gestart worden met de training van de 
centrale PM-functie ten aanzien van het gebruik van het pakket op 
VAX. 
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Nadelen: 

Beperkte differentiatie mogelijkheden 

Prijsopbouw 

ADP beschikt niet over een integreerbare PC versie, dit beperkt 
de mogelijkheden voor kleine sites van de OT groep voor welke de 
PC versie toereikend is. Het invoerpakketje Preface komt dit 
bezwaar gedeeltelijk tegemoet, er dient dan echter gebruik 
gemaakt te worden van remote verbindingen. Interactief werken 
wordt hierdoor bemoeilijkt en kostbaar. 

De prijsopbouw van APECS/8000 is gebaseerd op de hardware 
waarop het moet draaien, zonder rekening te houden met het 
aantal gebruikers. Ten opzichte van de prijs voor een installatie op 
een microVax is de prijs vanaf de V AX 11/750 tweemaal zo hoog, 
terwijl de capaciteit van beide machines nagenoeg gelijk is. 
Hoewel APMS een aantal mogelijkheden openlaat, zoals een 
mede-gebruik door andere AKZO bedrijven en een tijdelijke 
installatie op een andere computer vormt dit een vervelend 
nadeel. 

Beperkt aantal gebruikers 

In verhouding tot Artemis kent APECS/8000 een beperkt aantal 
gebruikers. Zoals hierboven werd beschreven kan dit ook 
voordelen opleveren, maar het draagt niet bij tot de zekerheid ten 
aanzien van de continuïteit in de toekomst. 
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7. IMPLEMENTATIE 

7.1 Opzet van de implementatiefase 

In de onderstaande subparagrafen worden de verschillende elementen van het 
implementatievoorstel verder uitgewerkt. Hoewel de scope van mijn 
afstudeeropdracht beperkt is tot de afdeling MI&D is het onmogelijk de 
beschouwing van de implementatie opzet volledig volgens deze afbakening te 
beperken. De stapsgewijze implementatie komt terug in de drie hoofd-elementen uit 
de implementatie fase: de introduktie van het pakket in de organisatie; de oprichting 
van de project management functie; en de benodigde applicatiebouw. In de 
daaropvolgende paragraaf worden een aantal aspecten van multi project 
management beschreven. Juist de multi project aspecten verhogen de complexiteit, 
zowel in de bestaande situatie als ten aanzien van de applicatiebouw. Ondersteuning 
van het multi project management zal ook na de implementatie periode een 
belangrijk deel gaan uitmaken van de project management functie, naast de 
bevordering van de integratie zoals beschreven in paragraaf 7.3. 

Z 1.1 Stapsgewijze implementatie 

Al tijdens de definitie studie werd de scope beperkt tot de afdeling MI&D. In de 
implementatiefase zal deze scope in eerste instantie nog verder vernauwd worden. 
Op het eerste gezicht lijkt OT door deze beperkingen steeds verder verwijderd te 
raken van de oorspronkelijke doelstellingen en de daaraan gekoppelde verwachte 
resultaten. Verdere toespitsing is echter een noodzaak om de grote complexiteit te 
ontrafelen tot een werkbare situatie. Doordat naast de implementatie van het nieuwe 
systeem ook een gefaseerde organisatorische verandering (7.2) zal plaatsvinden, 
gekoppeld aan een geleidelijke omwenteling van het huidige project management 
concept is een stapsgewijze ontwikkeling geboden. Een project management systeem 
kan een uitstekend hulpmiddel zijn bij de planning en beheersing van projecten. De 
wijze van implementatie is echter cruciaal. 
Samenvattend leiden de volgende factoren tot de voorgestelde benaderingswijze: 

1. Relatieve onbekendheid van de organisatie met geautomatiseerde tools voor 
project management. 

I 
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2. Het grotendeels ontbreken van integratie tussen de verschillende 
deelprojecten, zowel organisatorisch als procedureel. 

3. Multi project management is een facet van project management dat pas zeer 
recent in opkomst is, met name geldt dit voor de praktische toepassing ervan 
in een bedrijfs-situatie. 

4. Gedegen applicatiebouw, afgestemd op de specifieke behoeften van de 
eindgebruikers maximaliseert de kans op uiteindelijk succes en de omvang 
daarvan. 

5. De veelheid en diversiteit van zowel de te verwerken informatie als de 
mogelijk verwerkingsopties die de software biedt. 

Sommige andere bedrijven verkiezen het eerst de organisatie en de procedures op te 
zetten voordat ze overgaan tot de implementatie van project management software; 
anderen ontwikkelen eerst de project management cultuur met behulp van 
eenvoudige PM-pakketjes. Gedeeltelijk heeft dit ook bij OT plaatsgevonden door de 
introduktie van PACMICRO, hierdoor is het bewustzijn reeds gegroeid dat FM
programmatuur inderdaad bij kan dragen tot de oplossing van de gesignaleerde 
problemen. In de afdeling MI&D is een grote bereidheid mee te werken aan de op 
handen staande implementatie. Het gelijktijdig combineren van de bovengenoemde 
implementatie strategien in één implementatie procedure maakt het echter mogelijk 
geleidelijk tot een volledig geïntegreerd totaal systeem te evolueren: organisatie, 
eindgebruikers en het geselecteerde systeem groeien als het ware ineen. Om dit 
plaatje mogelijk te maken is het dan wel zaak dat reeds vanaf het begin de juiste 
ingredienten aanwezig zijn. De keuze voor een zeer open en flexibel pakket draagt 
hier al in belangrijke mate toe bij. Commitment en nauwe participatie van alle 
betrokken partijen (eindgebruikers, management, "PM-bureau" en leverancier) bij de 
implementatie is een dwingende voorwaarde voor uiteindelijk succes. 

De verschillende stappen lopen als het ware in elkaar over, de voorbereiding van een 
volgende stap zal altijd reeds in de lopende stap uitgevoerd worden, met name de 
derde stap kan ook parallel aan stap 2 opgestart worden, mits hiervoor de 
organisatorische ruimte aanwezig is. De taken van de project management functie 
worden nader uitgewerkt in de volgende paragraaf. _ 
In de implementatiefase worden de volgende stappen onderscheiden in de evolutie 
tot een integraal mul ti user project management systeem voor Organon Teknika: 
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1. Centrale start in de afdeling MI&D 

In eerste instantie zal het systeem centraal in de afdeling MI&D geïnstalleerd 
worden. De project management functie zal aldus fungeren als interface 
tussen de diverse gebruikersgroepen en het geselecteerde pakket. In de 
beginfase van deze stap kan gebruik gemaakt worden van schaduwplanning; 
enerzijds om de lopende projecten niet te zeer onder de aanloop problemen 
tijdens de implementatie te laten lijden, anderzijds om vergelijking mogelijk 
te maken. In overleg met de leverancier kan op basis van de ervaringen in 
deze situatie eerst een grove single user applicatie ontworpen worden die 
vervolgens als uitgangspunt kan dienen bij het ontwerp van het totale multi 
user systeem. In deze stap zal de nadruk liggen op detaillering van de 
functionele requirements, en standaardisatie en uniformering, door middel 
van het opstellen van procedures en de specifieke invulling van de applicatie. 

2. Geleidelijke decentralisatie binnen MI&D 

Wanneer voldoende duidelijkheid is verkregen ten aanzien van de gewenste 
informatie struktuur kan een aanvang genomen worden met het ontwerp van 
het on line multi user systeem. Bij introduktie daarvan in de afdeling dient de 
multi-user applicatie vrijwel volledig ingevuld te zijn, marginale wijzigingen 
blijven echter altijd mogelijk. De project management functie ontwikkeld zich 
van interface tot staforgaan. De invoering van de on line applicatie kan eerst 
beperkt worden tot een geselecteerd aantal gebruikers, bijvoorkeur 
gebruikers die ook nauw bij de uitvoering van de vorige stap betrokken zijn 
geweest. Aldus ontstaat een soort overgangsfase tussen stap 1 en 2. 

3. Automatisering project management buiten MI&D 

Hoewel in de huidige situatie de afdeling MI&D het meest gebaat lijkt bij 
implementatie van het PM-systeem zijn de grootste baten juist te verwachten 
na implementatie in de overige afdelingen, omdat hierdoor een integraal 
overzicht over de totale projecten ontstaat. De voordelen van een integrale 
benadering worden verder uitgewerkt in paragraaf 7.6. Ook vanuit andere 
OT -sites en zelfs andere werkmaatschappijen is inmiddels belangstelling voor 
het systeem getoond. Hier komt de flexibiliteit van de nieuwe generatie PM
software goed tot zijn recht. Naast differentiatie mogelijkheden ten aanzien 
van de software biedt Artemis hier ook uitstekende mogelijkheden met 
betrekking tot hardware differentiatie van micro tot mainframe. 
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7.1.2 Het project management bureau 

De omgeving waarin OT zich wil gaan begeven is nog relatief nieuw en uitermate 
complex, dit werd reeds herhaaldelijk beklemtoond. Daar komt nog eens bij dat 
Organon Teknika de afgelopen jaren zeer sterk gegroeid is. In kleine bedrijven is het 
overzicht over de verschillende deelfasen van een totaal innovatie projekt nog 
relatief eenvoudig verkrijgbaar. Tijdens de snelle groei is dit overzicht 
langzamerhand verloren gegaan en men heeft tot op heden verzuimd hiertegen 
corporate maatregelen te nemen, inmiddels blijkt dit gebrek echter op verschillende 
locaties in de organisatie gesignaleerd te worden. 

Voor de coordinatie en integratie zowel binnen een afdeling als voor de totale 
organisatie worden in de literatuur verscheidene opties geboden. Mijn voorkeur gaat 
uit naar de benadering van de contingency stroming, met name naar Galbraith [8] en 
Mintzberg [17]. Deze stroming onderkent dat een gedifferentieerde benadering 
nodig is, voornamelijk gebaseerd op de omgeving waarin een specifieke organisatie 
opereert. 

Galbraith onderscheidt een aantal mogelijkheden om de discrepantie tussen 
informatiebehoefte en informatie-verwerkings capaciteit te verkleinen. In deze 
discrepantie komt volgens hem de gesignaleerde onzekerheid/gebrek aan inzicht tot 
uiting. Voor een organisatie met een duidelijk vooruitstrevend karakter kan de 
discrepantie het best verkleind worden door de informatie-verwerkings capaciteit te 
vergroten. De beide elementen van het APM implementatie voorstel combineren de 
door Galbraith in dit verband voorgestelde alternatieven. Het project management 
pakket vormt een investering in een zowel horizontaal als vertikaal 
informatiesysteem; in horizontale zin legt het systeem de verbinding tussen de in de 
huidige situatie onderscheiden deelprojecten, en tussen deze projecten en het 
financieel administratieve systeem; in verticale zin bevat het systeem de 
mogelijkheden de link te leggen tussen de diverse betrokkenen op verschillende 
niveau's, van het taktische afdelingsmanagement niveau via de globale planning en 
beheersing op projectleider niveau tot de detailplanning, uitvoering en -
terugkoppeling op het niveau van de functionele afdelingen. De voorgestelde project 
management functie zou uiteindelijk de creatie van laterale verbindingen betekenen, 
ook over de verschillende organisatiedelen heen. 

In deze paragraaf ligt het accent op de oprichting van een project management 
functie en de proportionele groei-mogelijkheden ten opzichte van de expansie van 
het PM-pakket vanuit de afdeling MI&D. De taken van de project management 
functie kunnen dan ook analoog aan de stapsgewijze implementatie ingevuld worden. 
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In eerste instantie zal deze functie dan ook onder MI&D-management vallen. 
Simultaan met de verbreding van de scope kan de project management functie 
uitgroeien tot een corporate project management bureau, de positionering van de 
functie zal dan opnieuw beschouwd moeten worden. 

1. Centrale start 

Taken: 

* Project management van het APM project 
* Interface tussen het pakket en de gebruikersgroepen 
* Ontwerp van uniforme procedures voor project voorstellen, planning, 

beheersing, en rapportage 
* Voorzien van projectleiders, afdelingshoofden, MI&D-management, en 

afdelingsmedewerkers van toegespitste informatie. 
*Systeem management: gegevensbeheer, communicatie met de leverancier en, 

medewerking aan het applicatieontwerp en software onderhoud 
* Onderzoek naar effektief gebruik van de mogelijkheden van het pakket, met 

name met betrekking tot de toepassing van mul ti project scheduling 
* Onderzoek naar mogelijkheden met betrekking tot een standaardfasering en 

verkorting van de doorloop tijd 
* Identificatie van bottie necks en het formuleren van aanbevelingen voor het 

verwijderen ervan 
* Decentralisatie voorbereiden 
* Verzorgen van training en documentatie voor systeem gebruik en 

netwerkplanning technieken 

2. Decentralisatie 

Ta}çen: 

*Taken uit stap 1; de interface taak wordt geleidelijk overgenomen door de 
ontworpen applicatie 

* Advisering bij interproject besluitvorming 
* Begeleiding van eindgebruikers bij het gebruik van het pakket en de ermee 

geproduceerde resultaten. 
* Optimalisatie van de applicatie 
* Expansie voorbereiden 

I 
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3. Expansie 

Taken: 

* Taken uit stap 1 en 2 
* Uitvoering van aanvullende functionele analyses 
* Transfer van de resultaten van APM-MI&D 
* Integratie van project management van research tot after sales service 

7.1. 3 Applicatieontwerp 
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Voortvloeiend uit de gemaakte keuze voor een project management pakket van de 
nieuwe generatie volgt het cruciale belang van het ontwerp van een dedicated 
applicatie. Met het ontwerp van een geschikte applicatie valt of staat het totale 
project management systeem. Vandaar het belang van direkte participatie van een 
vertegenwoordiging van alle belangengroepen in een operationeel project team. De 
functionele requirements kunnen hierin verder gedetailleerd worden en vervolgens 
vertaald naar de applicatie. 

In het project team worden twee basiselementen met elkaar geconfronteerd: 
enerzijds het pakket met zijn specifieke mogelijkheden en commandostruktuur, 
anderzijds de gedetailleerde requirements van de verschillende toekomstige eind
gebruikers. Een aantal leveranciers beschikt naast pure informatici over 
medewerkers met een gedegen ervaring op het gebied van project management, die 
inmiddels ook de programmatuur tot in detail beheersen. Indien mogelijk dient voor 
een dergelijke medewerker een (part-time) plaats ingeruimd te worden in het 
implementatie team. Door nauwe samenwerking met de project management functie 
wordt tegelijkertijd voorzien in een stuk transfer van knowhow. 

Eventueel kan gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige standaard applicaties, 
waarnaast dan een stuk eigen applicatie gebouwd kan worden. Als de standaard 
applicatie op teveel plaatsen aangepast dient te worden is het wellicht verstandiger in 
het licht van de structuur een volledige eigen applicatie te ontwikkelen. Ook voor het 
ontwerp van de applicatie geldt dat dit van grof naar fijn zal plaats-vinden. In eerste 
instantie dient immers nog voldoende flexibiliteit over te blijven om nadere 
bezinning op het niveau en de frequentie van planning, scheduling en modificatie 
nader in te vullen. De opzet van de applicatie moet eveneens eenvoudige openingen 
bieden voor eventuele latere wijzigingen. Bovenstaande constateringen gelden vooral 
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tijdens de eerste implementatiestap, hier kunnen WIJztgmgen eenvoudiger 
doorgevoerd worden zonder dat de gebruikers daar veel hinder van ondervinden. Uit 
dit oogpunt dient de uiteindelijke applicatie voor on line multi user gebruik 
grotendeels definitief te zijn. De situatie waarin de eindgebruikers moeten 
functioneren kent immers al ruim voldoende veranderingen. 

Dedicated applicatiebouw kan de behoefte aan het opstellen van procedures 
verminderen. Standaardisatie en uniformering kunnen immers ook "afgedwongen" 
worden door strikte input-validatie. Hoewel hierdoor meer zekerheid verkregen kan 
worden omtrent de inhoudelijke consistentie van de ingevoerde informatie kan een 
verregaande beperking van de mogelijkheden van de eindgebruiker tot 
acceptatieproblemen leiden. Participatie kan dit gevaar voorkomen. 

7.2 Multi project management 

Z2.1 Algemeen 

Multi project management is een zeer actueel onderwerp van discussie. De 
praktische toepassing van geautomatiseerde systemen in dit kader komt slechts 
moeizaam van de grond. Enerzijds is dit te wijten aan de beperkte mogelijkheden die 
de meeste PM-pakketten bieden voor multi project management. Van oudsher zijn 
de traditionele project management pakketten immers afgestemd op het 
management van grote projecten in project organisaties. 
Anderzijds levert de multi project situatie een dusdanige complexiteit op dat een 
sluitende standaard benadering van dit onderwerp vooralsnog niet beschikbaar is. 

De genoemde complexiteit ontstaat uit de combinatie van de vele afhankelijkheden 
in een multi project organisatie. Naast de interne competitie om middelen binnen 
individuele projecten gaat immers ook de onderlinge concurrentie van meerdere 
projecten meespelen. Bepaalde capaciteitsbronnen zullen uitgroeien tot battle necks. 
Prioriteitsstelling en een gedegen trade off tussen de kosten van capaciteits
uitbreiding en de continue uitloop van projecten is noodzakelijk. Het project 
management systeem kan hierbij behulpzaam zijn. 
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Binnen multi project management zijn twee uitersten te onderscheiden. In sommige 
bedrijven gaat het om het management van enkele grote projecten simultaan, in 
andere gevallen lopen een groot aantal kleinere projecten parallel. De situatie voor 
Organon Teknika beantwoordt aan het laatstgenoemde alternatief. Archibald 
adviseert voor een dergelijke situatie [1]: 

1. Toewijzing van meerdere projecten aan project leiders die m de lijn 
opgenomen worden 

2. Assistentie van project leiders ten aanzien van planning en coordinatie door 
een geïntegreerde stafafdeling 

3. Toekenning van het uitvoerende werk aan functionele afdelingen, zodoende 
worden zoveel mogelijk de voordelen van de functionele organisatie 
gehandhaafd 

4. Alle projecten moeten gepland en beheerst worden op integrale basis binnen 
één multi project planning and control system 

De punten 1 en 3 zijn in de actuele sitatie reeds op een dergelijke wijze ingevuld, in 
de beide andere punten wordt voorzien door respectievelijk de in de voorgaande 
paragraaf uitgewerkte project management functie en het geselecteerde project 
management systeem. 

7. 2. 2 Project selectie en prioriteitsstelling 

In de voorgaande paragraaf kwam de signalering van bottie necks ter sprake. Het 
project management systeem kan zowel bij de signalering als de aanpak van deze 
bottie necks behulpzaam zijn. De benadering van de bottie necks kan analoog aan 
bevindingen uit de wachtrij theorie plaatsvinden. Sturing kan plaatsvinden op basis 
van beïnvloeding van de bezettingsgraden. De input (hoeveelheid aangeboden werk) 
en de capaciteit (hoeveelheid resources) vormen de uiteindelijke stuurvariabelen. 

De input wordt grotendeels bepaald door het project selectie proces, releasetijdstip 
en de daaraan gekoppelde prioriteits-stelling. In het project selectie proces is over 
het algemeen nog geen informatie op detailniveau aanwezig. Op basis van de 
beperkte aanwezige informatie wil men snel een grove indicatie produceren ten 
aanzien van de consequenties van de project authorisatie voor de lopende projecten, 
gegeven een bepaalde prioriteitsstelling. In andere bedrijven is inmiddels een aanzet 
gedaan tot de ontwikkeling van een aanvullend programma hiertoe (MSD, NS), 
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eventueel kan deze aanzet toegespitst worden op de specifieke multi project 
omgeving van OT. Hiertoe is vereist dat de project management functie nauw 
betrokken wordt bij het selectie proces en de prioriteitsstelling. Temeer is dit 
noodzakelijk, omdat de project management functie adviezen uitbrengt ten aanzien 
van de beslechting van interproject conflicten. 
Relatieve prioriteiten wijzigen in de tijd, daarom is het zaak op regelmatige 
tijdstippen de toegekende prioriteiten te herzien. Hiertoe kan een "project priority 
review board" in het leven geroepen worden, hierin kunnen tevens de initiele 
screening en prioriteitssetting worden opgenomen. 

Ook ten aanzien van het operationele gebruik van prioriteiten kunnen nuanceringen 
aangebracht worden. Overall prioriteiten hoeven alleen gevolgd te worden voor 
"kritieke" aktiviteiten, d.w.z. aktiviteiten die in geval van uitstel tot verlenging van de 
project duur zouden leiden. Daarom kan gebruik gemaakt worden van "lower level 
priority rules", Archibald noemt hiervoor een aantal mogelijkheden (Figuur 7.1 [1]). 

Conflict between activities 

Critica! 

Critica! versus nonnitita1 

:"\: orHritica1 versus nonuitical 

Flpur 7.1: l...ower level priority ndes [Archibald) 

Priority given to: 

Project with highe~! mnall ( urn:nt 
priorin. 

Critica( activitv (regardle~' ol <l\Tr
all projen priorin). 

Anivitv with least -.lark (<tllow<tble 
delav): if equa.l -.lark. shorte~t m 

lon).{CSI atti\'itv: il same duration. 
use cu rrent projnt priorin. Alter
nativelv. give priorin· to anivil\ 
usin~ largest numher of nitic<J re
sources. 

Naast de inputfactoren spelen de beschikbare hoeveelheden middelen per periode 
een rol. Deze rol uit zich langs twee wegen in een trade off tussen doorlooptijd en 
kosten. In de project management literatuur wordt deze trade off de time cost trade 
off genoemd. Op de eerste plaats kan een uitbreiding van de ingezette middelen voor 
een bepaalde aktiviteit leiden tot verkorting van de duur en, als de aktiviteit kritiek 
is, tevens een verkorting van de totale project doorlooptijd. Een aggregatieniveau 
hoger komt dezelfde trade off opnieuw voor als de totale vraag naar een bepaalde 
resource in een bepaalde periode de beschikbare hoeveelheden overschrijdt. 
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Met behulp van de in de volgende paragraaf uitgewerkte resource scheduling 
techniek in combinatie met de prioriteitsstelling kan deze trade off anticiperend 
plaatsvinden. 

7.2.3 Resource management in een multi project omgeving 

Het doel van resource scheduling is het minimaliseren van de op basis van 
prioriteiten gewogen vertragingen van projecten, en het voorkomen van onnodige 
leegloop, gegeven de opgestelde budgettaire constraints. Een bijkomend aspect 
hierbij is het tijdig voorzien in beslissingsondersteunende informatie, zowel op 
taktisch als operationeel niveau. 

De genoemde budgettaire constraints komen tot uiting in een, in ieder geval op korte 
termijn, begrensde capaciteit. Deze begrenzing leidt met name voor kritieke 
capaciteiten tot een keuzeprobleem tussen aktiviteiten van verschillende projecten. 
De benadering van dit keuzeprobleem dient nader ingevuld te worden aan de hand 
van een aantal ingangen. De ontwikkeling van een schedulingsalgorithme dat 
praktische resultaten oplevert is een onderzoek op zich dat gekoppeld kan worden 
aan de prototyping benadering van de implementatiefase. De genoemde invulling 
bestaat uit een aantal keuzen: 

• volledig geautomatiseerde of ontkoppeld iteratieve scheduling 
• resource limiteden/of (extended) time limited resource leveHing 
• parallelle of seriele scheduling 
* dynamische of statische ordening van aktiviteiten 
* scheduling op detailniveau of op globaal niveau 
* keuzen ten aanzien van de gehanteerde prioriteitsregel(s) 
* gebruik van residual scheduling 
• exacte of heuristische oplossingsmethoden 
• keuze met betrekking tot de gehanteerde basisheuristiek 
• down hili en/ of up hili heuristieken 
• klassifikatie van projekten of volledige prioriteits-differentiatie 
• scheduling met alle of met een gedeelte van de projecten 
• reservering van een gedeelte van de beschikbare capaciteit voor kleinere 

projecten en/ of niet onder projecten vallende aktiviteiten 
• schedulingsfrequentie 
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Bij de bovenstaande invulling kan als reminder een opmerking van Barrett 
meegenomen worden: "don't overkill the problem" (15]. Het is een absolute 
noodzaak de praktische bruikbaarheid van de resource scheduling als voornaamste 
eis te handhaven. Naar alle waarschijnlijkheid zal daarom afgeweken moeten worden 
van "optimale" mathematische oplossingen. 

7.3 De integrale benadering 

In deze paragraaf wordt het belang en de voordelen van een integrale benadering 
nader uitgewerkt. Nog eens dient beklemtoond te worden dat verbeteringen ten 
aanzien van de in de probleemstelling geformuleerde elementen steeds gebaseerd 
zijn op een combinatie van het project management pakket en de wijze van 
ondersteuning en gebruik daarvan. Het systeem op zich lost niets op, het vormt 
slechts een hulpmiddel, een instrument. 

1. Combinatie "market pull" en "technology push" 

In hoofdstuk 4 werd de initiele beperking tot de afdeling MI&D onderbouwd. 
Een van de argumenten in deze onderbouwing beklemtoonde de 
uitzonderlijke complexiteit in de afdeling MI&D. Bij de selectie van project 
management pakketten is er steeds vanuit gegaan dat het pakket voldoende 
mogelijkheden moest bieden voor de totale organisatie. Is het dan echter niet 
beter voor de overige afdelingen een beperkter pakket te gebruiken, of zelfs 
handmatige planning te handhaven? 

Deze benadering is in mijn ogen te vergelijken met de huidige 
projectdefinities, en leidt tot een verwaarlozing van een aantal kritieke 
interrelaties. Wanneer een project gezien wordt als één geheel van 
ideegeneratie tot aan het einde van de life cycle ligt het meteen veel meer 
voor de hand de scope van het systeem deze project definitie te laten 
overkoepelen. De basis elementen van de innovatieve strategie van Organon 
Teknika worden direkt aan elkaar gekoppeld door de link van R&D tot aan 
marketing. 
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Het begrip technische innovatie [ 4] dekt deze beide invalshoeken: Het met 
succes op de markt brengen van nieuwe of gewijzigde produkten (marketing), 
waarin nieuwe technische vindingen of combinaties van vindingen . zijn 
verwerkt (R&D). De combinatie van "market pull" en "technology push" 
vormt een krachtig uitgangspunt voor continue technische innovatie. 
Coordinatie van multi disciplinaire inbreng vergroot de kans op succesvolle 
innovatie, elke discipline heeft immers een eigen invalshoek en richt zich naar 
een eigen set van aspecten en criteria. 

Nieuwe technische vindingen hebben voor een bedrijf geen enkele waarde als 
ze niet aansluiten op een behoefte in de markt, of een dergelijke behoefte 
opwekken. Behoeften zijn nogal eens aan verandering onderhevig, zeker in 
turbulente omgevingen. Daarom is de direkte koppeling van marketing effort 
aan de R&D aktiviteiten van immens belang. Om deze koppeling te 
verstevigen is het zaak dat de beide afdelingen tot op bepaalde hoogte inzicht 
hebben in hetgeen in de andere afdeling plaatsvindt. De onderbrenging in een 
totaal systeem kan hier belangrijk toe bijdragen. 

2. Structurele verkorting doorlooptijden 

De verkorting van doorlooptijden kan langs twee wegen verlopen. Enerzijds 
door een verbeterde planning en voortgangsbeheersing binnen de diverse 
project elementen (de huidige projecten), anderzijds door een onderzoek naar 
de mogelijkheden deelprojecten te laten overlappen cq in elkaar grijpen 
(verkorting critical path). 

Deze laatstgenoemde optie wordt pas mogelijk en efficient wanneer inzicht is 
verkregen in de detailopbouw van de projecten. Het is niet zinvol voor elk 
project opnieuw een dergelijke analyse te maken, daarom is structurering en 
een bepaalde mate van standaardisering een voorwaarde. Het project 
management systeem kan de informatie hiertoe aandragen door registratie en 
analyse van projectgegevens. Op basis van deze gegevens en overleg met 
projectleiders kan getracht worden te komen tot een standaard raamwerk 
voor de planning en uitvoering van projecten, eventueel gedifferentieerd naar 
een classificatie van projecten. Een eerste inventarisatie van standaardisatie 
mogelijkheden naar aanleiding van gesprekken met projectleiders geven al 
aan dat bepaalde aktiviteiten of verzamelingen van aktiviteiten telkens in 
vergelijkbare vorm terugkomen, zelfs op verschillende aggregatieniveau's. 
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Een dergelijke constatering komt overeen met de filosofie van de SD M en 
Systems Management. De voordelen van een dergelijk raamwerk zijn legio: 

* basis voor structurele doorlooptijd verkorting 
* vereenvoudiging planning- en beheersing 
* nieuwe medewerkers kunnen sneller ingewerkt 
worden. 

* vergelijking van projecten beter mogelijk 
* inzicht in structurele problemen/bottlenecks 
* verminderde invloed van ziekte en verloop 

Het opzetten van een standaard raamwerk mag en zal niet beteken dat de 
ruimte voor creativiteit verloren gaat. Standaardisatie leidt echter wel tot een 
bepaalde mate van beperking van flexibiliteit. De term flexibiliteit wordt vaak 
gezien als een immer nastrevenswaardig doel. Als de flexibiliteit echter te 
groot wordt zijn inefficiency, verwarring, interpretatieverschillen en 
inconsistentie het gevolg. Voor het nagestreefde multi user systeem is 
eenduidigheid een voorwaarde, met name voor multi project calculaties en 
geaggregeerde rapportering. 

3. Eenvoudige integratie met overige beheersingssystemen 

De integratie van het project management systeem met andere 
beheersingssystemen opent een aantal additionele mogelijkheden ter 
verbetering van de overall effectiviteit. Met name de koppeling aan het 
financieel administratieve systeem kan verbeterd worden. De overzichten die 
momenteel geproduceerd worden, worden niet of nauwelijks gebruikt of zelfs 
doorgenomen. De huidige overzichten zijn immers erg onoverzichtelijk en 
daarnaast niet actueel. Daardoor gaat een belangrijk stuk feedback verloren. 
Het PM-systeem maakt rechtsteekse koppeling van de voortgangsgegevens 
aan Finance and Control mogelijk. Met betrekking tot de monitoring van 
uitloop en budgetoverschrijding kan ook gebruik gemaakt worden van Eamed 
Value Analyses (EVA). EVA is in veel PM-systemen als module opgenomen 
[Bijlagen 11 en IX]. 
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8. CONCLUSIES 

De resultaten van mijn afstudeeronderzoek werden in de beide voorgaande 
hoofdstukken gepresenteerd. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zullen 
hier nog eens op een rijtje gezet worden. 

8.1 Conclusies; 

1. Een project management pakket kim een hulpmiddel zijn bij de totale aanpak 
van de gesignaleerde problemen bij de planning en beheersing van het geheel 
van innovatie-projecten, zowel met betrekking tot de efficiency alsook de 
effectiviteit. 

2. Het in het end report definition study aanbevolen project management pakket 
Vision is niet geschikt: 

• de micro versie voldoet niet aan de selectiecriteria 
• de V AX versie ontbeert elke vorm van flexibiliteit 
• onvoldoende garanties ten aanzien van continuïteit en support 
• ontbreken van mogelijkheden m.b.t. een stapsgewijze implementatie 

3. Een project management pakket behorende tot een nieuwe generatie FM
software, gebaseerd op een relationele database met een vierde generatie 
commandotaal sluit het best aan op de huidige situatie van Organon Teknika 

4. Gegeven de huidige onbekendheid met project management software in 
combinatie met de gekozen prototyping benadering is besloten tot een 
stapsgewijze implementatie. Deze implementatiewijze sluit eveneens prima 
aan bij de benodigde applicatiebouw. 

5. Voor de begeleiding en ondersteuning van het project management systeem 
en zijn gebruikers zal een project management functie ingevoerd worden. 
Deze functie kan op den duur verder ontwikkeld worden, parallel aan de 
totale projectintegratie van R&D tot marketing. 
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8.2 Aanbevelingen: 

1. Mijns inziens biedt het pakket Artemis op de lange termijn de meeste 
voordelen, met name ten aanzien van continuïteit en differentiatie 
mogelijkheden. Op korte termijn is het meest te verwachten van 
APECS/8000. 

2. In geval van een beslissing ten gunste van Artemis kan het best overgegaan 
worden tot de bouw van een volledige applicatie. In het kostenoverzicht is 
hier reeds van uitgegaan. De door Metier ontwikkelde standaard applicatie is 
niet volledig en tevens op Vax erg prijzig. Voor de bouw van deze applicatie 
kan zowel een beroep worden gedaan op Metier als op onafhankelijke 
softwarehuizen die dit pakket beheersen. 

3. Tijdens de implementatie periode dient er een operationeel project team 
ingesteld te worden om de applicatiebouw nauwkeurig af te kunnen stemmen 
op de specifieke eisen, wensen en praktische mogelijkheden. 

4. De huidige project definitie dient mijns inziens geleidelijk te worden 
vervangen door een integrale project definitie. Aanvullend kan overgegaan 
worden tot de ontwikkeling van (een) standaardfasering( -en) en direkte 
integratie van het project management systeem met andere (beheersings-) 
systemen. 

5. Parallel aan de implementatie van het project management systeem in de 
afdeling MI&D kan gestart worden met aanvullende definitiestudies in de 
overige OT afdelingen cq. sites. Voor deze definitiestudies zouden opnieuw 
Bedrijfskunde stagaires/afstudeerders benaderd kunnen worden. 
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