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COMPETENT MET COMPETENTIES PHILI PS

SAMENVATTING
De tot 2001 uitgevoerde acquisitiestrategie van Philips Medical Systems (PMS) heeft geleid
tot een fragmentatie van de ontwikkelafdelingen van de verschillende Business Units (BUS) in
het bedrijf. Deze fragmentatie is zowel geografisch als organisatorisch van aard :

• Het ontwikkelpotentieel binnen één BU is vaak verspreid over meerdere geografische
locaties (de Verenigde Staten, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio) ;

• Een overkoepelende aanpak van het management van het ontwikkelpotentieel
ontbreekt, zodat BUS relatief autonoom zijn .

Deze fragmentatie leidt momenteel op een aantal gebieden tot structurele verliezen in
efficiëntie en effectiviteit. De belangrijkste problemen hierbij zijn :

• Connectiviteitsproblemen ;
• Efficiëntieverlies aan de gebruikerzijde ;
• Efficiëntie- en effectiviteitverlies aan de ontwikkelzijde .

Juist het efficiëntie- en effectiviteitverlies aan de ontwikkelzijde vormt de uitgangspositie voor
dit onderzoek. Hierbij zijn de volgende mogelijke problemen en oplossingen geïdentificeerd :

• Bepaalde technische kerncompetenties binnen de verschillende B Us zijn vergel~kbaar .
Een mogelijke oplossing hiervoor is het samenvoegen of integreren van deze competenties .
Het is dus van belang te onderzoeken welke ontwikkelingen dit zijn .

• Het hergebruik van bepaalde vergelijkbare technische kerncompetenties vindt op te beperkte
schaalplaats.

Hiervoor dient onderzocht te worden welke technische kerncompetenties in aanmerking
komen voor generieke ontwikkeling (het ontwikkelen van componenten met als doelstelling
deze universeel toepasbaar te maken voor meerdere, verschillende systemen) en wat de
mogelijke hindernissen hierbij zijn .

• Bepaalde technische kerncompetenties zouden beter gepositioneerd kunnen worden ten opzichte
van de ondernemingsdoelen .

Hierbij is het van belang te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen en welke
technische kerncompetenties hiervoor in aanmerking komen .

• De samenwerking tussen verschillende ontwikkelgroepen onderling kan optimaler verlopen .
Als mogelijke oplossing hiervoor zal er onderzoek moeten worden verricht naar de manier
waarop bepaalde groepen samenwerken en bij welke groepen deze samenwerking
geïntensiveerd dan wel geoptimaliseerd kan worden .

Deze mogelijke oplossingen vormen de uitgangspositie voor dit onderzoek . De doelstelling
van het onderzoek is hierbij als volgt gedefinieerd :

"Het doen van aanbevelingen voor proactiefmanagement datgericht is op verbetering van de effzciëntie
en effectiviteit van een aantal daartoe geselecteerde technische kerncompetenties van Philips Medical

Systems. "

Het begrip technische kerncompetentie is voor dit onderzoek als volgt gedefinieerd : een
vermogen van een groep individuen (business unit, afdeling, team) ten behoeve van het
ontwikkelen van producten dat bijdraagt aan de realisatie van competitief voordeel voor de
gehele onderneming.
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De passende probleemstelling is als volgt gedefinieerd :

PHILI PS

"Welke mogelijkheden z~n er om de technische kerncompetenties van een aantal daartoe geselecteerde
ontwikkelafdelingen efficiënter en effectiever te benutten?"

Het onderzoek doorloopt de volgende stappen .

1 . Identificatie van alle aanwezige technische kerncompetenties ;
2. Analyse van soortgelijke technische kerncompetenties;
3. Identificatie van mogelijk generiek te ontwikkelen technische kerncompetenties ;
4. Analyse van de positionering van technische kerncompetenties ;
5. Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte ontwikkelgroepen .

Hierbij levert de eerste stap de benodigde gegevens voor de resterende stappen, welke het
analytische deel van het onderzoek vormen . Het onderzoek heeft zich beperkt tot de BUs
Cardiovascular X-Ray, General X-Ray, Magnetic Resonance, Medical IT en Components .

De gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de probleemstelling zijn afkomstig
uit interviews, R&D Reviews en Competence Scorecards en zijn zowel kwalitatief als
kwantitatief van aard.

Ten aanzien van de geanalyseerde gegevens zijn voor de punten 2 tot en met 5 de volgende
conclusies getrokken, welke samengevoegd een antwoord geven op de rpobleemstelling :

1 . Analyse van soortgelijke technische kerncompetenties :
Softwarecompetenties

• Bepaalde ontwikkelingen die DIH ontplooit worden op dezelfde wijze ontplooit bij
de groepen GXR Hamburg en Best ;

• Platformcomponenten van MIP worden nog steeds vergelijkbaar ontwikkeld door de
systeemgroepen .

Hardwarecompetenties
• Ontwikkelingen op het gebied van geometrie vertonen veel overeenkomsten binnen

verschillende BUS .

2. Identificatie van mogelijk generiek te ontwikkelen technische kerncompetenties :
• De BU CV wil enige hardwarecomponenten generiek beschikbaar hebben, met name

de componentpatient supports.

3. Analyse van de positionering van technische kerncompetenties :
• Met name ten aanzien van het positioneren van hardwarecompetenties spelen

beslissingen bij het uitbesteden en elders onderbrengen van deze competenties bij de
onderzochte BUs (exclusief MIT) een belangrijke rol ;

• Voor de BUs MR en GXR is gebleken dat technische kerncompetenties minder goed
gepositioneerd kunnen zijn, zowel inhoudelijk als in omvang ;

• De kwantitatieve analyse van de BUs CV, GXR, MIT en Components heeft een
aantal mogelijkheden opgeleverd tot mogelijke groei of krimp van bepaalde
technische kerncompetenties ;
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• In de toekomst zal zogenaamde "multi modality" bij klanten eens steeds grotere rol

gaan spelen bij de ontwikkeling van medische apparatuur en derhalve zal een nieuw
en hoger architectuur- en besturingsniveau aan de bestaande modaliteiten moeten
worden toegevoegd .

4. Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte ontwikkelgroepen:
• Het ontplooien van innersource initiatieven heeft de potentie geïntensiveerd te

worden ;
• De vraag is in hoeverre de samenwerking met Bangalore al geoptimaliseerd is en

eventueel nog verder geïntensiveerd kan worden ;
• De samenwerking van de groepen DIE en MIP met hun interne klanten kan

geoptimaliseerd worden met betrekking tot de volgende punten :
o het vergroten van de afzet bij deze klanten ;
o het aangaan en uitvoeren van projecten, de kwaliteit van oplossingen en

producten en de geleverde prestaties (o .a. snelheid en communicatie) .

Bij dit onderzoek zijn tevens aanbevelingen gedaan ten aanzien van het :
• Scherper definiëren van competentiecategorieën ;
• Scherper concretiseren van soortgelijke ontwikkelingen ;
• Bepalen van toekomstig te ontwikkelen generieke hardwarecomponenten ;
• Onderzoeken beslissingsfactoren outsource management ;
• Verklaren kwantitatieve verschillen competentiecategorieën ontwikkelafdelingen ;
• De rol van predevelopment in het ontwikkelproces ;
• Identificeren van de voor mulit modality benodigde technische kerncompetenties ;
• Stimuleren samenwerking softwaregroepen in Best en Bangalore en innersource

initiatieven tussen softwaregroepen ;
• Bereiken van enkele leereffecten voor DIH en MIP;
• Vergroten van afname generieke softwarecomponenten .

De volgende algemene uit te voeren onderzoeken worden aanbevolen :
• Identificeren toekomstige technische kerncompetenties ;
• Uitvoeren aanvullende analyse van niet-onderzochte BUS ;
• Onderhouden en ontwikkelen van bestaande competentieanalyses ;
• Onderzoeken van andere vergelijkbare groepen binnen PMS .

Als extra toevoeging bij dit onderzoek is tevens kort onderzoek gedaan naar het huidige
management van individuele competenties en de eventuele verbeterpunten die hierbij aan de
orde zijn. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 en maken verder geen deel uit van het
hoofdonderzoek.
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I INLE ID I NG

1 .1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

De tot 2001 uitgevoerde acquisitiestrategie van Philips Medical Systems (PMS) heeft geleid
tot een fragmentatie van de ontwikkelafdelingen van de verschillende Business Units (BUs) in
het bedrijf. Deze fragmentatie is zowel geografisch als organisatorisch van aard :
• Het ontwikkelpotentieel binnen één BU is vaak verspreid over meerdere geografische

locaties (de Verenigde Staten, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio) ;
• Een overkoepelende aanpak van het management van het ontwikkelpotentieel ontbreekt,

zodat BUS relatief autonoom zijn .

Deze fragmentatie leidt momenteel op een aantal gebieden tot structurele verliezen in
efficiëntie en effectiviteit . De belangrijkste problemen worden hieronder opgesomd en kort
toegelicht.

I . I . I Connectiviteitsprob lemen
De ontwikkelde systemen en componenten van PMS kunnen niet zonder meer aan elkaar
gekoppeld en geïntegreerd worden . Niet alleen zijn er vaak problemen met het integreren van
componenten in de eigen systemen van een BU, ook de apparatuur van verschillende BUS
kan onderling niet altijd zonder extra inspanningen aan elkaar gekoppeld worden . Dit laatste
leidt tot het volgende punt.

1 .1 .2 Efficiëntieverlies aan de gebruikerzijde
De klanten van PMS ervaren vaak een gebrek aan daadwerkelijk benodigde functionaliteit bij
het gebruik van de apparatuur afkomstig van verschillende BUS . Deze problemen komen
voort uit het gebrek aan consistentie bij de uitvoering en aansturing van de apparatuur (de
gebruikersinterface) en uit de daadwerkelijke fysieke koppeling van de verschillende
apparatuur op de klantlocatie .

1 .1 .3 Efficiëntie- en effectiviteitverlies aan de ontwikkelzijde
Het Corporate Technology Office (CTO) van Philips Medical Systems stelt op grond van
uitgevoerde R&D Reviews (in de jaren 2003, 2004 en 2005) dat veel ontwikkelpotentieel
binnen de verschillende BUS efficiënter en effectiever benut zouden kunnen worden . Hierbij
worden de belangrijkste ontwikkelpotenties van de BUS technische kerncompetenties genoemd .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 5
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De volgende problemen liggen hieraan ten grondslag :

• Bepaalde technische kerncompetenties binnen de verschillende BUS zijn
vergelijkbaar ;

• Het hergebruik van bepaalde vergelijkbare technische kerncompetenties vindt op te
beperkte schaal plaats ;

• Bepaalde technische kerncompetenties zouden beter gepositioneerd kunnen worden
ten opzichte van de ondernemingsdoelen ;

• De samenwerking tussen verschillende ontwikkelgroepen onderling kan optimaler
verlopen .

1 .1 .4 Mogelijke oplossingen
Juist het efficiëntie- en effectiviteitverlies aan de ontwikkelzijde vormt de uitgangspositie voor
dit onderzoek. Voor de beschreven problematiek zijn de volgende mogelijke oplossingen
aangedragen .

• Bepaalde technische kerncompetenties binnen de verschillende B Us zijn vergelijkbaar.
Een mogelijke oplossing hiervoor is het samenvoegen of integreren van deze competenties .
Het is dus van belang te onderzoeken welke ontwikkelingen dit zijn .

• Het hergebruik van bepaalde vergelijkbare technische kerncompetenties vindt op te beperkte
schaalplaats.

Hiervoor dient onderzocht te worden welke technische kerncompetenties in aanmerking
komen voor generieke ontwikkeling (het ontwikkelen van componenten met als doelstelling
deze universeel toepasbaar te maken voor meerdere, verschillende systemen) en wat de
mogelijke hindernissen hierbij zijn .

• Bepaalde technische kerncompetenties zouden beter gepositioneerd kunnen worden ten opzichte
van de ondernemingsdoelen .

Hierbij is het van belang te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen en welke
technische kerncompetenties hiervoor in aanmerking komen .

• De samenwerking tussen verschillende ontwikkelgroepen onderling kan optimaler verlopen .
Als mogelijke oplossing hiervoor zal er onderzoek moeten worden verricht naar de manier
waarop bepaalde groepen samenwerken en bij welke groepen deze samenwerking
geïntensiveerd dan wel geoptimaliseerd kan worden .

Deze mogelijke oplossingen vormen de uitgangspositie voor dit onderzoek .

1 .2 DOEL- EN PROBLEEMSTELLING

1 .2 .1 Doelstelling
De onderzoeksaanleiding schetst vier punten die onderzocht zullen moeten worden . Deze
vier punten hebben betrekking op het effectiever en efficiënter inzetten en benutten van de
inspanningen van de ontwikkelafdelingen van de BUs van PMS .
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Hiermee kan de onderzoeksdoelstelling als volgt worden gedefinieerd :

"Het doen van aanbevelingen voor proactief management dat gericht is op verbetering van de eciëntie
en effectiviteit van een aantal daartoe geselecteerde technische kerncompetenties van Philips Medical

Systems. "

1 .2.2 Probleemstelling
Proactief management, zoals beschreven in de doelstelling, heeft dus betrekking op het
efficiënter en effectiever benutten van het ontwikkelpotentieel van PMS. De termen
efficiëntie en effectiviteit dienen hierbij kort toegelicht te worden .

Efficiëntie kan worden omschreven als het "op de juiste manier doen" van bepaalde zaken
(doing things right). Het begrip refereert hier aan het principe van verspilling . Een relatief
efficiënt proces heeft, in vergelijking met een ander identiek proces, minder input nodig of
levert meer output voor het bereiken van dezelfde doelstellingen .
Een manier om efficiëntie te meten is de formule voor technische efficiëntie: technische
efficiëntie = kwaliteit van de output / hoeveelheid input . Voor het onderzoek geldt dus dat
gekeken wordt op welke manieren met eenzelfde of verminderde capaciteit minimaal gelijke
of verbeterde prestaties kunnen worden behaald .

Effectiviteit kan worden omschreven als het "doen van de juiste dingen" (doing the right
things) . Hierbij wordt de effectiviteit van een proces aangegeven door de hoeveelheid
benodigde input voor het bereiken van een bepaalde doelstelling van de onderneming . De
meetmethode die hierbij geldt is: effectiviteit = ondernemingsdoel(en) / hoeveelheid input .
Voor het onderzoek geldt hierbij dus dat gekeken wordt op welke wijze een bepaalde
capaciteit verminderd of vergroot moet worden om zo beter aan te sluiten op bepaalde
ontwikkelingen en doelstellingen .

De probleemstelling is gebaseerd op de aannames in paragraaf 1 .1 .3 en wordt hierbij op de
volgende manier gedefinieerd :

"Welke mogelijkheden z~n er om de technische kerncompetenties van een aantal daartoe geselecteerde
ontwikkelafdelingen efficiënter en effectiever te benutten?"

Om antwoord te geven op de probleemstelling zijn enkele deelvragen opgesteld . Deze
worden in de volgende paragraaf behandeld .

1 .2 .3 Deelvragen
Uitgaande van de in paragraaf 1 .1.4 aangedragen mogelijke oplossingen kan de
probleemstelling worden opgedeeld in negen deelvragen . De antwoorden op deze deelvragen
leveren de mogelijke inhoudelijke oplossingen voor de aanleidingen in paragraaf 1 .1.4 en
kunnen samengevoegd worden tot het antwoord op de probleemstelling . Het onderzoek is
opgedeeld in vijf stappen :

1 . Identificatie van alle aanwezige technische kerncompetenties ;
2. Analyse van soortgelijke technische kerncompetenties ;
3 . Identificatie van mogelijk generiek te ontwikkelen technische kerncompetenties ;
4 . Analyse van de positionering van technische kerncompetenties ;
5 . Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte ontwikkelgroepen .
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Elke stap kent enkele deelvragen die beantwoord zullen moeten worden . Deze deelvragen
zijn per afzonderlijke stap hieronder weergegeven .

1. Identificatie van alle aanwezige technische kerncompetenties ;
a. Hoe dient het begrip technische kerncompetentie gedefinieerd te worden?
b. Op welke manier kunnen technische kerncompetenties geïdentificeerd worden?
c. Welke soorten technische kerncompetenties kunnen worden geïdentificeerd?
d. Welke omvang (toegewezen capaciteit) hebben deze technische kerncompetenties?

2. Analyse van vergelijkbare technische kerncompetenties;
e. Welke onderzochte technische kerncompetenties zijn soortgelijk en vergelijkbaar?

3. Identificatie van mogelijke generieke technische kerncompetenties ;
f. Welke onderzochte technische kerncompetenties kunnen generiek worden

ontwikkeld?

4. Anayse van de positionering van technische kerncompetenties ;
g. Welke ontwikkelingen spelen momenteel een rol ten aanzien van het positioneren

van technische kerncompetenties?
h. Welke technische kerncompetenties zouden op- of afgebouwd kunnen worden?

5. Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte ontwikkelgroepen .
i. Welke onderzochte samenwerkingsverbanden kunnen geoptimaliseerd en/of

geïntensiveerd worden?

Als extra toevoeging bij dit onderzoek is tevens kort onderzoek gedaan naar het huidige
management van individuele competenties en de eventuele verbeterpunten die hierbij aan de
orde zijn. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 2 en maken verder geen deel uit van het
hoofdonderzoek.

1 .3 DE ONDERZOEKSAANPAK

De uitvoering van het onderzoek is opgedeeld in een aantal fasen. Fase 1 is de
probleemdefiniëring. In fase 2 wordt literatuuronderzoek uitgevoerd. Deze fase geeft
antwoord op deelvragen la en 1b . Tijdens fase 3 zullen de benodigde gegevens verzameld
worden. Deze fase behandelt de deelvragen lc en ld . In fase 4 worden de gevonden gegevens
geanalyseerd en wordt antwoord gegeven op de deelvragen 2e, 3f, 4g, 4h en 5i . Tenslotte
zullen in fase 5 conclusies worden getrokken ten aanzien van de beantwoording van de
probleemstelling van dit onderzoek . Tevens worden enkele aanbevelingen gedaan .

Fase 1: probleemdefiniëring
Allereerst is begonnen met het verkrijgen van relevante gegevens ten aanzien van het
opstellen van de onderzoeksdoel- en probleemstelling . Hiertoe zijn verschillende
introductiegesprekken gevoerd, met name met medewerkers van het CTO . Nadat werd
bepaald welke problemen relevant waren voor het onderzoek, kon worden begonnen met de
beantwoording van de deelvragen .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 8



COMPETENT MET COMPETENTIES PHILI PS
Fase 2: bestudering theoretische achtergronden
Binnen het onderzoek wordt er voor twee doeleinden gebruik gemaakt van de literatuur :

a. Het definiëren van begrippen
Het is zaak enkele belangrijke termen helder en duidelijk te definiëren, zodat zij het
onderzoek optimaal dienen . Hierbij is ook een exploratie gedaan naar de context waarbinnen
deze termen zijn ontstaan . Het betreft hier hoofdzakelijk het begrip technische kerncompetentie .
Voor het bepalen van het juiste begrippenkader is gebruikt gemaakt van de literatuur voor
strategisch management, met name binnen het domein van de resource based view .

b. Het vinden van relevante methodes
Bij de identificatie van technische kerncompetenties is het van belang om te bepalen op
welke manier deze gegevens verkregen en geanalyseerd kunnen worden . Hiervoor is
onderzoek gedaan naar enige beschikbare methodes. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van
boeken en artikelen voor strategisch management. Uiteindelijk is met behulp van deze
literatuurbronnen een keuze gemaakt voor het verdere verloop van het onderzoek.

Fase 3 : gegevensverzameling
Na beschouwing van relevante literatuur kan worden begonnen met het verzamelen van de
benodigde gegevens. Om te achterhalen welke huidige technische kerncompetenties van de
BUS efficiënter of effectiever benut kunnen worden, zal een kwalitatieve en kwantitatieve
verzameling van gegevens worden uitgevoerd . De kwalitatieve gegevens zijn verkregen door
het houden van semi-gestructureerde interviews met onder meer development managers,
department managers en projectmanagers . Hiervoor zullen allereerst de ontwikkelafdelingen
als geheel worden onderzocht. Vervolgens zullen twee ontwikkelgroepen meer gedetailleerd
onderzocht worden, met name ten aanzien van deelvraag 5i . Kwantitatieve gegevens zijn
afkomstig van in 2004 en 2005 uitgevoerde enquêtes met betrekking tot de omvang en
locaties van de technische kerncompetenties binnen PMS .

Fase 4: analyse gegevens
Om antwoord te geven op deelvragen 2e, 3f, 4g, 4h en 5i zullen analyses worden uitgevoerd
van daartoe geselecteerde onderzoeksgroepen van de volgende BUS : Cardiovascular X-Ray
(CV), General X-Ray (GXR), Magnetic Resonance (MR), Components, Medical IT (MIT) en
de groepen Digital Image Handling (DIH) en het Medical Imaging Platform' (MIP) . Ter
beantwoording van vraag 2e en 3f zal gebruik worden gemaakt van de kwalitatieve data .
Hierbij zullen alle onderzochte BUS worden bekeken . Voor het beantwoorden van de vragen
4g en 4h zal zowel van kwalitatieve als van kwantitatieve data gebruik worden gemaakt .
Hierbij is een analyse gedaan van de BUS CV en GXR, de BUS Components en MIT en de
groepen DIH en MIP . Vraag 5i behandelt tenslotte de kwalitatieve data en richt zich met
name op de ontwikkelgroepen DIH en MIP.

Fase 5: conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van de verkregen gegevens en uitgevoerde analyses zullen de nodige conclusies
getrokken kunnen worden met betrekking tot de probleemstelling en deelvragen . Tevens
zullen enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de conclusies en toekomstige
relevante onderzoeken .

De onderzoeksmethode is grafisch weergegeven in figuur 1 .1 .

'Ten tijde van het afdrukken van dit rapport heeft de groep Medical Imaging Platform van MIT een
naamsverandering ondergaan . Deze wijziging is niet in dit rapport doorgevoerd.
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Figuur /. /. De onderzoeksmethode

1 .4 OPBOUW RAPPORT
Het eerste hoofdstuk is deze inleiding . Hierin worden dus de probleem- en doelstelling
opgesteld, alsmede de onderzoeksaanpak . Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van de
onderneming Philips Medical Systems, waarin onder meer de structuur van
ontwikkelorganisatie zal worden beschreven . In dit hoofdstuk zal ook worden gekeken naar
de strategische intenties van PMS en de rol die het CTO hierbij speelt . Het derde en vierde
hoofdstuk behandelen de onderzochte literatuur die relevant is bij de aanpak van de
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens . Hoofdstuk 5 zal de resultaten en bevindingen van het
kwalitatieve onderzoek schetsen . Hieropvolgend behandelt hoofdstuk 6 de kwantitatieve
gegevens. Hoofdstuk 7 zal ingaan op de analyse van twee geselecteerde subafdelingen .
Tenslotte zal hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen bevatten .

De bijlagen bij dit onderzoek bevinden zich achterin dit rapport .
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1 .5 RANDVOORWAARDEN

PHILIPS

Het onderzoek zal een tijdsbestek beslaan van ongeveer 6 maanden . Binnen dit tijdsbestek is
het niet haalbaar om álle BUs grondig te analyseren . Hiertoe is in overleg besloten om de
analyse te beperken tot de BUs CV, GXR, MR, MIT en Components . Hierbij beperkt het
onderzoek zich zoveel mogelijk tot de locatie Best, omdat het overbruggen van lange
afstanden en communicatielijnen anders een te grote rol zou gaan spelen .
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Z PHILIPS M EDICAL SYSTEMS

2 .1 POSITIONERING

Philips Medical Systems is één van de zes productdivisies die onderdeel zijn van de Philips
Group2. De Philips Group op haar beurt is de dochteronderneming van de Koninklijke
Philips Electronics N.V. (Philips) . Het management van Philips wordt gevormd door het
Board of Management, dat onder supervisie staat van het Supervisory Board . Het hoogste
raadgevend orgaan binnen Philips wordt gevormd door het Group Management Committee,
dat bestaat uit leden van het Board of Management, de voorzitters van de productdivisies en
enkele key officers.

De activiteiten van Philips worden zoals gezegd gecategoriseerd in zes productdivisies, te
weten Medical Systems, Domestic Appliances and Personal Care, Consumer Electronics,
Lighting, Semiconductors en Other Activities . Eind 2004 had Philips ongeveer 140
productiecentra in 32 landen, Sales & Servicepunten in ongeveer 150 landen, waren er
162.000 mensen in dienst en werd een omzet gegenereerd van 30 miljard Euro .

2 .2 KARAKTERISERING

Philips Medical Systems is een globale speler op het gebied van diagnostic imaging
equipment, information technology en aanverwante services in de gezondheidszorg .
PMS is opgedeeld in vijf Business Groups (BGs) : X-Ray & Magnetic Resonance, Cardiac &
Monitoring Systems, Medical IT, Ultrasound en Computed Tomography & Nuclear
Medicine. De omzet van PMS in 2004 bedroeg 5,9 miljard Euro, gerealiseerd door 30 .790
werknemers . PMS distribueert naar meer dan 100 landen en heeft in meer dan 63 landen
Sales & Servicepunten met meer dan 6000 servicemedewerkers .

PMS heeft ontwikkel- en productie-eenheden in onder meer Nederland, Finland, Duitsland,
Israël en de Verenigde Staten. Research en Advanced Development wordt uitgevoerd op 22
Philips-locaties en op meer dan 40 medische en technische instituten wereldwijd.

PMS is in principe opgericht in 1896 toen de eerste róntgenbuis werd gebruikt voor medische
doeleinden. Sinds die tijd is PMS producent van talloze oplossingen voor toepassing in de
gezondheidszorg . Na het lanceren van een Healthcare Services-groep in 1998 heeft Philips
veel geïnvesteerd in overnames, met als doel haar productenportfolio in medische systemen
te vergroten . In oktober 1998 werd ATL Ultrasound overgenomen, een innovatief bedrijf op
het gebied van digitale ultrasound systemen, gevestigd in Bothell (VS) .
In december 2000 werd ADAC Laboratories overgenomen, gevestigd in Milpitas (VS) om zo
het productenportfolio te vergoten met nuclear medicine .

2 Het gros van de informatie in paragrafen 2 .2, 2 .3 en 2 .4 is aflcomstig uit het Philips Annual Report 2004, digitaal
verkrijgbaar op de website http ://www_ phili ps_com/ahnnt/invectnr/c ctinn-1 3708/index html
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Op 1 augustus 2001 kocht Philips Agilent Technologies' Healthcare Solutions Group,
gevestigd in Andover (VS). Met deze acquisitie werd PMS direct de nummer twee leverancier
van medische systemen in de wereld. Enkele maanden later, in oktober 2001, eindigde de
driejarige acquisitiestrategie van Philips door de koop van Marconi Medical Systems, een
innovator op het gebied van medical imaging sinds 1915, gevestigd in Cleveland (VS) .

2.3 MARKTONTWIKKELINGEN EN STRATEGISCHE

RICHTING IN 2004

De medische afzetmarkten van PMS (ziekenhuizen en klinieken) hebben in 2004 een groei
vertoond van 4% . Zowel de markten in Europa als Noord-Amerika vertoonden een kleine
groei, terwijl de markten in Latijns-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio juist een sterke
groei vertoonden . Ondanks dat de groei in sommige landen flink afremt, verwacht PMS dat
de totale markt de komende jaren zal blijven groeien, vooral omdat de steeds ouder
wordende wereldbevolking steeds meer behoefte krijgt aan hoogstaande medische scans die
leiden tot een snellere en betere diagnose van gezondheidsproblemen . In de toekomst zal het
begrijpen van ziektes op moleculair niveau een grote rol gaan spelen in de gezondheidszorg .
PMS speelt hier nu al op in door het lanceren van grootschalige onderzoeksprojecten . PMS
verwacht dat, naast de medische imaging apparatuur, Healthcare IT en Imaging Agents
(klinische software-applicaties die de onderzoeker helpen bij het extraheren van informatie uit
medical images) in de toekomst een steeds grotere rol zullen gaan spelen in de
gezondheidszorg.

De strategische richting van PMS is geformuleerd in het One Page Strategy Document 2005 .3
Deze strategische richting bestaat uit een missie, een visie en een strategie . Deze zijn als volgt
geformuleerd :

• Missie : "To help improve people's lives with advanced technology that is easy to
experience and designed around them";

• Visie: "Healthcare without boundaries: a future in which Philips - through
collaborative relationships with its customers and applying ingenious technology -
eliminates the barriers and constraints to improving health and well-being" ;

• Strategie :
o Clinical focus on the care cycle : diagnosis, treatment and follow-up . Start

with Acute Care and Cardiovascular, to be followed by Oncology and
Neurology ;

o Invest in Molecular Medicine .

2.4 PRODUCTEN EN DIENSTEN

De producten en diensten van PMS zijn opgedeeld in vijf Business Groups (BGs) . Deze BGs
bestaan op hun beurt uit Business Units (BUS) . Zie tabel 2 .1 voor een uiteenzetting .
Behalve CMS houden alle BGs zich vooral bezig met imaging : het produceren van
afbeeldingen met medische informatie ter diagnostisering van de patiënt. Imaging bestaat uit
modaliteiten (beeld genererend) en IT-systemen (beeldverwerkend) .

3 Het One Page Strategy Document 2005 is opvraagbaar via het Intranet van PMS.
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De BUS General X-Ray, Cardiovascular X-Ray, Magnetic Resonance, Comuted Tomography
en Nuclear Medicine zijn zogenaamde systeemgroepen : deze groepen ontwikkelen de systemen
die rechtstreeks naar de klanten gaan . Voor deze systemen wordt een groot gedeelte van de
componenten geleverd door de zogenaamde componentgroepen binnen PMS. Dit zijn met
name de BU Components en de BU (BG) Medical IT . De inhoudelijke activiteiten van de
BGs worden in de volgende paragrafen beschreven .

Business Group s

Cardiac & Computed

X-Ray & MR Monitoring Medical IT Ultrasound Tomography &
Systems Nuclear

Medicine
• Cardiovascular

X-Ray
• General X-Ray • Patient
• Generators, monitoring • IT Systems • CT

Tubes & Third • Defibrillators • Common
, Ultrasound

• NM
Party Business • Stress Components

• Components Testing
• Magnetic

Resonance

Tabel 2. /. BGs en BUs binnen PMS
2 .4 .1 X-Ray & M R

Róntgenstraling of X-Ray wordt door het weefsel van de patiënt gestuurd en wordt
opgevangen door een gevoelige, digitale plaat. Op bepaalde plekken in het lichaam is de
dichtheid van weefsels groter dan normaal, bijvoorbeeld in botten . Op deze plekken wordt de
róntgenstraling geblokkeerd, wat resulteert in een zwarte vlek op de digitale plaat. Op deze
manier kunnen o .a. botbreuken en tumoren worden geïdentificeerd .

General X-Ray houdt zich in principe bezig met apparatuur die deze afbeeldingen kan
genereren en weergeven. Cardiovascular X-Ray daarentegen wordt vooral gebruikt om tijdens
hartoperaties een continu, gedetailleerd filmpje te generen van de cardiovasculaire weefsels
van de patiënt, vaak met behulp van contrastvloeistof. Met behulp van Cardiovascular X-Ray
kan de chirurg tijdens een hartoperatie dus continu het functioneren van het hart en
bloedvaten en de voortgang van de ingreep in de gaten houden . De BU Generators, Tubes &
Third Party Business produceert respectievelijk generatoren die hoogspanning leveren voor
r~ntgenbuizen, de róntgenbuizen zelf en houdt zich bezig met componenten voor derden .

De BU Components levert componenten aan andere BUs voor realtime image processing,
onder andere tafels, róntgendetectoren en monitoren .
De BU MR tenslotte is de groep die zich bezig houdt met de productie en ontwikkeling van
beeldvormende apparatuur op basis van magnetische resonantie . Met deze
afbeeldingtechniek worden afbeeldingen van het menselijk lichaam gemaakt op basis van de
magnetische eigenschappen van waterstofatomen . Deze worden door het opwekken van een
sterk magnetisch veld geladen en gaan onder invloed van radiogolven resoneren, waarbij ze
energie opnemen . Nadat de uitzending van radiogolven wordt gestopt zullen de
waterstofatomen hun extra verkregen energie weer uitzenden .
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Deze energie wordt opgevangen als een signaal waaruit informatie wordt verkregen over de
samenstelling van weefsels, maar alleen die weefsels waarin zich water bevindt . Op deze
manier kunnen onder andere doorsneden van de hersenen worden gemaakt .

2 .4 .2 Cardiac & Monitoring Systems
De BU CMS produceert en ontwikkelt apparatuur voor het bewaken, meten en bekijken van
levenstekens van patiënten in ziekenhuizen met betrekking tot het hart en andere
levensfuncties. Tevens levert deze BU medische toebehoren zoals (thuis-)defibrillators en
middelen tot zelf-diagnostiek .

2 .4 .3 Medical IT
MIT verzorgt de opslag en verwerking van digitale beelden verkregen met
acquisitieapparatuur zoals CT-scanners en MR-scanners, als onderdeel van het Electronic
Medical Record (EMR) . MIT produceert PACS-en (Picture Archiving and Communication
Systems), klinische applicaties en het softwareplatform voor het opslaan en verwerken van de
beelden. Binnen PMS wordt ook wel gesproken van de BU MIT .

2 .4 .4 Ultrasound
De BU Ultrasound produceert en ontwikkelt apparatuur waarmee door middel van ultrasoon
geluid medische afbeeldingen kunnen worden verkregen . Deze techniek is geschikt voor het
maken van 2D en 3D afbeeldingen van ongeboren baby's, organen en bloedvaten . Het
gebruik van ultrasound heeft in veel gevallen voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld
systemen die gebruik maken van róntgenstraling. Zo is ultrasound veel sneller in gebruik en
wordt er niet gebruik gemaakt van straling .

2 .4 .5 Computed Tomography & Nuclear Medicine
Met Computed Tomography (CT) is het mogelijk om driedimensionale beelden te genereren
met behulp van r~ntgenstraling en een (zeer snel) bewegende stralingsbron . De verkregen
beelden worden na generatie achter elkaar gemonteerd . Deze methode wordt vooral gebruikt
voor het maken van dwarsdoorsneden van weefsels en organen, zoals longen, botten en
bloedvaten . Afhankelijk van het te onderzoeken weefsel kan er contrastvloeistof bij de patiënt
geïnjecteerd worden, om zo bepaalde weefsels beter zichtbaar te krijgen .

2 .4.6 Nuclear Medicine
Nuclear Medicine (NM) bestaat uit diagnostische en therapeutische behandelingen . De meest
gebruikte toepassing van NM is als diagnostische procedure . Het fundamentele principe
achter NM is het gebruik van radioactieve stoffen die, naar gelang hun biochemische of
fysiologische eigenschappen, zich in bepaalde specifieke organen nestelen. Beelden bij NM
worden verkregen met een speciale NM camera, welke een beeld vormt van de distributie van
het radioactieve materiaal in het te onderzoeken orgaan . Het systeem detecteert in principe
Single Photons, een vorm van energie welke wordt uitgezonden door de radioactieve stof in
het lichaam van de patiënt. Roterende detectors vormen samen met een computer
driedimensionale beelden . Dit proces staat ook wel bekend als SPECT, Single Photon
Emission Computerized Tomography .
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Het verschil met Computerized Tomography is dat CT anatomische informatie verschaft
over de ligging van organen en weefsels, terwijl SPECT processen weergeeft, zoals de
hartfunctie of de activiteiten van kankercellen .

2 .5 DEVELOPMENT

Als innovatief bedrijf besteedt Philips veel aandacht aan onderzoek en ontwikkeling
(Research & Development, R&D). Momenteel heeft Philips onderzoekscentra in zes
verschillende landen. Op deze locaties wordt R&D bedreven op bedrijfsbreed niveau . Deze
onderzoekscentra worden gemanaged door Philips Corporate Research, dat direct onder
supervisie staat van het Board of Management . Naast deze globale onderzoekscentra wordt er
ook aan ontwikkeling gedaan per productdivisie . De productdivisies hebben zeggenschap
over hun eigen ontwikkelafdelingen . PMS kent meerdere ontwikkelafdelingen per
afzonderlijke BU . Figuur 2.1 toont een overzicht van de algehele, globale structuur .

Figuur 2. /r De organisatie van onderzoek binnen Philips

PMS kent per BU veel verschillende ontwikkellocaties. Dit organisationeel verstrooide
karakter komt mede voort uit de voltooide acquisitiestrategie . PMS is een wat versplinterde
organisatie waar de ontwikkel- en productielocaties behoorlijk autonoom opereren . Figuur 2.2
toont een beknopt overzicht van de locaties per BU waar aan productontwikkeling wordt
gedaan .
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Per BU wordt aan ontwikkeling gedaan op meerdere gebieden per product . Deze gebieden
worden Technology Focus Areas (TFAs) genoemd. Deze gebieden worden binnen PMS ook wel
aangeduid met de term vakdisciplines. De volgende TFAs zijn te onderscheiden : Software
Design & Development, Hardware Design & Development, Algorithm Design &
Development, Mechatronics & Mechanics, System Design & Architecture, Medical Physics
en Other Activities. Deze onderscheidingen worden ook wel competentiecategorieën
(competence areas) genoemd .

De TFAs hebben betrekking op de verschillende systeemonderdelen van de in paragraaf 2 .4
genoemde modaliteiten . Een beeldgenererende modaliteit (systeem) bestaat uit de volgende
onderdelen : generatie, detectie, mechanica, reconstructie, image processing, storage, viewing,
connectivity en user interface. Dit geheel wordt geco~rdineerd en gecontroleerd door het
systeemonderdeel systeemcontrole . Figuur 2.3 laat zien hoe de onderlinge samenhang is van
de systeemonderdelen binnen een modaliteit .

Mechanica Storage

1
Generatie ~io Detectie m - Reconstructie ~M Image

Processingi
Systeemcontrole

User Interface

Viewing

GavelaM

HsXe

Connectivity

I

Figuur 2.3r Systeemonderdefen binnen een PMS modaliteit
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Binnen een zorginstelling wordt het geheel van beeldgenerende systemen verbonden door de
zogenoemde IT-systemen, de andere tak binnen imaging systems, naast modaliteiten. Deze
systemen coórdineren het gehele dataopslag- en transfernetwerk binnen de zorginstelling, van
de centrale opslag van beelden tot patiëntendossiers .

Een modaliteit is zogezegd het systeem dat beelden genereert . Na generatie van een
scanmedium (bijvoorbeeld róntgenstraling, magnetische velden of ultrasoon geluid) wordt
het medium gedetecteerd. Het onderdeel mechanica voorziet in alle bewegende mechanische
oplossingen die hierbij een rol spelen, zoals een bewegende stralingsbron, of een verstelbaar
patiëntenbed. Door reconstructie wordt de informatie na detectie omgezet tot een beeld. Dit
beeld kan via image processing vervolgens worden opgeslagen (storage) of visueel worden
gepresenteerd (viewing). De verkregen informatie kan ook worden uitgewisseld met
informatiesystemen, waartoe connectivity dient. Systeemcontrole voorziet in het controleren van
de verschillende onderdelen . De interactie tussen het systeem en de radioloog of
diagnosesteller wordt verzorgd door de user interface.

2.6 PHILIPS SOFTWARE CENTRE INDIA

Binnen dit onderzoek speelt het Philips Software Centre in Bangalore (India) een voorname
rol. Derhalve zal dit ontwikkelingscentrum hier enige aandacht krijgen .
Het Philips Software Centre (PSC) is onderdeel van de Philips Innovation Campus (PIC) en
is opgericht in 1996 als ondersteunende tak van Philips Electronics N .V. met als doel
tegemoet te komen aan de behoefte aan hoogwaardige, kostenbesparende ontwikkeling van
software. Het PIC neemt momenteel 20% van de totale ontwikkeling van software binnen
Philips voor haar rekening. Het PSC is opgedeeld in acht divisies, waaronder een divisie van
Philips Medical Systems. Het PSC ontwikkelt voor verschillende modaliteiten
softwarecomponenten, ook met betrekking tot het opstellen van specificaties, de architectuur,
ontwerp en testen. Het PSC werkt hierbij samen met de software groepen binnen de
ontwikkelafdelingen van PMS . Met name de BUs MR, GXR, CV, MIT en Components
maken gebruik van de activiteiten van het PSC . De belangrijkste competenties van het PSC
kunnen worden omschreven met betrekking tot remote servicing, archiving, connectivity,
system performance en calibration tools, software engineering en project management .

2 .7 CORPORATE TECHNOLOGY OFFICE

Het Corporate Technology Office (CTO) is een stafafdeling van het management van PMS .
De verantwoordelijkheden van het CTO zijn onder meer :

• het volgen van nieuwe technologieën en het inschatten van het potentieel van deze
nieuwe technologieën ;

• het overzien van onderzoeksprojecten binnen PMS, zodat de toegevoegde waarde
van deze projecten gewaarborgd is ;

• het inventariseren van de relevante technische aspecten bij fusies en overnames ;
• het uitleggen van producten en toekomstplannen van PMS aan de media ;
• het communiceren met overheidsinstellingen, academische instellingen en industriële

groeperingen om zodoende op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen
en zodat de reputatie van de onderneming waar mogelijk gepromoot kan worden ;

• Patenten en intellectuele eigendomsrechten ;
• Strategisch en technologisch beleid ;
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• Het product creatieproces (PCP) ;
• Het inventariseren van nieuwe klinische mogelijkheden .

De belangrijkste functie van het CTO binnen PMS is het bepalen van de technische visie
voor alle BUS. Het CTO zet de toon en richting voor alle PMS technologieën . Alle
technologische activiteiten worden door het CTO geïntegreerd in de ondernemingsstrategie .
Hiertoe dient het CTO nauwe relaties te onderhouden met leidinggevenden binnen PMS .
Het CTO stippelt in principe de technologische koers uit door te definiëren hoe toekomstige
producten en technologieën zich in de toekomst zullen ontwikkelen .

CTO-managers hebben elk hun verantwoordelijkheid voor een bepaald specifiek
technologisch gebied . Alle BUS onderhouden contacten met de CTO-managers met
betrekking tot deze technologieën . De CTO-managers zijn vervolgens ook verantwoordelijk
voor één of meerdere BUs, zodat de rol van een account manager aannemen .

Dit onderzoek is geïnitieerd door de CTO-managers voor Technology Strategy en Software
Technology .
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~ TECHN ISCHE KERNCOMPETENTIES

3 .1 INLEIDING

Wanneer gesproken wordt over competenties en competentiemanagement, dan heeft dit
meestal betrekking op de kennis en vaardigheden van individuen . Het begrip competentie is
een veelgebruikt begrip binnen veel raamwerken, waaronder het competentiemanagement en
het strategisch management. Binnen het strategisch management worden competenties,
vooral sinds de publicatie van het artikel van Prahalad en Hamel [1990], op een ander niveau
bezien: het ondernemingsniveau . Dit soort competenties zegt iets over de middelen waarover
een onderneming beschikt om competitief voordeel te generen, op basis van de gestelde
ondernemingsdoelen en -strategie. Dit perspectief, ook wel het competence-based
perspective of competentieperspectief genoemd, vormt binnen dit onderzoek in eerste
instantie de uitgangspositie .

Het doel van dit hoofdstuk is een zodanige beschrijving te geven van het begrip technische
kerncompetentie, dat een antwoord kan worden verkregen op de probleemstelling . Hierbij kan
het begrip worden gezien vanuit een steeds breder wordend perspectief. Technische
kerncompetenties kunnen worden gezien als een bijzonder geval van zogenaamde collectieve
competenties. Collectieve competenties op hun beurt zijn weer een bijzondere vorm van het
algemene begrip competentie, waarbij competenties weer kunnen worden gezien als een
bijzondere soort resources. Dit hoofdstuk zal beginnen met een beschrijving van deze soort
resources, waarbij uiteindelijk vanuit dit brede perspectief toegewerkt zal worden naar het
begrip technische kerncompetentie .

3 .1 .1 Ontwikkeling van de Resource-based View
Begin jaren `80 werd strategisch management vooral gedomineerd door neoklassieke
perspectieven, waarbij met name het Structure-Conduct-Performance (SCP, structuur-, gedrag
en resultaatvariabelen)-paradigma van industriële organisatie een grote rol speelde . Dit hield
in dat de statisch gemodelleerde structuur van de markt het gedrag en daarmee weer de
prestaties een onderneming bepaalde . Binnen dit paradigma en strategisch management
speelt ook het vijfkrachtenmodel van Porter [1985] een grote rol . Zie figuur 3.1 .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 20



COMPETENT MET COMPETENTIES

Potential entrants

PHILIPS

Threat of new
entrants

Suppliers

Bargaining power
of suppliers

Industry competitors

19
Rivalry among existing

firms

Buyers

Bargaining power
of buyers

Threat of substitute
products or service

Substitutes

Figuur 3. /: Porters Five Forces

Deze theorie van "competitieve krachten" stelt dat ondernemingen hun voordeel moeten
doen met die krachten, welke de dynamiek van de markt bepalen . De belangrijkste factor bij
het bepalen van de prestatie van de onderneming is haar externe omgeving : de structuur van
de markt waartoe zij behoort . Een tweede belangrijke factor is de positie die de onderneming
inneemt op deze markt . Porter [1985] suggereert dat de machtspositie van een onderneming
(competitief voordeel) strategisch vergroot kan worden door haar sterktes uit te buiten
middels voordelen in kosten en productdifferentiaties. Kortom, vanuit het perspectief van de
industriële organisatie is de voornaamste bron van succes de machtspositie van de
onderneming binnen haar externe omgeving, beschermd door toetredingsbarrières .

De afgelopen vijftien jaar echter heeft het paradigma van de analyse van marktstructuur
plaatsgemaakt voor een nieuw dominant paradigma, namelijk het op hulpbronnen (resources)
gebaseerde perspectief (resource-based view of RBV).

De resource-based view ziet de onderneming als een verzameling van materiële en
immateriële activa en capaciteiten, welke resources (hulpbronnen) worden genoemd .
[Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984 ; Barney, 1991] . Deze bundel activa en capaciteiten is voor
iedere onderneming uniek en staat aan de basis van competitief voordeel .

De resource-based view alloceert de meest winstgevende resources binnen de onderneming .
Dit zijn de resources welke strategisch aangewend kunnen worden voor het generen van
duurzaam competitief voordeel . Het perspectief heeft dus een interne focus en kent veel
consistentie met de veelgebruikte SWOT-analyse .
De resource-based view kan worden gezien als een complement op de bestaande theorie van
industriële organisatie [Barney, 2001] .
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3 .1 .2 Wat zijn resources?

De literatuur biedt vaak meerdere (inhoudelijk afwijkende) definities van het begrip resources,
zelfs binnen het kader van de resource-based view. Binnen dit onderzoek is het zaak het
begrip helder af te bakenen, dit met het oog op de relaties van dit begrip met andere
begrippen . Voor een heldere definiëring wordt gebruik gemaakt van de navolgende inzichten .

Resources kunnen gedefinieerd worden als de voorraad van beschikbare factoren welk eigendom
z~n van en gecontroleerd worden door de onderneming . Hierbij wordt onder het begrip factoren
verstaan : alle mogelijke inputs voor het productieproces, zoals kapitaal, arbeid, machines,
patenten, merknaam, enzovoorts .

Verder kunnen resources ingedeeld worden in verschillende categorieën . Hafeez et al. [2002]
onderscheiden :

• fysieke activa (locaties, gebouwen) ;
• intellectuele activa (merknaam, reputatie) ;
• culturele activa (met sociale, politieke en relationele dimensies) .

Barney [1991] onderscheidt verder :
• fysieke resources (machines, gebouwen) ;
• human resources (kennis, ervaring) ;
• organisationele resources (organisatiestructuur en -cultuur) ;
• financiële resources ;
• technologische resources (processen, systemen, software, patenten) ;
• reputatie .

De verdeling van Barney [1991] lijkt een nuancering van de categorieën die Hafeez et al.
[2002] presenteren . Met deze verworven inzichten kan het begrip resources voor dit onderzoek
gedefinieerd worden .

Resources : de voorraad beschikbarefysieke, intellectuele en culturele activa, die als input kunnen dienen
voor het productieproces, welke eigendom zijn van en gecontroleerd worden door de onderneming .

3 .1 .3 Resource-based view binnen het strategisch management
De resource-based view stelt dat de strategie van een onderneming moet worden gebaseerd op
de resources die een onderneming bezit . Niet alle resources zijn hierbij van even groot
belang. De resources welke een bron vormen van duurzaam competitief voordeel hebben
enkele distinctieve eigenschappen, welke allemaal van toepassing dienen te zijn . Deze worden
de belangrijke resources van de onderneming genoemd. Het betreft de volgende
eigenschappen [Jenkins et al ., 2002] :

• Deze resources dienen waardevol te zijn . Een resource is waardevol wanneer zij een
onderneming in staat stelt kansen te benutten en bedreigingen af te slaan [Barney,
1991, p.106] ;

• Deze resources dienen uniek te zijn. Dit houdt in dat ondernemingen moeten
beschikken over een bundel resources waarover de concurrentie geen beschikking
heeft [Jenkins et al . 2002, p.137] ;

• Deze resources dienen niet imiteerbaar te zijn. Dit houdt in dat ze zeer moeilijk
verhandelbaar danwel verkrijgbaar moeten zijn. Een onderneming kan immers niet
duurzaam competitief voordeel genereren, wanneer haar concurrentie op de lange
termijn haar meest unieke en waardevolle resources ook kan verkrijgen ;
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• Deze resources dienen niet substitueerbaar te zijn. Dit betekent dat de resources niet

vervangen kunnen worden door equivalenten, waarmee met dezelfde strategie
hetzelfde competitief voordeel behaald kan worden .

Een praktisch hulpmiddel voor het identificeren van resources is de resourceanalyse [Van de
Rijt, 1999], welke veel overeenkomsten vertoont met de bekende SWOT-analyse .
Binnen de managementliteratuur en de resource-based view worden definities vaak
inconsistent gebruikt, wat zijn weerslag heeft op de relaties tussen de begrippen . In paragraaf
3.2 wordt hier verder op ingegaan .

3 .1 .4 Vertakkingen binnen de resource-based view
De resource-based view kent tevens enkele vertakkingen :

• Knowledge-based view ;
• Competence-based view ;
• Dynamic capabilities view .

De knowledge-based view [Demsetz, 1988 ; Grant, 1996] vormt een uitbreiding op de
resource-based view. Dit perspectief richt zich specifiek op gespecialiseerde kennis en stelt dat
ondernemingen hun bestaansrecht ontlenen aan het feit dat zij efficiënter zijn in het
integreren en toepassen van deze gespecialiseerde kennis .

Een tweede perspectief is het competence-based perspectief. Dit perspectief stelt dat de
kerncompetenties van een onderneming de bron zijn van duurzaam competitief voordeel
[Prahalad en Hamel, 1990] . Een kerncompetentie is een specifieke samenstelling van
bekwaamheden, technologieën en andere eigenschappen die een organisatie in staat stelt
waarde te creëren voor de klant. Dit perspectief richt zich op het ontwikkelen van de juiste
competenties voor het boeken van succes op de lange termijn . In paragraaf 3 .2.3 zal dieper
worden ingegaan op het begrip kerncompetentie.

Een derde belangrijke uitbreiding op de resource-based view is de dynamic capabilities
benadering. De term dynamic slaat op de capaciteit van een onderneming om competenties te
vernieuwen om zo congruent te zijn met een veranderende marktomgeving [Teece et al .,
1997] .

3.2 HET BEGRIP COMPETENTIE

3 .2 .1 Inleiding
Zoals reeds eerder vermeld kunnen het competence-based perspectief, de dynamic
capabilities theory en de knowledge-based theory geschaard worden onder de noemer van de
resource-based view . De overeenkomst tussen de theorieën uit paragraaf 3 .1 .4 is dat zij allen
de interne omstandigheden van de onderneming (in tegenstelling tot de externe
omstandigheden) als distinctieve factor zien bij het verklaren van de competitieve
marktpositie van de onderneming.
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De meeste materiële resources kunnen gekocht of geproduceerd worden . Veel belangrijke
resources binnen een onderneming zijn echter immaterieel van aard. Voor deze belangrijke
immateriële resources worden vele begrippen gebruikt, waaronder de termen strategische activa,
kennis, capabilities en natuurlijk competenties [Knudsen, 1996] . Opvallend hierbij is dat binnen
de literatuur de begrippen capabilities en competenties vaak, als even vaak niet, als
synoniemen worden behandeld . Het maken van een eventueel onderscheid zal echter weinig
toevoegen aan de uitvoering en helderheid van het onderzoek . Om verwarring te voorkomen
zal binnen dit onderzoek dus geen onderscheid worden gemaakt tussen beide begrippen .

De uitgangspositie van dit hoofdstuk is de definiëring van het begrip technische kerncompetentie .
Het is nu nog niet duidelijk wat dit precies inhoudt . Dit hoofdstuk zal daarom een
onderzoeksrelevante definitie van het begrip leveren .

3 .2 .2 Bestaande definities
Voor het begrip competentie zijn binnen de literatuur meerdere definities bekend . Enkele
belangrijke definities zijn weergegeven in tabel 3 .1 .

Auteurs

Roe [2002]

Definitie

Competentie is een verworven vermogen om een taak, rol of missie adequaat uit
te voeren .

Een (individuele) competentie is het vermogen om effectief te presteren in een
bepaald type taaksituatie of in een bepaald type probleemsituatie .
Competentie = expertise x gedragsrepertoire.

Hoekstra en
Expertise: het beschikbaar hebben van kennis, ervaring en inzicht, die vereist of

Van Sluijs nuttig zijn gegeven de vaste kenmerken van een probleem of taak (weten hoe het

[ 1999] werkt) .
Gedragsrepertoire: het beschikbaar hebben van gedrag, aandacht en emoties die
vereist of nuttig zijn gegeven de wisselende context of situatie waarin een taak
moet worden verricht (kunnen doen wat effectief is in een bepaalde situatie) .

Weggeman Competentie is het (door collectief leren verkregen) vermogen dat een groep in
(2000) staat stelt om een bepaald, gemeenschappelijk doel of ideaal te realiseren .

Tabel 3. /: Verschillende definities van het begrip "competentie"

Uit bovenstaande definities blijkt direct dat het begrip competentie betrekking kan hebben
op zowel individuen als groepen . Deze verschillende niveaus waarop het begrip competentie
betrekking kan hebben zullen worden behandeld in paragraaf 3 .2 .3 .

Verder blijkt uit de beschrijvingen van de auteurs worden dat de term vermogen
gemeenschappelijk gebruikt wordt. Alle auteurs zien het begrip competentie als een
vermogen om iets te kunnen of te bereiken (het adequaat uitvoeren van een taak, rol of
missie, het effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie of het realiseren van
een doel of ideaal) .
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Voor verdere afbakening van het begrip zal deze insteek worden gehandhaafd : een
competentie is dus een vermogen (het kunnen of bij machte zijn, de potentie hebben') om iets
te kunnen of te bereiken .

3 .2.3 Niveaus
Het is voor dit onderzoek belangrijk vast te stellen dat de competenties van individuen,
groepen en organisaties in elkaars verlengde liggen. Als voorbeeld geeft Roe [2002] het
volgende: de individuele competenties van de piloot van een vliegtuig behoren tot de
groepscompetentie van de gehele crew van een vliegtuig. Deze groepscompetentie op haar beurt
behoort weer tot de ondernemingscompetentie van de luchtvaartorganisatie in het vervoeren van
vracht en passagiers . Het is echter niet zo dat individuele competenties zomaar opgeteld
kunnen worden tot collectieve competenties. Ook kunnen collectieve competenties niet
zonder meer opgedeeld worden in individuele competenties . Verderop in deze paragraaf zal
hier nader op in worden gegaan .

Competenties kunnen dus grofweg op twee niveaus worden ingedeeld :
1. Competenties met betrekking tot individuen;
2. Competenties met betrekking tot collectieven.

In de inleiding van dit rapport is bepaald dat dit onderzoek zich richt op de technische
kerncompetenties van ontwikkelafdelingen . Deze competenties vallen dus onder de categorie
collectieve competenties . Het begrip kerncompetentie speelt hierbij een belangrijke rol .

In de praktijk blijkt het begrip kerncompetentie zowel ten aanzien van groepen als
ondernemingen als geheel gedefinieerd wordt. In principe zou een kerncompetentie ook
gedefinieerd kunnen worden voor een individu. In de praktijk blijkt dit echter nooit te
gebeuren, omdat de term vanuit historische perspectieven gereserveerd is gebleken voor
collectieven . Om verwarring te voorkomen blijft het begrip individuele kerncompetentie daarom
buiten beschouwing .

Allereerst zal kort de individuele competentie worden besproken, om zo het verschil tussen
beide soorten competenties te verduidelijken .

Individuele competenties
Hoekstra en Van Sluijs [2003] zien een individuele competentie als een human resource . Zij
onderscheiden daarin de zogenaamde probleemgebonden en situatiegebonden resources .
Probleemgebonden resources bestaan uit de kennis, ervaring en inzicht van een individu,
geschaard onder de noemer expertise. Situatiegebonden resources bestaan uit gedrag, houding,
aandacht en emotie van een individu, wat valt onder het gedragsrepertoire van het individu .
Een individuele competentie wordt gevormd door een wisselwerking van de termen expertise
en gedragsrepertoire .

Collectieve competenties
Collectieve competenties kunnen worden onderscheiden op meerdere niveaus . Deze niveaus
verwijzen naar verschillende soorten competenties .

4 Het woordenboek Van Dale biedt enkele alternatieve beschrijvingen voor het begrip vermogen:
http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=vermogen
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Volgens Mills et al. [2002] kunnen hierbij de volgende categorieën worden onderscheiden :

• Kerncompetenties : deze verwijzen naar zeer belangrijke competenties op het hoogste
ondernemingsniveau en vormen de sleutel tot de strategie en overlevingskansen van
de onderneming;

• Distinctieve competenties : deze verwijzen naar belangrijke competenties die door
klanten als zodanig herkend worden en waarmee de onderneming zich differentieert
van haar concurrenten, wat dus voordeel oplevert;

• Organisationele of Business Unit competenties : een klein aantal belangrijke
competenties welke verwacht worden van elke business unit binnen de onderneming
en welke competitief voordeel genereren ;

• Ondersteunende competenties : deze competenties ondersteunen andere belangrijke
competenties .

Afgezien van de ondersteunende competenties blijkt het zo te zijn dat collectieve
competenties dus belangrijk zijn wanneer zij competitief voordeel voor de onderneming
genereren. Kerncompetenties worden door Mills et al. gedefinieerd op het allerhoogste
ondernemingsniveau. Mills et al. refereren hier naar de door Prahalad en Hamel [1990]
bedoelde kerncompetentie. Voor dit onderzoek is deze definitie echter niet bruikbaar, omdat
het de bedoeling is de belangrijkste competenties van ontwikkelafdelingen of -groepen te
analyseren . Juist in de praktijk blijkt het begrip kerncompetentie vaak gebruikt te worden
voor lagere ondernemingsniveaus zoals afdelingen, groepen of teams .

Het begrip kerncompetentie wordt van oorsprong dus op een andere manier beschreven .
Deze omschrijving vindt haar oorsprong in een publicatie van Prahalad en Hamel [1990] en
zal nu kort worden toegelicht .

Prahalad en Hamel hebben grote invloed gehad op het strategisch management van
competenties op ondernemingsniveau met hun term core competence (kerncompetentie). Een
kerncompetentie wordt door hen gezien als een specifieke combinatie van bekwaamheden en
technologieën die een onderneming in staat stellen de consument een bepaald voordeel te
verschaffen en dus niet als één enkele vaardigheid of technologie . Klein et al. [1998] stellen
dat kerncompetenties zijn opgebouwd uit de meest waardevolle competenties . Meerdere
definities zijn gegeven in tabel 3 .2 .

' uteurs Definitie van kerncornpetenties

Core competencies are the collective learning in the organisation, especially
Prahalad en Hamel how to coordinate diverse productions skills en integrate multiple streams of
[ 1990] technologies .

Kerncompetenties zijn een combinatie van specifieke, géintegreerde,

Gorter [ 1994] geco~rdineerde en toegepaste kennis, vaardigheden en attitudes die essentieel
zijn voor het realiseren van de strategische intentie .

Hoekstra en Van Kerncompetenties zijn organisatiespecifieke combinaties van resources, die in
Sluijs [1999] staat stellen tot het realiseren van competitief voordeel .

Tabel 3.2: Verschillende definities van het begrip "kerncompetentie"
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Uit tabel 3 .2 blijkt dat het begrip kerncompetentie in deze hoedanigheid kan worden gezien als
een vermogen dat gedefinieerd kan worden voor de gehele onderneming: het grootst
mogelijke collectief. Kerncompetenties moeten volgens Prahalad en Hamel drie "testen"
kunnen doorstaan . De kerncompetentie dient :

a. moeilijk te imiteren te zijn ;
b. waarde toe te voegen in de keten van de klant ;
c. van (synergetisch) belang te zijn voor verschillende zelfstandige eenheden binnen een

onderneming .

De kerncompetentie van de onderneming wordt beschreven met één zin, welke alle mogelijke
technologische als organisationele componenten omvat. Deze componenten zijn
complementair en versterken elkaar . De kerncompetentie van de onderneming levert
competitief voordeel in een bepaalde markt . Enkele voorbeelden van hoe kerncompetenties
van ondernemingen zijn omschreven (Grant [1991] en Prahalad and Hamel [1990]) :

• De integratie van optische, micro-elektronische en mechanisch precieze
technologieën (Canon) ;

• Het ontwerpen en produceren van kleine elektrische motoren (Black & Decker) ;
• Het ontwerpen en produceren van verbrandingsmotoren (Honda) ;
• Het logistieke systeem (Walmart) .

Prahalad en Hamel stellen in hun testpunten dat een kerncompetentie ook van synergetisch
belang dient te zijn voor verschillende zelfstandige eenheden (business untis) binnen de
onderneming. Ook hieruit blijkt dat binnen dit onderzoek gezocht wordt naar een andere
definiëring van het begrip kerncompetentie dan de door Prahalad en Hamel beschreven soort
competentie .

Zoals gezegd wordt in de praktijk het begrip kerncompetentie vaak gebruikt voor het definiëren
van competenties van delen van een onderneming. Het begrip kerncompetentie wordt voor
dit onderzoek gebruikt voor zeer belangrijke of de meest waardevolle competenties van business
units, afdelingen of teams . De toevoeging kern- geeft dus aan dat het hierbij om zeer
waardevolle competenties gaat .

Hiermee is het begrip kerncompetentie dus op twee manieren te beschrijven :
a. Een vermogen op ondernemingsniveau (het grootst mogelijke collectief) dat voor de

gehele onderneming competitief voordeel genereert ;
b. Een vermogen op groepsniveau (business units, afdelingen, teams) dat bijdraagt aan

de realisatie van competitief voordeel van de gehele onderneming .

Deze laatste omschrijving van het begrip kerncompetentie, is de omschrijving die voor dit
onderzoek gebruikt zal gaan worden .

3 .2.4 Samenhang
Gezien de soortgelijke terminologie die gebruikt wordt bij individuele en collectieve
competenties is het logisch te veronderstellen dat deze nauw met elkaar samenhangen. Een
vertaalslag van individuele naar collectieve competenties en omgekeerd kan in de praktijk
echter lastig te bewerkstelligen zijn . De vraag is dus of individuele en collectieve
competenties uit elkaar herleid kunnen worden .
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Hoekstra en Van Sluijs [2003] bieden hier enig inzicht in. De directe vertaalbaarheid van
kerncompetenties naar individuele competenties is niet één-op-één, maar vormt meer een
gradueel proces . Wanneer de kerncompetentie van een onderneming geïdentificeerd is, is het
maar de vraag of er ook naar de individuele aanwezige competenties is gekeken .
Wanneer dit niet is gebeurd zullen de werknemers zich in moeten zetten om de
kerncompetenties te versterken en uit te bouwen . Dit vereist een meer grondige en aparte
analyse. Het is dus verstandiger om kerncompetenties op te sporen en te ontwikkelen mede
op basis van een analyse van de reeds aanwezige individuele competenties .

Het blijkt dat individuele kennis en vaardigheden (expertise) redelijk makkelijk te
identificeren zijn vanuit een kerncompetentie. Echter, het benodigde gedragsrepertoire
(attitude) van de werknemers hierbij is moeilijker af te leiden en vereist nadere, meer grondige
analyse. Wanneer een dergelijke analyse is uitgevoerd kan meer worden gezegd over de
benodigde attitude van de individuen . Het is dus niet een kwestie van het zomaar direct
opdelen van een kerncompetentie in individuele competenties .

Het is ook mogelijk om de kerncompetenties van een onderneming te herleiden uit de
competenties van individuen . Wanneer zekere kennis en vaardigheden van individuen direct
een groot voordeel voor klanten opleveren, dan belichamen deze individuen in wezen een
kerncompetentie . In dit geval zijn individuele competenties tot op zekere hoogte op te
sommen. De kern is dan echter dat de strategie van de onderneming op basis van de
individuele competenties en de ontwikkelingen wordt geformuleerd. Echter, ook hierbij heeft
het gedragsrepertoire van het individu grote invloed op mate van optelbaarheid van
individuele competenties . Een belangrijke factor is de manier waarop de individuele
competenties in staat zijn elkaar aan te vullen en te versterken . Dit is grotendeels afhankelijks
van het gedragsrepertoire van individuen . Het is dus maar tot op bepaalde hoogte mogelijk
individuele competenties op te tellen, omdat de uiteindelijke groepsattitude zeer moeilijk
voorspelbaar is . Om dit toch te bereiken, zal goed gekeken moeten worden naar hoe de
groepsattitude zich uiteindelijk ontwikkelt .

Het is dus tot op zekere hoogte mogelijk om vanuit individuele competenties
kerncompetenties aan te wijzen en vanuit een kerncompetentie (ten dele) individuele
competenties af te leiden, voor zover het de factor expertise betreft . De factor gedragsrepertoire
(of attitude) kan echter niet zomaar afgeleid of opgeteld worden, omdat niet direct te
voorspellen is wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Hiervoor zal zorgvuldige analyse
noodzakelijk zijn.

3 .2.5 Soort kerncompetentie
Zoals in de inleiding van dit rapport is weergegeven is het doel van het onderzoek om de
belangrijkste ontwikkelcompetenties van enkele BUs te analyseren. Deze vermogens zijn
technisch van aard en kunnen dus worden getypeerd als de technische kerncompetenties van
de ontwikkelafdelingen . Hierbij kan worden opgemerkt dat er naast technische
kerncompetenties, die betrekking hebben op de ontwikkeling van producten, dus ook andere
soorten kerncompetenties bestaan . Deze kerncompetenties kunnen betrekking hebben op de
in- en verkoop van producten, het inrichten van de organisatie, de aftersales, etc .

Een technische kerncompetentie heeft dus betrekking op de ontwikkeling van de producten van
een business unit. Hiertoe behoren alle mogelijke bekwaamheden die hieraan bijdragen .
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Een technische kerncompetentie kan onder meer bestaan uit:

• Het ontwikkelen van productarchitecturen (ontwerpen en specificeren)
• Het ontwikkelen van software (componenten, platforms, applicaties) ;
• Het ontwikkelen van hardware (componenten, assemblage) ;
• Het ontwikkelen en onderhouden van relevante domeinexpertise (klinische kennis) ;
• Het opzetten, controleren en onderhouden van ontwikkelprocessen (project

management, roadmapping) ;

Bovenstaande lijst is niet onuitputtelijk, maar verschaft een beeld van de inhoudelijke
aspecten van het begrip. De technische kerncompetenties van een BU zijn dus de vermogens
die van zeer groot belang zijn bij het kunnen ontwikkelen van de producten . Hiermee
volstaat door te stellen dat een vermogen relevant en belangrijk is wanneer zij uiteindelijk
voordeel voor de klant en dus ook competitief voordeel oplevert .

3 .2 .6 Onderzoeksdefinities
Nu de belangrijkste facetten van het begrip competentie zijn belicht zal deze paragraaf de
onderzoeksdefinities van de te gebruiken termen specificeren en samenvatten . Het betreft
hier de volgende begrippen :

• Individuele competentie ;
• Kerncompetentie van de onderneming ;
• Technische kerncompetentie .

Individuele competentie
Voor de definitie van de individuele competentie kan worden volstaan met de definitie van
Hoekstra en Van Sluijs [1999] :

Individuele competentie: een vermogen van een individu om adequaat te presteren in een bepaald type
taaksituatie of in een bepaald type probleemsituatie.

Kerncompetentie (Prahalad en Hamel)
Gezien de herkomst van het begrip kerncompetentie dient dit begrip in zijn oorspronkelijke
betekenis ook de revue te passeren . Zoals gezegd heeft de kerncompetentie van de
onderneming betrekking op de door Prahalad en Hamel [1990] gestelde betekenis .

Kerncompetentie van de onderneming : een vermogen van een onderneming (hetgrootst mogelijke
collecti~ dat voor de gehele organisatie competitiefvoordeelgenereert.

Technische kerncompetentie (onderzoek)
Dit begrip vormt de uitgangspositie van dit hoofdstuk . Aan de hand van de beschouwingen
in dit hoofdstuk krijgt het begrip binnen dit onderzoek navolgende betekenis .

Technische kerncompetentie: een vermogen van eengroep individuen (business unit, afdeling, team) ten
behoeve van het ontwikkelen van producten dat bijdraagt aan de realisatie van competitiefvoordeel voor

de gehele onderneming.

Het begrip technische kerncompetentie is nu zó gedefinieerd dat het bruikbaar is voor de
verdere fasen van het onderzoek .
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3 .3 REFLECTIE

PHILIPS

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig geweest :
•~ het verschaffen van passende definities om operationeel mee te werken ;
• het krijgen van meer inzicht in de verschillende typen competenties .

De nu verkregen set definities bieden voldoende houvast voor het onderzoek . Het is wel zo
dat erkend wordt dat de gegeven definities op talloze andere wijzen opgesteld zouden kunnen
worden. Het is daarom zaak geweest de voor dit onderzoek de meest bruikbare definities te
hanteren . Door de analyse van relevante literatuur is meer inzichtelijk gemaakt hoe de
onderlinge samenhang is tussen verschillende soorten competenties .

Opvallend verder is het gebrek aan eenduidigheid van de gebruikte termen en begrippen
binnen de literatuur van het strategisch management. Om deze reden is besloten de literatuur
alleen juist dáár te volgen, waar deze zich het meest zinvol maakte ten aanzien van het
onderzoek.
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4ONDERZOEKSMETHODE

4 .1 INLEIDING

Nu de definitie van het begrip technische kerncompetentie is opgesteld, kan zij gebruikt worden
voor de beoogde analytische doeleinden . Dit hoofdstuk zal uiteenzetten op welke manier de
benodigde gegevens verkregen en geanalyseerd zullen worden . Allereerst zullen de
doelstellingen van deze competentieanalyse kort worden beschreven . Vervolgens zal een
aantal bestaande analysemethoden bondig worden behandeld . Het hoofdstuk besluit
tenslotte met een uiteenzetting de gekozen methode en de praktische uitwerking hiervan .

4 .2 DOELSTELLINGEN

Bij het bepalen van de geschikte analysemethode is het van belang rekening te houden met
de beoogde doelstellingen van deze methode . In de inleiding is bepaald op welke deelvragen
een antwoord verkregen dient te worden . In de beschrijving van de onderzoeksmethode
(paragraaf 1 .3) is vervolgens bepaald in welke fase van het onderzoek de verschillende
deelvragen beantwoord dienen te worden . Het bepalen van een geschikte analysemethode is
onderdeel van fase 2b . De analysemethode wordt vervolgens gebruikt voor het beantwoorden
van de deelvragen in de fasen 3 en 4 . In deze fasen van het onderzoek worden de benodigde
gegevens verzameld en vervolgens geanalyseerd. De relevante deelvragen worden hieronder
nog eens kort opgesomd.

Fase 3: gegevensverzameling
a. Op welke manier kunnen technische kerncompetenties geïdentificeerd worden?
b . Welke soorten technische kerncompetenties kunnen worden geïdentificeerd?
c. Welke omvang hebben deze technische kerncompetenties?

Fase 4: analyse gegevens
d. Welke onderzochte technische kerncompetenties zijn soortgelijk en vergelijkbaar?
e. Welke onderzochte technische kerncompetenties kunnen generiek worden ontwikkeld?
f. Welke ontwikkelingen spelen momenteel een rol ten aanzien van het positioneren van technische

kerncompetenties?
g. Welke technische kerncompetenties zouden op- of afgebouwd kunnen worden?
h. Welke onderzochte samenwerkingsverbanden kunnen geoptimaliseerd en/of geïntensiveerd

worden?

Voor het verzamelen van de benodigde gegevens zal binnen de literatuur van het
competentiemanagement worden gezocht naar een geschikte methode . Voor het analyseren
van de gegevens zullen vervolgens analysecriteria worden opgesteld. Navolgende paragraaf zal
ingaan op de wijze waarop gegevens verzameld kunnen worden .
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4.3 AANPAK

PHILI PS

Deze fase van het onderzoek zal bepalen welke en op welke manier de gegevens verzameld
dienen te worden . Allereerst zal worden gekeken naar de bestaande methoden die er zijn voor
het identificeren en analyseren van de beoogde technische kerncompetenties .

4 .3 .1 Bestaande methoden
Het grootste gedeelte van de methoden om ondernemingscompetenties te analyseren heeft
betrekking op de competenties van individuen. Zoals reeds gesteld is, zal binnen de huidige
analyse onderzoek moeten worden verricht naar technische kerncompetenties . De literatuur
biedt daar slechts enkele methoden voor. Deze methoden zijn in principe niet geheel
geschikt voor de bedoelde analyse, maar raken wel aan het onderwerp . De methode van Mills
et al. [2002] vormt echter wel een goede benadering . Onderstaand zijn ook enkele andere
methoden besproken. Deze opsomming is wellicht verre van uitputtend, maar probeert een
idee te geven van het soort modellen dat de literatuur biedt.

Larsson en Wurschmidt-Wang [2000] bieden een methode voor het ontwikkelen van
competenties voor het midden- en kleinbedrijf. Deze methode noemen zij het Living
Competence Development (LCD). De LCD-methode gebruikt algemene kennis over de
onderneming. Het biedt een manier om de competenties van een onderneming te meten en
te evalueren . Deze methode is echter zeer theoretisch en biedt weinig inzichten voor een
analyse van aanwezige technische kerncompetenties .

Een ander methode maakt gebruikt van het Requisite Dimensionality Model (RDM) van
Magnusson en Sahlstróm [2000]. Een competentieanalyse met RDM verschaft een beeld van
de competenties van een onderneming op strategisch niveau, wat hier wil zeggen : de mate
waarin een onderneming competent is binnen verschillende gebieden en dimensies . Dit
model heeft echter behoefte aan zeer veel concrete informatie over de gehele onderneming
vanuit alle mogelijke perspectieven. Ook deze methode is te theoretisch om een concrete
analyse binnen dit onderzoek uit te kunnen voeren .

De methode van Wang en Guild [2001] wordt gebruikt voor het analyseren van de
organisationele competenties van concurrenten. Deze methode spitst zich toe op een
strategieformulering van een concurrerende onderneming aan de hand van een analyse van
de eigen competenties. Deze aanpak is voor dit onderzoek minder geschikt .

Weggeman [1997] biedt ook vijf methoden die helpen bij het zoeken naar kerncompetenties .
Deze methoden dienen volgens Weggeman simultaan toegepast te worden, omdat zij
afzonderlijk te licht zijn om een valide en betrouwbare uitspraak te doen over eventueel
aanwezige kerncompetenties. Het betreft hierbij de volgende methoden :

1 . Organisatie-archeologisch onderzoek : het zoeken naar een constante factor binnen
de historie en ontwikkeling van de onderneming ;

2. Inventariseren van de interne sterkten van de organisatie met behulp van de
traditionele SWOT-analsye :

3. Kernfunctie classificatie ; het tekenen van concentrische cirkels waarbij de
binnencirkel de kernfunctie van de onderneming voorstelt en de buitenste cirkels
de minst onderscheidende functie . Het succes van iedere functie is hierbij een
belangrijk criterium ;
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4. Anachronsich construeren van een kerncompetentie boom : hierbij wordt de

organisatie voorgesteld als een boom, waarbij de blaadjes de kernproducten- of
diensten voorstellen, de takken de core business van de onderneming, de stam de
kernprocessen of - technologieën en de wortels de uiteindelijke kerncompetenties .

5. Opstellen van een invloedsdiagram, waarbij voor een kernproduct allerlei relaties
worden gelegd tussen resultaatcriteria, invloedsfactoren en beslissingen ;

De methoden van Weggeman vormen een prima hulpmiddel bij het zoeken naar
kerncompetenties zoals die gedefinieerd zijn in paragraaf 3 .3.6: de kerncompetentie van
Prahalad en Hamel. Binnen dit onderzoek wordt het begrip technische kerncompetentie
echter op een lager ondernemingsniveau gedefinieerd . Derhalve zijn bovenstaande methoden
in dit geval minder geschikt.

Mills et al. [2002] bieden een benadering voor een competentieanalyse middels een top-down
of bottom-up proces . Deze methoden biedt niet alleen ruimte voor een analyse op
groepsniveau, maar ook voor een analyse op individueel niveau . De benadering gaat uit van
een theoretische basis, maar wordt op praktische wijze uitgewerkt. Om deze redenen lijkt
deze aanpak het meest geschikt voor dit onderzoek . In de navolgende paragraaf zal de
methode van Mills et al. verder uitgewerkt worden .

4 .3 .2 Het raamwerk voor competentieanalyse
Mills et al. stellen dat een competentieanalyse op drie manieren kan verlopen :

1 . Top-down ;
2. Bottom-up ;
3. Beide .

Een top-down benadering begint met een analyse op het niveau van senior managers en
levert een status-quo op over de huidige sterktes (en zwaktes) van de onderneming . Deze
benadering levert een minder gedetailleerd beeld van de aanwezige competenties, maar is zeer
geschikt voor het formuleren van de belangrijkste competenties . De twee benadering is de
bottom-up benadering welke begint met een analyse van de competenties van individuen .
Deze benadering levert een meer gedetailleerd beeld op van de competenties die ten
grondslag liggen aan de organisationele competenties, maar bieden dus geen brede kijk. De
laatste optie tenslotte, zowel het top-down als bottom-up analyseren van competenties geniet
de voorkeur. Hierbij worden de analyses uit beide soorten analyses gecombineerd zodat meer
valide en betrouwbare uitspraken over de aanwezige competenties kunnen worden gedaan .
Mills et al. sommen de voor- en nadelen van beide hoofdrichtingen op als weergegeven in
tabel 4 .1 .
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Analyserichting Voordelen Nadelen

Top-down

Bottom-up

Organisationele competenties
kunnen op hoog niveau worden
géidentificeerd ;

• Nieuwe ondernemingskansen
kunnen eerder worden
géidentificeerd ;

• Algehele consensus .
• Over het algemeen meer

betrouwbare gegevens ;
• Solidere basis voor verder

onderzoek;
• Ontdekken van potentieel

belangrijke
resources/competenties .

• Opvattingen van managers;
• Zwaktes kunnen genegeerd

worden ;
• Minder kritisch ;

• Kan zeer veel tijd vergen ;
• Wordt niet altijd begrepen

door diegenen die niet in
het proces zitten .

Tabel 4. /: Voor- en nadelen van een top-down en bottom-up analyse

Het is duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de grondigheid van
de analyse : niet alle opties kunnen aangesproken worden . Het is in eerste instantie de
bedoeling meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de ontwikkelafdelingen, zodat deze
geïnterpreteerd kunnen worden. Ook speelt het tijdsbestek waarin het onderzoek uitgevoerd
dient te worden een rol. De focus komt daarom te liggen op het uitvoeren van een top-down
analyse van de ontwikkelafdelingen .

4 .4 GEGEVENSVERZAMELING

4 .4 .1 Soort gegevens

Voor de competentieanalyse binnen dit onderzoek zal de focus liggen op de top-down
benadering. Deze benadering identificeert de huidige, reeds aanwezige technische
kerncompetenties met behulp van de informatie welke geleverd wordt door senior managers
van de ontwikkelafdelingen van PMS : development managers, department managers en
projectmanagers . Het is nu zaak te bepalen welke soort gegevens van belang zijn voor dit
onderzoek. Hiervoor zal gekeken worden naar de deelvragen uit de analysefase . Uit deze
deelvragen kunnen de criteria worden afgeleid waaraan de benodigde gegevens dienen te
voldoen. De volgende deelvragen zijn van belang tijdens de analysefase :

• Analysedeelvraag 1 : Welke onderzochte technische kerncompetenties zijn soortgelijk en
vergel~kbaar?

• Analysedeelvraag 2 : Welke onderzochte technische kerncompetenties kunnen generiek worden
ontwikkeld?

• Analysedeelvraag 3 : Welke ontwikkelingen spelen momenteel een rol ten aanzien van het
positioneren van technische kerncompetenties?

• Analysedeelvraag 4: Welke technische kerncompetenties zouden op- of afgebouwd kunnen
worden?

• Analysedeelvraag 5: Welke onderzochte samenwerkingsverbanden kunnen geoptimaliseerd
en/ofgeïntensiveerd worden?
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Voor het beantwoorden van deelvragen 1, 2, 3 en 5 zal er in eerste instantie bepaald moeten
worden welke technische kerncompetenties in de te onderzoeken groepen aanwezig zijn en
welke ontwikkelingen hierbij momenteel een rol spelen . Tevens zal er gekeken moeten
worden naar de te onderzoeken samenwerkingsverbanden . Om deze gegevens te verkrijgen
zullen er semi-gestructureerde interviews worden gehouden met de development managers,
de department managers, project- en programmanagers van de ontwikkelafdelingen . De
verkregen gegevens zijn dus kwalitatief van aard . Voor de vierde deelvraag is tevens een
ander soort gegevens nodig .

Deelvraag 4 heeft zowel een effectiviteits- als een efficiëntiecomponent: niet alleen zal
onderzocht worden welke technische kerncompetenties op- of afgebouwd kunnen worden
omdat deze soortgelijk en vergelijkbaar zijn (efficiëntie), er zal ook gekeken worden welke
(toekomstige) ontwikkelingen een invloed hebben op het op- dan wel afbouwen van
technische kerncompetenties (effectiviteit) . Voor het beantwoorden van het tweede deel van
deze deelvraag zullen kwalitatieve gegevens uit interviews gebruikt worden . Voor het eerste
deel zal niet alleen gekeken worden naar de hoedanigheid van de technische
kerncompetenties (zoals onderzocht in deelvraag 1), ook de omvang is hierbij van belang .
Het bepalen van de omvang van technische kerncompetenties geeft inzicht in de grootte van
de ingezette capaciteit van de ontwikkelafdelingen per technische kerncompetentie . Hierdoor
kunnen soortgelijke ontwikkelgroepen met elkaar vergeleken worden en kunnen uitspraken
worden gedaan over de verschillen tussen deze capaciteiten. Deze verschillen kunnen wellicht
meer inzicht verschaffen over het eventueel op- of afbouwen van redundante
ontwikkelcompetenties. Zoals gezegd kan de omvang van een technische kerncompetentie
worden uitgedrukt in hoeveelheid ingezette capaciteit . Deze capaciteit wordt uitgedrukt in
het aantal gewerkte manuren dat per technische kerncompetentie is toegewezen . De eenheid
hierbij is de Full Time Equivalent (FTE) . 1 FTE staat voor 40 gewerkte manuren per week
(normaliter één voltijd medewerker). Dit soort gegevens is kwantitatief van aard .

4 .4 .2 Bronnen van gegevens
In principe kunnen de kwalitatieve gegevens voor de analysefase worden opgedeeld in twee
categorieën :

1. kwalitatieve gegevens met betrekking tot de identificatie en ontwikkelingen van
technische kerncompetenties ;

2. kwalitatieve gegevens m4t betrekking tot de optimalisatie en intensivering van
samenwerkingsverbanden .

Voor het verkrijgen van de kwalitatieve gegevens voor de eerste categorie zullen interviews
worden gehouden met de development managers en department managers van de
ontwikkelafdelingen . De personen in deze functies bezitten over het algemeen over een
grondige en brede hoeveelheid kennis over de organisatie en capaciteiten van hun afdeling .

Voor het verkrijgen van de kwalitatieve gegevens voor de tweede categorie zullen interviews
worden gehouden met de program- en projectmanagers van twee nader te selecteren
ontwikkelgroepen: subafdelingen van de hoofdafdelingen . Voor het verkrijgen van deze
gegevens is onderzoek op een dieper-niveau in de afdelingen noodzakelijk. Echter, ook voor
deze groepen zullen tevens dezelfde gegevens worden verkregen als beschreven in eerste
categorie .
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De benodigde kwantitatieve gegevens voor de zullen worden verkregen aan de hand van de
volgende documenten :

1 . het R&D Assessment 2004 : dit is een enquête gehouden onder de development
managers van de verschillende BUs en bevat gegevens over de verschillende projecten
welke uitgevoerd zijn in het jaar 2004 met betrekking tot de ingezette capaciteit,
kosten en baten . Deze gegevens zijn beschikbaar gemaakt in Excel-bestanden, die in
het bezit zijn van het CTO ;

2. de Competence Scorecard 2005 : deze enquête bevat gegevens over het aantal
toegewezen FTEs per technisch kemcompetentiegebied voor het jaar 2005 . Deze
gegevens zijn tevens beschikbaar in de vorm van Excel-bestanden en in het bezit van
het CTO .

Het uitdrukken van technische kerncompetenties in FTEs brengt beperkingen met zich mee .
De kwantitatieve gegevens hebben dus alleen betrekking op de hoeveelheid vermogen die door
een BU wordt toegewezen aan een bepaald competentiecategorie . Hiermee kan niet direct
een verband worden gelegd tussen de beschreven soorten technische kerncompetenties die in
het kwalitatieve gedeelte zijn gevonden . Een competentiecategorie kan dus bestaan uit
meerdere soorten technische kerncompetenties . De kwantitatieve data wordt daarom ook
alleen gebruikt om een globaal beeld te krijgen van de toegewezen capaciteit per
competentiecategorie . Met deze gegevens kunnen na analyse van vergelijkbare BUs
uitspraken worden gedaan over eventueel op- of af te bouwen soorten technische
kerncompetenties per competentiecategorie .

4 .4 .3 Criteria voor de gegevens
De benodigde gegevens dienen aan enkele criteria te voldoen, zodat zij nuttig zijn voor het
onderzoek. Voor de kwalitatieve gegevens is het van belang tijdens interviews juist die vragen
te stellen, die bijdragen aan de beantwoording van de deelvragen .

Het belangrijkste criterium bij de kwalitatieve gegevens is de wijze waarop technische
kerncompetenties herkend worden door de geïnterviewden . Naast het bespreken van de
opgestelde onderzoeksdefinitie tijdens het interview wordt het begrip technische
kerncompetentie ook op de volgende manier geoperationaliseerd . Technische
kerncompetenties :

• . . .spelen een belangrijke rol binnen de strategische richting van de business unit ;
• . . .leveren een directe bijdrage aan de waardeketen van de business unit ;
• . . . voegen significant toe aan het waargenomen klantvoordeel ;
• . .stellen in staat te ontwikkelen .

Deze criteria zijn tijdens interviews ook voorgelegd aan de managers .

Vragen over de ontwikkelingen op het gebied van het management van technische
kerncompetenties zullen toegespitst worden op de door de business unit herkende
toekomstige trends en huidige hindernissen . Verder zullen algemene vragen worden gesteld
over de organisatie van de ontwikkelafdeling en producten van de business unit .

Voor het verkrijgen van gegevens voor analyse ten behoeve van de optimalisatie en
intensivering van samenwerkingsverbanden zullen de vragen zich toespitsen op de kwaliteit
van de huidige samenwerkingsverbanden van de onderzochte groepen met hun afnemers en
andere ontwikkelgroepen.
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De kwantitatieve gegevens zijn in principe reeds beschikbaar in de bedoelde vorm en
beantwoorden hiermee aan de beoogde criteria.

4.5 ANALYSE GEGEVENS

De benodigde gegevens zullen in 3 stappen verzameld worden . Allereerst zullen de
kwalitatieve gegevens van de ontwikkelafdelingen verzameld worden . Vervolgens worden de
benodigde kwantitatieve gegevens verzameld. Ten slotte zullen de kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens van de nader te selecteren onderzoeksgroepen verzameld worden .
Na iedere afzonderlijke stap zullen de verzamelde gegevens worden geanalyseerd in het kader
van de opgestelde deelvragen in fase 4 van het onderzoek . Uit deze analyses zullen
uiteindelijk conclusies een aanbevelingen volgen .
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5
PHILIPS

KWALITATIEVE DATA : DE

ONTWIKKELAFDELINGEN

5 .1 INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk kan worden omschreven als het identificeren en omschrijven van
de huidige technische kerncompetenties van de ontwikkelafdelingen van de BUs CV,
Medical IT, Components, MR en GXR . Deze kwalitatieve gegevens zijn verkregen aan de
hand van semi-gestructureerde interviews met development managers en department
managers van de verschillende ontwikkelafdelingen .

Iedere paragraaf binnen dit hoofdstuk zal gewijd worden aan de ontwikkelafdelingen van de
verschillende BUS. Deze paragrafen hebben allen dezelfde opbouw gekregen, zodat een
helder overzicht kan worden gegeven. Allereerst zal per ontwikkelafdeling een analyse worden
gegeven van de manier waarop de afdeling is georganiseerd en welk type producten zij
ontwikkelt. Vervolgens zullen de technische competenties van de ontwikkelafdeling en waar
mogelijk van diens subafdelingen worden beschreven . Hierbij zal ook worden gekeken naar
het management van technische kerncompetenties .

Iedere paragraaf zal tenslotte besluiten met een uiteenzetting van de voornaamste zaken,
uitdagingen, problemen en ontwikkelingen, welke momenteel een rol spelen binnen het
management van technische kerncompetenties. Er is gestreefd naar een inhoudelijk
gelijkwaardige weergave van de gegevens per verschillende ontwikkelafdeling . Gezien de aard
van de afgenomen interviews zullen verscheidene informatie-elementen echter meer dan wel
minder voorkomen dan andere. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een analyse van de
meest relevante gegevens .

5 .2 CARDIOVASCULAR X-RAY

De data in deze paragraaf is verkregen aan de hand van interviews met de development
manager van de ontwikkelafdeling en de department manager van de subafdeling Software.

5 .2 .1 Organisatie en producten
De BU CV maakt producten voor cardiovasculair onderzoek . Deze producten worden
getypeerd als r6ntgen interventiekamers . De ontwikkelafdeling van CV zit in Best . De BU CV is
bezig met het opstarten van een productielijn in China . Dit is echter nog zeer prematuur.
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De ontwikkelafdeling van CV ontwikkelt de geometrie van de CV-producten, ofwel de
elektromechanische onderdelen binnen het raamwerk van het product . De geometrie wordt
alleen nog op conceptueel niveau ontwikkeld : het eigenlijke produceren van de fysieke
producten wordt uitbesteed . De belangrijkste componenten worden intern ingekocht bij
andere BUs. De standaard softwareontwikkeling wordt aan de softwaregroep in Bangalore
uitbesteed .

De ontwikkelafdeling van CV is opgedeeld in drie subafdelingen :
• Systems;
• Software ;
• E&M Engineering .

De subafdeling Systems bestaat uit :
• System Design ;
• Service Innovation;
• Integration & Testing .

De subafdeling Software bestaat uit :
• Viewing ;
• Motion & Control ;
• Acquisitie ;
• Software Quality Insurance ;
• Sofware Support.

De afdeling E&M Engineering houdt zich bezig met elektrotechnische en mechanische
zaken. De applicatiegebieden van CV zijn cardio, vasculair, mixed CV, neuro, 3D imaging en
stentboost. Stentboost is een interveniërend hulpmiddel voor het verbeteren van de weergave
van stents (een soort gaasbuisje van metaaldraad) in bloedvaten 5.

Op de ontwikkelafdeling van CV werken ongeveer 250 personen . Alle werknemers op deze
afdeling hebben een WO- of HBO-opleiding natuurkunde, werktuigbouwkunde,
elektrotechniek of informatica afgerond .

5 .2 .2 Technische kerncompetenties
CV maakt momenteel een transitie door van een engineering-focus naar een concept-focus .
Voorheen excelleerde CV in de constructie van de geometrie en wilde dit gaan afbouwen. De
technische kerncompetenties met betrekking tot geometrie zijn opgebouwd vanwege
bepaalde behoeften in het verleden .- De development manager van CV besloot drie jaar
geleden echter dat het compleet afbouwen van deze competenties niet gewenst is, aangezien
deze in het verleden behoorden tot de belangrijkste kerncompetenties van de BU. De
geometrische competenties worden nu alleen nog op conceptueel niveau opgebouwd . Het
draait dus niet meer om het maken van producten, maar om het ontwikkelen van nieuwe
ideeën . Hiertoe is CV bezig met het veranderen van de samenstelling van de workforce . De
gemiddelde leeftijd van de werknemers moet omlaag (het doel is tussen 30 en 40 jaar) en de
gemiddelde plaats in de salarisschaal moet omhoog (vakgroep 60+6) .

5 http ://www.medical.philips .com/main/products/cardiovascular/products/stentboost/
6 Vakgroepen 50, 60 en 70 bestaan uit specialisten binnen een bepaald vakgebied waarbij het accent ligt op het
conceptueel denken, in de vakgroepen 80 en 90 bevinden zich de managers van grote of complexe organisaties .
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Dit alles met het oog op de nieuwe samenstelling en het conceptueel niveau : jongere mensen
die nog lang kunnen meedraaien met diepgaande manageriele dan wel technische kennis .

Op afdelingsniveau wordt bepaald welke technische kerncompetenties belangrijk zijn aan de
hand van het bezettingsplan. Dit bezettingsplan wordt opgesteld aan de hand van de gekozen
strategie. Deze strategie is geformuleerd in de One Page Strategy 2005, een document
waarvan de structuur één op één overgenomen is van de One Page Strategy van PMS . Dit
document is inhoudelijk aangepast aan de BU CV. Ook de afdeling Ontwikkeling heeft een
dergelijk document opgemaakt met eenzelfde structuur .

Het opbouwen van kerncompetenties is afhankelijk van hoe bepaalde zaken zich
ontwikkelen . Vanuit de industrie kan een bepaalde behoefte ontstaan waaraan CV wil
voldoen. Een voorbeeld hiervan is volumetric imaging. Dit was eerst een technische
kerncompetentie van de afdeling predevelopment. Hiervan is besloten om, na het bouwen
van enkele prototypes, een product te gaan maken. Een ander voorbeeld is het Rocket
Platform . Er was een grote behoefte aan een nieuw, generiek platform dat van toepassing kon
zijn op veel verschillende apparaten . De benodigde technische kerncompetenties werden
opgebouwd door onder andere enkele platformdeskundigen van Philips Research onder te
brengen bij CV. Dit soort zaken zijn afhankelijk van de keuzes die op businessniveau worden
gemaakt .

In het kader van de transitie naar een meer conceptueel niveau is het dus van belang duidelijk
te definiëren wat de ontwikkelafdeling zelf wil doen en wat zij wil uitbesteden . Het definiëren
van de belangrijkste competenties is daarom van zeer groot belang.
De voornaamste technische kerncompetentie van de ontwikkelafdeling van CV kan grofweg
geformuleerd worden als het integreren van klinische wensen in een veilige en soepel werkende
omgeving, waarb~ geometrie een grote rol speelt.

De technische kerncompetenties worden volgens CV beschreven per subafdeling . Deze zijn
als volgt te typeren.

Voor de afdeling Systems :
• System Design : het ontwerpen van de systeem architecturen ;
• Service Innovation: ontwikkeling van handleidingen voor de serviceorganisatie en het

inbrengen van Service-eisen in het Product Creatie Proces ;
• Integration & Testing: het testen en integreren van de verschillende

systeemonderdelen ;

Voor de afdeling Software :
• Viewing: het koppelen van systemen, 2D en 3D viewing en Graphical User Interfaces

(GUIs) ;
• Motion & Control: de aansturing van alle bewegende delen (door het schrijven van

software voor de geometrie) ;
• Acquisitie: het beheren van systeemparameters (zoals patiëntendata,

systeeminstellingen en onderzoeksmethoden) ;
• Software Quality Insurance : het borgen van softwareprocessen ;
• Sofware Support : het managen van de configuraties en tooling.

Voor de afdeling E&M Engineering :
• Elektrotechnische en mechanische ontwikkelingen .
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In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de technische kerncompetenties van de
ontwikkelafdeling van de BU CV .

. .-

Subafdeling Technische kerncompetenties

• Ontwerpen systeem architecturen ;

System Design • Ontwikkelen van handleidingen en inbrengen van
service-eisen ;

• Integreren en testen van systeemonderdelen .
• Koppelen (connectiviteit) van systemen, 2D en

3D viewing en GUIs ;
• Ontwikkelen softwarematige aansturing van alle

Software bewegende delen ;
• Beheer van systeemparameters;
• Borging van softwareprocessen ;
• Management van configuraties en tooling ;

E&M Engineering • Elektrotechnische en mechanische
ontwikkelingen ;

Tabel S. /. Technische kerncompetenties BU CV

5 .2 .3 Ontwikkelingen
Veel ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld geometrie binnen de verschillende BUs
vertonen veel overeenkomsten. Het is voor CV in de toekomst van belang bepaalde soorten
kennis te gaan centraliseren . Bepaalde ontwikkelingen binnen CV zouden wat generieker
beschikbaar gesteld moeten worden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van patient supports) .
Tevens worden de producten van CV worden steeds meer onderdeel van een groter geheel
(zogenaamde multi modality). Hierdoor komt er een hoger besturings- en architectuurniveau
bij, dat georganiseerd dient te worden en waarvoor competenties opgebouwd dienen te
worden .

Eén van de belangrijkste issues momenteel binnen de BU CV is de make-or-buy-
problematiek: welke producten en/of processen moeten intern worden ontwikkeld en welke
zouden uitbesteed moeten worden. Outsource-management speelt momenteel dus een grote
rol bij CV.
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5 .3 COMPONENTS

PHILI PS

De data in deze paragraaf is verkregen aan de hand van interviews met de department
manager van de subafdeling System Design.

5 .3 .1 Organisatie en producten
De BU Components (voorheen CIS) produceert in wezen
componenten voor realtime image processing . De producten van
meer :

.

.

•

•

.

Grids ;
Collimators ;
Beeldversterkers ;
TV-combinaties ;
Róntgendetectoren ;
Digitale image processors ;
Generieke computerplatformen ;
Tafels en tafelbladen ;
Glasplaten ;
Image intensifiers en
Monitoren .

beeldvormende ketens :
Components zijn onder

De ontwikkelgroep van Components is ongeveer 185 personen groot . De afdeling
Ontwikkeling kent een matrixstructuur. Enerzijds is er een productfocus met vier Component
Development Groepen (CDGs), anderzijds is er een mensenfocus opgebouwd uit verschillende
afdelingen. Binnen de groepen worden werknemers aangestuurd voor hun dagelijkse werk . De
afdelingen daarentegen `lenen' zogezegd hun werknemers uit aan de Component
Development Groepen en zijn verantwoordelijk voor de competentie- en loopbaanpaden en
vakdisciplines van deze werknemers . Components heeft ontwikkelsites in Best, Heerlen,
Eindhoven en Saronno (Italië) .

5 .3 .2 Technische kerncompetenties
Het productportfolio van BU Components Best is onderverdeeld in 4 Component
Development Groups, die componenten ontwikkelen ten behoeve van medische
róntgendiagnostische apparatuur. Deze CDGs bezitten de volgende technische
kerncompetenties :

• CDG BeamShaping: ontwikkelen van róntgen collimatoren ;
• CDG FXD : ontwikkelen van X-Ray image detectoren, gebaseerd op platte digitale

detectoren ;
• CDG IITV: ontwikkelen van X-Ray image detectoren, gebaseerd op de combinatie

Image Intensifier plus TV;
• CDG Digital Image Handling (DIH) : ontwikkelen van realtime image processoren en

computer platforms .

Verder worden in Best Grids, Liquid Resin Systems (LRS) en Patient Tables ontwikkeld . Grids
Best ontwikkelt en produceert zogenaamde strooistralen roosters, die voor een róntgendetector
worden geplaatst om de scatter (róntgenstrooistraling) voor de patiënt te elimineren . LRS Best
ontwikkelt en produceert patiënt tafelbladen (table tops) .
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Recentelijk is ook Patient Tables Best toegevoegd aan de BU Components . Deze ontwikkelt
en produceert generieke Patient Tables (de tafelbladen komen dus van LRS) en Patient
Supports. Patient Supports zijn verrijdbare patiënt voorbereidingstafels, die gekoppeld
kunnen worden aan de patiënttafels bij de modaliteit. De patiënt hoeft dan niet van het
tafelblad, maar wordt met tafelblad en al op de tafel bij de modaliteit geplaatst, zoals in een
docking station.

In Eindhoven zitten de kerncompetenties met betrekking tot Biometrix : de locatie
Eindhoven ontwikkelt en produceert amorf silicium glasplaten . Dit zijn de lichtgevoelige
detectoren voor Flat X-ray Detectors (FXDs), vergelijkbaar met de detectoren in
kopieerapparaten . Deze platen worden door Trixel7 verwerkt tot de uiteindelijke FXDs . De
ontwikkelsite in Heerlen ontwikkelt en produceert Image Intensifiers . Dit zijn
beeldversterkers die róntgenstraling omzetten in licht . In Saronno tenslotte worden (medical)
image displays ontwikkeld en geproduceerd .

De subafdelingen van de ontwikkelafdeling leveren gespecialiseerde personen, die aan een
van de CDGs gealloceerd zijn . De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het niveau van de
technische vaardigheden van de mensen in deze afdeling, zodat deze hun door de CDG
opgedragen taken goed uit kunnen voeren. Daarnaast zijn de afdelingen verantwoordelijk
voor de processen en procedures van hun vakgebied . Components kent de volgende
subafdelingen :

• Project Support;
• System Design ;
• Software Image Detectie ;
• Software Image Handling ;
• VISI ;
• Elektrotechnische & Mechanische Hardware.

De taken en kennis van de subafdelingen kunnen als volgt worden omschreven :
• Project Support : zorg dragen voor het vakgebied project management en model

control (het beheer van ontwikkeltestmodellen) ;
• System Design : opzetten en onderhouden van de systeem architectuur en het

definiëren van het overall design (de belangrijke expertise hierbij is domeinkennis en
als generalist (technisch) leiding geven aan de design teams) ;

• Software Image Detectie : bezit software expertise (embedded en XP) op het gebied
van image detectie control en image imperfectie (beeldcorrecties) ;

• Software Image Handling : bezit software expertise (embedded en XP) op het gebied
van software image processing, display en XP-based software platforms ;

• VISI: valideren en verifiëren van de verschillende systeemcomponenten ;
• Elektrotechnische & Mechanische Hardware : bezit expertise op het gebied van

elektrische hardware (analoog, digitaal en computer-based) en mechanica (vooral ten
behoeve van collimator ontwikkelingen) . Daarnaast bezit deze groep expertise op het
gebied van het ontwerp van de hardware van PCB's .

In onderstaande tabellen (tabel 5 .2 en 5 .3) is een overzicht weergegeven van de technische
kerncompetenties van de ontwikkelafdelingen van de BU Components en de subafdelingen
van de ontwikkelafdeling van de BU Components in Best .

7 Trixel is een joint venture van Philips, Siemens en Thales.
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Business U nit Components

Ontwikkelafdeling Technische kerncompetenties
Ontwikkelen van :
• Beamshaping
• FXDs

Best • IITV
• DIH
• Grids
• Tabeltops
• Patient tables and supports

Heerlen • Image Intensifiers
Eindhoven • Amorf silicium glasplaten
Saronno • Medical Image Displays

Tabel 5.2: Technische kerncompetenties BU Components

OntwiJkkelafdeling B U Components Best

Subafdeling Technische kerncompetenties

Project Support • Project management
. Model control

System Design • Opzet en onderhoud systeem architectuur
• Definiëren overall design

Image Detectie Software • Image detectie control
. Image imperfectie correcties
• Image processing

Image Handling Software • Ontwikkeling van Displays
• Ontwikkeling van XP-based platforms

VISI • Validatie en verificatie van de verschillende
componenten

• Ontwikkelen en ontwerpen elektronica
E&M Hardware • Ontwikkelen collimators

• Ontwerpen PCBs

Tabel .f.3: Technische kerncompetenties subafde/íngen BU Components

5 .4 GENERAL X-RAY

De data in deze paragraaf is verkregen aan de hand van interviews met de development
manager van de ontwikkelafdeling .

5 .4 .1 Organisatie en producten
De BU GXR heeft ontwikkellocaties in Best, Hamburg, Bautzen (D) en China . In Bautzen
wordt bovenal geproduceerd, alsook in China, waar ook een gedeelte ontwikkeling
plaatsvindt. Het hoofdkantoor van GXR bevindt zich in Hamburg . De producten van GXR
kunnen grofweg onderverdeeld worden in mobiele C-bogen en URF-tafels .
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De ontwikkelafdeling is ongeveer 90 personen groot . De meeste werknemers zijn van HBO
en WO-niveau, waarbij er meer WO-ers zijn dan HBO-ers . De vooropleidingen van de
ontwikkelaars zijn de standaard technische opleidingen: natuurkunde, werktuigbouwkunde,
elektrotechniek en informatica .

De ontwikkelafdeling bestaat uit 4 groepen :
• Software ;
• Hardware & Mechanica;
• Service & Innovatie ;
• Systeem Design .

De afdeling System Design vormt de kern van de ontwikkelafdeling. Hierin dienen de
ontwikkelaars domeinspecifieke kennis te bezitten . In de andere groepen kunnen de
werknemers zich handhaven met traditionele vakdisciplines .

GXR Best kan het best worden gezien als een `filiaal' van de BG X-Ray & MR . GXR `koopt'
als het ware producten intern in bij CV, Generators, Tubes & OEM, Components, MIT en
GXR Hamburg. Buizen worden ingekocht bij Generators, Tubes & OEM, het gedeelte Image
Processing komt van de BU Components . Zaken met betrekking tot Reviewing, Functies en
Postprocessing worden ontwikkeld bij de BU MIT. 3D-processing tenslotte wordt ontwikkeld
bij de BU CV. GXR Best ontwikkelt het `ijzerwerk' van de producten en de
besturingssoftware .

5 .4 .2 Technische kerncompetenties
De belangrijkste technische kerncompetentie van GXR in Best is het integreren van de
verschillende componenten van een product : het specificeren van de verschillende componenten
en het assembleren op ontwikkelniveau (high-level design) . Competenties met betrekking tot
hardware en low-level software worden afgebouwd . Hierbij is het van belang veel overleg met
toeleveranciers te plegen . Uitdagingen hierbij zijn ook subcontracting-management .

In Hamburg worden vooral technische kerncompetenties opgebouwd op het gebied van de
componenten van Universal Radiography Fluoroscopy (URF)-tafels . In Best worden dus
competenties opgebouwd met betrekking tot de integratie van de componenten .
De opbouw van afzonderlijke competenties op de verschillende locaties is prima afgestemd .
De enige overlap wellicht is die tussen de verschillende BUS .

De belangrijkste technische kerncompetenties zijn in tabel 5 .4 bondig weergegeven .

Business Unit General X-Ray

Groep

Ontwikkelafdeling GXR Best

Ontwikkelafdeling GXR Hamburg

Kerncompetenties

Ontwerpen, assembleren en integreren van de
componenten van de eindproducten

Ontwikkeling van componenten van URF-tafels

Tabel 5.4.• Technische kerncompetenties BU GXR
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5 .4 .3 Ontwikkelingen

Het bepalen van de capaciteiten van resources wordt gedaan aan de hand van project
planning. Hier worden vraag en aanbod van werknemers op naamsniveau bepaald. Er is
momenteel een kleine onbalans tussen de capaciteiten voor hardware en systeemdesign door
een reorganisatie welke vorig jaar heeft plaatsgevonden . Een algehele verschuiving naar
klinische software applicaties is PMS-breed merkbaar . Verder spelen uitdagingen met
betrekking tot subcontracting en outsource-management een grote rol binnen GXR .

5 .5 MAGNETIC RESONANCE

De data in deze paragraaf is verkregen aan de hand van interviews met de development
manager van de ontwikkelafdeling en de department manager van de subafdeling Scan
Software.

5 .5 .1 Organisatie
De BU MR heeft drie ontwikkellocaties :

• Helsinki, Finland ;
• Cleveland (Ohio), VS ;
• Best, Nederland .

De ontwikkelafdeling van MR in Best heeft 4 subafdelingen :
• System Integration ;
• Scan Software ;
• Image Handling Software ;
• Hardware .

5 .5 .2 Ontwikkelingen
De organisatie MR heeft momenteel een aantal structurele problemen. Eén van de grootste
problemen is de voorspelbaarheid van het product creatieproces. Om deze reden is de BU
MR tot op een bepaalde hoogte in 2004 organisatorisch aangepast . Momenteel is de
development manager bezig met hoofdzakelijk korte-termijn-problematiek . Parallel hieraan
wordt ook gekeken naar de evolutie van de organisatie op de lange termijn . Eén van de
belangrijkste punten hierbij is het bepalen van de product roadmaps . Hierover is nog geen
consensus bereikt (lente 2005) .

Technische kerncompetenties zijn er in soorten en in een bepaalde omvang . Eén van de
grootste problemen die momenteel spelen binnen de ontwikkelafdeling van MR is dat er een
onbalans aanwezig is in de capaciteiten van (individuele) competenties en (technische)
kennis. Enkele soorten kennis zijn te weinig aanwezig, terwijl andere soorten kennis juist weer
afgebouwd dienen te worden . De organisatie is hiermee in onbalans. Binnen de BU MR zijn
momenteel processen gaande om duidelijker te bepalen welke mensen voor welke technische
kerncompetenties van belang zijn . Het bepalen van de capaciteiten is zeer belangrijk, omdat
het een grote rol speelt bij het uitvoeren van projecten en het waarborgen van continuïteit
van kennis. Het bepalen van de omvang van de capaciteiten wordt gedaan door middel van
een resource allocatieproces, dat juist nieuw leven ingeblazen is. Aan de hand van projecten
wordt bepaald welke technische kerncompetenties in welke capaciteit nodig zijn . De tekorten
en overschotten worden zo zichtbaar en hierop kan dus gestuurd worden .
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Op de lange termijn wordt gebruik gemaakt van de product roadmaps . Product roadmaps
(product strategieën) leggen de toekomstige functionaliteiten van de producten vast en
bepalen dus wat en wanneer in de markt gezet dient te worden . Dit wordt binnen MR gedaan
door te kijken naar klantwensen, toeleveranciers, concurrenten, eigen overdenkingen en
technology roadmaps. Op deze manier kan dus nu al bepaald worden welke technische
kerncompetenties en capaciteiten in de toekomst van belang zijn .

Een tweede groot probleem is dat veel werknemers, die er sinds de oprichting van de BU MR
bij waren, over 10 jaar met pensioen gaan en er dus veel impliciete kennis verloren dreigt te
gaan. Het is dus nu al van groot belang nieuwe mensen op te leiden, omdat een dergelijke
opleiding en training ongeveer 7 jaar kan duren (successieplanning) .

De focus binnen ontwikkeling zal in de toekomst vooral plaatsvinden op het gebied van :
• Integrated RF: het efficiënter en vriendelijker omgaan met uitzend- en

detectieapparatuur naar de patiënt toe, Open MR ;
• Hogere veldsterktes (7 Tesla8) ;
• Hogere image quality
• Algemene efficiëntie issues: reliability, kostprijs, serviceability, enzovoorts .

5 .5 .3 Technische kerncompetenties
Om de technische kerncompetenties op afdelingsniveau te bepalen wordt er allereerst een
strategisch plan gemaakt en wordt het budget voor het komende jaar bepaald . Het strategisch
plan speelt een grote rol bij het bepalen van de op te bouwen competenties, omdat het
moeilijk is om technische kerncompetenties op korte termijn te sturen . Bij het opbouwen van
technische kerncompetenties zijn veelal zaken met een langere looptijd aan de orde, zoals het
aannemen, opleiden en ontslaan van mensen . Onderdeel van het strategisch plan zijn de
product- en technology roadmaps . Deze roadmaps bepalen welke technische
kerncompetenties de organisatie zou moeten hebben. Dit wordt geprojecteerd op de huidige
competenties . In bijna alle gevallen zal er een `gap' geconstateerd kunnen worden . Om deze
`gap' te dichten zal er actief gestuurd moeten worden : er zal bepaald worden welke
technische kerncompetenties opgebouwd dienen te worden, welke competenties teveel of te
weinig capaciteit hebben en welke technische kerncompetenties afgestoten (of beter elders
opgebouwd) kunnen worden .

Eén van de vraagstukken dat hierbij een grote rol speelt is op welke site (geografische locatie)
welke technische kerncompetenties op- dan wel afgebouwd dienen te worden . Ook zal op
afdelingsniveau bepaald moeten worden welke competenties relevant zijn. Het is voor MR
niet zo relevant welke mensen zich op welke afdelingen bevinden . Belangrijker is om te weten
hoe groot de groepen zijn die zich met bepaalde onderdelen binnen het product
creatieproces bezig houden, zoals bijvoorbeeld scansoftware . Ook dit ontwikkelonderdeel
zou verder uitgediept moeten worden met betrekking tot de capaciteit voor ieder
subonderdeel . Het inrichten van afdelingen is niet echt relevant voor het managen van
technische kerncompetenties. Het is dus wel van belang te bepalen waar deze competenties
opgebouwd worden. Dit gebeurt door nauw overleg met de CTO manager, de development
manager en de P&O manager. Hieruit komen voorstellen naar voren die worden voorgelegd
aan het management team, dat op haar beurt de plannen goed- of afkeurt.

8 De Tesla is de eenheid van magnetische fluxdichtheid .
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Bij het opbouwen van technische kerncompetenties is het van belang om de organisatie zo
min mogelijk gefragmenteerd te hebben . Momenteel is de situatie voor de BU MR, met drie
ontwikkelsites, behoorlijk gefragmenteerd te noemen, maar wel werkbaar .

De technische kerncompetenties van de ontwikkellocaties worden als volgt gedefinieerd . De
locatie Helsinki heeft de volgende technische kerncompetenties met betrekking tot de
ontwikkeling van :

• Spoelen (coils) : deze genereren de magnetische velden ;
• Focused Ultrasound (in opbouw) : medische behandelingen met ultrageluid met

behulp van MR scanners ;
• Low en mid field Open MR: open MR scanners met lagere veldsterktes ;
• Het onderhouden van de systemen van Marconi Medical Systems' .

De locatie Cleveland bezit technische kerncompetenties met betrekking tot de volgende
ontwikkelingen :

• Hoge veldsterktes (7 Tesla) ;
• Spectroscopie : deze methode verschaft informatie over de chemische samenstelling

van weefsels en de verandering daarvan; -
• Het onderhouden van de systemen van Marconi Medical Systems .

Voor de locatie Best tenslotte zijn de volgende kemtechnische competenties gedefinieerd met
betrekking tot de ontwikkeling van :

• Hardware en sofware van standaard open MR platformen 1 .0T, 1 .5T en 3 .0T ;
• Software voor open MR 7T ;
• Spoelen .

De technische kerncompetenties van de subafdelingen van de ontwikkelafdeling op de locatie
Best kunnen op de volgende manier worden beschreven :

• System Integration :
o Systeemopbouw tijdens het ontwikkelproces (het kunnen omgaan met vele

wijzigingen uit de verschillende hoeken van de ontwikkelafdeling van MR) ;
o Inhoudelijke kennis van alle PCP configuratie IT-systemen ;
o Specialistische keten verificaties : waarbij een keten bestaat uit een

samenhangende groep componenten in het systeem, welke een functie
leveren) ;

o Systeem verificatie .

• Scan Software :
o Platform software ontwikkeling ten behoeve van de aansturing van de

verschillende hardware componenten en ketens in de MR scanner (magneet,
RF-systeem, gradiëntsysteem, tafel, enzovoorts) ;

o Ontwikkeling van software ten behoeve van de calibratie en diagnostiek van
bovengenoemde hardware componenten en ketens ;

o Ontwikkeling van software ten behoeve van het klinisch gebruik van de MR
scanner: MR sequences- en reconstructiemethoden om tot beeldvorming te
komen (bouwwerk bovenop het platform) .

9 Marconi Medical Systems is op 19 oktober 2001 overgenomen door Philips Medical Systems .
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• Image Handling Software

o Met betrekking tot de User interface: opstellen postprocessing pakketten,
kennis van talen en automatisering ;

o Archivering en versturing van afbeeldingen, voor wat betreft MR-gedeelte van
een systeem ;

o Optimale integratie van nieuwe releases van computers en software in de
scanners ;

o Configuration Management van het software gedeelte van het MR-systeem :
zorg dragen voor de blijvende ondersteuning van alle configuraties ;

o Logging: vastleggen en identificeren van de gebruikersgegevens van de
scanner ;

o Test Tools & Configuration Management : het tunen (specifiek maken) van
generieke software voor de MR omgeving ;

De uiteindelijke technische kerncompetenties van de ontwikkelafdeling en de subafdelingen
van de BU MR in Best zijn weergegeven in tabel 5 .5 en 5 .6 .

Busines

Ontwikkelafdeling

s Unit MR

Technische kerncompetenties
• Ontwikkeling van spoelen ;

Helsinki • Ontwikkeling Focused Ultrasound ;
• Ontwikkeling van Low en mid field open MR ;
• Onderhoud Marconi Systemen .
• Ontwikkelen hoge veldsterktes (7T) ;

Cleveland • Ontwikkeling van Spectroscopie;
• Onderhoud Marconi Systemen .
• Ontwikkelen Hardware en sofware voor

Best standaard open MR platformen ;
• Ontwikkelen software voor Open MR 7T ;
• Ontwikkeling van spoelen .

Tabel S. S.- Technische kerncompetenties BU MR
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Ontwikkelafde ling BU MR Best

Subafdeling Technische kerncompetenties
• Systeemopbouw tijdens het ontwikkelproces;
• Inhoudelijke kennis van alle PCP configuratie

System Integration IT-systemen ;
• Specialistische keten verificaties ;
• Systeem verificatie .
• Platform ontwikkeling ;
• Kalibreren en diagnosticeren van hardware

Scan Software componenten en ketens ;
• Ontwikkelen sequences en

reconstructiemethoden voor beeldvorming.
• Met betrekking tot de user interface : opstellen

postprocessing pakketten, kennis van talen en
automatisering;

• Archivering en versturing van afbeeldingen,
voor wat betreft MR-gedeelte van een

Image Handling Software
•

systeem;
Optimale integreren van nieuwe releases van
computers en software in de scanners ;

• Configuration Management van het software
gedeelte van het MR-systeem ;

• Logging ;
• Test Tools & Configuration Management.

Tabel 5.6: Technische competenties ontwikkelafdeling Best

5 .6 MEDICAL IT

De data in deze paragraaf is verkregen aan de hand van interviews met de development
manager van de ontwikkelafdeling en de department manager van de subafdeling Architecture
é?' Technology .

5 .6 .1 Organisatie en producten
De BU MIT verzorgt de opslag en verwerking van digitale beelden verkregen met
acquisitieapparatuur zoals CT-scanners en MR-scanners, als onderdeel van het Electronic
Medical Record (EMR). MIT produceert PACS-en (Picture Archiving and Communication
Systems), klinische applicaties en het platform voor het opslaan en verwerken van de
beelden. Een gedeelte van deze platform-software bevindt zich ook in de scanners zelf . Dit
platform (de architectuur) is bedrijfsbreed en zorgt ervoor dat alle PMS-apparatuur aan elkaar
gekoppeld kan worden. De BU MIT is onderverdeeld in de volgende afdelingen :

• Marketing;
• Development ;
• Service ;
• Productie ;
• Applicaties .
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De afdeling Development op haar beurt is weer onderverdeeld in verschillende
subafdelingen. Deze bestaan uit :

• Architecture & Technology ;
• Software Development;
• Project Management ;
• Test Management;
• System Engineering ;
• Interoperability;
• Development Support.

De ontwikkelafdelingen zijn opgenomen in een matrixorganisatie (zie tabel 5 .7). De totale
ontwikkelafdeling is ongeveer 170 personen groot.

De BU MIT heeft ook vestigingen in Hamburg, Andover en Bangalore . Hier werken
ongeveer 130 personen. Voor een groot deel worden deze groepen aangestuurd vanuit Best .
Op het gebied van ontwikkelingen worden Best en Hamburg als één entiteit gezien . Andover
(met satellieten in Milwaukee en Madison) vormt de andere hoofdsite .

1 Afdelingen Program ma's (domein en)

CAA SVE ISA
(Clinical and (Standard (Infrastructure, Radiology MIP
Advanced Viewing Storage and IT
Applications Environment) Archiving)

connectivity,

Software
medische

ing,viewing, database, PACS database,

Development beeldverwer-
workflow scheduling inkooppro- service

king (PACS-bouw) ducten componen-
ten

Architectuur &
technologie

Project
Management

Test
Management

Interoperability

System
Engineering

Development
Support -

Hamburg

Bangalore

Tab el S.7.• Matrixorganisatie BU Mi7'
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De afdelingen zijn functioneel-hiërarchisch . Voor de afdelingen worden mensen gezocht met
bepaalde competenties. Software ontwikkelaars bijvoorbeeld dienen ervaring te hebben met
alle Microsoft-producten, C#, dotnet, etc . Dit zijn basiscompetenties .
Programma's hebben een operationele focus en houden zich bezig met een bepaald domein .
CAA en SVE hebben betrekking op Cliëntapparatuur, ISA, RIT en MIP zijn server-
gerelateerd .

5 .6 .2 Technische kerncompetenties
Op het Unit-niveau wordt actief aan competentiemanagement gedaan . De vraag die speelt bij
MIT is op welke locatie welke technische kerncompetentie opgebouwd dient te worden . In
Andover worden technische kerncompetenties opgebouwd met betrekking tot klinische
softwareapplicaties voor modaliteiten die worden geproduceerd in de Verenigde Staten .

In Andover worden technische kerncompetenties opgebouwd voor de ontwikkeling van
Ultrasound applicaties, omdat daar een Ultrasound-groep geografisch dichtbij zit .

In Best en Hamburg worden technische kerncompetenties opgebouwd met betrekking tot
back-ends (platforms) en de klinische software applicaties voor modaliteiten die worden
geproduceerd in Europa . In Best zit veel domeinkennis (klinische applicaties,
algoritmeontwikkeling en de architectuur van alle producten), omdat de geografische afstand
tot de klant hier klein is . Deze kennis heeft de meeste toegevoegde waarde .

In Hamburg zit de kennis van Radiologie Informatiesystemen . In Madison tenslotte zit de
EPR-groep (Electronic Patient Record), vanwege de partnership met het bedrijf Epic, waar de
integratie wordt verzorgt van de Epic- en PMS-producten .

In Bangalore worden technische kerncompetenties met betrekking tot IT en platformen
opgebouwd, zoals networking software, database software en PACS-servers . PMS ziet dit ook
als de sterkte van het sofwarecenter en besteedt dus al dit soort werk uit . Standaard medische
domeinzaken worden zoveel mogelijk in Bangalore ontwikkeld . Er wordt ernaar gestreefd om
producten zoveel mogelijk op één locatie te ontwikkelen . .

De technische kerncompetenties van de BU MIT zijn in tabel 5 .8 bondig weergegeven .

Business Unit Medical IT

Ontwikkelafdeling Technische kerncompetentie(s)
Ontwikkeling van :
• klinische software applicaties

Best • Productarchitectuur
• Platforms
• Algoritmes .

Hamburg • Ontwikkeling van Radiologie
Informatiesystemen en platforms

Andover • Ontwikkeling klinische software applicaties
voor Ultrasound-modaliteiten

Madison • Ontwikkeling EPR-systemen

Bangalore • Ontwikkeling IT en platformen

Tabel 5.8.• Technische kerncompetenties BU MIT
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5 .6.3 Ontwikkelingen

Na een periode van groei is de vraag waar wat gedaan moet worden . Het is van belang dit
goed uit te zoeken, omdat reeds opgebouwde kennis moeilijk verplaatst wordt, omdat deze
erg mensafhankelijk is. Er dient dus al vroeg bepaald te worden waar welke technische
kerncompetenties opgebouwd moeten worden .

Op lange termijn zal de focus liggen op de klinische applicaties en niet zozeer de apparaten,
zoals de PACS-en. De PACS-en zijn echter wel altijd noodzakelijk . Ook zal het beheer
(dienstverlening) van PACS-en en netwerken steeds belangrijker. Competentiemanagement is
binnen de BU MIT een belangrijke factor binnen de ontwikkeling van producten .

5 .7 ANALYSE GEGEVENS

Deze paragraaf zal kernachtig de meest belangrijke bevindingen van de-tot nu toe verkregen
kwalitatieve gegevens opsommen en deze vervolgens kort analyseren . Deze resultaten zullen
tevens worden verwerkt in de onderzoeksconclusies en -aanbevelingen .

Paragrafen 5.2.1, 5 .4.2., 5.2.3 en 5.6.2
Zowel CV als GXR zijn beide systeemgroepen die bezig zijn hun focus te verleggen naar de
ontwikkeling van de geometrie van de eindproducten . Hiervoor zijn zij vooral bezig met het
assembleren en integreren van de componenten op conceptniveau . Dit geldt voor zowel
software- als hardware componenten. Het verleggen van deze focus houdt tevens in dat
hardwarecompetenties voor het produceren van hardwarecomponenten worden afgebouwd :
dit wordt nu uitbesteed . Ook op het gebied van softwareontwikkeling heeft de verlegging van
de focus gevolgen. De standaard softwarecomponenten waarvoor geen specialistische kennis
is vereist (low-level: de basiscomponenten waarop klinische applicaties gebouwd worden)
worden steeds meer uitbesteed aan de softwaregroep in Bangalore . Ook bij de BU MIT is dit
het geval.

Technische kerncompetenties voor het toekomstige multi modality-principe moeten nog
opgebouwd worden . Beide systeemgroepen hebben vergelijkbare subafdelingen : een
systeemgroep, een softwaregroep en een hardware groep .

Paragrafen 5 .2.3 en 5.4.2
Door de verlegging van de focus bij de systeemgroepen CV en GXR spelen vraagstukken
omtrent het op- of afbouwen van technische kerncompetenties een grote rol . Hierbij is het
dus van belang te bepalen welke ontwikkelingen beter uitbesteed kunnen worden . Deze soort
beslissingen spelen momenteel een grote rol bij het management van deze BUs .

De BUs CV en GXR weten dat er enige overlap bestaat tussen hun eigen ontwikkeld
vermogen en dat van andere BUS, vooral ten aanzien van de ontwikkeling van de geometrie
van de systemen . Het is echter nog niet helemaal tot in detail duidelijk welke competenties
en activiteiten dit precies zijn .

Paragrafen 5.2.2, 5 .2.3 en 5.3.2
De BU CV stelt dat zij meer behoefte heeft aan de beschikbaarheid van generieke
hardwarecomponenten en tevens softwarecomponenten (getuige de ontwikkeling van het
Rocketplatform) .
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Opmerkelijk is echter dat CV stelt dat er een behoefte is aan het generiek beschikbaar stellen
van de hardwarecomponent patient supports, terwijl de BU Components juist recentelijk een
ontwikkelgroep aan haar BU heeft toegevoegd die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van
generieke patient tables en patient supports.

Paragraaf 5.2.2 en 5.5.2
Beslissingen over het op- of afbouwen van technische kerncompetenties worden binnen CV
en MR gedaan aan de hand van strategische plannen . Het beslissingsproces is dus top-down :
het op- of afbouwen van huidige of toekomstige technische kerncompetenties is gebaseerd op
de strategische intenties van de BUs en dus niet andersom . Hoewel het niet onderzocht is, is
het waarschijnlijk het geval dat de andere BUs eenzelfde proces volgen .

Paragrafen 5.3.2 en 5.6.1
Zowel de BU Components als MIT zijn componentgroepen . Het grootste verschil tussen
beide groepen ten aanzien van hun producten is dat de BU Components beeldvormende
ketens produceert, terwijl de BU MIT beeldverwerkende ketens produceert. Beide
componentgroepen zijn gericht op het produceren van de componenten in deze ketens . De
BU MIT richt zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van platformcomponenten en klinische
softwareapplicaties. De BU Components richt zich tevens op de ontwikkeling van enkele
hardwarecomponenten .

Paragrafen 5.4.2 en 5.5.2
Zowel de BU GXR als MR hebben bij de ontwikkeling van hun producten te maken met
onbalans. De BU MR heeft een momenteel een onbalans tussen benodigde en beschikbare
kennis, waarbij zij zelfs te kampen heeft met het toekomstig wegvloeien van belangrijke
individuele competenties . De BU GXR heeft een kleine onbalans tussen vraag en aanbod van
human resources .
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ONTWIKKELAFDELINGEN

6.1 INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te krijgen van de ingezette capaciteit per
technisch competentiegebied, zoals besproken in paragraaf 4 .4.1. Daartoe zullen allereerst de
gebruikte competentiecategorieën worden besproken en de herkomst van de kwantitatieve
gegevens. Vervolgens zullen de verkregen gegevens per BU worden weergegeven . Om meer
inzicht te krijgen in mogelijke op- of afbouw van technische kerncompetenties zullen enkele
BUs met elkaar vergeleken worden . Tenslotte zal worden bepaald welke groepen voor nader
onderzoek in aanmerking komen .

6.2 COMPETENTIECATEGORIEËN

De kwalitatieve gegevens die gebruikt zullen worden zijn afkomstig van de R&D Assessment
2004 en Competence Scorecard 2005 in de vorm van spreadsheets. Beide beoordelingen zijn
opgezet en uitgevoerd door het CTO . De R&D Assessment 2004 is een enquête gehouden
onder de development managers van de verschillende BUs en levert gegevens over de
verschillende projecten welke uitgevoerd zijn in het jaar 2004 met betrekking tot de ingezette
capaciteit, kosten en baten van projecten . Eén van de relevante aspecten van dit assessment is
dat zij gegevens bevat over het de ingezette capaciteit per technology focus area
(competentiecategorie). Deze capaciteit is weergegeven in Full Time Equivalents (FTEs) . Eén
FTE staat gelijk aan een werknemer die onder vast contract 40 uren per week werkt . De
competence scorecard verschaft soortgelijke gegevens : het aantal FTEs per
competentiegebied. De Competence Scorecard 2005 bevat ook deze informatie. Echter, niet
alle BUs hadden hun gegevens ten tijde van dit onderzoek geleverd voor de scorecard van
2005. In dit geval zijn de gegevens van de R&D Assessment 2004 gebruikt .

Beide assessments leveren dus kwantitatieve gegevens over de ingezette capaciteit per
competentiecategorie (technologische vermogens) binnen een ontwikkelafdeling. Tevens
maakt de R&D Assessment 2004 een zelfde soort verdeling voor de klinische segmenten .
Deze verdeling is echter niet van belang voor dit onderzoek . De competence scorecard maakt
tevens een verdeling van het aantal FTEs per Systeemcomponent en -technologieën . Deze
verdeling zal binnen dit onderzoek ook niet gebruikt worden .

De assessments gebruiken beide een min of meer gelijke onderverdeling van
competentiecategorieën . Er zijn dus enkele verschillen . Om later in dit onderzoek
vergelijkend te werk te gaan is één uniforme verdeling dus noodzakelijk . Binnen het R&D
Assessment 2004 en de Competence Scorecard 2005 zijn de volgende verdelingen zoals
weergegeven in tabel 6.1 en 6 .2. Deze categorieën zullen in het Engels worden betiteld,
omdat vertaling naar het Nederlands in de praktijk voor verwarring zou kunnen zorgen .

PHILI PS

KWANTITATIEVE DATA: DE
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Competentiecategorie6n R&D Assessment 2004

Medical Physics
Algorithm Design & Development
Hardware Design & Development
Software Design & Development
Mechan ics/Mechatronics
System Design & Architecture
Others

Tabel 6. /: Competentiecategorieën R&D Assessment 2004

Competentiecategorie6n Competence Scorecard 2005

Clinical Science, Application knowledge, Medical Physics
Algorithm Design
HW System and Component Engineering and Testing
SW System and Component Engineering and Testing
Mechanics
System Architecture & Design
Molecular Medicine related
Enabling Technologies
Management / support

Tabel 6.2: Competentiecategorieën Competence Scorecard 2005

Een snelle kijk op bovenstaande verdelingen laat zien dat beide verdelingen tot op een
bepaalde hoogte vergelijkbaar zijn . Hiertoe dient echter wel het één en ander samengevoegd
te worden. De groep "medical physics" is in 2005 met enkele termen uitgebreid . Dit zal
worden overgenomen. Ook zullen de vernieuwde beschrijvingen uit 2005 worden
overgenomen, omdat zij dezelfde categorieën beogen die in 2004 zijn opgesteld (hardware,
software, algoritmes, mechanics en systeem design) . De groep "other" in de versie van 2004 is
in 2005 opgesplitst in de groepen Molecular Medicine Related, Enbaling Technologies en
Management/Support. Om de twee verschillende jaren vergelijkbaar te houden zal de groep
"other" gehandhaafd blijven. De in dit onderzoek gebruikte competentiegebieden zijn dus de
volgende (tabel 6 .3) .

Competentiecategorieën onderzoek

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge
Algorithm Design
HW System and Component Engineering and Testing
SW System and Component Engineering and Testing
Mechanics

Tabel 6.3: Gebruikte competentiecategorieën
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De groepen Mechanics en Other verdienen enige verheldering . Onder mechanics wordt onder
meer verstaan : mechatronics, gantries (hefinstallaties), trolleys, patient support, table tops en
cabinets. Onder "other" wordt dus onder meer verstaan :

• Molecular Medicine gerelateerd (bijvoorbeeld molecular biology, contrast agents,
materials science) ;

• Enabling Technologies (bijvoorbeeld miniaturisatie en wireless technology, power
management, specifieke technologieën welke niet bij acquisitie worden gebruikt) ;

• Image quality, testing ;
• Management/Support (overhead) .

Er zal verder niet dieper worden ingegaan op de technische aspecten van de verschillende
competentie categorieën .

Nu de categorisatie bepaald is zal de volgende paragraaf de kwanitatieve data behandelen .

6 .3 RESULTATEN

Per technische competentiecategorie zal het aantal FTEs bepaald worden. De scope van deze
analyse beperkt zich tot de dusver behandelde BUS CV, GXR, Components, MIT en MR . Per
BU zal een tabel worden gegeven met de absolute aantallen . Tevens zal een verwerking van
de percentagegegevens in een taartdiagram worden weergegeven . De resultaten zijn als volgt .

6 .3.1 CV
De volgende gegevens hebben betrekking op de BU CV in Best . Zie tabel 6 .4 en figuur 6 .1 .

. .- -. : 00 •

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge 0,0 0,0%
Algorithm Design 0,0 0,0%
HW System and Component Engineering and Testing 17,7 7,7%
SW System and Component Engineering and Testing 82,0 35,6%
Mechanics 24,6 10,7%
System Architecture and Design 29,8 12,9%
Other

•
76,2

0

33,1 %

000 • .

Tabel 6.4.• Competentiecategorieën CV Best 2004
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CV Best 2004

PH ILIPS

© 35%

∎Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge ∎Algorithm Design

U HW System and Component Engineering and Testing © SW System and Component Engineering and Testing

∎ Mechanics ® System Architecture and Design

/ Other

Figuur 6. /: Competentiecategorieën CV Best 2004

6 .3.2 GXR
Voor de BU GXR Best en Hamburg zijn de volgende resultaten beschikbaar . Zie tabel 6 .5 en
figuur 6 .2 .

. . •. ' C- . /1•

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

•

1,0 0,4%

Algorithm Design 9,4 3,9%
HW System and Component Engineering and Testing 31,0 13,0%

SW System and Component Engineering and Testing 92,9 39,0%

Mechanics 29,1 12,2%
System Architecture and Design 17,1 7,2%

Other
.

57,5

80

24,2%

000 • .

Tabel 6.5: Competentiecategorieën GXR Best en Hamburg 2004
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GXR Best & Hamburg 2004

(343%

PHILI PS

∎ Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge 0 Algorithm Design

© HW System and Component Engineering and Testing © SW System and Component Engineering and Testing

∎ Mechanics / System Architecture and Design

i• Other

Figuur 6.2: Competentiecategorieën GXR Best en Hamburg 2004

6 .3.3 M R
Voor MR zijn de volgende gegevens beschikbaar. Zie tabel 6 .6 en figuur 6 .3 .

. . •. • :- 00 •
Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

.

2,7

50

0,7
Algorithm Design 13,8 3,3
HW System and Component Engineering and Testing 69,6 16,8
SW System and Component Engineering and Testing 176,4 42,6
Mechanics 75,5 18,2
System Architecture and Design 17,0 4,1
Other

.
59,5 14,4

000 • .

Tabel 6.6: Competentiecategoríeën MR Best 2004

∎ 7%

u1302475

MR Best 2004

∎0% /4% %

~

A ~

∎ 12% © 40%

/ Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge I/ Algorithm Design

13 HW System and Component Engineering and Testing © SW System and Component Engineering and Testing
∎ Mechanics ∎ System Architecture and Design
∎ Other

Figuur 6..3: Competentiecategorieën MR Best 2004
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6 .3.4 Components

De tabel 6.7 en figuur 6 .4 geven de resultaten weer voor de BU Components in 2004 .

Tabel 6.7.• Competentiecategorieën Components 2004

Components 2004

∎ 26%

1324%

© 30%

. . -•. Components 11•

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

.

9,5 3,0

Algorithm Design 29,0 9,0
HW System and Component Engineering and Testing 76,7 24,0
SW System and Component Engineering and Testing 97,2 30,0
Mechanics 12,1 4,0
System Architecture and Design 12,3 4,0

Other
,

84,5 26,0

000 • .

∎Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge ∎Algorithm Design

O HW System and Component Engineering and Testing O SW System and Component Engineering and Testing

∎Mechanics ∎System Architecture and Design

∎ Other

Figuur 6.4: Competentiecategorieën Components 2004

6 .3.5 MIT
In 2004 waren de FTEs als volgt over de Competentiecategorieën verdeeld : zie tabel 6.8 en
figuur 6 .5 .

. .- •. i //•

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

•

0 0,0%

Algorithm Design 33,5 10,2%
HW System and Component Engineering and Testing 0 0,0%

SW System and Component Engineering and Testing 203,5 61,7%

Mechanics 0 0,0%

System Architecture and Design 34 10,3%
Other

Totaal

59

0

17,8%

000 .

Tabel 6.8: Competentiecategorieën MIT Best 2004
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MIT Best 2004

∎or ∎ ioboi

∎ oi

0 62%

∎ Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge ∎ Algorithm Design

®HW System and Component Engineering and Testing 13 SW System and Component Engineering and Testing

∎Mechanics ∎System Architecture and Design
∎ Other

Figuur 6.5.• Competentiecategorieën MIT Best 2004

6.4 ANALYSE KWANTITATIEVE GEGEVENS

6 .4.1 Keuze
Om soortgelijke ontwikkelcompetenties te identificeren is het van belang om de juiste zaken
met elkaar te vergelijken. In overleg met alle betrokken is besloten om de volgende BUS naast
elkaar te leggen : CV versus GXR en Components versus MIT .

De argumenten om CV en GXR met elkaar te vergelijken zijn de volgende:
• beide groepen zijn zogenaamde systeemgroepen en integreren componenten welke zij

inkopen bij externe en interne leveranciers ;
• de organisatiestructuur van beide groepen kent veel overeenkomsten ;
• de groepen kennen nog veel overeenkomsten door bepaalde synergieën in het

verleden (met betrekking tot geometrische ontwikkeling van medische apparatuur) ;
• de grootte van beide groepen in ongeveer gelijk (231 en 238 FTEs) .

De ontwikkelafdeling van MR kent minder overeenkomsten met deze groepen en zal wat
deze vergelijking betreft derhalve buiten beschouwing worden gelaten .

De volgende argumenten rechtvaardigen een vergelijk tussen de groepen Components en
MIT:

• beide groepen leveren componenten aan de systeemgroepen ;
• zowel de functionaliteit van de componenten als de structuur van deze groepen

komen steeds meer overeen, namelijk de productie van beeldvormende ketens
(COMP) en beeldverwerkende ketens (MIT) ;

• de grootte van beide groepen in ongeveer gelijk (321en 330 FTEs) .
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Tevens kan voor de vergelijking tussen Components en MIT een trendanalyse worden
uitgevoerd, omdat voor deze groepen zowel gegevens uit 2004 als 2005 beschikbaar zijn . Bij
de vergelijking tussen CV en GXR is dit niet het geval .

6 .4.2 CV en GXR
De kwantitatieve gegevens van CV en GXR kunnen als volgt kort worden weergegeven . Zie
figuur 6.6 .

CV Best 2004 GXR Best & Hamburg 2004

Medical

Other Physics, etc .

System Hardware

A&D 13%

7%
Software

Mechanics 40%

24% 0%

12%

Figuur 6.6r Competentiecategorieën CV Best & GXR Best & Hamburg

De volgende meest opvallende zaken kunnen bij deze analyse geconstateerd en verklaard
worden :

• CV heeft een grotere bezetting op het gebied van System Architecture é? Design (13%
en 7%) : het is nog niet duidelijk waarin dit verschil berust ;

• De categorie Other is groter bij CV dan bij GXR (33% en 24%): dit heeft te maken
met het feit dat GXR haar test procedures heeft geoptimaliseerd en dus minder
bezetting nodig heeft op dit gebied ;

• De categorie Hardware heeft een veel grotere bezetting bij GXR dan bij CV (13% en
8%) : de reden hiervan is dat CV het aantal product configuraties heeft
geminimaliseerd ;

• Alle activiteiten met betrekking tot Medische Fysica en de ontwikkeling van
Algoritmes worden voor CV ontwikkeld door de groepen Components en
Predevelopment . GXR daarentegen ontwikkelt dit soort zaken (nog steeds) zelf (0%
en 4%) .

Uit bovenstaande feiten kan worden opgemaakt dat er belangrijke mogelijkheden liggen tot
het efficiënter en effectiever alloceren van bepaalde ontwikkelcompetenties .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1
62



COMPETENT MET COMPETENTIES

vx

6 .4 .3 Components en MIT
Voor de groepen Components en MIT kan een trendanalyse worden gemaakt met behulp
van de kwalitatieve competentiegegevens van 2004 en 2005 . In 2005 ziet het beeld er voor
beide groepen als volgt uit. Zie figuur 6.7.

Components 2005

Other Medical Algorithm
System physics, etc.10% ` / Design

nw-

Software

44%

Hardware

29%

Figuur 6.7.• Competentiecategorieën Components & MIT

De meest opvallende zaken zijn de volgende :
• MIT levert beeldverrverkende ketens, Components beeldvormende ketens ;
• MIT ontwikkelt in principe dus puur software (geen hardware en mechanics),

Components bezit daarentegen ook "harde" disciplines (29% en 8%) : dit heeft te
maken met het feit dat Components complete ketens levert inclusief hardware ;

• De categorie Other vormt bij Components 10% van de totale bezetting, waarvan 9,3%
valt onder de categorie Management/Support, bij MIT is dit percentage 0% : het is
niet duidelijk waar dit verschil vandaan komt ;

• Beide groepen hebben een gelijke bezetting met betrekking tot System A&D (beide
8%) .

Om meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve verschuiving van competenties worden de
gegevens van 2004 naast de gegevens van 2005 gelegd . Zie figuur 6 .8

Components 2004

Medical

Other Physics, etc .
26% \ 3% Algorithm

System ~~ Design

A&D 9%
4% P\Hardware

Mechanics 24%
4% Software

30%

10% \ Algonthm

Components 2005

Medical

Other Physics,

PHILIPS

etc.
System \ 0% _-- Design
A&D 0.4%
8%
Mechanics Hardware
8% 29%

Software
44%

Figuur 6.8: Competentiecategorieën Components 2004 & 2005
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Belangrijkste conclusies naar aanleiding van bovenstaande figuren met betrekking tot
Components zijn de volgende :

• er is een duidelijke toename van hardware competenties (24% - 29%) alsmede een
groei van de groep Mechanics (4% - 8%) ;

• het aandeel software competenties is ook gegroeid (30% - 44%) ;
• de groep Other is flink afgenomen (26% - 10%) : naar alle waarschijnlijkheid heeft dit

onderzoekstechnische oorzaken ;
• de bezetting met betrekking tot het ontwerp van algoritmes is afgenomen van 8%

naar 0,4%: een mogelijke verklaring hiervoor is het uitbesteden van deze
ontwikkelingen aan de groep Predevelopment'o

Het grote verschil tussen de groep Other van 2004 en 2005 ligt waarschijnlijk aan het feit dat
de Competentiecategorieën voor 2004 en 2005 verschillend gedefinieerd en dus
geïnterpreteerd zijn. Hierdoor is ook de grote toename van de softwarecategorie grotendeels
te verklaren. Desalniettemin zijn deze trends wel reëel, echter dienen de kwalitatieve gegevens
hieromtrent niet te strikt genomen te worden . Voor MIT is figuur 6 .9 van toepassing.

MIT 2004

System

A&D

10%

Medical Algorithm
Other

Desi nPhysics . etc / g

Mechanics

Og; / 10%

Hardware

0%

0% \ Software

62%

System

A&D

8%

Mechanics
0%

MIT 2005

Medical

Other Physics, etc .„Q, , Algorithm

Software

87%

v b Design
3%

Hardware

2%

Figuur 6.9.• Competentiecategorieën MIT2004 & 2005
Ook voor deze BU geldt dat groep Other een vertekend beeld verschaft . Het is onduidelijk of
bepaalde competentie categorieën daadwerkelijk gegroeid of gekrompen zijn. Daarom is het
geschikter om ook de absolute cijfers te bekijken .
Voor Components gelden de volgende gegevens (tabel 6 .9) :

. . •. Components

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

.

11•

9,5
i.i.r
2,0

Algorithm Design 29,0 1,0
HW System and Component Engineering and Testing 76,7 66,0

SW System and Component Engineering and Testing 97,2 101,0

Mechanics 12,1 18,0
System Architecture and Design 12,3 17,0

Other
Totaal

84,5
321

22
227

Tabel 6.9r Competentiecategorieën BU Components 2004 & 200S

10 De afdeling predevelopment doet de nodige voorontwikkeling voor de BUs van PMS . Zij onderhoudt hierbij
ook contacten met de researchafdelingen van Philips .
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Uit bovenstaande gegevens blijkt vooral dat de groep Algorithm Desgin flink gekrompen is .
Ook de categorie Hardware is enigszins kleiner geworden . De verklaring voor de afname van
deze getallen en de daling van het totale aantal FTEs kan verklaard worden door de
activiteiten van de afdeling Predevelopment . Naar alle waarschijnlijkheid zijn de
ontwikkelingen die deze afdeling voor Components uitvoerde in 2004 tevens tot de eigen
activiteiten van Components gerekend, gezien de nauwe samenwerking tussen beide groepen .
Op grond van deze gegevens kan gesteld worden dat er geen goed gefundeerde uitspraken
gedaan kunnen worden over de Components groep . Hiertoe is een analyse van de afdeling
Predevelopment noodzakelijk .

Voor MIT zijn de volgende gegevens beschikbaar (tabel 6 .10) :

. . •. :-

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

.
00 •

0,0

.
00

1,0
Algorithm Design 33,5 9,5
HW System and Component Engineering and Testing 0,0 5,0
SW System and Component Engineering and Testing 203,5 297,4
Mechanics 0,0 0,0
System Architecture and Design 34,0 28,0
Other 59,0

0

0,0

409

Tabel 6. /0: Competentiecategorieën BUMIT2004 & 200S
Zoals gezegd verschaft ook hier de categorie Other een vertekend beeld . Desalniettemin is het
duidelijk dat MIP enigszins gegroeid is . Ondanks de groep Other kan worden gesteld dat de
groei van de groep Software een feit is . De categorie Algorithm Design daarentegen is kleiner
geworden. Outsourcing van bepaalde softwarematige competenties aan Bangalore lijkt
hiervan de reden .

6 .4 .4 Nadere analyse
Om meer concrete uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van bepaalde activiteiten
zal een nadere, meer diepgaande analyse van twee bepaalde groepen worden uitgevoerd . Deze
deelanalyse heeft de volgende doelstellingen :

• Het verkrijgen van dezelfde soort kwalitatieve en kwantitatieve informatie zoals
gevonden is bij de ontwikkelafdelingen ;

• Het optimaliseren en intensiveren van enkele samenwerkingsverbanden van deze
twee groepen ;

De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat deze groepen goed vergelijkbaar zijn. Hiertoe
komen de volgende groepen in aanmerking .

De subafdelingen van de BUs CV en GXR:
• de systeemontwerpgroepen (Systems en System Design) ;
• de softwaregroepen ;
• de hardwaregroepen (E&M Engineering en Hardware & Mechanics) .
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De subafdelingen van de BUS Components en MIT :

• de softwarecomponentgroepen (DIH en MIP) ;
• de systeemontwerpgroepen (System Design en System Engineering) ;
• validatie en verificatie (VISI en Test Management & Interoperability) .

Na overleg en discussie met een aantal betrokkenen is besloten dat de groepen MIP van de
BU MIT en DIH van de BU Components twee zeer interessante groepen zijn die in
aanmerking komen voor nadere analyse . Beide groepen produceren softwarecomponenten en
platformen en zijn qua structuur goed te vergelijken . Hiertoe zullen kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten worden bekeken . Het volgende hoofdstuk zal deze analyse verder
behandelen .
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7

7.1 INLEIDING

ANALYSE : D I H EN M I P

Dit hoofdstuk zal de analyse beschrijven van de groepen Digital Image Handling (DIH) van
de BU Components en het Medical Imaging Platform (MIP) van de BU MIT .

De analyse is gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens . De kwalitatieve
gegevens zijn het resultaat van semi-gestructureerde interviews met :

• de programmanagers van de onderzochte groepen ;
• enkele projectmanagers van de klanten van deze groepen .

De kwantitatieve data is louter afkomstig uit interviews met de programmanagers van beide
onderzochte groepen . Alle interviews zijn gehouden in de maanden juli, september en
oktober 2005 .

Zoals in het vorige hoofdstuk al besproken kent deze deelanalyse de volgende doelstellingen :
• het identificeren van mogelijke samenvoeging of hergebruik van bepaalde technische

kerncompetenties, zowel met betrekking tot andere ontwikkelgroepen als de
onderzoeksgroepen onderling ;

• het analyseren van de samenwerkingsverbanden van deze twee groepen met
betrekking tot elkaar en hun klanten .

Om deze doelen te bereiken zal de volgende aanpak worden gehanteerd :
1 . Allereerst zal een inleidende beschrijving van beide groepen worden gegeven met

betrekking tot de organisatorische aspecten, producten en ontwikkelingen ;
2. Vervolgens zullen de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van beide groepen met

betrekking tot hun technische kerncompetenties geanalyseerd worden ;
3 . Hieropvolgend zal de nadruk liggen op de samenwerkingsrelatie en -processen van

beide groepen met hun klanten ;
4. Tenslotte zullen de nodige conclusies worden getrokken met betrekking tot

bovenstaande doelstellingen . ' -

De gegevens in de paragrafen 7 .2, 7.3 en 7.4 zijn verkregen aan de hand van interviews met
de programmanagers van beide afdelingen . De gegevens in paragraaf 7 .5 zijn verkregen aan
de hand van interviews met de programmanagers van beide onderzochte afdelingen en een
viertal project managers van de BUs CV en GXR .

PHILI PS

KWALITATIEVE & KWANTITATIEVE
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7.2 ORGANISATIE, PRODUCTEN, EN KLANTEN

7 .2 .1 Digital Image Handling
DIH maakt systemen en subsystemen . Voor specifieke apparatuur gebruikt DIH generieke
componenten en voegt hieraan haar eigen realtime componenten toe . Vervolgens integreert
zij de componenten tot een werkend geheel . Tenslotte kan de afnemer op dit systeem zijn
eigen applicaties installeren .

De groep DIH is ongeveer 70 personen groot . Een deel van de softwareontwikkeling wordt
uitbesteed aan Bangalore, waar ongeveer 12 personen voor DIH werken . Hier wordt vooral
gewerkt aan de generieke componenten in samenwerking met de MIP-groep die daar
aanwezig is, zodat de expertise gecombineerd kan worden . Vooral hardwareontwikkeling,
maar ook een deel softwareontwikkeling (driver software en board support packages) wordt
uitbesteed aan Technolution, waar DIH een nauw samenwerkingsverband mee onderhoudt .

De afnemers van DIH zijn de BUs GXR en CV . Voor CV levert zij een flink deel voor het
zogenaamde Rocketsysteem (de Allura productfamilie) . Voor dit Rocketsysteem levert zij :

• de image processing pipeline : zowel hardware (het PC platform, PC's voor de PC-
architectuur en alle verdere benodigde hardware) als software ;

• een groot deel van de software-infrastructuur (het chassis van de software) .

DIH levert het control platform en alle imaging software, waaronder ook special processing,
wat inmiddels op een eigen platform loopt .

Voor GXR levert DIH een compleet systeem dat zowel acquisitie als viewing doet . Ook
wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe variant van een flat-detector systeem : Crisp. Crisp
is een nieuw PC Platform voor realtime" image processing. Dit systeem is het eerste systeem
van DIH dat volledig op software gebaseerd is . De technologie die hierbij van belang is heet
Lite. Lite zorgt ervoor dat harde realtime requirements geïmplementeerd kunnen worden,
zonder gebruik te maken van andere zaken dan het Windows besturingssysteem .

De DIH-groep is binnen 12 maanden van CMM12 2 naar CMM 3 gegaan, wat binnen PMS
een record is. Dit heeft als reden dat deze groep veel aandacht besteedt aan haar processen .
Zo ook heeft zij de gemiddelde doorlooptijd van haar projecten teruggebracht naar een
gemiddelde van één jaar (2 Speed 1-programma) .
Een veel voorkomend probleem is het capaciteitstekort binnen DIH, omdat onder andere
CV veel aanspraak maakt op deze groep . Kwaliteitsborging is echter van groot belang, dus
daarom kunnen niet alle projecten aangenomen worden .

11 Met realtime wordt binnen de gegeven context bedoeld dat de oog-hand co~rdinatie van de gebruiker
gegarandeerd moet zijn. Dit houdt in dat de reactiesnelheid van een dergelijk systeem maximaal 100 ms mag
bedragen.
12 CMM staat voor Capability Maturity Model . Dit is een methode voor kwaliteitsverbetering bij
softwareontwikkeling en bestaat uit 5 oplopende levels .
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7 .2 .2 Medical Imaging Platform

Eén van de afdelingen van de ontwikkelgroep van MIT is de afdeling C&S (Components and
Services). C&S is verantwoordelijk voor de standaardisatie van software, gegevensuitwisseling
en user interfaces en bestaat respectievelijk uit MIP, User Interoperability en UI
Harmonization. MIP ontwikkelt een generiek softwareplatform voor alle BUS van PMS . Dit
platform bestaat uit generieke componenten waar de specifieke software van de verschillende
machines naast, tussengezet of bovenop gebouwd kan worden .

In het verleden (vóór 1998, het oprichtingsjaar van de MIP-groep) ontwikkelden alle BUS
binnen PMS ál hun eigen software . In principe zat (en zit) er niet veel verschil in tussen de
software voor de verschillende modaliteiten . Alleen de high (top)-level software is wezenlijk
anders. Wanneer verschillende apparatuur van PMS in één ziekenhuis geplaatst wordt en
deze apparatuur met elkaar moet communiceren, ontstaan er vaak problemen, onder meer
door de verschillen in software en standaarden . Een generiek platform biedt hier dan
uitkomst, omdat meer efficiëntie en meer consistentie wordt bereikt . Uit deze behoefte is de
groep MIP ontstaan .

Een softwareplatform voor een medical imaging modaliteit bestaat uit de volgende
componenten :

• Base: de generieke onderlaag ;
• Connectivity : zorgt voor de communicatie ;
• System Services ;
• Database: voor opslag en opzoeken ;
• Viewing: weergave van de beelden;
• FSF Net: een Field Service Framework ;
• Integrated Application Components .

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de opbouw en samenhang van deze
softwarecomponenten . Momenteel maken alle BUS wel op enige wijze gebruik van de
software van MIP, zij het in verschillende mate . Sommige BUS maken al gebruik van veel
componenten van het platform, andere BUS maken wellicht nog maar gebruik van één
component. In bijlage 3 is tevens een overzicht gegeven van de mate waarin de verschillende
BUS momenteel gebruik maken van de platformcomponenten .De BU MR is reeds
vergevorderd met het gebruik van MIP componenten .

Vooral jonge of recentelijk overgenomen BUS (bijvoorbeeld Molecular Imaging) maken nog
in mindere mate gebruik van MIP. Momenteel kunnen de BUS nog verschillende redenen
hebben om niet geheel gebruik te maken van het platform van MIP . Enkele bekende redenen
zijn :

• BUS zijn bang om een stuk controle over hun ontwikkeling kwijt te raken ;
• BUS hebben nog niet 100% vertrouwen in het platform ;
• Het vereist veel investeringen (tijd en geld) om een technology swop te

bewerkstelligen ;

Het is de bedoeling dat in de toekomst (rond 2008) alle groepen binnen PMS die bezig zijn
met de ontwikkeling van software gebruik maken van het generieke platform dat ontwikkeld
wordt voor MIP.

De groep MIP Best is ongeveer 50 personen groot. Dit zijn vooral software engineers en
architecten . MIP is opgedeeld in Engineering, Programma Management, Project Management
en MIP Support.
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Binnen MIP Support zitten personen die het aanspreekpunt vormen wanneer klanten
problemen hebben met integratie van componenten . Tevens nemen zij deel aan Bèta
Testing. Tevens zit in Bangalore een grote groep software engineers . De groep in Bangalore
die zich bezig houdt met de ontwikkeling van low-level componenten van het platform is 60
personen groot. Dit is ongeveer 60% van de totale ontwikkeling van de software binnen MIP .
Deze uitbesteding is in eerste instantie begonnen met test software . Dit groeide al snel uit tot
het compleet uitbesteden van de component Connectivity . Later zijn hier de componenten
Databases en System Services bijgekomen. Het is de bedoeling dat onderste lagen van het
platform zoveel mogelijk aan Bangalore worden uitbesteed . De hogere lagen die dichter bij
de klinische praktijk en applicaties zitten zullen in Best ontwikkeld blijven worden,
waaronder de componenten Viewing en Integrated Application Components . Klinische
expertise (domeinkennis) is in Best veel meer aanwezig dan in India, waar juist veel
technische expertise aanwezig is .
In de nabije toekomst zal er een Amerikaanse groep formeel aan MIP worden toegevoegd,
vooral om capaciteitstekorten op te vangen . Ook worden er steeds meer innersource
initiatieven genomen, waarbij een deel van de ontwikkeling van de platformcomponenten in
samenwerking wordt gedaan met de softwaregroepen van de BUs binnen PMS .

Eén van drie belangrijkste hindernissen binnen de ontwikkeling van MIP is het
capaciteitstekort. Hierdoor moeten er met interne afnemers afspraken worden gemaakt over
welke projecten wel of niet uitgevoerd kunnen worden .
Andere problemen zijn de integratieproblemen die ontstaan bij klanten . Deze komen altijd
voor. De vraag is waar dit aan ligt . Wellicht zijn zaken als testen niet optimaal of zijn deze
problemen misschien niet onoverkoombaar . Dit behoeft in ieder geval verbetering . Een derde
punt is dat de samenwerking met Bangalore soepeler zou kunnen .

7.3 TECHNISCHE KERNCOMPETENTIES

7 .3 .1 Kwalitatieve beschrijving
DIH
De belangrijkste technische kerncompetenties van DIH hebben betrekking op software, met
name Systeem Architectuur en Ontwerp . De hardware discipline krijgt een steeds meer
ondergeschikte rol, met name in omvang.

DIH streeft ernaar steeds meer gebruik te maken van herbruikbare softwarecomponenten en
begint zich steeds meer te richten op de ontwikkeling hiervan, in plaats van het ontwikkelen
van complete systemen en subsystemen, zoals bij het Rocketsysteem .
De groep DIH bezit technische kerncompetenties met betrekking tot realtime image
processing. Dit manifesteert zich op twee manieren :

1 . het ontwikkelen van de software voor realtime image processing;
2 . het kunnen vertalen van algoritmes naar een implementatie die puur op hardware

gebaseerd is .
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Hier liggen belangrijke deelcompetenties aan ten grondslag :

• De expertise van de softwaregroep van DIH verschuift langzaam van controlprocessing
(software die gewoon reageert op wat de gebruiker doet) naar dataprocessing, (de
software verwerkt zeer snel gegevens, zodat deze geoptimaliseerd dient te worden) .
Het is voor software engineers hierbij van belang dat zij zich bewust zijn van het feit
dat het schrijven van goede functionele software niet per se inhoudt dat deze goed
presteert, wanneer het gaat om realtime image processing .

• Een tweede belangrijke competentie van DIH is het kunnen tunen/fijn afstemmen
van besturingssystemen voor specifieke doeleinden .

• Tenslotte is het van belang dat er expertise is aangaande het integreren van de
verschillende componenten en subsystemen .

MIP
De technische kerncompetenties van MIP kunnen worden ondergebracht onder de volgende
beschrijving: het kunnen realiseren en onderhouden van één consistent softrvareplatform voor PMS .
Binnen Best worden momenteel technische kerncompetenties opgebouwd met betrekking tot
Viewing, Integrated Application Components en Architectuur . Het platform is gebaseerd op
software van Microsoft. In de toekomst zal Microsoft steeds met nieuwe platformen op de
markt komen. MIP volgt Microsoft voor wat betreft softwaretechnologieën . Het is dus van
belang qua competenties continu mee te groeien met deze nieuwe technologieën .

Andere soorten competenties die van belang zijn voor MIP, zijn het goed in banen kunnen
leiden van samenwerkingsverbanden, zoals de innersource initiatieven, en het kunnen
optimaliseren (automatiseren en versnellen) van het testen van nieuwe releases van nieuwe
platformen .

Technische kerncompetenties met betrekking tot de Base, Connectivity, System Services en
Database worden steeds meer afgebouwd, omdat deze aan Bangalore worden uitbesteed .

7 .3 .2 Kwantitatieve beschrijving
Aan beide groepen is gevraagd (juli 2005) om de kwantitatieve gegevens te leveren bij de
Competentiecategorieën . Zie tabel 7.1 en figuur 7.1 voor de resultaten .

. .- • . D . • .

Medical Physics, Clinical Science, Application knowledge

D

0,0 0,0%

•

0 0,0%

Algorithm Design I 1,2% 0 0,0%
HW System and Component Engineering and Testing 10 11,9% 0 0,0%
SW System and Component Engineering and Testing
- Best 43 51,2% 43 37,1%
- Bangalore 12 14,3% 63 54,3%
Mechanics 2 2,4% 0 0,0%
System Architecture and Design 8 9,5% 7 6,0%
Other (service innovation & project management)

•

8 9,5%

00 • .
3 2,6%

00 .

Tabel 7. /: Kwantitatieve gegevens Competentiecategorieën DIN en MIP
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DIH 2005

System Other
A&D 10%
10% \ A1111[ -̀-v- Hardware

Mechanics

n o/
v7o

Hardware

Software

Best

37%

Tabel 7. /: Kwantitatieve gegevens competentiecategorieën DIN en NIP

Uit boevenstaande gegevens is direct duidelijk dat MIP een zeer groot deel van haar
ontwikkeling uitbesteed aan Bangalore (54%) . Beide groepen hebben echter een even grote
software afdeling in Best (beide 43 FTEs) . Ook de System Design en Architecture categorieën
van DIH en MIP zijn absoluut gezien bijna even groot (respectievelijk 8 en 7 FTEs). Verder is
duidelijk dat MIP geen hardware competenties bezit, in tegenstelling tot DIH, dat complete
subsystemen levert en dus ook benodigde hardware .

7 .4 SOORTGELIJKE ONTWIKKELINGEN

7 .4 .1 D I H
DIH maakt bij het ontwikkelen van realtime imaging software gebruik van de re-usable
softwarecomponenten van MIP . DIH voegt hier volgens een zogenaamde realtime pipeline
aan toe. Zij maken dus alle componenten die nodig zijn om realtime processing te realiseren .
De Lite-technologie is hier een voorbeeld van . DIH is bezig alle realtime componenten
generiek te maken, zodat ze alleen nog maar getuned hoeven te worden op de betreffende
applicatie .

Juist de systeemgroepen zijn vaak nog bezig met vergelijkbare technische kerncompetenties,
zoals de groepen GXR Hamburg en GXR Best . Hier worden ook componenten gebouwd
voor image processing, wat vaak trager verloopt dan de ontwikkelingen bij DIR . Dit heeft
met name te maken met het feit dat dit juist één van de belangrijkste technische
kerncompetenties is van DIK DIH ontwikkelt juist géén componenten die al door MIP
worden ontwikkeld, omdat de samenwerking, naar eigen zeggen, optimaal is . DIH ontwikkelt
alleen de realtime componenten die aanvullend zijn op de generieke componenten van MIP .

Er wordt momenteel wél onderzocht of de ontwikkelingen van DIH interessant kunnen zijn
voor andere BUS naast CV en GXR, zoals MR, CT, Ultrasound en EP . Een hindernis hierbij
is dat veel groepen niet bijster positief staan tegenover zaken die niet zelf ontwikkeld zijn (het
not-invented-here syndroom). Juist een belangrijk verschil tussen MIP en DIH is dat de MIP
op basis van non-profit opereert en haar componenten gewoonweg beschikbaar stelt . De BU
Components heeft echter wel een winstoogmerk . Het is dus vaak onduidelijk in hoeverre de
gebruikte componenten van MIP doorberekent moeten worden aan de klanten van DIK

PHILIPS
MIP 2005
Algorithm Medical

Other Design `Physics, etc .
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7 .4 .2 M I P

Veel BUs ontwikkelen nog steeds zelf platformcomponenten en maken nog weinig gebruik
van de MIP componenten. In principe zijn deze BUs bezig met dezelfde ontwikkelingen als
de MIP. Het is niet duidelijk hoe deze overlap zich precies manifesteert .

MIP heeft ook veel raakvlakken gehad met de softwaregroep van GXR, omdat daar ook een
platform werd ontwikkeld voor de verschillende X-Ray systemen. Deze componenten waren
afkomstig van de BU Components . Het vroegere Field Service Framework van MIP is daar
tevens afkomstig van. Het is niet duidelijk of er nog steeds raakvlakken zijn met de
softwaregroep van GXR dan wel Components, omdat deze platforminitiatieven uiteindelijk
gestaakt zijn. Er zijn echter wel veel spin-offs uit voortgekomen, die in het platform van MIP
terecht zijn gekomen .

Binnen MIT zijn er grote raakvlakken te constateren . De programmagroep SVE (Standard
Viewing Environment) maakt werkstations (Viewforum) voor Viewing . Hierbij maken ze dan
wel gebruik van componenten van MIP (Connectivity en Database), maar maken nog wel
hun eigen Viewing component, zelfs met verouderde technologieën . Ze maken echter wel
gebruik van een groeipad, zodat ze in de toekomst heel geleidelijk over kunnen gaan op
gebruik van alle relevante MIP componenten . Dit geldt tevens voor meerdere groepen . Het
blijkt moeilijk te zijn om ineens van technologie te wisselen en gebruik te gaan maken van
nieuwe componenten. Wellicht is dit ook een van de redenen waarom men op weerstand
stuit. MIP probeert dit echter wel terug te dringen .

7.5 SAMENWERKING MET INTERNE KLANTEN

De samenwerkingsrelatie van deze groepen met hun interne (Philips-)klanten zal met name
op de volgende punten worden onderzocht :

• Projecten (processen): requirements allignment, roadmaps, support, planning,
maintenance, milestone, etc . ;

• Kwaliteit : met betrekking tot de producten en de oplossing van problemen ;
• Algemene performance als supplier : o .a. snelheid en communicatie .

Beide groepen hebben zowel de BUs CV als GXR als interne klant . Het onderzoek bij de
klanten beperkt zich dan ook tot deze twee klanten . In eerste instantie zal de relatie tussen de
groepen en hun klanten vanuit het eigen perspectief worden belicht. Vervolgens zal worden
bekeken hoe de klanten van de onderzoeksgroepen tegen de samenwerkingsrelatie aankijken .
Tenslotte zullen de nodige conclusies getrokken worden . Voor MIP is alleen gesproken met
CV.

7 .5 .1 Eigen perspectief: DIH
DIH heeft in principe drie klanten : de BUs CV, GXR en EP. Met deze klanten heeft DIH
verschillende samenwerkingverbanden .

CV: het customer-supplier model
DIH is bezig, in samenwerking met CV, om het customer-suppliermodel vorm te geven . Dit
model wordt momenteel door DIH gebruikt om de relaties vast te leggen tussen henzelf en
hun leveranciers, mede voorzien van contracten, contactenpatroon, manier van
communicatie, etc. Dit model is oorspronkelijk aangedragen vanuit de inkoopafdeling .
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De vorm van dit model is afhankelijk van de klant . Het model beschrijft op formele wijze
hoe er op operationeel en strategisch niveau samengewerkt zal worden met de leveranciers .
Belangrijke onderdelen van het model vormen de review-momenten, waarop de voortgang
van de samenwerking wordt bekeken. Dit gebeurt niet alleen op operationeel niveau
(bijvoorbeeld voor de leveringstijd van de producten), maar ook op zakelijk en zelfs op
strategisch niveau, waarbij wordt bekeken hoe de strategische intenties van beide partijen de
samenwerking kunnen verbeteren danwel versterken .
De bedoeling is nu om ditzelfde model toe te passen op de manier van samenwerken tussen
DIH en haar eigen klanten, waarbij zij dus zelf als leverancier optreedt.

Zwart-wit gesteld werd de BU components in het nabije verleden door de componentengroep
CV beschouwd als een verlengstuk van hun eigen ontwikkelafdeling . CV verwachtte van
Components derhalve dus ook onvoorwaardelijke samenwerking . Echter, sinds Components
een afzonderlijke BU is gaan vormen (een zelfstandig profit center), was het nodig om deze
relatie te herzien, omdat Components meerdere klanten had. Het is niet mogelijk om aan alle
exacte eisen van CV te voldoen, omdat Components ook rekening zal moeten houden met
haar eigen capaciteitsplanning. Ondanks het gegeven dat CV de belangrijkste klant is, zullen
er toch meer heldere afspraken gemaakt dienen te worden. De bedoeling is dat de relatie
tussen CV en Components een zelfde formeel karakter krijgt als de relatie tussen
Components en haar eigen leveranciers . Het customer-suppliermodel dient hier vorm aan te
geven. Langzaam maar zeker begint dit model in de samenwerking met CV zijn vruchten af
te werpen, alhoewel CV hier nog aan moet wennen .

GXR: minder formeel
De samenwerking met GXR is nu nog minder formeel dan de samenwerking met CV . Met
GXR wordt alleen een portfolio-overleg gehouden tussen de marketing manager van DIH en
het portfolioteam van GXR, waarbij de programma's worden besproken .

De BU Components wil zich voor haar klanten graag steeds meer presenteren als één
leverancier. Klanten worden met bepaalde klachten niet meer doorverwezen naar een
bepaalde afdeling van Components, maar kunnen hiervoor nu terecht bij de leverancier
waarbij zij klant zijn met betrekking tot een bepaald product . Voorheen werd per component
bekeken welke groep binnen Components hiervoor verantwoordelijk was en moest de klant
zich maar bij deze groep melden .

Hierdoor is het van belang geworden dat er ook binnen Components steeds meer gewerkt
wordt met professionele en meer formele samenwerkingsverbanden . Een struikelblok voor
Components bij GXR vormen klachten met betrekking tot IITV .

Evaluatie van de samenwerking
De samenwerking tussen DIH en haar klanten wordt beoordeeld op vier punten :

• Kwaliteit;
• Coóperatie ;
• Logistiek;
• Prijs (performance) .

In principe scoort DIH bij haar klanten altijd "groen", echter niet op het punt kwaliteit .
Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van kwaliteitskosten : wat hebben de fouten in het
product gekost voor klant? Dit bedrag wordt direct gerelateerd aan de gemaakte omzet en
vormt hiermee een kwaliteitsbeoordeling .
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Kwaliteit van het product wordt steeds belangrijker, omdat klanten hun systemen steeds
sneller geïntegreerd willen hebben, door de druk die wordt opgelegd door de eindgebruikers .
Hierdoor zal de kwaliteit van de geleverde componenten fors omhoog moeten . Hiervoor is
een apart projectteam in het leven geroepen . Ook de vaak niet-geplande verhoogde vraag van
CV legt een druk op de capaciteit van DIH, wat ook niet ten goede komt aan de kwaliteit van
de componenten. Het is zelfs zo dat in kwartaal 3 van 2005 DIH heeft moeten beslissen om
geen nieuwe orders van CV meer uit te voeren, omdat de kwaliteit van de producten
ondermaats dreigde te worden.

Een onderdeel van het customer-supplier model vormt het supplier rating model waarmee
op kwartaalbasis wordt geëvalueerd hoe de leverancier "scoort", met behulp van kleurcodes :
rood is onvoldoende, geel is twijfelachtig en groen betekent goed . Dit rating model
functioneert goed voor Components en past goed bij haar hoge maturity-niveau (getuige het
streven naar de PBE-award en de hoge CMM niveaus) en vormt een objectieve beoordeling .
Daarom heeft Components haar klanten CV en GXR voorgelegd om haar op dezelfde
manier te beoordelen .

7 .5 .2 Klantperspectief CV : DIH
Samenwerkingstraject
De ontwikkelafdeling van CV is opgedeeld in programmateams die elk een deel van de
ontwikkeling van een bepaald product voor hun rekening nemen. Allereerst wordt er op
systeemniveau bepaald welke toekomstige systemen ontwikkeld zullen gaan worden (de
roadmap). Hieruit volgen de requirements voor de uit te voeren projecten en wordt er op
operationeel niveau met verschillende toeleveranciers een project agreement opgesteld .
Dit project agreement wordt wederzijds bekeken en vervolgens ondertekend . In de praktijk
wordt dit echter altijd wat later vastgelegd, gezien de vele formaliteiten . Dit agreement bevat
ook de informatie welke partijen wat en wanneer aan elkaar leveren. Ook worden hierin
afspraken opgenomen met betrekking tot de milestones, integratiestappen en testtrajecten .
Vervolgens wordt er tijdens een project wekelijks een progress meeting gehouden, waarin alles
met betrekking tot de projecten wordt behandeld (o .a. tracking, risk management en
prioriteitenstelling) .
Het is duidelijk dat de huidige samenwerkingsprocessen tussen CV en DIH sinds een jaar een
meer formeel en officieel karakter kennen. De rolverdeling tussen CV en DIH is op papier
vastgelegd, maar is in de praktijk nog moeilijk te volgen .

Aandachtspunten
Na het meest recente afgeronde project met DIH herkent CV met betrekking tot de
samenwerking met deze groep de volgende zaken :

• afspraken worden vaak verzet, soms zelfs weken ;
• producten worden vaak te laat geleverd ;
• communicatie is niet optimaal : CV wordt vaak redelijk laat geïnformeerd met

betrekking tot wijzigingen ;

CV stelt dat deze zaken te maken hebben met de vernieuwde manier van samenwerken
tussen beide partijen en het geheel nog aan een gewenningsproces onderhevig is . Ondanks
het feit dat DIH de letterlijke benedenbuur is van CV, is het toch de bedoeling dat projecten
via meer formele wegen worden belopen. Dit gegeven schijnt enige wrijving te veroorzaken,
omdat veel problemen in het verleden op informele wijze makkelijk werden opgelost (door
even naar beneden te lopen) . DIH heeft nu de rol van toeleverancier, terwijl CV de rol van
afnemer heeft.
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Deze verhoudingen waren voorheen niet aan de orde tijdens de samenwerkingsprocessen . Nu
is het echter de bedoeling dat in de toekomst deze rollen het geheel een formeler karakter
meegeven .

Oorzaken
De huidige problemen met agreements en communicatie hebben te maken met het feit dat
CV een ander soort relatie heeft met DIH dan zij met externe toeleveranciers (buiten Philips)
heeft. CV heeft de verantwoording haar externe toeleveranciers te voorzien van álle
requirements : hierbij is het Phobos-project (het huidige CV-project) in zijn geheel
verantwoordelijk voor alle fasen van het project . Bij de samenwerking met DIH werkt dit
anders. Het voortraject (de aanlevering van requirements) verloopt op een andere manier : de
informatie met betrekking tot de requirements krijgt DIH niet rechtstreeks van CV . Dit komt
omdat mensen van DIH in System Design-teams of Architectuur-teams van CV zitten . Deze
teams bepalen grotendeels de inhoud van toekomstige projecten . Op deze manier weet DIH
al wat de requirements zijn en hebben zij hier dus ook invloed op . De verhoudingen en
distributie van verantwoordelijkheden zijn dus op een andere manier vormgegeven dan in
een relatie met een externe toeleverancier . Ondanks het feit dat de gehele samenwerking dus
een steeds officiëler karakter krijgt, blijft het voortraject toch anders lopen dan met de externe
toeleveranciers . Het is niet duidelijk of dit ook zo zal blijven .

Verbeteringen
Ondanks het gegeven dat het samenwerkingsproces steeds beter verloopt, heeft CV toch de
behoefte om bepaalde zaken in het vervolg strakker af te spreken . De integratie van de
producten van DIH verloopt over het algemeen prima . In principe noemt CV de technische
competentie van DIH goed .
Ten aanzien van de afgesproken milestones in het huidige project agreement zijn er dit jaar
vertragingen voorgekomen. Ook het project agreement zelf was niet goed geregeld, omdat dit
veel te laat geautoriseerd werd . Dit is momenteel beter geregeld (Rocket Project B2) . Ook de
milestones worden nu beter gevolgd .
CV gebruikt voor de beoordeling van DIH een zelfde formulier als zij gebruikt voor de
beoordeling van externe (niet-Philips) toeleveranciers . Aan het eind van een project wordt een
evaluatie gehouden waarbij dit feedback formulier wordt ingevuld . De beoordeling wordt
uitgevoerd door projectmanagers en inkopers . DIH scoort momenteel onvoldoende op veel
beoordelingspunten . Het is echter de eerste keer dat CV DIH op deze wijze beoordeelt . Het
is nog niet duidelijk op welke manier de uitslag tot bepaalde verbeteringen moet leiden . Een
voorbeeld van een dergelijk formulier is te vinden de bijlagen (bijlage 1) . De samenwerking
tussen CV en DIH is momenteel stukken beter dan tijdens het voorgaande project .

7 .5 .3 Klantperspectief GXR: DIH
Samenwerkingsproces
Vanuit de businessteams wordt allereerst bezien wat commercieel gezien de vraag is aan de
toeleveranciers (commerciële requirements), zo ook aan DIK Dit wordt afgestemd met de
product manager van DIH en hieruit volgt een roadmap . Op basis van deze roadmap worden
projecten opgesteld om deze te gaan realiseren . Voor deze projecten zijn twee soorten
documenten van belang :

• een gedetailleerder overzicht van de requirements (product requirement
specifications) ;

• het project agreement .
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In het project agreement zijn de werkwijzes, de manier van organisatie, de manier van
communicatie, de milestones (deliverables), de kosten en de te verwachten service en
maintenance opgenomen. Het project agreement vormt dus een soort contract tussen
supplier en klant.

Aan beide zijden van de samenwerking wordt vervolgens een project opgestart . Beide
projecten bereiden een management review voor, waarbij de toekomstige plannen op tafel
worden gelegd en beoordeeld worden door de managers van beide projecten . Wanneer hier
een "go" voor wordt gegeven, worden de projecten ten uitvoer gebracht .

Sterktes en zwaktes
GXR noemt DIH gemotiveerd en resultaat gericht . Ook wordt DIH gewaardeerd voor het
aangaan van bijzondere uitdagingen, zoals met het Crisp/Fluxus-project, waarbij een
moeilijke uitdaging binnen de gestelde vijf maanden werd aangegaan en uitgevoerd .

Een zwak punt van DIH is het roadmapping proces . GXR en DIH ontwikkelen momenteel
beide een zelfde soort image processor . De afstemming van bepaalde ontwikkelcompetenties
met andere groepen is te minimaal . Het Crisp-project is tevens gestart terwijl er nog geen
klanten waren voor de producten . Het afstemmen van een geschikte roadmap met de klanten
ontspoord vaak. GXR is ervan overtuigd dat de efficiëntie vergroot kan worden wanneer er
meer en beter wordt samengewerkt met betrekking tot de ontwikkelcompetenties .

Evaluatie
Bij GXR worden vanuit initial purchasing momenteel geen audits uitgevoerd voor interne
suppliers, echter wel voor externe suppliers .

7 .5 .4 Eigen perspectief : MEP
Productrealisatie-proces
De productreleases van MIP vinden plaats aan de hand van een heartbeat-model. Dit houdt
in dat tweemaal per jaar een nieuwe release wordt uitgebracht . Van januari tot en met juni
heeft MIP een realisatieproject en -traject. Eind juni is de opleverdatum. Hetzelfde gebeurt
van juli tot en met december. Een groot voordeel voor de klanten is dat de timing van MIP
vaststaat : ze kunnen er vanuit gaan dat er sowieso twee releases per jaar worden gedaan .

Tijdens een realisatietraject wordt al een inventarisatie en voorbereiding gedaan voor het
volgende realisatietraject . Er lopen dus altijd twee activiteiten parallel : de daadwerkelijke
realisatie van projecten en de voorbereiding op de volgende projecten. Een derde activiteit
die ook hieraan parallel loopt is maintenace.
Het eerste dat tijdens de voorbereiding gebeurt is het opstellen van een roadmap, dat op
steering committee-niveau wordt gepresenteerd . Alle klanten mogen en kunnen continu
productrequirements aangeven, die aan de requirementsdatabase worden toegevoegd . Aan de
hand van de roadmap en de requirementsdatabase wordt een eerste scoping-voorstel
opgesteld. Dit voorstel wordt in nauw overleg met de klanten besproken, waaruit uiteindelijk
middels een consensusmodel het uiteindelijke voorstel wordt opgesteld . De requirements
worden in samenwerking met de klanten vastgelegd, dus van customer requirements naar
product requirements naar product requirements specifications . Daarnaast wordt er nog een
projectplan gemaakt van hoe een en ander aangepakt zal worden voor wat betreft
communicatie, meetings en samenwerkingsaspecten. Voor iedere klant wordt tevens een
aparte appendix gemaakt, waarin belangrijke overeenkomsten zijn vastgelegd, die aan het
projectplan wordt toegevoegd .
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Hierin staat onder meer van welke functionaliteiten de klant gebruik zal gaan maken en
waarop ze op mogen rekenen, ook voor wat betreft de maintenance .

MIP probeert tijdens het voorbereidingstraject goed te onderkennen welke klant de
functionaliteit van MIP het hardst nodig heeft en koppelt hiermee haar realisatietraject aan de
activiteiten van de klant .

Eén van de sterke punten van MIP is haar huidige hartbeat-model . MIP legt zich op de lange
termijn niet vast, maar in staat om tweemaal per jaar haar producten te actualiseren,
continueren en nauwkeuriger af te stemmen, daar waar het nodig is . Een ander belangrijk
aspect waar MIP veel aandacht aan schenkt is maintenance . Hier worden voldoende resources,
kennis en tijd voor beschikbaar gemaakt, omdat MIP maintenance als een continu proces
ziet .

Aandachtspunten
MIP had in 2003 en 2004 een chronisch tekort aan kennis met betrekking tot de
functionaliteit van de MIP componenten in de producten van haar klanten . Ondanks dat
MIP heeft getracht hier het hoofd aan te bieden, blijft "het wat verder weg van de klant
staan" een hindernis .

Een ander punt is dat MIP haar producten levert vanuit een componentenvisie . De klant
heeft echter behoefte aan een grotere integratie van de componenten van MIP . MIP heeft dit
probleem onderkent en ziet de levering van haar geïntegreerde componenten steeds meer als
een semi-final product, als platformfunctie . Een nadeel hierbij is echter dat de volledige
productarchitectuur van de klant op de MIP-architectuur gebaseerd moet zijn . Dit is aan de
ene kant een groot voordeel, omdat er zo productfamilie architecturen ontstaan voor heel
PMS. Aan de andere betekent dit dat de bestaande producten stapsgewijs omgevormd dienen
te worden en dit vergt grote investeringen .

Evaluatie van de samenwerking
MIP stuurt tweemaal per jaar een questionnaire rond, om zo de samenwerking te toetsen .
Punten die hierbij onder meer van belang zijn :

• Hoe bevredigend was de samenwerking?
• In welke mate in er aan de verwachtingen voldaan?
• Hoe was de kwaliteit van de levering?
• Waar moet in de toekomst meer aandacht aan gegeven worden?

Positieve punten die klanten over MIP te melden hebben is dat MIP duidelijk, transparant en
voorspelbaar is . Negatieve punten zijn dus onder meer de integratieproblematiek (inclusief
investeringen) en de complexiteit die hierbij komt kijken .
Het streven van MIP is om naar grotere functionele blokken toe te werken, ofwel het
afleveren van compleet geïntegreerde platformen .

7 .5 .5 Klantperspectief CV : MIP
CV gebruikt componenten van MIP op het gebied van Connectivity en Field Service
Framework. Met een halfjaarlijkse hartbeat levert CV een cardiovasculair systeem op . De
software voor die systemen bestaat voor een groot gedeelte uit een bepaalde versie van MIP
componenten. Na een onbepaald aantal projecten worden telkens de nieuwe versies van de
MIP componenten ingebracht .
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Samenwerkingsproces
Allereerst worden de requirements aan MIP met betrekking tot hun componenten geleverd .
Vervolgens worden ook alle enige prioriteitsdiscussies gehouden met betrekking tot de
requirements die in nieuwe versies van de MIP componenten ingebracht dienen te worden .
Wanneer er voldoende nieuwe requirements in de MIP componenten ingebracht zijn, wordt
besloten deze nieuwe componenten in een volgend project te integreren . De heartbeat
releases van MIP en CV lopen niet synchroon .

Aandachtspunten
Het blijkt dat mensen bij CV vaak veel energie moeten stoppen in het oplossen en het doen
erkennen van problemen met betrekking tot de MIP componenten . Er is vaak veel onderzoek
en overredingskracht nodig om aan te tonen dat bepaalde problemen gehuisvest zijn in de
componenten van MIP . MIP heeft volgens CV een bepaalde mindset : softwareproblemen
blijven bij CV liggen totdat bewezen is dat ze toch echt hun oorsprong hebben in de MIP
componenten .
Zelfs nadat duidelijk is dat bepaalde problemen door MIP opgelost dienen te worden, is het
nog maar de vraag of dit ook binnen een gestelde termijn zal gebeuren . Volgens CV kampt
MIP met chronische capaciteitsproblemen . Ondanks het feit dat MIP vaak goede wil toont
worden problemen vaak niet binnen de afgesproken tijd opgelost .

De functionaliteit van de MIP componenten past vaak ook niet goed in de systemen van CV .
Dit heeft te maken met het feit dat MIP haar componenten test in een omgeving die vaak
totaal anders is dan de daadwerkelijke omgeving (context) van een systeem van CV (of andere
klanten). Hierdoor is de kwaliteit van de componenten van MIP in de ogen van CV vaak
slecht te noemen, terwijl de componenten bij MIP zelf wél goed getest kunnen zijn . Hierdoor
kost het veel moeite om de MIP componenten werkend te krijgen .

Als antwoord op dit probleem begint MIP langzamerhand steeds meer testcases van klanten
onder te brengen in hun eigen testomgeving (regressieset) . Een tweede verbetering is dat MIP
al vóór de releasedatum van een product zogenaamde Work-in-Progress- leveringen uitbrengt
(WIPs), zodat problemen al vroegtijdig aangepakt kunnen worden . Hier is echter niet altijd
tijd voor beschikbaar . CV schetst de oorzaak van de problemen als inlevingsproblemen : de
wereld waarin de MIP componenten ontwikkelt en getest worden verschillen vaak teveel van
de wereld van de klanten die deze componenten in hun systeem willen integreren .

Een ander punt is het onderhoud van de MIP componenten. Ondanks het feit dat MIP veel
tijd in maintenance stopt, heeft CV het idee dat de capaciteit te laag, omdat MIP ook veel
klanten heeft waaraan zij maintenance moet toewijzen . Dit heeft ook te maken met het
gegeven dat CV nog lange tijd met bepaalde oudere versies heeft gewerkt en hier moeilijker
maintenance voor te krijgen is .
Als positief punt is de levering van support aan te wijzen . Meestal worden snel en doelbewust
de benodigde antwoorden verkregen .

Voor het beoordelen van de samenwerkingsrelatie verstuurd MIP halfjaarlijks een
beoordelingsformulier naar haar klanten. Het is niet duidelijk voor CV wat hiermee gedaan
wordt, omdat er verder niets wordt teruggekoppeld . CV heeft hier echter wel behoefte aan,
omdat zij hier redelijk wat tijd in investeert . Ook de Quality Assurance afdeling van CV
beoordeelt MIP, voornamelijk op het gebied van kwaliteitsborging .
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7 .6 BEVINDINGEN

PHILI PS

Met betrekking tot de analyse van de groepen DIH en MIP kunnen de volgende bevindingen
worden geconstateerd. Deze bevindingen zijn onderverdeeld op basis van de gestelde
doelstellingen aan het begin van dit hoofdstuk .

7 .6 .1 Samenvoegen en integreren van technische kerncompetenties
Bangalore
De samenwerking tussen de softwaregroepen van DIH en MIP in Bangalore is vergevorderd
met betrekking tot low-level software componenten : Base, Connectivity, System Services en
Database. De softwaremensen van beide groepen werken in Bangalore nauw samen aan de
ontwikkeling van softwarecomponenten die bestemd zijn voor de groepen in Best .

Soortgel~ke technische kerncompetenties
Er is bij beide groepen niet geheel bekend welke soortgelijke technische kerncompetenties bij
andere BUs ondergebracht zijn . Beide groepen weten dat de systeemgroepen bezig zijn met
soortgelijke ontwikkelingen. Het is alleen niet duidelijk welke ontwikkelingen dit precies zijn .
Het is echter wél bekend dat zowel DIH als de ontwikkelafdeling van GXR bezig zijn met de
ontwikkeling van soortgelijke image processoren .

Weerstand
Beide onderzoeksgroepen zijn hard bezig om hun klantenkring en afzet te vergroten . Hierbij
stuiten zij echter op bepaalde weerstand :

• Gevoel van verlies van controle ;
• Minder vertrouwen ;
• Technology swop vraagt veel investeringen en tijd .

Generieke producten
Zowel DIH als MIP zijn bezig met het meer generiek maken van hun producten . DIH streeft
naar de ontwikkeling van generieke realtime componenten in plaats van de ontwikkeling van
complete (sub)systemen. MIP wil in de toekomst complete platformen gaan ontwikkelen en
leveren in plaats van losse, generieke componenten .

Innersource
MIP ontplooit steeds meer innersource initiatieven . Hierbij worden bepaalde delen van de
ontwikkeling van platformcomponenten in samenwerking gedaan met de softwaregroepen
van de systeem-BUs binnen PMS .

7 .6 .2 Mogelijke leereffecten
Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens zijn positieve en minder positieve punten
geconstateerd voor het kunnen bewerkstelligen van mogelijke leereffecten . Deze punten
hebben betrekking op zowel de groepen zelfals hun samenwerking met hun klanten CV en
GXR.

DIH
Kwaliteitsverbetering softwareontwikkeling
De groep DIH heeft een grote focus op de ontwikkelingprocessen binnen de afdeling .
Voorbeelden hiervan zijn het 2 Speed 1-programma en de overgang van CMM2 naar
CMM3 .
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CSM
Het customer supplier model dat DIH hanteert bij de samenwerking met hun eigen
leveranciers, wordt sinds een jaar ook toegepast op de samenwerking tussen DIH en haar
klant CV. Het blijkt echter dat CV nog in grote mate moet wennen aan de nieuw ontstane,
meer formele verhoudingen die dit model voorschrijft. Dit leidt momenteel nog tot enige
onvrede bij CV. Er wordt vanuit gegaan dat dit in de toekomst steeds beter zal gaan en
uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen .

Kwaliteit
DIH scoort niet altijd goed bij de klantbeoordelingen met betrekking tot de kwaliteit van hun
producten. De integratie van de componenten in de complete systemen van hun klanten
verloopt niet altijd even soepel en kost klanten vaak veel geld . Hiertoe stelt DIH dat de
kwaliteit van haar producten fors omhoog moet . CV stelt dat de technische competenties van
DIG gewoon goed te noemen zijn .

Communicatie
Aandachtspunten voor DIH met betrekking tot de communicatie met hun klanten zijn :

• het strakker plannen van afspraken (zodat ze niet verzet hoeven te worden) ;
• het beter nakomen van afspraken (o .a. milestones) ;
• het tijdig doorgeven van wijzigingen ;

Deze punten zijn waarschijnlijk het gevolg van de nieuwe manier van samenwerken .

Roadmapping
Het roadmappingproces van DIE lijkt niet optimaal doorlopen te worden .GXR denkt dat er
veel tijd en geld bespaart kan worden als hier DIH hier meer aandacht aan zou schenken en
de roadmaps beter zou afstemmen op andere groepen . Momenteel ontspoort deze
afstemming vaak .

MIP
Integratie van producten
De componenten van MIP leveren vaak problemen op wanneer zij geïntegreerd moeten
worden in de systemen van hun klanten . Deze problemen zijn te wijten aan een minder
goede inleving van MIP in de functionaliteit van hun componenten in de systemen van hun
klanten. Hierbij speelt de omgeving waarin de componenten getest worden ook een rol . Deze
lijkt vaak niet goed genoeg op de daadwerkelijke omgeving in de systemen van de klanten .
MIP probeert dit te verbeteren door WIPs uit te brengen en meer testcases van klanten onder
te brengen in hun eigen testomgeving .

Heartbeat model
Het continu uitbrengen van halfjaarlijkse nieuwe releases ziet MIP als één van haar sterke
punten. Tweemaal per jaar worden de producten geactualiseerd, gecontinueerd en beter
afgestemd op de systemen van de klanten .

Maintenance en support
Ondanks dat MIP veel resources, kennis en tijd beschikbaar stelt is CV niet altijd tevreden
over de hoeveelheid aangeboden maintenance. Dit heeft te maken met het feit dat MIP haar
capaciteit moet verdelen over veel klanten en dus niet genoeg (minder) aandacht kan
schenken aan sommige klanten . Support wordt positief beoordeeld .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 8 1



COMPETENT MET COMPETENTIES PH ILIPS
Oplossenproblemen
Met betrekking tot het oplossen van problemen met de MIP componenten kunnen de
volgende zaken worden vastgesteld :

• het kost CV vaak veel moeite om MIP te overtuigen dat bepaalde problemen
voortkomen uit fouten in hun eigen producten ;

• het oplossen van problemen gebeurt vaak niet binnen de daarvoor afgesproken
termijn ;

Beoordelingen
Bij CV bestaat de behoefte om meer terugkoppeling te ontvangen over ingevulde
beoordelingsformulieren . Het is momenteel niet duidelijk wat hiermee gebeurt .

DIH & MIP
Capaciteiten
Beide groepen kampen met capaciteitstekorten ten aanzien van de inzetbaarheid van mensen
voor projecten .

Samenwerking met Bangalore
Hoewel het geen groot probleem vormt, bestaat toch de behoefte aan een meer soepelere
samenwerking tussen de groepen in Best en de groepen in Bangalore .

Verschillend perspectief op software
DIH en MIP ontwikkelen beiden software zij het met een andere inslag. DIH is meer
gespecialiseerd in het ontwikkelen van betrouwbare en geoptimaliseerde software (snelle
dataprocessing) . MIP is meer gespecialiseerd in het ontwikkelen van goede, functionele
software .

Technische kerncompetenties
De technische kerncompetenties van DIH in Best zijn softwarecompetenties met betrekking
tot Systeem Architectuur & Ontwerp voor realtime image processing. Voor MIP in Best geldt
dat hun technische kerncompetenties ook softwarecompetenties zijn, echter met betrekking
tot de ontwikkeling van Viewing componenten, Integrated Application componenten en
Architectuur .
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~ CONCLUS IES EN AANB EVELINGEN

8.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk zal de conclusies leveren die leiden tot beantwoording van de
probleemstelling. Tevens zullen hierbij enkele aanbevelingen worden gedaan. De
probleemstelling is in hoofdstuk 1 .1 .3 opgedeeld in enkele deelvragen . De antwoorden op de
deelvragen 2e, 3f, 4g, 4h en 5i vormen samengevoegd het antwoord op de probleemstelling .
De probleemstelling is als volgt geformuleerd :

"Welke mogelijkheden z~n er om de technische kerncompetenties van een aantal daartoe geselecteerde
ontwikkelafdelingen efficiënter en effectiever te benutten?"

Hierbij is besloten het onderzoek te richten op de technische kerncompetenties van enkele BUS .
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de BUS CV, GXR, MR, MIT en Components en de
subgroepen DIE van de BU Components en MIP van de BU MIT .

Aan de hand van vijf stappen in het onderzoeksproces zijn de volgende deelvragen opgesteld
(zie ook paragraaf 1 .1 .3) :

1. Identificatie van alle aanwezige technische kerncompetenties;
a. Hoe dient het begrip technische kerncompetentie gedefinieerd te worden?
b. Op welke manier kunnen technische kerncompetenties geïdentificeerd worden?
c. Welke soorten technische kerncompetenties kunnen worden geïdentificeerd?
d. Welke omvang hebben deze -technische kerncompetenties?

2. Analyse van vergel~kbare technische kerncompetenties;
e. Welke onderzochte technische kerncompetenties zijn soortgelijk en vergelijkbaar?

3. Identificatie van mogel6kegenerieke technische kerncompetenties;
f. Welke onderzochte technische kerncompetenties kunnen generiek worden

ontwikkeld?

4. Analyse van de positionering van technische kerncompetenties ;
g. Welke ontwikkelingen spelen momenteel een rol ten aanzien van het positioneren

van technische kerncompetenties?
h. Welke technische kerncompetenties zouden op- of afgebouwd kunnen worden?

5. Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte ontwikkelgroepen .
i. Welke onderzochte samenwerkingsverbanden kunnen geoptimaliseerd en/of

geïntensiveerd worden? -
.

In dit hoofdstuk zal de beantwoording van de probleemstelling puntsgewijs worden
behandeld door de beantwoording van de deelvragen . Aansluitend op de conclusies zullen
aanbevelingen worden gedaan voor dit onderzoek en eventueel vervolgonderzoek .
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8 .2 .1 Stap I : identificatie van alle aanwezige technische
kerncompetenties

a. Hoe dient het begrip technische kerncompetentiegedefinieerd te worden?

Zoals in paragraaf 3 .3 .6 omschreven is het begrip technische kerncompetentie als volgt
gedefinieerd.

Technische kerncompetentie : een verworven vermogen dat een groep in staat stelt (potentieel)
competitief voordeel voor de onderneming te realiseren door de ontwikkeling van bepaalde
producten of productaspecten.

b. Op welke manier kunnen technische kerncompetenties geïdentificeerd worden?

Voor dit onderzoek is een methode gebruikt gebaseerd op de top-down benadering van Mills
et al. (zie paragraaf 4 .5). Technische kerncompetenties worden hierbij verdeeld in het soort
technische kerncompetentie en de omvang van deze competenties . Hiervoor dienen
kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens verzameld te worden . Hierbij worden
technische kerncompetenties geïdentificeerd door het houden van interviews met managers
en door het analyseren van R&D Asessments en Competence Scorecards . Beide zijn digitale
enquêtes, voorgelegd aan de development managers van de ontwikkelafdelingen .

c. Welke soorten technische kerncompetenties kunnen worden geïdentificeerd?

Voor de onderzochte BUS zijn de technische kerncompetenties gekwalificeerd . De gegevens
zijn opgenomen in de tabellen 5 .1 tot en met 5 .6 en tabel 5 .8. en paragraaf 7.3 .1 .

d. Welke omvang hebben deze technische kerncompetenties?

Voor de onderzochte BUS zijn de technische kerncompetenties tevens gekwantificeerd . Deze
gegevens zijn opgenomen in de tabellen 6 .4 tot en met 6 .8 en tabel 7.1 .

8 .2 .2 Stap 2 : identificatie van soortgelijke technische
kerncompetenties

e. Welke onderzochte technische kerncompetenties zijn soortgelijk en vergel~kbaar?

Softwarecompetenties
Ontwikkelingen op het gebied van generieke componenten bij de groepen DIH en MIP
leiden ertoe dat bepaalde lowlevel softwarecompetenties (softwarecompetenties die geen
klinische domeinkennis vereisen) bij de systeemgroepen in de toekomst steeds meer
afgebouwd kunnen worden . Momenteel zijn tal van deze ontwikkelcompetenties echter nog
soortgelijk en vergelijkbaar (zie paragrafen 7.4.1 en 7 .4 .2) .
Bepaalde ontwikkelingen die DIE ontplooit (op het gebied van image processing) worden op
dezelfde wijze ontplooit bij de groepen GXR Hamburg en Best . Beide groepen ontwikkelen
op dit vlak praktisch dezelfde componenten .
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Ook de platformcomponenten van MIP worden nog steeds vergelijkbaar ontwikkeld door de
systeemgroepen. MIP weet zeker dat deze overlap bestaat, maar heeft nog niet weten te
bepalen hoe deze overlap zich precies manifesteert .
Verder werken de softwaregroepen van DIH en MIP in Bangalore nauw samen bij de
ontwikkeling van generieke softwarecomponenten (zie paragraaf 7 .2.1). Hierbij wordt de
aanwezige expertise gecombineerd, omdat deze softwarecompetenties goed vergelijkbaar zijn .
Het blijkt dus dat technische kerncompetenties voor de ontwikkeling van bepaalde
softwarecomponenten nog op veel plekken binnen PMS soortgelijk en vergelijkbaar zijn .

Hardwarecompetenties
Ontwikkelingen op het gebied van geometrie vertonen veel overeenkomsten binnen
verschillende BUs (paragraaf 5 .2.3). CV wil bepaalde hardwarecomponenten generiek
beschikbaar stellen, onder meer de ontwikkeling van patient supports. Deze ontwikkelingen
zijn ook technische kerncompetenties van de BU Components (zie paragrafen 5 .2 .3 en 5.3.2) .
De ontwikkeling van deze hardwarecompetenties blijkt dus vergelijkbaar te zijn .

8 .2 .3 Stap 3 : identificatie van mogelijke generiek te ontwikkelen
technische kerncompetenties

f. Welke onderzochte technische kerncompetenties kunnen generiek worden ontwikkeld?

Geometrische ontwikkelingen
Zoals in voorgaande paragraaf besproken, blijkt dat de BU CV bepaalde
hardwarecomponenten generiek beschikbaar wil hebben . De component patient support is
hier een voorbeeld van . Ook de BU Components ontwikkelt deze component . CV wil kennis
van deze ontwikkelingen gaan centraliseren en hergebruiken, omdat zij bezig is deze
competenties af te bouwen . Afgezien van het feit dat CV meerdere geometrische
ontwikkelingen generiek wil maken, kan deze component concreet worden aangewezen (zie
paragraaf 5.2.3) .

8 .2 .4 Stap 4 : Analyse van de positionering van technische
kerncompetenties

g. Welke ontwikkelingen spelen momenteel een rol ten aanzien van het positioneren van technische
kerncompetenties?

Subcontracting en outsourcing
Met name ten aanzien van het positioneren van hardwarecompetenties spelen beslissingen bij
het uitbesteden (outsourcen) en elders onderbrengen van deze competenties (subcontracten)
bij de onderzochte BUs (exclusief MIT) een belangrijke rol . Vooral bij de systeemgroepen is
een duidelijke verschuiving gaande van een engineeringfocus naar een conceptfocus . Hierbij ligt
de aandacht meer op het ontwerpen en assembleren op hoog ontwikkelniveau, dan op het
eigenlijke produceren en ontwikkelen van hardwarecomponenten . In dat licht speelt de vraag
welke bestaande technische kerncompetenties afgebouwd en welke nieuwe competenties
opgebouwd dienen te worden. Deze ontwikkelingen zijn herkend bij de BUs GXR (paragraaf
5 .4.3) en CV (paragraaf 5 .2.3). Het is niet uit te sluiten dat deze zaken bij de BU MR ook een
grote rol spelen .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 85



COMPETENT MET COMPETENTIES PHILI PS
Onbalans in soort en omvang technische kerncompetenties
Voor de BUs MR en GXR is gebleken dat technische kerncompetenties minder goed
gepositioneerd kunnen zijn, zowel inhoudelijk als in omvang (zie paragrafen 5 .4.3 en 5 .5.2) .
Dit heeft te maken met onbalans in beschikbare capaciteit (te veel of te weinig werknemers)
en de soort competenties (zitten de juiste competenties op de juiste plaats?) . Deze factoren
leiden eens te meer tot inefficiënte ontwikkelingen . Ook de groepen DIH en MIP zijn vaak
onderbezet (zie paragrafen 7 .2.1 en 7.2.2). Dit heeft te maken met het feit dat de vraag groter
is dan de beschikbare capaciteit.

h. Welke technische kerncompetenties zouden op- of afgebouwd kunnen worden?

Kwantitatieve analyse ontwikkelgroepen
De kwantitatieve analyse van de BUs CV, GXR, MIT en Components heeft een aantal
mogelijkheden opgeleverd tot mogelijke groei of krimp van bepaalde technische
kerncompetenties. Zoals blijkt uit paragraaf 6.4.2 zijn er verschillen gevonden tussen de
opbouw van de competentieprofielen van de BUs CV en GXR. De categorie Other vertoont
een verschil in grootte dat te wijten is aan de optimalisatie van testprocedures bij GXR . Dit
verschil verschaft een concrete mogelijkheid (leereffect) tot de afbouw van deze
softwarecompetenties bij de BU CV . Ontwikkelingen op het gebied van Medische Fysica en
Algoritmes heeft CV ondergebracht bij de BU Components en de afdeling Predevelopment .
GXR ontwikkelt deze zaken echter zelf. Ook hier kan geleerd worden: GXR zou deze
competenties af kunnen bouwen, aangezien het bij CV ook mogelijk is gebleken . Voor de
BUs MIT en Components kunnen geen concrete uitspraken worden gedaan, gezien de
minimale verschillen en validiteit van de gegevens (zie paragraaf 6 .4.3). Dit geldt ook voor de
afzonderlijke groepen DIH en MIP (zie paragraaf 7 .3 .2) .

Multi modality
In de toekomst zal zogenaamde "multi modality" bij klanten eens steeds grotere rol gaan
spelen bij de ontwikkeling van medische apparatuur (zie paragraaf 5 .2.3). Er zal derhalve een
nieuw en hoger architectuur- en besturingsniveau aan de bestaande modaliteiten moeten
worden toegevoegd. Technische kerncompetenties op het gebied van deze ontwikkelingen
zullen dus opgebouwd moeten worden .

8 .2 .5 Stap 5 : Optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte
ontwikkeigroepen

i. Welke onderzochte samenwerkingsverbanden kunnen geoptimaliseerd en/of geïntensiveerd
worden?

Innersource initiatieven
De groep MIP is actief bezig met het ontplooien van innersource initiatieven (zie paragraaf
7.2.2). Hierbij wordt een deel van de ontwikkeling binnen MIP in samenwerking gedaan met
softwaregroepen van andere BUs binnen PMS . Het ontplooien van innersource initiatieven is
een goede manier om meer samenwerking en uitwisseling van kennis te bewerkstelligen .
Tijdens dit onderzoek zijn, afgezien van de groep MIP, praktisch geen aanwijzingen
gevonden dat dergelijke initiatieven veelvuldig worden ontplooid . Dit type
samenwerkingsverband heeft dus de potentie geïntensiveerd te worden, niet alleen tussen de
groep MIP en andere BUS, maar ook voor andere groepen . Hierbij kan dus sprake zijn van
een leereffect.
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Bangalore
Een groot deel van de ontwikkeling van softwarecomponenten binnen PMS wordt uitbesteed
aan de ontwikkelgroepen in Bangalore . Omdat deze componenten onderdeel uitmaken van
een groter geheel dient er nauw samengewerkt te worden met deze groepen . De vraag is in
hoeverre deze samenwerking al geoptimaliseerd is en eventueel nog verder geïntensiveerd kan
worden. Deze manier van samenwerken kan mogelijk als model gaan fungeren voor de
andere BUs . Hier liggen belangrijke kansen tot het intensiveren en optimaliseren van de
samenwerking tussen ontwikkelgroepen .

Samenwerkingsverbanden DIH en MIP met klanten
Een derde samenwerkingsverband dat geïdentificeerd is, is de samenwerking van de groepen
DIH en MIP met hun interne klanten . Het betreft hier samenwerkingsaspecten met
betrekking tot :

• het vergroten van de afzet bij deze klanten ;
• het aangaan en uitvoeren van projecten, de kwaliteit van oplossingen en producten

en de geleverde prestaties (o .a. snelheid en communicatie) .

Vergroten van afzet
Zowel DIH als MIP willen in de toekomst zoveel mogelijk BUs voorzien van hun
componenten en platforms . DIH heeft momenteel twee grote klanten binnen de BG X-Ray &
MR: CV en GXR MIP heeft meerdere klanten verspreid over geheel PMS, maar levert niet
alle mogelijk te leveren softwarecomponenten voor de systemen van hun klanten . Bij de
pogingen hun afzet te vergroten stuiten beide groepen op weerstand . Deze weerstand is
gebaseerd op de perceptie bij de klanten dat ze controle zullen verliezen over hun eigen
processen, een verminderd vertrouwen in vreemde (niet zelf ontwikkelde) componenten en
de grote investeringen die een technology-swop (overstap op andere technologieën) met zich
meebrengt. Het is duidelijk dat als het management erin zou slagen deze hindernissen weg te
nemen, dit zou kunnen resulteren in een groter gebruik van generieke componenten en
platformen, wat weer kan leiden tot een efficiëntere benutting van het ontwikkelende
vermogen .

Betere samenwerking met klanten
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de samenwerking van DIH en MIP met hun
interne klanten zijn hieronder kort weergegeven .
Het voornaamste zwakke punt bij DIH ligt bij de communicatie met haar klanten, wat zich
manifesteert in niet-optimaal op elkaar afgestemde roadmaps, het niet goed nakomen van
afspraken en het niet realiseren van afgesproken planningen (zie paragrafen 7 .5.2 en 7.5 .3) .
De nieuwe manier van samenwerken (zie paragraaf 7 .5.1) is hier debet aan. De trend is dat
deze tekortkomingen momenteel aan het verbeteren zijn (paragraaf 7 .5.2) .

De belangrijkste zwakke punten bij MIP zijn het niet op tijd en adequaat integreren van hun
componenten in de systemen van klanten en het niet op tijd en volledig oplossen van
problemen met deze componenten (zie paragraaf 7 .5.5). Het eerstgenoemde punt wordt
veroorzaakt door een chronisch tekort aan kennis van de functionaliteit van haar eigen
componenten in de systemen van klanten (zie paragraaf 7 .5 .4) .
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8.3 AANBEVELINGEN

PHILI PS

Ten aanzien van het gehele onderzoek en bovenstaande conclusies worden de volgende
aanbevelingen gegeven in dezelfde structuur als de paragraaf met conclusies .

8 .3 .1 Stap I : identificatie van alle aanwezige technische
kerncompetenties
Scherper definiëren van Competentiecategorieën
Bij de verzameling van kwantitatieve gegevens is gebleken dat de huidige
Competentiecategorieën niet eenduidig gedefinieerd en ondubbelzinnig zijn . Het verdient
aanbeveling deze huidige categorieën te herzien en scherper te formuleren. Op deze wijze
kan gerichter vergelijkend- en trendonderzoek worden gedaan met betrekking tot de
kwantificering van technische kerncompetenties . Vooral de groep "Other" is nu te vaag. Deze
zou beter opgesplitst kunnen worden in relevante categorieën .

8 .3 .2 Stap 2 : identificatie van soortgelijke technische
kerncompetenties
Concretiseren soortgelijke ontwikkelingen
In paragraaf 9 .2.1 wordt gesproken over softwarecompetenties die soortgelijk zijn bij MIP en
de systeemgroepen met betrekking tot de ontwikkeling van softwarecomponenten en
platformen . MIP weet nog niet in detail tot op welke hoogte deze overlap zich manifesteert .
MIP heeft hierbij behoefte aan meer transparantie . Het wordt aanbevolen hiervoor apart
onderzoek te verrichten. De vraag hierbij is dus welke bij MIP ontwikkelde soorten
softwarecomponenten tevens door andere groepen ontwikkeld worden . Dit onderzoek kan
ook uitgevoerd worden voor de groep DIH .
Hetzelfde verhaal gaat in principe ook op voor de in paragraaf 9 .2.1 besproken
hardwarecompetenties. Nader onderzoek naar de binnen PMS aanwezige
hardwarecompetenties kan meer inzicht bieden in de vraag welke andere
hardwarecompetenties soortgelijk ontwikkeld worden .

8 .3 .3 Stap 3 : identificatie van mogelijke generiek te ontwikkelen
technische kerncompetenties
Hardwarecomponenten
Het in paragraaf 9 .3.2 besproken onderzoeksvoorstel ten aanzien van hardwarecompetenties
kan ook ingezet worden voor het bepalen van toekomstig te ontwikkelen generieke
hardwarecomponenten. Het is onderzocht dat hieraan behoefte is, echter, afgezien van de
component patient supports, is niet bekend welke mogelijk andere hardwarecomponenten
generiek beschikbaar gesteld zouden kunnen worden .

8 .3 .4 Stap 4 : positionering van technische kerncompetenties
Outsourcing
Beslissingen ten aanzien van het uitbesteden van bepaalde activiteiten spelen momenteel een
grote rol bij het positioneren van technische kerncompetenties (outsourcing management en
early supply chain involvement, zie paragraaf 9 .2 .4). Het dient aanbeveling te onderzoeken
welke factoren van invloed zijn op deze beslissingen, zodat meer inzicht kan worden
verkregen in het proces dat hieraan ten grondslag ligt .
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Verklaren kwantitatieve verschillen
Tijdens dit onderzoek zijn verscheidene kwantitatieve verschillen gevonden tussen
soortgelijke Competentiecategorieën van de BUs CV & GXR, en Components & MIT (zie
hoofdstuk 6 .4). Voor sommige verschillen is tot op heden nog geen acceptabele verklaring
gevonden. Het is aan te bevelen deze verschillen nader te onderzoeken .

Rol van Predevelopment
De afdeling Predevelopment heeft onder meer nauwe samenwerkingsverbanden met de BU
Components en met de systeemgroepen CV en GXR. Het is niet in detail onderzocht hoe
deze afdeling samenwerkt met deze ontwikkelafdelingen . De vraag hierbij is in hoeverre de
afdeling Predevelopment op synergie en hergebruik is gericht binnen haar
ontwikkelactiviteiten. Hiertoe is verder onderzoek noodzakelijk, omdat in de door
Predevelopment afgedekte fase van het ontwikkelprogramma intrinsieke efficiëntie en
effectiviteit in de organisatie geïnjecteerd worden .

Multi modality
In paragraaf 9.2.4 is gesproken van zogenaamde "multi modality" waarvoor in de toekomst
nieuwe technische kerncompetenties opgebouwd zullen moeten worden . Het is aan te
bevelen al in een vroeg stadium te beginnen met het identificeren van de hiervoor benodigde
competenties met alle betrokken groepen .

8 .3 .5 Stap 5 : optimalisatie van samenwerking tussen onderzochte
ontwikkeigroepen
Stimuleren samenwerkingsverbanden
De in paragraaf 9.2.5 besproken samenwerkingsvormen kunnen als mogelijk voorbeeld
dienen voor andere samenwerkingsvormen . Het betreft hier de nauwe samenwerking tussen
de softwaregroepen in Best en Bangalore en innersource initiatieven tussen softwaregroepen
in Best. Succesvolle samenwerkingsverbanden kunnen nader onderzocht worden, zodat zij als
leidraad kunnen dienen voor het opzetten van andere nieuwe samenwerkingsverbanden .

Leereffecten DIH en MIP
In het kader van meer intensieve samenwerking en uitwisseling van kennis kunnen voor de
groepen DIH en MIP een aantal leereffecten worden bereikt . Onderstaande drie punten
geven hier meer inzicht in :

• DIH heeft veel ervaring met het ontwikkelen van geoptimaliseerde software, MIP
daarentegen heeft juist veel ervaring met het ontwikkelen van vernieuwende software .
Het verdient aanbeveling te onderzoeken welke mogelijke leereffecten hieruit te
destilleren zijn;

• De BU MR maakt reeds veel gebruik van de componenten van MIP . Een mogelijk
leereffect is hier weggelegd voor de andere systeemgroepen en de groep DIH . Het
dient aanbeveling te bekijken op welke manier de samenwerking tussen MR en MIP
vorm heeft gekregen ;

• DIH heeft veel nadruk gelegd op het optimaliseren van haar processen . Niet alleen is
hier voor MIP een leermogelijkheid geconstateerd, ook andere ontwikkelgroepen
kunnen van deze kennis profiteren. De aanbeveling is dit verder te stimuleren .
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Vergroten van afname generieke softwarecomponenten
Zoals in paragraaf 9 .2.5 besproken is er een aantal weerstandsfactoren geïdentificeerd ten
aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de groepen DIH en MIP enerzijds
en hun klanten anderzijds. Het wordt aanbevolen nader onderzoek te verrichten naar de
mogelijke redenen die ten grondslag liggen aan de huidige weerstand en op welke manier
deze weerstand verminderd of zelfs weggenomen kan worden .

8 .3 .6 Algemene aanbevelingen
Identificeren toekomstige technische kerncompetenties
Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de identificatie van de huidige technische
kerncompetenties. Het is zaak om tevens onderzoek te verrichten naar toekomstige
technische kerncompetenties op de lange termijn (>5 jaar) . Op deze manier kan meer
inzicht worden verkregen in de kloof tussen aanwezige en benodigde kennis .

Aanvullende analyse van niet-onderzochte BUs
Tijdens dit onderzoek zijn alleen de BUs CV, GXR, MIT, Components en MR onderzocht .
Het verdient aanbeveling om een soortgelijk onderzoek uit te voeren voor andere BUs, te
weten: Ultrasound, Computed Tomography, Nuclear Medicine, CMS, New Ventures en
PACS.

Onderhouden en ontwikkelen van competentieanalyses
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2005 . Het onderzoek heeft gezien
de snelle ontwikkelingen in de business waarin PMS opereert een beperkte geldigheid .
Hierdoor wordt aanbevolen het onderzoek periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) te herhalen en
waar mogelijk te optimaliseren .

Onderzoeken van andere vergelijkbare groepen
Voor dit onderzoek is gekozen voor een diepgaandere analyse van de twee ontwikkelgroepen
DIH en MIP. Het onderzoeken van andere soortgelijke groepen kan wellicht ook interessante
gegevens opleveren met betrekking tot het efficiënter en effectiever managen van
ontwikkelcompetenties . De meest voor de hand liggende voorbeelden die hiervoor in
aanmerking komen zijn: CV Systems en GXR System Design, CV Software en GXR
Software, CV E&M Engineering en GXR Hardware & Mechanica (zie ook paragraaf 6.4.4) .
Het is tevens aan te bevelen bij toekomstig onderzoek de scope ook te verleggen naar
Philipsgroepen buiten PMS, bijvoorbeeld binnen Philips Consumer Electronics . Mogelijk
aanwezige waardevolle kennis en vaardigheden bij externe groepen kunnen bijdragen aan
optimalisatie van de eigen organisatie .
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BIJLAGE 2

2 MANAGEMENT VAN INDIVIDUELE
COMPETENTIES

2.1 INLEIDING

2.1.1 Doel
Het management van individuele competenties krijgt momenteel steeds meer aandacht
binnen PMS. Ook de BUs MR, MIT, Components, GXR en CV hebben reeds uitgebreide
competence frameworks ingevoerd . Deze frameworks lijken erg veel op elkaar, maar kennen
ook significante verschillen . Alle frameworks zijn echter gebaseerd op dezelfde basisset : de
Philips Leadership Competences .

Het doel van dit hoofdstuk is om meer inzicht te verschaffen in de huidige manier van
individueel competentie management, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met het
opstellen en definiëren van collectieve competenties . Hiertoe zullen theoretische
achtergronden worden besproken en op de huidige praktische frameworks worden
geprojecteerd . Op basis hiervan zullen enkele aanbevelingen worden gedaan, met het oog op
toekomstige initiatieven op het gebied van competentie management . Het doel is dus zeker
niet om een nieuw model aan te reiken .

2.1.2 Aanpak
Allereerst zal een korte beschouwing worden gedaan van enkele theoretische beschouwingen
op het competence management. Hierbij zullen ook de inhoudelijke aspecten worden
bekeken .
Vervolgens zullen de twee uitgebreide frameworks van de BUS Components en MIT worden
besproken. Er zal worden gekeken naar de verschillen, maar vooral naar de overeenkomsten
met betrekking tot de invulling en toepassing van de frameworks . Na de bespreking van de
frameworks zullen tevens enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de opzet
van deze frameworks .

2.1.3 Theoretische beschouwingen competentiemanagement
Het managen van competenties vindt zijn oorsprong in het Human Resource Management .
In een snel veranderende omgeving is het voor ondernemingen steeds belangrijker om
nieuwe situaties optimaal te benutten . Hiertoe is het van belang dat mensen binnen de
onderneming in staat zijn de juiste functies en taken op goede wijze te vervullen . Daartoe zal
niet iedere werknemer evengoed zijn functie kunnen vervullen, omdat hij of zij bepaalde
kwalificaties ontbeert. Hierbij komt competentiemanagement om de hoek kijken . Het
management van competenties heeft als doel discrepanties tussen benodigde en aanwezige
kwalificaties van werknemers te elimineren, zodat zij beter kunnen presteren . Hierbij gaat het
om de sturing van bepaalde onderliggende eigenschappen die ook in de toekomst en voor
andere soorten functies voor succes zullen zorgen .
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De focus ligt dus op de inzetbaarheidmogelijkheden van werknemers en de daaraan
gerelateerde competenties, in tegenstelling tot de baan zelf. Lawler [1993] spreekt van een
overgang "from job-based to competency based" . Competentiemanagement wordt steeds
breder en steeds meer toegepast binnen ondernemingen . Ondanks het feit dat er veel
geschreven is over dit onderwerp, wordt in de praktijk vaak tegen grote hindernissen
aangelopen. Thijssen [1998] identificeert drie belangrijke hindernissen die een succesvolle
implementatie van competentiemanagement kunnen belemmeren :

• Onduidelijkheden omtrent de betekenis van competenties ;
• Blinde vlekken bij het stellen van competentie-eisen ;
• Discutabele aannames over competenties van personeelsleden .

Deze hindernissen, opgesteld en behandelt door Thijssen, zullen de uitgangspositie vormen
voor deze theoretische beschouwing .

2.2 ONDUIDELIJKHEDEN OMTRENT DE BETEKENIS VAN
COMPETENTIES
2.2.1 Conceptuele betekenissen
Het begrip "competentie" is voor meerdere definities vatbaar (zie ook hoofdstuk 3) .
Competenties kunnen onder meer gedefinieerd worden voor collectieven en voor individuen .
De betekenis van competenties is alleen nog maar vager geworden sinds de komst van het
artikel van Prahalad & Hamel [1990] . Hier werden naast individuele en collectieve
competenties ook kerncompetenties onderscheiden, wat de duidelijkheid niet ten goede is
gekomen. Deze paragraaf zal zich echter richten op de individuele competentie . Het blijkt
dat competenties drieverschillende conceptuele betekenissen kunnen hebben [Thijssen,
1998] . Competenties kunnen de betekenis hebben van :

• Bevoegdheden ;
• Persoons- en gedragskenmerken (individuele kenmerken) ;
• Brede vaardigheden.

Een competentie kan als bevoegdheid worden gezien wanneer gesproken worden van een
bepaalde competentie die iemand toegekend kan worden, omdat hij of zij bevoegd is een
bepaalde taak of functie uit te voeren . Het begrip competentie in deze betekenis wordt echter
niet of nauwelijks (meer) gebruikt.

Het begrip competentie wordt echter wel vaak gebruikt voor het aanduiden van iemands
individuele kenmerken (Amerikaanse term : competency). Deze kenmerken zijn niet
onderhevig aan tijdsaspecten en zijn niet situatiegebonden . Dit houdt in dat deze kenmerken
niet veel veranderen bij het verstrijken van de tijd en veranderende omstandigheden. Klemp
[1980] omschrijft deze competentie als volgt : "an underlying characteristic of a person which
results in effective and/or superior performance in a job" . Deze kenmerken kunnen
aangeboren of ingebouwd zijn, door bepaalde ervaringen .

Het betreft hier vaardigheden die niet direct waarneembaar zijn, maar meer ten grondslag
liggen aan bepaalde handelingen . Deze vaardigheden worden ook wel generieke vaardigheden
genoemd. Als laatste conceptuele betekenis wordt de term "brede vaardigheden" of "brede
toepasbare vaardigheden" gebruikt (Britse term : competence) . Deze brede vaardigheden
worden gevormd door een cluster van bepaalde specifieke vaardigheden, attitudes en
kenniselementen, die een bepaalde minimumstandaard aangeven om een taak of functie
adequaat uit te kunnen voeren. Deze vaardigheden worden ook wel specifieke vaardigheden
genoemd .
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Het kan vastgesteld worden dat beide conceptuele betekenissen steeds vaker door elkaar
worden gebruikt, ondanks dat diverse auteurs [Dubois, 1993 ; Klemp & McClelland, 1996 ;
Sparrow, 1996] geprobeerd hebben om het verschil duidelijk te omschrijven .

Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van beide conceptuele betekenissen in het
competentiemanagement zullen enkele indelingen besproken worden in navolgende
paragraaf.

2.2.2 Elementen van competenties
De termen in de titel van deze paragraaf hebben allemaal betrekking op de in de vorige
paragraaf behandelde betekenissen van het begrip competentie : persoons- en
gedragskenmerken en brede toepasbare vaardigheden . Voor de duidelijkheid worden deze
begrippen als volgt gedefinieerd [Thijssen, 1998] :

Competentie in de betekenis van bijzondere individuele eigenschappen : aan bepaalde
handelingstendenties ten grondslag liggende kenmerken die met (min of meer excellente)
arbeidsprestaties samenhangen. Het betreft hierbij dus geen vaardigheden die zich
manifesteren in direct waarneembaar gedrag

Competentie in de betekenis van toepasbare brede vaardigheden : een cluster van vaardigheden,
attitudes en achterliggende kenniselementen dat als minimumstandaard geldt om bepaalde
arbeidstaken correct te verrichten door het vertonen van adequaat gedrag .

De vraag is of het met huidige theorie mogelijk is om een duidelijk onderscheid te maken
tussen beide conceptuele betekenissen, zodat frameworks ten behoeve van
competentiemanagement scherp en eenduidig kunne worden opgesteld .

Weggeman [2000] definieert kennis als een (deels onbewust) vermogen (competentie) dat
iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren . Dit vermogen wordt omschreven met de
metaforische functie K = f(LEVA), waarbij de term (LEVA) staat voor informatie, ervaring,
vaardigheden en attitude. Informatie is expliciete kennis die persoonsafhankelijk kan worden
gemaakt (door op te schrijven of te tekenen) . Ervaringen en vaardigheden zijn vooral van
invloed op iets dat iemand kan . Attitude refereert aan het willen en mogen .

Zowel brede vaardigheden als bijzondere individuele kenmerken zijn opgenomen in de
functie van Weggeman . Weggeman voegt dus de beide conceptuele betekenissen van
Thijssen samen, zodat één betekenis ontstaat: kennis als competentie .

De beschrijving van een competentie in bepaalde werkwoorden wordt ook door andere
auteurs gedaan . De la Parra [2000] stelt dat een competentie bestaat uit weten (kennis),
kunnen (vaardigheden), zijn (persoonlijke kenmerken) en willen (motivatie) . Hier ontbreekt
de term ervaring, die wellicht opgesloten zit in het begrip vaardigheden .
Kennis wordt echter gebruikt als onderdeel van een bepaalde competentie, terwijl Weggeman
juist de competentie met het begrip kennis omschrijft . Brede toepasbare vaardigheden
kunnen volgens deze indeling bestaan uit kennis, vaardigheden en motivatie . Het zijn wordt
krijgt de betekenis van bijzondere individuele eigenschappen .
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het begrip ervaring ook weer onderdeel kan
uitmaken van de persoonlijke kenmerken van een persoon . Maar met dit gegeven wordt het
geheel niet echt eenduidiger. Mulder & Pals [1998] definiëren een competentie als een
zodanige set gedragsmogelijkheden dat een persoon in een bepaalde situatie als regel effectief
kan handelen. Een competentie steunt hierbij op en combinatie van kennis, vaardigheden en
persoonlijkheid.
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Volgens Roe [2002] is een competentie opgebouwd uit kennis, vaardigheden en houding .
Parry [1996] herkent ook de elementen kennis en vaardigheden en noemt de derde factor
attitude .

Over het algemeen lijken de meeste auteurs een competentie te zien als een cluster van
kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en bepaalde persoonlijke kenmerken (attitude,
houding, motivatie : zijn en willen) . Deze persoonlijke kenmerken kunnen zowel herkend
worden in de conceptuele betekenis van bijzondere individuele eigenschappen als brede
toepasbare vaardigheden . Uit bovenstaande beschouwingen volgt echter dat er geen
eenduidig onderscheid gemaakt kan worden. Voor de helderheid is het aan te bevelen beide
typen conceptuele betekenissen als één geheel te zijn . Competenties zijn dus brede
toepasbare vaardigheden waaraan bepaalde individuele kenmerken ten grondslag liggen, die
zowel direct als niet-direct waarneembaar zijn . Deze vaardigheden bestaan uit een cluster van
kennis, vaardigheden en attitudes .

2.2.3 Typen competenties
Competenties kunnen volgens Thijssen [1998] dus onderverdeeld worden in twee typen :

• Competenties die betrekking hebben op persoons- en gedragskenmerken die vaak
gerelateerd zijn aan excellent functioneren ;

• Competenties die betrekking hebben op brede vaardigheden die vaak gerelateerd
worden aan minimale startbekwaamheid .

Een andere beschouwing voor de indeling van typen competenties is die van Kruijff & Stoker
[1999] . Hierbij worden competenties verdeeld in :

• Persoonsgerichte competenties: competenties die het individuele
ontwikkelingsniveau, de persoonlijkheid, de houding ten opzichte van het werk en
het intermenselijk gedrag beschrijven (bijv . flexibiliteit) ;

• Taakgerichte competenties : deze zijn noodzakelijk voor de uitoefening van specifieke
taken en werkzaamheden (bijv. resultaatgerichtheid) ;

• Organisatiegerichte competenties : deze handelen over het functioneren binnen de
context van de organisatie (bijv . leiderschap) ;

• Omgevingsgerichte competenties : deze competenties zijn gericht op het herkennen
van, tegemoet komen aan en vooruitlopen op de eisen en behoefte die vanuit de
omgeving aan de organisatie worden gesteld (bijv. klantgerichtheid) .

Onstenk [1997] onderscheidt maar liefst zeven verschillende typen competenties . Dit zijn
competenties die volgens Onstenk door een competente beroepsbeoefenaar nodig zijn om
zijn werk te kunnen doen . Onstenk onderscheidt :

• Vakmatige competentie ;
• Methodische competetnie ;
• Bestuurlijk-organisatorische competentie ;
• Strategische competentie ;
• Sociaal-communicatieve competetnie ;
• Normatief-culturele competentie ;
• Leer- en vormgevingscompetentie .

Een uitgebreide beschrijving van deze typen competenties is te vinden in bijlage 4 . Het lijkt
er echter zeer sterk op dat zowel de typeringen van Thijssen en Kruijff & Stoker als Onstenk
elkaar niet aanvullen, maar substitueerbaar zijn . Ook zal een indeling naar Onstenk praktisch
gezien wellicht te uitgebreid zijn . Het is echter wel duidelijk dat typen competenties op basis
van meerdere factoren geformuleerd kunnen worden .
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2.2.4 Samengevat
Bovenstaande beschouwingen hebben getracht meer inzicht te verschaffen over de
onduidelijkheden omtrent de betekenis van competenties, zowel met betrekking tot de
inhoud als typering. Zoals Thijssen [1998] al stelde zijn de betekenis en inhoud van het
begrip competentie niet eenduidig geformuleerd . Hierbij wordt geadviseerd om bij opstelling
van een framework zeer zorgvuldig te werk te gaan en helder te expliciteren op welke type(n)
competenties men zich wil gaan richten. Dit onderscheid kan het beste gemaakt worden door
te bepalen waarvoor het framework gebruikt zal gaan worden: opleiding & ontwikkeling,
werving & selectie of beloning .

2.3 BLINDE VLEKKEN BIJ HET STELLEN VAN COMPETENTIE-
EISEN
Het blijkt vaak dat bij het opstellen van bepaalde competentie-eisen voor bepaalde functies
onzorgvuldig te werk wordt gegaan . Functies worden steeds meer gezien als "een blokkendoos
met allerlei vakjes die opgevuld moeten worden met de kwaliteiten van personeelsleden", zo
stelt Thijssen [1998] . Hierbij wordt er vaak te gemakkelijk vanuit gegaan dat mensen
makkelijk veranderbaar zijn met betrekking tot hun kwalificaties en competenties .

Competentie-eisen worden vaak uit pragmatische overwegingen opgesteld . Hierdoor hebben
zij vaak een hybride karakter, met zowel competency- als competence-gerelateerde factoren.
Hierbij is het ook van groot belang te kijken naar het te werving & selectiebeleid en het
opleiding- en ontwikkelingsbeleid .

Bij het stellen van competentie-eisen is het de vraag in hoeverre bepaalde competenties aan te
leren zijn . De meeste frameworks verschaffen deze informatie niet . Ook ontbreekt het vaak
aan structurele, empirische evaluatie van de gestelde competentie-eisen . Competentie-eisen
worden vaak opgesteld op basis van te verklaren prestatieverschillen in geleverde arbeid . Het
is echter maar de vraag of de relatie tussen bepaalde competentie-eisen en geleverde
arbeidsprestatie gelegd mag worden . Ook zullen niet alle goede arbeidsprestaties verklaard
kunnen worden met gestelde competentie-eisen . Hiertoe is het zaak altijd goed te evalueren
en eventueel bij te stellen . Er kan niet worden uitgegaan van een zogenaamd lichtvaardig
scholingsoptimisme [Thijssen, 1984] .

2.5 COMPETENTIEMANAGEMENT BINNEN PMS

2.5.1 Waarom competentiemanagement
De redenen om competentiemanagement in te voeren zijn talrijk . De BUs Components en
MIT verschaffen de volgende redenen" :

• het identificeren van benodigde en bestaande vaardigheden en kennis ;
• vaststellen of de beschikbare competenties optimaal benut worden ;
• het kunnen matchen van het zelfbeeld en de perceptie van de organisatie ;
• het opstellen van een ontwikkelingsplan voor werknemers ;
• het opstellen van back-up scenario's bij het wegvallen van werknemers (kennisgaten) ;
• het vertalen van de ondernemingsstrategie in bepaalde individuele attitudes ;
• het vestigen van aandacht op leiderschapsattitude, communicatie en het spreken van

een uniforme taal met betrekking tot de te verwachten prestaties ;

13 Deze gegevens zijn afkomstig van het "Competence Management Booklet" van Components (zie ook het
intranet : http ://pww.xray.ms.philips .com/cmt cis/attachments/pk4 261/XDV067-
13000 5 .2.2_competence management~resentation .ppt) en het document "Competence Management" van MIT
(http :%/mitbest.best.ms.philips .com/cmt mitbest/attachments/pk2_52/final_report mitkort.doc) .

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL 1 99



COMPETENT MET COMPETENTIES PHILI PS
Het competentie-framework van de BU Components heeft momenteel versienummer 1 .1 .

2.5.2 Proces
In principe verloopt het proces van competentiemanagement bij de meeste BUs op dezelfde
wijze. De verschillen berusten in de opstelling en inhoud van het gebruikte framework .
Grofweg worden de competenties onderscheiden in Philips Leadership Competences,
functionele competenties en technische competenties .

De volgende globale stappen kunnen in het proces van competentiemanagement worden
onderscheiden :

1 . Voor alle functies binnen de BU wordt bepaald op welk niveau de verschillende
soorten competenties zich dienen te bevinden . Dit wordt bepaald door alle
betrokken managers . Hieruit volgt een functieprofiel ;

2 . Voor alle soorten competenties wordt bepaald op welk niveau de werknemer zich
bevindt. Dit wordt bepaald door de werknemer zelf en middels een dialoog met zijn
betrokken managers . Het resultaat is een competentieprofiel van de werknemer .

3. Het functieprofiel en het competentieprofiel van de werknemer worden naast elkaar
gelegd. Daar waar het competentieniveau van de werknemer lager is dan het
voorgeschreven niveau in het functieprofiel zal bijgestuurd moeten worden. In
samenwerking met de werknemer wordt vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan
opgesteld, waarbij het doel is de beoogde competenties naar een hoger niveau te
krijgen .

Individuele competenties worden binnen beide frameworks dus gedefinieerd op Philips
leiderschapsniveau, functioneel niveau en technisch niveau. Components voegt daar nog de
categorie technische kennis aan toe. Deze categorieën zullen in de volgende paragrafen
worden besproken .

2.5.3 Philips Leadership Competences
De frameworks voor competentie management zijn afgeleid van de Philips Leadership
Competences (PLCs) . Deze individuele competenties zijn gebaseerd op de
ondernemingsdoelen van Philips en de organisationele vaardigheden welke nodig zijn voor
het realiseren van deze doelen. PLCs zijn op concernniveau gedefinieerd .

De PLCs beschrijven de eigenschappen die een individu moet bezitten om een succesvol
leider te zijn en refereren aan de attitude van een individu . Een manager bezit professionele
en technische capaciteiten. Vaardigheden, kennis en ervaring zijn gerelateerd aan de
professionele expertise van een manager .

Naast deze zaken bestaan er dus nog specifieke eigenschappen, die refereren aan het gedrag
van een individu, welke cruciaal zijn voor het succesvol leiding geven . Deze zogenaamde
leiderschapscompetenties zijn persoonlijke eigenschappen die leiders bezitten en welke nodig
zijn voor het behalen van uitmuntende prestaties . Deze karakteristieken zijn observeerbaar en
meetbaar.

De zes PLCs definiëren dus een bepaalde attitude die noodzakelijk is voor het behalen van
ondernemingssucces. De succesvolle leider :

• is vastberaden om uitstekende prestaties te leveren ;
• concentreert zich op de markt ;
• vindt betere benaderingen ;
• vraagt topprestaties ;
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• inspireert tot toewijding;
• ontwikkelt zichzelf en anderen .

PHILIPS

De PLCs zijn zoals gezegd dus observeerbaar en meetbaar . Hiertoe zijn de PLCs op vier
niveaus gedefinieerd, waarop een individu zich kan bevinden met betrekking tot een
bepaalde competentie :

• Niveau 1: Foundation (bezit basiskennis)
• Niveau 2 : Practitioner (is beoefenaar)
• Niveau 3: Expert
• Niveau 4 : Leader (is leider)

Een uitgebreide omschrijving van deze PLCs tezamen met beschrijving van de verschillende
niveaus is te vinden in bijlage 5 .

2.5.4 Functionele competenties
Functionele competenties zijn gebaseerd op de ondernemingsstrategie en liggen ten grondslag
aan goede prestaties . Deze soort competenties refereert aan bepaalde vaardigheden die een
individu bezit voor het goed functioneren in de bedrijfsomgeving . .
Ook deze competenties kunnen worden onderverdeeld op vier niveaus : foundation,
practitioner, expert en leader. Beide BU hanteren de volgende functionele competenties :

• Conceptueel denken;
• Oplossingsgericht ;
• Kennismanagement ;
• Creativiteit en verandering ;
• Plannen en uitvoeren ;
• Persoonlijke kwaliteit ;
• Communicatie- en beinvloedingsvaardigheid ;
• Relaties opbouwen en onderhouden .

Components onderscheidt nog drie andere functionele competenties :
• Ontwikkelen succesvolle teams ;
• Samenwerking;
• Financiële vaardigheden .

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande functionele competenties is te vinden in
bijlage 6, welke ook een beschrijving geeft van de verschillende niveaus waarop en bepaalde
functionele competentie kan bestaan .

Op basis van deze competenties stuurt MIP de ontwikkeling van haar werknemers .
Components gaat echter nog een stap verder en onderscheidt nog twee andere categorieën :

• technische competenties en
• technische kennis .

2.5.5 Technische competenties
De technische competenties worden binnen Components gedefinieerd door bepaalde kennis,
vaardigheden en ervaringen met betrekking tot de functie van een werknemer .
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De volgende technische competenties worden onderscheiden :
• Proces kennis (BSPP, PCP, ORP en CS) ;
• Supply chain management ;
• Life cycle management ;
• Architectuur & Ontwerp processen ;
• Engineering ;
• Integratie & verificatie ;
• Applicatie en domein kennis .

PHILI PS

Ook deze soort competenties kunnen worden onderverdeeld in de vier niveaus . De
uitgebreide beschrijvingen van de verschillende technische competenties en niveaus zijn
weergegeven in bijlage 6 .
Als laatste categorie onderscheidt het framework van Components "Technische kennis" .

2.5.6 Technische Kennis
Naast de drie typen competenties heeft de BU Components een opzet gemaakt voor het
indelen van technische kennis van haar engineers met betrekking tot :

• Algemene disciplines ;
• Software ;
• Hardware ;
• System design ;
• Validatie & verificatie ;

Technische kennis is momenteel op de volgende manieren ingedeeld :
• Project management (planning tools)
• Standaarden
• Configuratie management (tools) ;
• Test tools ;
• Domeinkennis (van verschillende componenten)
• Subsystemen ;
• Design Methoden (werkwijzen) ;
• Design tools (hulpmiddelen) ;
• Engineering;
• Engineering tools ;
• Interface standaarden ;
• Operating systems ;
• Programmeertalen ;
• Technologieën .

Deze indeling is gebaseerd op vier typen ingenieurs : hardware engineers, software engineers,
system engineers en test engineers . Hierbij is niet gekozen voor een duidelijk getoetste
indeling van technische kennis . Met het oog op toekomstige initiatieven is het dus aan te
bevelen meer aandacht te vestigen op de logische indeling van de technische kennis van
ingenieurs .

Een blanco kenniskaart is te vinden in bijlage 7. De bedoeling van de kenniskaart is om in
eerste instantie inzichtelijk te maken welke technische kennis de werknemers binnen
Components precies bezitten . Het is dus van belang om te bepalen waar een dergelijke
kenniskaart voor zal dienen.
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Hiertoe zijn enkele mogelijkheden :

• om een overzicht verkrijgen van de hoeveelheid technische kennis die werknemers
bezitten ;

• om een overzicht te verkrijgen van de hoeveelheid technische kennis die de BU bezit ;
• als ondersteuning bij algemeen competentiemanagement ;
• als input bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan ;
• als input bij het opstellen van een kennisdatabase voor het bewerkstelligen van de

redundantie van technische kennis met betrekking tot de vindbaarheid van
informatie en continuïteitsplanning.

Dit laatste doel speelt een grote rol bij het management van kennis in organisaties . Broens &
De Vries [2003] hebben onderzoek gedaan naar een goede manier om technische kennis in te
delen ten behoeve van een elektronisch kennismanagement systeem voor
werktuigbouwkundige ingenieurs . Hierbij maken zij grotendeels gebruik van de taxonomieën
van Vincenti [1990] . Vincenti heeft technische kennis van ontwerpende ingenieurs ingedeeld
op basis van bepaalde casestudies . Het blijkt dat werktuigbouwkundige ingenieurs deze
indelingen duidelijk herkennen wanneer zij worden gebruikt ten behoeve van een
elektronisch kennismanagement systeem . Dit ondanks het feit dat Vincenti zijn typologieën
nooit voor dit specifieke doel heeft ontworpen .

Ingenieurs zijn over het algemeen bezig met het ontwerpen, produceren, controleren en
bedienen van apparatuur en processen . Hierbij maken zij gebruik van hun technische kennis .
Vincenti onderscheidt hierbij zes categorieën technische kennis :

1 . Fundamental design concepts : een engineer weet vanaf het begin hoe het beoogde
principe werkt, hoe het eruit moet komen te zien en of het juist zal functioneren .
Deze categorie kan worden opgesplitst in :

a. Operational principles : deze definiëren hoe bepaalde onderdelen van een
component een speciale functie kunnen vervullen en dit resulteert in een
algemene werking welke de doelwerking van de component vormt ;

b. Normal configuration: de standaard vorm en het standaard ontwerpprincipe
waarvan voor de hand ligt dat deze het best past bij het operational principle ;

2. Design criteria & specifications : op basis van het fundamental design concept stelt
een engineer de criteria en specificaties van de component op . Deze worden gevormd
door de eisen en wensen van de klant, de vertaling van kwalitatieve doelen in
technische termen en algemene normen en standaarden ;

3 . Theoretical tools : met deze tools wordt het ontwerp van de component concreet
gemaakt met behulp van wiskundige methoden en theorieën, simpele formules voor
directe berekeningen, complexe rekenschema's, verklarende theorieën en
kwantitatieve aannames;

4. Quantitative data: deze kwantitatieve gegevens komen voort uit het gebruik van de
theoretical tools en kunnen descriptief (beschrijvend) en prescriptief (voorschrijvend)
van aard zijn ;

5. Practical considerations : dit zijn praktische afwegingen afkomstig van
ontwerpervaring, het leren van fouten en vuistregels ;

6. Design instrumentalities : dit zijn ontwerpinstrumenten, bepaalde manieren van
denken, kennis van gestructureerde procedures en inschattingsvermogen ;

De punten 1 tot en met 3 hebben betrekking op de verschillende fasen in het ontwerpproces .
De punten 4 tot en met 6 hebben niet betrekking op één bepaalde fase in het ontwerpproces,
maar op het gehele ontwerpproces.
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Broens & De Vries voegen aan de typologieën van Vincenti echter nog twee andere (niet
technische, maar technisch gerelateerde) categorieën toe die de indeling completeren : Socio-
technical understanding (systematische kennis over de relatie tussen technische objecten, de
natuurlijke omgeving en sociale praktijk) en Collaborative design knowledge (kennis die
specifiek gerelateerd is aan het ontwerpen in groepen) .

Het blijkt dat werktuigbouwkundige ingenieurs bij het werken met een elektronisch
kennismanagement systeem bovenstaande indeling prefereren boven andere onderzochte
indelingen. Het is dus niet geheel ondenkbaar dat een dergelijke indeling ook van toepassing
kan zijn op de software architecten, systeem ontwerpers en hardware ontwerpers van een
ontwikkelafdeling .

2.6 CONCLUSIES
Ten aanzien van de besproken hindernissen bij het management van competenties en het
overzicht van de huidige competentie-frameworks van de BUS Components en MIT het
volgende worden geconcludeerd :

• De grens tussen competencies en competences is moeilijk te trekken . Hierbij is het
ook moeilijk om iets te zeggen over de mate van aanleerbaarheid van beide soorten
competenties, omdat beide typen veel overlap hebben en uit meerdere elementen
(clusters) bestaan . Afhankelijk van het doeleinde van het competentiemanagement zal
het onderscheid dus erkend moeten worden. Sparrow [1996] noemt dit: " . . .to
differentiate in-built behaviours form those that can be developed" .

• Beide competentie-frameworks onderscheiden de Philips Leadership Competencies
en functionele competenties. Beide soorten competenties omschrijven persoons- en
gedragskenmerken die gevormd zijn door aanleg en langdurige ervaringen .

• Deze competenties zijn dus situatieconsistent en tijdstabiel en moelijk veranderbaar
en aanleerbaar. Het is ook nog maar de vraag wat de invloed van deze competenties
is op de verrichtte arbeid .

• De technische competenties gedefinieerd in het framework van Components zijn
situatiegebonden competenties die betrekking hebben op het uitvoeren van bepaalde
taken. Dit type competenties is over het algemeen minder tijdstabiel en
situatieconsistent, maar beter aanleerbaar en veranderbaar .

• Dat er onduidelijkheden zijn bij de definiëring van functionele en technische
competenties is te zien aan het feit dat Components haar omschrijvingen al meerdere
malen heeft aangepast, door meerdere versies uit te brengen. Het blijkt dus wel dat
Components haar competentie-framework evalueert .

• Het werken met een kenniskaart kan voor meerwaarde zorgen in een onderneming
waar kennismanagement een belangrijke rol inneemt. In deze hoedanigheid kan een
dergelijke kaart ook een positieve bijdrage leveren aan competentiemanagement,
omdat specifieke kennis en vaardigheden op papier worden gezet . Een goede,
logische indeling van deze kaart is dan belangrijk .
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2.7. HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
COMPETENTIEMANAGEMENT BINNEN PMS
Philips Medical Systems heeft het management van individuele competenties al enige tijd
omarmd. Op verschillende plekken binnen de onderneming is afgelopen jaren het
management van individuele competenties ingevoerd . Een aantal BUS hebben reeds zeer
uitgebreide frameworks ingevoerd voor het managen van individuele competenties . Echter,
deze frameworks zijn allen verschillend en zeer onderhoudsgevoelig . Die leidt tot
inefficiëntie en hoge kosten. Philips heeft de afgelopen daarom ook meer aandacht
geschonken aan het definiëren van uniforme competenties per functiegebied, om zo binnen
het gehele concern één taal te spreken . Begin 2005 heeft het bestuur van PMS Nederland een
werkgroep opgericht om uitgebreid onderzoek te verrichten naar een efficiënte toepassing van
competentiemanagement. Deze werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er vanuit het
management van de BUS behoefte is aan één norm, één taal en één systeem . De conclusie en
aanbevelingen van dit onderzoek zijn door het bestuur overgenomen. Hiertoe is begonnen
met het introduceren van Philips competentiesets (PLCs en functioneel) en het vaststellen
van competentieprofielen in expertgroepen . Het is de bedoeling dat deze competentiesets
eind 2005 geïmplementeerd zijn . Wellicht dat dit hoofdstuk met betrekking tot toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van competentiemanagement daar nog een rol bij kan spelen .
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BIJ LAGE 4
Typen competenties 114

Onstenk (1997) onderscheidt zeven verschillende typen competenties . Het zijn de
competenties die een competente beroepsoefenaar volgens Onstenk nodig heeft om zijn werk
te kunnen doen . Hieronder worden deze zeven competenties nader uitgewerkt .

Vakmatige competentie
Vakmatige competenties betreffen de feitelijk, procedurele en begripsmatige kennis en
vaardigheden die noodzakelijk zijn om productieve taken voor te bereiden, uit te voeren en
te controleren en om productieproblemen aan te pakken. Als vereiste competenties zijn ze
gekoppeld aan de taakinhoud . Er kan onderscheid gemaakt worden tussen technische
(hanteren van dingen), cognitieve en informatieverwerkende (symbolen;data) en
omgangsgerichte (mensen) competenties. Technische competenties kunnen omschreven
worden in termen van concrete activiteiten en handelingen die iemand kan verrichten .
Omgangsgerichte competenties zijn essentieel in beroepen en functies waar met mensen
wordt gewerkt.

Methodische competentie
Methodische competentie heeft betrekking op planning, organisatie en problemen oplossen
in het eigen werk en is noodzakelijk voor het oplossen van regelproblemen . Methodische
competentie is nauw verweven met de vakmatige competentie zelf. De mate waarin
methodische competentie in een concrete arbeidssituatie nodig is hangt mede af van de
autonomie in de functie. In dienstverlenende en verzorgende beroepen, waar product en
proces moeilijk te scheiden zijn en de kwaliteit va n het product direct samenhangt met de
kwaliteit van de procesuitvoering staat methodische competentie centraal. Bij regelnoodzaak
wordt een beroep gedaan op planningsvaardigheden en organisatorische vaardigheden van
werknemers, die op hun beurt meer algemene denkvaardigheden veronderstellen :
abstractievermogen, kunnen leren, het vertalen van concrete gegevenheden in cijfers en
patronen .

Bestuurlijk -organisatorische competentie
Bestuurlijk-organisatorische competentie heeft betrekking op het kunnen functioneren in het
regulerings- en beheerssysteem en het omgaan met de organisatorische problemen die
voortkomen uit de spanningsverhouding tussen autonomie en controle . Organisatorische
competentie kan de kern van het werk uitmaken, bijvoorbeeld bij leidinggevende functies
(organisatie als taak), maar is als aspect in elke functie aanwezig . Waar methodische
competentie vooral betrekking heeft op interne organisatie en planning van het eigen werk
heeft bestuurlijk-organisatorische competentie vooral betrekking op het plannen en regelen
van het eigen werk in de context van de organisatie .
Strategische competentie
Strategische competentie betreft het vermogen om te gaan met lidmaatschapsproblemen .
Centraal staat het weten te functioneren in de loonarbeidsverhouding bij toetreding tot en
het functioneren in de organisatie (hiërarchie, macht) .
Iedere werknemer neemt een bepaalde positie in de hiërarchie in, waaruit verplichtingen,
verantwoordelijkheden en gedragsregels voortvloeien .

la Deze beschrijvingen zijn rechtstreeks overgenomen van Onstenk [1997], ondergebracht in
http://rechten.uvt .nl/stedennetwerk/publicaties/overig/scripties/Cornelissen/H4 .pdf
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Om te functioneren in het beheerssysteem zijn specifieke vaardigheden nodig . Het omgaan
met de spanningsverhouding tussen autonomie en controle heeft behalve een bestuurlijk-
organisatorische dimensie ook een strategische dimensie .

Sociaal-communicatieve competentie
Het kunnen functioneren in de context van de arbeidsgemeenschap van team, bedrijf of
beroep als cultureel systeem vereist specifieke competenties, die verschillen van de eerder
geanalyseerde sociale omgangsvaardigheden als deel van de vaktechnische competentie . Dit
betreft zowel het feit dat werken een collectief, coóperatief proces is als het feit dat dit
gebeurt onder specifieke machtsverhoudingen en toetredingsregels tot bedrijf en beroep .
Sociaalcommunicatieve competentie heeft vooral betrekking op het functioneren in de
arbeidsomgeving met betrekking tot samenwerking en co~rdinerende en co~peratieve
aspecten van de arbeid . Alle arbeidshandelen vindt plaats in sociaal verband . Dat impliceert
onder andere dat er samengewerkt moet worden : in het team, met andere afdelingen, met
mensen buiten het eigen bedrijf. Dat kan in direct contact of op afstand (telefonisch,
schriftelijk of via het beeldscherm) . Taken worden altijd uitgevoerd in samenwerking met of
afhankelijkheid van anderen . Het oplossen van regelproblemen veronderstelt in veel gevallen
de mogelijkheid van ondersteuning door anderen . Daar komt bij dat het collectieve,
coóperatieve karakter van arbeid onder andere als consequentie heeft dat expertise als het
oplossen van problemen die zich in de arbeid voordoen niet alleen een individuele zaak is,
maar een collectieve . Daarmee wordt het kunnen functioneren in het arbeidscollectief op het
niveau van organisatie, team, projectgroep of collegiaal overleg en het daar kunnen
mobiliseren van informatie, hulp en ondersteuning bij problemen een belangrijk element van
de expertise zelf. Voor het werk is samenwerking met collega's of chefs noodzakelijk .
Belangrijk daarbij is het kunnen omgaan met kritiek en het kunnen geven en ontvangen van
feedback. In die zin overlappen organisatorische en sociaalcommunicatieve vaardigheden
elkaar

Normatief-culturele competentie en habitus
Werken in een organisatie veronderstelt participatie in betekenisnetwerken en competenties
om in de cultuur van de praktijkgemeenschap te kunnen functioneren . Een belangrijk
onderdeel van deze bekwaamheden vormt de bij het beroep of maatschappelijke positie
horende `habitus'. Daarbij is ook de normatieve dimensie (betrokkenheid, beroepshouding,
prestatiebereidheid) essentieel. Er wordt een grote rol gespeeld door normen en waarden . Een
werknemer/beroepsbeoefenaar is in meer of mindere mate geïnvolveerd in de
waardesystemen in de organisatie . Dat sluit overigens een kritische, antagonistische of
onverschillige houding geenszins uit .
Participeren in de gemeenschap van het bedrijf of beroep veronderstelt gedeelde normen en
waarden en het ontwikkelen van motivatie, identiteit en betrokkenheid met bedrijf en/of
beroep. Een beroep vereist en versterkt een specifieke `habitus' .
Met het begrip `habitus' wordt gedoeld op `het verworven principe dat het spontane,
voornamelijk niet bewuste gedrag reguleert en daarmee op ons dagelijks handelen altijd de
kenmerken van zijn ontstaansgeschiedenis drukt' . Het verwijst naar het geheel van
belichaamde waarneming-, denk-, gevoels-, spreek- en handelingsschemata .

De habitus is vooral van belang in relatie met de bereidheid om bepaalde competenties ook
daadwerkelijk te benutten (of niet), omdat dat binnen het culturele veld als juist of
noodzakelijk wordt ervaren. De habitus heeft een belangrijke normatieve dimensie . Om te
kunnen voldoen aan de culturele eisen, normen en waarden moet de beroepsbeoefenaar
beschikken over adequate handelingsoriëntaties: intenties, instellingen of houdingen
waarmee beroepsmatige handelingen worden uitgevoerd .
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Handelingsoriëntaties spelen bij elke handeling een rol . Ook morele competentie 8 zou, voor
zover van toepassing in de arbeidssituaties zelf, onder deze categorie kunnen worden
gerangschikt. Het gaat hier dan om de mate waarin werknemers/beroepsbeoefenaars in hun
arbeidssituatie in staat zijn tot ethisch verantwoord handelen, dat wil onder andere zeggen
het nemen van beslissingen, rekening houdend met het belang van anderen, maar zelfstandig
en met een beroep op eigen verantwoordelijkheid, en niet op die van anderen of op
conventies .

Leer-en vormgevingscompetentie
Naast methodische competentie, die het regelen en sturen van het eigen werk mogelijk
maakt, wordt ook het regelen en sturen van de (eigen) competentieontwikkeling in
toenemende mate een vereiste voor beroepsbeoefenaars. Leercompetenties zijn competenties
die het verwerven en ontwikkelen van nieuwe competent ies vergemakkelijken . Het gaat dan
om competenties als het vermogen tot reflectie en `double loop'-leren .
Vormgevingscompetentie heeft betrekking op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om
te kunnen participeren in de toekomstige vormgeving van de arbeid . Om een daadwerkelijke
invloed te kunnen hebben op de ontwikkeling van hun arbeid en organisationele omgeving
hebben werknemers innovatie of vormgevingscompetenties nodig, die gericht zijn op de
verbetering van de kwaliteit van het werk en van het productieproces als geheel .
Bovenstaande competenties zijn niet bedoeld als uitputtende opsomming, maar geven een
analytische indeling van competenties .
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Philips Leadership Competencies

PHILIPS

BIJLAG E 4

Taking

Shows accountability for

determination to
the achievement of Delivering own Consistently Adds value above Sets the pace for

achieve excellent results and showing results to delivers quality expectation the industry
results determination to expectation results

win in order to
achieve the vision

Achieving
competitive
advantage through

Focuses on the
applying sound
understanding of Understands the Understands the Sees where market Creates new

market the market and customer current market is going markets

external
environment to all
business activities
Optimizing key
processes by finding
ways to get things Optimizes

Finds better done faster, more Improves efficiency Improves processes effectiveness across Creates innovative
ways efficiently and more / effectiveness the organization approaches

effectively in co-
operation with
others
Demanding
achievement of high
performance goals

Buildsand standards,
Sets expectations, Demands environments of

Demands top setting and Sets high personal
acting as a role performance from continuousperformance example, clarifying standards model others performance

expectations and
actively managing

improvement

performance to
ensure success
Winning
commitment at a
rational and

Inspires
emotional level, Demonstrates Motivates Draws individuals Bonds people to

commitment applying
understanding of interpersonal skills individuals together to

common goals the business

people to motivate
them and get the
best from them
Puts in place
processes,
measures and Shows a positive 'Develops self and structures to approach to Addresses current Builds skills for the Creates a learning

'others ensure delivery is
learning

skill gaps future organization
on time and meets
quality and success
criteria
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Functionele competenties

PHILIPS

BIJLAGE 5

Meets own quality
targets. Keeps focused

Takes accountability
Demonstrates a

on the objectives
without being rigid for results, according

Contributes actively Initiates and directs

focusQuality commitment to quality ("good is good
"

to pre-defined
standards . Keeps to the improvement of quality improvements

on wider businessin his/her own work
and beyond .

enough ) . Organizes
and applies time and balance between the standards and / or

approaches . interest, based upon a
other resources process and technical vision .
effectively and qualities
efficiently.

Provides optimal Considers problems
Proposes constructive
solutions through Steers involved parties

Solution focus solutions through
problem-solving and and situations from effective use of to reach constructive

d
Sets the direction for

analysis solutions perspective resources , techniques an innovative solutions approaches
.

and processes solutions

Puts in place
Understands and Develops plans,, Evaluates boundary Plans and manages the

Planning and
processes, measures
and structures to monitors progress and processes and risks; ensures the

result is delivered in
project or Operations
from a strategic

execution ensure delivery is onry
knows how it
contributes to the

measures to ensure
fast and effective the most effective perspective ; raises the

time and meets quality
business. delivery way; sees the big organization's

and success criteria. picture management capability

Communicates in a
clear and structured Communicates Communicates pro-

actively with clarity Persuades others to Is taking full advantage
Effective way and documents comprehensibly and

and structure reach agreement and of the differences
Communication work in order to open . Gears ,

considering creates commitment between people to get
assure continuity and presentation to the

stakeholders levels within a win/win the best for the
efficiency. level of listeners

and attitudes context business unit

Gains, captures, Influences business
shares and exploits Facilitates knowledge direction using

Knowledge knowledge of Maintains and
Synthesizes and shares access and exchange knowledge of future

management technology, trends, develops own
knowledge (internally and across technological

development and knowledgege organizational developments, trends
processes . borders) and processes and vice

versa

Takes a'helicopter Uses understanding of Adopts diverse
view' thinks on Understands how own Thinks on an integral own and other fields thinking styles to

Conceptual ,
multiple levels and tasks and activities level and applies this of expertise to influence the whole

thinkin
g makes use of these connect with related to optimize work influence picture (e.g. value

skills. areas output developments / chain process, design
decisions to change process)
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Functionele competenties (vervolg)

PH I LIPS

Thinks creatively, and Builds on ideas of Generates unique

with originality, to
others, looking for and novel ideas and

Creativity generate and Is attentive and open Thinks laterally synergy to stimulate concepts,

implement new ideas to ideas improvement in implements

and possibilities. business innovative solutions
performance. or approaches

Builds and maintains
strong and open
working relationships
with key Recognizes the Understands Brings people Manages the politics

Building and maintaining stakeholders and different stakeholder needs together to plan and around the project,
relationships for others around the stakeholders ; builds and interests ; resolve issues; seeks using informal and
(project) success organization to links to people in establishes a broad to engage and involve formal channels to

ensure effective different functions network key parties achieve project goals
work (project)
delivery and
achievement of goals
Builds teams that
benefit from different Brings together acompetencies and team with Creates a safe team demonstratespersonal Builds commitment complimentary environment and confidence and beliefcharacteristics; finds with team members, competencies and strong team spirit; in the team;Building successful teams ways to build team defining roles and characteristics; recognizes and deals promotes teamcommitment involving team develops processes openly with team development andfacilitate team members which facilitate team conflict learningworking and workingpromote team
development

Acts as a Leads a teamconstructive and
directs Ieffectively;

effective member of Has basic skills for Contributes to Takes initiatives to controls whereCollaboration a team and cooperation. productive productive needed. Adjustscontributes to team cooperation in teams cooperation in teams leadership style to(and hence company)
results situation .

Provides optimal Actively uses a range Proactively controls
'

Sets the
organization's

solutions with
Shows basic financial of financial areas to the organization s

financial businessFinancial skills respect to financial knowledge and meet the
'

finance and optimizes targets in alignment
resources budgeting skills organization s financial solutions with PMS-widefinancials when necessary business goals

STRICTLY COMPANY CONFIDENTIAL
1 112



COMPETENT MET COMPETENTIES

Technische competenties

PHILI PS

BIJLAGE 6

Applies CIS processes
in own work and finds

Process knowledge :
better ways and
breakthroughs to Executes activities Defines activities in

own discipline and Renews and improves
Uses Cross- functional
process knowledge

BSPP- PCP- ORP-
CS

realize current and based on standard and
existing methods and sees opportunities to processes going and creates new ways

of workin based onfuture business goals .
Knows relevant

tools improve way of
working

beyond own discipline g
best practices in and

processes in other outside the company
areas
Knows supply chains
and relevant Suggests ways to Takes preventive Benchmarks to find

S l
agreements with Knows and executes improve existing actions to optimize ways to create new

supply chains andupp y chain suppliers . Manages agreements and supply chains and existing supply chains ;
management existing and new processes within manages existing knows parameters to supplier relations in

suppliers according to existing supply chains supplier relations decide on new order to meet current
objective quality and optimally suppliers and future business
performance standards goals optimally

Defines activities Manages product life
Applies LCM taking current

Makes business cases cycles by producing
processes and creates customer needs, and implements & roadmaps to execute

Life cycle new procedures to Knows own product product failures and
monitors solutions product upgrades

management optimize product life range and applies LCM obsolescence issues
with regard to across PMG's and

cycles, taking procedures correctly into account and obsolescence and creates breakthroughs
obsolescence issues
i

applies standard
product life cycles with regard to the

nto account process frameworks improvement of Life
correctly Cycle Management

Sees advantages / Identifies strategic
Designs products Knows various

Applies design drawbacks of different integral system
Architecture & responding to actual methods and

principles on unit level design principles and technologies and fits
Design and future customer techniques and takes ,

taking stakeholders' chooses best one for them consistent in
needs and them into account in

needs into account designs on (sub) the organization so
requirements basic activities system level to address that future needs of

stakeholders' needs customers are met

Applies engineering Applies existing
Applies own
knowledge in design

Translates
stakeholders' needs

mplements newmethods and creates
breakthroughs with requirements and and implementation into efficient

implementations on system architectures
Engineering regard to new and executes existing tests requirements and

sub-system level and and translates
efficient ways of on a mono disciplinary suggests improvements

applies most international norms on
working level on a mono-disciplinary

Peorming methods overall PMG level
level

and tools
Creates test-cases and

Applies relevant Creates test-cases strategies for a multi-
integration and Applies existing focusing on critical disciplinary Creates new

Integration & verification methods methods and tools in parts of unit/sub-
d

environment and paradigms with regard

Verification d tools and creates
and efficient test-strategies

own work and
executes existin test-

system an sees
impact of own work

identifies
consequences in

to test-strategies and
pro-actively manages

on multi-subsystem
g

cases+C 15 on planning and advance for the processes in multi-
level tracking within test- development subsystem projects

strategy methodology and
product design

Knows hospital and Translates future
operations domain and Makes suggestions to Analyses existing customer needs into
takes its processes and Knows the impact of improve own work stakeholders' wishes new concepts for

Application and
customer needs into own work on the and see the result of it and translates them medical applications

domain knowledge
account when creating hospital and in all relevant hospital into new ways of and pro-actively sees
new systems or parts operations processes and operations working and improved impact of development
of systems processes systems on operations

processes
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