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Voorwoord 

Half november 1995 stuurde ik mijn eerste brief naar, toen nog, BSO/Origin om te 
solliciteren naar een afstudeerplaats. Na wat op en neer geschrijf en gebel werd ik 
aangenomen om een onderzoek te doen bij de CAD/CAM groep van Origin/Eindhoven 
AFMIIB.V. 

Mijn onderzoek naar de overgang van Unix naar Windows ging op en neer, zoekend naar een 
goede weg in de richting van een wetenschappelijk afstudeerverslag. 
Na wat afsnijden van bochten maar ook na wat omwegen ben ik nu aan het eind van die 
kronkelweg. Onderweg heb ik veel geleerd, veel gezien en veel plezier gehad. Ook door het 
inslaan van wat zijwegen heb ik extra kennis en ervaring op kunnen doen. Ik wil dan ook alle 
medewerkers van de CAD/CAM groep bedanken voor hun 'medeleven' en voor de prettige 
samenwerking. Mijn begeleiders Hans en Frits wil ik hierbij nog extra bedanken voor de 
goede ondersteuning. Zonder die ondersteuning was ik misschien de weg kwijtgeraakt. 
Tenslotte wil ik Marius Meeus, Leon Oerlemans en Robert schuwer van de TU bedanken voor 
het regelen van het verkeer op weg naar mijn ingenieursdiploma. 

ORIGIN 

Gaby van Otterdijk 
Eindhoven, oktober 1996 
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Samenvatting 

Ais afstudeeropdracht binnen de studie Techniek en Maatschappij aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, is een forecast onderzoek gedaan naar de gevolgen van de overgang 
van Unix naar Windows voor de CAD/CAM groep van Origin en hun klanten. In dit 
onderzoek is gekeken naar de verwachtingen van de medewerkers van de CAD/ CAM groep 
en hun klanten over de technische- organisatorische- en besturingsinterventies die plaats 
vinden door de overgang naar Windows. Uit de interventie-theorie van Meeus en de theorie 
van de integrale benadering van Betz et al is een theoretisch kader gekomen. Hieruit zijn de 
volgende probleem- en doelstelling gekomen: 

Probleemstelling: 
Welke mogelijke technische en organisatorische veranderingen kunnen er optreden als gevolg van de 
overgang op Windows in de visie van de CAD/CAM groep van Origin en in de visie van hun 
klanten? 

Hoe moet de CAD/CAM groep op deze verwachte technische en organisatorische veranderingen 
reageren en de overgang naar Windows besturen? 

Doelstelling: 
Komen tot een gefundeerd overzicht van de technische en organisatorische veranderingen die kunnen 
optreden (bij de CAD/CAM groep en bij hun klanten) als gevolg van de overgang naar Windows. 

Komen tot een model van aansturing van een (soortgelijk) project als de overgang naar Windows. 

Het onderzoek heeft plaats gevonden door het interviewen van de key-gebruikers van de 
klanten en van de medewerkers van de CAD/CAM groep. Door het stellen van open vragen 
zijn de volgende eisen van de klanten en van de medewerkers naar voren gekomen: 

Opsomming klanteisen 
De klanteisen zijn ingedeeld in drie stukken, klanteisen waar alle klanten achter staan, 
klanteisen waar sommige klanten achter staan en eisen waar de klanten verschillende 
meningen over hebben. 

Alle klanten willen: 
- een nieuw CAD-systeem : VIEWiogic of Intergraph 
- een nieuw OS: Windows 95 of Windows NT 
- geen verandering in algemene CAD-E/M architectuur 
- 'zware' PC' s 
- kennis van: Windows 95 INT 

ORIGIN 

CAD-pakketten 
EDICT 
Simulatie 
Preplacement 
netwerkbeheer 
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- opleidingen gegeven door experts om de bovenstaande kennis op te doen 
- handleidingen in helpfunkties en op papier 
- een betere relatie met de CAD-leverancier 
- beter afgebakende contracten 
- applicaties in eigendom 
-1januari1997 kunnen werken onder Windows 

Verder willen enkele klanten: 
- een klant specifiek netwerk 
- ondersteuning van de gehele omgeving door één bedrijf 
- klant specifieke besturing/aansturing van een project 

De klanten verschillen van mening over: 
- een goede en goed bruikbare schemaconversie of nog min. 5 jaar gebruik FutureNet 
- het zelf installeren van applicaties (wel of niet zelf installeren) 

Opsomming eisen van de medewerkers van de CAD /CAM groep 
Uit de interviews komen de eisen van de medewerkers van de CAD/CAM groep naar voren. 

Alle medewerkers willen: 
- nieuwe ontwikkelsoftware : C++, C++ voor Unix, Compilers, debuggers, helpcompilers, 
software configuration management 
- werken volgens OMT en RAD 
- 'zware' PC' s 
- betere hardwareondersteuning (bijv. door zustercel IT System Management) 
-veel nieuwe kennis: Windows 95, C++, Java, VIEWZogic, MFC, OMT etc. 
- die kennis opdoen met behulp van opleidingen 
- Unix blijven ondersteunen 
- handleidingen en electronische hulpfunkties 
- dat de CAD/CAM groep zich op de CAD-E/M markt blijft richten 
- de CAD/CAM groep als integrator van CAD-pakketten 
- betere afbakening van contracten 
- in januari 1997 de eerste Windows applicaties draaiend hebben 

Verder zijn er de volgende eisen van enkele medewerkers: 
- meer 'on-site' ondersteuning van de klant 
- duidelijkere organisatie met betere aansturing en funktiebeschrijvingen 
- de klant als partner 
- aansturing van het Windows project 

Tenslotte verschillen de meningen over: 
- de plaats van de toepassingen en van software (centraal of decentraal) 
- Bij de klant installeren (wel of niet on-site) 

ORIGIN 5VAN120 
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Uit deze klanteisen komt een aantal aanbevelingen/interventies naar voren. Deze zijn 
ingedeeld naar technische-, organisatorische en besturingsinterventies. Samengevat zijn de 
belangrijkste aanbevelingen: 

Technische interventies 
• Er moet binnen de CAD/ CAM groep worden overeengekomen en vastgesteld hoe de 

omgeving er uit moet komen te zien qua netwerken, plaats van applicaties, plaats van 
ontwerpen, etc. 

• Wanneer is overeengekomen hoe de (netwerk)omgeving er uit komt te zien moeten de 
juiste applicaties (C++, Compilers, Debuggers, Helpcompilers) beschikbaar komen en 
moet de omgeving worden klaargemaakt. Alle klanten willen over op Windows 95 of 
Windows NT. Dit betekent dat ook de CAD/CAM groep hierop over moet om goed en 
accuraat te kunnen ondersteunen. Men moet dus snel overleggen met het TCC om er voor 
te zorgen dat Windows 95 en de (netwerk)omgeving op tijd klaar zijn. Indien het TCC die 
ondersteuning niet of onvoldoende kan leveren moet men snel reageren en zoeken naar 
andere mogelijkheden (bijv. IT System Management). 

• Er moet onderzocht worden op wat voor manier de CAD/CAM groep moet of kan 
installeren bij de klant en de klanten moeten deze manier van installatie goed keuren. 

• Eigen classes moeten goed en overzichtelijk worden onderhouden zodat software goed 
hergebruikt kan worden. 

Organisatorische interventies 
• Er moet meer tijd en geld worden geïnvesteerd in het inleren van Windows, OMT en RAD. 

Het opdoen van nieuwe kennis heeft het verloop van een leercurve. 
• Alle medewerkers van de CAD/ CAM groep moeten zo snel mogelijk klaar zijn met de 

opleidingen in C++ en OMT. 
• Ondersteuning van de klanten moet waarschijnlijk meer bij de klanten plaats vinden. Hier 

moet rekening mee gehouden worden en men moet de medewerkers de mogelijkheden 
geven om dat zonder probleem te kunnen (vervoer, aansturing). 

• PC's en Windows hebben meer en vaker ondersteuning nodig. Er moet iemand op de 
afdeling van de CAD/ CAM groep komen die voldoende tijd en kennis heeft om de 
computers zowel hardware- als softwarematig snel en accuraat te ondersteunen en te 
installeren. Deze ondersteuning kan ook met een derde (TCC of IT System Management) 
worden geregeld. 

• Er moet voor elke applicatie zowel een electronische helpfunktie als een handleiding 
worden geschreven. Hierbij willen de klanten ook graag een korte handleiding waarin 
staat hoe men het beste met die applicatie kan werken (dagelijkse instructie). Hier moet 
wel tijd en capaciteit voor gereserveerd worden. 

• Twee klanten van de CAD/CAM groep (CSS Eindhoven, AXR Almelo) willen dat de oude 
ETIP en FutureNet nog 5 jaar ondersteund blijft. Hier moet overleg over plaats vinden met 
deze klanten. 

• De contracten moet worden opgezet voor een Windows omgeving. Hiervoor moet de 
afbakening beter vastgesteld worden, in de contracten moeten licenties worden geregeld 
(en dus geen technische licenties in de applicaties zelf), er moet rekening worden 
gehouden met ondersteuning en installaties die misschien bij de klant plaats moeten 
vinden in plaats van on-line. 
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• De CAD/CAM groep moet als integrator optreden voor meerdere CAD-E pakketten (en 
niet alleen voor VIEWlogic). 

• Er moet worden gezorgd dat de limiet van 1januari1997 gehaald wordt, dit wordt door 
alle klanten en medewerkers verwacht. 

Besturingsinterventies 
• De besturing van de CAD/CAM groep en in dit geval van het Windows project binnen de 

CAD/CAM groep moet beter worden geregeld. Er moet duidelijk worden gesteld wie, 
waar in de organisatie staat. De CAD/CAM groep moet beter bestuurd worden, zowel 
door de Commercieel Manager als door de mensen die daar net onder staan. Hiermee 
wordt het duidelijker wie verantwoordelijk is voor welk project. Die mensen kunnen dan 
ook op hun verantwoordelijkheden gewezen of aangesproken worden. 

• De besturing bij de klanten is vaak niet of niet goed geregeld. Om de projecten bij de 
klanten beter te laten verlopen kan de CAD/CAM groep bij elke klant voorstellen een 
werkgroep of kennisgroep op te richten met mensen uit alle lagen van het bedrijf die met 
de overgang te maken hebben. De medewerker van de CAD/CAM groep die met die klant 
te maken heeft kan dan ook plaats nemen in zo een werkgroep. Hierdoor zal de 
instemming van de medewerkers van de klanten groter worden, zullen problemen eerder 
worden gesignaleerd (door de medewerker van de CAD/CAM groep). Die zelfde 
medewerker zal ook eerder nieuwe mogelijkheden bij de klanten kunnen ontdekken waar 
de CAD/ CAM groep op in kan springen. 

Om goed rekening te houden met de bovenstaande aanbevelingen moeten deze in het 
groepswerkoverleg (GWO) van de CAD/CAM groep (en eventueel in het Commercieel 
overleg) worden besproken en indien mogelijk worden omgezet naar aktiepunten. Bij elk 
hierdoor ontstane aktiepunt moet een verantwoordelijke medewerkers worden aangewezen. 
De toestand van elk aktiepunt kan dan bij de volgende GWO's worden gecontroleerd en 
besproken totdat alle aktiepunten met een positief resultaat afgesloten zijn. 
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1 Inleiding 

Dit rapport beschrijft een onderzoek dat is uitgevoerd ter afsluiting van de studie 'Techniek 
en Maatschappij' van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd 
binnen de CAD/CAM groep, een afdeling van Origin/Eindhoven AFM II BV en heeft plaats 
gevonden van december 1995 tot en met september 1996. 
Op grond van de trend binnen de CAD/CAM wereld om over te stappen naar een 
PC/Windows-omgeving is de CAD/CAM groep van Origin/Eindhoven AFM II BV 
genoodzaakt om deze overgang te maken. Het onderzoek dat in dit rapport wordt 
beschreven betreft de verwachtingen van de CAD/ CAM groep en hun klanten over de 
overgang van Unix naar Windows. Hierbij worden zowel de technische-, organisatorische- als 
besturingsaspecten van de overgang geïnventariseerd. 

1 .1 Beschrijving afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht is door Origin als volgt omschreven: 

Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de overgang van UNIX naar de Windows PC omgeving 
voor zowel Origin als de klant. 
Hierbij dient gedacht te worden aan: 
User interface aspecten 
Kosten/baten analyse voor Origin en voor de klant 
Voor/nadelen voor Origin en voor de klant 

Dit bekijken op Technisch, Organisatorisch en sociaal gebied. 

Vanuit dit standpunt is het onderzoek begonnen. Het onderzoek heeft een aantal stappen 
doorlopen. Dit verslag is opgebouwd volgens die stappen. Deze opbouw is gegeven in 
paragraaf 1.2. 

1 .2 Opbouw van het verslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in hoofdstuk 2 een situatieschets gegeven 
van de CAD/CAM groep en hun omgeving. Hierna volgt een theoretische oftewel 
inhoudelijke oriëntatie (hoofdstuk 3). Met behulp van de inhoudelijke oriëntatie zijn de 
probleem- en doelstelling beschreven. Deze zijn gegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 
beschrijft de onderzoeksmethodologie. 
De uit het onderzoek volgende resultaten zijn onderverdeeld in klantenresultaten, in 
resultaten van de interviews met de medewerkers van de CAD/CAM groep en resultaten van 
de participerende observatie. Deze zijn respectievelijk gegeven in hoofdstuk 6, 7 en 9. 
Hoofdstuk 10 beschrijft de hieruit volgende discussies en conclusies waarna in hoofdstuk 11 
de aanbevelingen worden gegeven. Hoofdstuk 12 behandelt de conclusie en discussie over 
het theoretische model. Een beschrijving van de methode die door de CAD/ CAM groep in de 
toekomst moet worden gebruikt volgt in hoofdstuk 13. 

ORIGIN 11VAN120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1 .0 2 OKTOBER 1996 

2 Situatieschets CAD/CAM groep binnen Origin B.V. 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van de CAD/CAM groep van Origin B.V. De 
eerste paragraaf beschrijft de organisatie van Origin B.V. Paragraaf 2.2 beschrijft de 
organisatie van de CAD/CAM groep binnen Origin AFM II B.V. De klanten in de markt 
worden beschreven in paragraaf 2.3 en tenslotte wordt de technische omgeving van de 
CAD/ CAM groep omschreven in paragraaf 2.4. 

2 .1 Organisatie Origin B.V. 

Sinds 1januari1996 (het moment van de fusie van BSO/Origin en Philips C&P) is Origin B.V. 
een zelfstandig onderdeel van Philips. Door deze fusie zijn 2 bedrijfsgroepen ontstaan, Origin 
IT Services en Origin IT System Management. 
Origin B.V. is een sterk gedecentraliseerde organisatie, waarbinnen wordt gewerkt met kleine 
eenheden die in hoge mate autonoom funktioneren. Deze eenheden worden ook wel full 
service cellen genoemd. Deze cellen hebben een commerciële taakstelling. Deze taakstelling 
kan uitgevoerd worden, met zo min mogelijk regels die van boven af opgelegd zijn. De cellen 
voeren hun eigen beleid binnen enkele centraal opgestelde kwaliteits- en 
communicatiestandaards. Uitsluitend voor de centrale financiering zijn de cellen 'afhankelijk' 
van de moedermaatschappij. 
Het management van een full service cel bestaat meestal uit een directeur en enkele 
commerciële en technische managers. Voor de human resource taken (personeelszaken) zijn 
er human resource managers aanwezig. Binnen de full service cellen zijn ook account 
managers geplaatst, die binnen de organisatie aanspreekpunt zijn voor hun account. Tevens 
bouwen zij langetermijn relaties op met dat account en onderhouden die relaties. Verder is 
het hun taak nieuwe opdrachten te verwerven. 
De cellen zijn wereldwijd gegroepeerd in 6 clusters. Het management van een cluster is 
verantwoordelijk voor winst, maar delegeert maximale bevoegdheid aan het celmanagement 
en biedt steun aan de cellen. 
Om gezien te worden als een geïntegreerde onderneming, moeten alle cellen werken volgens 
dezelfde normen. De Executive Committee bepaalt de bedrijfsdoelstelling, de standaards en 
prioriteiten en biedt op Holding-niveau alleen daar steun waar de cluster te kort schiet. 

Los van de gewone vestigingen heeft Origin B.V. gespecialiseerde expertise ondergebracht in 
een aantal competence centers. Deze competence centers houden zich bezig met het 
bijeenbrengen en beschikbaar maken van kennis over de meest recente ontwikkelingen op het 
terrein van hun specialisme. Op die manier dragen zij er aan bij dat de klanten steeds over de 
best mogelijke oplossingen kunnen beschikken en waarborgen zij tevens dat kennis van de 
medewerkers van die vestigingen steeds actueel en op niveau blijft. 

De competence centers zijn: 
• Artificial Intelligence Competence Center (AI CC): technologische ontwikkelingen op het 

gebied van kunstmatige intelligentie en daaraan gerelateerde technieken; 
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• Executive Information Systems Competence Center (EIS CC): ondersteunt full service cellen 
met Management Informatie Voorzieningen; 

• Image Processing Competence Center (IP CC): elektronisch opslaan van 'papieren' informatie 
met optische media; 

• Standard Applications Competence Center (SA CC): Houdt zich bezig met de uitvoering en 
begeleiding van selectieprocessen van standaardpakketten; 

• SAP Competence Center (SAP CC): aantonen van toepasbaarheid van SAP-systemen. (SAP is 
een Logistiek pakket) 

2 .2 Organisatie van de CAD/CAM groep 

Origin/Nederland is een van de zes clusters binnen de wereldwijde Origin B.V. Momenteel is 
Origin/Nederland ingedeeld in twee regio's, namelijk Noord & West Nederland en Zuid & 
Oost Nederland. Onder de laatst genoemde regio valt de cel Origin/Eindhoven AFM II B.V. 
AFM staat voor Applications Facility Management. De AFM-cellen bieden een specifiek op de 
organisatie van een opdrachtgever toegesneden pakket automatiseringsdiensten aan, op basis 
van een langdurige comakership-relatie. Dit is voortgekomen uit de ontwikkeling dat er een 
toenemende vraag zou zijn naar totale uitbesteding van Informatie Technologie-activiteiten 
(IT). Het gaat hier in principe om full service dienstverlening gericht op één klant. In 
Nederland bestaan er vier AFM-cellen, waarvan drie in Eindhoven en één in Den Haag. In het 
buitenland beschikt Origin B.V. over talrijke AFM-vestigingen. 
Binnen deze AFM II cel zijn enkele gespecialiseerde groepen werkzaam welke op hun eigen 
specifiek gebied diensten verlenen aan de klanten. Een van deze groepen is de CAD/CAM 
groep. De CAD/CAM groep is werkzaam op de markt voor Technische Informatie Systemen 
(TIS). De groep verleent diensten als consultancy, realisatie, implementatie, ondersteuning en 
onderhoud van TIS. De CAD/CAM groep beheert in opdracht programmatuur van derden 
en ontwikkelt en implementeert nieuwe programmatuur voor de CAD/CAM markt. De 
programmatuur richt zich vooral op ondersteuning van het CAD ontwikkeltraject en het 
beheer en archiveren van de op dit traject geproduceerde documentatie. Tevens worden er 
gebruikers bijeenkomsten gehouden en cursussen gegeven voor de beheerde applicaties. 

De produktgroepen die de CAD/CAM groep aanbiedt zijn: 
• Consultancy; 
• Projecten; 
• Beheer; 
• Detachering; 

Deze produktgroepen kunnen onderverdeeld worden in de volgende produkten en/ of 
diensten: 
Consultancy 
• Advies; 
• Uitvoeren van een Quickscan of vooronderzoek; 
• Evalueren van CAD/CAM pakketten; 
• Opstellen User Requirements, definitiestudies; 
• Maken plannen van aanpak. 
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Projecten 
• Opstellen funktionele specificaties, technische specificaties; 
• Opstellen implementatieplannen; 
• Realisatie/implementatie van programmatuur; 
• Conversies; 
• Maken plannen van aanpak; 
• Projectleiding van CAD/ CAM projecten. 

Beheer 
• Onderhouden van CAD applicatieomgevingen; 
• Overnemen en daarna onderhouden van bestaande CAD applicatieomgevingen; 
• Conversies; 
• Ondersteunen van de gebruikers; 
• Opleiden en training van gebruikersgroepen; 

Detachering 
• Het uitzenden van specialisten voor externe projecten. 

De CAD/CAM groep van Origin B.V. is het afgelopen jaar hard gegroeid. Men heeft als doel 
de organisatie van de CAD/CAM groep er uit te laten zien zoals is weergegeven in het 
onderstaande organogram (Figuur 1). Momenteel is men bezig de gegeven funkties ir\ te 
vullen. 

Service 
leider 

Service manager/ Commercieel manager 

Consultants/ 
projectmanagers 

--~Projectleiders 
extern 

Projectleiders._.. __ 
intern 

Systeemanalisten / 
programmeurs 

HRM's 

........, = Interactie/ Aansturing 

Figuur 1: Organogram van de CAD/CAM groep 
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2 .3 De Klanten 

De markt waarop Origin/Eindhoven AFM II B.V. zich richt bestaat uit overheidsinstellingen 
en grote bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar en 5.000 of meer 
medewerkers. Dus de Top 500 bedrijven van de wereld en de top 100 bedrijven in Nederland. 
In het algemeen richt Origin/Eindhoven AFM II B.V. zich op het opbouwen van langdurige 
relaties met de overheidsorganisaties en grote organisaties in het bedrijfsleven Die relaties 
zijn gebaseerd op kwaliteit, tevredenheid en persoonlijke aandacht. 
Momenteel bestaat het huidige klantenbestand van de CAD/CAM groep voor 80% uit 
Philips-klanten. Men heeft een goede relatie met Philips. De fusie met C&P heeft deze relatie 
versterkt. De Philips-klanten zijn met name operating companies van de productdivisie IE 
(Industrial Electronics) van Philips. Deze operating companies worden bijgestaan door de IE 
Holding. De IE-holding kijkt hoe gemeenschappelijke oplossingen voor operating companies 
kunnen worden gedefinieerd en gerealiseerd. Synergie punten worden gedefinieerd om 
daarmee een betere prijs-performance te krijgen. Philips is de beleidsmaker en kan bepaalde 
beleidsnota's uitsturen. De OC's blijven echter beleidsbepalend. 
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Figuur 2: Actornetwerk van de CAD/CAM groep van Origin 

De omgeving van de CAD/CAM groep is weergegeven in bovenstaand actornetwerk. Dit 
actornetwerk is verkregen uit interviews met 3 actoren uit dit netwerk, nl. de 
automatiemanager van de IE-Holding, de manager van het Computer Centrum en een key
gebruiker van de operating company 'Philips Electronen Optiek', dat als 'Lead User' kan 
worden gezien [Von Hippel (1988)]. 
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De CAD/CAM groep ondersteunt alleen die pakketten die ook door de CAD/CAM groep 
ontwikkeld zijn. Aan CAD-pakketten van derden wordt wel algemene ondersteuning 
gegeven maar wordt geen diepgaande ondersteuning gegeven. Deze moet worden gevraagd 
bij de CAD-leveranciers zelf. De CAD/CAM groep geeft nu alleen opleidingen over door hun 
zelf ontwikkelde applicaties. De installaties vinden meestal plaats via het Philips 
computernetwerk. De software wordt overgestuurd of men logt in bij de klant. 
Volgens een Service Delivery Agreement (SDA) is de dienstverlening aan de klanten 
vastgelegd. Wanneer een klant belt wordt een PR (Problem Report) of een CR (Change 
Request) opgesteld. Aan het eind van het jaar wordt dan weer onderhandeld en kan worden 
gekeken of er veel PR's of CR's hebben plaats gevonden en dan wordt daar het contract op 
gebaseerd. 

2 .4 Technische omgeving 

De CAD/ CAM groep ondersteunt de technische omgeving van de klanten welke is gebaseerd 
op ontwikkeling en produktie van printplaten. Een technisch ontwerper heeft tegenwoordig 
de beschikking over een groot aantal CAD (Computer Aided Design) tools. Tools welke de 
ontwerper helpen bij het schematekenen, layout, testen/produktie voorbereiding en 
archiveren van de ontwerpgegevens van printplaten. SYTOSET (zie Figuur 3) biedt de 
ontwerper een geïntegreerde set van CAD - tools. SYTOSET staat voor SYmbiotic TOol SET. 
Symbiotic komt van het biologische symbiose concept, wat zegt dat een systeem welke 
opgebouwd is uit verschillende sub-systemen in een dynamische balans verblijft. Dit betekent 
dat elk sub-systeem kan veranderen als reactie op zijn milieu terwijl de andere systemen zich 
aanpassen op deze veranderingen. SYTOSET is dus een dynamische tool set, welke makkelijk 
aangepast kan worden op veranderingen van zijn funktionele delen. 
Om het aantal interfaces tussen al de systemen te verkleinen is er een centrale interface. Deze 
centrale interface is ETIP (Electronic Tools Interface Processor) genoemd. 
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De communicatie van het ene naar het andere systeem gaat via ETIP. De informatie is dan 
meteen ook voor alle andere systemen beschikbaar. 

Alleen het automatiseren van de gegevens die de ontwerper genereert is niet genoeg. De 
gegevens welke vanuit andere afdelingen, zoals: logistiek, produktie en service, gegenereerd 
worden zijn ook van belang voor het totale ontwerp van de produkten. Om ook deze 
afdelingen te integreren is door AFM II een architectuur ontwikkeld, de funktionele CAD 
architectuur (zie Figuur 4). 
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Figuur 4: Funktionele CAD architectuur 
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Voor de funktionele CAD architectuur zijn door AFM II eigen tools ontwikkeld, zoals 
COMPOSE (componentenbeheer) en EDM (wijzigingsbeheer en digitaal archief). Net als ETIP 
zijn deze applicaties nog steeds vol in ontwikkeling. De CAD/CAM groep zorgt mede voor 
onderhoud en ontwikkeling van SYTOSET, het aangegeven gebied in de funktionele CAD 
architectuur zoals weergegeven in Figuur 4. 
Omdat het aanbod van CAD - tools te groot is om deze in SYTOSET op te nemen is er voor 
enkele CAD - tools gekozen welke nu standaard in het systeem opgenomen zijn. Een goede 
relatie met de CAD-leveranciers is dan ook van groot belang. Wel moeten alle CAD - tools 
ondersteund kunnen worden. 

De hardware waar bij de CAD/CAM groep mee gewerkt wordt bestaat voornamelijk uit 
Unix machines, een V AX/VMS en voor iedere programmeur een PC. Deze hardware is door 
een netwerk (Onnet, Novell) aan elkaar gekoppeld. Het ontwikkelen (programmeren) wordt 
op Unix machines gedaan en gebeurt meestal door een Telnet-sessie te openen op een PC 
(onder Windows). De netwerken worden ondersteund door het Technische Computer 
Centrum (TCC). De hardware wordt ondersteund door de leverancier (Dell) en door het TCC. 

Het programmeren gebeurt in C. De software die wordt gebruikt om te programmeren zijn 
een C-Compiler en een debugger. Dit programmeren gebeurt in een Telnet-sessie of in de VI
Editor. De ondersteuning van deze software wordt gedaan door het TCC of door de 
leveranciers van de software. 
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De aanpak van een project doorloopt de volgende stappen: 
• User Requirements Specification (URS) 
• Plan Van Aanpak (PV A) 
• Funktionele Specificatie (FS) 
• Technische Specificatie (TS) 
• Programmeren (volgens ANSI-C standaard) 
• Testen 
• Installatie/Implementatie 

De User interface die gebruikt wordt voor de produkten van de CAD/CAM groep is een 
standaard interface die door de CAD/CAM groep is ontwikkeld onder Unix. 

Op grond van de trend binnen de CAD/CAM wereld om over te stappen naar een 
PC/Windows-omgeving is de CAD/CAM groep van ORIGIN/Eindhoven AFM II ook 
genoodzaakt om deze overstap te maken. 
De klant is een gebruiker van CAD-tools welke onder Unix werken. De klant wil deze tools 
onder Windows gaan gebruiken. 
De CAD/CAM groep ontwikkelt software voor applicaties onder Unix en wil deze onder 
Windows gaan ontwikkelen. 

Voor de overgang van de technische UNIX-omgeving naar de Windows-omgeving zijn al 
twee stappen gepland welke moeten worden ondernomen. 

• Het electrotechnisch tekenpakket FutureNet moet worden vervangen door VIEWlogic. 
• De CAD-E architectuur moet worden herontworpen. Dit herontwerp wordt gedaan in een 

werkgroep in samenspraak met 3 klanten. Het project wordt 'redesign CAD-E 
architecture-project' genoemd. 

Deze twee stappen worden ook in het onderzoek meegenomen. In hoofdstuk 3 wordt verder 
uitgewerkt welke aspecten van belang zijn voor het onderzoek. 
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3 Inhoudelijke oriëntatie 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de inhoudelijke oriëntatie die plaats vindt 
voordat een scherp geformuleerde doelstelling kan worden opgesteld. 
Wat zijn de gevolgen van de overgang van Unix naar Windows? In de literatuur wordt deze 
vraag alleen beantwoord door te kijken naar de technische verschillen tussen Unix en 
Windows en door het beschrijven van de omzetting van bepaalde pakketten naar Windows. 
Wat er komt kijken bij het veranderen van een operatingsystem voor een organisatie en hun 
omgeving is nergens beschreven in de literatuur. De verkenning van de literatuur heeft 
daarom vooral plaats gevonden op het gebied van de gevolgen van (algemene) technische 
ingrepen en projecten voor organisaties en hun omgeving. 
De eerste paragraaf (3.1) beschrijft de theorie rondom het Interventiemodel van Meeus. De 
tweede paragraaf (3.2) gaat over de aanpak van integraal ontwikkelen van organisatie- en 
informatiesystemen en de laatste paragraaf (3.3) vergelijkt deze twee manieren van 
onderzoeksaanpak. Hieruit is een doorsnede van deze twee theorieën ontstaan. Deze 
doorsnede wordt in het vervolg van het onderzoek gebruikt. 

3 .1 Interventiemodel 

Bij het bestuderen van de literatuur over de invloed van (algemene) technische ingrepen is 
gebruik gemaakt van het Interventiemodel van Meeus. Dit Interventiemodel is gebaseerd op 
het organisatiemodel van Leavitt: 

Taken 

/~ 
Mense~ ;echnologie 

Structuur 

Figuur 5: Het organisatiemodel van Leavitt 

In dit organisatiemodel stelt Leavitt dat organisaties bestaan uit vier variabelen en uit de 
interacties tussen die vier variabelen: mensen, structuur, technologie en taak. Met mensen wordt 
bedoeld management en werkers in een organisatie. Met technologie bedoelt Leavitt de 
instrumenten en technieken die de organisatie gebruikt bij het uitvoeren van haar taak. De 
structuur van de organisatie houdt in de gezagsverhoudingen, de horizontale 
arbeidsverdeling, communicatie en de goederenstroom. Taak betekent hier het bestaansrecht 
van de organisatie, namelijk het feit dat er behoefte is aan het produkt dat wordt 
voortgebracht. Leavitt stelt dat een ingreep invloed kan uitoefenen, of gericht kan zijn op elke 
variabele. Hij noemt die vier variabelen de 'entry points' voor het inbrengen van verandering. 
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Meeus gebruikt het model van Leavitt om zijn interventietheorie op te baseren. Het begrip 
interventie is door Meeus gedefinieerd als 'een reeks bewuste ingrepen om een 
toestandsverandering in een object teweeg te brengen of om een veranderingsproces beter te 
laten verlopen' [Meeus (1994)]. De vier variabelen uit het model van Leavitt ziet Meeus als 
clusters van entiteiten waar een toestandsverandering in teweeg gebracht moet worden. In 
dat model van Leavitt is de technologie echter verweven met de structuur-, mensen- en taak
variabele. Meeus wil hierin onderscheid aanbrengen op basis van de inhoud van de typen 
interventies om zo de inhoud en het verloop van een automatiseringsproces te 
onderscheiden. Hij doet dit door de interventies te herschrijven naar aard van de interventies. 
Dit onderscheid naar aard wordt omschreven als primaire en secundaire interventies. 
De primaire interventie betreft de ingreep die nodig is om bepaald project te starten, dan wel 
de oorzaak van een bepaalde problematiek weg te nemen. De secundaire interventies 
ondersteunen deze primaire interventies. 

Meeus stelt dat de primaire interventie bij een automatiseringsproces in principe is gericht op 
de technische infrastructuur en veelal wordt geformuleerd in termen van technische 
verandering in hard- en software. De secundaire interventies ondersteunen die primaire 
interventies. Secundaire interventies hebben betrekking op: 
- het reguleren en organiseren van de interactie van betrokkenen in de tijd, 
- de gewenste en noodzakelijke veranderingen in de organisatie, 
- de veranderingen in gedrag, vaardigheden en houding van mensen die met het systeem 
moeten werken, 
zodanig dat de primaire interventie beter uitgevoerd kan worden [Meeus (1994)]. 

Meeus deelt de secundaire interventies nog verder op in organisatorische- en 
besturingsinterventies. Het overzicht van alle interventies is weergegeven in de onderstaande 
interventiematrix (Figuur 6). 
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Figuur 6: Interventiematrix bij een veranderingsproces. 
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Deze interventies moeten door de uitvoerders bij de klant worden uitgevoerd. De klanten 
moeten zelf kijken wat ze er van vinden. Uit het vergelijken van de wensen van de klant en 
die van de CAD/CAM groep komt de wederzijdse afhankelijkheid naar voren. 
Een andere manier van de klant er bij betrekken is dat men samen met de klant gaat kijken 
wat er moet gebeuren. Von Hippel [Von Hippel (1988)] beschrijft in zijn theorie dat men de 
beste innovaties krijgt wanneer men Lead Users, gebruikers die voorop lopen in een bepaalde 
technologie, laat bepalen welke innovaties het meest effectief zijn. Lead Users zijn in de 
theorie van Von Hippel bedrijven of mensen uit bedrijven welke voorop lopen in een 
bepaalde technologie. Uit deze theorie blijkt onder andere dat men vroeg in het ontwerp
proces de klanten moet betrekken. Voor een samenvatting van de Lead User theorie van Von 
Hippel, zie bijlage E op bladzijde 101. 
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3 .2 Integraal ontwikkelen van organisatie- en informatiesystemen 

Deze paragraaf beschrijft de theorie van Betz et al waarin, vanuit een andere invalshoek dan 
bij de theorie van Meeus, wordt gekeken naar de invloed van (algemene) technische ingrepen. 
Deze theorie beschrijft het integraal ontwikkelen van organisatie- en informatiesystemen, een 
integrale benadering voor complexe systeemontwikkelings-projecten, waarin tegelijkertijd 
ook sprake is van het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen [Betz et al (1995)). 

Betz spreekt van een integrale benadering van systeemontwikkeling als in het project sprake 
is van een combinatie van de volgende 3 processen: 
• (her)ontwerp en inrichten van bedrijfsprocessen en de daarbij behorende organisatie; 
• ontwerpen, realiseren en implementeren van informatiesystemen en de daarbij behorende 

infrastructuur; 
• (her)inrichten van de personele organisatie en het begeleiden van het daarbij behorende 

veranderingsproces 

Deze drie aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (zie Figuur 7) en vereisen een 
integrale aanpak en een integraal projectmanagement. 
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Figuur 7: Elementen van een integrale benadering van systeemontwikkeling 

Betz et al heeft ook een werkmodel van een integrale benadering van systeemontwikkeling 
gepresenteerd. De 'kern' van dit model is weergegeven in Figuur 8. Deze kern is gevormd 
door de bouwstenen van integrale systeemontwikkeling. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt in organisatorisch gerichte bouwstenen en veranderingsgerichte bouwstenen. De 
organisatorische bouwstenen uit het werkmodel zijn afgeleid uit het linker deel van de 
puzzel: 'IT-systeem ontwikkeling & technische infrastructuur' en het middelste deel: 
'bedrijfsprocessen en organisatie'(Figuur 7). Deze organisatorische bouwstenen zijn: 

• bedrijfsprocessen 
• organisatiestructuur 
• informatiesysteem 
• technische infrastructuur 

Deze bouwstenen beschrijven de situatie van de organisatie wat betreft de inrichting, 
besturing en beheersing van bedrijfsprocessen, de organisatiestructuur, het 
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informatiesysteem en de technische infrastructuur. Tussen deze bouwstenen bestaat een 
dynamisch evenwicht. Dit betekent dat beslissingen met betrekking tot één bouwsteen 
invloed kan hebben op andere bouwstenen. 
Deze bouwstenen zijn in vergelijking met de theorie van Meeus de bouwstenen waarin de 
technische en organisatorische interventies op plaats vinden. 

Door deze technische en organisatorische interventies kunnen een aantal 
veranderingsgerichte bouwstenen veranderen. 
De veranderingsgerichte bouwstenen zijn: 
• betrokkenheid (BT) 
• verwachtingspatroon (VP) 
• pijn en remedie (PR) 
• normen en waarden (NW) 
• veranderkundige vaardigheden (VV) 

Figuur 8: Kern van werkmodel voor integrale benadering van systeemontwikkeling 

Al deze veranderingsgerichte bouwstenen komen in het werkmodel (Figuur 8) samen in het 
transitieplan (TP). Ze hebben betrekking op het onderdeel 'veranderingsmanagement' uit het 
rechter deel van de puzzel uit Figuur 7. Dit kan in vergelijking met de theorie van Meeus 
worden gezien als de besturing van een automatiseringsproject. 
Het belangrijkste doel van de veranderingsgerichte bouwstenen is het helpen 'toegroeien' 
naar de nieuwe situatie en het 'losweken' van mensen uit de bestaande situatie bij 
automatisering[Betz et al (1995)] . 

Wat van groot belang is bij een (algemene) technische ingreep zijn de organisatiegerichte 
bouwstenen waarop zo een ingreep inwerkt: 
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• bedrijfsprocessen 
Hierbij moet aan zowel de inrichting van de bedrijfsprocessen als aan de sturing en 
beheersing van de bedrijfsprocessen aandacht worden besteed. 

• organisatiestructuur 
Hierbij moet gelet worden op doel, aard, nivo, en plaats van bedrijvigheid. Verder moet 
aandacht worden besteed aan de gewenste arbeidsverdeling, coördinatie en 
communicatie. 

• informatiesysteem 
Hierbij moet gekeken worden naar de informatiebehoefte van de primaire 
bedrijfsprocessen en van de bedrijfsprocessen die gericht zijn op ondersteuning, besturing 
en beheersing van het primaire proces. 

• technische infrastructuur 
Bij deze laatste organisatiegerichte bouwsteen moet gelet worden op verschillende soorten 
apparatuur, programmatuur en communicatievoorzieningen. 

Een technische ingreep moet volgens Betz et al dus integraal worden ingevoerd in de 4 
verschillende veranderingsgerichte bouwstenen. Deze technische ingreep moet worden 
bestuurd door het veranderingsmanagement dat het transitieplan (TP) aanstuurt. 
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3 .3 Theoretisch onderzoeksmodel 

Na de behandeling van de theorie (paragraaf 3.1 en 3.2) wordt in deze paragraaf de theorie 
geïntegreerd in het onderzoek. 

Het Interventiemodel van Meeus is een handelings/interventie model en behandelt de soort 
handelingen (interventies) waar rekening mee gehouden moet worden bij een 
automatiseringsproject. Hierbij worden drie soorten interventies onderscheiden: 
Technische interventies 
Organisatorische interventies 
Besturingsinterventies 

In het integraal model van Betz et al, een ontwerp-model, worden vier bouwstenen van een 
organisatie onderscheiden. Bij een systeemontwikkelingsproject waarbij tegelijk sprake is van 
het (her)ontwerp van het organisatieproces moet het project tegelijkertijd in deze vier 
bouwstenen worden ingevoerd. Deze bouwstenen zijn: 
Bedrijfsprocessen 
Organisatiestructuur 
Technische infrastructuur 
Informatiesystemen 

Figuur 9: Overzicht Interventiemodel (Meeus) en integraal benaderingsmodel (Betz et al) 
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De figuur geeft weer dat elk automatiseringsproject bestaat uit technische- organisatorische
en besturingsinterventies welke betrekking hebben op zowel de technische infrastructuur, de 
organisatie structuur, het bedrijfsproces als de informatiesystemen. Duidelijk blijkt hieruit dat 
beide theorieën zowel kijken naar ingrepen van het project zelf als naar de besturing die 
nodig is voor zo een project. 

Het automatiseringsproject is in dit onderzoek de overgang naar Windows. Op basis van het 
model uit Figuur 9 worden in dit forecast onderzoek naar de impact van Windows de 
gevolgen van de overgang onderzocht, zowel bij de CAD/CAM groep als bij de klant. Met 
forecast wordt hier bedoeld dat er wordt gekeken naar wat men verwacht dat er gaat 
gebeuren. Dit onderzoek kijkt op een verschillende manier naar de CAD/CAM groep en naar 
hun klanten omdat Unix ook op een verschillende manier gebruikt wordt: 
*Bij de CAD/CAM groep ontwikkelt men Unix-software op Unix systemen. 
*Bij de klanten gebruikt men CAD-tools (o.a. ontworpen door de CAD/CAM groep) die op 
een Unix systeem draaien. 

Al deze Unix systemen worden Windows systemen. Of de 3 soorten interventies door de 
overgang naar Windows ook bij de klant zullen plaats vinden is de vraag. De invloed van de 
overgang naar Windows zal waarschijnlijk bij de klanten minder groot dan bij de CAD/CAM 
groep. Bij de CAD/CAM groep veranderen de werkwijzen, de systemen, de methoden etc. Bij 
de klanten verandert alleen een hulpmiddel waarmee men electronische schakelingen mee 
ontwerpt. De overgang naar Windows lijkt dan ook het meeste invloed te hebben op de 
CAD/ CAM groep van Origin. 

In dit forecasting onderzoek naar de impact van Windows op de CAD/CAM groep en op hun 
klanten worden de veranderingsgerichte bouwstenen ingevuld voor de CAD/CAM groep. 
Hieruit komt een beleidsplan naar voren voor de overgang naar Windows. Het onderzoek 
moet zich dus op de bedrijfsprocessen, de organisatiestructuur, het informatiesysteem en de 
technische infrastructuur richten van de CAD/CAM groep en hun klanten. 
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4 Probleem- en Doelstelling 

Dit hoofdstuk beschrijft de probleem- en doelstelling. De probleemstelling is ingedeeld in 
twee deelvragen. De eerste deelvraag is gericht op de technische en organisatorische 
interventies die plaats vinden. De tweede is gericht op de besturingsinterventies. Het 
onderzoek richt zich op de verwachtingen die de CAD/ CAM groep en hun klanten hebben 
van de overgang naar Windows. Er wordt onderzocht wat men verwacht, wat de visie is van 
de CAD/CAM groep en hun klanten, omdat de overgang naar Windows nog plaats moet 
vinden in de toekomst. Het is dus een forecast onderzoek. In de probleemstelling komt 
daarom naar voren dat de visie wordt onderzocht. In het onderzoek worden dus de visie van 
de CAD/ CAM groep en van hun klanten op de mogelijke veranderingen onderzocht. 

Probleemstelling: 
Welke mogelijke technische en organisatorische veranderingen kunnen er optreden als gevolg van de 
overgang op Windows in de visie van de CAD/CAM groep van Origin en in de visie van hun 
klanten? 

Hoe moet de CAD/CAM groep op deze verwachte technische en organisatorische veranderingen 
reageren en de overgang naar Windows besturen? 

Doelstelling: 
Komen tot een gefundeerd overzicht van de technische en organisatorische veranderingen die kunnen 
optreden (bij de CAD/CAM groep en bij hun klanten) als gevolg van de overgang naar Windows. 

Komen tot een model van aansturing van een (soortgelijk) project als de overgang naar Windows. 

Het onderzoek richt zich op de technische-, organisatorische- en besturingsaspecten van de 
CAD/CAM groep waarin de relaties met de actoren (zie Figuur 2) een belangrijke rol spelen. 
Anders gezegd gaat de overgang naar Windows gepaard met technische-, organisatorische
en besturingsinterventies die ingrijpen op de organisatorische bouwstenen van de 
CAD/CAM groep en hun klanten. Hieruit komt een beleidsplan dat beschrijft wat er gedaan 
moet worden om als CAD/ CAM groep klaar te zijn voor het aanbieden van dienstverlening 
op Windows gebied. Het conceptueel model komt er dan als volgt uit te zien: 

Technische 
interventies 

Besturings 
interventies 

Figuur 10: Conceptueel model 

ORIGIN 

Succesvolle 
overgang naar 

Windows 
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5 Onderzoeksmethodologie 

De onderzoeksmethodologie voor dit onderzoek is opgezet volgens het basisboek methoden 
en technieken [Baarda (1994)] . Dit hoofdstuk volgt die zelfde stappen. 

5 .1 Onderzoekseenheden 

Voordat het onderzoek kan worden begonnen moeten de onderzoekseenheden worden 
gekozen. Over wie of wat moeten uitspraken gedaan worden? Er zijn verschillende soorten 
onderzoekseenheden mogelijk: groepen, sociale situatie of locatie, categorieën van personen 
en informanten[Baarda et al (1995)]. 
1. De onderzoekseenheid in dit onderzoek is een sociale situatie, de overgang naar Windows 

bij de CAD/ CAM groep en hun klanten. 

5 .2 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie wordt gevormd door: 
1. De mensen van de CAD/CAM groep op applicatie-en op managementnivo 

Van de CAD/CAM groep wordt de gehele onderzoekspopulatie zowel op management 
als op applicatienivo geïnterviewd. Er hoeft hier geen steekproef te worden genomen. 

2. Vertegenwoordigende mensen binnen de klantenkring van de CAD/CAM groep 

Niet alle klanten van de CAD/CAM groep zijn van belang voor het onderzoek. Alleen de 
klanten die gebruik maken van de CAD-E architectuur zijn van belang omdat de 
veranderingen zich hierop richten. Na overleg met mijn begeleiders van Origin is de 
volgende lijst van klanten naar voren gekomen die van belang zijn voor het onderzoek: 
• Flat Panel Display (FPD) te Waalre 
• Philips Analytica! X-Ray B.V. (AXR) te Almelo 
• Electron Opties (EO) te Acht 
• Industrial Automation Systems (IAS) te Eindhoven 
• Philips Communication & Security Systems (CSS) te Eindhoven 
• Philips Communication & Security Systems te Breda 

Van elk van deze klanten wordt één 'Key' gebruiker geïnterviewd. Deze gebruikers hebben 
het meeste contact met de CAD/CAM groep en hebben zowel zicht op de organisatie, op de 
technische aspecten als op de besturing van zo een project. De consultant van de CAD/CAM 
groep heeft per klant aangegeven welke medewerker van die klant het best geïnterviewd kon 
worden. Omdat de CAD/CAM groep bepaalde eisen had over de groep van klanten die 
geïnterviewd moesten worden hoeft hier geen steekproef genomen. Hierdoor ontstaat wel de 
mogelijkheid dat alleen de 'goede' klanten van de CAD/CAM groep geïnterviewd. De 
wederzijdse afhankelijkheid kan worden gemeten door de gegevens van deze twee 
onderzoekspopulaties te vergelijken. 
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5 .3 Dataverzamelingsmethode 

In de probleemstelling zijn kwalitatieve vragen gesteld. Er moeten dus ook kwalitatieve 
gegevens worden verzameld. De gekozen onderzoeksproblematiek is zo 'nieuw' dat daarover 
nog weinig kennis bestaat. Daarom wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van 
kwalitatief onderzoek voor exploratie. 

Kwalitatief onderzoek wordt omschreven als: [Baarda (1995)] 
Onderzoek waarbij je overwegend gebruik maakt van gegevens van kwalitatieve aard en dat als doel 
heeft onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen te beschrijven en te 
interpreteren. 

Deze paragraaf beschrijft de aanpak en opzet van de dataverzameling voor het kwalitatieve 
onderzoek. In kwalitatief onderzoek zijn de meest gebruikte dataverzamelingsmethoden 
participerende observatie, open interviews en het verzamelen van documenten. Dit 
onderzoek maakt vooral gebruik van participerende observatie en open interviews. Deze zijn 
onafhankelijk behandeld in de paragrafen 5.3.1en5.3.2. 

5 .3 .1 Open mondelinge interviews 

De aanpak voor het opzetten van de open mondelinge interviews volgt in grove lijn het tien 
stappenmodel van Emans [Emans (1990)]. Een samenvatting van deze methode is gegeven in 
bijlage D op bladzijde 96. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste stappen. 

5 .3 .1 .1 Definitie van de theoretische variabelen 
In de hoofdstukken 3 en 4 is vanuit de theorie een conceptueel schema opgesteld. De 
theoretische variabelen hierbij benoemd, zijn: 
• Technische aspecten van automatisering 
• Organisatorische aspecten van automatisering 
• Besturingsaspecten van automatisering 
Deze theoretische variabelen moeten worden onderzocht in relatie met de overgang naar 
Windows. 

5 .3 .1 .2 Van theoretische variabelen naar ruwe variabelen 
De theoretische variabelen moeten geïndiceerd, oftewel meetbaar gemaakt worden. Na deze 
indicering ontstaat een lijst van ruwe variabelen die zich lenen voor directe 
gegevensverzameling. 
De ruwe variabelen zijn in dit onderzoek verkregen uit: 
• Theorie 
• Participerende observatie 
• Vragen gesteld aan de medewerker~ van de CAD/CAM groep over wat zij verwachten dat 

er technisch en organisatorisch gaat veranderen 
• Onderzoek naar het actornetwerk waarin de CAD/CAM groep zich bevindt 
• Overleg met mijn begeleiders en gezond verstand 
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De lijst van ruwe variabelen waar het verdere onderzoek op gebaseerd is, is gegeven in bijlage 
A op bladzijde 66. Deze lijst is ingedeeld volgens de eerder genoemde theoretische 
variabelen. Deze ruwe variabelen worden in de rest van het onderzoek scan-aspecten 
genoemd. 

5 .3 .1 .3 Het kiezen van antwoord- en noteersystemen 
Volgens de theorie moeten vervolgens de antwoord- en noteersystemen worden gekozen. 
Deze keuze is echter afhankelijk van de keuze tussen een open of gesloten interview. 
In dit onderzoek is voor mondelinge, open interviews gekozen omdat men vrij en objectief 
moet kunnen antwoorden. Verder stimuleren open vragen de geïnterviewde omdat ze 
hem/haar de ruimte geven te vertellen wat ze voor hem/haar van belang is. Andere voor- en 
nadelen zijn gegeven in het stappenmodel van Emans in bijlage D. 
Op de open vragen mag men alles antwoorden wat relevant is. Bij de vragenlijst is ruimte 
open gelaten om de antwoorden door de interviewer op te laten schrijven. Naast de 
mondelinge open interviews moet door de interviewer ook de grootte van de verandering 
worden aangegeven. Deze moet door de interviewer worden ingeschat en aangegeven door 
middel van het omcirkelen van een waarde die de ingeschatte grootte aangeeft. 

5 .3 .1 .4 Instructies voor het opstellen van de interviewvragen 
Voordat de interviewvragen opgesteld kunnen worden, moet er worden gekozen tussen 
gestructureerde- of ongestructureerde vragen. In een ongestructureerd interview ligt de 
structuur van het gesprek aan het begin van het interview niet vast. De interviewer stelt 
meestal maar één vraag en stimuleert de geïnterviewde om zijn of haar mening te formuleren. 
In een gestructureerd interview zijn de vragen vastgelegd, zowel qua formulering als qua 
volgorde. De tussenvorm, het halfgestructureerde interview wordt in dit onderzoek gebruikt. 
Hierbij wordt per onderwerp een aantal vragen gesteld, maar moet door de interviewer naar 
eigen inzicht worden doorgevraagd om de geïnterviewde te stimuleren en te helpen bij diens 
antwoordpogingen. Deze methode wordt hier gebruikt om er voor te zorgen dat er diepgang 
in de antwoorden komt. 
Omdat het onderzoek zich richt op 2 verschillende onderzoekspopulaties moeten er ook twee 
verschillende interviews komen ieder toegespitst op de eigen onderzoekspopulatie. Die 
toespitsing richt zich op de manier van werken, op de manier waarop Windows van belang is 
voor de organisatie en op belangen van de gestelde vragen voor de CAD/CAM groep. 
De onderzoeken zijn gegeven in de bijlagen. Bijlage B op bladzijde 68 geeft het interview dat 
bij de klanten is gehouden, bijlage C op bladzijde 82 geeft het interview voor de medewerkers 
van de CAD/CAM groep. 

5 .3 .2 Participerende observatie 
In dit onderzoek wordt naast mondelinge open interviews ook gebruik gemaakt van 
participerende observatie. Voor participerende observatie is gekozen omdat ik als 
onderzoeker voor lange tijd in het veld aanwezig ben. Daardoor was er gelegenheid om deel 
te nemen aan alle vergaderingen, aan het groepsoverleg van de CAD/CAM groep en door 
veel met de medewerkers te praten over hun werk en de situatie waarin men verkeert. 
Omdat de participerende observatie ook plaats heeft gevonden door zitting te nemen in de 
werkgroep voor herontwerp van de CAD-E architectuur zijn ook daar veel resultaten uit naar 
voren gekomen: 
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De werkgroep bestond uit 2 medewerkers van de CAD/CAM groep en 3 klanten, welke 
gezien worden als 'Lead Users'. De werkgroep besprak het herontwerp van de architectuur 
van de ontwerp-omgeving van de klanten. De algemene CAD structuur is weergegeven in 
Figuur 4. Als lid van de werkgroep heb ik secretariaatswerk gedaan en was zo in de 
gelegenheid om zowel het inhoudelijke als de aanpak van de werkgroep te observeren. 
Omdat de leden van de werkgroep de key-gebruikers van Lead Users zijn, heb ik me 
theoretisch verdiept in de user-producer en Lead User problematiek, zie bijlage E. Met behulp 
van deze aanpak is een nieuw CAD-E systeem gedefinieerd, zowel door de gebruikers als 
door de CAD/CAM groep, dat is toegespitst op Windows. Men verwacht dat hiermee een 
systeem is ontstaan dat dankzij de invloed van de Lead Users goed aansluit bij de eisen van 
alle klanten van de CAD/CAM groep. 
Van de nieuw ontworpen CAD-E architectuur (welke hier niet wordt behandeld) zijn 
inmiddels de globale en funktionele specificatie gereed en is men begonnen met het 
specificeren van de technische specificaties. 

5 .4 Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens 

De gegevens die uit de participerende observatie naar voren kwamen zijn op dat moment 
direct genoteerd. Deze zijn verwerkt in hoofdstuk 9. 
De interviews zijn mondeling en onder vier ogen afgenomen. Na een korte inleiding over het 
onderzoek en over de instanties waar het onderzoek voor is gedaan, is begonnen met het 
interview. De antwoorden zijn tijdens het interview direct genoteerd. 
De verwerking van de gegevens is gedaan door meteen na het interview de gegevens door te 
nemen en aan te vullen of te verduidelijken indien nodig. Verder is per scan-aspect de 
hoeveelheid verandering ingevuld naar aanleiding van de antwoorden die op de vragen 
werden gegeven. 
Eén interview is telefonisch afgenomen. Hierbij was het moeilijker om pauzes in te lassen 
voor het schrijven omdat de geïnterviewde niet zag dat er werd geschreven. Ondanks die 
pauzes had dit geen invloed op de resultaten van het onderzoek. 
Nadat alle interviews waren afgenomen zijn de vragenlijsten per onderzoekspopulatie 
(klanten en CAD/CAM groep) bij elkaar genomen en zijn de resultaten per scan-aspect 
genoteerd. Deze resultaten zijn gegeven in hoofdstuk 6 (klanten) en hoofdstuk 7 (CAD/CAM 
groep). De wederzijdse afhankelijkheid van de resultaten van de twee verschillende 
onderzoekspopulaties zijn gegeven in hoofdstuk 8. 
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6 Resultaten van de klanten-interviews 

Van elke klant, zoals gegeven in paragraaf 5.2, is één 'key' gebruiker geïnterviewd. Er zijn in 

totaal dus 6 klanten geïnterviewd, oftewel 'gescand'. De gegevens van deze klanten worden 
met elkaar vergeleken. Hieruit volgt een algemene brede visie over de klanteisen met 
betrekking tot overgang naar Windows. 

De quickscan moet plaats vinden bij klanten die over willen op Windows. Ook moeten die 
klanten bij die overgang gebruik willen maken van de diensten van de CAD/ CAM groep en 
van hun CAD-E architectuur en interface. 

Eén klant wilde wel over naar Windows maar zonder de ondersteuning van de CAD/CAM 
groep en zonder gebruik te maken van hun CAD-E architectuur onder Windows. De 
gegevens die uit het interview van deze klant komen worden in de analyse alleen 
meegenomen als ze ook van toepassing zijn op de CAD/CAM groep. 

Bij twee klanten was op hoger nivo nog steeds niet beslist voor welk systeem gekozen zou 
worden. Bij deze twee klanten werd tijdens het interview verondersteld dat er voor het 
systeem van de CAD/ CAM groep gekozen zou worden. 
Alle andere klanten hadden al gekozen voor het systeem van de CAD/CAM groep. 

6 .1 Resultaten van de checklists 

Tijdens of net na de interviews worden de checklists van de interviews per scanaspect door 
de interviewer ingevuld. De antwoordmogelijkheden zijn: 

++ = Veel verandering verwacht door klant 
+ = Beetje verandering verwacht door klant 
o = Geen verandering verwacht door klant 

Door omcirkeling van de antwoordmogelijkheden in de derde kolom zijn de checklists 
ingevuld. 
De totalen van de checklists van de vijf klanten worden hieronder weergegeven: 
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Aan de hand van deze gegevens zal in paragraaf 6.2 door de vragenlijst worden gelopen en 
worden de beoordelingen van elk scan-aspect onderbouwd. 

6 .2 Resultaten per scan-aspect 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten uit de open vragen. De resultaten zijn, net als de 
interviews, ingedeeld in technische- organisatorische- en besturingsveranderingen. 

6 .2 .1 Technische veranderingen 

6 .2 .1 .1 CAD-systemen 
Alle klanten (5) verwachten veel verandering van de CAD-systemen die zij gebruiken. 
Het oude CAD-E ontwerp systeem 'FutureNet' van de klanten wordt niet meer ondersteund 
door de FutureNet-leverancier. De klanten moesten daarom overgaan naar een nieuw CAD
pakket en kozen voor het nieuwe ontwerp systeem 'VIEWlogic' onder Windows. Ook 
verwachten de klanten dat de architectuur rondom dat CAD-pakket hierdoor veel zal 
veranderen. 

6 .2 .1 .2 Operating System 
Alle klanten (5) verwachten veel verandering van het Operating System (OS) dat zij 
gebruiken. 
De Operating Systems die momenteel door de klanten worden gebruikt zijn DOS, Windows 
3.11 en Unix. De systemen waar men naar toe wil zijn Windows 95 of Windows NT. De helft 
van de klanten wil Windows NT als server gebruiken met Windows 95 als dient-systemen. 
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Deze klanten willen in de toekomst wel helemaal over naar NT. Eén klant stelt hierbij echter 
als eis dat de software die bij hun onder DOS werkt dan ook onder NT moet kunnen werken. 
De andere helft van de klanten gaat rechtstreeks over naar Windows NT. Dit onder andere 
omdat Windows 95 niet stabiel genoeg wordt bevonden en volgens hun een slechte 
samenwerking heeft met netwerken. 

6 .2 .1 .3 CAD-E/M Architectuur 
Alle klanten verwachten geen verandering aan de grote lijnen van de CAD-E/M Architectuur 
(5). 
De CAD-E/M Architectuur verandert volgens de klanten niet en blijft zoals de eerder 
beschreven SYTOSET omgeving. Wat wel verandert volgens een drietal klanten is de plaats 
waar alle applicaties en pakketten staan en worden gebruikt (lokaal of op een server). Deze 
veranderingen zijn per klant erg verschillend omdat elke klant hier specifieke eisen aan stelt. 
De oude omgeving wordt volgens de klanten nog minimaal tussen de 5 en de 10 jaar 
gebruikt. Een tweetal klanten willen de oude CAD-E architectuur ook nog zo'n 5 jaar blijven 
gebruiken, vooral voor onderhoud en aanpassen van oude ontwerpen. Zij verwachten geen 
bruikbare schemaconversie waardoor het systeem meteen kan worden afgeschreven. 

6 .2 .1 .4 Ontwerp-methoden/ stappenplan 
De methode van werken gaat bij alle klanten volgens een logisch stappenplan. De volgorde 
van zo een stappenplan is grofweg: Specificatie, Schema ontwerpen, Design review en 
Layouten. 
Dit stappenplan zal volgens de klanten niet veranderen door de overgang naar Windows. 
Alleen in detail zullen veranderingen optreden. 

6 .2 .1 .5 Computersystemen 
Alle klanten zaten al of gaan nu over op PC's. De meesten eisen Pentiums met minimaal 16 
MB intern geheugen. De klanten die nu al op Windows NT over gaan vinden 32 MB intern 
geheugen minimaal. Deze 'zware' systemen zijn vooral vereist voor Windows 95/NT, 
simulatie en VIEWlogic. 

6 .2 .1 .6 Netwerken 
De netwerksystemen zijn erg verschillend per klant. Een aantal klanten wil over op een LAN 
die ze af kunnen stemmen op hun eigen produkt. Een aantal klanten is tevreden met het 
huidige netwerk en voorziet geen problemen, ook niet door de overgang naar Windows. 

6 .2 .2 Organisatorische veranderingen 

6 .2 .2 .1 Benodigde kennis 
Alle klanten zijn het er over eens dat er nog veel kennis opgedaan moet worden. De kennis 
die men nodig heeft om onder Windows te ontwerpen is: 
• Windows95 
• WindowsNT 
• Nieuwe (CAD) Pakketten (VIEWlogic, MS Office) 
• Nieuwe CAD-E architectuur (Edict Office) 
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Kennis die men in de toekomst nog verwacht nodig te hebben is: 
• Netwerkbeheer 
• Simulatie (Complexe Logica) 
• Pre-placement 

6 .2 .2 .2 Opleidingen 
Om de bovenstaande kennis op te doen moeten volgens de klanten opleidingen worden 
gevolgd. De opleidingen moeten, net zoals nu al het geval is, worden gegeven door de 
leveranciers van de pakketten. De CAD/CAM groep moet dus alleen opleidingen geven in 
applicaties die ze zelf ontwikkelen en beheren. Slechts een enkele klant wil graag een 
basisopleiding Windows (Windows 95 of Windows NT) van de CAD/CAM groep. 
Andere manieren van kennis op doen naast opleidingen zijn: 
• Ervaring overdracht 
• Pilot-projecten 
• Vakliteratuur 
• Kruisbestuiving (alle ontwerpers dicht bij elkaar plaatsen) 
• Via beelddragers (Video/CD-ROM) 
• Thuis met systemen (bijv. Windows) 'spelen' 
Voor Unix hoeft geen enkele klant meer opleidingen of ondersteuning. 

6 .2 .2 .3 Ondersteuning van CAD/CAM groep aan klant 
De meeste klanten (5) verwachten dat er weinig of niets verandert aan de frequentie en aard 
van de ondersteuning die ze van de CAD/ CAM groep krijgen. 
De CAD-pakketten worden door de CAD-leveranciers ondersteund, de CAD-E architectuur 
door de CAD/CAM groep. Dit zal in de toekomst ook zo blijven. Het grootste verschil is dat 
één van de CAD pakketten (FutureNet) ook altijd door de CAD/CAM groep werd 
ondersteund en dat dat nu waarschijnlijk niet meer het geval zal zijn (VIEWiogic). Opvallend 
is dat één klant graag alle ondersteuning door één bedrijf (in dit geval de CAD/CAM groep) 
ziet gebeuren, terwijl een andere klant juist geen ondersteuning op het gebied van CAD
pakketten voorziet van de CAD/CAM groep. Dit verwacht men omdat de CAD/CAM groep 
waarschijnlijk niet alle ins en outs van het pakket zal kennen. Bij ondersteuning van de CAD
leverancier zelf zit men dichter bij de bron. 

6 .2 .2 .4 Helpdesk/Helpfunktie 
Vier klanten verwachten totaal geen verandering van de helpdesk van de CAD/CAM groep. 
Eén klant verwacht, of anders gezegd hoopt op veel verandering van de helpdesk. Deze klant 
hoopt op een meer helpdesk-achtige support waarbij sneller wordt gereageerd op PR's en 
CR's (Problem Reports en Change Requests). 
Alle klanten verwachten handleidingen, zowel ingebouwd in de standaard Windows 
Helpfunktie als op papier. Verder is er ook behoefte aan een korte instructie set voor het 
dagelijkse werk en/ of een zelfstudie cursus voor beginners (op papier). 

6 .2 .2 .5 Installaties van software bij klanten 
Bij alle klanten wordt de installatie van software door het bedrijf zelf uitgevoerd. Dit zal ook 
onder Windows zo blijven. Applicaties van de CAD/CAM groep mag de CAD/CAM groep 
eventueel zelf installeren. 
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De manier van installeren wordt door de overgang naar Windows volgens de klanten meer 
volgens een standaard methode en ook gemakkelijker door de klant zelf te doen. 

6 .2 .2 .6 Organisatiestructuur 
Alle klanten (6) zijn er van overtuigd dat hun organisatiestructuur niet zal veranderen door 
de overgang naar Windows. Windows is een hulpmiddel en geen middel of doel op zich 
waardoor de organisatiestructuur dus niet verandert. Het enige verschil dat bij een aantal 
klanten zou kunnen ontstaan is dat er een beheerder wordt aangesteld die de gehele 
automatieomgeving moet ondersteunen. 
De mensen die de keuze voor een bepaald systeem nemen zijn per klant zeer verschillend. Bij 
sommige klanten beslist het management en is er bijna geen inspraak. Bij andere klanten 
hebben zowel mensen op applicatie- als op management nivo recht van spreken. 

6 .2 .2 .7 Relatie met CAD/ CAM groep 
De meeste klanten verwachten dat de relatie met de CAD/CAM groep niet zal veranderen. 
De relatie is voor alle klanten intensief en vooruitstrevend wat kennisoverdracht betreft. Geen 
van de klanten heeft dan ook behoefte aan een andere soort relatie. Eén klant verwacht echter 
dat wanneer voor dit systeem wordt gekozen ook hun buitenlandse partner overgaat op dit 
systeem. Hierdoor zou die relatie veel intensiever en uitgebreider kunnen worden. 

6 .2 .2 .8 Relatie met CAD-leverancier 
Alle klanten werkten met het electro-technisch tekenpakket 'FutureNet". De ondersteuning 
van dit pakket werd gegeven door de CAD/CAM groep. De klanten vinden dus dat ze 'geen' 
relatie met de CAD-leverancier hadden. Dat verandert nu voor alle klanten omdat VIEWZogic 
een pakket is dat zeer goed ondersteund wordt door de leverancier. De relatie met de CAD
leverancier zal volgens de klanten vooral gericht zijn op maintenance. 

6 .2 .2 .9 Contracten 
De geïnterviewde 'key users' weten weinig tot niets van de contracten die men heeft met de 
CAD/CAM groep. Een geïnterviewde verwacht echter wel wat verandering aan die 
contracten door de overgang naar Windows. Deze klant verwacht dat de afspraken en kosten 
beter gedefinieerd moeten worden. De afbakening van verantwoordelijkheden moet volgens 
een drietal klanten ook duidelijk in deze contracten worden vastgelegd. 
De eigendomsrechten van applicaties moeten volgens de klanten bij Philips-IE liggen. Deze 
betalen Origin voor het ontwikkelen en leveren van applicaties. De applicaties hoeven 
volgens deze klanten dan ook niet worden beveiligd tegen copiëren. Licenties voor deze 
applicaties moeten worden geregeld via contracten. 

6 .2 .2 .10 Tijdslimieten/ Afspraken 
Alle klanten houden vast aan de tijdslimieten die door de CAD/CAM groep zijn gesteld: 1 
januari 1997 is de eerste fase van herontwerp van de CAD-E architectuur onder Windows 
klaar. Deze klanten verwachten dan ook dat dit haalbaar is en dat ze vanaf januari 1997 
geheel onder Windows kunnen werken. 
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6 .2 .3 Besturingsveranderingen 

6 .2 .3 .1 Besturing 
Van alle scan-aspecten is dit scan-aspect het meest verschillend per klant. Er zijn bij de 
klanten veel verschillende soorten besturing. Sommige klanten hebben geen besturing nodig. 
Opgesomd zijn volgens de klanten de volgende soorten besturing voor de overgang naar 
Windows nodig: 
• Stuurgroep van managers en 'regel' groep die de overgang in de praktijk stuurt 
• Werkgroep van interne automatie mensen. Deze stellen het PVA op. 
• Werkgroep of individu( en) die per deelfase besturen. 
• Eén begeleider voor introductie van de nieuwe omgeving en individuele begeleiding(=> 

door de geïnterviewde zelf) 
• Werkgroep van de hoofden van de afdelingen CAD-Een CAD-Men lokale werkgroepen 
De besturing wordt niet zo belangrijk gevonden, behalve door één klant die al begonnen is 
met de overgang. Deze klant heeft gemerkt dat de besturing niet goed was geregeld en 
vastgelegd waardoor alle verantwoordelijkheden nu bij hem zijn gelegd en hij alles moet 
regelen en besturen. 
De betrokkenheid bij de overgang naar Windows van alle electrotechnisch ontwerpers van de 
klanten is groot. Al deze ontwerpers kennen Windows en zitten te popelen om over te gaan. 
Bij een aantal klanten zijn ze ook al betrokken bij het opstellen van wensen voor een nieuw 
systeem. 
Door cursussen, introducties en lokale vergaderingen moeten de medewerkers worden 
voorgelicht. Ook dit vergroot de betrokkenheid en houdt deze op peil. 
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Acht medewerkers van de CAD/CAM groep zijn geïnterviewd, oftewel 'gescand' . De 
resultaten van deze medewerkers zijn bij elkaar genomen en hieruit zijn de onderstaande 
resultaten gekomen. Paragraaf 7.1 beschrijft de resultaten van de checklists, paragraaf 7.2 
beschrijft de kwalitatieve resultaten. 

7 .1 Resultaten van de checklists 

Tijdens of net na de interviews worden de checklists van de interviews door de interviewer 
ingevuld. De antwoordmogelijkheden zijn: 

++ =Veel verandering verwacht door de CAD/CAM-medewerkers 
+ =Beetje verandering verwacht door de CAD/CAM-medewerkers 
o =Geen verandering verwacht door de CAD/CAM-medewerkers 

Door omcirkeling van de antwoordmogelijkheden in de derde kolom zijn de checklists 
ingevuld. De totalen van de checklists van de acht medewerkers worden hieronder 
weergegeven: 
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Over elk aspect zijn open, kwalitatieve vragen gesteld. De resultaten van deze vragen worden 
in paragraaf 7.2 per scan-aspect weergegeven 

7 .2 Resultaten per scan-aspect 

Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste resultaten uit de open vragen. De resultaten zijn 
ingedeeld in technische- organisatorische- en besturingsinterventies. 

7 .2 .1 Technische veranderingen 

7 .2 .1 .1 Eigen (ontwikkel) software 
Alle medewerkers (8) verwachten door de overgang naar Windows veel verandering in de 
(ontwikkel) software die men gebruikt. De software die men verwacht te gaan gebruiken is: 
• Windows 95 Operating System 
• (Visual) C++ 
• C++ voor Unix 
• Ontwikkelomgeving : Compilers, Debuggers, etc. voor Windows en Unix 
• Helpcompiler 
• Software Configuration Management 

7 .2 .1 .2 Ontwikkelmethode(n) voor de CAD/CAM groep 
Alle medewerkers denken een nieuwe soort ontwikkelmethode te moeten gaan gebruiken. 
Men gebruikt nu een heel klein beetje 'Y ourdon' maar men moet nu massaal over naar Object 
Modeling Technique (OMT). Zonder deze methode denkt men niet te kunnen overleven. 
Deze methode maakt de te ontwikkelen applicaties betrouwbaarder, testbaarder, 
herbruikbaarder en er ontstaat een constantere kwaliteit. Naast OMT is door de medewerkers 
ook Rapid Application Development (RAD) genoemd als nieuwe methode. Met RAD kan 
men sneller aan de klant laten zien hoe de applicatie er uit ziet (prototyping) en krijgt men 
dus ook sneller terugkoppeling van de klanten. 

7 .2 .1 .3 Architectuur ontwikkelomgeving 
Over het veranderen van de architectuur van de ontwikkelomgeving zijn de verwachtingen 
van de medewerkers van de CAD/CAM groep verdeeld. Twee medewerkers vinden dat de 
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architectuur niet zal veranderen, hoogstens meer software configuration management, maar 
dat komt niet door de overgang. 
Een aantal medewerkers denkt dat het systeem meer decentraal zal worden ingericht met 
alleen de data en de releases centraal. Hierbij vindt men dat men wel goede afspraken moet 
maken over de omgevingen zodat ieders omgeving er hetzelfde uit ziet. 
Een van de medewerkers vindt dat alle ontwikkelprogrammatuur ook op het netwerk moet 
draaien. Hiermee ontstaat dan vanzelf een standaard inrichting. 
Verder denkt men dat door het gebruik van OMT meer rekening zal moeten worden 
gehouden met onderhoud en archivering van de objecten die hierbij ontstaan. Deze kunnen 
goed zorgen voor hergebruik van software maar het moet dan voor iedereen wel duidelijk 
zijn waar wat staat. 

7 .2 .1 .4 Computer Systemen 
Alle medewerkers verwachten dat de oude computersystemen moeten worden vervangen 
door nieuwe 'zware' PC's. Deze 'zware' PC's moeten minimaal Pentiums 100 zijn met 
minimaal 16 MB werkgeheugen. Deze eisen worden vooral gesteld door Windows 95, 
VIEWlogic, de ontwikkeltools en de compilers. 

7 .2 .1 .5 Netwerken 
De medewerkers hebben verschillende verwachtingen over de netwerken die nodig zijn in 
een Windows omgeving. Sommige medewerkers verwachten andere netwerk services 
waarmee men bij elkaar op de computer kan inloggen. Andere verwachten dat alle pakketten, 
applicaties en data centraal moeten staan en weer anderen verwachten dat er helemaal niets 
verandert, of alleen een beetje door de omgang van Windows 95 met de netwerken. 

7 .2 .2 Ondersteuning eigen hardware/netwerken 
De meeste medewerkers verwachten dat de ondersteuning van hun eigen hardware en 
netwerken moeilijker zal worden door de overgang naar Windows. De netwerk 
ondersteuning wordt volgens de medewerkers nu nog het meest gedaan door het Technisch 
Computer Centrum (TCC) van Philips. De hardware wordt ondersteund door de hardware 
leveranciers (Bijv. Dell). 
De meeste medewerkers denken dat het steeds moeilijker wordt voor het TCC om de 
omgeving te blijven ondersteunen. Afhankelijk van de kennis van het TCC moet worden 
gekozen voor het TCC of voor het zusterbedrijf van Origin 'IT System Management'. Ook 
vindt men dat zowel hardware als netwerken door een partij moet worden ondersteund. 
Zes van de acht medewerkers vinden dat IT System Management een goede mogelijkheid 
vormt voor het ondersteunen van hardware en netwerken onder Windows. 

7 .2 .3 Organisatorische veranderingen 

7 .2 .3 .1 Benodigde kennis 
Alle medewerkers vinden dat de benodigde kennis veel zal veranderen door de overgang 
naar Windows. De nieuwe kennis die men nodig zal hebben is OMT, Windows 95, C++, Java, 
VIEWlogic Tools, EDA tools, MS Foundation Classes (MFC). Ook vindt iedereen dat er nog 
niet voldoende van die kennis aanwezig is. Kennis die men in de toekomst hiernaast nog 
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verwacht nodig te hebben is Internet/WWW, Windows NT, RAD, Projectmanagement 
(Iedereen moet projecten kunnen leiden), X-windows (Motif / Java), Probleemanalyse, 
Nieuwe pakketten en het Ontwerpen van gebruiksvriendelijke user interfaces. De 
medewerkers vinden het bijhouden van kennis ook belangrijk. 

7 .2 .3 .2 Opleidingen 
Alle medewerkers vinden dat er voor de benodigde kennis, zoals genoemd in de vorige 
paragraaf, cursussen georganiseerd moeten worden. 
Manieren die volgens medewerkers gebruikt kunnen worden om naast opleidingen deze 
kennis op te doen zijn: 
• Ervaren 
• Vragen (bij personen die kennis al wel in huis hebben) 
• Boeken 
• Interne kennisoverdracht (samenwerken in projecten) 
• Kennisgroepen 
• Zustercellen (Competence centres) 
• Leren van (elkaars) gemaakte fouten 

7 .2 .3 .3 Ondersteuning van CAD/CAM groep aan klanten 
De helft van de medewerkers verwacht weinig tot geen verschil in de ondersteuning die de 
CAD/CAM groep geeft aan de klanten nu men overgaat naar Windows. De andere helft 
verwacht juist wel veel verandering. Zij verwachten dat men meer bij de klant moet komen, 
meer plaatselijk, persoonlijk contact. Verder denkt men dat men meer support buiten de 
applicaties moet geven en dat de ondersteuning moeilijker wordt. Moeilijker omdat de 
klanten meer zelf de Windows omgeving aanpassen omdat ze het zelf al (denken te) kennen. 
Dit was bij Unix niet het geval. 
Eventueel kan de ondersteuning zich ook nog richten op aspecten als Simulatie of CAD
pakketten. 

7 .2 .3 .4 Unix ondersteuning aan klant 
De oude (Unix) systemen worden volgens de meeste medewerkers nog minimaal 5 jaar 
gebruikt, en misschien nog wel een stuk langer. Deze systemen moeten worden gebruikt voor 
ondersteuning en onderhoud van klanten die Unix blijven gebruiken en voor klanten die 
eventueel ook nog nieuwe zware applicaties willen gaan gebruiken. 
Omdat de User Interface (UI) te diep geïntegreerd is in de meeste 'oude' applicaties is het niet 
mogelijk deze software over te zetten naar Windows. In de iets nieuwere software (max. 2 
jaar oud) is er volgens de medewerkers al wel rekening gehouden met Windows en deze kan 
misschien wel worden overgezet. Wel wordt hierbij genoemd dat deze software nog niet 00 
(Object Oriented) is opgezet, wat wel weer een nadeel is voor het omzetten naar Windows. 

7 .2 .3 .5 Helpdesk/Helpfunktie 
De helpdesk activiteiten zullen volgens de meeste medewerkers wel wat veranderen. Men zal 
meer naar de klant toe moeten en meer ondersteuning moeten geven omdat de nieuwe 
applicaties onder Windows dat waarschijnlijk vragen. Verder zeggen de medewerkers dat 
iedereen ondersteuning moet kunnen geven, het is dus niet de bedoeling dat er één persoon 
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komt te zitten die de helpdesk bemant. De medewerkers die geen verandering verwachten 
zien wel een piek ontstaan door de overgang naar Windows. 
Alle medewerkers vinden dat de helpfunkties van Windows gebruikt moeten worden. Deze 
moeten volgens hen worden ontwikkeld met 'HelpDK' waarmee meteen ook een papieren 
handleiding kan worden gegenereerd. Zowel een electronische helpfunktie als een papieren 
handleiding wordt door alle medewerkers nodig geacht. 
Andere manieren van ondersteuning die nog zijn genoemd zijn: 
• WWW-pagina(s) 
• User groups 
• Introductie kursussen 
• Advies over werkwijze voor gebruikers 
• Bij klant 'on site' installeren zodat meteen ondersteuning kan worden gegeven 
De kursussen die de CAD/ CAM groep volgens de medewerkers moet gaan geven moeten als 
onderwerp hebben: 
• Applicaties van de CAD/CAM groep 
• Introductie Windows 95 
• ViewDraw (evt.) 

7 .2 .3 .6 Installaties van software bij klanten 
Alle medewerkers verwachten verandering aan de installaties van software bij klanten. Van 
CAD-pakketten verwacht men dat de CAD-leverancier of de klanten deze moeten installeren. 
Van applicaties van de CAD/CAM groep zegt men dat de klant of de CAD/CAM groep die 
moet installeren. Het voordeel als de CAD/CAM groep installeert is dat er ook meteen 
ondersteuning kan worden gegeven en kan worden bekeken wat voor eisen of wensen die 
klant in de toekomst nog heeft zodat daar snel op kan worden geanticipeerd. 
Over de manier van installatie heeft de CAD/CAM groep nog geen uitgesproken mening. De 
mogelijkheden zijn: via het netwerk, via een script, via een setup.exe programma, op floppy, 
tape of CD-ROM etc. 

7 .2 .3 .7 Organisatiestructuur van de CAD/CAM groep 
De organisatiestructuur binnen AFM II vinden alle medewerkers duidelijk. Ieders eigen taak 
binnen die structuur wordt niet zo duidelijk gevonden, vooral de taken van het management 
vindt men onduidelijk en niet goed ingevuld. 
Het management moet meer connecties krijgen met de CAD/CAM groep, meer contracten 
binnen halen, commerciëler bezig zijn en meer promotie verzorgen. Verder moet volgens de 
medewerkers het service management van de CAD/CAM groep beter georganiseerd worden 
door meer mensen hier verantwoordelijk voor maken. Voor de mensen die dan worden 
aangewezen om het service management te organiseren moet dan ook meer tijd worden 
vrijgemaakt om deze taak uit te kunnen voeren. Aan de taakverdeling van het management 
zal volgens de meeste medewerkers niks veranderen door de overgang naar Windows. Eén 
medewerker vindt echter wel dat het management ook moet meegroeien met het kennisnivo 
van de CAD/CAM groep zodat de kennisbehoefte van de klant beter herkend kan worden. 
Een basis kursus Windows is volgens deze medewerker een goede manier om die kennis op 
te doen. 
De taakverdeling binnen de CAD/CAM groep zoals die op papier staat is voor alle 
medewerkers duidelijk. Hoe deze taakverdeling in de praktijk naar voren komt is echter 
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volgens een aantal medewerkers niet duidelijk. De taakverdeling is zo informeel dat er geen 
duidelijke taken en/of verantwoordelijkheden binnen de CAD/CAM groep zijn vastgelegd, 
dat niemand wordt aangestuurd en dat alles zelf geregeld moet worden. Ook voor de totale 
overgang naar Windows is niemand verantwoordelijk. De meeste medewerkers verwachten 
ook dat men door de grootte en groei van de groep meer projectleiders nodig zal hebben. 
Door de overgang naar Windows verandert er volgens de meeste medewerkers niks aan de 
taken binnen de CAD/CAM groep. Een aantal medewerkers denkt wel dat de funkties van 
de CAD/CAM medewerkers verandert door de overgang naar Windows. Men verwacht dat 
men meer aan advies, funktioneel ontwerp en analyse (consultant) moet doen en minder aan 
programmeren. Eén medewerker denkt dat de klanten bepalen hoe de organisatie en funkties 
in de CAD/CAM groep er uit komen te zien en dat dit onafhankelijk is van de technologie. 

7 .2 .3 .8 Marktsector 
De markten waar de CAD/CAM groep zich op richt zijn: 
• CAD/ CAM wereld 
• Ontwerpen van electrotechnische schakelingen 
• Relaties met PDM/EDM 
• Fabricage voorbereiding 
• Informatiestroom voor produktie 
De medewerkers denken dat er weinig tot niks zal veranderen door de overgang naar 
Windows. Het accent zal volgens hen echter wel verschuiven naar fabrikage omdat daar al 
langer PC' s in gebruik zijn. 
De markten waar de CAD/ CAM groep zich zeker niet op moet richten zijn: 
• Simulatie/VHDL (te kennis specifiek) 
• BIS (Bestuurlijke Informatie Systemen) (is nl. geen kernactiviteit) 
• Tè kleine applicaties/bedrijven (is de CAD/CAM groep te duur voor) 
Verder zijn alle medewerkers het er over eens dat men alle platforms moet blijven 
ondersteunen. 

7 .2 .3 .9 Relatie met klanten 
Twee medewerkers verwachten dat de overgang naar Windows geen verandering aanbrengt 
in de relatie met de klanten. De andere medewerkers verwachten een intensievere relatie 
waarbij men met de klanten omgaat als ondersteunende partners. Verder denkt men dat men 
samen met de klanten ontwikkelt en men sneller terugkoppeling zal/kan gaan geven (RAD). 
Men vindt dat de CAD/CAM groep zich naar buiten toe meer moet profileren en zorgen dat 
men de juiste kennis heeft (een stap voor zijn) zodat men die kennis naar buiten kan brengen 
(bijv. kennis van Windows en zeker niet vergeten van Unix). 
Men verwacht dat te gaan doen door zich te bewijzen, door presentaties te doen, via de 
klantenkring (ook Tinca), via zustercellen, op seminars, via user groups, als integrator, etc. 

7 .2 .3 .10 Relatie CAD/CAM groep met CAD-leverancier 
Alle medewerkers verwachten dat de relaties met de CAD-leveranciers zullen veranderen 
door de overgang naar Windows en dat men meer gaat samenwerken. Alle medewerkers 
namen als voorbeeld het CAD-pakket ViewDraw van VIEWlogic. Men vindt dat er 
samenwerking met CAD-leveranciers plaats moet vinden omdat men dan een betere toegang 
tot de markt krijgt, men is dan vroegtijdig geïnformeerd over nieuwe tools en men krijgt 
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contacten met nieuwe klanten via de CAD-leveranciers. De soort samenwerking noemt 
iedereen 'integrator'. Hierbij werd wel gezegd dat men niet alleen integrator van VIEWlogic 
moet worden, maar een (CAD) leverancier onafhankelijke integrator. 

7 .2 .3 .11 Contracten 
Niet alle medewerkers kennen de contracten die de CAD/CAM groep heeft met de klanten. 
Van alles wat men wel van die contracten wist, dachten de meeste medewerkers dat er een 
beetje zou veranderen aan de contracten. De meeste medewerkers dachten dat de afbakening 
van de PC duidelijk in een contract moet en dat alle applicaties opnieuw beschreven moeten 
worden. Verder moet er ook rekening worden gehouden dat men als integrator gaat 
optreden. Eén medewerkers vindt dat er ook in de contracten moet worden geregeld dat de 
CAD/ CAM groep mag bepalen welke versie van Windows door de klanten moet worden 
gebruikt. Dit in verband met wel of niet stabiele versies van Windows die men kan of wil 
ondersteunen. 
Over de eigendomsrechten van de door de CAD/CAM groep ontwikkelde applicaties zijn de 
meningen verdeeld. Toch vinden de meeste medewerkers dat deze rechten bij Philips IE 
moeten komen te liggen. Het zijn namelijk applicaties die voor Philips-IE worden ontwikkeld 
en ook door hen worden betaald. 
Omdat de klanten zelf eigenaar zijn en omdat het gaat om zeer specifieke applicaties vinden 
de meeste medewerkers dat de software niet beveiligd hoeft te worden tegen copiëren. Wel 
moet er duidelijk op komen te staan dat de applicaties zijn geschreven door de CAD/CAM 
groep, waardoor het voor derden eerder opvalt als deze applicaties ergens anders draaien. 
Dit levert tevens reclame op. Verder moeten de licenties via contracten worden geregeld. In 
deze licenties moet staan hoeveel applicaties men mag installeren en men onderhoud voor 
krijgt. De meeste medewerkers vinden niet dat men electronische licenties moet inbouwen. 
Dit werkt slecht in op de relaties met klanten. Controle op de licenties kan toch wel omdat 
men vaak bij klanten komt. De medewerkers die wel vinden dat er licenties moeten komen 
laten dat meestal wel afhangen van de mogelijkheden. Het moet niet te veel tijd en geld 
kosten, dat brengt het niet op. 

7 .2 .3 .12 Tijdslimieten /Afspraken 
Er is maar één pilot project dat binnen de CAD/CAM groep loopt: KRASW, een oefenproject 
waarin wordt geprobeerd om Windows en C++ kennis binnen de CAD/CAM groep op te 
doen. 
Projecten die er aan komen en waarin Windows moet worden gebruikt zijn: 
• Herontwerp CAD-E architectuur 
• Philips Licht in Oss 
• VIEWlogic Pilots 

De medewerkers vinden dat de CAD/CAM groep al klaar had moeten zijn voor Windows 
maar verwachten dat in januari 1997 de eerste applicaties bij de klanten zullen draaien. 
Voordat alles en iedereen echt klaar is voor Windows duurt volgens iedereen minimaal 
daarna nog wel een half jaar en volgens sommigen nog meer dan een jaar. 

ORIGIN 44 VAN 120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie: 1.0 2 OKTOBER 1996 

7 .2 .4 Besturingsveranderingen 

7 .2 .4 .1 Besturingsaspecten 
Over de vorm van besturing voor de overgang naar Windows verschillen de medewerkers 
van mening. Twee medewerkers zijn tevreden over de manier waarop het project nu 
voortkabbelt. Het fase gestuurd 'aanpakken wanneer het komt' is volgens hen een goede 
manier. 
Vijf medewerkers vinden dat het Windows project wel aangestuurd moet worden maar 
weten niet wie dat moet doen. Alleen van de opleidingen is bekend dat de Service Leider die 
samen met een HRM-er moet regelen. De meeste medewerkers denken dat de aansturing 
voor de overgang naar Windows ten eerste moet komen van het service management. Deze 
sturen de technische consultants en die sturen de ontwikkelaars weer aan. Zo gebeurt het nu 
niet. 
Op de vraag of er werkgroepen moeten worden opgericht werd een paar keer geantwoord 
dat er kennisgroepen moeten worden opgericht. Kennisgroepen met als onderwerp C++, 
OMT en later ook nog RAD. 
Voorlichting moet volgens de meesten plaats vinden op de manier zoals het nu ook al gaat, 
op groepsvergaderingen waar ieder om de beurt voordrachten doet over zijn eigen project en 
waar knelpunten en andere opvallende onderwerpen naar voren komen (GWO 
(GroepsWerkOverleg) en KRASW). 
De betrokkenheid is volgens alle medewerkers al zeer groot en er hoeft geen extra moeite te 
worden gedaan voor het vergroten van de betrokkenheid. Wel moet er op worden gelet dat 
de betrokkenheid constant blijft, bijv. via de hierboven genoemde voorlichting of via 
cursussen. 
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8 Vergelijking van de resultaten van de onderzoekspopulaties 

Dit hoofdstuk beschrijft de vergelijking van de resultaten van de twee verschillende 
onderzoekspopulaties. Hiermee wordt ook de wederzijdse afhankelijkheid oftewel de 
interdependentie van factoren bekeken. Wanneer in veranderingsprocessen zoals de 
overgang naar Windows grote meningsverschillen zijn omtrent de verwachtingen van de 
verandering, zijn er ook grote meningsverschillen over de slaagkans [Meeus (1994)]. Het is 
dus van groot belang dat men het eens is over de verwachte resultaten van een project. Dit 
verkleint de kans op conflicten. Dit komt ook overeen met de theorie van Von Hippel [Von 
Hippel (1976, 1986, 1988)] over Lead Users. Lead Users zijn klanten die voorop lopen in een 
bepaalde technologie. In zijn theorie stelt Von Hippel dat wanneer men samen met Lead 
Users innoveert, men produkten kan ontwikkelen die beter in de markt liggen en waardoor 
gebruikers dus veel meer tevreden over zijn. 
Niet alle scan-aspecten kunnen worden vergeleken. De scan-aspecten die bij de klanten een 
andere betekenis hebben dan bij de CAD/ CAM groep worden niet vergeleken. Alleen die 
aspecten die dezelfde betekenis hebben zowel bij de klant als bij de CAD/ CAM groep 
kunnen worden vergeleken. Van die aspecten die wel kunnen worden vergeleken wordt de 
vergelijking op twee verschillende manieren uitgevoerd, via de hoeveelheid verandering die 
door de populaties worden verwacht (paragraaf 8.1) en via de kwalitatieve gegevens die van 
iedere populatie verkregen zijn (paragraaf 8.2). Deze laatste onderbouwen de kwalitatieve 
gegevens. 

8 .1 Vergelijking van de verwachte ver~dering 

Alle scan-aspecten zijn vergeleken in onderstaande (checklist) tabel, (onderbouwing van) de 
werkelijke vergelijking volgt in de volgende paragraaf. Alle scan-aspecten die bij de klant niet 
overeen stemmen met die van de CAD/CAM groep zijn apart genoemd. 
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8 .2 Vergelijking van de kwalitatieve gegevens 

De vergelijking van de verwachte verandering kan niet worden onderbouwd zonder de 
kwantitatieve gegevens. Deze paragraaf beschrijft die vergelijking van de kwantitatieve 
gegevens per scan-aspect, maar wel alleen die aspecten die ook daadwerkelijk met elkaar 
vergeleken kunnen worden. 

8 .2 .1 .1 Computer systemen 
Zowel de klanten als de medewerkers verwachten 'zware' PC's nodig te hebben. Uit de 
checklist uit paragraaf 8.1 blijkt dat een aantal klanten echter niet veel verandering verwacht. 
Dit komt doordat ze de systemen al hadden of ze voor de aanwezige systemen alleen een 
update hoefden te doen. Er is dus overeenstemming over de eisen van de Computer 
systemen. 
Dat men verwacht zware systemen nodig te hebben is zowel voor de CAD/CAM groep als 
voor de klanten logisch, gezien de software die op de systemen moeten draaien, zoals 
Windows 95/NT met daarop een (software of electrotechnische) ontwerpomgeving. 

8 .2 .1 .2 Netwerken 
Over de netwerken zijn veel verschillende meningen. Zowel de klanten als de medewerkers 
verschillen onderling in mening over de soorten netwerken en de plaatsen waar de software 
moet staan (lokaal of centraal). 
Er moet dus per klant worden overlegd hoe de omgeving er uit moet komen te zien, maar 
eerst moet bij de klant zelf en binnen de CAD/CAM groep zelf duidelijk worden hoe hun 
netwerkomgeving er uit moet komen te zien. 
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8 .2 .1 .3 Benodigde kennis 
Zowel de klanten als de medewerkers zijn het er over eens dat er nog veel kennis opgedaan 
moet worden om goed onder Windows te kunnen werken/ ontwikkelen. De kennis die men 
bij de CAD/CAM groep op moet doen is echter heel anders dan die bij hun klanten. Dit kan 
dus niet met elkaar vergeleken worden. De verwachting van beide onderzoekspopulaties dat 
men veel nieuwe kennis op zal moeten doen is logisch. Zeker bij de CAD/ CAM groep moet 
men overschakelen naar een omgeving waarin met nieuwe methoden gewerkt moet worden, 
dit zal veel nieuwe kennis vergen. 

8 .2 .1 .4 Ondersteuning van CAD/CAM groep aan klant 
De klanten verwachten weinig tot geen verandering in de ondersteuning die ze van de 
CAD/CAM groep krijgen. Ze zijn tevreden met de manier waarop het nu gaat en willen zo 
ook doorgaan. Een aantal medewerkers van de CAD/CAM groep is het hier mee eens. Een 
paar medewerkers verwacht echter dat men veel meer bij de klant zal moeten komen (on-site) 
en dat men veel meer persoonlijkere aandacht zal moeten geven. 
Wanneer men echter meer naar de klant gaat zal dit zowel voor de CAD/CAM groep als voor 
hun klanten een verandering teweeg brengen. Er zal veel meer overleg plaats moeten vinden 
met de klanten en men zal veel meer aandacht moet besteden aan de klanten om ze tevreden 
te stellen en om de Windows applicaties draaiend te houden. Dit zal zeker in het begin extra 
aandacht van de CAD/ CAM groep vereisen. 

8 .2 .1 .5 Helpdesk/Helpfunktie 
Doordat gebruik wordt gemaakt van Windows wordt er verwacht dat de Windows-help 
funkties ook gebruikt moeten worden. Hiernaast worden ook handleidingen verwacht. Deze 
verwachtingen komen zowel van de medewerkers als van de klanten. De CAD/CAM groep 
zal dus bij elke applicatie help-mogelijkheden bieden op een standaard manier. Dit kost weer 
extra investering van de medewerkers van de CAD/CAM groep. 

8 .2 .1 .6 Installatie van software bij klanten 
Over de installatie zijn veel verschillende meningen zowel bij de medewerkers van de 
CAD/ CAM groep als bij de klanten. 
Er komt geen eenduidig beeld uit de gegeven antwoorden en er moet voordat de installaties 
plaats gaan vinden zowel intern als extern overlegd worden op wat voor een manier wat, 
waar geïnstalleerd zal moeten worden 

8 .2 .1 .7 Organisatiestructuur 
De klanten verwachten dat er niks verandert aan de organisatiestructuur. Bij de klanten 
verandert de tool waarmee men werkt en niet het doel of middel op zich. 
De medewerkers verwachten wel verandering. Deze verwachting verschilt van de klanten 
omdat voor de CAD/CAM groep wel de middelen en het doel veranderen. Dit verandert 
behalve door de overgang naar Windows ook door de grootte van de groep. Deze 
veranderingen kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Ik denk wel dat hiermee een 
belangrijk punt naar voren is gekomen. Door de technische ingreep blijken alleen voor de 
CAD/CAM groep organisatorische interventies plaats te vinden en niet bij de klanten omdat 
zij Windows gebruiken als een tool waarmee men werkt. 
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8 .2 .1 .8 Relatie klanten met CAD/CAM groep 
Zie ondersteuning (Paragraaf 8.2.1.4) 

8 .2 .1 .9 Contracten 

2 OKTOBER 1996 

Over de contracten is men het eens dat door de overgang naar Windows beter afgebakend 
moet worden wie waar voor verantwoordelijk is. Hoe dit gedaan moet worden wist men niet. 
De commercieel manager zal deze taak op zich moeten nemen. 

8 .2 .2 Conclusie, Discussie van vergelijking 
De klanten hebben, net als de medewerkers van de CAD/CAM groep, een bepaald inzicht en 
bepaalde verwachtingen van wat er gaat veranderen door de overgang naar Windows. 
Hierbij kan de klant echter geen rekening houden met de veranderingen die bij de 
CAD/ CAM groep gebeuren door de overgang naar Windows. Een overgang van de 
CAD/CAM groep naar RAD kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een heel andere rol is 
weggelegd voor de klant bij het ontwerpen van informatiesystemen. De klant heeft in zijn 
verwachtingen niet verondersteld dat er ook een andere methode van ontwerpen zal komen. 
Deze indirecte aspecten zijn niet uit dit onderzoek naar voren gekomen, maar hier moet zeker 
wel rekening mee gehouden worden bij het in gebruik nemen van zo een methode. 

De klanten en de medewerkers van de CAD/CAM groep hebben echter over de grote lijnen 
van de overgang wel de zelfde mening. De verwachtingen zijn reëel en stemmen voorzover te 
vergelijken goed met elkaar overeen. De kans op een conflict is hierdoor kleiner [Meeus 
(1994)] . 

ORIGIN 49 VAN 120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1.0 2 OKTOBER 1996 

9 Resultaten van de participerende observatie 

Tijdens de participerende observatie kwamen de volgende relevante resultaten (meerder 
malen) in gesprekken en veranderingen naar voren: 

• Er is bij de CAD/ CAM groep niemand die voldoende tijd heeft om de computers 
softwarematig snel en accuraat te ondersteunen en te installeren. Hierdoor moeten de 
medewerkers zelf non-billable uren maken voor het zelf installeren, aanpassen en 
'repareren' van systemen. 

• Bestellen van hard- en software is een probleem. Men heeft bepaalde hard- en software 
nodig om goed verder te kunnen maar het bestellen moet over een aantal lagen in de 
organisatie welke niet zo efficiënt werken. 

• Men heeft een bepaald bedrag gereserveerd voor een Windows inleerproject. Dit geld is 
bijna op terwijl er nog véél meer in Windows geïnvesteerd moet worden om op tijd klaar 
te zijn en om voldoende kennis in huis te hebben. Het management wil de rest van de te 
investeren tijd op de klanten afschuiven en zelf geen geld meer uitgeven aan het inleren 
van Windows (leercurve). 

• Er is binnen de AFM II cel geen kennis aanwezig over C++, Windows en koppelingen 
hiertussen. Alle kennis die men wil verkrijgen moet men van buiten af halen. Ook dit kost 
veel tijd en geld. 

• Klanten blijken minder over te hebben voor een Windows applicatie dan voor een Unix
applicatie. Windows applicaties kunnen ook door 'amateurs' gemaakt worden. Dit was bij 
Unix niet het geval. Wanneer de hoge bedragen worden gehoord die men voor een 
Windows applicatie van de CAD/CAM groep moet betalen kan men terug schrikken. 

• Wanneer men goed op de rit is met Windows ontstaan veel zelfgemaakte classes welke 
moeten worden onderhouden. Dit onderhouden is van groot belang voor het hergebruik 
van software. 

• De 'Hungarian Notation' moet worden gebruikt door de hele groep. Deze manier van 
variabele-gebruik maakt het onderhouden van software een stuk gemakkelijker. 
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10 Conclusie, Discussie 

In paragraaf 10.1 en 10.2 worden de belangrijkste resultaten per onderzoekspopulatie 
samengevat en worden op basis hiervan conclusies geformuleerd. Paragraaf 10.3 beschrijft 
tenslotte nog de conclusie en discussie van de gegevens verkregen uit de participerende 
observatie. Hoofdstuk 11 beschrijft de eisen en aanbevelingen die uit deze paragrafen naar 
voren zijn gekomen. 

10 .1 Conclusie, Discussie klanten-interviews 

• Technische veranderingen: 
Softwarematig moet er veel veranderen qua CAD-systemen. De meeste klanten willen over 
op 'VIEWZogic', een aantal twijfelt nog tussen 'VIEWiogic' en 'Intergraph'. Deze keuze is 
afhankelijk van het management van de klanten. 
De verwachtingen van de klanten over de netwerken waarmee men wil gaan werken zijn 
sterk verdeeld. De klanten beschrijven de netwerken ook allemaal anders, zoals naar soort, 
architectuur, merk of protocol. Factoren die bij deze eisen meespelen zijn: netwerkbeheerders, 
het bestaande netwerk, koppelingen met de buitenwereld en de produkten van de klanten. 

• Organisatorische veranderingen: 
Alle klanten verwachten veel nieuwe kennis nodig te hebben en willen die vooral op doen 
door opleidingen. Zij willen deze opleidingen verkrijgen van degene die de applicatie heeft 
ontwikkeld. 
De CAD/ CAM groep kan wel ondersteuning van CAD pakketten geven maar dan moet men 
er wel voor zorgen dat men alle ins en outs van een pakket kent zodat een klant niet alsnog 
met een moeilijke vraag naar de CAD-leverancier moet. Of: de CAD/CAM groep geeft alleen 
ondersteuning op het gebied van integratie en globaal over de CAD-pakketten. Dit betekent 
dat de ins en outs van de pakketten dus ook echt bij de CAD-leverancier blijven. 

De installaties willen de klanten het liefst zelf gaan doen maar men laat de mogelijkheid voor 
de CAD/ CAM groep om te installeren open. 
Alle klanten zijn er van overtuigd dat hun organisatiestructuur niet zal veranderen door de 
overgang naar Windows. Windows is een hulpmiddel en geen middel of doel op zich 
waardoor de organisatiestructuur dus niet verandert. Het enige verschil dat bij een aantal 
klanten zou kunnen ontstaan is dat er een beheerder wordt aangesteld die de gehele 
automatieomgeving moet ondersteunen. 
De contracten zullen volgens de klanten wel wat aangepast moeten worden en wat beter 
gedefinieerd maar deze zullen in grote lijnen wel hetzelfde blijven. De meeste klanten weten 
hier echter niet het fijne van. 
De klanten verwachten vanaf januari 1997 onder Windows te kunnen werken. 

• Besturingsveranderingen: 
De besturing is per klant erg verschillend. Meestal wordt er niet zo veel aandacht aan 
besteed. Men denkt dat het allemaal vanzelf wel komt. 
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10 .2 Conclusie, Discussie interviews met de medewerkers van de CAD/CAM groep 

• Technische verandering 
Alle medewerkers verwachten veel verandering in de software die men moet gaan gebruiken. 
Ook de ontwikkelmethode verandert en wordt OMT. Dit is een grote verandering en een 
nieuwe denkwijze die veel tijd zal kosten. 
Er zijn verschillende meningen over hoe de ontwerp-architectuur er uit moet komen te zien, 
lokaal of centraal geplaatste files en applicaties. 
Hardwarematig verwacht men vooral veranderingen in de computersystemen. Met deze 
veranderingen is men al op een goede weg. 
Ook op netwerkgebied verschillen de meningen over hoe het er uit komt (moet komen) te 
zien. Dit is ook afhankelijk van de keuze voor lokaal of centraal opslaan van gegevens. 
Men heeft weinig vertrouwen in de capaciteit van het TCC en verwacht dat de ondersteuning 
van de eigen hardware zal worden overgenomen door het zusterbedrijf IT System 
Management. 

• Organisatorische verandering 
Iedereen is het er over eens dat er nog veel kennis op moet worden gedaan door veel 
opleidingen te gaan volgen. 
De ondersteuning die de CAD/ CAM groep moet geven zal veranderen. Er zal meer 
ondersteuning nodig zijn en men zal meer bij de klant aanwezig moeten zijn. Verder zullen er 
helpfunkties en documenten moeten worden gegenereerd en net als nu cursussen over zelf 
ontwikkelde applicaties moeten worden gegeven. De Unix ondersteuning moet volgens alle 
medewerkers nog minimaal 5 jaar worden gegeven. 
Niemand verwacht veel verandering in de organisatiestructuur van de CAD/CAM groep. 
Wat men wel verwacht is dat de funkties beter worden gedefinieerd en dat de informele 
organisatie wat professioneler moet worden. Dit moet behalve door de overgang naar 
Windows ook door de snelle groei die de groep doormaakt. 
De marksector zal weinig veranderen. Alleen het accent kan wat verschuiven richting 
fabricage. 
Men verwacht niet dat de relatie met de klanten veel zal veranderen. Men verwacht alleen dat 
er meer mogelijkheden komen voor samenwerking met de klanten. 
Van de relatie van de CAD/CAM groep met de CAD-leverancier verwachten alle 
medewerkers dat die veel gaat veranderen. Men verwacht dat de CAD/CAM groep als 
integrator voor de CAD-leveranciers gaat optreden. 
Van wat men van de contracten weet, verwacht men dat ze beter gespecificeerd moeten 
worden en dat de grenzen goed afgebakend moeten worden. Verder moeten in deze 
contracten de licenties worden geregeld, en dus geen technische licenties. 
Men verwacht dat in januari 1997 de eerste Windows applicaties bij de klanten zullen 
draaien. 

• Besturingsverandering 
Een aantal medewerkers verwacht wat meer aansturing van het Windows project. Verder wil 
men kennisgroepen oprichten met als onderwerp C++ , OMT en later ook RAD. 
Voorlichting moet zo door gaan als het nu is, dus via meetings. De betrokkenheid wordt 
voldoende groot bevonden. Men vindt wel dat deze wel constant gehouden moet worden. 
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10 .3 Conclusie, Discussie van de participerende observatie 

De conclusies van de participerende observatie zijn vooral gericht op de CAD/CAM groep 
omdat die participerende observatie ook vooral daar plaats gevonden heeft. De conclusie zijn 
gebaseerd op de resultaten van de participerende observatie (paragraaf 9). 

• Er is onvoldoende ondersteuning van de hardware, software en operating systemen. 
• Bestellen van hard- en software duurt te lang en is te omslachtig. 
• Voor het inleren van Windows is te weinig geld en tijd uitgetrokken door het 

management. 
• Binnen de CAD/ CAM is geen goede continue aansturing en ondersteuning aanwezig voor 

de medewerkers van de CAD/CAM groep. Dit betekent dat men ook minder effectief 
werkt. 

• Er is binnen de AFM II cel geen kennis aanwezig over C++, Windows en koppelingen 
hiertussen. Hulp van buitenaf zal nog extra geld kosten. 

• De kosten van de Windows applicaties moeten laag worden gehouden (bijv. door goed 
hergebruik van software) en men moet voorzichtig zijn met het noemen van bedragen bij 
het begin van een project. Dit schrikt veel klanten af. 

• Onderhouden van zelf gemaakte classes is van groot belang om in de toekomst goed 
gebruik te kunnen maken van hergebruik van software. 

• Gebruik van de 'Hungarian Notation' is nodig voor de hele CAD/CAM groep. 

Veel van de resultaten van de participerende observatie hebben dezelfde uitwerking, 
namelijk dat ze veel geld kosten en dat ze veel tijd kosten. Wat dat betreft is het maar de 
vraag of alles op tijd af zal zijn. Vooral het inleren en opdoen van kennis wordt mijns inziens 
onderschat en zal nog veel extra tijd en geld gaan kosten. 
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11 (Klant) eisen en Aanbevelingen 

Uit de interviews komen, om de overgang te laten slagen, eisen van de klant en eisen van de 
medewerkers van de CAD/CAM groep naar voren. Deze zijn gegeven in paragraaf 11.1. De 
aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn gegeven in paragraaf 11.2. 

11 .1 Klanteisen en eisen medewerkers van de CAD/CAM groep 

11 .1 .1 Opsomming klanteisen 
De klanteisen zijn ingedeeld in drie stukken, klanteisen waar alle klanten achter staan, 
klanteisen waar sommige klanten achter staan en eisen waar de klanten verschillende 
meningen over hebben. 

Alle klanten willen: 
- een nieuw CAD-systeem : VIEWlogic of Intergraph 
- een nieuw OS: Windows 95 of Windows NT 
- geen verandering in algemene CAD-E/M architectuur 
- 'zware' PC's 
- kennis van: Windows 95 INT 

CAD-pakketten 
EDICT 
Simulatie 
Preplacement 
netwerkbeheer 

- opleidingen gegeven door experts om de bovenstaande kennis op te doen 
- handleidingen in helpfunkties en op papier 
- een betere relatie met de CAD-leverancier 
- beter afgebakende contracten 
- applicaties in eigendom 
-1januari1997 kunnen werken onder Windows 

Verder willen enkele klanten: 
- een klant specifiek netwerk 
- ondersteuning van de gehele omgeving door één bedrijf 
- klant specifieke besturing/ aansturing van een project 

De klanten verschillen van mening over: 
- een goede en goed bruikbare schemaconversie of nog min. 5 jaar gebruik FutureNet 
- het installeren van applicaties (wel of niet zelf installeren) 
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11.1 .2 Opsomming eisen van de medewerkers van de CAD/CAM groep 
Uit de interviews komen de eisen van de medewerkers van de CAD/CAM groep naar voren. 

Alle medewerkers willen: 
- nieuwe ontwikkelsoftware : C++, C++ voor Unix, Compilers, debuggers, helpcompilers, 
software configuration management 
- werken volgens OMT en RAD 
- 'zware' PC' s 
- betere hardwareondersteuning (bijv. door zustercel IT System Management) 
- veel nieuwe kennis: Windows 95, C++, Java, VIEWlogic, MFC, OMT etc. 
- die kennis opdoen met behulp van opleidingen 
- Unix blijven ondersteunen 
- handleidingen en electronische hulpfunkties 
- dat de CAD /CAM groep zich op de CAD-E/M markt blijft richten 
- de CAD/CAM groep als integrator van CAD-pakketten 
- betere afbakening van contracten 
- in januari 1997 de eerste Windows applicaties draaiend hebben 

Verder zijn er de volgende eisen van enkele medewerkers: 
- meer 'on-site' ondersteuning van de klant 
- duidelijkere organisatie met betere aansturing en funktiebeschrijvingen 
- de klant als partner 
- aansturing van het Windows project 

Tenslotte verschillen de meningen over: 
- de plaats van de toepassingen en van software (centraal of decentraal) 
- Bij de klant installeren (wel of niet on-site) 

11 .2 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen/interventies naar voren. Deze zijn 
ingedeeld naar technische-, organisatorische en besturingsinterventies. 

11 .2 .1 Technische interventies 
• Er is onduidelijkheid over de manier waarop de medewerkers van de CAD/ CAM groep 

hun netwerkomgeving en architectuur willen indelen. Er moet binnen de CAD/CAM 
groep worden overeengekomen en vastgesteld hoe de omgeving er uit moet komen te zien 
qua netwerken, plaats van applicaties, plaats van ontwerpen, etc. Dit moet voor alle 
medewerkers duidelijk worden. Mogelijkheden hiervoor zijn onder andere dat men wel of 
niet bij elkaar in kan loggen, dat men data centraal plaatst, dat men de data én applicaties 
centraal plaatst en dat men alles lokaal plaats. 

• Wanneer is overeengekomen hoe de (netwerk)omgeving er uit komt te zien moeten de 
juiste applicaties (C++, Compilers, Debuggers, Helpcompilers) beschikbaar komen en 
moet de omgeving worden klaargemaakt. Alle klanten willen over op Windows 95 of 
Windows NT. Dit betekent dat ook de CAD/CAM groep hierop over moet om goed en 
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accuraat te kunnen ondersteunen. Men moet dus snel overleggen met het TCC om er voor 
te zorgen dat Windows 95 en de (netwerk)omgeving op tijd klaar zijn. Indien het TCC die 
ondersteuning niet of onvoldoende kan leveren moet men snel reageren en zoeken naar 
andere mogelijkheden (bijv. IT System Management). 

• In verband met het bovenstaande moet er ook worden gekeken naar een methode voor 
software configuration management. Ook dit moet snel worden geïmplementeerd. 

• Ook de klanten weten niet precies hoe hun omgeving er uit moet komen te zien en hoe er 
ondersteund moet of kan worden. Dit moet (evt. nadat de omgeving van de CAD/CAM 
groep gereed is) per klant goed overlegd worden zodat er op een goede manier 
ondersteuning kan worden gegeven. Mogelijkheden van ondersteuning zijn onder andere 
on-line via het Philips netwerk, bij de klant 'on-site', telefonisch, etc. 

• Er is onduidelijkheid over de manier van installatie van applicaties bij de klanten. Er moet 
onderzocht worden op wat voor manier de CAD/CAM groep moet of kan installeren bij 
de klant en de klanten moeten deze manier van installatie goed keuren. Manieren van 
installatie zijn via diskettes/CD-ROM's (setup.exe), door CAD/CAM groep bij klant 'on
site', via het philipsnetwerk, etc. Ook moet hierbij rekening worden gehouden wie de 
installatie uit moet voeren, de CAD/CAM groep of de klant. 

• De Hungarian Notation, een bepaalde manier van notatie voor variabelen in · C
programma's, moet goed worden gebruikt door de hele CAD/CAM groep. Dit bevordert 
de leesbaarheid van de software. 

• Eigen classes moeten goed en overzichtelijk worden gedocumenteerd en onderhouden 
zodat software goed hergebruikt kan worden. Om dit goed op te lossen moet hier, nadat er 
genoeg ervaring mee opgedaan is, een kwaliteitsactie van worden gemaakt. 

11 .2 .2 Organisatorische interventies 
• Er moet meer tijd en geld worden geïnvesteerd in het inleren van Windows, OMT en RAD. 

Het opdoen van nieuwe kennis heeft het verloop van een leercurve. Uit deze leercurve 
blijkt dat in het inleren altijd veel tijd gestopt moet worden voordat er iets goeds uitkomt. 
Dat de kennis over Windows beschikbaar komt is ook goed voor de hele AFM II cel omdat 
er voor de hele cel kennis ontstaat waar men 'vrij' gebruik van kan maken. Deze kennis is 
nu nog niet in de cel aanwezig maar wel nodig. Een andere goede manier om extra kennis 
op te doen is via kennisgroepen binnen de CAD/CAM groep (OMT, RAD, C++). Dit kan 
een toegevoegde waarde opleveren en betekent dat de betrokkenheid ook constant kan 
worden gehouden. 

• Alle medewerkers van de CAD/CAM groep moeten zo snel mogelijk klaar zijn met de 
opleidingen in C++ en OMT. Hoe sneller men hiermee klaar is hoe sneller men ervaring op 
kan doen en met elkaar kan uitwisselen. 
Van de 13 medewerkers die de CAD/ CAM groep ondertussen heeft, hebben 7 
medewerkers de basiscursus C++ al gevolgd en zijn de andere 6 nu bezig met de 
basiscursus die gemiddeld 4,5 uur per week in de avonduren in beslag neemt. Deze duren 
nog tot 2 oktober. 
De basiscursus OMT is al gevolgd door 7 medewerkers en moet nog worden gevolgd door 
de 6 medewerkers die deze nog niet hebben gevolgd. 
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• Ondersteuning van de klanten moet waarschijnlijk meer bij de klanten plaats vinden. Hier 
moet rekening mee gehouden worden en men moet de medewerkers de mogelijkheden 
geven om dat zonder probleem te kunnen (vervoer, aansturing). 

• PC's en Windows hebben meer en vaker ondersteuning nodig. Er moet iemand op de 
afdeling van de CAD/ CAM groep komen die voldoende tijd en kennis heeft om de 
computers zowel hardware- als softwarematig snel en accuraat te ondersteunen en te 
installeren. Op deze manier hoeven de werknemers geen non-billable uren te maken om 
systemen zelf te installeren. Deze ondersteuning kan ook met een derde (TCC of IT System 
Management) worden geregeld, maar dan wel zo dat die ondersteuning snel en zonder 
problemen aangeroepen kan worden. 

• Er moet voor elke applicatie zowel een electronische helpfunktie als een handleiding 
worden geschreven. Hierbij willen de klanten ook graag een korte handleiding waarin 
staat hoe men het beste met die applicatie kan werken (dagelijkse instructie). Hier moet 
wel tijd en capaciteit voor gereserveerd worden. 

• Het bestellen van hard- en software moet vlotter kunnen verlopen en minder tijd en 
moeite in beslag nemen voor de CAD/CAM groep. Een mogelijkheid is om hiervoor één 
medewerker verantwoordelijk te stellen zodat deze beter weet waar hij moet zijn en dus 
sneller kan bestellen. Een andere mogelijkheid is het bestellen over minder schijven in de 
organisatie laten gaan. Dit moet dan wel van boven af worden geregeld. 

• Voordat men met het redesign van de CAD-E architectuur was begonnen is al besloten dat 
wanneer de nieuwe omgeving klaar is, men de oude omgeving na een overgangsperiode 
niet meer ondersteunt. Met twee klanten van de CAD/CAM groep (CSS Eindhoven, AXR 
Almelo) moet worden overlegd hoe zij dit nu willen opvangen want zij willen dat de oude 
ETIP en FutureNet nog 5 jaar ondersteund blijft. Zij willen alleen oude ontwerpen 
converteren als die conversie perfect automatisch werkt. 

• De mensen die de keuze voor een bepaald systeem nemen zijn per klant zeer verschillend. 
Bij sommige klanten beslist het management en is er bijna geen inspraak van de mensen 
op applicatie nivo. Bij andere klanten hebben zowel mensen op applicatie- als op 
management nivo recht van spreken. Er moet bij nieuwe klanten door de CAD/CAM 
groep goed worden gekeken wie daar de verantwoordelijke keuzen maakt. 

• De contracten moet worden opgezet voor een Windows omgeving. Hiervoor moet de 
afbakening beter vastgesteld worden, in de contracten moeten licenties worden geregeld 
(en dus geen technische licenties in de applicaties zelf), er moet rekening worden 
gehouden met ondersteuning en installaties die misschien bij de klant plaats moeten 
vinden in plaats van on-line. 

• De CAD/CAM groep moet als integrator optreden voor meerdere CAD-E pakketten (en 
niet alleen voor VIEWlogic). Men moet de CAD-E pakketten ondersteunen in algemeen 
gebruik en in relatie met de CAD-E architectuur. Om er voor te zorgen dat de CAD/CAM 
groep niet wordt gezien als VIEWlogic partner moet er ook een ander pakket ondersteund 
worden. 

• De marktsector kan door de overgang naar Windows verschuiven in de richting van de 
fabricage. De commercieel manager moet zich dan ook meer richten op deze markt omdat 
hier waarschijnlijk de nieuwe mogelijkheden liggen. 

• Er moet worden gezorgd dat de limiet van 1januari1997 gehaald wordt, dit wordt door 
alle klanten en medewerkers verwacht. 
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11 .2 .3 Besturingsinterventies 
• De besturing van de CAD/CAM groep en in dit geval van het Windows project binnen de 

CAD/ CAM groep moet beter worden geregeld. Niemand weet wie er verantwoordelijk is 
voor het Windows project. Er moet duidelijk worden gesteld wie, waar in de organisatie 
staat. De CAD/CAM groep moet beter bestuurd worden, zowel door de Commercieel 
Manager als door de mensen die daar net onder staan. Hiermee wordt het duidelijker wie 
verantwoordelijk is voor welk project. Die mensen kunnen dan ook op hun 
verantwoordelijkheden gewezen of aangesproken worden. 

• De besturing bij de klanten is vaak niet of niet goed geregeld. Om de projecten bij de 
klanten beter te laten verlopen kan de CAD/CAM groep bij elke klant voorstellen een 
werkgroep of kennisgroep op te richten met mensen uit alle lagen van het bedrijf die met 
de overgang te maken hebben. De medewerker van de CAD/CAM groep die met die klant 
te maken heeft kan dan ook plaats nemen in zo een werkgroep. Hierdoor zal de 
instemming van de medewerkers van de klanten groter worden, zullen problemen eerder 
worden gesignaleerd (door de medewerker van de CAD/CAM groep). Die zelfde 
medewerker zal ook eerder nieuwe mogelijkheden bij de klanten kunnen ontdekken waar 
de CAD/ CAM groep op in kan springen. 

Om goed rekening te houden met de bovenstaande aanbevelingen moeten deze in het 
groepswerkoverleg (GWO) van de CAD/CAM groep (en eventueel in het Commercieel 
overleg) worden besproken en indien mogelijk worden omgezet naar aktiepunten. Bij elk 
hierdoor ontstane aktiepunt moet een verantwoordelijke medewerker worden aangewezen. 
De toestand van elk aktiepunt kan dan bij de volgende GWO's worden gecontroleerd en 
besproken totdat alle aktiepunten met een positief resultaat afgesloten zijn. 
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12 Conclusie / Discussie / Aanbevelingen Theoretisch model 

Üit hoofdstuk beschrijft de conclusie/ discussie en de aanbevelingen die door het onderzoek 
naar voren zijn gekomen na toepassing van het onderstaande model. Dit model komt uit de 
interventietheorie [Meeus (1994)] en de theorie van het benaderingsmodel [Betz et al (1995)], 
zoals gegeven in hoofdstuk 3. 

Figuur 11: Doorsnede Interventiemodel en integraal benaderingsmodel 

12 .1 Conclusie /Discussie 

Alle medewerkers van de CAD/CAM groep verwachten dat er technische- organisatorische
en besturingsinterventies plaats zullen moeten vinden op alle bouwstenen van de organisatie 
om de overgang succesvol te laten verlopen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de checklists 
(bladzijde 38) waarin zowel veel technische als veel organisatorische veranderingen worden 
verwacht. Vijf medewerkers vinden ook dat de overgang naar Windows bestuurd moeten 
worden (zie paragraaf 7.2.4), bijv. door het service management. Het model zoals 
weergegeven in Figuur 11 blijkt in het geval van de CAD/CAM groep dus goed overeen te 
stemmen. Zowel technische, organisatorische als besturingsinterventies lijken plaats te 
moeten vinden en blijken de informatiesystemen, het bedrijfsproces, de organisatiestructuur 
en de technische infrastructuur te beïnvloeden om zo de overgang naar Windows goed te 
laten verlopen. 

De toepassing van dit model in het geval van de klanten ligt wat anders. De literatuur houdt 
er rekening mee dat er bij elke technische ingreep drie soorten interventies plaats zullen 
vinden. Deze drie interventies zouden dus ook bij de klanten van de CAD/CAM groep plaats 
moeten vinden. De klanten verwachten dat er nagenoeg geen organisatorische interventies 
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plaats zullen vinden door de overgang naar Windows. Dit stemt dus niet overeen met de 
theorie. 

De vraag is of de ingreep die plaats vindt wel groot genoeg of ingrijpend genoeg is om 
invloed te hebben op al deze factoren. Een andere mogelijkheid is dat de klant de 
organisatorische verapdering onderschat die plaats gaan vinden door de overgang naar 
Windows. 
De verwachting dat de overgang · naar Windows voor de klanten een veel kleinere invloed 
heeft dan voor de CAD/CAM groep (zie paragraaf 3.3) blijkt hiermee wel overeen te 
stemmen. De ingreep die bij de CAD/CAM groep plaats vindt is een verandering van het 
doel dat men heeft, namelijk het leveren van diensten en services onder Windows. 
De ingreep die bij de klanten plaats vindt is echter een verandering van een tool die men 
gebruikt als ondersteuning om een bepaald doel te bereiken. Het doel (ontwerpen van 
electronische schakelingen) verandert niet, de manier waarop men dat doel wil bereiken 
verandert niet, alleen de tool waarmee men het bereiken van dat doel ondersteunt verandert. 

Het model blijkt dus goed te werken wanneer er een interventie plaats vindt die rechtstreeks 
invloed heeft op de doelstelling van een bedrijf of op de manier waarop men die doelstelling 
wil bereiken. Dit is een voorwaarde aan de technische ingreep in dit model. 

Bij een technische ingreep die van invloed is op de doelstelling van een bedrijf of op de 
manier waarop men die doelstelling wil bereiken blijkt dus dat er behalve met technische 
interventies ook met organisatorische- en besturingsinterventies rekening gehouden worden 
om die ingreep succesvol te laten zijn. 
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13 Methodiek voor quickscan klanten 

Tijdens de interviews is een methodiek gebruikt voor het quickscannen van klanten. Deze 
quickscan moet ook in de toekomst worden gebruikt voor het snel overzien van de 
veranderingen die zich bij klanten afspelen. Het voordeel van zo'n quickscan is dat er minder 
snel aspecten worden vergeten, vooral organisatorische aspecten worden wel eens over het 
hoofd gezien terwijl deze zeker van belang zijn bij een technische interventie [Meeus (1994)]. 

Het meten van de verwachting had minder toegevoegde waarde dan van te voren verwacht. 
Daarom moet bij een volgend gebruik van de checklists niet de grootte van de verwachting 
worden gemeten maar alleen of men wel of geen verandering verwacht. Dit geeft een betere 
afbakening en is veel minder vaag. De grootte van de verandering kan men als men wil uit de 
open vragen halen. 

In de nieuwe methode is deze meting toegevoegd zodat men iets tastbaarders in handen 
krijgt. Zoals ook in de handleiding van de methode (bijlage G) is gegeven moet bij elke klant 
die men interviewt worden gevraagd of er iets verandert aan een bepaald scan-aspect. 

Een andere wijziging in de quickscan is dat een vraag is toegevoegd waarin de schatting van 
de kosten van de totale overgang wordt gevraagd. Hiermee kan de CAD/CAM groep 
inschatten in wat voor orde van grootte de klant het project ziet. 

De nieuwe opzet van de methode is gegeven in bijlage F, de gebruiksaanwijzing is gegeven in 
bijlage G. 
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De ruwe variabelen, ingedeeld naar interventie. 

Primaire interventies: 
• Technische interventies 

Hardware 
Software 
Infrastructuur 

Secundaire interventies: 
• Organisatorische interventies 

Opleidingen 
Kennis/ deskundigheid 
Ondersteuning 

CAD-E architectuur 
CAD-pakketten 
Windows 

Geven van opleidingen 
Duidelijkheid organisatie 
Arbeid en organisatie 
Taakverdelingen CAD/CAM en management 
Relaties met klanten 
Relaties met CAD-leveranciers 
Verkoop 
Nieuwe markten 
Contracten 
Licenties 
Tijdslimieten 

• Besturingsinterventies 
Projectorganisatie 
Gebruikersparticipatie 
Voorlichting 
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ORIGIN 67 VAN 120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1.0 2 OKTOBER 1996 

ORIGIN 

Bijlage B: Quickscan methode voor de 
klanten 
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Wat verandert er aan door Windows? 
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Waarvoor? 

Wat voor netwerkeisen? 
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Is dat voldoende? 

Wat voor kennis zal er in de toekomst nog extra nodig zijn? 

Wie geeft jullie normaal opleidingen? 

ORIGIN 

2 OKTOBER 1996 

• 1 
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Door wie worden jullie CAD-systemen ondersteund? 

• .. ·• Wat verandert aan die ondersteuning? 
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Wat voor veranderingen? 
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Verandert ook de manier van installatie? 

Hoe verwacht u dat die installaties plaats moeten vinden? 
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Verwacht u dat de relatie met de CAD/ CAM groep zal 
veranderen door Windows? 

Wat zal er veranderen? 

:·:·:=· 
··=:::=::{:~:r 

·:·::::::::f:~::::=i~f ;; 
.·.·.·.··:=:·:=:·:·.··=··· 

• ·.·.·.·.·.· .. ::.:.:.;.;.;.:·:::.:·:·:·: 

• 
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Wat zal er dan veranderen? 

• Contracten 
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Moet de software worden beveiligd tegen copiëren? 

Moeten er Licenties worden geregeld? 

Wat voor soort Licenties geeft u de voorkeur aan? 
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ORIGIN 

Besturingsaspecten 

. · .. ·, Wat voor besturing moet er plaats vinden om de overgang te 
·< ,: laten slagen? 

fö , I 

Door wie moet die besturing geregeld worden? 

Willen jullie ook werkgroepen oprichten? 
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Bedankt voor het interview en voor uw tijd. 
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Ondersteuning van.CAD/CAM groep aan klant · 
Helpdesk/Helpfunktie: · 

]{: Installatie van software bij klanten 
:J\· :t TAAKVERDELINGEN ·· 

2 OKTOBER 1996 

·· JliMfF~WNHf 
::nai.t::+:fäH::::: 
t~~~:~:~f r~~=:=::\:j~j~~~~~~~~ ·-·-··::= 

- ~fm]e:r:: 
.. +.+. Hf. .. Q. :. _.. 

++::rn;::::~iE] 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Bijlage C: Quickscan methode voor de 
CAD/ CAM groep 
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Welke? (RAD) (MAD) 
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Hardware I Infrastructuur 

Zijn er voor het ontwerpen onder Windows bepaalde extra of 
nieuwe Netwerkeisen van toepassing? 

Wat voor netwerkeisen? 

Wie ondersteunt de hardware en de netwerken? 

ORIGI N 84VAN120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie: 1.0 2 OKTOBER 1996 

Is dat voldoende? 

)}~;;~\~~~ 
:::::::·::,:,,,:):::::::::::::,l 

• 
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Moet er nog worden geïnvesteerd in Unix ondersteuning? 

··• ... Waarop gericht? (Opleidingen?) 

Hoe lang moeten jullie Unix blijven ondersteunen? 
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. ··.· .. ·. / :''., ' • • :~·, Wat voor gebruikershandleidingen verwachten jullie? 

(electronisch, papier, etc.) 

• 
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Vind je de organisatiestructuur binnen AFMil duidelijk? 

Wat wel/niet? 

Wat wel/niet? 
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Verkoop /Nieuwe markten 

Op welke markt(en) richt de CAD/ CAM groep zich? 

Waarom niet? 
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Relaties met actoren (klanten. CAD-leveranciers. concurrenten)· 

Verwacht je dat de relaties met de klanten zullen veranderen 
door Windows? 

Moet de CAD/ CAM groep zich anders presenteren richting 
·.· .. klant? 

Hoe? 
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Verandert de huidige Service Delîvery Agreement (SOA) door de 
overgang op Windows? 
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Wat voor soort Licenties geeft u de voorkeur aan? 

Tijdslimieten (wanneer klaar voor Windows) ··.•.·.·.·.·.·:::::;::::···:::;:;::::::::::::;:; 
:·:·:···.·· · 

:-:·;::·:-:-:-:-:-·-·.··· 

.:;:::: :::::::::\:(}i 
· · Wat voor Windows pilots of projecten lopen er/ worden gestart? 

Wanneer vindt u dat het gehele Windows project afgerond moet 
zijn? 

:-:·:·:·:·:;::.:;:·········· 

Welke tijdlimieten verwacht de CAD /CAM groep? 
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Wat is hiervan haalbaar? 

Door wie moet die besturing plaats vinden? 

Moeten er ook werkgroepen worden opgericht? 
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Bedankt voor het interview en voor uw tijd. 

OAIGI N 94VAN120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1 .0 2 OKTOBER 1996 

ORIGIN 95 VAN 120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1.0 2 OKTOBER 1996 

Bijlage D: 10-Stappenplan voor opzet van 
interviews 
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Constructie van een interviewschema 
Deze bijlage beschrijft het construeren van een onderzoeksschema. Dit theoretische gedeelte 
is gebaseerd op het boek "Interviewen, Theorie, techniek en training" van B. Emans [Emans 
(1990)). 

Constructie van een interviewschema, de theorie 
Een interview is een eindprodukt van een keten van operaties. Dat begint met het 
fundamenteel doordenken van de vraag wat voor informatie er uit de interviews zal moeten 
komen, en het eindigt met het uittesten van een conceptueel-interviewschema. Deze, en de 
tussenliggende stappen, volgens het tienstappenmodel van Emans [Emans (1990)), worden in 
de volgende paragrafen uiteengezet (zie ook Figuur 12). 

Doel van het interview 

Theoretische variabele 

4 

lndiceringsmethoden 

Ruwe variabelen 

Antwoord- en noteersystemen 

Instructies voor het stellen van vragen 

Vragen op volgorde 

Lay-out, introductie, afsluiting 

Concept schema 

Definitief schema 

Figuur 12: Tien stappen in de constructie van een interviewschema 

Stap 1: Definitie van theoretische variabelen 
Deze eerste stap bestaat uit het vaststellen van het type informatie dat uit de interviews zal 
moeten komen. Dit gebeurt door een lijst van theoretische variabelen op te stellen. Deze lijst 
die men opstelt is een rechtstreekse vertaling van het doel dat men met het interview voor 
ogen had (de doelstelling). Met die lijst legt men eenduidig vast wat voor informatie men 
idealiter door middel van het interviewen zou willen verzamelen. 
Deze stap is meteen al de moeilijkste stap en wordt in de praktijk nog wel eens overgeslagen. 
Een voorbeeld waarin deze stap wel eens wordt overgeslagen is inspraak over de in het 
interview te stellen vragen. Dit leidt meestal tot problemen na de afname van de interviews. 
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Wel kan men allerlei personen vragen wat voor informatie ze graag uit het interview zouden 
zien komen. 
De theoretische variabelen lenen zich meestal niet voor het interview zelf. Voor de feitelijke 
constructie stapt men noodgedwongen over op andere variabelen, die de ideale variabelen 
slechts (zo dicht mogelijk) benaderen. Deze andere variabelen noemt men ruwe variabelen, 
omdat ze de nog te bewerken grondstof vormen voor de informatie waar het eigenlijk om 
gaat. Stap 1 beperkt zich dus nog tot de opstelling van theoretische variabelen. 

Stappen 2 en 3: van theoretische variabelen naar ruwe variabelen 
Als stap 1 tot volle tevredenheid is afgesloten heeft men een lijst van theoretische variabelen 
in handen. Met die lijst wordt nu verder gewerkt. Bij elke theoretische variabele stelt men 
zich de vraag: hoe kan het interview geschikt gemaakt worden om alle personen of objecten 
die deelnemen aan het onderzoek te koppelen aan een waarde die die variabele kan krijgen. 
Bij veel variabelen is de informatie niet goed direct beschikbaar. Voor dit soort moeilijke 
theoretische variabelen zal men op zoek moeten gaan naar andere informatie. Er moet een 
hulpvariabele gezocht worden, die wél in interviewvragen om te zetten is, en die 
tegelijkertijd zodanig met de oorspronkelijke variabele samenhangt, dat zij geacht kan 
worden deze te representeren. Zo'n representerende variabel wordt "indicator" of "indicator 
van de theoretische variabele" genoemd. 
Men kan op manieren indiceren: 
Beschrijving Zelfbeschrijving van de respondent 
Feiten Gedragingen van de respondent 
Gedragsintentie Manier waarop de respondent zegt zich te zullen gedragen 
Detaillering Uitlichting van één representatief element 
Optelling Meerdere elementen uitlichten en 'optellen' 
Na deze indicering ontstaat er een lijst met variabelen die zich lenen voor directe 
gegevensverzameling. Deze variabelen worden ruwe variabelen genoemd omdat ze de 
grondstof vormen voor de theoretische variabelen waar het in het interview om te doen is. 

Stap 4: van doel van interview naar ruwe variabelen 
Behalve het afleiden van ruwe variabelen uit theoretische variabelen zijn er ook ruwe 
variabelen nodig voor het verwerken van de interviews. Voorbeelden van dit soort variabelen 
zijn: 
• Tijdstip van het interview 
• Aanwezigheid van derden 
• Leeftijd en geslacht van respondent 
• Case-nummer 

Stap 5: van ruwe variabelen naar antwoord- en noteersystemen 
In de voorgaande stappen is het voornaamste en meeste werk al gedaan. De volgende 
stappen zijn dan ook niet meer dan uitwerkingen, met als uitgangspunt de ruwe variabelen. 
De ruwe variabelen moeten worden voorzien van antwoord- en noteersystemen. Het soort 
antwoord- en noteersystemen is afhankelijk van het soort vragen, open of gesloten. Bij 
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gesloten vragen krijgt de geïnterviewde een lijst met antwoorden voorgelegd, waaruit hij mag 
kiezen. Bij open vragen ontbreekt zo'n lijst voor de geïnterviewde, die dan ook alles mag 
antwoorden wat hem relevant voorkomt. De volgende overwegingen zijn de belangrijkste 
voor een gefundeerde keuze: 

• Gesloten vragen vereisen dat de antwoordmogelijkheden overzichtelijk te presenteren zijn 
• Gesloten vragen zijn geen spontane antwoorden 
• Open vragen maken het de interviewer moeilijker 
• Open vragen stimuleren de geïnterviewde 
• Open vragen blijken bij gevoelige onderwerpen minder bedreigend 
• Gesloten vragen roepen barmhartigheid op 
• Gesloten vragen zorgen voor een hulp bij het herinneren 
• Open vragen kunnen een bredere range van antwoorden opleveren 
• Open vragen kunnen leiden tot specifieke antwoorden welke onvergelijkbaar kunnen zijn 

voor het onderzoek 
• Open vragen zijn onmisbaar in situaties waarin vooraf onvoldoende inzicht in de te geven 

antwoorden bestaat 

Stap 6: instructies voor het stellen van de vragen 
In deze stap worden aanwijzingen geformuleerd voor het stellen van de vragen tijdens het 
interview. Er moeten hierbij een aantal keuzen gemaakt worden die hieronder worden 
genoemd: 

Gestructureerd of ongestructureerd 
De vragen worden gestructureerd genoemd, als ze volledig in het interviewschema zijn 
vastgelegd, zowel qua formulering als qua volgorde. De vragen zijn ongestructureerd als de 
interviewer zelf de woorden mag kiezen die hij geschikt acht. Dit is zelfs een noodzaak als het 
in het interview gaat om een moeilijke, diepliggende materie. 
Het nadeel van ongestructureerd interviewen is dat de interviewer de geïnterviewde 
ongecontroleerd beïnvloedt. Deze "interviewervariantie" blijkt in de praktijk echter mee te 
vallen. 

Doorvraaginstructies 
Een tussenvorm van gestructureerd is ook mogelijk. Een voorbeeld van zo een tussenvorm is 
het doorvragen op een gesloten vraag. Doorvragen is een element dat ook in het 
interviewschema expliciet moet worden genoteerd. Ook kan hier bij komen te staan welke 
aspecten onder de aandacht gebracht moeten worden. 

Formulering van de vragen 
Uit de ruwe variabelen zullen de vragen moeten worden gegenereerd. Bij het genereren zal 
rekening moeten worden gehouden met duidelijke overgangen tussen de vragen, goede 
inleidingen en de nodige toelichtende aanwijzingen, dit alles om de respondent in staat te 
stellen met een adequaat antwoord voor de dag te komen. 
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Stap 7: de vragen in volgorde zetten 
Om de afzonderlijke vragen goed tot hun recht te laten komen is het van belang dat men hen 
in een geschikte volgorde zet. Hierbij moet de volgorde van de te behandelen onderwerpen 
en de volgorde van de vragen binnen elk onderwerp worden bepaald. 

Volgorde van vraagonderwerpen 
De competentie van de interviewer als gesprekspartner toeneemt naarmate het gesprek 
vordert. Het interview dient zo opgebouwd te worden dat het hier gebruik van maakt. Dit 
betekent dat er moet worden begonnen met gesloten vragen, concrete feiten en neutrale 
onderwerpen, waarna de open vragen, oordelen, opinies, en onderwerpen die de respondent 
in verlegenheid kunnen brengen kunnen worden aangesneden. 
Het indelen in onderwerpen brengt met zich mee dat een gestructureerd gesprek ontstaat en 
men per onderwerpen een introductie kan geven. 

Volgorde van vragen per onderwerp 
Binnen de hierboven genoemde groepen van onderwerpen moeten de vragen zelf ook 
worden geordend. Elke vraag, die tijdens een interview gepresenteerd wordt, laat bij de 
geïnterviewde sporen na, die hun uitwerking hebben op de beantwoording van later gestelde 
vragen. De mechanismen die in dit proces werkzaam zijn, worden aangeduid met consistentie 
en saillantie. Consistente antwoorden zijn antwoorden die elkaar niet tegenspreken. Saillantie 
is de mate waarin en de manier waarop een onderwerp leeft voor de geïnterviewde. 
Consistentie kan ervoor zorgen dat de geïnterviewde zich vast blijft houden aan eerder 
gegeven antwoorden en saillante kan ervoor zorgen dat de geïnterviewde enthousiaster 
wordt en aan het eind van een interview bij een vraag een rijkdom van antwoorden los komt 
welke aan het begin van het onderzoek weinig opgeleverd zou hebben. Twee grondpatronen 
welke rekening houden met de genoemde verschijnselen zijn het Trechterpatroon en het 
Omgekeerde trechterpatroon. Deze door Kahn en Cannel beschreven grondpatronen zijn 
standaardbegrippen geworden in de methodologie van interviewen. 
Het trechterpatroon ordent vragen van breed naar smal en is van toepassing op situaties 
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Bijlage E: Von Hippel's Lead Users 
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Lead Users 

Het onderzoek dat in deze bijlage wordt omschreven gaat over het voorspellen van de bron 
van innovaties. Hoe kan zo precies mogelijk worden voorspeld welke behoeften gebruikers 
hebben aan nieuwe produkten in snel veranderende markten zoals die van de 'high 
technology'? 

Achtergrond van het probleem van voorspellen van behoefte van gebruikers: Marketing onderzoek 
wordt beperkt door gebruikers ervaring. 
Gebruikers die als proefkonijn dienen voor een marketingonderzoek hebben een belangrijk 
tekort: Hun inzicht ten opzichte van behoefte aan nieuwe produkten (en processen en 
diensten) zijn beperkt door hun praktijkervaring. De gebruikers van nu kunnen geen nieuwe 
produktconcepten ontwikkelen die niet passen in hun denkwereld. 
Studies beweren dat gebruikers van bestaande produkten moeilijk te gebruiken zijn in een 
situatie waarin probleemoplossende inzichten nodig zijn in relatie tot het ontwerpen van 
ongewone produkten en processen en het voorspellen van de vraag er naar. 
Voor deze voorspelling moeten gebruikers eerst hun eigen gebruikspatronen voor zichzelf 
duidelijk maken waarin de nieuwe produkten zouden ingrijpen. Daarna zouden de invloeden 
van de nieuwe produkten moeten worden voorgesteld, dan de nieuwe patronen worden 
voorgesteld welke door het nieuwe produkt mogelijk zijn geworden en dan moeten van 
verschillende vormen en typen van nieuwe produkten worden voorspeld welke wel en welke 
niet in hun patroon passen. Zo'n manier van marktonderzoek is voor de gebruikers zeer 
moeilijk, zeker voor diegene waarbij het gebruik van bestaande produkten het bedenken van 
nieuwe produkten beïnvloedt. 

Lead Users als Oplossing 
In bepaalde produktcategorieën zal de aanhankelijkheid van gebruikers aan hun huidige 
omgeving de mogelijkheden voor marketingonderzoek niet verminderen. In de relatief 
langzaam groeiende markt van de automobielindustrie bijvoorbeeld; daar verschillen 
modellen niet radicaal van hun voorgangers en kunnen gebruikers wel een waardevolle rol 
spelen in het marketingonderzoek. 
In contrast, de 'high technology' industrie van tegenwoordig groeit en verandert zo snel dat 
gewone gebruikers pas inzien waar het produkt voor dient als de produkten al op de markt 
zijn. Voor zulke industrieën kunnen beter Lead users in het marktonderzoek betrokken 
worden. Deze hebben wel eerder inzicht in de vraag naar en het gebruik van nieuwe 
produkten in de toekomst. Lead Users hebben de volgende kenmerken: 

1.) Lead Users overzien de vraag naar produkten in bepaalde markten maar wel maanden of 
jaren voordat het produkt op de markt wordt gebracht 
2.) Lead Users zitten in een positie waarin ze mogelijkheden hebben om te profiteren door het 
bedenken van een oplossing voor het vervullen van die behoeften. 

Deze kenmerken van Lead Users zijn ook weergegeven in Figuur 13. 
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Figuur 13: De positie van Lead Users in de Produkt Levens Cyclus 

2 OKTOBER 1996 

Dus een fabrikant die de behoefte heeft aan een bepaalde procesinnovatie welke door andere 
fabrikanten pas over twee jaar gevoeld wordt is een Lead User in relatie tot dat proces. 

Samengevat zijn Lead Users gebruikers wiens huidige sterke behoeften algemeen zullen 
worden op de markt over een paar maanden of jaren. Zij kunnen dus gebruikt worden voor 
het voorspellen van nieuwe markten voor de marketing-onderzoekers en ze kunnen 
waardevolle nieuwe produkt concepten en ontwerpen leveren aan fabrikanten. 

Een methode die gebruikt kan worden voor het gebruik van Lead Users in markt
onderzoeken is hieronder genoemd en bestaat uit de volgende 4 stappen: 
• Herkennen van een belangrijke markt of technische trend 
• Herkennen van Lead Users in relatie tot die trend (Ervaring met of behoefte voor) 
• Analyseren van Lead User behoefte data 
• Testen van Lead User data op algemene markten of gebruikers 

adl/ Herkennen van een belangrijke markt of technische trend 
Voordat de Lead Users geïdentificeerd kunnen worden moet eerst een onderliggende markt 
of trend worden herkend waarin die Lead Users een leidende positie hebben. Onderzoek naar 
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belangrijke trends op veelbelovende markten is door veel bedrijven al vaak gebruikt in de 
vorm van een bedrijfsstrategie. Methoden hiervoor variëren van intuïtieve meningen van 
experts eventueel geholpen door analyse methoden zoals de "Delphi" methode, tot simpel 
trendonderzoek, tot complex correlatie onderzoek met behulp van economische modellen. 
Ondanks het bestaan van deze methoden blijft het herkennen van trends een kunst. Bij 
industriële goederen is het gemakkelijker een preciezere trend te voorspellen. 

ad2/ Herkennen van Lead Users in relatie tot die trend 
Als een bedrijf eenmaal een of meerdere belangrijke trends heeft gedefinieerd kan de 
marktonderzoeker op zoek gaan naar Lead Users, gebruikers die (A) marktleiders zijn in de 
gevonden trends in termen van gerelateerde nieuwe produkten en proces-behoeften en (B) 
gebruikers die een relatief hoge opbrengst verwachten uit het voldoen aan de proces
behoeften. De eerste taak is in de industrie meestal gemakkelijk omdat de fabrikanten meestal 
precies weten de karakteristieken van alle klanten kennen. De tweede taak (B) is uit de groep 
van (A) dié gebruikers halen die uit die innovaties ook de meeste winst verwachten. 
Nog een andere, erg practische, manier van herkennen van Lead Users is het herkennen van 
gebruikers die aktief bezig zijn met het innoverend oplossen van problemen in een leidende 
trend-markt. 
Er zijn echter 3 complexiteiten in dit onderzoek, ten opzichte van het herkennen van Lead 
Users. Ten eerste moeten Lead users niet altijd in de zelfde markt gezocht worden als dat men 
zich zelf bevindt. Lead users kunnen ook worden gezocht in andere markten. Bijvoorbeeld 
Lead Users voor metaalverbeteringen in de autoindustrie kunnen ook worden gevonden in 
de luchtvaartindustrie. 
Ten tweede hoeft niet alleen worden gekeken naar gebruikers die ten opzichte van de gehele 
innovatie Lead User zijn, maar ook naar Lead Users van kleine onderdelen van innovaties. 
Ten derde moeten ook Lead Users meegenomen worden in het onderzoek welke na de zelf 
ontwikkelde innovaties geen behoefte voor zichzelf hebben om nog verder te innoveren. Von 
Hippel vindt echter dat van de andere kant Lead Users wel altijd door moeten blijven gaan 
met innovaties. 

ad3/ Analyseren van Lead User data 
Data die verkregen is van Lead Users is samen met de ontwikkelde produkten goed te 
implementeren in markt-research analyses. Behalve de produkten en de data van de Lead 
Users zelf kan op meer manieren gebruik van de Lead Users gemaakt worden zoals 
bijvoorbeeld door werkgroepen van Lead User groepen. 

ad4/ Testen van Lead User data op algemene markten of gebruikers 
De behoeften van de Lead Users van vandaag zijn niet precies dezelfde als die van de gewone 
gebruiker in de toekomst. Dit geldt vooral op de consumenten markt. Men moet hierbij 
gewoon niet rechtstreeks de door de Lead Users ontwikkelde innovaties overnemen maar 
eerst goed analyseren en aanpassen aan de gewone gebruiker. Dit blijkt in snel veranderende 
markten vooralsnog moeilijk. 
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Bijlage F: Uiteindelijke methode voor 
quickscan van klanten. 

105 VAN 120 



OVERGANG VAN UNIX NAAR WINDOWS VOOR DE CAD/CAM GROEP EN HUN KLANTEN 

versie : 1.0 2 OKTOBER 1996 

QUICKSCAN VOOR KLANTEN 

Technische, Organisatorische en Besturingsaspecten van een interventie 
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Bedankt voor het interview en voor uw tijd. 

J CAD-systemen 
· Operatingsystem 

:: CAD-E/M Architectuur 
'. Ontwerp-methoden/ Stappenplan 

:: (\ :. :r··y··········z·······T·.·.·············· HARDWARE/INFRASTRUCTUUR 

:·:·:··-:·:·:···:-:-:-:·:·:·:·:·":··········· 
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Handleiding voor quickscan van klanten 

Deze handleiding beschrijft hoe de quickscan van klanten uitgevoerd moet worden en hoe de 
resultaten moeten worden geëvalueerd. De interviews moeten bij meerdere medewerkers van 
een klant worden gehouden. Daardoor ontstaat een grotere betrouwbaarheid en kunnen de 
resultaten met elkaar worden vergeleken. 

Uitvoering van quickscan 
Voordat de quickscan wordt uitgevoerd moet er eerst een inleiding worden gegeven. In deze 
inleiding moet de klant het volgende worden verteld (indien van toepassing): 
• Jezelf voorstellen 
• Waarom het onderzoek wordt gehouden 
• Wat er met de gegevens gebeurt 
• Hoe het interview er uit zal zien 

Na de inleiding kan er worden begonnen met de checklist zelf. 
Per scan-aspect moet worden gevraagd of men verandering verwacht van dat aspect en dit 
moet worden aangegeven. 
Hierna moeten de open vragen worden gesteld (indien van toepassing). De antwoorden 
moeten worden genoteerd in de antwoordruimten die zich onder alle vragen bevinden. Bij 
elk antwoord moet worden bedacht of het de vraag ook voldoende beantwoordt, zo niet dan 
moet er worden doorgevraagd. 

Evaluatie van resultaten 
Na het interview moet de lijst die zich na het interview bevindt worden ingevuld. Met deze 
lijst krijgt men snel een overzicht van wat er bij de klant moet veranderen. Uit de open, 
kwalitatieve antwoorden kunnen de klanteisen worden gehaald. De antwoorden van de 
verschillende medewerkers van de klanten moeten daarna worden vergeleken. Bij de vragen 
waar verschillende antwoorden uit komen moet extra opgelet worden waar deze verschillen 
vandaan komen en hier moet dan adequaat op gereageerd worden. Na de analyse van de 
gegevens heeft men een duidelijk zicht op de klanteisen en de problemen die er door die 
eisen kunnen ontstaan. Hiermee kan men goed reageren op de behoeften van de klant. 
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