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1. DOEL, PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE

1.1. Doel
Het rapport is geschreven ten behoeve van de

beoordeling in het kader van het ingenieur~eksamen van
T.P.M. Hillaert bij de afdeling del' Elektrotechniek,
afstudeerrichting Bedrijf'skunde.

Het af'studeerwerk heeft plaatsgehad bij het Philips
Re~earch I.aboratorium (PHI.) in Geldrop, onder
begeleiding van proLir. C. Botter (T.H.E),Fr'0t·iri3,...,.ojP(T-H,£,)
ire F. Valstel' (PRL) en dhr. W.H.Th. v. Vlerken (PRL).

Het doel van het rapport is om op beknopte wijze
inzicht te geven in de resultaten van het afstudeerwerk.
Tevens is het de bedoeling dat de leiding van PRL
(;eldrop aan het rapport een hulpmiddel heeft voor het
leiden \'an toekomstige projekten.

1.~. Probleemstelling
Het Philips Research Laboratoriwn (PRL) in Geldrop

is sinds enkele jaren - de eerste idee~n dateren van
eind 1t)65 - bezig met de ontwikkeling en vervaardiging
van een Astronomische Nederland::;e Satelliet (ANS).
Aan dit projekt wordt gezamenlijk gewerkt door PRL,
andere hoofdindustJ'iegroepen binnen Philips, Fokker'/VFW
in Schiphol en weten~('ltappelijke- en overheidsinstel
lingen. Dit schept problemen op het gebied van
verantwoordelijkheid~bepaling,interfaces, kommunikatie,
afstemming, etc. Behal\e deze moeilijkheden die samen
hangen met de omvang van het projekt en de samen
werking~vorm, Jiggen er voor een projekt al::; ANS ook
moeilijkheden op andere gebieden. In het oog lopend
daarbij is de mate van innovatie die er in dit projekt
ligt. lnnovatie zowel wat betreft de kompleksiteit van
het te ontwikkelen teehuische systeem, als wat betreft
de organisatorische omgeving waarbinnen dit gerealiseerd
moet. worden. Voor PRL Geldrop treden in dit projekt
llieuwe aspekten naar voren, zoals het werken in een
keurslijf \'an tijd, geld en perf'ormance.

Een probleemgebied dat eveneens van kritisch belang
is voor het welslagell van het projekt, is de hoge waarde
die toegekend moet worden aan een betrouwbaarheids-
en kwaliteitsverzekering van het komplekse technische
systeem. Dit ::;telt eisen aan de organisatie, zowel
procedureel als struktul'eel, aan de instelling van de
participanten en aan de gehele entourage van het projekt.

VerdeI' bestaat PI' b,innen een projektorganisatie
voor een projekt dat zo langlopend, zo kompleks en zo
llieuw is de behoefte Han fleksibiliteit, zeker gezien
de onmogel ijkheid om alles wat tijden~ de duur van het
projekt moge1.ijkerwijs aan het licht zou kunllen komen,
\an te \oren te oveJ'zien.
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De opdracht voor het afstudeerwerk omvatte het
bestuderen van deze problemen om hierdoor een
organisatorlsche benadering te vinden die zoveel
mogelijk tegemoet komt aan de moellijkheden gepaard
gaande met E'en dergel ijk pr'ojekt •

. J. Wijze van uanpak
De eerste twee maanden van mijn afstudeerwerk

werden besteed aan het nagaan van de ontstaansgeschie
denis van het ANS pro.iekt en aan de statusbeschrijving
\an de pro,jektorgani,..;ut ie op dat moment, met name voor
het PRL (~eldrop. Dit wpr'd gedaan om enigszins wegwijs
te geraken in de aehtergronden, f'ilosofie, probleem
gebieden en terminoJogie van het projekt. De resuJtaten
Ilier\an zi,in neergelegd in het tussentijdse af'studeel'
I'apport van februar'i maart ]I>7;!, dat later is bijgewerkt
tot en met s e ptembel' I lJ 7 ;2 •

Al \'orens vervolgens te kwmen komen tot een
organisatorische aanpah van een projekt is het nodi{';
te omsehrij\'en ovel' welk soort pl'ojekt wij het hebben.
Het is loglsch dat we een soort projekt kiezen dat jn
algemene kenmerken oyer'eenkomt met het AN:::; projekt.

De benadering die toegepast is om te vool'zien in de
onder 1.:2 \'ermelde opdracht laat "",ieh als volgi orn
schrijven:
Tijdens het sehrijven \an het tussentijds afstudeel'vel'
sLag is mi,j gebleken dal met het pl'ojektvel'loop heel
wat problematiek samenging. Vandaar de belangstel.ling
om na te gaan waar dezp problemen hun bron hadden. Om
dtt te weten te komen stonden er ver'schillende wegen
open. In de eerste pLUlts kon uitgegaan worden van het
afnemen van f'ormele interviews. In de tweede plaats was
er' de mogel ijkheid om de ontstaansgeschiedenis \'an een
onderdeel \'cHi het technisch sysleem na te gaan, waardoor
de plaatsen waar en weI I ieht ook de oorzaken waarom
problemen optraden aan het licht zouden komen. En in
de derde plaats had ik de mogelijkheid van het op
informele wijze luisteren naar diskussies, vergaderirigen
en andere bijeenkomsten. Voor het schrijven van de
geschiedenis en opbouw van het ANS projekt is vooraJ
uitgegaan van de eerste mogeJijkheid - formeeJ afnemen
van interviews -, terwijJ daarna, met het oog op het
schrijven van 't def'initieve af'studeerrapport, tneer
\'olgens de inf'ormele manier te werk is gegaan. Daarbij
was ik in de gelukkige omstandigheid een buro-tafeJ
te hebben gekregen op de plaruiingkamer. Een planning
kamer waar regelmatig bespl'ekingen plaatsvonden; waar
iedereen, \'an hoog tot laag, te pas en te onpas met
a ller1.ei problemen kwarn aandragen; wHal' oorzaken VHn het
a fw i jken van de plann lng l'r'ank en v r ij werden medegedee I d;
waal' samenwerk ings- Pll ill'~ lemmingspr'obl emen wp['(lpn
besprokeJt; waar JH>I'soonli.jkl' v,rie\eJl wet'lten gellit; enz.
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Met ander'e woorden: dezt' kamer was een verzamelplaats
van allerle i pr'obl('meJl. Hl:'t rei t dat ik hoof'dzakelijk
volgens deze inf'ormele wijze te werk ging bij het
onde rkennen \'an de p 1'0 b I emen, w.i I n ie t zeggen da t geen
gebruik werd gemaakt \an de andere lwee, bierbo\en
vermelde mogelijkhede1l. Doeh behal\·e het t'ei t dat mijn
plaats in de organisatie-plaltegrond gelukkig was am
op informele manier d(' problematiek le welen te kamen,
deed ook de o\'erweging !la t de pro j ek 1 organi sa t ie in
Ge I drop nog \'0 lled ig j n opbouw was m i j bes I ui ten om
van dip man ie r' gebrui k t e maken en gewoon mee te
gr'oeien llIet het uitkristallisatieproces van de organi
satie. Interviews hadden hier, naar ik dacht, minder'
nu t, daa l' \'andaag een he I e ande re konk I us ie zan re
sulteren dan morgen of gisteren, \'anwege het feit dat
de meeste medewerkers zeit' niet wisten waar ze aan toe
waren.

Tene inde oak de 0 I'ganisa t i e-aanpak van een aan he t
ANS-projekt deelnemellde oIlllerneming, die \eel minder
pr'ohlemen had met de \o(JI'tgant~ \'an haal' deel van ht~t

t.echnisch systeem, mel· te maken en de versehillen met
PRI. Geldrop aldus te weten te komen, is bij 1'1'1 Huizen
we I ge bruik gemaak t \ an de in te f'\ i ew-me thode. Deze
methode stuitte hier, naar mlJn mening, op mindel' be
zwaren omdat we hier te maken hebben met een organisatie
die niet meer in opbouw is, doch aJ jarenlang gewend
is te werken aan technische komplekse systemen en waarin
de medewerkers niet le\'en op een soorl drijfzand.

Over de f'eiten die ik op deze wijze te weten kwam
is nagedacht, er is literatuur gelezen am te kijken
hoe daar projecl management werd aangepakt, de verge-
I ijking t,ussen twee bestaande situaties is gemaakt en
uit dit alles zijn hoofdstuk 4.~ en 4.) geresulteerd,
waarin ik de konklusies \erwerk enerzijds in een ctlge
mene benader'ing voo I' pf'ojek tbeheer en anderz i jds in
een bepaalde aanpak \'OOf' Quality en Reliability aspekten,
die in e en pro j e k t a j sANSeen z 0 g rot e f' 0 j 5 pel en.
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:!. INLEIDING

:!. 1. Algemeen
Projekt en projektorganisatie z1Jn in korte tijd

veel gebruikte begrippen geworden, alhoewel de betekenis
van deze begrippen dik~ijls niet ~~nduidig vastgelegd is.
Teneinde misverstanden te voorkomen is het daarom nuttig
te omschrij\'en wat er in het onderhavige rapport onder
verstaan wordt. In de literatuur zijn legio definities
gegeven over projekt en projektorganisatie. In navolging
van de gangbare omschl'ijvingen kan gesteld worden dat
een projekt gekenmerkt ~ordt door:

Een definieerbaar begin en einde, wat een tijdelijk
karakter impliceert.
Een definieerbare konkrete doelstelling.

- Een eenmalig of specifiek karakter.
- Druk uitgeoefend door tijd en geld.
- Vraag naar bijdragen van verschillende organisatorische

eenheden.
Vraag naal' bijdragen van interdisciplinail'e aarel.

- Een gekompliceerd besluitvormingsprores.
I1iermee gekorreleerd zul ten vele projekten ook een
bepaalde mate van onzekerheid bevatten.
Het hangt van de aard \-an het projekt af welke bijzondel'e
kenmerken e r' ve rder aan een pro j ek t z i jn toe te
k e nne n (z i e ~!. 1 • c. ) •

In navolging van van Doorn (2) kan een projektorga
nisatie als voIgt gedefinieerd worden:
"Een geformaliseerde struktuur met duidelijke afgebakende
bevoegdheden en een geobjektiveerde arbeidsverdeling.
waarbij tevens sprake is van de verplichting eerst een
plan te ontwerpen en daarop middelen aan te vragen,
alsmede van een systeem van evaluatie van resultaten;
met andere woorden: een projektorganisatie is een tijde
lijke konstruktie bedoeld tel' formalisering en objekti
\'ering van de uitvoering van het projekt".

;!.;!. Pr'ojek torgallisa ties truk tuur magel ijkhedeIl
A1s grondvormen vall pr'ojektorganisatiestruktuur

kUllilen genoemd worden:
- Projektkotlrdinatie.
!Jierbij wordt een projektkotlrdinator benoemd, wiens taak
het is de niet-technische kotlrdinatie te verzorgen, om
aldus te komen tot de realisering van het te bouwen
technisch systeem. Hij heeft geen bevels- en beslissings
bevoegdhedell, hij loopt aIleen aehter de projekt-aktivi
teiten aan. Slechts een gedeelte van het werk van de
andere projektmedewerkers bestaat uit projekt-aktiviteitell,
die staan tegenover de meer routine-matige werkzaamheden.
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~r z1Jn verschillende g'J'adHties te onden·;cheiden in deze
grondvorm van projektol'ganisatiestruktuur (zi~> b.v.
lit. (2) en (1 J.) ) •
- Matriksorganisatie.
Deze w011 dt gekenmerkt door een f'lUlktionele opbouw van
de organisal if~, waar een project management dwars op heen
staat en ze wordt opgebouwd waruleer er birulen een projekt
meerdere gel ijktijdige projekten aan de orde zijn. De
funktioneel opgestelde medewerkers \'errichten arbeid
\'001' de \'erschi Ilende projekten die op hWl beurt hlUl
eigen pro,iektleider hebben met verantwoordelijkheid V001'

kos ten en \'oortgang.
- Zuivere projektorgallisatie 01' "task-force" organisatie.
Hier\'an is sprake wanneel' voor een bepaald projekl dat
meestal \'an grote omviing' is, de desbetr'efl'ende projekt
organisatie uit de moedeJ'organisatie wordt gelicht. De
fH'ojektorganisatie kan beschouwd worden als een zelf
:-itandige o["ganisatorische eenheid met kontakten zowel
naa I' de moede I'o rgani sa tie (ui t be s ted ing, spec ia 1 is ten,
sommige dienstenaktiviteiten, etc.) als naar andere
bedrijven (Ieveranciers, subkontraktanten e.d.).

Bij grote projekten treedt meestal een ekstra moei
lijkheid op in die zin dat er twee 01 meerdere bedrijven
bij betrokken zijn. Deze bedrijven zullen een of andere
vorm van samenwerking moe ten aangaan om het projekt tot
een goed einde te brengen. Hier kan men twee hoofdvormen
van samenwerking onderscheiden:
i Een hoofdaaIUlemer met verantwoordelijkheid voor de
koBrdinatie van de gehele ontwikkeling tot en met de
aflevering. Deze kan werk uitbesteden bij kontraktanten
en subkontraktanten, maar de uiteindelijke verantwoording
tegenover de opdrachtgever blijft voor zijn rekening.
ii Een konsortium. Vooral in die gevallen waarbij voor
verschillende bedrijven een even grote mate van betrokken
heid bij het pl'ojekt ontstaat (die van biIUlenuit gewellst
kall wo['den, of door de opdrachtgever als wenselijk wordt
gezien of door ekonomisch;politieke redenen kan ontstaan)
wo I'd t voo r deze \'orm van samenwerk ing geko zen. De be
trokken bedrij\'en nemen hierbij zitting in een konsortium
raad, die gezien kan worden ais de hoofdaarulemer van het
projekt.

Voor allebei deze samenwerkingsvormen gelden voor-
en nadelen en aan welke de voorkeur gegeven moet worden
zal vaak situatie-gebonden zijn. In eerste instantie
lijkt het echter aan te raden om de \'orm onder i te
kiezen, daar er dan op het hoogste nivo geen sprake is
van bedrijfsbelangenkonflikten en de verantwoordelijkheid
op dat nivo door ~'n bedrijf gedragen wordt. Daartegenover
staat de moeilijkheid om de andere deelnemende bedrijven
in voldoende mate te motiveren.
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2.3. Projekttypering
Projek ten kunnen wo I'den gegroepeerd naar verschi 1

lende gezichtspunten. Veze klUUlen zijn: duur, kosten,
interne en of eksterne ol'ganisatieproblemen, doel/
karaktel' \an het projekt, kompleksiteit, innovatiegraad,
aantal erbij betrokken bedrij\-en, etc. Elk projpkt zal
\"00 I' i ede I' \Cln die groo t heden een be paa 1 de \\aarde aan
nemen en zal op een dergelijke wijze gekarakteriseerd
k Wlnen wo rden in een mul t i-dimens i onn 1 e rulmte. Voo r de
een\"oud zaL ik me in het ver\"olg \an het rapport be
perken tot enkele dimensies, met name omvang en mate van
inno\'atie. Andere aspekten zuLlen uitel'aard niet over
het hoord gezien kunnen worden, maar de aanwezigheid
er\"i.Ul zal slechts zijdelings behandeld WOrdell.

Om\'ang hangt nauw samen me t begl'ippen a 1st i jd,
geld en mankracht. AIhoewel in de uitdl'ukking
"aantal manjaren" de grootheden tijd, kosten en mankracht
per projekt niet altijd e\en zwaar tot uitdnlkking
komen, Lijkt het op het eerste gezicht mogelijk omvang
te relateren aan aantal manjaren. Projekten van gelijk
aantal manjaren kunnen onder'ling grote verschillen ver
tonen en dat dient men zich steeds bewllst te zijn. Een
projekt dat lane; duurt, maal' waaraan slechts weinig
medewerkel's meedoen, is wezenlijk andel's dan een projekt
dat korte tijd in beslag neemt, maar dat veel meer
kapaciteit \ereist. Aan deze moeiLijkheid kan enigszlns
tegemoet gekomen worden door ook de hoof'dinhoud
(doel, taak) van het projekt te geven. Een bouwprojekt
b. \'. van 600 a 700 manjaa r' za l gro t endee 1 S ove reens temmen
met een ander bouwprojekt dat eveneens zoveel manjaar
in bes lag neemt.
In dit rapport wilde ik het voornamelijk hebben over zo
genaamde research & de\elopment (R&D) projekten van
grote orrtvang. Waar de grenzen liggen tussen klejn, midden
en groot \'an omvang blijl't altijd voor een niet gering
deel een kwestie van vuorkeur, ervaring, algemeen
geLdende opvattingen, ekonomische situatie, etc. Gezien
de nu gangbare opvatt ingen, dunkt me dat er gesproken
kan worden van projek t"en van gro te omvang wanneer ze
meer dan bOO a 700 manjaal' kosten. Dan is er gauw sprake
\"an projekten van 30 ,\'Il) miljoen gulden.

Het l>egrip iIUlovatie is nog moelLijker eenduidig
\"ast te Leggen. Voor de een zal een projekt veel nieuwig
Iteden bevatten en dus een hoge mate van innovatie hf'bben,
terwijl hetzelfde projekt \"001' een ander een meer
routine-matig karakteJ' z,ti bezitten. Wanneer vanuit het
gezichtspunt van de participanten in meerdere of mindel'e
mate wOI'dt vuldaan aan uncler'staande punten, dan kWlnen
we ml,Jns inziens voor die onderneminl~ spreken o\"er eell
projekt met een meer of min hoge mate van iru1.ovatie.
- Het pl'ojekt is niet Ilipu\\', maar er moet gebruik worden
gemaakt \"an nieuwe techllologieen, nieuwe middeLen, enz.



- De op te zetten organisat ievorm is nieuw voor de
medewerkers. Het werken onder druk van tijd,geldpert'or
mance kan hier van inyloed zijn, \oored bij de R&D
projekten.
- Er bestaat nog veel ollzekerheid over de mage] ijke
oplossingen \"an bepaalde problemen.

lJit bc)\enstaande pUIlten i::; op te maken dat de mate
Uill inno\"atie \'an een pl'ojekt nau\\ samenhangt met de
onzekerlJeid waarmee de afloop \'an het projekt te voor
spellen is.
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'}. ONTWIKKELINGEN VAN HET ANS-PROJEKT

'}. 1. Historie en ~tatu~

]~~~~~-~~~~~~~~~!~~~~~~

Gedur'ende de Jaalste jaren i~ de beJangstelling voor
ruimte\'aa ['t ook binnen Europa l'l ink toegenomen, zowe 1
aan de kant \an de wetenschappeJijke irL,,;tellingen als
aan de kant van de industrie. Hiervoor zijn verscheidene
r'edenen aan te ge\en. We denken b.\. aan het f'eit dat
\'el'scheidene funkties Jliet aileen betel' maar' vaak ook
goedkoper door midde I \an l'uimte\'aart tuigen kunnen wordell
uitge\'oerd (weten~chappeljjkemetingpn, navigatie,
weel's\'ool'spelling). Daill'niHis t hebben I'uimt..evaar'tprojekten
hilll in \. loed op de 0 rgan i sa t Le van de deelnemende bed ri j ven,
die hiertoe prestat..ie rtIoeten leveren in gekompliceprde
samenhang en stel'l( gepl'ogrammeerd ill t..ijd en geld. De
bewustwording \'iUI hel Ilelang van de l'uimt..e\'lill·t-ontwikke-
t ing leidde tot Iret op/.etten van nat ion;lIe t'ujllItevaal't
progralnma's in \el'schi IlpJlde landen, met name FrClnkrijk
en Engelanu ell tot IH,t opricht..en \'an internatiollHle
:,-;amenwerkings\'el'banden, zoals ESHO ell. ELDO. Om echter
al~ indust1'ie aan\'a;ll'dbat~e voorstellen in te dienen bij
deze organisat ies i~ een zekere ervClr.ing vereist;
er~\'aring die in de prakt.ijk aIleen met hehulp van natio
nale programma's te vet'kl'ijgen is. Vandaar de behoel'te
die e1' midden in de jol'en zestig bestond bij verschiJ len
de Nederlalldse industrieen om een nationaal projekt up
te zettell. De industrieen onder\'onden hier'in medewer'king
\'an Nederlandse astr'ollomen, die de mogelijkheden tot het..
veITichten \'cill weten~clrappelijke metingen in de ruimte
door middel van een Nederlandse satelliet danig zagen
vergroot. Vit resulteer'de in 11)(>') in de oprichting van
een werkgl'oep, waarin /itting hadden: vertegenwoordigers
\'an wetenschappeIijke ill~tellingen (rijksuni\er~sitejten

van Utrecht en lironingen en !let Natiullale Lucht- en
RuimtevaartlabOI'atorium N.L.H.) en van industrieen
(de NV' s Fokker, Ph i I ip:,-; en van del' Heem). Na een jaa I'

re:,o;ulteerde de studie V<lll deze groep in voorstelJen a,iIl

de minister'ies van E'kOllOmische ""aken en van onderwij~

en wetenschappen om te komen tot de ontwikkeling van
een Astronomische Neder'Landse Satell iet (ANS).
Aan de hand van deze voorstellen werd in mei llju7 door
het NLR aan de industrieeu geadviseerd om met betrekking
tot de ANS een ontwerpstudie te verrichten.

Om de uitvoering van de studie en het daarop volgend
projekt - waarvan men al min of' meer zeker was - in een
zo goed mogelijke samenwerking te doen verI open, hebben
Fokker en Philips (waarin van del' Heem inmiddels was
opgenomen) besloten zitting te nemen in het lndustr'ieel
Consortium (Ie) AN~. Op grond van de studie die eind 1()C>l)
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vol tooid was, besloot de regering in december 1q6 C}

toes temming en subs iei i e t e ve £'1 ellen aan he t kOIlsort i urn
en de betrokken wetenschappelijkp instellingen om tot
uitvoering van het AN:-' projekt uver te gaan.

Inmiddels had men ouk kontakt upgenomen met de NASA,
omdat, om de satelliet ill de baan om de aarde te brengen,
gebruik gemaakt zou moe tell wurden van de Amerikaanse
Scout-lanceerraket. lIipl'tegenover stond de uitbreiding
van het dan tal aan buord uit te \'oeren eksperimenten met
een van Amerikaanse makeLij. Hierdour verkreeR men bij
NASA de status \'an kooperatief programma.

2~1~~~_~~~!_~~_~e~~~~~~~~~~~~~!!~~

Het doel van het ANS-projekt is te komen tot een
kleine ell \'001' ruimtevaart begrippen goedkupe satell iet
me teen operH t ione Ie J evensduur \'an m i.ns tens een ha 1 r
jaar, die metingen moet verrichten \'cUI straJ ingen in het.
ultra-violette en het rontgengebieci afkomstig van hemeJ
lichamen. Tevens moet de satelliet in de vuor deze
eksperimenten noodzakel ijke behoerten als ener~>;i.e,

kommunikatie, gegevens verwerking, stilndregeling e.d.
vuorzien.

Teneinde een eenduidige regeling te krijgen \Tan ,lkti
viteiten Van de aan het projekt meewel'kende instell illgell
is het totale technische systeem (de satelliet) opge
splitst in een aantal subsystemen. Ef'n ::iub:systeem worclt
\'erder \'eeial ulldel'\'el'deeld in units, zijnde fysisc11
underscheidbare items in het systeem, b.\'. horizonsensul',
reaktiewieLen. Een, twee of meer subsystemen worden
toegewezen aan een medewerkende instellinr;. Deze
instelling heeft de verantwoordelijkheid voor de real isatie
\dn zo'n subsysteem op zodanige wijze, dat het subsysteem
een passende plaats in h(>t grote systeem ka.n innemen.
Hieronder vulgen de \'er~chjllende subsystemen tesamen
met de bedrij\'en ot' wptenschappelijke instituten die
\'er'antwoordelijk zijn \our' het subsysteem.
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Tussen de verschillende subsystemen bestaan er
allerlei relaties, dt:> zugenaamde interraces. Deze worden
voornamelijk bepaald dour problemen van technische aard.
De interraces die op ~u'n manier worden vastgelegd
hebben echter ook de nudige konsekwenties voor de orga
nisatie, in die zin dat de urganisatie zodanig moet
zijn dat vuldaan kan wurden aan de interfaces.
Om een beeld Ie kunnen \'ormen van de \eelheid en ver
scheidenheid \'an dezp (technische) interfaces, zlJn in
fig. 1~ en IE. de subsystemen weel'ge~e\'en met de I'elaties
die er tussen bestaan.
De organisaturische mueilijkheden om aall de samenhang
tussen de \'erschillellde subsystemen t(~ \'oldoen, wOl'(jen
nog groter wanneer we bedenken dat de subsystemen vpr
spreid zijn over eell aalltal geof',Tat'isch vE'rsprt:>ide
bed r i j \' ell.
In rig•.) is de oventll-projekt-ol'gallisatie strllktllur
van AN~ wt:>ergegeven. \'001' at'kort ingt:>n die ill di t sellPma
gt~bruikt zijn zie appendiks b.

]~~~~~-~~~~!~~~~-~~-~!~!~~
Toen eenmaal de opdl'acht VOOI' het projekt offieieel

\'erstrekt was, wilde lIIell zo spoedig mo{Selijk aallvangen
met de eigenlijke hal'oware. Men \',<lS op de hoogte van
::,ystems Management voor her leiden van projekten, maar
wilde deze zienswijze lliet al te streng toepassen omdat
hiervoor een papierwillkel opgezet diende te worden,
waarvoor lJIen niet voldoende tijd aanwezig achtte. Daar
naast dacht men dat de Amerikaanse zienswijze moeilijk
toepasbaar zou zijn op de Europese leet'- en werkgewoonte
(zie ook (5) en (1'3)).

In rig. '3 is een kort overzicht gegeven van de
onderscheidbare periuden in het projekt. Tevens is in
fig.I~~ de zuganaamde Master Time ~chedule van de veI'
schillende modellen, waarin het untwerp van de satelliet
gesplitst is, weergege\'en zoals men die eind Iqbq your
ugen had. Tel' \'ergelijkillg is in fig. ,lib deze i'iguur
opnieuw getekend, maar nu met de werkelijke duur van de
\erschillende aktiviteiten voor zover die reeds gebeurd
zijn, of met de op dit moment geschatte duu)' \'001' zover
de aktiviteiten nog moeten plaatsvinden. Hieru.it zien
we dat het werk aan enkele aktiviteiten uitgelopen is
- zie b.v. EM design and manufacture. De vertraging zou
betel' tot uitdrukking zijn gekomen, wanneer men niet
(voorjaar 1(71) de beslissing genomen had om een belang
rijk stuk werk te Laten vervallen, namelijk de vervaar
diging van het kwalifikatie prototype. De kwalifikatie
moest nu uitgevoerd worden op de verschillende andere
modellen. Het gevolg van dit soort noodoplossingen is dat
er een steeds grotere druk wordt uitgeoefend op de
uit\O'indelijke kwalifikarie - de integratie en test -
van de satelliet.
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'}.~. Moeilijkheden, met name bij PRL Geldrop
Onder 'i.l.c. is reedl'4 opgemerkt dilt el' ten aan:t:lPI1

van de oorl'lpronkeli.lke plH.llJlen in llet ANS IJI'ojekt ai'
en toe aan:t:ienli,ike \\'ij/igingen moe:-;len worden dool'ge
voerd (:.'.ie ook (:2b)). Kijkend waal' lJi.E'nHn de oorzaken
liggen, komen we pl'ulJlemeJl tegen \aJl breed organisa1o
riseh \'el'band tot pl'oblemen van technische aard.
- De <llgemene konkl.usie die te trekken valt, is dat de

voorberE'idingspel'iode \an het PI'ojl~kt te summier W;I~,

en dat de moeilijklwidsgrnad VH11 het te \'errichtell
WP['k :t:WiHll' onderscllitt is. Dit hangt nauw snmen met
deb e perk t e t i J ct e /I g l' 1den die tel' I>esc h i k kin g
stunden. Het projekt moest in !j 1'1 ") ,j;liir' ge nH:i 1 iseeJ ,i

wOl'deJl en moest henedell eell bt-'paald J~osteJlJllaksimurn

h1 i,jvell (etal intussen l'uim ovel'schreden is). Ilet.
{,;p\'olg dailr\an ,,'as dill men 1'.0 spoedig JIlogel ijk weJl,'-;t,p
n;ln t e vHngen me t he 1 we 1' k, ornda I voo I'be re i d i nf.~ ve',' I
lijd PJJ gt·ld kostte. I'IHnllingen wer'den (te) kl'iiP
opgezet, 1'.0 weinig rno{';f'l ijk pel'solleel went bij hel
pt'ojektwel'k l>etrokkeJl, eJlz. Men v,ing weJ'!<en aan een
tt'cltllisclt systeern dnl \oor' de mel'stl' medl'wer'kt.!I's (,~'ll

\'1' ij Innuverenn gt.~hee I was. De zeke I'tleid over de HOI I'd
en moeil iJkheid \'H.n Irel te \'elTichten wel'k WilS du:'\
niet gl'oot en duide1 i,ike \oorzichtigheid ten a~Hlzj(~ll

van de u it \'ue l'baarhe i d, de benodi gde t i,jd en kus t."/l
zou geboden ziJn. Ih>zE' vool'z,ichtigJwid was echtel'
niet te I'ea.liseren in \'erlJand met hel tj,jd- en kOfitpIl'
gebonden karakter van hel pT'o,jekt.
Het ge\'olg \'an deze sumrniere \o()rhert.~.i.di,Jlg ell lliet
ingebouwde \'oorzicht if';heid was dat:
= Bepaalde H.ktiviteilell niet wal'en \oorzien.
= De zwaarte van het wl:'I'k dikwijl:'\ onderHchal wet'd,

wal I~esulteel'de in pen vertraging ten opzichLe van
dt.' planning.

= De doj.;umentatie mee rnoest gropien met lIet pl'ojPkt.
Doeh ouk !tiervan ,,'al:' de zwaartt.' ondet'sc!"d, zo<.!a t
in !tel upzetten \',ill de dokumentatie meel' tijd wPl'd
ges t uken dan vourz i en en de dokumf'n La lie VHilk nip t

aanwezig was op de juiste tijd en plaHls.
= Kontakten van bui ten niet goed gel'ege.ld wal'en,

zodat ook dit aspekl nog behandeld moest wonlen
tijdens het projekt.

= [n sommige taakveraIltwoordelijkheden wern slechts
voorzien tijdens het \'erloop van het projekt
(b.\'. het goed op:.'.etten van de kwaliteitsdjenst).

- Een ge\'olg van het niet streng toepassen van Systems
Management is het ontbreken van duidelijke overgangell
en \'an de dokurnentatie die bij dergelijke o"er'ganF';eH
hoort (baseline-documents).
Dit kwam ook niet ten goede aan de planning en de
de duidelijkheid in het projekt.
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- Tijdens het verloup \an het projekt bleek de behulc'I'Lc'
aan een technisl'lIt> ;.;~~teellltjruep, die interfaces kOB
det'inieren, aci\-ie:."t'JI \UOI' bepaHLdt:' oplossingen kOIl
geven, etc. Bet ontbl'I'Kt.'n van deze groep bad tot gpvul/',

dat vele prublemen 0J>t~l'lust wenieJl op een ie laat!'
nivo in de organisat ie-str'uktuur, zonder' dat daarbjj
de hele kunteksl \-,Ul lIet probleem overzien hon worden.
Wat in het bijzonder' bij PHI. cen pr'oldel'1ll was, was hei
feit dat men hier' Hipt gewenu was Ie wel'ken onder epn
druk van tijcL, geld ell pt:'rl'ormance. Er' ht'PI'ste hier
een labora 10 I' i umgees I, die nu eensk laps ve "Villlgen
moest wOl'den door eell duidelijl.. prudukLf,'eJ'iclltP {';ee,~t.

Voor sommigen gaat deze overgang gemakk"l i,;k, duclJ
de meestpII hebbell PI' moeite mee.
Ook de bedoel ing nln lie t projt:'k twerk en dc t'o I J oW-'OI\

ervan Wi:tS \'001' \'elt:' lIIedewel'ker's in (~eldl'op et'Jl Ull

duidel ijke zaak. Was het de becioel illf': 0111 el'Ydl illt~ op
Ie cioen 0111 die latt"I' tt> klUlJlen aanwf'ndf..'Jl \UOI' dJlde'l't'
soo I' t ge I i j k t' PI' 0, i e k I (' II, U l' was h pIp I' u j e k t d I" z')-
daHig slet'hls eenmal itT,; mHitr wat kwam el' dan ,,1 ..-; 11('\

projekt al'gl:'lopen /<)u zijJI? Dt.~zl:" ~i twit if' ~Cllil'Jl

ondu i dp L i j khe i d l:'n onbeha gen.
VI~ rail I woo nil:" L i jklledell en bevoegdheden Will-pn d i kw i ,j I ~;

niet eenduidig gedef'illieerd. )fierdool' oJltstundf>JI
l'cuHlgebieden, waal' - ill rnoeili,ike ~ituati('~-; - {';I'f..'Jl
bes 1 i ss ingen werden genomen oj' - in gelllilkkl:' Ii jJ<;p
situClties - iedel'eell wei wat te vertell.ell hiitL
Planningen konden dik\\'ijLs niet l'eeel gpm,\,l"! WUl'fll'll

dool' hl:'t gebrek aUll I,'r'\'al'ing eJI !Jovend it'll \,PI'dell d('

planningen - we spI'pk,,-'n hier voor'namel ijl, over de
toestand in Geldrop - nipI als taakstelll~nd {';('",jell.

Vooral de unit-desil':nel's hadden zelf' t,e \'(;>('1 tijd
\'enultwool'delijkheid, wailnnee bedoelrl wunit dat Z{'

bi.jna geen veranlwool'<ling at' moesten leC:gen, zelf'~

als Zl:" hun eigen gl~lIIilaktp pLanningen O\'('I'SChl'edI'JI.
J)aal'PJl))oven hadden /.t' voor' deze ovel'scill'ijdingeJl
al'gumeJltell dip vaak klakkploos Wf!l'Ijf~n ailn/,;('Ilumen.
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.~ •.~. VergeliJking PTJ Huizen en PRL Geldrop
Uit vergeliJkJng van de ontstaansgeschiedenis van

de zender \'an het I~H<lio Frequency Sy~tem (RFS) biJ
P'l'l Huizen en de sLel'SenSOI' (SSE) van het Attitude
Control System (ACS) biJ PRL Geldrop ziJn verschi1
pWlten in de organisH tie van PTI en PHL naar voren
gekomen, die zich ill Iwt kOI't a I s voIgt Laten
omschrijven.
- Op de eer:ste plaats heb je e1' het in het ooglopende

feit dat men bij 1-'1'1 gewend i:s erg produktgericht
te werken aan gro t.e pro f'e~ s i one Ie H ys temen waar;:tan
hoge kWHlitflti.eve elsen ~IestE'ld \o,'f.'I'den, tel'wi,jl
het voor het overgJ'ote deel \'all lie AN:-i JIIl::'dt'werker~,

in Geldrop de eerste keel' was dut men ,lilll pell df'l
gelijk systeem werkte.
Ofwe I ziJn dE' (merendeels jonge) medewerkel's ill
(fe ld1'0 P gewt:'nd flan de l.a bo ra tor i Unl- en 1'(' :'H~a ['(:h/>;e I.' ,..; t
die kenmer'kend is \'001' het Natulll'kulldig L,lbol'C1tol'jllOl,
of'wel zijn ze pas afgestudeerd. tlet gevolg hip!'V,UI
is da tel' een lloga I ve I'seh i llende houding ondel' dl.'
projektmedewerkers heerst. EnerzjJds in HuJzpn d~

ervaring die aanwezig is en het gewend zjjn pro-
duk tge r ieh t te werken; anderzijds in Cie l.el ,'up de
onervarenheid en de labor'a toriumgeelS t.

- Vervolgens is duidel iJk riat men bij PTl Hllizfc'JI eell
doel nadrukke1ijk V001' ogen had: het op tijd a1'
le\'eren van een goed produkt. Men werkt(e) op
zekedleid. tHertoe kocht men know-how elders en
bouwt men strenge tussentiJdse meet- en r'eJ'erentie
punten i..n. BiJ PRJ. (;~ddJ'op daal'entegen is n10t {~ehe',l

duide 1 i jk wa t men \o,i I: kelulis opdoen, leren werkell
in een nieuwe organilSHtorische benadering dan weI
een goed produkt afle\eren. Dit schept ilmbivalente
houd ingen en toes tanden, wa t zeke I' nie t ten goedl'
komt aan de zekerheid waarmee de afloop van het
p I' 0 j e k t t e v 0 0 rs pel len is.

- Opndlt:'nd is ook het grote onderscheid dat bij 1'1'1
gemaak t wordt tussen ontw ikke ling en J'abrikage ill
vel'gelijking met de immer doorlopende ontwikkeling
bij PHL. Niet aileen dient dat underscheid bij PTI
als een strenge rode I i..jn waar naar toe gewerkt lnoel
worden, men kan ook twee soorten onderscheiden ill de
wijzigingsprocedures: die tijdens de ontwikkeling
waarbij het doorvoeren van een wijziging voornameJijl,.
be rus t op pe rsoonl i jke ve ran twoording en die t 1 jdeIl~i

de fabri..kage, waarbij een strenge pl'ocedul'e C:evot{':d
moet wOI'den \'001' het dool'voeren van een \d j:t, iU:1ng.

- U.i.teraard komt aan het vlotte verloop in ]fuL',cn ook
ten goede da t er op t ijd voldoende kapac i t ~,' it WitS,
zodat er geen sprake WitS van ondel'bezett illl~ oj vall

e en l'unk tie die n i e t ve r v u 1d we/'(I.



I") -

- In vergelijking met PHI. heeft de kwaliteitsdienst
(kwaliteitsbeheer K.H.) in Huizen een mindel' Ingrijpen
de taak. De verantwoonielijkheid voor de juiste
uitvoering van de vf'l's('hillende taken heeft z'n
zwaartepunl bi.j de ul t \'uerders zeJ f, die weI kWlnell
bf:'8chikken uver de hell tpr' zijde staande hulpdiensten.
De l~ rva rLng en I t bekend z i.in me t. de aard van he t wl,,'k
makell dnt iedereen wt:'et WaHl' hL,i aan toe 1s en welke
\'cl'antwouJ'delijkhe id hij te drag-ell heeft.

- De aarn.,ezigheid van een kuordinator tussen de ontwikkel
al'deling en de enkel fabrLkage bi ,j PT1, wie tot taak
lleeft de fabrikage at' te stemmen up de ontwikkel tne ell
umgekeerd, liLt met het uog up het up tijd aanmeJden,
het niet op de hoog'h~ zijn van €'lkaars mugel ijkheden,
enz. Zo'n kol:irdinator untbreekt Ln <.leldrop, maar dat
is enigszLns tt:' begTijpell itIS men bedenkt dat hier de
untwLkkeJ ing' min ot' ml"'!:'I' ilutonuom o\'erguHl in
fabrikage.

- Het bestaan van een P!'lH:~ven-weJ'kpluats bij PTI Huizen,
die op lange termijn \uor 70% vulgepland is. Hier-duur
bestaat de mogel i,jklle id om tijdens de ontwikkeling
kleine wijzigingen in detail-ontwel'pen op gemakkelijke
wijze te blijven dou)'voeren. Zo'n proeven-werkplaats
is eehter als :l:odanig sLechts mogelijk walUleer de
"follow-on" ervoor \'er'zekerd wordt dat wi I. zeggen dat
er van werkdoorstromin~ sprake moet zijn, uok na
aflevering \'an het tekeningenpakket e.d. aan de enkel
fabrikage. Ook de fabl'ikage-afdeLing muet yan de nudjge
1'0 I Low-on \'e rzeke I'd wo !'den, me t ande re wuordeJl e r mag
geen leegJoup ontstaall zulang het tekenpakket nug niet
aangeleven! is,ot' !HI I'i11H'ikage en at'Levering van het
gewens te produk t. Hi l"' I' spee I t de ak t..i vi te i ten-at's tem-
ming eell gro te I'll I (t aak u. a. van vuurnuemde koU I'd ina to r') •
De t'oLlow-on is gemakkeJ ijker' te real i~er'ell in een
rna t I' iks-u rgani sa tie dan in een zui ve re pru j ek t-orgilJli-

, ( . ') ') )sat1e Zle _._ ••

Uit deze verschilpunten en uit het feit dat er ten
aan;;;den van de kos ten ell voortgang van het Radiu Fre
quency System mindel' prublemen zijn upgetreden dan t.en
aan;;i',ien van de kosten en voortgang van de stersensuI',
zou gekonkludeerd ktmnen worden dat de situatie in
Huizen organisatoriseh betel' is aangepakt dan die in
Geldrop. Bij het trekken van konklusies in deze dient
echter de nodige voorzicht.igheid in aeht te worden ge
nomen. Het betere verloop yan de RFS kan te danken zijn
aan een betere organisatorische aanpak, het kan eehter
ook door umstandigheden in de hand zijn gewerkt. Een van
die omstandigheden is b.v. de jarenlange ervarillg die
men hi j PTI had in het bouwen van kumplekse pruf'essjone 1('
~ystemen. I>it Il'dddp tut tiel \'lottp)' \'erlupen Villi dp



samenwerking, zowel illtern als naar buiten. Daarnaast
'Na~ iedel'e mede'Nerkel' zich goed bewu~l van ",ijn eigen
verantwoordelijkheid; de urganisatie was reeds uit
gekristalliseerd ell muest niet \'enler groejen tijdens
het n:"rloop van het pJ'ujekt.
Bovendien kan men up het eerstt.' gezicht oordelen dat
de technische moei l.i,jkheidsgraad van hel HI'S l.ager is
dan diE' van de 8ubsy~temen bij PHL.

Toch dunkt me dilt er enkele positievtc.> kunklusies
getrokken kwulen wonlen, met name:
- Wil men de afloup vun het prujekt met een bepaalde

:leke- rhe id kwulen \" DU nilpe) len, da,n i:'l he t noodzake
lijk UUl ,'anai' het begin zo veel mugelijk nieu'Nig
heden t I'<:ichtell te \el'mijden (el'varing-, know-how
inkopl'n, bekelldt.~ lJ/IIge v ing, etC'.). Om d.eze zekerhe i d
t~r'otel' te doell wor'den naarmate IlPt pr'oJekt vordert
zullen :-strenge meet- t.~n l'ef'e/'tHltiepuntt:'n ingebuuwd
mOE"ten worden In de pl'o,iect-lif'e-cycle (t'Hsenl).

- Om een heoordeling tp klUlnen geven van het resu]
taat za) het nodig zijn te weten wat het beougde
resul.taHt (= doel) ,'all het projekt is. Met andere
'Noordt:~n liier komt dp prioriteitenvulgorde van de
doelen en con8traillt~ aan bod (zie ouk 1... 1.). De
medewel'kers in het pt'uJekt zullen moeten weten wat
het betangrijkste is waar 'Le naar loe moeten wer'ken.

- He t bewus t maken van de medewe /'ke!':',; van de doe J en ell
nevenkt'iteria van Ilet projekt en de pt'ojektorganisa
tie en van hWl eigen \'erantwoordel ijkheid daarin, kan
veel mueil.ijkheden \'oorkomen.

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat er ten
aanzien van het projekt\'erloop problemen kWlnen optreden
die op allerlei gebied kunnen liggen. Om deze problemen
zo spoed ig moge 1 ijk t t:~ undel'kennen en e r in he t on t
werp van de proj ek t org-nni sa tie reken ing mee te kwulen
houden,:l:aI het nodig zijn <tat men tijdens de vuorbe
reiding van het projekt en de projekturganlsatie een
brede blik werpt op allerlei gebieden en f~ktoren die
het verloop en de afloup Van het projekt kUilllen be'ln
\loeden. In het volgende lluof'dstuk, met name het eerste
deel daarvan, zal hi e ,'up nader 'NO rden ingegaan.
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~. ALGEMEEN THEORETISCHE BESCHOUWING OVER PROJEKTEN

I•• I. Stra tegische overwegingen bi,1 het kiezen van een
ontwerp van een pro,jt:'ktor·t'ianj~atie

1:.!:.~:._~!~!~~!~
Ten aanzlen va.n een projektorganisatie kunnen

bepaalde typisehe vragen gesteld worden aJs:
- Moet er een projekt manager zijn?
- Wat voor ~oort rapportering wordt vereist, hoe vaak?
- Hoe moet de struktuur van het projektteam zijn?
- Moet er een plannings~>steem nJ1'I PERT ot' Critical

Path Method gebruikt worden? etc.
Dit zijn problemen van taktische aard wuarop meestal
een tak t i sell an twoord gegeven kan wo ['(ten. Wannee I' nu
niet voor~iclltig genoeg te werk wordt gegaan, kan het
resultaat van die taktische antwoorden een projekt
organisatie opleveren, die bestaat uit een mengelmoe~

van technieken, waarbij het gevaar bestaat dat die
noch elkaar wederzijds steWlen, noch het algemene doel
van het projekt dienen. Daurom moet projekt management
de behoefte voelen H.an een strategische benadeJ'ing voor
het ontwerp \'lUi een projektorganisatie, waarin b.v.
aspekten naar voren komen als rnotivatie, betJ'okkenhejd
van het projektpersoneel, beperkingen, etc.

Zoals het algemeen gebruikelijk is, zaJ bij een
~trategisl..'he benaderingswijze voor het ontwerp van een
projektorganisatie aandacht besteed moeten worden Han:
- Bepaling \an het doel van het projekt, zowel up lange

aLs op korte termijn.
- Belangrijke constraints, die voor het projekt gelden.
- Sleutels tot sukses vour de projektorganisatie, met

andere woorden: de toe te passen taktiek.
In dit hoofdstuk wilde ik een kader introduceren

voor een dergelijke strategische benadering; een methode
die het waarschijnlijker maakt dat aan bovenstaande
punten niet voorbijgegaan wordt.

~:.!:.~:._~~!~~!~~~~~~~-~~~!~~~~.)
De leiding van een projektorganisatie moet twee

soorten beslissingen nemen. In de eerste plaats moe ten
~e een beheer-systeem ontwerpen, dat tegemoet komt aan
de visie op het doel van het projekt. Ten tweede neemt
de Leiding beslissingen die te maken hebben met de
realisatie van het doeL door er voor te zorgen dat
iedereen doet wat hij moet doen (dagelijkse beslissingen).

Geraadpleegde literatuur o.a. Thompson (18) hf'dst 2/J;
Thierry (16) hfdst 2; Pfiffner/Sherwood (9) hfdst );
Verburg (20) hfdst 2.
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De ui tkoms t van de et:' r's te soort zal de aard en de
kompleksiteit van de tweede sourt sterk betnvloeden.
De aandacht :t.al in dit huufdstuk voornamelijk uitgaan
naar de eer'ste 8uort. Hierbij :t.al under een prujekt
beheer-systeem (PB~) het volgende verstaan worden:
De hele ,'er:t.ameling \i-Ul ul'ganisatie-, plalU1ing- en
kuntroLehulpmiddelen en informatiel'3ystemen, waartussen
de relaties bepaald :t.iJn, die gebruikt wordt om een
kumplekse, eenmalige taak te leiden.
Dit projekt-beheer-systeem bestaat bilU1en verscheidene
invloeden, afkomstig nUl umgeving en de aard van het
projekt:

b.1. De algemene omgeving
Aan omstandigheden zoaLs pulitieke (in)stabiliteit,
sociale (un)rust, etc, kan niet ontkomen wurden bij
het untwerp van een pr'ojekturganisatie. Zij kUIUlen de
projektpriuriteiten op een aantal manieren betnvloeden.
Het bewust zijn en het Ilandelen Yolgeus deze omstandig
heden doet de kans op kurtsluitingen, lancunes en
wrijvingen mindel' wurden.
Als vuurbeeld: In een poLitiek instabiele tijd met
weinir: guntltige ekonumische vuol'uit:t.ichten zal vuor
een e q{ in he t oog 1upend openbaa r pru jek t de behoe l' te
bestaan aHn strenge eost-cuntrol procedures en een
duide Ii jke frekwen te I'appo rt e ring naa r bu! ten.

h.2. De moeder-organisatie
Een projekt wordt dikwijls ondernomen binnen de grenzen
van een al jarenlang bestaande moederorganisatie. Deze
kan cunstraints uitoet'ellen op het PBS, die kWlnen
1 iggen op he t terre in ,'an: de f'inanc ie~n, de soc iale
en politieke dimensies ,'an de onderneming, de technolo
gie, algemeen aanvaarde urganisatorische benaderingen,
typische karriere-patronen, etc. Bij het benuemen van
een projekt manager, b.". kWUlen deze constraints van
beslissende invloed zijn. Het kan meer dan eens voor
komen dat een bepaald persoun tot projekt manager benoemd
wordt, omdat hij dat, ge:t.ien zijn verdiensten voor het
bedrijf, weL "verdiend" heert, zonder dat daarbij
uitslultend gekeken wurdt naar de uit te voeren taak.

b.'}. De klant omgeving
Ais er sprake is van een klant of opdrachtgever in het
projekt zijn er f'inanc iele, sociale en pol i tieke
dimensles relevant. De klant/opdrachtgever stelt niet
alleen eisen ten aanzlen van het te ontwikkelen en te
vervaardigen technische systeem, maar zal ook z'n in
vloed doen gelden op de projektorganisatie.
Als de klant nauw betrokken is bij de financi~le situatie
kan een daaraan beantwuordend kosten-rapporteringssysteem
belangrijk zijn. Wanneer' een goede koordinatie met de
klant yereist wordt, dan zal dit implikaties hebben
vour het urganisatorische ontwerp van het prujekt.



b.4. Sukseskriteria
De klant/opdrachtgevel', de moeder-organisatie en het
projektpersoneel def'ini~ren elk apart en allen tesamen
"sukses". Aflevering van het produkt voor of' op het
moment waarop dat verL~ngd wordt, tegen of' onder de ge
kontrakteerde kosten en binnen de perrormance-specJi'i
katies wordt mee~tal gezien all:' een sukses voor het
projekt.
Hoewel deze drie kriteria - tijd, geld en perf'ormance 
relevant ziJn i.n de meeste projekten, kunnen de priori
teiten die voor elk van hen gesteld worden van projekt
tot proJekt. nogal uiteenlopen en dientengevolge dient
ook de management-benadering te verschillen. Een
proJekt dat. de nadrllk legt op performance, daarbij niet
ondel' sterke druk sta,tnd van tijd en f:eld (b.v. een
medis<:h proJekt met het. doel om kanker te bestrijden),
dient wezellliJk andel's aangepakt te worden dan een
projekt waarvoor een fixed-cost kontrakt it'! ges.loten.
Alvorens tot een suksesrljk ontwerp te komen van een
projektorganisatie moe ten we ons bewust zijn van welke
prioriteiten aan deze suksps-kriteria gesteld worden;
de kriteria bepalen in welke mate aan het doel van het
projekt beantwoord wordt.
Rehalve deze drie in het oog lopende en algemeen aan
\'aarde kriteria, bestaan er' ook een aantal nevenkriteria.
Twee hiervan, die meestaL door de mopder-organisatie
gesteld worden, zijn: "follow-on work" en
"internal spin-o!'t'''. Veronderstel bijvoorbeeld dat een
nieuw ontwikkelingsprojekt voor een erg tectulologische
onderneming wordt ondernomen in de hoop dat de onder
neming een aanzienl ijke \'00 l'ui tgang :I: a 1 boeken in
teclulOlogische kennis. Dit kan het belangrijkste doe.l
van het projekt ziJn. Technische performance, tijd en
geLd speten een ondergeschikte 1'0]. Bet PBS zal hiermee
rekening moeten houden en de hiervoor gestelde over
wegingen zouden er weL.licht toe kUIU'len leiden om een
matriks-type organisatorische benadering te selekteren
om zodoende de spreiding van vergaarde kennis door de
verschillende technische groepen te vergemakkelijken.
Status beschrijvingen van de ontwikkelingen zouden
daarbij wat gedetailleerder en frekwenter kWlnen zijn
dan wanneer ze alleen gebruikt moesten worden voor
kontrole doeleinden.
Voor sommige projekten is het 't allereerste doel om
verandering teweeg te brengen en de bekwaamheid om dat
te realiseren wordt het belangrijkste sukseskriterium.
Neem als voorbeeld het ANS projekt, waarvoor we als een
alternatie!' doel kWlnen steLlen: de projektmedewerkers
eraan laten wennen te werken in een keursliji' van tijd,
geld en technische performance. Als dit doel belangrijker
geacht wordt dan b.v. het geld om dat te bereiken dan
",at dat een andere benader'ing vragen en in ;(.u'n geval



worden de e 1amen ten \'an he t PBS, die in terraces ver
tonen met de mensen dip moeten veranderen, kritisch.
Een konsekwentie hier\HII iH, dat we allereerst
proberen die elementen te onderkennen en ze vervolgens
dle aandaC'h t geyen dl f~ ze nod ig hebben. Er zullen
bij eenkoms t en in de p 1<Huling opgenomen worden waarop
de mate \',01.11 bereikte \'er'tindering doorgepraat wordt,
er zullen ook ob.1ektie\'p metingen ontwikkeld en
ingevoerd moeten wOI-den.

Een luatste kriter'ium Yoor sukses van het projekt
is de te\Tedenheid \'an de klant. Alhoewel het op 't
eerste gezicht zo is dnt klant/opdrachtgever tevreden
zal zi.jn, wallneer Hun de eerste dr'ie g-enoemde kriteria

tijd, geld en performunce - voIllaan wordt, is het
mog'eliJk dat dit toch nit:~t helemaill het geval is. De
matE' \'fUI inspanning die de klant zieh heert moeten
getroosten um op tijd informatie los Le krijgen,
de t'l"ekwentie van zicll \'uordoende konfliktsituaties,
kommunikaUep,'ohlemen, kunnen de klant doen beslulten
Olll in he t \'erYo I g a f' te z ien VfUI de medewerk ing van
het projektteam. Als deze ontastbare grootlteden
belangrijk ziJn voor de klant - dus ook voor het pro
jekt -, dan moet zorgvuLdige aanduC'ht besteed worden
aan de wijze waarop en de middelen waarmee de klant
en de projektorganisutie met elkaar in kontakt treden.

Het sukses van het p,"o.jekt en de projektorganisatie
kan gemeten worden aan een of' meer van de hier"\"oor
genoemde kriteria. Als twee of meer kriteria van
belang zijn - wat gewoonlijk het geval is - moet het
mogelijk zijn om er priol"lteiten aan toe te kennen.
Belangrijk is het om deze kriteriu duidelijk te zien,
omdat het PBS-ontwerp et' terdege rekening mee zal moe ten
houden om aldus tot een sUksesrijke af'loop van het
projekt te komen. Een njet aangepast on twerp kall het
een projektteam moeil ijk maken om tot sukses te komen,
zelf's als de leden van het team toegewijd en kapabe.l zi.1n.

b.5. De f'unktie van het projekt-beheer-systeem
De f'wlktie :l:elf, de reden van bestaan van het PBS,
omva t versehe idene ka nlk teris tieken die hWI inv loed
hebben op het ontwerp: belangrijkheid, kompleksiteit
en graad van onzekerheid van het te verrichten werk,
daarmee zal het ontwerp a.a. rekening moeten houden.

De moeder-organisatie, het projektteam en mogelijk
de maatschappij kunnen heel verschillende idee~n

hebben over hoe belangrijk de projekttaak is. Al deze
evaluaties zullen de prloritelten toegekend aan de
sukseskriteria sterk belnvloeden.
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Kompleksiteit heert te maken met het type en de
verscheidenheid van bekwaamheden en met het aanta1 bij
het projekt betrokken mensen. Hoe groter de kom}JJek,.;i
teit, hoe grotel' de hehoef'te aan kol:Srdinatje en
informatie.

Zekel'heid betekent de mate waarin taakvereisten
en l'esul taten betrou\\"baar voorspeld kUJUlen worden. De
aanJ \'IUi het pl'o,jekt en met name de matE" van irulovatje
\'an het pl'o,jekt :.'.ullell de:",e ",-ekerheid in grot.e mate
belnvloeden. Een team dat werkt aan de bouw van een
altntal ~~eliJk50ortig't:' ,.;chepen, waarbiJ niet or nauwe-
I iJks :-lpI'ake is van ilUiuvatie, zal plannen van tf:'
VOI'en kunnen upt-ltell en {:Oil informatie \'el'zarnelen al8
een routine-zaak en \\,'einig koordinati.eproblemen ver
wachten. Uit in tegenstetling tot een projektteam dat
nauw samen muet werken met andere groepen, gebl'uik moet
maken van nieuwe technieken, ontwikkelingswel'k ver-r;cht,
enz. Hier zu1Jen mugel ijkheden geschapen moeten worden
\'001' regel.matig kontakt en kol:Srdinatie LUSMen de indi-
\' idlle Ie dee lneme rs ell t us sen groepen.

~~l~~~_~~!~~~!~~~~!~_~~~~~~~l~~~~·)
We kunnen ondensche ill maken tussen de taak die

gedaan muet worden ell het projektbeheersysteem dat
ontworpen wordt om die taak gedaan te krijgen. De
beoordeJ ing van dit systeem zal geschieden V(lig-ells
twee vert-lchillende weg€'n. Enerzijds ";ill bekeken mueten
worden in llueverTe ht:'t PBS voldaan Ileef't aan een v<:I.n
de hoofddoelen, n.I. ht:'t mogelijk maken dat het. projekt
\'oldoet Hnn de onder :!.:!.b. genoemde :-;llkse~kl'i.teria.

Andel':",ijds zed het PB~, onafhankelijk van het type
ell he t doe I \'Hn he t p l'o.i ek t beoordee ld worden naar nog
een aantal andere faktoren. Deze faktoren hangen
nauw samen me t de doo I' ~1as 1 ov ge Tn t roducee rde hi erarchi e
van mensel ijke behoeften bevrediging (zie b.v. Botter (1)
en Th i e 1'1' Y (1 'j ) ) :

A In de onderste "iaag" bevinden zich de fysiologif;che
behoeften. Deze betreffen het verlangen naar voecisel,
onderdak, enz.

B Hierboven treffen we de behoeften aan zekerheid en
bescherming aan.

e Op het derde nivo komen de sociale behoef'ten, zoals
de behoefte om geaksepteerd te werken, am "erbij" te
horen.

D Op het \'ierde nivo zien we de egotstische behoeften,
deze betr'eff'en het \'el'langen naar zelfrespekt en de
behoet'te llaar erkeruling en respekt van anderen.

E De laatl"te behoefte is die naar groei en zelJ'ont
wikkel ing, !let leven-'ll van prestaties, het dr'agen

8·,
hfds t 1; MH I'ch; Simon

(1.") hfdst 'J; Thif'rry
hfdst 2/').

P1'iffllel' ~herwood (q)
hfds t J ."; Tannenba um
h 1'd:-l t ~!. 'J; Bo t tel' (I)

a)Geraadplet:'gde litet'Htuur o.a. Thompl"on (18) hfdst
( '7 )
( 1() )



van verantwoord~Li.ikhE'id, de ontp10uiing \;HI zichzelf.
Het proJektbetu~en,;y:.;teem :.-:a1 het mogel ijk moett.·n

Jl\'ujekt aan een deel van deze be-
gekomen. Om di.t te kunnen reali

oJllWel'p van een pro,j('ktbeheer
moeten besteden aan
z(~kerheid::!ge\'()eJ bij de deelnemers.
duidelijk inzicht in de projekt-

VHn integra tie.
PHS eJndigt HCln

maken da t t i jderu,; he t
hoeften tet.':E'moet wOl'dt
seren "-HI men bij het
systeem o.a. aandacht
- He t \' 0 0 r z i. e 11 In e e 11

He t \oorl'. i en i.n een
toestCJnd.

- Bet bE'wer'kstelLigen
- De wij~E' wRarop hE't

proJekt.
- Het bereikE'1l \'an bptrokken zi.jn

pHnten.
van

het einde van het

d e p I' 0 .i e k t par tic i ,-

l'. I. ZekerheidsgevoeJ V(>nH18 vrijhE'id
U It zeke l'ile i dsgevoe L om\ H 1. ten ee l'S t e lie t gevoe 1 van
pel'i5oonlijke I',ekerheid - het indh'idu voelt zieh thui:-;
III de projektumgeving ell heef't geen H\ersie 1.er;en de uj
ll~ \'Uel'ell taak - en t.en tWt:~ede tlet f:e\uel VHll Pl'(>t'l'~siQll(,!f>

zekf'rheid, dat wil :l.eggeJl de mate wait\'in hi,i hel gevoel
heel't blj het llitvuerell \'all /,'n taak l.el'ul); tf' kunnell
\'aJ Len op z 'n bekwaarnheden en dH t uuk in de t oekum:.; t :;',il I
kurlJlen 110cll (zie kutegot'te H vall Masluv's hiel'iIIThie).

You r 80mm ige mensell kaJl eeIl p l'U.i ek te r\'a I' i.ng een
welkomp undel'breking ziju \'001' de meel' l'out.iIle-rnalige
Hspekten '"<tIl hun plichtPIl. Voor anderen betekellt het een
mogelijkheid \'001' het \et'slleJd opbouwen vau hun kat'l'ieJ'('
(zie kategorie E). Maar' voor nog andel'en kHn een projekt
een aanslag betekenen up el'n toestand waarmee ze
gelllkkig zijn en hen een gevoel van onzekerheid bezol'gell.
P['()jekten omvatten nieuwe, wisselende taken en de dHill'
mee nHUW samenhangende llnzekerhe id.

Bet untwerp van een PB~ kan op een aantal lTIHni('l'pn
voldoen aan deze zekerhl:'idsbehoef'ten. Waruleer een
funktioneLe ol'ganisatol'ische aanpak wordt gekozpn en
de mensen duor hun funkt iouele Ie i.derl'> wor'den toeg('Wf~Zell

aan prujekttaken, kan het feit dat routine betrekkjnl~'eIl

gehandhaat'd blijven, vuol'zien in zeker'heid.
Wanneel" daal'entegen VOUI' een :l.uivere projektger\chtp
urgani~at ie gekuzen wordt., kan aan de behoefte aan :;,eker'
hpid tegpmoet worden gekomen door de lllogelijkheden urn
aan anderp projekten te werken, duideJ.ijk aanwezig te
laten zijn. \'our een onderneming waal' een projekt epn
zeldzuamheid is, kan't nodig zijn urn projektleden te
selekteren die hWl selektie zien al~ een gelegenheid urn
karri~re I.e maken, waarbij zi,i de kans krijgen om nailt'
een andere bli,ivende baan uver te gclan (kategorie E).
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c.2. Duidelijkh~Ld

De behoefte 8fUl een duidelLJk o\el'zicht van int'ol'matie
over' het pr'o.!~kt is belangTi,ik I: 0\\' e I hij 't ollt ....·E;'lp \<ill
het. PBS Hlt'l bi. .! het kontrolt>r'en \all het vel'loop \i1J1 lIet
pr'o.lekt. In het geval dllt ht't pl'oJekt wor'dt opgel:p\" 0111
daardool' keunl:,l op te doen, /,Cil de inrormatie ook
dient'l~ 0111 ('I' late)' op tel'ut~ tp kUlult>n vallen. Nil t.UUl' I i,il,
mopt dl' It''idlllg in bi.lwl pike ~itwII ie op tijd r'ele
\unlt:' infol'milt ie hebben, matI I' in eell pro,jekt bcstaat
dna I' 0111 \~ I':'ll'll i I I ende r'edenell llog gro tere behoefte aan.
L>it:. I'ptlenen /. i,ill t.e ~p.l i tsen in lwee grondvol'men. gner
/, i J d:'l be :'I t Hoed e r b innell de lJ I' () J e k tIt:' i dine' be hoe t' tea an
informat ie om daardool' Ittd \'el'loop \'Hll het fn'o,jekt Le
k 111111 en e \ a I u e I' e n en d e H I' I 0 0 pel' \. IUl t t' k lU U 1e 11 v 0 0 r
spel.lell. Andel'ziJds hebben .. liE' pr'o,jektrnedewPI'kers
behot:' f'te HUll Info rmctt i e om dH t 11 I tlus teg-ellloe t kun wo rdell
gekomen ,Hill de \elschillendp behoet'lenni\'o's \'lIn Maslov,
met name aHll Ilel. tWE'f'tlt-' tHl het \'iertle ni\'o.

De l'eLit~l1E:'1l waul'om ill een pr'o,jekt eell gr'ote IJehoefte
bestaat ,Hill illrornlHtip latell zjell ill lletkol'\ als \'{)l{~t

we e r'ge \' en.
1. 11 d e per ~ t f.' P I a H t:-i I: i ,j n d eta H k L' Jl d e \\. I ,J Z e v 1:t n
benadel'iJlf; dikwijJK llieuw \'oor' de bel:r'okken ntenseJl,
d it' e v€' n t Ue l' 1 00 k 11 i to' t wet en wei k e i n j' 0 I' 01<1 tip I't' I t-' \ a 1I I

iK \'001' het aernen \HlI l>eKI ito;si11gen.
- Ten (wt'pdt:' zijn \'ele pl'ojekteJl Pl'g kompleks I'Jl omvitttt'll

zi,j t:>ell gt'oLp \en~('lJeidenheid P11 /lllt-'\,pelheid van ilkti
vit~jtf:'n, die bel'uslpll op bet'\ehi),IJ<tI'p inl'ol'm;ltit,.

- Ten del'Cle ","ol'dt })I'o,jt.>ktIJenadel'ing dik~·i.il:-i loegt'p,1sl
\'001' t.akell dip Slr'('n~~e en \'eeleisende tijdslil/liptt:'11
bezittf'11 en dit zet <It-' leidine: onder' Ur'll), 0111 op t.i,jd
beslissillgt'n te 11emen en hler'loe is int'or'matie nudig.

- Ten vierde, omdat pl'o,jPkten eenrna.lig zi.jll is het
eenvoudigweg niet 1TI0t?,"td i,jk om het Ilog ef'ns O\'er te
doen terwijl het f)l'o.iekt nog .loopt. Hlenloor' worfH
nogmaals Lie behoe1'tt~ ilan informatie VOOl' het nemen van
beslissingf:'1l vergroot.

Deze \oorwaarden I:ul len er toe lei-den om de betrouw
baarheid en het op ti,jd /,ioin van infol'matie Le belonen,
terwi,il onnodige ell i l'I'ele\'ante inf'ormatie zal worden
tegengegaan. \' ersche i dent.> pro jek t mana gemen t tee hni eken
kunnen deze behoel'te ,t<W zekerheid dienen. De ('r'iticill
Path Method (CPM) st.elt een manager b.v. in staat te
besluiten welke van lit' vele proJektaktiviteitell nauw
lettend in het oog muelen worden gehouden, omdat ze in
het tijdsaspekt van 1I(>t projekt kr'iti~ch /.loin.
Ilet hangt van allerle i omstandigheden at' hoe gt~de-

I.d 1.1een:l het infol'lll<lt if'systeem opgebouwd m(H~L won/en.
De mate VH.n illnovat it-', de houding' \'an het pr'ojt-'kl
pel'solleel, IIt.,t duel \all het pl'o,jekL, de el'Kter'llt-'
la·t.r't:>kklllg'f'Il, PHZ., dit alltH! lH'pilill WillllU'PI' I'll Wildl'



informatie ter beschikking moet ~laan. PBS ontwer'pel'.";
mueten wet-en welke inl'ormatie'nodi~ is pn WRnneer en
hoe eraHn gekomen kH II wo I'd en •

Een kOJlsekwen t i (;' \ ,Ill he t invoe ['en \',Ul een bepanJ d
jnfoT'mat ie-sYlilPem is dilt 10'1' :l.owel doo!' de I eiding 81 s
door de ondl;'T'gesch1ktpll \'olg-ens dat s) ...;teem t~ewerkt

moet wordell. Een planJlint': is niet up-tu-date te hOUriPIl
als de PI'oJt~kt-medewel'kel's de leiding geen inzicht
ge\'l:'ll i.ll df' \'uortgang 01' vt~I'tragi.nf,' V,UI hun uktiviteitf"H.
Wal \OUI' mooie regeJ", Inell ook ontwerpt, gf>en enke1
systPl:'1Il beuntwoordt HUJI Z'll doel :I,ond"I' de rnedew(~r'kiIlg

"'Ill nile pHI'tieipantpll.
Aan de HJldel'e kant zal de laiding van cen pro,jekt met.
Pl:'ll hogp InHte \'an innovHtie ook bel'oid IlI0etell zi,jn tot
't ge\f"n \<I1l Hdvies PII informC:ttie l:'n ,tJldel'p sool'ten
Itulp. Dit Zllt! I>u\'endipn moeten tr,elJel1l'pn up ...;nelle en
pl'f'ekt ip\'!:' \\'i.izp, HlldeI's zaHi ,jf' bi,i dp lIIedt,WPI·kel· ...; etlJl
IlOud illg \<I1l on\'l:'I's('lli II iglleid.

l'.'~. Integrutie
[ntegratie wil hlel' zl'ggeJl het bel'eikpJl \'cUI koii,·diJwt.i('
ell samenwel'king tUSSl:'n \"el'schillende aan la't J,'1'o,jekt
meewerkendl> gl'oepen. lJf' koC5rdinatie-behoeften vall ('ell

eenmaligt:' taak kunnell at'hankeli,jkhed(~11 kweken tU~Sl-'ll

groepen ell zl:'lt's bedri,j\'t>n die nouit daClI'\,our' tot SilfIWJI-

werking' WHren gekomen. DE' kool'(ii.1lillie-ei~eIl dj(~ ITIllt I'f~JI

projekt silmenhangen zijll dikwijls erg kompleks. Bij
het olllwel'p \'(Hl eell PBS lIIoeten we kwulen be{';rijpen Wil;. ..l·
d e z e be hoe f ten be s t a all, wa t v 0 0 r S 0 0 r t k 0 0 I'(} i Jla t if'\' PI'

eisl wordt" hoe we het best de koo['dinatie kunnen
bereiken. Een ekstra TIIoeilijkheid hierbij is dat WI-' 1~I'

ons van bewust moeten zi,jn dat de behoeften in de loop
van de ti,jd kunnen \'(:'n1lldeJ'en.

Het bewerksteIlig'ell \;111 integratie maakt bet mog-eLi.)l<
om kompLeksl:' opdr'achten llit te vueren terwijl hel tevPIl~;

\'ooI'ziet ill de 7.ekerheicbbehoeften, dourdat taakver-
HII twoo r'de L i,j khedell ell samellwe rk ing ge rege I d wo rden.

Kijkell we al S vool'\)l'tdd uaar de opdracht VOOJ' PRL
(ieldrop met betrekking lot ANS. PRL moet weJ'kgruepen
binnen het laboratol'ium /.e1 f kutsrdineren, daarnaast
tussen de dependance in (ieldrop en de moedf'r-orgardsatie,
tussen Geldrop en de opdri1.chtgevel' (overhei<i), tusseJl
C;eldrop ell andere medewel'kende orgHnisaties, tussen
Geldrop ell subkontraktanten, tussen PRL en leveranciers,
adviseurs, de gemeenschap, raad van bestuul' van Phil ips.
Op het eersle gezicht bl:'staan er :1:0 al een tiental
\"erschillende relaties, waarvan het belang in de loop
van het projekt kan verschuiven. In het begin van het
projekt zal kontakt lTJet de opdrachtgever vall essentie.d
belang zijn, waarna de sameuwerking en werk\'el'lil') iIlg
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van en tU8sen houfd- I'll :-;ubkontraktanten kl'i t is!'11 wunlt,
daarna gaat !let aksent intt'rn liggen op de ulule/'! ingl'
samenwel'king I'll het kOlllal"t met leverancie,.~. Op !lpt
einde van dp projekt life-cycle bij de integl<ltie \<lIl
het tel'hnisl'!l ~ysteem wOI'clt de samenwerkinp; tussen d('
kontraktallten weer \'an kl'it L8Ch belang.
Zoa Is de aard van de lflkplI \el'andert gedurende koncept ie,
ontwikkel ing, prutotype PIl test, /0 moeten de I'ollen van
de PI'Hiln 1II(~l'wel'kendf' ~);I'of'pf'I'ingell rHtllgepast. wOldell.

('. ,'I. Be~indiging

Ee tl Viln dp kellme l'ken \ HIl een p I'U j ek l (z i e :!. 1 .) is da t
Ill,t pen definieel'llllHI' einch' llf:!eft.. lJit impl iceert OHt
ook !lpt PB:-, tot een einde 11l0et kUllIen, wat kOJlsekwenties
hPld't \'UOI' dp levens\'atbaal'!leid \';Ul het PH:-'. Er best",tll
\'PI'selli Ilende !nugel i,ikhpdell VOUI' dp pl'o,jektllledewprkf>I's
ell \001' dp pro,iektol'f,'Hnisatie. Eell (tJteuI'etisc!le)
!nogelijkhldd il'l dat lIlell gewUllJl stplt 1,lilHI' is klaal' en
lIiI a.t'luop Vitll het prlljekt de tnen:->ell ell lJet systeem aan
tHlll lut o\'el'laat. !'~en HIldere mogel i,ikheid is dat het
pr'ojekttt:'i,111l opgenomell wOl'dt in eell \el'deq~a;lnde,

blij"eJlde ol'g-anisatie. Een del'dp mogelijkheicl ten~Jotte

i~ dat !let prujekttealll uitgl'oeit tot pen zPlfstalldigp,
permanent.e eenheid.

lIet is helallgl'ijk dat f'aktoren die te maken !lebbpll
fllt·>t de:l.e o"ergangsvl'a<tg \'cUI het. PM:-, (~ll dp pl'o,jektgr'opp
aan !lpt. einde Yan het pJ'(l,jekt, be~cJloll~'d wOl'llpn bij
IIpt ontwel'Jl VHn het P~IS (aan het begin \'Ull lit' pnl,jekt
1 i ft' ('yele). Wanlleet' de 1,1aar-Ls-kLlal' I'i lo,..;(>I'it~ ;HUII~P-'

hangen wordt dUll i:-; Ilel \PI'st.andit>; UIII sll.'Uletposities
toe I.e keJlnpn aall pel'SOIlt:'n die lJuiten het pro,jekt
(,;pmakkeli,ik hlUl kal'I'i~J'l' kunnen \'oor't.I",ettell, /ekel' als
el' :-;pl'ake i:,o; "Hn een lIIopdel'-or'gilnisat ie waat' het leiden
\iln een pro,jekt niet als E'en dageli,jk:,o;e gall~~ \'an zakell
ge:l.ien wOI'dt. Ook untll.'eqJbeslissingen (Ue lJi,jdl'<Igen tut
de ontwikkel.ing \'all I'platies tussen bij tlet pr'u,jekt
betrol<.ken mensen moetell g-enoll/en wot'den in lIet I ieht van
de te maken ovel'gang aan het einde \'all het pro,jpkt..
Eveneens is dit het geval met, het untwerp van het
inl'ormatie-systeem, de selektie van de organisat.o/'lsche
benadering, verspreidillt-'; van autoritej.t. Wat your' SUOl't
o\'ergang gekozen wonit /at vooral samenhangen met het
doel van het pro,jekt up lange termijn.

Als voorbeeld tel' it IUl'ltratie het vuLgende
We veronderstellen dat de leiding van een onderneming
wenst dat een nieuw koneept voor een produkt onder:l.ocht
wor-dt. Op lange termijn bestaan er dl'ie mog-elijkheden:
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A De studiegroep gee!'t de I'esultaten door aan een
bestaande ontwikl<el illgsgt'oep en het projekt i.~

beetndigd.
Hier zouden we de I'unktionele orgallisatorische
benadering kunl1en kif>;:ell met mens en die slecllts
gedeelteJijk aan het pr'ojt>kt zijn toegewezen.
Er zou el:'n pl'ojektkoUr'dinutol' benoemd worden, elf>
rapportering :.'.Oll stl'ikt tntel'll zijll en el' zou
weinig l'elatie met buiten bestaan. Deze keuze veI
gemnkkelijkt de "desintegratie" \'an het PMS.

~ Het bedr'ljf heert el' belting bij dat de ~tudiegl'oep

een gl'oeiend deel \'an dt' mueder'-ur'ganisati.e wurdt
na afLuop van de studie.
Nu zou het nuttig zi,in om een pl'ojektteam en een
projektmanager te benoemen. Er' moeteJl ook bestaHlIdf'
werkgroepeJl aangewe :.'en wo l'den d if' vee I kOI1 tak t
zouden hebben met het pl'ojekt en r't~gelnlatig op de
hoogte I~ehouden wonJpn nin dE:' voor'tgaJlI~ vall het
proJekt.

~ Van dt:' studiegroep wOl'dt verwacht dat :.'e uitgroei I

tot een zeLfstandlge eenheid, die teven:-; Ven-Hlt
woordelijk is voor Itt:·t op de mar'kt ur'engen van bet
produk t.
In liit gevaL lijkt Iwt verstundig om sleutplposj-
tie~ toe tt.' wijzen HilJl el'varen menHen nlpt oug voor'
:r.ekel'heid, liever' daJl aan jonge rnensen dip I';el.n
teresseerd zijn in kor'te termijn eL'viil'ing VOl)l'
persoonlijke ontplooiing' (zie kategorle Evan Maslu\lo
Daarnaast zou het projekt zo i1utonoom mOg'plijk
moeten worden en dit pleit voor de ·'task-force".
benadering, interne kontr'ole van besI issingen en
enige eksterne relat ies met betrekking tot l'appor'
tering.

c.5. Betrokkenheid
Het is vanzelfsprekend oat betrokkenheid van mensen bij
een opdracht belangrijk bij kan dragen tot het suksps
\'an e Lke onderneming, of' he t nu urn routine-zaken gila t
dan wei om een ingrijpelld pr'ojekt. Wat in het geval
van een projekt van belang is, is het feit dat het
werk slechts tijdelijk is. Betrokkenheid kan bel'eikt
worden door te voorzien in mogel ijkheden om behoe1'teu
te bevredigen (zie voorgaande paragr'af'en). Ook betn-
v Loeding spee 1 teen gl'o te 1'0 I in he t be l'e iken van lJe
trokkenheid. Zie b.v. hE't motivatiesysteem van Muldt:ll'
(Bot tel' (1) hfdst 5), waarin onderscheid gemaakt wordt
tussen moti\'utie op groJld van

(A) negatieve sankties
(B) positieve sankties
(C) internalisatie of legitimiteit
(D) identifikatie 01' referenUe
(E) deskwllJigheid
( F) ada p tit tie
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Het is tevens van de aal'd Van het projekt al'hallheJ i,jk
hoe een orv,anisationele aanpak kHlI voorzien in het
be trokken / i jn \'an dp ntpdewe I'ke r's. In onlie "IlPIll i 1l{';PJl

waar een prujekt pf'JI Ilit/ondel'inl'; iH :I,al m.i. ()ok 'll
beool'delingssy~.;teent \001' (Il· pro,iektaktiv:tteiten al:-;
underdeel \'an tit-' moti\'utiet'ilosot'il:' (zie (A) en (Il)),
HHnv,epHst dienen te worden aan deze uitzonder'lngs
pusiti,!:.·. :-)ommige aspektcn \'erdienen in een pro,jekt
bijzondel'p LlilndHcht, zoals b.v. kosten, ol'iginal iteit
pn hie rmee za I de beoorde ling reken i ng moe ten ho udell.

Er zijn \'erscheide1l.e manieren waarop het ontwerp
\an een PBS kan voorzien in betl'okkenheid. Ee.ll mr.Jnipl'
is het upzetten van een zuivel'e pro,jektor{,;,ulisat.il~.

Dit be\'order't de "club"-geest, sienaleer't duideli,ik
of iemHnd bij het team hoort zowet aan hem als Han
zij.tl kollegae (zie ook March,Sinton ('7) hfdst II).
Hier' zal ook I'ekening moeten worden gehoudl'll met. de
onder '1. I.b. genoemde gebieden. Ilij het kiezen V;UI CPt!

zuivere projekt-organisHtie zat b.\'. tenll'ge het
aspekt van "follow-on work" bekekell moet wur'den, mello:'
om tegemoe t Le komen aall de behoe l' te aan zeke f'he i d en
bescher'minf; (kategurit-' Il in Maslov':-; LJehopt'ten
hierarchie). Soms ka1l I>ptrokkenlleid hereikt h''ll'dpn door
liet gebruik \'an ge/ilg':-;[)p\'oegdheid 0111 op Z(l'll m,tlliel'
\'e r t r u 11 well tee i sen, il I 11 0 ewe I h i f> r' lege 11 i 11 t t-' IJ I' P II{ ~., lJ

is dat <lit geen betrokkl:'nheid is, maar' het ill pell

dwangpositit> \'erkel'ell (mot ivatie op grond \<111 Ill~gilti4'\'P

saJlkties waardool' ldet \'ool,.,i.en kall worden ill bepailld.
behoet'ten, zuals die aall zekerhei<l en .-:elf'I'espel,t).
:-)oms uok is de betrokkellheid van de medewcl'kel':-;; een
natuurLi,jke zaak, die niet geregeld moet wor'dell dool
een bepaa 1 de organ isa t ie-aanpak. Fen eenvoud i g vour·
beeld hiervan is de bouw \'an een eigen huis of' van
een clublokaal. Hier is het resultaat - dit is het bezil
van een eigen huis - de beloning. Ook de IJij het f;r'ute
publiek duidelijke opv,lllendheid van E'en pl'ojekt ka,Jl
als katalysator werkell.

'I. ) .d. Konklusies

Terwijl we de \'erscheidene overwegingen 0111 te
komen tot een strategische benadering VOOI' III·t ontwerp
van een PBS onderzochten, hebben we geziell dilt de
centraal terugkerende vl'<lag was: Wat is wel'he) ijk \"U)

belang in het pl'ojekt? Een strategische benildpl'inr: :lel
deze vraag op de voo q~rolld door een vee I OIllVi!t telld
overzicht van de kompunenten die een 1'01 sppJ en ill
het ontwerp van het PBS en de interakties ertussen.

Bij het plannen van een projekt moeten we eell aantal
tak t ische vragen s Le 11 ell zoals: wa t voor soor t pI ann i ng·
techniek en organisatie-ontwerp zal gebrl.likt worden;
moet er een projektmanHger zijn en wat voor soort



persoon moet dat zijJl; welke informatie moet I';P/';IPP,'1

teerd wonien, hoe dilu\'ijls, hoe, aan wie, etc.
Wat nu in di.t kade!' \001' een str'ategische beIl'ld('r i!i{',

voor een PHS ontwel'p \o,OI'ut ge::5uggereenl iH, cIal 1oJ!' (

set van stl'ategische bellOet'teJl \'001' Ilet PHS onlwilild'i
alvorens vf'l'schil.Lendf' laktische itllel'Tlatit'vPll te
he~chouwen. Deze g.Lobale PH::' ei:.;ell klulnen top vOClr,;,'hi

komen uit ceu anal).'He \'Illl het doej \all Ilet projekt ,'j,

de umgcving'scuust.raiJlt:.; en pell olHlel'zoek niHil' dc' ~;r'"

kl'itel'ia vall het pro,jt-'kt en \'an de pl'ojpkloll:'fllli~.; i I

.'ckenillg huudend met mol ivat ionell'> OVPI'Wt"f,;iJ)/T,f'II,
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~.2. Kwaliteitsaspekten

~.:.~.:.~..:._~!~~~~~~
Zoals ill hoofd::otuk !+.1. uitl~ellgpzet is, diplIPll

we ons bij het opzettell "an een projektorgani~Cltjp

r;oed bewllst tl~ zi jn yan de priori tt' l ten dit' aan dl'
verschi llt'ndl' sukspskt'l teI'iet top(",ekpnd kunnpn hOl"

den. Bij pl'ojekten alH ANS - dat tot doel heeft
PI~1l wetcnschappelijkl' satelliet in epn bean rond
de aarde t p brpngeu - knn a L 5 el'n van dp be lang
t'ijkste dOl'lt:,jndl'll bl'schollWd WOrdl!n hpt bPI'pikl'n
vun t.>pn tH:'paalde kwalilf.'it t.>1l betrUll\\LHlarhl'id van
hpt eindprudukt, opdat de satelllt't dp \'U()I'{',I'~'CIJI~"

,'pn f'unktil'~ zal kUrlllPll uitvoerell.
Ondpl' kWCJlitpit \,all het produkt zal YP)':diliUI

wordt.~n ((!+) PH (8)): dl' mate waal'in hpt pl'odu)<1 vol.
doet aan dt:' eisen van de updrachtgever/klani..

Ondel' be t rouwbaarhl' id wurd t vel'S taan: ell' La 1':11< "
teristit'k dil' uitdrukl dt' waarschijnlijklwid dat h,'1.
produkt (of' pen OUdt:'l'dl'pl cr\,an) l'en vpreiHLp 1\HiI-<L.ip

onder voorar bepaaldp kundi ti e~ \,our Cl'll bepaa ldp
tijd zal uit\"oeren.

WannPl'r WI' ('rvan ui tgaall da t dt· fuuktif', dl'
kondi ties I'll dt> periodt, oYPl't'enkomt'lI met dv W('ji' <"I

van de klullt;opdruchtgpvl'r, dun iti betr'ouw'b"l.ull"I,i
op tt' vattell al~ epn undprd('el vall kwaLitl'it.

Op zich 1:,-; het voldoell uan I\waliteits- ('II

Betr'ouwbaarht:'idseisen (Quality <"'.:. Hpliability, (i""" p)
('en normall' zaak voor alIt, produktgpl'ichtc' akti"j·,
tt:'itl'll. Bet kritiscl'w yall de Q & H a:'-;{Wkt('ll ill
~atellit't-prujekten lit','t dan ouk nipt ZO;Z('('J' ill ll.l,L

a 19'pmeen t~rvaJ'f'n van lit, behoef'te aan kWClli I vi t PI}

betrouwbaal'heid als wei in de volgende pUlltl'll:
L. De kwaliteit en LH'll'ouwbaaI'heid VUIl ht't pn,HJukt

moeten op pen hbbg peil Htaan wil de ~Rtl'lliet

met dl:.' verpistp \(aarschijnlijkhl'id Z'lI funh,tilo'
kunnen uitvuerell. HipI' is geen or "eiILiti kpuzc'
over de graad van kwaliteit, maar nWIl moel er
van ui tgaan da t he t af te leverl>n produk t dl'fi
ni tier is en e1' g'l't:'n herstellingen mper mOg'p1.i jJ(
zijn wannepr dp ~aU'lliet eenmaal in opprati(, j~;.

Epn lout in een klpln onderdl·pl kan dt, missie
geheel doen mislukkt'n.

II. In vergelijking met andel'£> pl'oduktgerichte akti·
vi tei ten mopt jl' dus hier mt'l'r dan nonnaa 1. het
eisenpakket gOl'd deiinieren, daarbij antic_ipe-·
I'pnd op wat kan gebl'uren. Het (~isenpakkf-,t ;{,al
kUllnen varipren nuE:tl'mutt' hpt projekt Y01,'Cj('l't,

vanwf't:~e dt· onzl'kf'I'hl'id, dl' mall' yall illlluvnli" i':1

dt' dilltl' VIUl hl't pl'ojPk I.



('I'll t.~oodt:, X"'iJ lj 1 .. ,i I, ~'IH' 1.
t<~ D projl'k t:u 1'!~<l1l i ;-,,\ \ i,
\,pgen\\'t'l'kt'!Hjp J ;11" till It', ,'"
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Deze twpp punt~'Jl dOPIl aldus pell L('t'tH~P ,iff ,""
organisatie,diC' P1H'l'zijd-..; zu is opgt'::-;l"td (1 t. 1,'1'

Iliet het mill~t(:, ri~·;Jk() gPllomell wun]t (l'lI f)!J,.!e/1I,·
van de kwali tei t pll illI<!('rzi jds flek::-;j rH' I {'.Til'J.'t:

i S 0 m z i c h a a II t. (' k 111111 (' II pa s S fe' 11 a a Jl {'; ~' Iv j J Z j 1', <l , ' "Ii

standigheden PH nipuh(' (,i::-;Pll.
l'fpt tpgenoptkomen aall q t" H eis(·Jl i!l cI(, p,""jpLt,-,(·,
{~Hnisatif' wortH mugplijk gemaakt door:
i. llet bpkplld I'll a<1Il\'\I'rig zijn PII ;1i.1I1FI::--;·.. ·U V;lll

de (Q 1":, H) d 0 P if I1llk tie ~ .
ii. Het dopl{!,'l'l'icht. \\('l'kl'l! /:lall el(, (lip!,\ )duf'l wd

tjps.

'~ . :: . \.). lknaderi nvswi "i ze
----------------~------

Ili jIll' t. vuo I'.d I'll ill
ill cell pl'odukLgf.'I'icht H
tWI'\' I'lknal' mill o! 1llI'I'!'

rol.
I. \)p bplJ.opfte aall ZPxf'!'hl·id, nH,t lin lilt' ailll ,1" I,,;),

vall el(' leiding' van Ill' I (H'O,j(.-'X L. ILL!.' n]uol Ul> 1.

staat. dl' Iloudzaak oln 1(' wprkl'll ill ('('11 IH'P'H\J.d,
{r,pdisciplineerdp lH'lliHJ<.'ring. LI' mu('t {:'\ ""'J'; i

wordell volgPIl~ bl'paald,' !'pgpl~. l'apportl'I' f]!O

V P r!,; c 11 i jIll' n, me 11 i:-, Ide t VI'i, jill d f' J{, 1J 7 ' ' \,:,,; ,
rnatpI~ialell Pl1 pr()C('~Sfln, l"'tC .. 1)(' Lfj_~"cjpl'jll' " ..

daarnaast ouk \~l'l'l'i::-;1 urn tp voldot'll a'll] dl ij'

pprkingen, clil" ge:-;II'l.d wurdell doul' tj,j,j ('IJ ,;'

II. Ill' uehueft.t' aall \'J'jjhpid bij d .. !IlPd,'W('lkl'l

r,HPrzijds /)pstaat dil' behot't'tl' ('1' om al.'Ij:-i tot
rt'sultatell tt' kUlllI'1I - bi,j el'll [luog iTlllO'."'II'" ,;

pl'ujpkt zal 111'1 SUK::-;I'S \,001' I'l'tl gl'oot <\t>( i l)(,--

paald wurd~'1l dOOI' dl' ITlHtp waarill de nJl'dl'hl'l.k"I'

luitiat.ip.f' fe'll uL'ifi'inaLitl'iL kllllll<'l1 ulltl.Jl.oUj('ll.

! \ IId p r z i j d s b I' S U,H.l t d l p b p hUt, f teaa II v r i ,i ill' j d
DOX bij dt' lIIedpwl·!'kl'I'S zelt' om altIus tol ZI'J.j,

untpluuiing p.d. t(, kllnllPIl komell (zi~' ou!< l~.1.c,

l'erwijl dUB enerzijds ill de pr'ojektul'{',iJllj',otip ,"j,
zekel'e discipline PIl stal'tlPid illg-ebou\I.'d za I mol'lt'n

,,"uI'dcn, mot·t er ten andl'rp ook voldoelld~~ pPI".'-'oollli,Jk,

vrijhf>id en .fleksibililpit overblijven.
Oit de meeste gesprekkl'1I met medewerkl.'r,:-; P11 lei,]('l>;
vall hpt AN.":;-projekt kume als grootsif' moeilijki)('id
yoor het sukses van het prujekt en de projd<:t..ul"I'Jl\JJ
satle \,our ondernpmillf~('11 als PHL naar YOrOll:
het vinden van het juistl' eYt'nwicht tl1ssen VOO;'"U"'l'l'

puniell "1 en II.
Er zal g~'zocht moeten \I.'orden naal' een intef~r;'C! Id"
oplussillt';. dit' aandacht \.)l'steedt aan de;l\' 1)<'['(" "
\PII.

t;('zil'lI <It:' huJdigl' 1'\'olutJe waarin stl;'pd,,' .'1"



lladruk komt te liggen up de waardigtlPid van tiel jIl

dividu en waarin filc'll l'1' ook van ult gaat flat lll't jll-
diyidu in staat i~ tot !let dl'l:lgell vall ('igtc,tl verHIlt
wuol'dl:' 1i jkheid, li jk t III i j (>(;'n aanpak tl~ pn·f'er(,I'('11

die uitgaat vau delegatj(, Yau bpyoegd!led(·u
(March/Simon (7)). Oll;,l(' impliciet(· v('I'ondp/,stelling
is det een llldividu yu1<1oPlld(;' zelf'dl~cipliJIl' heef't
om de met. dil~ dl'll~gati(' samenhungl~lld(' YCl'illltwour(]('-,
lijkhedell te dragPtl ('II dus o.a. z'n l'igl'll akti\'ltpiten

kan beoOl'dell'll. Daut'\.ut' :l:al hij pchter ook moeleu kUHn>'!!

,'ekenell op adekwat.e illl'ol'OIatie; inl'ol'lllatie O\P/' doell'I!

ill uperatiolll'!." ;,lin. ()ok <It' Leiding yall lu·t pl'ojl'kt zuJ
1Il0ptptl klllllll'1l l'pkPIlPII op illformatie OUI op (jp 1l',0{-';!.!' t",
bli jvell \AIl tI(' gaut': \'an ;"o:aken en dp \,ool'tf';all!'; \''111 h(' t
pl'ujekt.. I[('t op te bOU'AI'1l illl'ormatip:-;y~t{'('1tl /'ut dl!~;

11 i p t Pl' lma ii' bed 0 e 1 d wo I'd I' Il a 1 s k °11 t l' 0 1 (~ '-Ill i d d pI (t " I Ll j

de noudzaak daat'van blijkt): het. maakt lwt d(' Ipidill{':
l'll UP lIlPUl·\,'('I'kpl'S mogplijk om hun vprantwuurdc·tijklll'id
te drag-PH pH verant"'uonlillg af tl> kUlIlIPli ll'!;'!':Vll, h,:t:.:i,j
aan supel'ieuren, hetzij aall klant/opdrachtg('\l'r'. J:hl\(,ll

dlPlI moptl'll hog'ere niyo'~ op de IIUOf,'tp zljll vall wat PI'
up de 1agpl'p ItlVO/~ gt'upurt om t'Vl,~lltu('Pl hC',',,;l.i~;-;jll!';'·il

It' kHIlllPIl Ilemell, die ~lt~cht~ op \'prcHI1.woold(, \,ij/'c' liP

cll' hOg'()!'l' 111."0'1-; gellumell kUllnPIl wordpll VaIlV>l~{;t~ dv /tl"l' I

den' Cpr ul'~chikkin{'; ~taallde infol'matie (;'':.it· (J('k '}.':.)
Ook de bij al1e pl'ojpktIllPdpwel~kt·l'~ levPIlc!t· 1)('110('f t.l' ,1i'l,

Zt~kl'1'hl'l<l vn duidlijkhpjd (zie 14.1.c. wunl,! !,;"dipr,',l

duot' !lil'I'nH'(' bij het U!ItWPl'p van hvt illf()/'lnil1.it'~;y:-;L""l!l

/'pkl'n,i Ilg t l' llouden.
til d(' l'e~t. \'an dl t lJuofdstuk ;£ul11'11 Wt' '.'\i('llt'('He",

zi('11 clat. vple gl'uepen lIll't <'lkaar te milkl~1I Ill,hb('I). J)(.

lIIugl'1ijkhl'id hil'rtop Lill een belangl'ijk Pllllt Hi L!lIdkf'lI

vall het olltwerp vall dl' pl'oj(~ktorganisat:jt~. TI'lllgl~()pp('"

lillg, Y(;'rgadpringen, bijl~pnkomsten, ovel'lpg, ('liZ., /i j

allt' makl'n wezenlijk <1('('1 uit van dl~ proj('l~tOl'{';allj~.;:tLi('.

He t yoornaams tp da tuns voor ogen s taa t bi ,j he t \'0 I .

doen aan de kwalite:itsl'isen is dat het werk p;oc'd ell ;jan
g'ppas t gebeurt, waarbi j we I:'rvan ui tgaall da t ht, ti wI j \' i d

\'olduelldl' verantwoordel i jkheidsgevoel heef t om

WarUll'er het weet wat ('I' moet gebeu!'l'!l - de ah't'ivLt.' 1""

naar behuren ui t te \'oeren.
De;> hil'l'VOOr 8urnndeJ' omschreven aanpak implicePJr. ('f']1

projektoq!,'anisatie;

- waari II de dee Idop lell, waa raan gewerk t mOt't wo I'dI'll.

dllidelijk bekend zijll t'll zo nodig aall dl' ()1II~j;t111iil',11'

dell asng"l'past kun!ll'1I \\orden.
- waal'in dt' participalltl'l) bt'wust zijn vall IIUII "igc'lI v('!

U II t W () 0 1'<I (' 1 i j k lw i d .

- \\'aul'ill 1II0gplijkht·dt'lI OIilllWpzig :t.ljn urn (Ht' \'('I'DI1I",l/\,!'



delijkheid efrekti~f te kunnen dragen.
- die een inf'ormati(>~ystt'(;>m omvat dat eerder dient

ala hulpmidd,,'l VOO)' het nemen van beslil"sing'cll dall

ala kontrole- en sut~tipmlddel.

~~~~:~-g~~!!~~-~~~~~~~~~~
Onder !.. en £. h£>bben we gezien, da t in een pro·

jektorganisatie, waarin een hoge priori-teit wordt top
gekend aan twt voorzien in kwali tei t en bptl'ouwbaarheid
van het te realisereu technisch 8ystt'em, de lJOOdZ8ak tH
s taa t om te we ten welke de Q & H ei ISt'n zi In waaraa II g'(~'

werkt moet wordl>n. Bovendien moetl'1I deze ei 81:'11 duidc~ li
zichtbaar zijn voor ledereen in de organisH tip (l!1 m".' i..

"e aangepa IS t (kunnen) worden, WanlleeI' oms tuud:i !';hl!dt')I

daartoe aanleiding geven. Daarnaast moeteu cJl' proJl'k t-
medewerker's doordront!,'t!1l zi jn van het belallg VUll dl' pi fH-il

tHl van eell adekwate rapportpring om aanpassint\'(,11 1110(.';(')' L

tl' maken, bl'slissingt'll tt.' kunneu neowll l!U vcruIlL\voo:'dl!
o.f te kunrll~n leggt·Il. Om dl l te rpaliserpu gaun de f:pdf!"I,

ten ui t naar eell b(-~lladl.'l'ing di(~ t~ebruik maak t van <II'
volgende taakverantwool'deli jkheden:
c.l. Quality Assurance.
c.2. Quality Control.
c.). Quality ln~pection.

die hierna nader worden be8prok(~n.

c.l. Quality Assurance.
Under Quality Assurance (Q.A.) wordt in de FurUpi't'

literatuur verstaan (8): Dt~ over-all supervisi(' van rJ,·
quali ty-control)ltaken door de f'abrikant om te verzekc,>,
dat de verciste kwaliteit wordt verkregen. Hier wild€'
echter Q.A. meer opvatten in de Amerikaanse bE~tek('nit~

(8) en eronder vers taan: J':en sy s teem van ak t i vi tei tt'T!

dat tot doel heef't:
A. Het af'leiden van dp Q & H eisen uit wensen die er

ten aan:.ti en van he t tcchnieche sys teem bps taen om t"
voldoen aan cen bepaalde behoef't(~. Di t gebeurt in
nauwe samenwerking me t personen die zich bezig hundt"
met systems-engineering aktiviteitell (zie 4.2.d.).

B. Dat de Q & Reisen op aIle nivo1s, zowel in organisa
torische als technische zin,duidelijk aanwezig zijn.

)lOnder Quality Control wordt dan verstaan: een mBlla
gement-systeem voor het programmeren en ko(jrdille!"C'D
in het kwaliteitsonderhoud van inspanningen gericlIt
op verbetering, inspanningen van de verschillendp
groepen in een ontwerp en/of' fabrikage af'deling om
aldus produktie mogelijk te maken op het meest ekonL
mische nivo waardouI' een tevreden klant kan wUl'dpll

verkregen.
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C. He t aangeven van kri ti t'iche gebieden in lw t

t£'chnische ~y~t.t'{·O\ pH aanduidL'1l waar I'pdutldall.cy
ingebouwd dien ttl' \\ol'den-

D. Het evaluerell ell b"\llll'(h'len van olltvangell lllll.if·"·""
tie.

1'. Bet aanpassen van elL' (. i ~{'ll naal' QH.nleidin{'; van dl.'
beschikbul'e iufurm3 r it:.,.

1:". De over-all ~upervi~ie van Quality Cuntrol ell

Quality Intipection takL'll (:.li(' c.2. ell c.].).

VerdeI' wilde ik aall Qual! ty A~8Ul',H1CP (10k rl,~ voJ
gende taak\'el'antwoordeli.jkheden tuekellllen:
G. Het - samen met de projektleidillt',' - b~·WIU·;t mak'>!i

van dt, prujeklmedt'\\'t'rkers van lH:~t belan{~ van d"
Q & H eisen en her upenstaall vour fl.et {':{'\,PlI \Hll ;;,

viezen waarmee en weg'ell waarlung's men t oL V\'u 1);'
paaldt~ uplussing ka.n komen.
De akti\'ittdten onder A, !:!. en ~ dienen tL' r('~lllt('rf"

in een soor't Quali ty Assurance Prugram Plol). Vuur 1>' i

uitvuerell \ran de aktiviteitcn under II en E zal eell- -
infurmatie- (c'Il beslissingssystel·.·m in naUWe t;ampnWt'lkj;
nwt de pl'o.iektleiding ell de Systems Vl1f,';ineL'J'ill{': (;1'011!'

(zit' 4.2.d.) upge:.ll't, dil'lH~1l te \\'ordl'II. Hiprill di('I,'"

uuk opgt~nurnen LL' WOl'dl'n: wij:.r.igillg·spl'ocedul·(· ..... , a;'11 i"

gerappol'tel'rd muet wurdell, ill welke Vl>I'm, lTlP\ \"·U,, ;)
kwentie, wat. in een l'apport moet. ~taan, (·IlA':. lJit. II)','!"

rnatie- ('n bet;li:=>sing1:"sy:,,;tel'm zal de aktiviteltl'll I\i,
deel uitrnaken van Cunf'igUl'alion ~fallClgem(~llt ('L2.(,.) i.'

grote mate uverlappell.
Al deze aktivileiten- sourten worden uitgevoerd

door een Quali ty A~ surance Group (QAG). Hoe de ze groc'r;
verdeI' is gestruktureerd, is af'han1<.eli jk van dL' sameH"
werkingsvorrn (:.lie :2.2.), die er vuor hl't projl'kt besU,,; \
We veroncterstellen in ht:.,t vulgendv dat w(' 1,e doen 11'..'['
ben met de in 2.2. gepref'ereerde oplob~ing met ~~n

houf'daannerner met konLraktanten en subkontraktanten.
(Met eukele kleine aanpassingen is hel kunc('pt ouk vall

toepassing in het geval van een konsol'tium). Vel'vol,;"":":
nemen we aan dat het technisch systeem opge~plitst in
een aantal sublo'ystemcn die zo zelf'standig mogelijk tc'
ontwikkelen zijn ell da! elke kontraktant, inklll~ief de
hoofdaannemer, verantwourdelijk its vaal' de realiseriag
van een of meer subsys temen. De subkontraktanlen It'vcrl'
af'geronde kompunenten ur underdelen vuor dp subsystemelJ

Vanwege het grute belang van kwaliteit en bptrou\\'
baarheid en de neiging am deze aspekten up te ui.iu
aan tijd, geld en tt·chnische feasibility, is hE't ::.n,'

tt~ raden am de alljenWne chef (= voorzi t tpr) vall
ch' qAn te plaat.sL'n up {'ell hierarchisch nivo ill d,'
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projektorganisatieHtl'uklUUl" riat gelijk is aan oj'
in ieder ge\al nipt \eel lager is flan het nivo
van de algement:' pl'ojektleider en het huat'd vall de
SF:U, opdat hiJ alllll,.; \'tdduende tegenspel kan ge\en.

B1J het plaat,.; toe k(~nnell aun de andere leden van de
QAG kan vel'vulgens uitgp~~a;lll wor'den \an lIet. kriterium
van Thomp~un (IH) VUUI' het gl'oeperen vall Hkliviteitt~ll.

Dit kritel'iull1 luidt, <la!. J'ationeJe organisiJtie::; bjj ltt.d

groeperell vun akti\'iteitell tl'<lchten de koCirdinat.iekuf't,f'tl
te minimalisel'cn. Dit koml o.a. neer op hel traclltcll
een zo el't'icU~nt mogel i.ike kommUllikut ie tl' I'eal i ,.;('n'll.
De konsekw€'nt ie hier'\Hll is dat dl' QACi-ledpH Jliet t.e
veel muelte mueten hebbpll VUOI' Ilet in goede bHuen If·jil")l

van erg ~ "", R gebunden akti\'iteiten ,Hln eell techni,:ch
subsysteem. Dilt wil zeggell dat, WHrUlePI' dif-' al,tjvit.eitr1J
kriti8ch zijn - en dal '/e biJna ililenwal gezi.ell in de
totale k 0 n (' e p lie \' a n he I ::-\ YHteemen d t' 0 n z e k I::~ I'lt e iden
unduideliJkheid aan lIet begjll van llet projekl - f~r'

regelmatig kUlltakt opgellomen moet kunnell wanlell mpl
~AG-ledell. Als de t'n~kwellti(' \'fIn <lat kOlltakt dus hvog
18, za.l dp kU"lIl1unil<ati(~ mE't tIt-> ~ACj ert'ici(~llter ver'loI)i'!)

wanneer de QA{; pLaalsel ijk ver'tegenwourdigd is.
Een vuurwaal'dp is clat clp plaatspi ijke ,-lAC; ill de ruee~tl~

dagE'Lijk8e pl'oblemell Zl.:')f'standig kall betllisHPll, met.
a IHle I'e wuo rdeJI: e I' moe I Pll vo 1 doelldE' kilpa c i lei l,
llekwHamht:' i d, i.ll forlllH tie Pll muge I i jkllt'dE'n <tilllwe'/ i t<~' / i ,il!

III gevllilen dat het p\'()blt'I::'m Idt't mepl' ";Ub:-.;yHt.PPlIl-'
l':t->bondtHl is of op andpl'" wi.ize cit' mo!-!;el i.jkhedeH V,tll d ..
plailtsel iJke 4AC; ttc' Illl\Pll gaat, lIIoet oJ> lu'" Itoog:-itc'
Idvo van de I..IA(j uverlt:'g gepleegd worden. j)it 1100/','1,(p
nivo bE'staat uit de onuf'llankelijkp v()ol'zittt'l' (-'11 11('
plaatseli.jke \'uol'zittPI'''; \',tIl de oACt. lJikwi,jl,.; zal Ilier
,.;amensprHak nud ig z i ,ill lIlpt pr'ujectmanagell1f'llt:, :-,E<; C'lI

adviseurs.
IIf't H 1 dan nie t benuemell van plaa tsel i jke 4A<; Ilangt il l'
\"an het antwoord up de \'I'uag: wat zijn de kosten ver'
bonden aan een goed flulktionerende plaatsel ijke QAG
E'n wat zijn de batell er'\'un vergeleken met de kosten ell
balen van een overkuepelende QAG. In projekten als
waal'van hier sprake, w'aul'in: Q & R aspeklen kritiBch
zijn, een grote mate \an af'hankelijkheid hestaat
tussell de verschillende onderdelen van het technisch
systeem, een grote matl~ van onzekerheid bE'staat en
de bellOefte leei't aan fleksibiliteit, zal er regelIT1ati.{~

overleg nodig zijn tU";SPll de verschil lende werkgroeppJl
1::'11 QA-mens en. Di t u\'e 1'1 eg za 1 daa rnaa s t mue ten
gesehiedeJl in overeenstemming met de dlgemene ~ & R
filuso1'il::' in het pru,iekt. De frekwentie en aard van het.
kontakt. op subs}'steelll (= plaatselijk) nivu ven~ist du,.,
dat er ef:'ll plaat8el i,ikt:' ~AG vertegenwoordiglng is, dil'
handel I in ovel'een,.;l.elllllling' met algemene ~ « H
I'ielll I i,illt:'n. VOOI' dt:' I'P);t! ie~ die
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el' tussen de pIaat~el i.ike wer'kgroepen en de QA(;
ell tussen de leden \'(111 (JAr; onder'l ing bestHan, vulgel!
we de onderverdeling' "'In Holter' (I) in hierarchiscJw,
f'ullktioneLe en oper'ilt.iollelt-' I'('liltie:,;. In fig. 7
wordt een en ander scllelllilt is('1t \\'eprgegevell.

c.:l. Qual i ty Contru 1
(~llaJ ily Control (Q.C.) lJeefl te OIaken met het z0J't~

dnlgen dat de kwalite it PIl bell'ouwlJilHr'heid in over'een
~·;temming is met de IIi t (~.A. vuurtgekomell eisen. Onder
'I.:l.u. is duideliJk f~t-'mililkt dat ik dL' veralllwoordelijk
heid hiertoe wilde It:-'ggPIl Idj de uit\oerder's V<-in
bepaalde aktivlteitell :.'plt', daal'bij uitg,l,ltld Villl de
verondeI'steLling dat dt:' outwel'pel-s \iln Ilet kWilliteit:-,
pr'ugralllrn,l ziehzel f gOl'd beoonjeE'ld IIpl>bpJl toll l't-'Il

"dto'l,wa'lt. stuk wer'k gele\PI'<I lIebut'll. ])p pro,iektIlIPde
w(:'l'kers mueten hWl ak! i\ iteiten uitvo('r'en in oveJ'eeJl
st.emming lIlet de door' Q.A. gegevt'n l·egt~ls. KOllleJl de
medewerkerH VOOI' pl'oblemen te stailll WilHrvun ze denkell
dat die hun mogeLijklleden te boven ga,iJl, dan nemeu Zf~

kuntakt up met leden \il11 de plaatsel ijke ~Ar;. Tot de
~. C. ak t i \ it e i ten van tit-' lIledewerke rs moe took ge !'ekpJld
worden !let schrijven \an statusrappol'ten, voortgrHlg:-,;'
l'appor'ten, det'ectrepol't,..;. wijziging:,;vuol''';1ellen,
at'wijki_ngen \'an Q.A.pr'o('edures, vuol',.;tellpn tot
vel'belering. Dit ['appol'ter'ingssysteem zal oJldpr'd(~el

u i tmaken van Configul';l t j Oll Managelllen t ("1.:1. t,'. ). 1)e
pigen \'eranlwoordel ijhhp id van de pr'o,jektmedewt'~rkeJ'''';

g'Hat niet zover dal ze op eig-en houtjl' kl.lnnen al'wijkt'l!
nUl de door "'AG voorge,..;('llreven e i Hen ell regel s.
(~.C. is Ilier' bedoeld <lIs een VenlJltwouJ'(Je] ijkheid Olll
tegemuet tp kornen <-ian dp <i.A.-f'ilo,.;ol'ie. Die ver'ant,
wuol'del i,ikhpid moet ook zover' gaan dilt, wallneel' mell
LJet idee heet't dat el' to'en betere oplo,..;sing mogelijk
is, dit dool'gegeven wonlt ;-Hill de (~A(;, die de alt.el'llil
tieven uiteindelijk l1Ioet blijven beounJelen. H_Ier
:.'Len we het belang \-,Ill eell goede ondel'Jinge samen
werking.

c.'3. Quaiity Inspection
Quality Inspection (q. I.) is het proces van meten,
onderzoeken, testen 01' Hnderszins veq';elijken van
een of meer units van een produkt 01' ,-an (bestelde)
onderdelen of' komponenten ten opziclltp van de er op
\'an toepassing zijnde ei,..;en. We zouden Q.L kunnen
zien ais dt" uiteindel i jke \er'it'ikat ie \'an de Q.A.
procedure::> en regel::> en \',Ul de dool' de medewerke I'::';

ze I r toegepas te tegemue t kom ing aan deze proc eduI'e::,;
ell regel~ ((lit is gedet'illieerd al::> Quality Contl'ol).
Q. (. is ut:>dol'ld HIs ht't illbouwell \',111 een ekstr'<l
zekedleid om zodoende hpt SUkHeS\ol zijn VHn Ilt:'l
pr'o.it>kt ill t'er8t~ instillit it' I.H'pililld dool' het \'()ldol'll
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aan de gewenste kwal iteit - met redelijke waar~chijnlijkhpj

te kunnen voorspellell \oor het pr'ujektwel'k t(~n elude'
is, dit is: VOOr de satelJiet de lucIrt ing'lilt. UnzL'ke\'
heid blijft er de~illlli('ttemin !>e""tililll, men i::-; ('I'
nametijk nooit \'OUI' 1()()O;, zpkE'r' \illl d,Jt de (-J & H eist~n

k 0 CTe k t z i j n •
Q.I. geet't tussentijdse el\ uiceindelijke beuordelLngell

over aksepteren dan W'te'] \el'wpr'pen. Duor de tussentijdst~

beoordelin~~en zal \let mogel ijk zi.in um e\'elltueel onnodit-;
,,'er'k te voorkumen. Wt~ klU1l1pn (J. I. ondt:'I'l'.;cl!eiden op
\E'r.'schillende 11Lvo'8:

Inspektit:' op onderdeJen- en lUlitJli\'o.
De ontwikkelde ell oj' t~'elllaitkte ondel'lielen worden
getest op hun eir~'t>llscllCippell. De \er'iultwuoldelijklleid
daartoe ligt bi.i dp <lesbetreffende ontwikkt'\;lilr' oj'
produktie-ilfdelillg. Up onderdelen-nivo is ~.I. te
zlen als het -.. erder' Iljtwer'ken \an (~.('., Waill'lllee d(~

betrokken rlu1ktionilrisspn een ekstra zekel'lleid wi lien
inbouwen. Men zal Ili(~r'toe in nilUW kuntakt staaB met
de QAt;. Deze geei't r'iehU ijllen over' welke ondenlelull
kriti.ek zullen Zijll, keu\'t de testplanllPIl goed, el1:1',.
Ouk de inspektie op uui I-nivu gebt'urt niet door' eell
ilfzondel'lijke instant i.e (ill zal hier' gebr'uik gem'.I;\kt
mueten kLuulen wOI'<lpn VillI plaat::-;eli.ike tesLi.ll,tivi-
tel ten (z i ('> I I ). \ '11 i t -11 i \' 0 t e :-; tillg j:-; d t' \ l' r i 11It \II 0 I JI' ",

del i j k he j d van d e \ 0 0 r' de un j t vel' it Il two U Ide Ii, j k t'
funktionaris. Bi,i w'ol'<it IIOOf' (JA(; vUUf'zipJl van
,l(l\'iezen, I'iellt I i,int:'Il, \'ec'Gel ijkbar'e stlldjl'~~, pte.
Ili.j stelt een inspt'ktie - of tt:'stplan op in samt:'!l'
werking' met de ~A(;. ~aargelanE. de t'ase ill dt:' 'pl'o,it·ct·..
li.1'e-l'yele zai dt:' unit steeds meer (\(' uiteindelijkt;'
konceptie gaan dekJ<ell en zal. het testplall stpeds
meer de totale funkt it-' gaan bevatten.

II Inspektie up subsysteemnivu.
Deze inspektie blijft tel' \'erantwoording vall de
desbetret'fende kUl1tl'i~ktant, die echter wee]' volledig
kan beschikken over de diensten van de ~A(;. De kon
traktant zal moeten lJeschikken over testfaciliteitell
en het lijkt aan te raden om subsyt;teemtesting te
iateH gebeuren door een aparte testgroep, die nauw
samen moet werken met ontwikkelaars, pruduktiemensell
en QAG. Dit is geen gebrek aan vertrouwen in ont-
W' ikkelaa 1'S en produk I iemensen, maar men muet goed
in de gaten houden dat het subsysteem Hilar buiten
moet worden gepresenteerd en de reputatie vaH het
bedrijr er dus mel' gemoei.d is. RuvE'ndien zullen
hler specialisten llodig zijn.

Voor de zekerheid \'<l1l Ilet produkt en VOOI' de repu
ta lie \'an he t bedr i ,j j' za I een onaf'hanke I i .ike ve 1'1
t'ikatie te pref'ert>I'ell zijn, uitgevoerd door bekwHmp
menSPIl. De plaatlSt'l i,ike testat'deling zal e-oed op



de hoogte moe ten 1,0 nfen gehouden door de pro jek t
medewerkers ave I' de <la I'd van de te verwach ten
prob lemen, enz. EI' Zit 1 kons 1 an teen te l'ugkoppe 1 ing
moe ten plaatsYinden tussen untwikkeling en
fabrikage enerzijds en de testafdeJing anderzijds.

Een aspekt dat yan belang is bij de ontwikke
ling en vervaal'diging van units en subs)'stemen is
de af'sternming die plaats moet vinden tussen lUlits
en subsystemen underling. Hiel' ligt weer het grute
belang van een goede samenwerking, want in deze
ligt verantwuordelijkheid VOUI' QAG, Coni'iguration
Managemen t, SE(~ en ve ran twourde 1 i jke uni t- en
subsysteemf'wlktional'issen. qA(; moet eisen opstellen
die niet konflikteren, Coni'iguration Management
kontroleert de status en houdl deze bij, SE(;
beoordeelt technische pert'ol'miulce in de totale
konceptie, enz.

I r I Lnspektie op systeemnivo.
Dit is de uiteindelijkl' test, waarbij onderzocht
wordt at' het teclUlisch systeem \'ulduet Clan de
specifikaties. Met dndere woonlen up het einde Villi
df' project-lire-cycle (buitell bpschuuwing l','platen
de uperatie- en onderhoudsfClse) zitI het systee/ll
getest worden of Ilet waal'd is at'geJevei'd t(' wOlden.
Oak t_ijdens de \-el'::;('hillende f'asen van (If· projecl-
1 i f e - eye 1 e z ale c h tel' ups y s teemn i \. 0 ins p e k tie
uitgevoerd moet.en wurden am aldus dt~ tot dan tue
Yel'kegen ontwikkeling te testen oJJ de toekomstige
bruikbaarhe id. EI' za I hier te I'ugkoppel ing moeten
plaatsvinden naar untwikkelaars en t'ahl'ikage bij
de kuntraktanten en naar de overkuepelende QAG.
Vaal' het uitoef'enen Vall deze takeu wordt gedacht
aan een Test &. fntegrHtiegroep (T & 1 groep), die
geves t igd word t b ij de hoof'daannemer, \'i.1nwege diens
uiteindelijke vel'antwoordelijkheid voor het
technische systeem. De T & I groep gaat hij het
bepalen van wat el' getest moet wOl'den uit van de
door de QAG gege\-en specii'ikaties. Samenspraak J':HI
hier zeer nuttig Zijll en vandaar de wenselijkheid
om zo vroeg mogeli,ih ill de project-lire-cycle een
leider van de T & I groep toe te voegen aan de QAG.
Behalve dat het l100rd \'an de T &. 1 groep uiteindp
li,ik verantwool'ding' \erschuldigd is aan fie alge
mene chef van de <.lAG, zan ik de T & r gruep verdel'
als een autollome eenheid willen zien, zodat ze zich
dus zo objektier mogel ijk kan opstellen. De chef'
\'an de T &. I groep za J een ervaren persoon moe ten
zijn - gelet op het kritische belang van de kwali
telt en betrouwbaarheid van het produkt - die in een
/0 vroeg mogelijk stadium moet kunnen aangeven waar
de problemen zich zullen voordoen in het produkt.
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De T & I groep kan naal'gelang de aard van het
projekt ondervel'deeld wurden in gl'oepen die aan
dacht besteden aan verschillende aspekten, b.v.
elektrisehe, mechanische, thermisl'he. Bet i,s ml.Jns
inziens aan te l'aden om de hool'den van deze groepen
\-erantwourding verschuldigd te Laten blijven aan
een algemeen hooi'd van de T & I groep, dit tel'
\-oorkomLng van be langenkonf L ik t en en a fwi jkende
zienswiJzen.

De 1eden \'an de T & I groep zullen vee Ikon tak t
moeten hebben met untwikkeling en f'abrikage, ener
zijds voor het verkrijgen van de broodnodige
informatie, andel'zijds urn resuitaten loe kUlulen
bespreken. Toch Lijkt het mij hier niet nutt.ig om
plaatselijke vel'tegenwoordigingen van de T & I
groep te \'estigen. Oi t \1:tnwege de objektivi teit en
het hello' arsenaal aan benodigde testfacil iteiten.
Vanwege he t eel'de I' genoemde kri terium van een zu
efficient mogeli,ike kommunikatie, Iijkt het echtcr
weI zinvol om ill de T & I groep special isten te
hebben die tel' \-OOrbel-eiding \'an de integr'i.ltie en
test op systeemnivo, regelmatig kontakt up kunnen
nemen met de plaatsplijke projektat'deJ ing-ell. Ouk
za 1 hler het inror'm,tt ie systeern weer \'an grote
invloed zijn.

Los \'all deze onder-verdel ing van inspektie llaar
ven.,chi lLellde ni\'o' s kan nog- een vierde soort
inspekt ie genoemd worden, nameJijk:

I V Birulenkomende C30edel'en 1nspek tie (BGl)
Dikwijls Iweft eJke kontraktant subkontrHktCinten
van wie het onderdelen of zeIt's komplele kumponenten
betrekt, 01' bij wie men werkzaamheden uitbesteed.
Evenals bij de toekenning van een order- door de
hoofdaannemer aan de kontraktanten, zaJ 't ook bij
deze onderuitbesteding nodig .t:ijn om guede kon
trakten at' te sJuiten (literatuur hierover is vol
doende aanwezig, zie b.v. ()) en (10)).
Het hangt af van de aard en de hoeveelheid uitbe
steed werk en de \'ool'waarden, die in het kontrakt
zijn opgenomen ot' het de moeite loont dat de
kontraktanten een aparte afdeling BG in het leven
roepen, die de p,'oederen kontroleert op het voldoen
aan de specit'ikaties. De specit'ikaties worden
opgezet door de f'lulkt ional'is die behoet'te heeft
aan de bestelling ell goedgekeurd door de QAG. De:t:e
laatste zal teven:-i aclvies uitbreng-en over de te
pl'et'erel'en subkunt.rakti.1nten en de vool'waarden dit:-'
in het kontrHkt opgt:'numen moeten worden. lliteraard
zal ook de plaatsel i.ikf>, en eventueel algemene,
pl'ojektleider bett'okkell worden bi,i de uitbestedillf';,
gezien h .. t et'fekt op kostpn, \'ooJ't.gang ell dt>
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kOllnekties naar buiten.
W<-tllneer de omvang \;11l de uit te besteden aktiviteiten
lliet van dien aard j ~ da tel' een ilutonome afdeling
B(~l opgericht \Ioo"dt dan toch nd - ondallks we.Llicht
het terechte vert "Ollwen in de subkontraktant -
een meer of mindel' grondige inspehtie moeten plaats
vinden van de dool' derden gele\'erde goederen. Dit
zal dan moeten gebeul'en door degene die de bestelling
plaatst - in iede" ge\al moet hij e,' de opdracht
toe geven - in u \f' r I ('g me t de QA(;.

~~~~~~-~~~!~~~-~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~:~~~-~~~~£
In voo rgaande de I en \'an di t hoo t'ds tuk is reed s ve r

scheiden malen \'erweZt~n !la'll' Sy~tems Euv,ineering (s.E.)
en Systems Engineel'i.Ilt': (,l'OUp (SE(.). Wat wurdt llierolLdp,'
in dit rapport \'erstaan?

Tegenwool'd i.g kiln 0PIl ontwel'pingeni.eur' niet een
kompLeet technisch systeem behandeLpn, omdat het samen
gesteld is uit ;l;ulk Pl~Jl \'a,'jeteil van 811hsystemen dilt
\e led i Be ip I j nes ill l'yo t e lila te \'e I'e j ~ t \\0 I'den. De
ontwikkelillg van een systeem ve,'loopt zowel in se,'ie
(fase na fase) als pal'allel (l'eeksen dkti\iteiLen lli.ldst
elkaar). Deze gescheiden olltwikkeIingsahtiviteiten
behoeven ten eel'ste een goede voorspe L.I ing en teu
tweede een nallwgezptte bel.faking op aile relaties en op
de <-tfstemming op het gehele systeem.
Systems Engineering nll heeft te maken met

iDe integratie \'all de verschillende disciplines
ii De voorspellillg \all de ontwikkeJ ingsaktivit.eiten

iii De bewaking op alle l'eJaties en op de koordinatie
De uitvoerders van S.E. \'001' een bepaaJd pl'ojekt denkell
we ons verenigd in een Sys terns Enf','illeering Gl'OUp (SEtj).
De voorzitter van de SEt, dl'aagt de lliteindeJijhe ver'
antwoordel ijkheid \'oor de technische \'ool'tgang, per
formance en feasibil it.). Teneinde de:t;e verantwoordelijk
lie id naa I' behoren t e k unnen dragen en aan he t doe I Villi
:-'.1':. (i, ii en iii) te \'oldoen zal hij de hulp nodig
hebhen van personen die delen van het komplek~e

technische systeem kunnen overzien. De preciesp samen
stelling \'an een SEI; hanv,t grotendeel~ at' "<:tn de ii<-tf'd
\';-Ul het pro,iekt.

Het lijkt aan te r<:tden dat de leden van de SEG
onal'hankeli,ike pert-ionen zijn, lliet gebonden <-tan een
uni t 0 f subsysteem, w<:tn t dan is de kans aanwezig d<.1 t ze
hun pl'oblemen Iaten pl'e\Hleren en oplossingen 'voorstellen
die mindel' rekening houden met andermans problemen.
De leden moeten een erva,-ing hebben in of "'ekel' kunnen
ool'delen over het gros \an de disciplines die er in
het projekt vertegenwoo,'digd zi,in.
Daarnaast moeten ze een sterk gevoel van ethiek be",itten.



Deze eisen worden aan de SEG-leden gesteld omdat ze
tijdene het projekt de verrichtingen van anderen en van
zichzelf moeten beoordelena met name moeten ze kunnen
oordelen of de prestaties van anderen in overeenste..ing
zijn met het totale systeemkoncept en of' hWl eigen
aktiviteiten adekwaat genoeg zijn.

De SEG is tijdens de hele project-life-cycle werk
zaam. Tijdens de eerate fasen neemt ze zitting in een
projektgroep die aandacht besteed aan:
- Vaststellen van systeemdoelen en probleemdefinitie.

Hieronder huist de probleem definitie in de ruimste
z1n van het woord. Wat is het doel van het projekt,
welke nevendoelen moeten vervuld worden, wat zijn de
beperkingen. Hierbij moet niet aIleen naar de
technische performance gekeken worden, maar ook naar
de ondernemingsf'ilosofie, internal spin-off, follow-on
work, etc (zie hiervoor vooral 4.1.).
Technische en fabrikage mogelijkheden moe ten beschouwd
worden, vergelijken van maakkosten en verkoopprijs,
opstellen van konflikterende eisen volgens priori
teiten.

- Resource-allocation en duidelijk maken van aktiepaden
op een geplande manier, die het mogelijk moet '.aken
de doelen te bere1ken.
Welke funkties worden vereist, welke gegevens zijn
nodig, hoe evalueert men de performance (kriterio!)?
Wat is beschikbaar, b.v. organisatietalent, labora
torium- en testf'aciliteiten, testervaring, subkon
traktanten, leveranciers, etc.? Verdelen van
systeemdoelen in subsysteem- en hoofdkomponentdoelen,
want slechts dan is allokatie mogelijk. Ontwerp van
een "overall"pl'ogram plaruling" die adekwaat genoeg
is om aan de doelen te voldoen.

Na deze voorbereidingsfasen zal de SEG te maken
hebben met het meedoen aan de evaluatie van de hiervoor
beschreven punten. Daarbij komen problemen kijken die
te maken hebben met de in het begin van deze paragraaf
omschreven doelen van S.E. (met name i en iii).
Hiertoe zullen de SEG-Ieden op de hoogte moe ten zijn
van de stand van zaken en in Configuration Management
vinden ze daarvoor een hulpmiddel (4.2.e.). Daarnaast
moeten de SEG-Ieden gemakkelijk kontakt op kunnen nemen
met de Quality Assurance Group en met de Test & Inte
gratiegroep (4.2.c.). De leden van de SEG staan open
voor vragen met be trekking tot de technische inhoud
van het te ontwikkelen produkt, zij geven adviezen aan
de projekt-medewerkers, zij beoordelen en geven alter
natieven. Vooral de interface problematiek zal een
groot gedeelte van hIm werk in besIa, nemen.

Gezien het systeemgerichte karakter van de SEG
aktiviteiten, haar behoefte aan in~ormatie van aIle
kanten en het eerder vermelde kriterium van een zo effi-
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cient mogelijke kommlUlikatie (4.2.c.), moet de SEG
een centrale plaats innemen in de projektorgan.isatie
struktuur. De voorzitter van de SEG zal bij voorkeur
van een hierarchisch nivo moe ten zijn, dat ongeveer
gelijk is aan dat van de algemene projektleider
(die de verantwoordelijkheid draagt voor kosten en
voortgang); dit vanwege de technische kompleksiteit
van het produkt. Er zal veel voor te zeggen ~ijn om
de SEG deel te laten uitmaken van de organisatie van
de hoofdkontraktant, die te maken heeft met de over-all
aspekten van het projekt, dit vanwege de systeem
verantwoordelijkheid van de hoofdkontraktant en diens
centrale plaats in de struktuur. Deze stellingname
impliceert niet automatisch dat aile leden van de SEG
afkomstig zouden moe ten zijn uit de hoofdkontraktant
organisatie. Er kWlJlen ook mensen zitting in hebben
afkomstig, b.v. vall eell kontraktant. Het is ook moge
Lijk dat een Lid van de SEG plaatseLijk wordt toege
wezen, WallJleer bijvoorbeeld de plaatselijke problemell
zodanig zijn, dat veel kontakt llodig is met een systeem
gericht persoon; ook voor de meeste dagelijke werkjes.
Wanneer de f'rekwen tie van di t kon tak t hoger is dan de
frekwentie van het vereiste kontakt van deze persoon
met andere SEG-leden, dan zal het dus wenselijk zijn
zo'n persoon plaatselijk toe te wijzen, met daarbij de
verplichting aan en de mogelijkheid voor hem om regel
matig bijeenkomsten te hebben met de rest van de SEG.

~~3~~~_~~~!~~~!~!~~~_~~~~2~~~~!
Naarmate een teclmisch systeem vordert in de

life-cycle van research, konceptueel ontwerp, ontwikke
ling, detailontwerp, kwalifikatie, prototype en
produktie, wordt de samenstelling en inhoud van het
systeem meer precies en definitief'. Configuration
Management (CM) heeft te maken met het verzekeren dat
het technisch systeem voldoet aan nauwkeurig gedefini
eerde runktionele en rysische eisen en dat elke
veranderingo in deze eisen streng gekontroleerd, zorg
vuldig bepaald en nauwkeurig vastgelegd wordt- (11).
Het uiteindelijke doel van C.M. is om de klantjopdracht
gever te garanderen dat een bepaald pr'odukt d?it is,
wat het ,"oorgeeft te zijn, funktioneel en fysisch,

Configuration refereert aan een volledige omschrijving
van de inhoud en samenstelling van het produkt, a15
mede van de f'ysische en funktionele karakteristieken
van he t produk t.
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zoal~ dat gedefinieenl is do()/' ontwerptekeningen en
specit'ikaties; alsmedp om het gehele ontwikkelings
pI'oces gedurende de 1 i fp-cyc I e ie toetsen aan de
eisen zoals die \'astgelegd zijn in de specifikaties.
C.M. is een bepaalde benaderingswijze, die opgesplitst
kan worden in
~ Configuration Accounting,
hetgeen bestaat uit het scheppen en formeel vrijgeven
\'an de kompLete technische dokurnentatie, met inbegrip
yan specifikat ies, tekeningell en st,ukl ijsten. De
dokumen ta t ie kan onde I'S (' he iden wo rden naar verschill ende
ni\'o's zoals systeem-, ~\ll>systeem-, komponenten- en
onderde LeIlll i \'0.

H Cont'igul'il t ion Account ing,
dit omdat lIpt geheeL n-IIL werkwijzen en procedures,
die nodig zi,in om geduI'pnde de pl'oject-lif'e-cycle op
elk moment dp aktuele olllschl'ijving van het tf'clrnisch
systet:>llI, zoals het PI' 01' dat momellt \'OOI'staat, I>escllik
Lmal' tt' hel>ben. Hiel'toe /.ull(~J1 allp wijzigingen
geadmini~treel'd rnoeten wunll'll en tevens zaI aangegeven
moeten wOl'deJl welke "'i.jzi{~illgen ",pI en welke nog niet
zijn ingebouwd.

~ ConI' it';ura t ion Con t 1'0 I,
d it bestaat ui t die systemat ische procedures waardoor
\'ool'stellen tot wijziging \'iUl de konfiguratie worden
gepr'esenteerd, r;ee\'alueenl en goedgekeurd, dan wei
\er'wor'pen. Het duel nin ('unriguration Control is de
lTlogelijkheid te scheppen al Le konsekwenties van een
\\ijziging tp kunnen o\przien al\'orens een beslissing ten
nanzien yan \'PI'werpinE'; of aan\'aal'ding wor'dt genomen.
Hierin kunnen \'erschi Ilpnde \'el'antwoordeLijkheden
onderscheiden worden:
•• Het indienen yan de wijzings\oo1'stellen. Dit kan

gebeul'en door aIle pl'ojektmedewel'kers; de eigen
\'eraILtwool'(lE>l ijkhpid \itIl de part icipanten zal hier'
een grote 1'01 spelen •

•• De Hdministratie\'p \'el'wet'king \all de \'ool'stellen en
het nHgHiul en bijhouden \'Hn hun HtatuH. Hiertoe z,ll
voor de vel'schilLende klassen van wijzigingen
( z i e 1ate I') e ens 0 () I' teon f' i gu I'a t ion Con t r 0 1 0 l' l' i c p

of Dokumen ten Behep r ('en t I'um aanwez ig moe ten zi jn •
•• Het beslissen O\'er lIet al dan niet goedkeu1'en VHn

het voo1'stel. Het hangt van de Hilnl en nivo van /ret
voorstel at' welke pel'Honen er betl'okken moeten zijn
bij di t bes lissin~spl'oces.

In het kort gezef,"<1 kan Conf'iguration Management
opgevat worden als: A Het opzetten van de dokumentatje
aangaande de omschrij\ing VHn het t.ecluli8Ch systeem;
.!! Bet up-to-date houden en het bp:-ichikbaar hebben van
deze dokumentatie en (' lIet zorgen <lilt et' pr'ocedureH
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komen, waardoor wi,izi:gingsvoor~tellengepresenteerd
en heoordeeld kunnen worden.
Het lijkt mij hier niet de plaats en de gelengenheid
om de begrippen uit Configuration Man;q~ement uitputtend
te behalHiplen, mede v,ezien de vele literatuur die op
d i t ge b i edit all \\ e z i go i ~ (b. \. (1 1 ), (:!:!), (2'))).
Wat hiel' wei \an belang is, is de plaats van C.M. in
de organisatieaanpak mel betrekking tot Q & R zaken,
met IHlnJe de \Tijgave- en wijzigingsprocedul'e zal daad)ij
\',ill grote ill\'loed zijn. De kwaliteitsverzekering zal
ill \'ele gevallen eisen stellen ten aanzien van de
\I'ij{~a\'e-procedure en anderzijds ook dikwijls af'hankelijk
/i,in \',In het C:oed t'unktionel'en \',HI C.M.

viijzigingsvoorstellen kunnen oIHiel~verdeeld \\ordell
in \'('I'schi I Lellde klassen op basi~ \',UI de in\ loed vall
de wij/.iginf': op het techni~ch systeern en wat d;lill'mf'(~

samenh,l1lgt, /oals orgaIlisat ie, kosten, vool'tgilll/':,
duidelijkheid, enz. De ~tatl1S van het voor~tel /.al ill
eel'st(~ instant ie hekeken mueten worden dool' dp illdiellel'
er\'an en \'el'voLgens dool' de in::;t;tntie op plaatspi i,jk
dan \\el op !loof'dkontraktanl-nivo, die zorg draagt \00['

de administrat ie\'e ve['wel~king van de voorstellen
(dokumentenbeheer; conf'iguI'ation control ot'fice),
waarna de de::;betrerfendt· kommissie, die op dat nivo
de beslis::;ing kan nemen, bijeengeroepen wordt.

Wijzigings\'oorstellen, dip invloetl hebben op het
hellO' technische systeem, alsmpde op andere gehieden,
Z 0 a 1 s: k 0 s ten, v 0 0 I' t f,' it n g , same n \\ e I'king , k 011 t r a k tell •
De beslissin{!: hierovel' zal genomen moeten wOf'den
d 00 I' e en k 0 mm iss i e w' a a I' i n zit ting he b ben: e en ve f'
legenwool'lligel' \'an de klanlopdl'aclJtgevel' wanneel'
bet vooI'stpl deze JH:'I'soon I'aakl, de alf~emene pf'ojekt
leidef', de \oorzitler' \'an de SE<;, de \'ool'zitter V;1I1

ell' QA<;, de illdienel' \all het \'ool'stel en Zl.Jn f'ullk
tionele chef'. E\pntueel moeten ook vel'tegenwoordigers
\iln ,ulder'e kontl'al.. tClnten llitgenodigd kwulen wordPII,
wannee I' zp nil uw be t I'ukken zlll 1 en zj jn bi j de
konsekwenties van Iret \'oorstel. Zo nodig /.ullen ouk
specialisten \'i1I1 buiten ue projektorganisatie gehool'd
kWlnen wo rden.

II Wijzigingsvoorstellell uie van inv.loed zijn op de
technische inhoud \',in het systeem en waaryan de
in\'loedssfeer \'enlf>I' l'eikt dan het subsysteemnivo.
Hieroyer beslist de :-;Er; in samenwerking met de QAi;.
De projektleidel' w'onit in kennis gebracht van de
uitslag: van de bps! is~ing.
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II I Voorstellen waarvan de invloed niet verder' gaat
dan een subsysteem. De beslissing hierover zal
genomen kunnen worden door' de desbetreff'ende
subsysteernleider en de hoof'den \'an de erbij be
trokken dienstgroepen in over'leg met de plaatselj,jke
QAG.

IV Voor'stellen die ~-gebonden zijn en dus geen
in\'loed hebben op werkzaamheden aan andere ze11'
standige eenheden binnen !let systeem. De betrer!,pnde
\'er'antwoordelijke persoon zal de beslissing
lIiero\'er zelr mopten nemen, waartoe hij kontakt zaL
opnemen niP t de b i.i de \\ie I'k /,Cl amheden aan die lmi t
betrokkcn assistpnten en dipnsten groepen en met
de pLaatsel ijke (~A(;.

Nanqr,t-'lClng I\('t projekt \Onlel"t zal de invloed
\an een wijzigjng op de inhoud en \oortgang van het.
systeem k,' it ischel' kunnen wonien en zal de
Ileigillg moeten llestaan om de status van de voor
steL len eenler te hoo/y' dan te laag te sc!latten.
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In het rapport j:-; getl'acht urn eE::'n veelheid van
indt'ukken, suggestie~ I'll f'e i ten te \'er'",erken tut een
Sf,'t van overwegingen, die een r'ol spelen biJ de keuze
\an een projektorganis,ltie-henadering in het algemeen
en tot eell bepaa 1de <tilnpal..: \ an k\\a lit e its zaken in
Itet bijzunder.
Konkluderend kan gestpl<l wurden dat hij het opzetten
\an een pI'ojektorgani~atie I'ekeninf,' llIuet worden gehuuden
mel een {~TuOt aantal ilspekten. Het pl'ojekt en de
projektoq>;anisatie kUll1lPll slecbts goed beool'(leeld worden
;tIs duidel ijk vooral' "lSI staat "',till'Up beoordeeld moet
",ul'den. Met andere \>oonJen: er ziti epn prior'iteiten
\u1go\'(le \'astgesteld 1II0elt'll \>'urden \OUI' de verschillende
doelen en beper'kingen dit' \'uur een prujekt gelden. Het
untwerp \'an een proJektol'{';i111isatie zetI ltiermee rekening
mue ten Iloudell; voora I I ell ailn/ len Vitll de lIIuge I i jke
tegenstl'ijdigheden, dip PI' bestaan tussen de verschillen
de doelstellingen en tllssen de ver'schillende taktische
urganisatol'ische oplossingell, zal een /u eenduidig
mogelijke strategie untwikkeld mueten "or'den.
De konsekwenties van pen bepaalde kellze van de priori
teiten-volgurde zullen {';l'll'okken moeten ",orden om geen
ambilente \el'l!oudingeJl Ie s<'heppen. Als eel} van de
we/.enl i,jke un<lel'delen "Ill lIpt projekt is het wer'ken
,liln ullbt>kellde, uJlduidel i,ike en nieuwe laken, Zed ter'dege
I'ekenin{'.' IIHH'len wonJell gt'llouden met dp un/ekerlteid, die
dit llIel ""ielt meebr'env,t; /owe\ bij lIet opzetten en
olltwikkelell \'eUI akthill'itell en de pro,iektul'{','anisatie
als bij de uiteilldel i,ike IJeourdel ing \dn het JJl'ujekt.
De zekerheid waarmee dp al'loup van het projekt te
\'oorspel1ell is, is umgekeel'<i evenredi~ met de mate van
innovatie ill het pr'ojekt en /al tOtc'nemell naarmate het
werk \ordert in de projeet-l if'e-cycle. Tussentijdse
meet- en ref'erentiepulltell kunnen dienen om deze zeker
heid te vergroten.
Vervolgells hebben wij hel gl'ote belang' gezien van een
goede \ 00 rbe re iding \'elll el~n pro j ek t. Vaak gaa t men ui t
\an de stellingname dat de kost voor de baat gaat.
Vanwege het tijd- en kustl'llgebonden kal'akter' van de
meeste proJekten, wil llIell zu spoedig mogelijk aanvangen
met het feitelijke pro,jektwerk, zonder' dat gued uverzien
wurdt welk wel'k er te waehten staat, l10eyeel inspannillg
en welke taak\'erantwuor'del ijkheden dnt eist en waar de
pl'obleemgebipdell liggell. Di t wreekt zich dan later in
de proJeet-1 i f'e-eyele dounlat dan maatl'l'gelell getrof'fen
moeten wurdell, die pr'aktiseh ilchter de f'eiten i1dlllopell
PII terug llIUPlt'1I {'.'1'iJpt>1I IId,ll' voorg;ulIl<!P f'asen.



Tenslotte is het belang \elll de betrokkenheid en de ei~en

\·enl.lltwuordelijkheid \all de pI'ojektparticipanten ter'
:-;prake gebracht. Zeker \illlwege de inllo\'atie en de een
mal igheid van een projekt /al de projektleiding aandHcht
moe t en be s teden aan Pl~ll goede bege lei ding Van de pa rt i
cipanten. Te\'ens het \'pr'/orgell van duidelijkheid tijdens
en na het projekt en /ill de deelnemer:-; gewezell mueten
wunlell op het grute be letllP; \all hun eip;en ver'antwuorde-
I i,ikheid en zullen duidel i,ik de mogeli.jkheden gekreeerd
mueten worden am die \erant\\'uoI'del i,ikheid gued te kunnen
(11'il gen.
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Appendik:,; A

DE.FINITJE~

P l'oj ek torgan i sa tie:
Een geformali:,;eerde :-,;truktuur met duidelijke afgebaken
de bevoegdheden en een geobjektiveerde arbeidsverdeling,
waarbij tevens sprake is van de verplichting eerst een
plan te ontwerpen en daarop middelen aan te vragen,
alsmede \an een systeem van evaluatie van resultaten;
met andere woorden: een projektol'ganisatie is een
rijdelijke konstrukt ie bedoeld tel' ['ormal i:,;ering en
objekti\'el'ing \an df:' lli t\oet'ing \an het pl'ojekt.

Projekt Heheer ~y:-,;teem:

De hele \c·"/.ameling ViHI ol'ganisatie-, planning- ell
kontl'olehulpmiddelen en informat ipsystemen, waal'tllssen
de relatie:,; hepaald /.ijn, dip gt>bt'uikt ",or'dt om pen
komplek:,;p eenmalige la,lk tp leidt>n.

(in it:
Eetl f) s i seh onderschp idbal'p
systepnt.

tem in het tpchni.-;cltp

- Kwali tpj t:

Ue melte \'iutl'in het pl'odukt \oJdoet aan de eisen Viln de
opdt'acht gever/ klant.

Fletrouwbaarheid:
De kHl'(tktet'istiek dip uit.dl'ukt de waarschijnJijkheid
dat het pt'odukt (of eell ondenieel ervHn) een vereiste
funkt ie ondet' voorat' bepaalde kondities \'001' een
lJepaalde tijd :.;:al uitvoet'pn.



Appendikfi B

AFKORTINGEN

ACM
AC:->
AN:->
Be; 1
eM
COM
('PM
EM
F~

H:-3A
HXX
ICANS
LPM
NLR
OBC
PA(~

PH:->
PF:->
pow
PHI.
PTI
(~A

(,1M;
(,IC
~I

QP
(,I&R
R&D
RI';';
SE
SEG
Sr-l
S:->E
:->TR
SXX
TC:->
1'&1
TM
U\X

Attitude COllt "01 Hodel
Attitude Cont,'<d Sy:,;tem
Astronomische !'edet'landse Satelliet
Binnenkomende (;oederen I nspek tie
Configuratioll ~lanagement

Communication System
Critical Path Mpthod
Electrical r.lode I
F 1 i gh t Sa tt" 1 lit e
Hollandse Silc~na;-; I Appara ten
Hard x-ray experiment
Industrieel Consortium AN;';
Local Projec t Mdnager
Nationaal Lucllt- ell Ruimtevaartlaboratori\.Ull
On Boar'd Computet'
P roduc t As SUriH\(' e Group
Projekt Beht:!e,' Systeem
Proto Flig-ht Siltellite
Power Suppl~ :->~"stem

Philips Heseil,'ch Laboratories
Philips Telekommunikatie Industrie
(,Iual i ty AS:'HlI'iHll'e
Qua lit Y AssunHlCt:' (;roup
Quality Control
~uality Inspection
(,Iualif'icat iOll P,'ototype
(,Iua lit Y a nel He l i a b iIi t Y
Research and De\"elopment
Radio Frequency System
:->ystems Engineer'lng
:->ystems Engineer'jllg Group
:-> true tura 1 ~lode I
Star Sensor
Structure
Soft x-ray expet'iment
Thermal Control ;o;ystem
Test and Integratioll
The nTla 1 Mode l
Iltra Violet experiment
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