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Voorwoord

In het kader van het afstuderen is een onderzoek uitgevoerd voor de studie Technische

Innovatie Wetenschappen (TIW), aan de Technische Universiteit Eindhoven (TVle). Het

afstudeeronderzoek ligt op het gebied van kennisfactoren tijdens productontwikkelings

projecten, in het bijzonder projecten waarbij samenwerking heeft plaatsgevonden onder de

ondernemingen binnen CRR Fencing & Security Group (CRR FSG).

Tijdens dit afstudeeronderzoek binnen CRR Fencing & Security Group te Oirschot, heb ik

veel inzicht gekregen in het bedrijfsleven en met name op het gebied van samenwerking

tussen verschillende wetenschappen of actoren. Hierover wordt in deze scriptie herhaaldelijk

gesproken en laat dit nu net een gegeven zijn, waarom ik moeizaam binnen CRR FSG ben

gekomen. Het contact werd me op een presenteerblaadje aangereikt. am CRR FSG te

overtuigen dat ik weldegelijk een toegevoegde waarde kan zijn, was meer moeite voor nodig.

De verwachtingen tussen mijn begeleiders van CRR FSG en mij, lagen ver uiteen. Ten eerste

laat mijn studie zich moeilijk definieren omdat deze niet te verhelderen is door een

wetenschap maar uit verschillende disciplines bestaat. Ten tweede omdat multidisciplinair

denken complex is, waardoor de communicatie stroef verloopt. Dit is zeker niet denigrerend

bedoeld maar anders was mijn studie niet geboren. Zo heb ik tijdens mijn studie eenmaal een

heftig conflict gehad met een professor van een technische wetenschap, die furieus was omdat

ik TIW studeerde. Deze studie hoorde volgens deze professor niet thuis op de TVle omdat

deze niet wetenschappelijk zou zijn. Mijn studie is namelijk een interdisciplinaire studie,

waardoor deze professor geen begrip had voor mijn vakgebied.

Graag wit ik mijn afstudeerbegeleiders Marc de Vries (TVle), Frank Gentner (CRR FSG) en

Mathieu Weggeman (TVle) bedanken voor hun begeleiding en commentaar tijdens het

samenstellen van de scriptie. Tevens wil ik Maarten Meulendijks en Geert-Jan van Schijndel

van CRR FSG, Arent van de Sande, Roel Meuldijk, Michael Gerrits, Eric Fischer en Peter

Ariese van Heras Products, Hans Welting en Peter Ledou van International Fencing, Arno

Hulshofvan Topguard en CRR FSG, Johan van de Witteboer, Peter van den Bogert en Peter

van den Hoven van Heras Nederland BV en Lothar Schlabes van Heras SKS bedanken voor

hun medewerking aan dit onderzoek.

Oirschot, 25 juli 2006
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Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de belangrijk toenemende mate van

productontwikkeling binnen CRR Fencing & Security Group. CRR Fencing & Security

Group is de laatste jaren sterk aan het veranderen omdat er meer en meer verschillende

disciplines en actoren bijkomen door middel van acquisitie en synergetische

productontwikkeling binnen CRR FSG kan leiden tot een sterkere- of een behoudende positie

op de markt.

Doel

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om te komen tot het leveren van een bijdrage aan een

innovatiebeleid binnen CRR Fencing & Security Group met betrekking tot het beter benutten

van de verspreid aanwezige kennis binnen CRR FSG ten behoeve van het ontwikkelen van

producten voor de markt tussen verschillende ondememingen.

Voor het onderzoek naar de vraag over de huidige praktijk van CRR FSG qua kennisgebruik

bij productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een theoretisch kader genaamd de

'STeMPJE' benadering. Deze theorie is een aangewezen benadering om van verschillende

soorten kennis binnen de organisatie van CRR Fencing & Security Group een beeld te

krijgen. De theorie is in staat om de zeer complexe bedrijfssituaties te analyseren en

belemmeringen in verband met een afwezigheid van kennis te signaleren. Door het gebruik

van 'STeMPJE' wordt het bestaan van verschillende actoren III

productontwikkelingsprojecten erkend. Om een beter beeld te krijgen van de

projectorganisatiestructuur is gebruik gemaakt van een netwerktheorie. Hiermee wordt

aangetoond welke actoren in het netwerk bepaalde machtmiddelen en belangen hebben en of

bepaalde contacten invloed hebben gehad op kennisgebruik.

Werkwijze

Voor het onderzoek naar de vraag over de huidige praktijk van CRR FSG qua kennisgebruik

bij productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van productontwikkelingsprojecten. De data

over de manier waarop kennis is gebruikt, wordt verkregen uit schriftelijk materiaal,

aangevuld met interviews van betrokkenen. De verkregen data betreffen zowel de soorten

kennis als de samenwerkingsnetwerken die een rol speelden.

4



rUle
Resultaten

Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden, dat synergie binnen CRR Fencing &

Security Group een zeer belangrijk issue is. Na het onderzoeken naar productontwikkeling

binnen CRR FSG is gebleken dat kennis voldoende aanwezig is. Een reorganisatie van de

meeste kennis is in het geval voor CRR Fencing & Security Group niet nodig. De

marktkennis is wei een uitzondering omdat hiermee niet genoeg ervaring is om het op de

juiste manier te verkrijgen. Specifieke klantenwensen van eindgebruikers wordt hier bedoeld

met marktkennis. Ret bundelen van kennis geeft regelmatig belemmeringen doordat de

projectorganisatiestructuren niet zijn afgestemd tussen de ondememingen. Rierbij wordt de

aanwezigheid van 'verschillende actoren' sterker.

Uit het onderzoek blijkt dat de projectorganisatiestructuur op verschillende plaatsen zou

moeten worden aangepakt. De 'matrix van Camp' geeft helderheid over bepaalde knelpunten

in de projectorganisatiestructuur. De kennis van de verschillende aangrijpingspunten uit de

matrix moet voor CRR FSG worden verworven wit projectmatig werken tussen verschillende

ondememingen beter gaan lopeno

Aanbevelingen

• De manier waarop kennis wordt gebundeld geeft regelmatig belemmeringen doordat de

projectorganisatiestructuur niet wordt afgestemd tussen de verschillende ondememingen.

De matrix van Camp geeft bracht de aangrijpingspunten in beeld en kan hiermee een

verandering voor een eenduidig gebruikte projectorganisatiestructuur worden

doorgevoerd. Rierdoor wordt het voor participanten van projecten eenvoudiger om

optimaal deel te nemen aan productontwikkeling en om sneller en meer kwalitatiefkennis

te bundelen. Rollen, bevoegdheden, planning, productdefinities, doorlooptijden,

overeenk:omsten en gebondenheictmoetenduidetijker wordenbescmeven.-l)e·mstelttng 

van de verschillende actoren moet meer innovatief (en niet traditioneel ingesteld) zijn ten

opzichte van productontwikkeling. De beginfase van productontwikkelingsprojecten moet

nog meer aandacht aan worden besteed om betrokkenheid van aandeelhouders en

formalisering van projectdoelen te bevorderen. De netwerkstructuur op basis van

relatievormen hoeft hierdoor niet te veranderen omdat deze al voomamelijk uit directe en

indirecte relaties bestaat en dit is positief voor innovaties. Ret bestaan van verschillende

actoren die "heterophity" zijn hoeft ook niet te veranderen omdat hierdoor grote nieuwe

ideeen of innovatie kans krijgen en omdat de actoren verschillende ideeen of informatie

kunnen delen. Vandaar is het belangrijk om exteme ondememingen buiten CRR FSG in

te schakelen voor productontwikkeling. Een groter begrip bijbrengen voor de nadelige
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invloeden van cultuurverschillen zal in de productontwikkelingsprojecten ten goede

komen. Dit wordt al blijkens uit het onderzoek binnen CRR FSG door middel van

managementcursussen gedaan, maar dit staat nog in de kinderschoenen en moet groeien.

• Het toepassen van een 'QFD' methode (Quality Function Deployment) voor het zoeken

naar marktfactoren ten behoeve van productontwikkeling moet CRR FSG bewuster

maken van de klantenwensen. Dit is een veelgebruikte methode om de kwaliteit van een

ontwikkeld product te bewaken en te verbeteren. Hiermee komt de kwaliteit voort uit de

klantenwensen die worden 'vertaald' (geinterpreteerd) in technische eigenschappen en is

het mogelijk om een zo goed mogelijk afgestemd product te ontwerpen voor de markt.

'QFD' is dus toepasselijk in de ontwerpfase van een productontwikkelingsproject en helpt

een goed op de markt afgestemd product te ontwerpen. Toch moet er bij deze

kennisintegratie goed worden gelet op de veronderstellingen die in z'n methodiek zitten

ingesloten. Wanneer je niet aan een bepaalde situatie voldoet geeft deze methode een

onbetrouwbare uitkomst dat je dikwijls niet beseft. 1

• Het doorzetten van implementeren van een ISO-normering met betrekking op de

projectorganisatiestructuur en marktfactoren. Het is zorg dat CRR FSG, die normering

zelf invult. De ISO-normering is een extra stok achter de deur voor CRR FSG omdat het

dwingt tot keuzes.

• Aangezien de conclusies weergeven dat een projectorganisatiestructuur erg belangrijk is

voor het juist begeleiden van productontwikkeling moet hierin nader onderzoek worden

gepleegd. Hierbij wordt geadviseerd een afstudeerder van de Technische Universiteit

Eindhoven met de richting Technische Bedrijfskunde aan te nemen voor een onderzoek

naar verschillende methoden voor projectorganisatiestructuren binnen CRR FSG.

Technische Bedrijfskunde wordt hier met nadruk genoemd omdat zij veel raakvlakken

hebben met de opleiding Technische Innovatie Wetenschappen en vraagstukken op

bedrijfs- en microniveau (projectorganisatiestructuur) kunnen oplossen. De

hoofddoelstelling voor deze afstudeerder zal voomamelijk gaan over het ontwikkelen van

een projectorganisatiestructuur, waarbij verschillende ondememingen participeren en

zodoende synergie te creeren.

1 Vries, M.l de. Integratie van technisch-wetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke kennis. In: Vries,
M.l de. Wetenschapsfilosofie voor TeMa. Reader OAA80.
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Laat dit objectief onderzoek, een eerste stap zijn voor de erkenning van belemmeringen qua

kennisgebruik tijdens productontwikkelingsprojecten en een handreiking zijn om deze

belemmeringen te verkleinen.

7



IICkE Gn:mp rUle
Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Samenvatting 4

Afkortingen 10

1 Inleiding 11

1.1 Probleemsituatie 11

1.2 Het doel van het onderzoek. 13

1.3 Methodologie 14

1.3.1 Conceptueel kader 14

1.3.1.1 De 'STeMPJE' benadering 14

1.3.1.2 Netwerkstructuur. 18

1.3.2 Methode per deelvraag 22

1.4 Opbouw van de scriptie 24

2 Het ontwikkeiingstraject van twee casussen 26

2.1 Inleiding 26

2.2 De beschrijving van het 'Gazelle' project 26

2.2.1 Netwerksituatie van het 'Gazelle' project 31

2.2.2 De beschrijving van factoren 33

2.2.3 Conclusies 35

2.3 De beschrijving van het 'MSP' project 40

2.3.1 Netwerksituatie van het 'MSP' project 43

2.3.2 De beschrijving van factoren 45

2.3.3 Conclusie 47

8



II YU!e
3 Projectmanagement binnen CRH Fencing & Security Group 50

3.1 Inleiding 50

3.2 Marktkennis 50

3.3 Communicatiebelemmeringen voor synergie 55

3.4 Projectorganisatiestructuur 57

3.5 Conclusie 60

4 Conclusies en aanbevelingen 63

5 Literatuur 70

Bijlage 1: Organigram van CRH pic 75

Bijlage 2: De ondernemingen binnen CRH Fencing & Security Group 76

Bijlage 3: Organisatiestructuur CRH Fencing & Security Group 77

Bijlage 4: Productgroepen van de ondernemingen 78

9



II rUle
Afkortingen

CRR

CRRFSG

DIN

EPPA

E-factoren

J-factoren

KEMA

MSP

M-factoren

NEN

P-factoren

PVE

R&D

STeMPJE

S-factoren

SLA

Te-factoren

TeMa

TIW

WBSO

QFD

Cement Roadstone Holding

CRR Fencing & Security Group

Deutsches Industrie Norm

Europese Perimeter Protection Association

Esthetische factoren

Juridische factoren

KEuring MAterialen

Midden Segment Producten

Markt factoren

NEderlandse Norm

Politieke factoren

Pakket van eisen

Research and Development

Afkorting van verschillende factoren die een rol spelen in een

ontwerpproces van een product.

Wetenschappelijke factoren

Service Level Agreement

Technologische factoren

Techniek & Maatschappij

Technische Innovatie Wetenschappen

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Quality Function Deployment

10



II TU/e

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het probleem beschreven en is vervolgens, aan de

hand van dit probleem, een doelstelling tot stand gekomen. Met betrekking tot de doelstelling

is een probleemstelling geformuleerd, waarmee antwoord wordt gegeven op het onderzoek.

Hierna zijn enkele deeIvragen beschreven, die voortvIoeien uit de probleemstelling. Verder is

de methodologie beschreven bestaande uit: het conceptueel kader en de methode per

deeIvraag. Deze methoden dienen als huIpmiddeI om antwoord te geven op de deeIvragen.

Als Iaatste wordt de opbouw van deze scriptie toegelicht.

1.1 Probleemsituatie

CRH Fencing & Security Group (CRH FSG) is onderdeel van een internationale

bouwmaterialengroep CRH2 pIc, die een Ierse investeringsmaatschappij is, (zie bijIage 1).

CRH FSG heeft een Ieidende rol in hekwerken en beveiliging in Europa met bekende

regionale merknamen zoals Heras, Adronit, Magnetic, Geoquip en Darfen. Onder CRH FSG

vallen in totaal 23 ondernemingen (zie bijIage 2), waarvoor een Iokale

ondernemingsautonomie met een zekere ondernemingsvrijheid is verkozen. Hier wordt weI

strenge financiele controle op uitgevoerd, maar vrijheid in synergie staat hoog in het vaandel.

CRH FSG maakt gebruik van acquisitie van gezonde bedrijven, waardoor zij op dit moment

onder andere in Europa een Ieidende positie in hekwerken en poorten hebben met een

concentratieratio van ongeveer 90%.3

Productontwikkeling en innovatie zijn belangrijk omdat op dit ogenblik de meeste

ondernemingen binnen CRH FSG een grote rol spelen in de markt en dit willen handhaven.

De positie van CRH FSG in de markt gaat veranderen wanneer niet of nauwelijks wordt

ontwikkeld omdat de grootste concurrenten niet stil staan en Iangzamerhand meer opkomen.

Om productontwikkeling en innovaties te genereren is het belangrijk om kennis en kunde die

aanwezig zijn binnen CRH FSG te bundelen en zo efficient mogelijk te benutten.

Productontwikkeling wordt op dit moment grotendeels decentraal georganiseerd4 terwijI

nauwer samenwerken kan Ieiden tot synergie, waarmee een optimale kennisoverdracht tussen

verschillende ondernemingen wordt gerealiseerd. Een bijkomend voordeel van synergie

tussen ondernemingen met verschillende markten is dat het mogelijk is grotere export

2 CRR is de afkorting voor Cement Roadstone Holding, zie lijst van afkortingen.
3 Ondememingsprofiel CHR Fencing & Security Group, Microsoft Powerpoint presentatie.
4 Directeur organization development van CRR Fencing & Security Group, 10 februari 2006
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markten te bereiken omdat de verschillende ondememingen opereren in verschillende landen.

Een definitie uit de van Dale (1999) voor synergie luidt als voIgt: "situatie waarin het effect

van twee ofmeer samenwerkende ofgecombineerde organen offuncties groter is dan de som

van de effecten die elk van de organen offuncties aileen zou kunnen opwekken"s.

De essentie van synergie ligt dus op samenwerking tussen twee organen of ondememingen

met het doel verschillende soorten kennis te bundelen. Kennisintegratie creeert een omgeving,

waarmee een beter afgestemd product voor de markt wordt verkregen. Om

productontwikkeling te realiseren moet er een innovatief karakter aanwezig zijn. Persuad

(2005) gebruikt de term synergetisch innovatief gedrag die hij als voIgt definieert:

"synergetisch innovatiefvermogen om een hoger niveau van bekwaamheid te accumuleren en

nieuwe kennis te ontwikkelen of om bestaande kennis te combineren om nieuwe innovaties

meer efficient en effectief te creeren als gevolg van samenwerking onder verspreide R&D

eenheden,,6.

In de scriptie wordt voomamelijk de nadruk gelegd op 'D' eenheden uit de defmitie van

Persaud. Pure research (R eenheden) of 'basic research' is niet meer gebruikelijk in het geval

voor CRH FSG.

Om een betere indruk te krijgen van de soorten kennis, die binnen CRH FSG een rol spelen

tijdens het ontwikkelen van een product, wordt gebruik gemaakt van de 'STeMPJE'

benadering. Deze stelt in staat aanwezige kennis op een relatief eenvoudige manier te

ontdekken. Netwerktheorieen, die beschrijven hoe verschillende actoren met verschillende

belangen en machtsmiddelen interacteren en zodoende de productontwikkeling belnvloeden,

worden toegepast. Uit de bovenstaande alinea's kan het doel van dit onderzoek worden

afgeleid en worden geformuleerd in een doelstelling en een probleemstelling met deelvragen.

5 Van Dale, (1999). Groot woordenboek der Nederlandse taal. Van Dale Lexicografie BV. Utrecht/Antwerpen.
6 Persuad, A. (2005). Enhancing Synergetic Innovative Capability in Multinational Corporations: An Emperical
Investigation. Journal of product innovation management 22:412-429.
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1.2 Het doel van bet onderzoek

Uit paragraaf 1.1 is een doelstelling gefonneerd. De doelstelling van het onderzoek luidt als

voIgt:

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als voIgt:

Om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vragen zijn enkele deelvragen ontwikkeld.

Antwoord op de deelvragen zal gaandeweg in de scriptie worden gegeven. De volgende

deelvragen zijn gefonnuleerd:

13
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1.3 Methodologie

In deze paragraaf wordt aangegeven welk conceptueel kader is gebruikt. Het conceptueel

kader wordt nader uitgelegd en daarna wordt aangegeven hoe het conceptueel kader is

gebruikt. Verder zal worden beschreven hoe betreffend inforrnatie voor het onderzoek is

verkregen en wordt afgesloten met de atbakening van het onderzoek.

1.3.1 Conceptueel kader

Het conceptueel kader dat als basis voor deze scriptie is gebruikt, is de 'STeMPJE'

benadering (Sarlemijn, 1993) en een netwerktheorie (Ahuja, 2000). Om beter antwoord te

kunnen geven op de doelstelling van CRH FSG zal 'de matrix van Camp' (Camp, 1994)

worden toegepast. Dit is een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en

doeltreffend aan te pakken. Om deze theorieen beter te bevatten, worden enkele begrippen

nadertoegelicht.

1.3.1.1 De 'STeMPJE' benadering

De 'STeMPJE' benadering is een methode om verschillende soorten kennis binnen een

organisatie, zoals CRH Fencing & Security Systems, in beeld te brengen. Deze theorie, die

binnen TrW ontwikkeld is, kan de zeer complexe bedrijfssituaties beschrijven en eventuele

belemmeringen in verband met een afwezigheid van kennis kunnen signaleren.

De ontwikkeling van technologie of anders gezegd de ontwikkeling van een nieuw -of deels

nieuw product, kan niet puur gebaseerd worden op een wetenschap. Het moet worden

beschouwd als een verfijnde combinatie van verschillende soorten kunde ('knowhow'). Toch

blijkt er een gat te zitten tussen wetenschappelijke kennis ('knowledge') en technologische

kunde, die tot wrijving leidt. Ingenieurs zijn bijvoorbeeld overtuigd dat zij abstracte

wiskunde, fysische -en chemische kennis kunnen vertalen tot een praktische kunde. Onder

'knowhow' wordt verstaan de intuItie of 'Fingerspitzengefiihl' van een ontwerper van een

product. Hier spee1t ervaring van een ontwerper een grote ro!. Dit is hetzelfde als een kind

leren fietsen. Het kind zal het alleen leren door ervaring en dus door het te proberen met

vallen en opstaan. 'Knowledge' zijn bijvoorbeeld wiskundige berekeningen, die het

krachtenspel in een brug bepalen. Toch alleen met die berekeningen kan een brug niet worden

ontworpen. Een voorbeeld hiervan is de Tacoma brug (1940), die instortte omdat er

14
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toentertijd geen ervaring met resonantie7 was. Om verschillende soorten 'knowledge' en

'know-how' te analyseren is de 'STeMPJE' benadering ontwikkeld. 'STeMPJE' is een

atkorting voor verschillende factoren, die een rol kunnen spelen in het traject van de

ontwikkeling van een product.8

De eerste drie letters (STe) bepalen het succes van een ontwikkeling van een product en staan

voor 'Scientific' factoren (S-factor) en 'Technological' factoren (Te-factor). Succes in dit

opzicht betekent dat een product kan worden ontwikkeld en geproduceerd, waarbij geen ramp

ontstaat zoals met de hierboven genoemde Tacoma brug. De M-factoren ('Market' factoren),

P-factoren ('Political' factoren), J-factoren ('Juridical' factoren) en de E-factoren ('Esthetic'

factoren) vormen geen deeI van een technologisch systeem of product maar kunnen richting

geven aan het ontwikkelingstraject van een product en kunnen uiteindelijk bepalen of een

product mogelijk of onmogelijk wordt gemaakt. Het is dus erg belangrijk om deze factoren in

ogenschouw te nemen bij de ontwikkeling van een product en met name gedurende het

ontwikkelingsproces van een product omdat de factoren dynamisch kunnen zijn.8

Sarlemijn (1993) definieert de 'STeMPJE' benadering als voIgt:

"The 'STeMPJE' approach prescribes that designs have to be analyzed as provisional or

definitive reactions on the interaction between those factors ,,8.

Om de 'STeMPJE' benadering goed te kunnen toepassen is een harmonie van verschillende

culturen nodig. Bedrijfssituaties kunnen tegenwoordig namelijk erg complex zijn, waardoor

het toepassen van de benadering belemmerd wordt. Deze harmonie van culturen kan door

'oogkleppen' worden vertroebeld. 'Oogkleppen' maken het mogelijk een analyse te maken

van verschillende aspecten in een ontwerpproces omdat aIleen relevante factoren in acht

worden genomen. Dit zijn 'oogkleppen' zoals Sarlemijn ze in positieve zin bedoelt. De

'STeMPJE' benadering richt zich voornamelijk op ingenieurs die weten of zouden moeten

weten welke bijdragemodeme economie ensociafe situaties opdepmktijk kunnenhebben.8

In dit onderzoek wordt niet beperkt in het verschil in discipline (Sarlemijn), maar wordt de

aanwezigheid van verschillende actoren (door verschillende afdelingen of beroepen)

meegenomen omdat in de praktijk is te zien dat er grote verschillen tussen beiden bestaan.

Het verschil in actor wordt door Lazerfield en Merton (1964) gewijd aan het concept

"homophily" en "heterophily", waardoor communicatie tussen verschillende actoren kan

7 Wanneer een harde wind tegen een brug blaast kan de brug gaan bewegen en in een natuurlijke trilling komen.
De eigen frequentie zorgt ervoor dat de trilling steeds heftiger wordt en er resonantie ontstaat. (intemetbron,
http://www.techna.nl/Techniek/brug/brug.htm. geraadpleegd op 4 mei 2006)
8 Sarlemijn, A. (1993). Design as cultural alloys, The STeMPJE approach in design methodology. In: M.l de
Vries, N. Cross en D.P. Grant, Design methodology and relationship with science. Kluwer Acedamic Publishers,
Dordrecht.
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worden verklaard9

• Dit concept wordt in paragraaf 1.3.1.2 nader beschreven. Door de

aanwezigheid van verschillende actoren kan er verwarring ontstaan doordat bepaalde

woorden of zinnen verschillend worden gelnterpreteerd, zonder te realiseren dat ze dat doen.

De benadering van verschillende actoren bekijkt vooral de sociale interactie tussen mensen

als kennisdrager tijdens productontwikkeling.

De S- en Te-factors

De reden dat de S-factoren moeten worden gescheiden van de Te-factoren is dat niet aIle

technologische systemen wetenschappelijk worden voorspeld zoals in de bovenstaande

paragraaf is besproken. Dat wil zeggen dat niet aIle technologische ideeen door een

wetenschap als bijvoorbeeld natuurkunde worden vertaald tot praktische 'know-how'. De

complexiteit van een situatie neemt af doordat deze factoren als gescheiden worden gezien.

Ingenieurs weten of zouden moeten weten waarom moderne wetenschappelijke theorieen niet

-of gedeeltelijk relevant zijn in de praktijk. Sarlemijn (1993) definieert het als voIgt:

"engineers are at least partly able to understand but they don't use insights beyond the

demarcation ofwhat is relevant to a successful design" 10.

S-factoren zijn verschijnselen, die in exacte wetenschappen worden bestudeerd en hebben het

karakter om een verwachting te bevestigenIl
. Deze verschijnselen kunnen worden gebruikt

voor het ontwerpen van een product12
• De factoren zijn in een ontwerp betrokken en kunnen

worden vertaald tot een wetenschappelijk model. S-factoren in ontwerpen zijn bijvoorbeeld

de factoren, die kunnen worden voorspeld met statische modellen (de wet van Newton).

Praktisch gezien is dat hoe hekwerken zich gedragen doordat verschillende krachten (bv.

wind), erop worden uitgeoefend. Te-factoren zijn factoren, die kunnen worden beschreven

door een technologisch model. Soms belnvloeden de S- en Te-factoren de M-factoren

('technology push'). Ais een milieuvriendelijk product wordt ontwikkeld, kunnen S- en Te-

9 Lazerfield, P.F., en Merton, R.K. (1964). Friendship as Social Process: A substantive and Methodological
Analyses, in Monroe berger and others (eds.), Freedom and Control in Modern Society, New York, Octagon, pp.
23,63 in Rogers, E.M. (1995), Diffusion of innovation, The free Press, New York.
10 Sarlemijn, A. (1993). Design as cultural alloys, The STeMPlE approach in design methodology. In: MJ. de
Vries, N. Cross en D.P. Grant, Design methodology and relationship with science. Kluwer Acedamic Publishers,
Dordrecht.
11 Sarlemijn, A. en Vries, M.J. de (1992), The piecemeal rationality of application oriented research. An analysis
of the R&D history leading to the invention of the plumbicon in the Philips Research Laboratories, in Kroes, P.A.
en Bakker, M. (eds.), Technological Development and science in the industrial age. New perspectives on the
science-technology relationship. Reidel, Dordrecht.
12 Vries, M.J. de (1993), The Philips Stirling engine development. A historical-methodological case study into
design process dynamics. Methodology and science, 26(2): 74-86.
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factoren in de weg staan. Enkele voorbeelden van Te-factoren zijn productiemiddelen of

materialen kennis.13

De M-, P-, J- en E-factoren

De M-, P-, J- en E-factoren kunnen het technologisch systeem sterk bemvloeden, maar zijn

geen deel van dit systeem. Voorbeelden van M-factoren zijn: klantenwensen, verandering in.
verkooptarieven van producten, groei in inkomen, winsttarieven, vraag in de markt (mode),

investeringen vanuit de markt etc. Voorbeelden van P- en J-factoren zijn politieke of

juridische normen en- voorschriften, die de ontwikkeling van een product makkelijk-,

moeilijk- of niet mogelijk maken. We moeten hier denken aan bijvoorbeeld DIN

standaardisatie in Duitsland of NEN standaardisatie in Nederland. Andere voorbeelden zijn

subsidieverlening door de overheid, octrooien of milieuwetgeving (bepaalde uitstootnorm van

gassen bij het verzinken van een product of het scheiden van reststoffen van het

productieproces). E-factoren zijn vooral in de architectuur en bij industrieel ontwerpen

belangrijk en hebben te maken met acceptatie van een ontwikkeld product (wat wil het

oog?).13

Een product moet passen in een landschap (gemtegreerd in de natuur). M-factoren kunnen een

ontwerp beinvloeden (market pull), en kunnen een barriere vormen voor de ontwikkeling van

een product. Belangrijk is dat de interactie tussen de factoren een dynamisch karakter heeft

(bijvoorbeeld de wisselwerking tussen 'technology push' en 'market pull'). Hung-Pin Shih

(2005) definieert dit als 'technology push' en beschrijft deze als voIgt: "The 'push' concept

regards innovation as being driven by science, which in turn drives technology and its

I · . ,,14app lcatlOns .

Chidamber en Kon (1994), King et al. (1994) en Zmud (1984), hebben het allemaal over de

twee drijvende kraehten 'technology--push' en 'market-putl';-die· aUebei nodig zijn your

succeSVOlle productinnovatie en niet tegenstrijdig zijnI5
,16,17.

Wanneer milieuzaken erbij betrokken zijn over bijvoorbeeld het maken van een

milieuvriendelijk product kunnen M-factoren een gunstige werking hebben op het

13 Sarlemijn, A. (1993). Design as cultural alloys, The STeMPJE approach in design methodology. In: M.J. de
Vries, N. Cross en D.P. Grant, Design methodology and relationship with science. Kluwer Acedamic Publishers,
Dordrecht.
14 Hung-Pin Shih, (2005). Technology-push and communication-pull forces driving message-based coordination
performance. Journal of Strategic Information Systems xx 1-19.
15 Chidamber, S.R., Kon, H.B., (1994). A research retrospective of innovation inception and success: the
technology-push, demand-pull question. International Journal of Technology Management 9 (1), 94-112.
16 King, J.L., Gurbaxani, V., Kraemer, K.L., McFarlan, F.W., Raman, K.S., Yap, C.S., (1994). Institutional factors
in information technology innovation. Information Systems Research 5 (2), 139-169.
17 Zmud, R.W., (1984). An examination of "Push-Pull" theory applied to process innovation in knowledge work.
Management Science 30 (6), 727-738.
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ontwikkelingstraject. Wanneer de P- en J-factoren iets met milieuzaken te maken hebben dan

is het moeilijk een betrouwbare voorspelling te doen voor het oplossen van problemen met

betrekking tot productontwikkeling. P-factoren kunnen technologisch wetenschappelijk

onderzoek stimuleren. Uiteindelijk is het niet mogelijk een algemeen geldend schema te

vinden, aangaande de factoren voor de ontwikkeling van een product, waardoor elke situatie

in productontwikkeling praktisch uiteenlopend is. IS

Ret is weI mogelijk een analyse te maken met betrekking tot de verschillende aanwezige

factoren die nodig zijn voor het ontwikkelen van een product binnen de productportfolio van

CRR Fencing & Security Group.

1.3.1.2 Netwerkstructuur

Ret is waardevol om de zogehete samenwerkingsnetwerken binnen de ondememingen van

CRR FSG te bestuderen en voomamelijk met het oog op ontwikkeling van producten of

innovaties. Dit geldt overwegend omdat de 'STeMPJE' benadering deze netwerken van

actoren buiten beschouwing laat. Sarlemijn (1993) heeft het overigens weI over een sociale

omgeving van bedrijven, waarbinnen producten worden ontwikkeld. Succesvolle innovatie uit

deze productontwikkeling kunnen niet los worden gezien van deze sociale omgevingl9
•

Hieruit blijkt dat de sociale omgeving een zeer belangrijk issue is, die beslist moet worden

bestudeerd. Door de factoren met 'STeMPJE' te analyseren en de actoren met

netwerktheorieen te beschrijven wordt het gehele systeem van productontwikkelingsprojecten

omvat. In de scriptie zal het belang van netwerken worden belicht. De van Dale (1999)

definieert een netwerk als voIgt:

"stelsel van personen die nauw met elkaar in contact staan19
"

In dit geval zijn personen maar ook de ondememing als geheel belangrijk. Ret woord 'nauw'

hoeft in deze scriptie niet het geval te zijn. Netwerken kunnen namelijk zijn opgebouwd uit

directe relaties ('direct ties'), indirecte relatie ('indirect ties') en zelfs structurele gaten

('structural holes'), (Ahuja, 2000). Zelfs met structureIe gaten en indirecte relaties, daar waar

samenwerken minder nauw is, is er sprake van een netwerk, maar zal de communicatie om

kennis te laten verspreiden minder frequent zijn. Directe relaties en indirecte relaties hebben

allebei een positieve invloed op innovatie (productontwikkelingsprojecten), maar de invloed

van indirecte relaties neemt af door het aantal directe relaties van een ondememing. Doordat

18 Sarlemijn, A. (1993). Design as cultural alloys, The STeMPJE approach in design methodology. In: MJ. de
Vries, N. Cross en D.P. Grant, Design methodology and relationship with science. Kluwer Acedamic Publishers,
Dordrecht.
19 Van Dale, (1999). Groot woordenboek derNederlandse taal. Van Dale Lexicografie BV. Utrecht/Antwerpen.
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de ondememingen binnen CRR FSG vallen, zullen structureIe gaten niet voorkomen en zijn

de netwerken opgebouwd uit directe -en indirecte relaties. De positieve effecten van de

netwerken (samenwerking tussen verschillende ondememingen) zijn: kennisverspreiding,

'economies ofscale,20 en 'complementary skills' (aanvullende specialisme, waarmee synergie

wordt bereikt). Belemmeringen voor de relaties binnen CRR FSG ontstaan door een

multidisciplinaire omgeving.21

De communicatie tussen relaties of in netwerken is namelijk afhankelijk van het concept

"homophily" en "heterophily" omdat communicatie het meest voorkomt en effectief is als

actoren "homophilous" zijn, (Lazerfield en Merton, 1964). "Homophily" wordt als voIgt

gedefinieerd:

"Homophily is the degree to which a pair of individuals who communicate are similar. The

similarity may be in certain attributes, such as beliefs, education, social status, and like

that"]]

"Heterophily" betekent het tegenovergestelde van "homophily". Er zit weI een nadeel aan

actor-netwerken die alleen uit "homophilous" actoren bestaan. Hierdoor krijgen grote nieuwe

ideeen of innovaties weinig kans omdat de actoren dezelfde ideeen of informatie delen.

Vandaar is het belangrijk om exteme ondememingen buiten CRR FSG in te schakelen voor

productontwikkeling. Exteme bedrijven kunnen worden ingeschakeld voor bepaalde

specialistische gebieden in productontwikkeling, wat betekent dat zij "heterophilous" zijn. In

deze scriptie zal de term "heterophily" betrekking hebben op het bestaan van 'verschillende

actoren '. Met de netwerktheorieen wordt aangetoond welke actoren in het netwerk bepaalde

machtsmiddelen en belangen hebben, hoe die middelen worden gebruikt III

productontwikkelingsprojecten en of bepaalde contacten (directe relaties of indirecte relaties)

invloed op kennisgebruik (factoren) hebben gehad. Aan de hand van deze inzichten kan 'de

matrix van Camp,23 worden toegepast, die een analyse kan maken van

proouetontwikkeHngsprojeetenen----aangeeft waar --de velbetelpunten zitten· in-cte

projectmanagement ten behoeve van optimaal kennisgebruik.

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de hierboven genoemde methodiek ('de matrix

van Camp'), die helderheid geeft over bepaalde knelpunten in een projectorganisatiestructuur.

20 Door meer te produceren van een product kunnen interne productiekosten verlaagd worden, waardoor de
kostprijs van het product lager worden.
21 Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study. Administrative
Science Quaterly 45: 425-455.
22 Lazerfie1d, P.F., en Merton, R.K. (1964). Friendship as Social Process: A substantive and Methodological
Analyses, in Monroe berger and others (eds.), Freedom and Control in Modern Society, New York, Octagon, pp.
23,63 in Rogers, E.M. (1995), Diffusion of innovation, The free Press, New York.
23 Camp, P. (1994). De kracht van de matrix: Een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en
doeltreffend aan te pakken. Contact Amsterdam/Antwerpen.
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'De kracht van de matrix' is een zeer pragmatisch model om snel veranderingen- en

verbeteringsprocessen in beeld te brengen en doeltreffend aan te pakken. De benadering is

geschikt voor projectmanagement, maar ook voor andere samenwerkingsactiviteiten, waarbij

de actieve betrokkenheid van management en medewerkers voorwaarde is voor een optimale

toepassing. In figuur 1.1 is de matrix te zien.

BELEID ORGANISATIE PERSONEEL

TECHNISCH

POLITIEK

CULTUREEL

Figuur 1.1: De kracht van de matrix van Camp.24

Door het analyseren van productontwikkelingsprojecten aan de hand van interviews binnen

CRR FSG komen knelpunten naar boven. Deze knelpunten spelen een rol bij het bijeen

brengen van kennis ten behoeve van productontwikkeling voor de markt. Het model geeft

inzicht in een snelle prioriteitsstelling voor de organisatie CRR Fencing & Security Group om

verbeteringen of veranderingen te realiseren. Tussen de negen verschillende

aangrijpingspunten in de matrix bestaat een samenhang. De aangrijpingspunten zijn aspecten

van de horizontale as:

Beleid met de aangrijpingspunten doelen en werkwijze (bv. projectdoelen, strategie,

onderzoek en budget), beleidsbelnvloeders en bedrijfsklimaat (bv. kwaliteitsnormen,

betrokkenheid, beeldvorming en specifieke gewoonten).

Organisatie met de aangrijpingspunten taken en bevoegdheden (bv. projectorganisatie,

taakverdeling, overlegsituaties en procedures), besluitvorming en samenwerking (bv.

projectfasering, teamvorming, ideeenontwikkeling en gebruik van methode).

Personeel met de aangrijpingspunten deskundigheid, autonomie en houding (bv.

competentie, bereidheid, creativiteit en improvisatie).

24 Camp, P. (1994). De kracht van de matrix: Een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en
doeltreffend aan te pakken. Contact Amsterdam/Antwerpen.
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De aangrijpingspunten of begrippen in de matrixvelden hebben dus betrekking op de

organisatievoorwaarden. Deze verbanden zijn gebaseerd op de drie belangrijkste voorwaarden

waaraan voldaan moet worden om te kunnen organiseren. De verbanden hebben betrekking

op de vraag hoe in de organisatie met de drie voorwaarden technische, politieke en cultureIe

zin (invalshoeken op de verticale as) wordt omgegaan.

De doelen en werkwijze, taken en bevoegdheden en deskundigheid zijn technische zaken

waarvoor richtlijnen en procedures worden gevolgd.

Beleidsbelnvloeders, besluitvorming en autonomie hebben betrekking op de

machtsverhoudingen in de organisatie en de bedrijfspolitiek.

Bedrijfsklimaat, samenwerking en houding verwijzen naar de organisatiecultuur, de

gewoonten en de heersende waarden en normen. 25

Ret karakter van actoren speelt in samenwerkingsnetwerken een belangrijke rol tijdens

productontwikkelingsprojecten. Ret karakter van deze individuen duidt op het eerder

genoemde citaat van Persaud (2005) en kan kennisverspreiding belnvloeden. Om

productontwikkeling te realiseren moet er namelijk een innovatief karakter (synergetisch

innovatief gedrag) aanwezig zijn. Deze theorie sluit aan op de adoptietheorie van Rogers

(1995) en hier wordt beweerd dat individuen in een sociaal systeem een innovatie niet op

dezelfde tijd adopteren (afhankelijk van verschillende actoren, (Lazerfield en Merton, 1964».

Deze individuen of actoren adopteren een innovatie over de tijd, waarin individuen zijn te

verdelen in verschillende adoptantencategorieen, zie figuur 1.2. Rogers (1995) spreekt over

een innovatie, dat een idee, oefening, of product betreft en als nieuw door een actor wordt

ervaren.26

Productontwikkeling is een innovatie, waarin de mate van innovatie van het project of van het

te ontwikkelen product invloed heeft op de adoptietijd (bepaalt uiteindelijk de doorlooptijd)

van partieiperende individnen in eenm-project. Deze adoptiecategOlieen· 2ijn irrfiguur 1:2

gevisualiseerd. In figuur 1.1 is de curve over de tijd te zien, die in vijf verschillende

adoptiecategorieen is opgedeeld en van de S-curve is afgeleid. Elke adoptiecategorie geeft een

classificatie weer dat een individu, die over een bepaalde tijd een nieuw idee gebruikt

(bijvoorbeeld: een individu is een 'innovator' of een 'technology enthusiast', als deze persoon

een GSM aanschaft, wanneer deze net op de markt verschijnt. Zou een individu op dit

moment een GSM aanschaffen, dan is deze persoon een 'laggard' of 'skeptic').

25 Camp, P. (1994). De kracht van de matrix: Een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en
doeltreffend aan te pakken. Contact Amsterdam/Antwerpen.
26 Rogers, E.M. (1995), Diffusion of innovation, The free Press, New York.
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Figuur 1.2: innovatiedrift en adoptiecategorieen27
•

De categorieen zijn onder een normaalverdeling verdeeld, waardoor de 'innovators' 2,5% van

het totale sociale systeem (in dit geval de betrokkenen bij het 'Gazelle' project)

vertegenwoordigen, de 'early adopters' 13,5% vertegenwoordigen, de 'early majority' 34%

vertegenwoordigen, de 'late majority' ook 34% vertegenwoordigen en de 'laggards' de

overigen 16% vertegenwoordigen. De figuur geeft weer dat de grote meerderheid

(individuen) achter 'the chasm' scheidingslijn valt.28

Ais de scheidinglijn ('the chasm') wordt gepasseerd komt de rest van de groep (64%, die

individuen kan vertegenwoordigen in een project zoals 'Gazelle') relatief gemakkelijk mee

omdat vanaf dat punt de adoptie 'self-sustaining29
, is.

1.3.2 Methode per deelvraag

Het afstudeeronderzoek is een empirisch onderzoek. Voor het onderzoek naar de vraag over

de huidige praktijk van CRR Fencing & Security Group qua kennisgebruik bij

productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van twee casussen: een succesvolle en een

minder succesvolle. Een succesvolle casus is in dit geval een project, waarbij de aanwezige

kennis binnen CRR Fencing & Security Group op de juiste plaats zit en op een juiste manier

wordt benut. Door een succesvolle casus met een minder succesvolle casus te vergelijken ten

behoeve van het kennisgebruik, wordt getracht een conclusie te geven hoe

productontwikkeling binnen CRR Fencing & Security Group beter kan worden uitgevoerd.

27 Sociology of innovation 3, college 2 (2005), Microsoft Powerpoint presentatie.
28 Rogers, E.M. (1995), Diffusion of innovation, The free Press, New York.
29 Self-sustaining betekent letterlijk zichzelf onderhoudend. (Van Dale, (1998). Groot woordenboek Engels
Nederlands. Van Dale Lexicografie BV. UtrechtJAntwerpen).
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De data over de manier waarop kennis in deze casussen is gebruikt, wordt verkregen uit

schriftelijk materiaal, aangevuld met interviews van betrokkenen. Door het toepassen van de

'STeMPJE' benadering is het eenvoudiger om bepaalde kennisfactoren te signaleren, die een

rol spelen in productontwikkelingsprojecten. Hierbij wordt het bestaan van verschillende

actoren niet onderschat omdat deze de productontwikkelingsprojecten erg complex kunnen

maken. De verkregen data betreffen zowel de soorten kennis als de samenwerkingsnetwerken

die een rol speelden. De verschillende soorten kennis, die nodig zijn voor de

productontwikkeling, komt uit de data van de twee casussen en uit de theorie ('STeMPJE'

benadering). De betrokkenen van de twee casussen komen voornamelijk uit het zogehete

'gele-' en 'blauwe' cluster, die respectievelijk bestaan uit Heras Products, International

Fencing, Heras_SKS, Adronit en Heras Nederland (zie bijlage 3). In deze clusters zijn de

ondernemingen onderverdeeld met ongeveer dezelfde productgroepen (bijlage 4), maar zij

hebben een verschillende rol in de casus en een verschillende afzetmarkt.

De casussen worden daarna aangevuld met interviews onder betrokkenen van andere

projecten om tot meer algemene uitspraken te kunnen komen. Met deze werkwijze kan een

generalisatie worden gemaakt of een bepaalde wetmatigheid worden gevonden voor de

verklaring hoe samenwerkingsprojecten verlopen. Hierdoor kunnen de deelvragen eerst op

casusniveau worden beantwoord en daarna op algemeen niveau.

Deelvraag I zal aan de hand van relatievormen (Ahuja, Lazerfield en Merton) en de

interviews worden beantwoord ten behoeve van het bijeenbrengen van kennis tijdens

productontwikkelingsprojecten, waarbij problemen tussen verschillende ondernemingen en

medewerkers binnen CRH Fencing & Security Group hebben plaatsgevonden. Deelvraag 2

wordt aan de hand van de interviews, notulen van vergaderingen en andere documentatie over

samenwerkingsprojectenbeantwooni;·ln·-ueze.·interviews-komen belemmeringen voor--met

betrekking tot communicatie, projectorganisatiestructuren en marktfactoren. Met deelvraag 3

wordt de kennisverdeling over de ondernemingen in beeld gebracht, die voortkomt uit de

analyse van interviews, documentatie etc. Hierdoor kan over kennisverspreiding binnen CRH

Fencing & Security Group een generalisatie worden gemaakt. Vraag 4 geeft antwoord op de

vraag welke kennis nodig is, wil synergie beter mogelijk worden gemaakt en wordt op basis

van de voorgaande vragen en de matrix van Camp beantwoord. De betrokkenen waarvan

informatie over algemene situaties wordt verkregen, komen ook uit andere clusters, maar het

'groene' cluster30 bestaande uit de Angelsaksische ondernemingen van Fencing & Security

30 Het 'groene' cluster bestaat uit ondememingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk met een totaal andere
markt en afhankelijkheid.
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UK worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit is in verband met tijdgebrek

voor het verzamelen van data voor het onderzoek besloten. Voor het onderzoek zijn in totaal

23 interviews afgenomen met betrokken personen binnen CRR Fencing & Security Group en

zijn tientallen telefoongesprekken en andere minder formeIe gesprekken gehouden. Naast

interviews en andere gesprekken hebben verschillende documentatie (notulen, e-mail,

presentaties, voortgangsgesprekken, memo's, literatuur, etc) voor een aanvulling gezorgd. De

informatie is verkregen van verscheidene personen met verschillende functies en

bevoegdheden binnen CRR Fencing & Security Group. Dit zijn niet aIleen personen die

betrokken zijn geweest bij productontwikkelingsprojecten, maar ook personen met andere

inzichten op bepaalde situaties.

Voor de uitwerking van de gewenste situatie zal worden voortgebouwd op de 'STeMPJE'

benadering, die binnen TIW is ontwikkeld en beschrijft van welke factoren kennis nodig is

voor succesvolle productontwikkeling, en van netwerktheorieen, die beschrijven hoe

verschillende actoren met verschillende belangen en machtsmiddelen interacteren en

zodoende de productontwikkeling bernvloeden. Uitspraken zullen worden gedaan op basis

van bestaande hypothesen uit de netwerktheorieen. Informatie over de factoren en netwerken

die in het specifieke geval van CRR Fencing & Security Group spelen, wordt verzameld door

analyse van schriftelijke bronnen en interviews met productrnanagers, ingenieurs en andere

betrokkenen.

1.4 OpbOllW van de scriptie

Aangezien een goede analyse van productontwikkelingsprojecten, waarbij samenwerking

tussen verschillende ondememingen heerst, erg complex is, worden in hoofdstuk 2 twee

casussen behandeld. Eerst komt de beschrijving van de projecten aan bod en daama wordt het

netwerk van de samenwerking in kaart gebracht. Vervolgens worden, van de beschrijving van

de twee samenwerkingsprojecten, de relevante 'STeMPJE' factoren besproken en

daaropvolgend worden de conclusies gebaseerd. Voor de geformuleerde conclusies is het van

belang om deze naar een algemener niveau te dragen. Daarom wordt in hoofdstuk 3

onderzocht of de conclusies van de twee casussen ook in andere situaties (buiten

samenwerkingsprojecten) gelden. Om dit algemeen beeld te verkrijgen zal voortgebouwd

worden op de voorgaande conclusies en wordt op belemmerende factoren voor

productontwikkelingsprojecten gelet, die worden verkregen door interviews en uit

documenten. Hoofdstuk 4 zal uiteindelijk antwoord geven op de deelvragen en de
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probleemstelling. Aan de hand van deze conclusies worden er aanbevelingen gedaan in het

belang voor eRR Fencing & Security Group.

25



II rUle
2 Het ontwikkelingstraject van twee casussen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelingstraject van twee casussen, namelijk het 'Gazelle'

project en het 'MSP' project, met behulp van wetenschappelijke-, technologische-, markt-,

politieke-, juridische-, en esthetische factoren beschreven. Dit weergeeft dat projecten worden

onderzocht op basis van de 'STeMPJE' benadering, zie hoofdstuk 1.3.1.1. Deze twee

projecten zijn ontstaan uit samenwerking tussen verschillende ondememingen onder CRR

FSG, waarbij verschillende aanwezige kennis en netwerken een belangrijke rol hebben

gespeeld.

2.2 De beschrijving van het 'Gazelle' project

Het 'Gazelle' project was een allereerste vorm van samenwerking tussen Heras Nederland,

Heras Products en het Duitse Adronit. Deze ondememingen vallen binnen CRR FSG.

Begin 2004 werd een nieuwe strategie bij Heras Nederland ingevoerd omdat veel bedreiging

van concurrentie van andere hekwerkbedrijven in het laag segment van de markt opkwam. In

het laag segment zijn producten breed verkrijgbaar en hebben de producten onderling weinig

onderscheidend vermogen. Het octrooi van de 'Delta', die al ruim 20 jaar een zeer

succesvolle poort van de werkmaatschappij Heras is, liep inmiddels af. Op dat ogenblik

werkte een ex-R&D manager van Heras bij een van de concurrenten31
• Deze ontslagen ex

R&D manager nam bepaalde kennis over de 'Delta' mee naar de concurrent. Om de voor

genoemde bedreigingen voor te zijn, werd bij Heras Nederland een geheel nieuwe strategie,

inhoudende buitenbeveiliging, neergelegd, om in een ander segment te kunnen opereren. De

adjunct-directeur van Heras Nederland was destijds bezig om de nieuwe strategie van

buitenbeveiliging te implementeren32
• Vit deze strategie ontwikkelde de directeur en adjunct

directeur van Heras Nederland een concept ten behoeve van een maximaal gesloten

bedrijventerrein. Het idee hierachter was dat de poort voor elk persoon, die het terrein op

komt, open en dicht gaat en zodat de poort een minimale tijdsduur open staat en het terrein

minder inbraakgevoelig is. Ben belangrijk gegeven was dat de bestaande poorten een relatief

lange sluitingstijd hadden. Hierdoor ontstond 'Gazelle' en werd een doelstelling geformuleerd

31 Documentatie over Gazelle, presentatie 14 september 2004.
32 Interview productmanager van Heras Nederland, 16 maart 2006.
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om een snellere poort te gaan ontwikkelen met een onderscheidend vermogen op het gebied

van technologie, materiaal en vormgeving.33,34

Omdat Heras Nederland en CRR Fencing & Security Group hun markt wilden uitbreiden zijn

er pogingen gedaan om samen te werken met Adronit en Heras Products. Hiermee werd een

exportmarkt bereikt vanwege de verschillende markten van Adronit en Heras Products. Het

idee om samen te gaan werken was een initiatiefvan de managing directeur van CRR Fencing

& Security Group34,35 en werd volledig, door de directeur van Heras Nederland, gesteund.

Heras Nederland kreeg enige weerklank van de deelnemende ondememingen om een totaal

nieuw concept poort, met als belangrijkste issue snelheid, te gaan ontwikkelen. Heras

Products nam deel aan het project omdat zij verantwoordelijk was voor de bediening van

exportmarkten en zij vanuit R&D ervaring had met een 'snelle' aandrijving. Adronit

participeerde omdat zij 'snelle' poorten in het hoog segment in Duitsland kon verkopen36,38.

am de samenwerking tussen de drie partijen te bevorderen besloot de managing directeur van

CRR Fencing & Security Group een neutrale projectleider (algemeen manager van Topguard

(zusterondememing van CRR FSG en business developer van CRR Fencing & Security

Group) aan te wijzen34,35. De neutrale projectleider heeft veel ervaring op het gebied van

intensieve productontwikkeling, die voortkomt uit zijn werkverleden en het werk als

algemeen manager van Topguard (dit is een hightech ondememing). De neutrale projectleider

was verantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte en nam een ondersteunend

projectleider voor de technische zaken in dienst. De ondersteunend projectleider was de

productmanager van Heras Nederland.

Rond maart 2004 verspreidde de neutrale projectleider een vragenlijst, die door de

deelnemende partijen, werd ingevuld. In deze vragenlijst werden vragen gesteld over: de

markt, de functionaliteit van de poort, verkoopaantallen van de poort, productie en esthetiek

van de poort37. Een veelomvattende .matktOlientatiewerd door de deefnemendepartijen

uitgevoerd, zonder eindgebruikers erbij te betrekken. De vragenlijst van Heras Nederland

werd destijds door de productmanager en adjunct directeur ingevuld. Bij Heras Products werd

de lijst ook door verschillende specialisten van verschillende afdelingen beantwoord38. Dit

werd deels door de R&D manager voor het technologische aspect gedaan

33 Interview directeur van Heras Nederland (nu directeur Perimeter Protection van CRH Fencing & Security
Group), 29 maart 2006.
34 Documentatie over Gazelle, Phase 1 draft report, 26 mei 2004.
35 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 28
maart 2006.
36 Interview productmanager van Heras Nederland, 16 maart 2006.
37 Documentatie over Gazelle, vragenlijsten, april 2004.
38 Interview directeur van Heras Products (nu directeur International Fencing), 15 maart 2006.
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en deels door de productmanager voor de marktorientatie. Aan de hand van deze vragenlijsten

stelde de neutrale projectleider een programma van eisen op met daarin duidelijk beschreven,

een opdrachtomschrijving van het 'Gazelle' project. Deze opdrachtomschrijving luidde als

voIgt:

"the aim of the Gazelle project is to develop a new generation sliding gate with the main

feature that it is fast enough to open & close during day time as well, therefore ensuring a

constantly closedperimeter" 39.

De Directeur van Heras Products had een doel om met 'Gazelle' een vraag van ongeveer 10%

van het totale volume van schuifpoorten in de Nederlandse markt in te nemen ondanks de

verwachte hoge kosten van de nieuwe poort40
.

Om het 'Gazelle' project te organiseren verdeelde de neutrale projectleider het aandeel over

de drie deelnemende partijen. Heras Nederland verkreeg een meerderheid van 51 % aandeel,

waardoor het mogelijk was om als grootste aandeelhouder bepaalde belangrijke knopen door

te hakken. 34% aandeel was voor Heras Product en het resterende 15% aandeel ging naar

Adronit. Heras Nederland kreeg 51 % aandeel omdat zij de grootste initiatiefnemer en de

grootste financier van 'Gazelle' was. Nadat het contract was getekend maakte de neutrale

projectleider een tijdsplanning met mijlpalen en projectkosten. Deze planning gaf een

indicatie van de doorlooptijd van het 'Gazelle' project en was erg afhankelijk van de keuzes

die in de loop van het project werden gemaakt41
• Volgens de directeur van Heras Products

lagen de gemaakte begrotingen ver van de realiteit af en wilde niemand betalen40
• In het

contract stond dat de projectleider een volledig mandaat had om naar eigen inzicht het project

voort te zetten binnen de scope van 'Gazelle' en dat de deelnemende partijen zich ten alle

tijden van het contract konden ontbinden. Ook stond in het contract dat de projectleider vrij

was om zich door derde partijen binnen -of buiten eRR FSG, te laten consulteren en te

contracteren.42

De neutrale projectleider vormde vijf verschillende werkgroepen, die onder zijn leiding

werkten aan creativiteit en esthetiek, aandrijving en automatisering, constructie, veiligheid en

beveiliging43
• In juni 2004 twijfelde de neutrale projectleider om de ontwikkeling van

'Gazelle' te vervolgen, in verband met de ontwikkeling van een 'snelle' poort van 0,5 mis, bij

Heras Products. Deze ontwikkeling betrof de 'Delta' -en de 'Orion' poort, waarbij het nog

39 Documentatie over Gazelle, list of requirements, proposal, mei 2004.
40 Interview directeur van Heras Products (nu directeur International Fencing), 15 maart 2006.
41 Documentatie over Gazelle, phase 1 draft report, 26 mei 2004.
42 Documentatie over Gazelle, development agreement, 26 maart 2004.
43 Documentatie over Gazelle, project description, mei 2004
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onzeker was of de van aluminium gemaakte 'Delta' een cyclus van 500 maal per dag open en

dicht kon weerstaan. De 'Orion' zou sterk genoeg zijn, maar de constructie werd voor te lange

schuifopeningen gebruikt.44

In juli 2004 sprak de directeur van Heras Nederland samen met de adjunct directeur en de

overige twee directeuren uit de stuurgroep een voorkeur naar de kleine 'Orion' uit omdat de

geplande doorlooptijd van het project dan meer realistisch was. De voorkeur had betrekking

op het restylen van de huidige 'Orion' poort. Er kwam in een boodschap aan de neutrale

projectleider nadrukkelijk naar voren dat het ontwikkelingstraject van de 'Gazelle' relatief

snel moest gaan zonder extreme kosten en evenmin een resultaat dat sterk afweek van de

huidige 'Orion' poort45. Aan de hand van deze boodschap werd een nieuwe

opdrachtomschrijving gedefinieerd, die luidde als voIgt:

"Based on the input and discussion we had, our proposal is to continue the project, take the

Orion as base design, revisit construction and design, keep the

Delta in mind as alternative, and start up a creative phase with a design agency anyway to

create new ideas which we could apply on any gate, being it a fast Delta, fast Orion or

complete new design ,,46.

De opdrachtomschrijving is niet meer in overeenstemming met de stuurgroep gedefinieerd

omdat een stuurgroepvergadering erg moeilijk te regelen was47.

Na de boodschap vormde de neutrale projectleider de vijf werkgroepen om tot drie

verschillende werkgroepen. Iedere werkgroep kreeg een nieuwe opdracht mee om

afzonderlijk ideeen, voorstellen en oplossingen voor 'Gazelle' te ontwikkelen op basis van de

'kleine Orion,46,48,49. De opdracht voor het constructiegroepje luidde als voIgt:

"Evaluate the current Orion construction. Evaluate the existing design for a small Orion.

Create ideas to adjust the design, or come with alternative construction ideas. Goal: create a

light construction. ,,50.

Tijdens de samenwerking tussen de neutrale projectleider en de ingenieur van Heras Products

is grote onenigheid ontstaan over het feit dat volgens de ingenieur de 'Gazelle' poort te duur

zou worden en niet meer verkoopbaar zou zijn in de markt49. De ingenieur van Heras Products

44 Documentatie over Gazelle, project description, 30 juni 2004.
45 Documentatie over Gazelle, E-mail van directeur van Heras Nederland, 6 juli 2004.
46 Documentatie over Gazelle, project description, 12 juli 2004.
47 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 28
maart 2006.
48 Documentatie over Gazelle, development proposal phase 2, 21 juli 2004.
49 Interview productmanager van Heras Nederland, 16 maart 2006.
50 Documentatie over Gazelle, project description, 22 juli 2004.
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nam deel aan drie verschillende werkgroepen en moest voornamelijk veel specialistische

input geven over de aandrijving en automatisering van 'Gazelle'. Hij had 12 jaar

werkervaring in deze industrie. De neutrale projectleider heeft getracht de onenigheid zelf met

de ingenieur van Heras Products op te lossen zonder hulp in te roepen van de stuurgroep of de

directeuren51
,52. De directeur van Heras Nederland heeft geprobeerd zijn hulp aan te bieden en

de directeur van de desbetreffende ingenieur koos de kant van zijn ingenieur. Zodoende werd

de onenigheid niet opgelost en werd er van alle kanten tegengewerkt door de ingenieur van

Heras Products52
,53. Dit heeft overigens niet geleid tot de beperking in het aanleveren van

informatie voor de werkgroepen51
• Naast de verschillende werkgroepen besloot de neutrale

projectleider een extern ontwerpbureau in te schakelen om nieuwe ideeen te genereren voor

de 'Gazelle' poort voor een van de werkgroepen54
,55. De intensieve ontwikkeling van

'Gazelle' was toentertijd geheel op de 'kleine Orion' gebaseerd, met het doel een

onderscheidende poort te ontwikkelen. Het innovatieve project werd gedeeltelijk

gesubsidieerd door een onafhankelijke instantie (WBS056
)57.

Tijdens de ontwikkeling tussen juli en november 2004 werd de 'kleine Orion' door Heras

Products kritisch belicht, waama bleek dat deze poort tamelijk veel nadelen bevatte. Om deze

redenen zijn door de constructie werkgroep, alternatieve constructies op tafel gelegd, zoals de

vorige opdrachtomschrijving omschreef58
• Tussentijds heeft er geen stuurgroepvergadering

plaatsgevonden, maar er is weI contact tussen de directeur van Heras Nederland en de

neutrale projectleider geweest51
,52. Rond november 2004 werd door de neutrale projectleider

een presentatie gehouden over de ontwikkeling van verschillende voorstellen, aanbevelingen

en gemaakte keuze van de drie de werkgroepen. De verschillende keuzen en voorstellen

waren op de 'kleine Orion' voor het 'Gazelle' project gebaseerd59
• Bij de

stuurgroepvergadering waren de drie verantwoordelijken van de deelnemende partijen

aanwezig, namelijk: de directeur van Heras Nederland, de directeur van Heras Products en de

directeur van Adronit. De presentatie was voor de betreffende verantwoordelijken een zeer

grote deceptie, omdat wat werd gepresenteerd niet in lijn lag met hun verwachting. Er zou

51 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 28
maart 2006.
52 Interview directeur van Heras Nederland (nu directeur Perimeter Protection van CRH Fencing & Security
Group), 29 maart 2006.
53 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
54 Documentatie over Gazelle, project description, juni 2004.
55 Interview directeur van Heras Products (nu directeur International Fencing), 15 maart 2006.
56 Linder consultant, internetpagina,
http://www.subsidieadviseurs.nl/subsidiemogelijkhedenlinnovatie/3b la wbso so.html, geraadpleegd op 11 juli
2006.
57 Documentatie over Gazelle, weekbrief uren registratie WBSO, 22 juni 2006.
58 Documentatie over Gazelle, presentatie phase 2, 23 november 2004.
59 Documentatie over Gazelle, presentatie phase 2, 23 november 2004.
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volgens de directeur van Heras Nederland een besluit komen van een prototype en deze

presentatie gaf aan dat ze veeI te ver van dit besluit vandaan lagen. De directeur van Heras

Nederland wist van het exteme ontwerpbureau af, maar hun inbreng was veeI te wollig en lag

ver weg van de realiteit. Er was tenslotte voor het 'Gazelle' project een beperkte doorlooptijd

gedefinieerd dus moest er schot in de zaak zitten. De directeur van Adronit en Heras Product

waren niet op de hoogte van de tussentijdse ontwikkelingen en alternatieven.60
,61

Uiteindelijk werd besloten om het project te beeindigen en een eventuele spin-off2 van

'Gazelle' voor nieuwe ontwikkelingen binnen CRH FSG te gebruiken. Dit werd later

inderdaad gedaan en zonder partnerschap van de ondernemingen werd binnen CRH FSG het

project voortgezet63
•

2.2.1 Netwerksituatie van bet 'Gazelle' project

Zoals al in de bovenstaande paragraaf is beschreven, IS het 'Gazelle' project een

samenwerking tussen Heras Nederland als opdrachtgever en afnemer, Heras Products als

eventueel producent van 'Gazelle' en Adronit als tweede afnemer, geweest. In figuur 2.1 is

het netwerk van deze samenwerking gevisualiseerd. Heras Nederland is hier in rood

weergegeven in verband met hun belangrijke rol als opdrachtgever en initiator voor de

ontwikkeling van 'Gazelle'. De onderlinge lijnen in figuur 2.1, stellen de contacten voor

tussen de ondernemingen en personen. De dikgedrukte lijnen tussen Heras Nederland,

Adronit, Heras Products en de neutrale projectleider geven het zwaartepunt aan van de

contacten. De dikgedrukte lijnen kunnen worden gezien als directe relaties (zie paragraaf

1.3 .1.2), waartussen de communicatie frequenter of belangrijker is. Zoals in de theorie verteld

is hebben de indirecte relaties (in dit geval de relatie Adronit met Geoquip) net als directe

relaties een positieve bijdrage op innovatie (kennisverspreiding, 'economies of scale' en

'complementary skills') en is er weinigbetemmerl:ng in kennisverspretdtng op basis van de

relatievormen.

60 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRR Fencing & Security Group, 28
maart2006.
61 Interview directeur van Heras Nederland (nu directeur Perimeter Protection van CRR Fencing & Security
Group), 29 maart 2006.
62 Een spin-off is kennis, die is ontwikkeld in een organisatie, waarmee een nieuw project wordt opgestart.
63 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRR Fencing & Security Group, 28
maart 2006.

31



II

/
/

/
/

/
/

/

rUle

Figuur 2.1: netwerkkaart van het 'Gazelle' project.

Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven werd het aandeel in dit project verdeeld. De drie partijen

leverden ieder hun bijdrage -en budget aan de ontwikkeling van 'Gazelle', naar rata van het

aandeel. Het belang voor Heras Nederland om deze 'Gazelle' poort aan haar klant te kunnen

verkopen was zeer groot omdat zij bezig waren met een strategieverandering van hun bedrijf.

Heras Products en Adronit hadden voornamelijk het belang om mee te ontwikkelen omdat zij

een nieuwe en snelle aandrijving, op een bestaande poort voor de exportmarkten, wilden64
•

Heras Nederland heeft in dit samenwerkingsproject de meeste macht op papier om het project

te continueren, maar in het contract staat vermeld dat iedere partij tijdens elk moment van het

project zich mag ontbinden. Tussen de drie verantwoordelijke directeuren zijn nooit echte

spanningen geweest maar weI tussen de ingenieur van Heras Products en de neutrale

projectleider. In figuur 2.1 is de spanning tussen Heras Products en de neutrale projectleider

gestippeld aangegeven en duidt dit op een relatievorm die "homophilous" is. Dit wil niet

zeggen dat deze vorm van relatie altijd spanningen met zicht meebrengt. De rol van de

neutrale projectleider was in dit project goed gedefinieerd en hij was leider over de

werkgroepen (de werkgroepen hebben indirecte relatie met de stuurgroep gehad). Toch heeft

hij de problemen met de ingenieur van Heras Products niet kunnen oplossen omdat hij niet

goed van zijn bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Deze bevoegdheden heeft de neutrale

projectleider ook niet gebruikt bij het plannen van een stuurgroepvergadering in de periode na

de laatste aanpassing van de opdrachtomschrijving. De neutrale projectleider was zelf geen

64 Interview directeur van Heras Products (nu directeur International Fencing), 15 maart 2006.
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voorstander van samenwerking binnen de groep65. Volgens enkele geinterviewden was dat

aan de neutrale projectleider af te lezen66. Ook was het erg moeilijk om

voortgangsbesprekingen met de stuurgroep (de drie verantwoordelijke partijen) te

organiseren, maar de neutrale projectleider heeft geen gebruikt gemaakt van de hulp van de

directeur van Heras Nederland. Er is weI informeel contact, tussen de directeur van Heras

Nederland en de neutrale projectleider, geweest. De bijdragen van Adronit met betrekking tot

kennisinbreng is minimaal geweesr. Het contact met Geoquip en Magnetic AC is alleen

belangrijk, voor de technologische kennis over bepaalde technologieen, geweest. Volgens

meerdere respondenten was 'Gazelle' een experiment voor een samenwerking met drie

partijen, waardoor er een bepaalde vrijblijvendheid heerste. Het beleid van CRR FSG, waarin

staat dat vrijheid in synergie mogelijk is stimuleert dat. Het project had weI een serieuze

insteek, maar was zoals gezegd te vrijblijvend, met te weinig loyaliteit voor CRR FSG.

2.2.2 De beschrijving van factoren

Wetenschappelijke -en technologische factoren

Na het definieren van het programma van eisen hebben de werkgroepen nieuwe ideeen voor

de poort gegenereerd. Wetenschappelijke -en technologische factoren hebben voor enorme

twijfel gezorgd om verder met 'Gazelle' te gaan. De R&D manager en een ingenieur van

Heras Products waren namelijk al een 'snelle poort' aan het ontwikkelen. Uiteindelijk is toch

door de directeur en adjunct directeur van Heras Nederland en door de overige directeuren

van de stuurgroep besloten om met een kleine 'Orion' door te gaan. De bestaande

technologische kennis van de 'Orion' en haar technische eigenschappen (staal, dat bestand is

tegen meer cycli per jaar) h~bben ervoor gezorgd OID het pro~t te cQntinueren QndaIlks de

zijdelingse ontwikkeling van de 'snelle' poort van Heras Products. Verder is de

technologische --en wetenschappelijke kennis (constructie, motortechnologie) grotendeels,

door mensen binnen CRR FSG, geanalyseerd. Bij elke projectgroep, zijn verschillende

mensen, van Heras Products, Heras Nederland en Adronit, bijeen geweest. Enkele nieuwe

technologieen (lineaire aandrijving en vakwerkconstructies) hebben toentertijd de directeur

van Heras Nederland gemotiveerd om het project te continueren. De lineaire kennis kwam

grotendeels van Magnetic AC en van ingenieurs van Heras Nederland. De vakwerkconstructie

65 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 28
maart 2006.
66 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige van Heras Products, 20 april 2006.
67 Interview managing directeur van CRH Fencing & Security Group, 24 maart 2006.
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kennis genaamd 'Truss' kwam buiten CRH FSG vandaan. Met deze kennis kon CRH FSG

zich onderscheiden van concurrenten.

De wetenschappelijke -en technologische factoren zorgen niet voor grote belemmeringen

binnen het 'Gazalle' project. De enige invloed die de factoren hebben uitgeoefend, is het

verlengen van de doorlooptijd. Gelet op de grote kennisverspreiding is dit geen punt van zorg.

Marktfactoren

Het was duidelijk te zien dat de marktfactoren, binnen Heras Nederland, voor een

strategieverandering naar buitenbeveiliger, hebben gezorgd. Deze marktfactoren waren

duidelijk waarneembaar omdat er veeI concurrenten aan de onderkant van de markt zaten

versnipperd en Heras Nederland door middel van innoveren of onderscheiden in laag segment

poorten, nauwelijks concurrentie kon bieden. Heras Nederland is namelijk te duur ten

opzichte van de concurrent. Een ander voorval heeft een stimulerende werking op de

ontwikkeling van 'Gazelle' gehad, omdat waardevolle kennis van een ex R&D werknemer van

Heras Products, naar een directe concurrent van CRH Fencing & Security Group, overging.

Dit was overigens geen kennis, die verloren ging bij Heras Products. De samenwerking van

de drie partijen Heras Nederland, Heras Products en Adronit was gedeeltelijk te danken aan

marktfactoren omdat hiermee aannemelijk een grotere markt werd bereikt. Door de

deelnemende partijen zijn vragenlijsten ingevuld, waarvoor veel marktkennis nodig was en

aangeeft dat de kennis binnen CRR FSG lag. De marktgegevens zijn door de Adjunct

directeur (verantwoordelijk voor de marketing) en de productmanager van Heras Nederland

bepaald op ervaring en deels in overeenstemming met vertegenwoordigers. De marktgegevens

komen niet van klantenwensen van eindgebruikers. De klanten van Heras Products waren

destijds hekwerkbouwers en geen eindgebruiker.

Politieke -en juridische factoren

Een tweede factor, die een rol heeft gespeeld, was het octrooi op de 'Delta' poort. Nadat dit

octrooi verliep, kwamen concurrenten met soortgelijke producten op de markt. Het octrooi

heeft mede een stimulans gegeven om nieuwe producten ('Gazelle') te gaan ontwikkelen.

Verder heeft het beleid van CRR FSG in positieve zin bijgedragen. Samenwerking werd zoals

eerder vermeld door de 'managing' directeur van CRR FSG gesteund en had puur te maken

met efficientere ontwikkeling van producten en een grotere bereikbaarheid van de markt voor

de betreffende poorten. Met meer kennis en kunde kan 'Gazelle' namelijk sneller van de

grond komen, mits die kennis en kunde op de juiste wijze en op de juiste plaats wordt

gebruikt. De uren die zijn besteed aan het 'Gazelle' project zijn gedeeltelijk betaald door
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subsidiegelden. Dat duidt op een politieke factor. Dit gaf een stimulerende bijdrage aan

ontwikkeling van het project.

De politieke -enjuridische factoren spelen weinig betekenis in het 'Gazelle' project omdat die

kennis volledig aanwezig is.

Esthetische factoren

Voor de esthetische kennis van de poort is een extern industrieel ontwerpbureau

ingeschakeld, dat aangeeft dat deze kennis buiten CRH FSG vandaan kwam. Er zijn geen

specialisten op het gebied van esthetisch ontwerpen.

In november 2004 werd door de neutrale projectleider een laatste presentatie voor het

bestuurscomite gegeven, bestaande uit de directeuren van de drie deelnemende partijen.

Tijdens deze presentatie werd besloten met 'Gazelle' te stoppen. Dit is meer het probleem van

slechte samenwerking geweest of het verkeerd gebruik maken van bevoegdheden. Markt-,

wetenschappelijke -en technologische factoren zijn mede een extra stimulans geweest om het

project te stoppen. De werkelijke gemaakte kosten lagen namelijk niet in lijn met de

budgettering van een standaard project en de zijdelingse ontwikkeling van een efficientere

aandrijving van Heras Products gaf een extra reden om te stoppen.

2.2.3 Conclusies

Uit de casus blijkt dat het schortte aan een optimale samenwerking, waardoor informatie niet

of gedeeltelijk de betrokken individuen bereikte en samenwerking op bepaalde niveaus niet

eens mogelijk was.

• Het is duidelijk uit de interviews gebleken dat de samenwerking tussen bepaalde actoren

niet optimaal is geweest. Hierbij hebben de nadelige gevolgen van een historische

cultuur, verschillende actoren en innovatiedrift (karakter in innoveren) een grotere rol

gespeeld. De aanwezigheid de drie bovenbenoemde termen worden hieronder nader

verklaard.
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Een eerste reden voor de erbannelijke samenwerking tussen de neutrale projectleider en

ingenieurs van Heras Products moet in de historische cultuur van Heras Products worden

gezocht68,69.

Heras Products komt namelijk uit een cultuur waarin zij zelfstandig producten ontwikkelt en

vervolgens op de markt zet met een 'technology push' benadering. In die tijd bestond Heras

Products uit een productie-, verkoop- en logistiek gedeelte. Nu is de entiteit verkoop uit Heras

Products ontrafeld en als zelfstandig BV, onder de naam International Fencing, opgericht.

Veel huidige werknemers binnen Heras Products zijn gewend aan de cultuur van het

voonnalige productiebedrijf en houden vast aan oude gewoonten. Er werd bovendien niet

goed werd gecommuniceerd. 'Gazelle' was per slot van rekening een geheel nieuw idee van

samenwerking. Tijdens 'Gazelle' heeft deze cultuur ook bij Adronit een rol gespeeld. Zij

hebben klaarblijkelijk een minimale bijdrage aan 'Gazelle' geleverd en ontwikkelen graag

zelf zonder gebruik te maken van bestaande kennis van de zusterondernemingen70
,71. Voor dit

onderzoek is helemaal geen bijdrage geleverd. Adronit is sinds kort voordat het 'Gazelle'

project startte, door CRR FSG is geacquireerd. Tijdens het 'Gazelle' project heeft eigen

belang een grote rol gespeeld. Hier suggereer ik niet dat de slechte communicatie aIleen door

de productiebedrijven tot stand komt maar ook vanuit Heras Nederland of de neutrale

projectleider. Het feit dat Heras Nederland of CRR FSG weet dat de historische cultuur van

de productiebedrijven parten kan gaan spelen legt al een beperking op tussen de

communicatie met Heras Products. De historische cultuur veroorzaakt een verschil in actoren,

zoals in paragraaf 1.3.1.2 is beschreven.

Een tweede belemmering voor het 'Gazelle' project is de samenwerking tussen

verschillende actoren.

In deze samenwerking bleken er grote verschillen tussen de deelnemende actoren aanwezig.

Wat werd gepresenteerd over 'Gazelle' was volgens de respondenten van de interviews een te

grote schok en lag totaal niet in lijn met de verwachting. Het was een te grote stap om

'Gazelle' zo innovatiefte ontwerpen, waardoor de doorlooptijd en het budget van het project

in gevaar zou komen. Toch wilden elke deelnemende partij een innovatieve poort. Kortom

hebben verschillende actoren een verschillende kijk op een innovatief product gehad omdat

de productdefinitie verschillend is gelnterpreteerd. "Heterophily" is ontstaan waardoor

verschillende actoren de weg naar de 'Gazelle' poort hebben belemmerd en geld hierbij een

68 Interview managing directeur van CRH Fencing & Security Group, 24 maart 2006.
69 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige van Heras Products, 20 april 2006.
70 Interview managing directeur van CRH Fencing & Security Group, 24 maart 2006.
71 Adronit heeft in het verieden een productontwikkeld met een bepaalde technologie daarin. Deze technologie is
voorhanden bij een van de zusterondernemingen genaamd Magnetic AC terwijl daar geen gebruik van is gemaakt.
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grote rol heeft gespeeld. Voor de verantwoordelijken van de drie partijen waren de begrote

projectkosten bekend, waarvoor is getekend. De begrote projectkosten waren weI sterk

afhankelijk van de gemaakte keuzes voor het project en zijn naar gelang het project vorderde

niet bijgesteld. Het was moeilijk om op een lijn te komen met de neutrale projectleider omdat

hij een andere begroting72 voor het project van toepassing yond. Dit getuigt uit een interview

met de neutrale projectleider, die vindt dat productontwikkeling binnen eRR FSG een

ondergeschoven kindje IS en er meer geld moet worden vrijgesteld voor

productontwikkeling73
• Volgens de directeur van Heras Products lagen de gemaakte

begrotingen ver van de realiteit af. Het verschil in prioriteitsstelling wordt veroorzaakt door

verschillende belangen en omdat mensen in hun eigen vakgebied meer aandacht geven aan

budgettering dan aan ontwikkeling. De reden waarom de projectleider een andere

prioriteitsstelling heeft en het niet eens was met de koerswijziging van 'Gazelle', moet in zijn

werkachtergrond worden gezocht. Hij heeft namelijk een achtergrond als industrieel

ontwerper, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van intensieve productenontwikkeling.

Ook is het zo dat de projectleider een werkachtergrond heeft, waarin intensieve R&D centraal

staat73
• R&D is natuurlijk ook deels afhankelijk van de soort industrie74

, waarin de bedrijven

zich bevinden, maar toch mag het verschil vergeleken met 'Gazelle' volgens de neutrale

projectleider niet zo groot zijn73. Het verschil in denken wordt ook door de directeur van

Heras Products bevestigd. Hij vindt dat Heras geen hightech industrie iS75
, waarin R&D een

grote rol zou moeten spelen, terwijl de projectleider R&D in deze industrie als een belangrijke

bezigheid beschouwt.

Door het bestaan van verschillende actoren speelt de innovatiedrifi van actoren een rol in

de communicatie en samenwerking.

Omdat 'Gazelle' een innovatie betreft laat de innovatiedrift van actoren zich het best

beschrijven aan dehanft-vande throrieenvan Rogers (l995}over'Diffussion ofinnovations-';

zoals in paragraaf 1.3.1.2 nader is toegelicht. De figuur 1.2 geeft weer dat de grote

meerderheid (individuen) achter 'the chasm' scheidingslijn valt. Daarom is het belangrijk om

bij een soortgelijk ontwikkelingsproject als 'Gazelle' de grote meerderheid mee te krijgen, om

overeenstemming te krijgen binnen een projectgroep ofbinnen de gehele organisatiestructuur.

Als de scheidingslijn ('the chasm') wordt gepasseerd komt de rest van de groep (64%, die

72 Documentatie over 'Gazelle', project description phase 1, 12 juli 2004.
73 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 11 april
2006.
74 Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy 13:
343-373.
75 Interview directeur van Heras Products (nu directeur International Fencing), 15 maart 2006.
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individuen kan vertegenwoordigen in een project zoals 'Gazelle') relatief gemakkelijk mee

omdat vanaf dat punt de adoptie 'self-sustaining' is. Om overeenstemming met grote

meerderheid te krijgen is het van belang dat de hoofdverantwoordelijke of diegene met de

meeste leiderscapaciteiten bij de 2,5% van de 'innovators' behoort. Diegene met de

leiderscapaciteiten zal dan relatief gemakkelijk overeenstemming krijgen wanneer het een

risicovolle productontwikkeling betreft. Dit geeft geen garantie of het product ook werkelijk

door de markt wordt opgenomen, maar voor de verspreiding van een product in de markt

geldt hetzelfde principe als dat van de adoptiecategorieen. De grootste aanwijzing dat de

theorie van Rogers een analyse kan maken voor 'Gazelle' is het feit dat de ondernemingen

kostgedreven producten ontwikkelen. Doordat beperkte kosten worden uitgegeven voor

productontwikkeling betreft dit weinig risicovolle projecten. Er is geen ervaring met

soortgelijke projecten, waardoor de onzekerheden aanzienlijk zijn. Gezien de theorie van

Roger (1995) over adoptiecategorieen, is het een kwestie van tijd, voordat verschillende

partijen gezamenlijk succesvolle productontwikkeling kunnen bewerkstelligen voor

risicovolle projecten.

• De bevoegdheden van de neutra/e project/eider in het 'Gazelle' project zijn niet goed

gebruikt.

Ondanks een redelijk strakke planning en de vorming van werkgroepen werd er niet genoeg

gedaan om het project te sturen en om bepaalde betrokkenen hun tijd en inbreng voor

'Gazelle' te vragen. De werkgroepen hadden de neutrale projectleider als leider voor hun

groep en kregen zij indirect de opdracht van de stuurgroep, waaraan gerapporteerd moest

worden76
• De aangeboden hulp van de directeur van Heras Nederland voor het probleem

tussen de ingenieur van Heras Products en de neutrale projectleider is nooit gebruik van

gemaakt. Bepalende tussentijdse stuurgroepvergaderingen waren moeilijk te plannen door de

neutrale projectleider omdat hij zijn bevoegdheden niet goed heeft gebruikt. De directeur van

Heras Product heeft zich niet bemoeid met de capaciteit van zijn werknemers om projectmatig

aan 'Gazelle' te ontwikkelen77
•

• Het ontwikkelingstraject van het 'Gazelle' project ondervindt geen grote afwijkende

stappen en is verlopen volgens figuur 2.2. Er is gebruik gemaakt van een uitgebreide

planning, die is opgedeeld infasen met mijlpalen.

De fasering van projecten behoort zoals figuur 2.2 chronologisch te verlopen. Het is weI

76 Interview productmanager van Heras Nederland, 16 maart 2006.
77 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
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belangrijk dat er grote overlapping bestaat tussen de fasen. Deze overlapping is bij 'Gazelle'

tussen de fasen 'definitie' en 'ontwerp' tot stand gekomen. Gedurende het project is een

programma van eisen opgesteld aan de hand van de portfolio en de strategie van de betrokken

partijen en is een marktplan gegenereerd. Na de initiatiefase is een productvoorstel gedaan,

die gedurende de fase is bijgesteld. Om het productvoorstel verder te ontwikkelen zijn

specialistische werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen hebben divergerend ideeen

gegenereerd om een nieuw concept (definitiefase en ontwerpfase) schuifpoort te ontwikkelen.

Het 'Gazelle' project is uiteindelijk niet verder gekomen dan de ontwerpfase.

Strategy .{
I'ortfolio Mgmt ..

Figuur 2.2: Algemeen ontwikkelingstraject van een product.78

• Gebrek aan kennis van verschillende 'STeMPJE' factoren hebben nauwelijks een

betekenis gehad voor het falen van het 'Gazelle' project, maar hebben hooguit voor

vertraging in de informatiestroom gezorgd.

De kennis die nodig was voor het project lag erg verspreid binnen CRH FSG, maar was

grotendeels aanwezig en werd uiteindelijk samengebracht. Dit geldt ook voor de

marktfactoren. Maar de manier waarop kennis daarvan is verkregen verdient enige aandacht.

Die kennis is namelijk grotendeels van binnenuit CRH FSG verkregen, zonder eindgebruikers

erbij te betrekken. Zoals in paragraaf 1.3_1.L is heschreven zijn de twee drijvendekrachten

'technology push' en 'market pull' allebei nodig zijn voor succesvolle productinnovatie.

'Market pull' is een drijvende kracht vanuit de markt (hoeft niet gebaseerd te zijn op

klantenwensen direct van eindgebruikers), die bij 'Gazelle' deels heeft gespeeld. Vanuit de

markt was behoefte aan het concept 'buitenbeveiliging'. Bij het daadwerkelijke ontwerpen

van 'Gazelle' is 'market pull' niet aan de orde geweest omdat de klantenwensen van

eindgebruikers nooit zijn gebruikt.

78 Gail, R.L. (2004). From experience, Creating synergy between marketing and Research and Devolopment.
Product innovation management 21: 33-43.
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2.3 De beschrijving van het 'MSP' project

De 'MSP' is een poort, die is ontwikkeld in samenwerking tussen het Nederlandse Heras

Products en- International Fencing, het Duitse Heras_SKS en- Adronit (hieronder valt ook

Heda in Frankrijk). Deze ondernemingen vallen allemaal binnen CRH FSG. Tijdens het

schrijven van deze scriptie is de ontwikkeling van de 'MSP' nog in gang.

Bij het opstellen van de productportfolio in juni 2003 werd door het toenmalige Heras

Products Sales (nu is International Fencing79 klant van Heras Products) bepaald dat er

behoefte was aan een 'MSP' ( Midden Segment Poort) voor de Franse markt. De

productmanager van International Fencing was de initiatiefnemer om een 'MSP' te gaan

ontwikkelen en de directeur was de opdrachtgever80
,81. Het 'MSP' product behoorde niet tot

het assortiment van Heras Product, omdat zij in het verleden aIleen de Nederlandse markt in

hun behoefte hebben voorzien en de producten dus voornamelijk op Nederland waren gericht.

Voorbeelden hiervan zijn de 'Delta' -en de 'Orion' poort, die voor de Nederlandse markt ter

plaatse modulair worden opgebouwd, wat voor de Franse markt niet gewoonlijk iS81
,82. Er is

weI een beperkte afzet in Frankrijk (vooraf geassembleerde 'Delta') maar er is nog steeds een

markt in Frankrijk die een lagere prijs voor een 'Delta' wil betalen (een modulair

opgebouwde 'Delta' kost minder dan een vooraf geassembleerde 'Delta'). International

Fencing zou een grotere afzet in Frankrijk gaan genereren en om die redenen ontstond het

initiatiefvoor 'MSP' .81

am in een marktbehoefte te voorzien moest een nieuwe poort worden ontwikkeld, maar op

dat moment waren de kwantitatieve marktgegevens van de Franse markt niet aanwezig, om

zodoende de directeur van Heras Product te overtuigen82
• Omdat het begunstigen van de

behoefte van Franse afnemers belangrijk was voor International Fencing, is Heras Product een

bestaande poort ('Zelus') gaan voorassembleren83
• Deze vooraf geassembleerde poort werd

direct op een fundering geplaatst en voorzag Frankrijk tijdelijk in haar behoefte. Gezien de

beperkte commerciele levensduur van de 'Zelus' kon de initiatie van het 'MSP' project niet

lang uitblijven. De toenmalige directeur van Heras Products werd bij de nieuw opgerichte

79 International Feeing is verscheidene malen van naam veranderd. De grootste reden hiervoor is dat in het
verleden een afsplitsing is geweest van productie-, logistieke- en verkoopactiviteiten. Van de verkoopactiviteiten is
International Fencing als nieuwe onderneming binnen CRH FSG ontstaan, waaronder Heras Fencing Systems en
SKS Fencing Systems valt (zij bedienen de Franse-, Belgische-, Nederlandse markt). SKS Fencing Systems mag
niet met het Duitse Heras SKS worden verward.
80 Interview directeur Perhneter Protection (gele cluster) van CRH Fencing & Security Group, 22 maart 2006.
81 Interview directeur van International Fencing, 15 maart 2006.
82 Interview productmanager van International Fencing, 1 maart 2006.
83 De 'Delta' poort wordt in tegenstelling tot de vooraf geassembleerde 'Zelus' poort, ter plekke opgebouwd.
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onderneming International Fencing directeur en tevens opdrachtgever voor 'MSp,84,85. Het

'MSP' idee werd begin 2005 nog eens voorgelegd bij de nieuwe directeur van Heras Products,

aangevuld met een pakket van eisen inhoudende een marktonderzoek uit Frankrijk van 2003

en 2004 over de Franse markt84. Begin 2005 werd besloten een 'MSP', voor de Franse markt,

te gaan realiseren. De directeur van Heras Products wist dat een soortgelijke poort al bestond

bij een van de zusterondernemingen binnen CRR FSG. Het was een initiatief van de nieuwe

directeur van Heras Products om de poort samen met andere ondernemingen te gaan

ontwikkelen86. Hij had namelijk regelmatig contact met de Duitse ondernemingen en wist dat

het gevraagde 'MSP' concept waarschijnlijk al in huis was bij Adronit86,87. De directeur van

Perimeter Protection (zie bijlage 3 in het gele cluster), die verantwoordelijk was voor de

deelnemende ondernemingen, had in dit proces een informele rol en was een sterke

voorstander van samenwerking ten behoeve van productontwikkeling85,87. De Perimeter

Protection directeur is hoofd van het gele cluster, waaronder de participerende

ondernemingen vallen.

Begin 2005 bleek er voor alle vier partijen behoefte te zijn om het 'MSP' project gezamenlijk

te gaan ontwikkelen en een nieuwe markt te veroveren88. De behoefte komt voort uit een

combinatie van het feit dat de directeur van Heras Product de producent werd van de 'MSP'

en een nieuw product aan haar assortiment kon toevoegen, International Fencing haar klant in

de behoefte kon voorzien, en dat Adronit en Heras_SKS de behoefte van Duitsland konden

voorzien88,89. Het nut voor Adronit om mee te ontwikkelen aan de 'MSP' is grotendeels uit

veranderingen in de Duitse markt voortgekomen86. Door de economische omstandigheden

werden er meer midden-segment- poorten in plaats van hoog-segment-poorten afgezet. Omdat

Adronit was gespecialiseerd in hoog-segment-producten, is haar omzet gedaald. De

'Eurogate' van Adronit werd namelijk tegen een relatiefhoge kostprijs geproduceerd en door

de soortgelijke 'MSP' teprodueereft voor meerdere markten Iron 'economies ofscale' worden

toegepast, waardoor de kostprijs daalde89. De marktgegevens van de totale Duitse markt

werden bepaald aan de hand van de verkoopcijfers van Adronit. De directeur van Heras_SKS

yond het waardevol om een relatief goedkope 'MSP' op de Duitse markt af te zetten86. Het

concept voor 'MSP' zou worden afgeleid uit een bestaande poort binnen CRR FSG. Ais

concept werden meerdere bestaande poorten vergeleken, namelijk de 'Delta' poort van Heras

84 Interview productmanager van International Fencing, I maart 2006.
85 Interview directeur van Heras Products, I maart 2006.
86 Vragenlijst directeur van Heras_SKS, 25 maart 2006.
87 Interview directeur Perimeter Protection (gele cluster) van CRH Fencing & Security Group, 22 maart 2006.
88 Interview directeur van Heras Products, I maart 2006.
89 Interview directeur van International Fencing, 15 maart 2006.
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Products, die eerder al is beschreven, een oude gelaste schuifpoort van Heras Products, de

'MS' schuifpoort van Heras_SKS en de 'Eurogate' van Adroint. De eerste twee poorten

bleken niet te voldoen aan de technologische vereisten voor verschillende markten90
• De poort

door Heras Products eerst zelf te laten ontwikkelen was ook geen optie, omdat daarmee teveel

ontwikkelingskosten waren gemoeid91
•

Al vrij snel, rond maart 2005, werd duidelijk dat een 'MS' schuifpoort van Heras_SKS en de

'Eurogate' van Adronit passend waren om dienst te doen als concept voor de 'MSP,92. Op het

Heda-terrein zijn toentertijd twee prototypen ('MS' en 'Eurogate') gebouwd en hieruit bleek

dat de 'Eurogate', die uit modulen, gemakkelijker was op te bouwen. Doordat de poort uit

modulen bestond en dus een relatief kleine productiereikwijdte eist, was deze met lasrobots

bij Heras Product te assembleren91
• Over de esthetiek waren de directeurs van Heras Products,

International Fencing en Perimeter Protection het vrij snel eens: de 'Eurogate' paste het beste

als concept 93,94. Een tweede bijkomend voordeel was dat de 'Eurogate' gemakkelijk was te

behandelen voor een verzink-bewerking en hiennee productietijd kon worden bespaard. Een

derde voordeel was dat de poort al gedeeltelijk, aan de Europese nonn EN 13241-1, voldeed

waardoor geen extra tijd voor de certificering plaatsvond.

De ondernemingen hadden voldoende vertrouwen voor het herontwerpen van de 'Eurogate'

vanwege de ervaring die zij in huis hebben. Kostprijstechnisch gezien was het weI een

onzekere kwestie95
• De ondernemingen wisten hoeveel de kostprijs ongeveer zou zijn,

vanwege het vergelijk dat werd getrokken met Kopal (dit is een concurrent van International

Fencing, die levert in Belgie en Noord Frankrijk). Of de kostprijs behaald wordt is dus nog

onbekend omdat die sterk athankelijk is van de afname (economies of scale) en de eventueel

verdere technische ontwikkeling.96

Eind 2005 werden technische gegevens van de 'Eurogate' (tekeningen en stuklijsten) aan een

ingenieur van Heras Products gegeven (dit is overigens een andere ingenieur als bij

'Gazelle'). Deze gegevens werden, van Adronit via het de productmanager van International

Fencing, verkregen. In eerste instantie waren de gegevens niet compleet en duurde het relatief

lang voordat de tekeningen en stuklijsten van de ingenieurs van adronit werden verkregen.

90 Documentatie over de MSP, presentatie van 31 maart 2005.
91 Interview directeur van Heras Products, 1 maart 2006.
92 Documentatie over de MSP, presentatie van 20 maart 2005.
93 Interview directeur van International Fencing, 15 maart 2006.
94 Interview directeur Perimeter Protection (gele cluster) van CRH Fencing & Security Group, 22 maart 2006.
95 Documentatie over MSP, E-mail van 23 september 2005.
96 Documentatie over MSP, motivatie 17 februari 2005.
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Enkele weken later zijn op aandringen van de projectleider van International Fencing de

desbetreffende gegevens, van de 'Eurogate' op CD-rom bij Heras Products, aangekomen. De

oude technische tekeningen van de 'Eurogate' zijn door de ingenieur van Heras Products

vernieuwd en aangepast voor de productielijn van Heras Products. Daarin werden enkele

standaardproducten, waarvan Heras Products gebruik maakt, ingebracht in het 'MSP'

ontwerp. Verder werden de tekeningen aangepast op verschillende poorttypen, die Heras

Products in zijn assortiment heeft. Omdat de oude 'Eurogate' met een maximale doorgang

van 8 meter en met een hoogte van 2 meter zijn maximale limiet van doorbuiging bereikte en

Heras Products deze doorgang met een hoogte van 2,5 meter ging uitvoeren, moest een

constructieberekening worden doorgevoerd. Dit moet nog worden gerealiseerd door

verschillende deskundigen binnen Heras.97

In maart 2006 moest de certificering van de nieuwe 'MSP' nog worden behaald. Nadat Heras

Product eerst zelf een keuring op de 'MSP' heeft verricht moest de poort door een

onderzoeksinstituut, volgens de Europese norm EN 13241-1, worden gecertificeerd. Voor de

keuring van de 'MSP' moest een opdracht komen van International Fencing. De keuring van

'MSP' kan ongeveer 3 maanden in beslag nemen, maar dit is voor Heras Products geen

ongewone zaak98
•

2.3.1 Netwerksituatie van het 'MSP' project

Zoals al in de bovenstaande paragraaf is beschreven, is het 'MSP' project een samenwerking

tussen International Fencing als opdrachtgever en afnemer, Heras Products als producent van

de 'MSP', Adronit en Heras_SKS als Duitse afnemer van de 'MSP'. In figuur 2.3 is het

netwerk van deze S~ltnenwerkinggeyisllll1is_~~rd. Int~rnati!)11al Fencing ishier rOQdgetoondin

verband met hun belangrijke rol als opdrachtgever, initiator en projectleider voor de

ontwikkeling van 'MSP'. De dikgedrukte lijnen tussen International Fencing, Adronit, Heras

Products en Heras_SKS geven het zwaartepunt van de contacten aan. De stippellijn geeft aan

dat tussen Heras Products en Adronit de grootste spanningen hebben gezeten. De dikgedrukte

lijnen worden gezien als directe relaties (zie paragraaf 1.3.1.2), waartussen de communicatie

frequenter of belangrijker is. De opdrachtgever heeft in deze samenwerking veel belangen

omdat zij de franse markt willen bedienen en extra omzet willen genereren. Heras Products

heeft de grote machtsmiddelen om het verloop van 'MSP' te bernvloeden omdat zij de

97 Interview engineer II R&D van Heras Products, 30 maart 2006.
98 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige Heras Products, 20 april 2006.

43



rUle
producent van de 'MSP' zijn. Adronit had, ondanks zij in het bezit zijn van het concept voor

'MSP', weinig invloed op het ontwikkelingstraject. Adronit heeft weI invloed op vertraging

van het project gehad omdat zij de technische gegevens niet direct en onvolledig aan de

projectorganisatie hebben toegestuurd. Dit is aangegeven met de dikgedrukte stippelIijn in

figuur 2.3. De projectleider is in dit project niet onafhankelijk omdat hij binnen International

Fencing werkzaam is. Verder zijn de verantwoordelijkheden als ruggensteun vastgelegd, in

zogehete 'Service Level Agreements' (SLA's). Dit zijn minicontracten, die ervoor zorgen dat

het makkelijker voor Heras Products is om te kunnen investeren in productiemiddelen,

waarmee 'MSP' in de productielijn kan worden gerntegreerd99
• Door de formalisering van

deze contacten wordt er namelijk serieus over de toekomst van 'MSP' nagedacht, waardoor

de verantwoordelijken de investeringen moeten dragen. Deze SLA's zijn belangrijk geworden

omdat er een grotere ontrafeling van ondernemingen binnen eRR FSG is geschied.

Figuur 2.3: netwerkkaart van het 'MSP' project.

Door het soort netwerk (relatievormen (Ahuja, 2000)), dat bij 'MSP' bestond zijn er geen

belemmeringen betreffende kennisverspreiding voorgekomen. Zoals gezegd in paragraaf

1.3.1.2 bestaan deze samenwerkingsnetwerken uit directe relaties en indirecte relaties en

hebben deze relaties beiden een positieve invloed op kennisverspreiding.

99 Interview directeur van Heras Products, 26 april 2006.
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2.3.2 De beschrijving van factoren

Wetenschappelijke -en technologische factoren

De wetenschappelijke-, en technologische factoren (Adronit en Heras_SKS hadden het

productconcept al in huis), hebben een positieve invloed gehad op het beslismoment om het

'MSP' project gezamenlijk te gaan ontwikkelen. De wetenschappelijke -en technologische

factoren zijn voornamelijk voor de 'MSP' te vinden in de 'Eurogate'. Dit wit zeggen dat die

twee factoren al aanwezig waren voordat het 'MSP' project begon en door de huidige R&D

afdeling van Adronit destijds zijn bepaald. Het concept van deze poorten bestaat overigens al

± 25 jaarlOO
• Tijdens het ontwerp van de 'Eurogate' hebben statische constructieberekeningen

en dynamische constructieberekeningen een rol gespeeld. De statische constructie

berekeningen kunnen als sterkteberekeningen (doorbuiging materiaal en sterkte van lasnaden

door eigen materiaalgewicht) worden vertaald. Dynamische constructieberekeningen kunnen

in windbelastingen, en motorenbelasting (impulsberekeningen) worden onderverdeeld. De

'MSP' was dus al grotendeels door Adronit geconstrueerd en die wetenschappelijke -en

technologische kennis is volgens de directeur van International Fencing onder een aantal

ingenieurs van Adronit verspreid101
• Om extra kennis te verkrijgen kunnen zij ook externe

partners raadplegen. Heras Products heeft ook minimaal twee mensen, die soortgelijken

kennis in huis hebben en verder ligt die kennis onder CRR FSG verspreid 102,102,103,104. Verder

is de keuze voor de 'Eurogate' ook afhankelijk geweest van andere technologische factoren.

Want uit de twee prototypen (van de 'MS' poort en de 'Eurogate ') is het concept afgeleid,

vanwege goede handelbaarheid tijdens het verzinken en de betere aansluiting in de

productielijn. De 'MSP' wordt deels opgebouwd uit zogehete 'make en buy' productenlO5
•

Dat wit zeggen dat niet aile technologische kennis in de vorm van productiemiddelen in huis

is omdat 'buy' producten~bij derden door dejnkoopafdelin~Yan Heras Product, Heras~SKS

en Adronit, worden ingekocht. De verkoopafdelingen bestaat uit verschillende medewerkers,

die kennis in kunnen kopen. Het nadeel is dat de kennis die wordt ingekocht, koopproducten

zijn. Dit geldt voornamelijk voor de dure aandrijfmotor van de poort. De kennis van de

aandrijfmotor ligt deels buiten CRR FSG, maar wordt op specificatie van Heras Products

geproduceerd. Productietekeningen zijn door de ingenieur van Heras Products, gemaakt.

Hieruit blijkt dat in verband met het zo min mogelijk veranderen van de 'Eurogate'

100 Interview directeur van Heras Products, 1 maart 2006.
101 Interview directeur van International Fencing, 15 maart 2006.
102 Interview directeur van Heras Products, I maart 2006.
103 Interview productmanager van International Fencing, 1 maart 2006.
104 Interview directeur Perimeter Protection (gele cluster) van CRH Fencing & Security Group, 22 maart 2006.
105 Interview product manager van International Fencing, 1 maart 2006.
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nauwelijks wetenschappelijke- en technologische factoren een rol hebben gespeeld. Dit is weI

aan de orde wanneer later aan de constructie van 'MSP' moet worden doorgerekend. Dat

wordt dan zelf door de ingenieur van Heras Product of door een extern constructiebedrijf

uitgevoerd.

De wetenschappelijke -en technologische factoren zorgen niet voor grote belemmeringen

binnen het 'MSP' project. De enige invloed, die de factoren hebben uitgeoefend is het

verlengen van de doorlooptijd en het uitstellen van de initiatie. Gelet op de grote

kennisverspreiding is dit geen punt van zorg.

Marktfactoren

De marktfactoren hebben de gehele tijd een grote rol gespeeld. De marktgegevens van het

marktonderzoek zijn door de product manager van International Fencing verzameld en later,

tot een product ('MSP'), vertaald. Deze marktfactoren bestonden uit markttrends van

schuifpoorten in de Franse markt, waarover een onderscheid wordt gemaakt in particulieren

en privaten gebruikers. De gegevens gaven aan hoeveel afname van schuifpoorten in

Frankrijk in het jaar 2003 en 2004 tot stand is gekomen. Met die marktfactoren heeft de

product manager van International Fencing de directeur van Heras Product mede overgehaald

om een 'MSP' project te starten. Verder werd de verwachte afname van de 'MSP' per jaar

grotendeels bepaald door de directeur van International Fencing dat op contacten met

afnemers (hekwerkbouwers) in Frankrijk was gebaseerd. Hij heeft uiteindelijk de stap gezet

om 'MSP' te gaan ontwikkelen en dus een knoop doorgehakt. Uit de interviews blijkt dat er

geen twijfel bestond over de afname van de toekomstige 'MSP', terwijl de afname van groot

belang is voor de kostprijs van het product106
• Dit duidt op veel vertrouwen met de directeur

van International Fencing door eerdere positieve ervaringen. De kostprijs van de huidige

'Eurogate' van Adronit, die omlaag gaat door 'economies of scale' heeft een positieve

invloed op de 'MSP' gehad.

De marktgegevens uit de marktonderzoeken van Frankrijk zijn niet gebaseerd op

klantenwensen.

Juridische -en politieke factoren

Juridische factoren hebben in de keuze van de 'Eurogate' ook meegeholpen omdat deze poort,

volgens een Europese norm EN 13241-1, was gecertificeerd. De nieuwe certificering van de

106 Interview directeur Perimeter Protection (gele cluster) van eRR Fencing & Security Group, 22 maart 2006.
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'MSP' met nieuwe elektromotor is nog niet aangevraagd. Deze kennis ligt gedeeltelijk binnen

Heras Products bij de R&D manager omdat deze tot zijn vakgebied behoord. Om het

certificaat te behalen moet een extern bedrijf die kennis goedkeuren. De juridische factoren

hebben een remmende werking op het verloop van het project van 'MSP'.

De politieke -en juridische factoren spelen weinig betekenis in het 'MSP' project en de

verspreiding van die kennis is net als bij 'Gazelle' volledig aanwezig.

~stheuschefactoren

Esthetische factoren zijn van belang geweest voor het concept. Het uiterlijk van de 'Eurogate'

heeft er mede voor gezorgd dat het makkelijker was om deze poort als concept te kiezen. De

interesse om de 'MSP' binnen CRH FSG te halen, is waarschijnlijk deels uit het beleid van

CRH FSG voortgekomen, zoals al in paragraaf 1.1 is beschreven. Vanwege de vrijheid in

kennisgebruik onder de ondernemingen zijn Heras Products, International Fencing,

Heras_SKS en Adronit, gemakkelijker bij elkaar gekomen. Heras_SKS en Adronit zijn beide

productiebedrijven in Duitsland en zijn vanwege een soortgelijk product dat zij in het

assortiment hebben en dus kennis, mee gaan ontwikkelen.

2.3.3 Conclusie

• Tijdens 'MSP' hebben ook weer 'verschillende actoren' een rol gespeeld en nadelige

invloed gehad op de doorlooptijd van het project.

Dit is te concluderen uit de acties van Adronit, die moeizaam technische informatie aan Heras

Product gaven. Het versturen van de gegevens (tekeningen en stuklijsten), die kant en klaar

bij Adronit liggen heeft lllinimaal~en mllanQ op zi~blaten__wachten. Dat is ook niet

verwonderlijk omdat het concept voor 'MSP' het ontwerp van Adronit is, waar veel moeite en

geld voor de ontwikkeling aan vooraf is gegaan. Adronit heeft dan waarschijnlijk weI een

voordeel behaald door 'MSP', maar dit zijn vaak resultaten in de toekomst, die op de dag van

vandaag nog niet zijn te overzien. Toch is het ontwerp de 'Eurogate' vrijgegeven voor 'MSP',

wat aangeeft dat er een voedingsbodem is voor synergie en er meer bewustwording in

samenwerking tussen ondernemingen is ontstaan. Tijdens de stuurgroepvergaderingen voor

'MSP' stuurde Adronit telkens een andere medewerker terwijl Heras_SKS erg bereidwillig en

telkens aanwezig was. Het duidt erop dat de historische cultuur van Adronit parten heeft

gespeeld aangezien zij een groot productiebedrijf zijn. Het blijkt dat Heras Products tijdens

'MSP' haar kostprijzen voor elke partij op tafel heeft gelegd, terwijl dit eenjaar daarvoor nog

47



II rUle
zeer ongebruikelijk was. Binnen Heras Products wordt heden ten dagen meer transparantie

gebruikt en is zich bewuster van de verschillende actoren, waarvan optimaal gebruik moet

worden gemaakt. Dit is te concluderen uit het feit dat de R&D-manager van Heras Products

met cursussen bezig is om zijn ingenieurs beter in te laten zien dat het vakgebied van een

ingenieur meer inhoud heeft dan aIleen techniek. Men moet elkaar kunnen verstaan, wil

synergie een kans hebben107
• De directeur van Heras Products spreekt over meer transparantie

. d lOOk 108ill gegevens en erge IJ e .

• Ret is te constateren dat de ontwikkeling van het 'MSP' project volgens figuur 2.4 is

gelopen, waarin geen afwijkende stappen of fasen zijn gemaakt.

Het product is ontstaan uit een strategie en portfolio, waarna een marktplan is opgesteld. Bij

'Gazelle' is te zien dat het marktplan veeI later in de initiatiefase heeft plaatsgevonden omdat

er al was besloten om 'Gazelle' te gaan ontwikkelen. Het 'MSP' project kreeg pas initiatie

toen het marktplan bij de directeur van Heras Products op tafel lag. Er is meer aandacht aan

de initiatiefase gegeven (ten opzichte van 'Gazelle') om een grotere zekerheid te krijgen voor

het succesvol ontwikkelen en introduceren van 'MSP'. Figuur 2.4 is het chronologisch

procesverloop van 'MSP', dat vaak gezien wordt bij productontwikkelingtrajecten.

Sfl'otcgy&
Port!olio /#.gmt...

~et

AttlKk
l'I.m

Figuur 2.4: Algemeen ontwikkelingstraject van een product.109

De grootste afwijking van het ontwikkelingstraject vergeleken met 'Gazelle', is dat de

verantwoordelijkheid of verplichting in het project in zogeheten SLA's wordt vastgelegd,

waardoor de netwerkstructuur bewuster vastgelegd wordt en minder vrijblijvendheid in

deelname aan het project ontstaat. Het gebruik van de SLA's heeft te maken met de lange

aanloop van de initiatiefase en het marktplan omdat er van eerdere samenwerking tussen

ondememingen ('Gazelle') is geleerd, dat er duidelijke afspraken over de betrokkenheid en

107 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige van Heras Products, 20 april 2006.
108 Interview directeur van Heras Products, 26 april 2006.
109 Gail, R.L. (2004). From experience, Creating synergy between marketing and Research and Devolopment.
Product innovation management 21: 33-43.
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verplichting moet worden gemaakt. De participerende mensen van 'MSP' hebben namelijk

'Gazelle' meegemaakt. Door het marktplan zijn de kansen van 'MSP' geanalyseerd en is een

betrokkenheid van de verschillende ondememingen mogelijk gemaakt. Een andere afwijking

van 'MSP' ten opzichte van 'Gazelle' is dat er geen gebruik gemaakt is van verschillende

werkgroepen. Dat komt doordat 'MSP' geen grote ontwikkeling betrof en alleen constructieve

ontwikkelingen binnen Heras Products hebben plaatsgevonden.

• Het blijkt dat de kennisfactoren van 'STeMPJE' invloed op de doorlooptijd van het

'MSP' project hebben gehad en verspreid liggen binnen CRR FSG.

Het bijeenbrengen van deze kennis gezien de beschrijving van het project heeft nauwelijks

een probleem opgeleverd. Het heeft hoogstens het project wat vertraagd. De marktkennis is

niet op juiste manier verworven en deze heeft de grootste invloed op het project gehad en

werd indirect verkregen vanuit de markt. Tussen de eindgebruiker en de vertegenwoordiger

zit een vertaalslag, waamaar zorgvuldig moet worden gekeken. In zo'n vertaalslag wordt vaak

de visie van de vertegenwoordiger meegenomen, waardoor het product niet goed is afgestemd

op de eindgebruiker. De technologie of het product 'MSP' is aan de hand van een

wisselwerking tussen de marktvraag ('market pull' zonder klantenwensen van eindgebruikers)

en de aangeboden technologie ('technology push') ontwikkeld. Er worden weI vraagtekens

gesteld bij het marktonderzoek uit Frankrijk, die door onafhankelijke bureaus zijn uitgevoerd.

Dit zijn te algemene onderzoeken, waarin huidige afname van poorten -en trend van

poortafname worden beschreven, maar die weI meehelpen in het besluit om te gaan

ontwikkelen.

• De 'MSP' is een project, waarbij de kennis binnen CRR FSG op de juiste plaats aanwezig

is en op een juiste manier wordt benut en kan dit project op basis van 'STeMPJE' als

succesvol worden beschouwd. ....~ ----

Op basis van de marktintroductie van het product lijkt (het product is nog niet gelntroduceerd

in de markt) dit in tegenstelling tot 'Gazelle' een succesvol project. Dit komt doordat dit

project een kleiner innovatiefkarakter heeft en daardoor minder risicovol is.
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3 Projectmanagement binnen eRR Fencing & Security Group

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de conclusies over de marktkennis en projectvoering van casusniveau

tot een algemener niveau gebracht. Om de gevonden conclusies over projectmanagement te

generaliseren zijn interviews afgenomen met betrokkenen van andere projecten. Door gericht

in andere situaties naar dezelfde patronen te zoeken kan een generalisatie worden gemaakt en

wordt de conclusie naar een algemener niveau gebracht.

De betrokkenen, die gelnterviewd zijn leiden regelmatig projecten en bezitten vaak een brede

kijk in de organisatie vanwege hun positie. Deze betrokkenen passen meestal eigen

projectorganisatiestructuren toe omdat het ervaren projectleiders zijn. Het verschil met

projectmanagement binnen CRR FSG ten opzichte van de vorige twee projecten is dat hierbij

geen bewuste rol van samenwerking tussen ondernemingen is ontstaan. Er moet weI gelet

worden op de aard van de bedrijven. Zo heeft Heras Products geen marketing afdeling

vanwege een andere rol die zij bekleden. Ondanks dit gegeven houdt Heras Product zich

bezig met productontwikkeling, waarvoor marketing nodig is.

3.2 Marktkennis

In de volgende tekst worden een aantal situaties besproken, waarbij de markt een rol speelt.

De informatie over marktgerelateerde zaken heeft betrekking op Heras Products (R&D en

logistiek), Heras Nederland, International Fencing en VNP Parkeersystemen.

De manier waarop marktkennis is verkregen in de twee voorgaande casussen verschilt niet of

nauwelijks met andere situaties binnen CRR FSG. Het is zo dat er een bepaalde evolutie heeft

plaatsgevonden in de zogehete marketingafdeling van Heras Nederlandllo
. De focus van de

afdeling die ongeveer 15 jaar bestaat, is namelijk van marketingservice

(verkoopondersteuning door brochures bij te houden etc.) naar meer productmanagement

activiteit verplaatse 10. Met andere woorden, wordt er meer pro-actief gehandeld omdat de

klant (niet de eindgebruiker, maar de leverancier) directer bij de ontwikkeling van een

product wordt betrokken. De klantenwensen van de eindgebruiker worden niet vertaald in de

110 Interview productmanager van Heras Nederland (nu marketingmanager van Heras Nederland), 2 mei 2006.
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ontwikkeling van een product. In sommige gevallen vertaalt Heras Nederland de

klantenwensen indirect door informatie van de vertegenwoordiger te verwervenIII.

Er zijn legio voorbeelden van het ontwikkelen van een product met een wisselwerking tussen

het eerder genoemde 'technology push' en 'market puI1'112.113,l14. R&D van Heras Products

heeft in het verleden een nieuwe aandrijftechnologie ontwikkeld, die totaal uit een

'technology push' benadering is ontstaan. De toepassing (gevangenisbootl15 of 'Gazelle') op

de markt was op dat moment niet bekend, waardoor het lanceren van de aandrijftechnologie

en de doorlooptijd erg onzeker werd. Later in het ontwikkelproces van de aandrijftechnologie

is te zien dat beveiliging voor de gevangenisboot en het permanent gesloten perimeter

('Gazelle') voor een 'market pull' zorgt. R&D heeft volgens de manager van Heras Product

geen plan van aanpak om marktkennis te verkrijgen. Heras Products heeft grotendeels contact

met klanten (International Fencing, Heras Nederland etc.), maar ook met vertegenwoordigers,

externe bedrijven en raadpleegt het internet en vakbladenl16. Op de afdeling van Heras

Products wordt door enkele projectleiders gebruik gemaakt van een document over

'Projectmatig Werken bij Heras,ll7. In deze vakliteratuur wordt er niet gesproken over de

markt, of klantenwensen van eindgebruiker. In een checklist van het document wordt er aIleen

gesproken over: prijslijsten, aanpassen van internetpagina's, bijwerken van

productdocumentatie en marktintroductie. De klant van Heras Products is namelijk Heras

Nederland of International Fencing. In de vakliteratuur wordt erg veel aandacht besteed aan

het omgaan met deze klant. Volgens de leidinggevende van R&D wordt er binnen R&D niet

naar de markt gekeken1l8 en maakt men geen gebruik van hulpmiddelen zoals een ISO

normering. De logistieke entiteit van Heras Products is ook geregeld betrokken geweest bij

productontwikkelingsprojecten. De manager van 'Customers Service' wordt vaak

aangetrokken voor deze projecten om als projectleider te functioneren. Deze manager

gebruikt andere vakliteramurI19,120fflfl-tlit-soort gwte pwjeeten voor Hems Products te leiden.

In deze literatuur worden "methode en technieken voor projectmatig werken" (projecten

leiden en projectmatig werken) erg goed beschreven, maar wordt er geen woord gerept over

III Interview directeur van International Fencing, 15 maart 2006.
112 Documentatie over de 'draaipoort', marketingplan van 30 maart 2004.
113 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige van Heras Products, 5 mei 2006.
114 Interview productmanager II van Heras Nederland, 16 mei 2006.
115 De gevangenisboot in Nederland had op korte termijn een 'snelle poort' nodig, die atkomstig was van heras
Products.
116 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
117 Keuning, T. en Sande, A. van de (1998). Heras Holding Company, Projectmatig Werken bij Heras. Twijnstra
Gudde, Management Consultant.
118 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige Heras Products, 20 april 2006.
119 Groote, G., Hugenholtz-Sasse, C. en Slikkers, P. (2002). Projecten leiden, Methode en technieken voor
projectmatig werken. Het Spectrum B.V. Utrecht.
120 Wijnen, G., Renes, W. en Storm, P. (2002). Projectmatig werken. Het Spectrum B.V. Utrecht.
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het omgaan met eindgebruikers (de markt). Over de markt staat het volgende: "veel projecten

komen echter niet vanuit de markt". De markt wordt in dit verband de externe

(vertegenwoordigers) of interne klant (International Fencing of Heras Nederland) bedoeld en

niet de eindgebruiker. Dit geeft aan dat de manager (projectleider) niet naar de markt kijkt,

maar naar bijvoorbeeld Heras Nederland en laat haar de marktvraag oplossen. Binnen CRH

FSG bestaat de huidige verhouding zoals hierboven geschetst.

Heras Nederland met haar marketingafdeling heeft duidelijk een andere rol dan R&D en is

een klant van Heras Products. Projecten van Heras Nederland uit het verieden zijn gebaseerd

op een productverbetering, waarmee een klein onderscheidend vermogen wordt gegenereerd

ten opzichte van soortgelijke producten van de concurrentl2l
. Productverbetering krijgt binnen

Heras de voorkeur ten opzichte van het ontwikkelen van totaal nieuwe concepten omdat

Heras Products een kostgedreven onderneming is. Heras Nederland zoekt weI degelijk bewust

naar marktkennis en dit komt vaak voort uit de bewaking van het productassortiment.

Hiermee wordt bedoeld het monitoren van het 'eigen' product en het in beeld brengen van de

winstmarge met behulp van een softwaresysteem. Loopt deze terug dan zal een belangrijk

product moeten worden doorontwikkeld. Tegenwoordig heeft de marketingmanager van

Heras Nederland een nieuwe checklist voor een programma van eisen waarin marktfactoren

voorkomen. In de volgende checklist 3.1 (op de volgende pagina) betreffende het

marktgedeelte is te zien dat er nauwelijks eindgebruikers bij de productontwikkeling worden

betrokken. Ais er eindgebruikers in voorkomen dan worden zij niet direct betrokken bij de

ontwikkeling van een nieuw product omdat de doelgroep door Heras Nederland of haar

vertegenwoordigers wordt bepaald. De vraag of er vergelijkbare onderzoeken bekend zijn zal

ook niet veeI bijdragen aan het belang van de eindgebruiker omdat dit vaak algemene

marktonderzoeken betreft. Een programma van eisen122 van een productmanager van Heras

Nederland, die erg vaak bij productontwikkeling betrokken is, verschilt ook niet veeI van

checklist 3.1. Deze productmanager past zijn eigen plan van aanpak toe en hierin worden

aantallen verkochte 'draaipoorten' in de Nederlandse markt in kaart gebracht en segmenten en

trends bepaald. Deze onderwerpen zijn allen niet gebaseerd op eindgebruikers, maar dit wordt

bepaald door eigen inzicht en vertegenwoordigers.

121 Interview productmanager van Heras Nederland (nu marketingmanager van Heras Nederland), 2 mei 2006.
122 Documentatie over 'draaipoorten', deelproject elektrische aandrijving, 7 augustus 2004.
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Voor welke markt is het product bedoeld?

Voor welk segment van de markt zijn de producten bedoeld?
Wat zijn de kenmerken van deze markt(en) en segmenten?
Marktpotentieel?

Welke eisen worden er aan het product gesteld, normen van
overheidswege, productaansprakelijkheid, etc.?
Hoe Iiggen de concurrentieverhoudingen?

Wie zijn de marktleiders, trendsetters, trendvolgers, vernieuwers?
Wie zijn de belangrijkste concurrenten?
Sterkte I zwakte - analyse.

In welke fase bevindt de markt zich?
Opbouw, groei, stabiel, afbouw.
Zijn er vergelijkende onderzoeken bekend?
Interne I externe rapporten, publicaties, adviserende instanties etc.?

Checklist 3.1: De marktgerelateerde vragen.123

De marktkennis berust bij Heras Nederland niet op de behoefte van klanten (eindgebruiker)

omdat men denkt een zeer volwassen markt te hebben, die juist erg is gefragmenteerd124
,125.

Hierdoor is het moeilijk een eenduidige markt te vinden. Volgens de ingenieur van Heras

Products is productverbetering eerder te accepteren als de kostprijs nagenoeg hetzelfde

blijft126
, waardoor grote innovatie weinig nut hebben. Er zijn namelijk veel voorbeelden van

klanten (eindgebruikers) te noemen, die niet weten wat ze willen en productverbetering of

innovaties onbelangrijk vinden125
,127,128. Volgens de huidige directeur van VNP

Parkeersystemen (ondememing binnen eRR FSG) gebeurt marktonderzoek bij Heras

Nederland en VNP Parkeersystemen erg slecht en wordt dit gebaseerd op prijzen van

producten van concurrenten129
• Deze directeur is in het verleden veel betrokken geweest bij

productontwikkelingsprojecten van Heras Nederland voor de afdeling 'High Security

Systems' betreffende 'Gazelle'. De marktkennis ontstaat dus doorgaans via een 'technology

push' benadering (winstmarge), maar kan later in het ontwikkeltraject veranderen naar een

meer 'market pull'~enadering. Een voorbeeld hiervan is de 'Pl"allipoort' die is v~rbeter(LilllJL

de hand van opkomende criminaliteit op bedrijven terreinen.

In de voorgaande tekst is opgemerkt dat Heras Nederland veelal aan productverbetering doet.

Tegenwoordig maakt men ook gebruik van een zogeheten 'concept' project, waarbij het leren

123 Documentatie in het algemeen, Checklist programma van eisen van 1juni 2006.
124 Interview directeur organisation developer van CRH Fencing & Security Group, 10 juli 2006.
125 Interview productmanager 11 van Heras Nederland, 16 mei 2006.
126 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
127 Interview algemeen manager van Topguard en business developer van CRH Fencing & Security Group, 28
maart 2006.
128 Interview directeur Heras Nederland (nu directeur Perimeter Protection van CRH Fencing & Security Group),
29 maart 2006.
129 Interview directeur van VNP Parkeersystemen (oud adjunct directeur van Heras Nederland), 9 mei 2006.
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van nieuwe toegepaste technologieen op bijvoorbeeld schuifpoorten de hoofdgedachte is. Dit

zijn zeer grote innovatieve projecten, waarbij risicofactoren over onbekende technologieen en

doorlooptijden een grote rol spelen130
,131,132. De manier waarop dit 'concept' project is

neergezet komt vanuit een wisselwerking tussen 'market pull' en 'technology push'. 'Market

pull' omdat de 'Concept gate' (concept project) een spin-off is van 'Gazelle' en vanuit het

beveiligingsvraagstuk uit de markt komt. De 'technology push' benadering komt voort uit het

idee dat de 'Concept gate' in deze vorm niet op de markt komt vanwege de kostprijs.

Technologieen die in dit concept zijn uitgetest kunnen in een later stadium in de markt

worden gevraagd.

ISO-normeringen beschrijven enkele richtlijnen of werkwijze voor het handelen met

marktvraagstukken of het handelen met klanten van Heras Product. Voorbeelden hiervan zijn

normeringen die een uniforme structuur leveren voor de afbakening van de primaire -en de

secondaire markten. Verder geven de normeringen voorwaarden en servicerichtlijnen voor

een organisatie met betrekking tot de werkwijze van marktonderzoek. 133

Het gebruik van ISO-normeringen zou een ruggesteun kunnen zijn voor de verschillende

ondememingen binnen CRH FSG, maar de ondememingen maken hiervan geen gebruik. Dit

zegt iets over het handelen met de markt en ook iets over de projectorganisatie. Het wordt

volgens de directeur van Heras Products voomamelijk gedaan op ervaring134
• Er zijn weI

gesprekken binnen CRH FSG over ISO-normering geweest. De klant van Heras Product is

namelijk bezig met het onderzoeken naar het voordeel van de ISO-normeringen.

Naast marktkennis speelt er ook andere kennis (de overige factoren van 'STeMPJE') tijdens

productontwikkelingsprojecten een rol. De reden waarom in deze paragraaf niet verder op de

andere factoren wordt ingegaan is dat de voorgaande casussen nauwelijks belemmeringen

vertonen op het gebeid van die kennis en andere situaties hetzelfde beeld vertonen.

130 Interview productmanager II van Heras Nederland, 16 mei 2006.
I3l Interview directeur van VNP Parkeersystemen (oud adjunct directeur van Heras Nederland), 9 mei 2006.
132 Interview directeur II Heras Nederland, 6 juni 2006.
133 International Organisation for Standaardisation, internetpagina: http://www.iso.org/iso/en/iso9000
14000/understand/inbrief.html, geraadpleegd op 22 juni 2006.
134 Interview directeur van Heras Products, 20 juni 2006.
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3.3 Communicatiebelemmeringen voor synergie

In de volgende tekst worden een aantal situaties besproken, waarbij communicatie een rol

speelt. De informatie hierover heeft betrekking op de ondernemingen Heras Products (R&D

en logistiek), Heras Nederland, International Fencing, VNP Parkeersystemen en Adronit.

In de twee casussen IS geconcludeerd dat tijdens de projectuitvoering veel

communicatiestoornis is ontstaan door het bestaan van 'verschillende actoren', die niet

"homophilous" zijn. In de conclusies wordt ook over de historische cultuur en het innovatief

karakter gesproken, die voor veel vertraging in de doorlooptijd en frustraties in projecten

hebben gezorgd. Naast de twee casussen blijkt dat de spanningen tussen 'verschillende

actoren' ook weI eens bij de ondernemingen binnen CRH FSG zijn voorgekomen. Dit is niet

aIleen op ondernemingsniveau (zoals bij samenwerking tussen ondernemingen bij 'gazelle')

maar ook binnen een onderneming op afdelingsniveau135
,136. Zo zijn er volgens een ingenieur

van R&D bepaalde spanningen tussen Heras Nederland en Heras Products (R&D), tussen

R&D en International Fencing maar ook tussen R&D en andere afdelingen van Heras

Products135
• Door een bewustwording van het feit dat medewerkers andere functies bekleden

of van een andere afdeling zijn ontstaan spanningen en terughoudendheid, die communicatie

verstoort. In een andere situatie tijdens een doorontwikkeling van een product is door een

productmanager van Heras Nederland verteld dat een Customers Service manager van Heras

Products (logistieke afdeling) te veel tegenwerking kreeg van R&D137. Op de afdeling van

R&D moest erg veel werk worden verzet omdat een ontwikkeling van het product een erg

omvangrijk project betrof. Hierdoor kwam het dagelijkse werk in het gedrang en moest men

prioriteiten stellen. R&D werd te veel bevooroordeeld door contacten met de

voorraadbeheerder van Heras Products, waardoor zij in een bepaalde richting moesten

ontwikkelen137
• Er was zelfs geen feedback vanuit R&D naar de projectleider en de klant

(heras Nederland). De manager van de logistieke afdeliriihadgeen besef van de hoeveelheid

werk, dat moest worden verzet. De directeur van VNP Parkeersystemen vindt de drijfveer om

risicovolle productontwikkeling (innoveren) te doen ver aan de horizon liggen omdat hiermee

veel tijd en investeringskosten zijn gemoeid en men los moet komen van de bestaande

structuur binnen CRH FSG138
• Dit geeft aan dat de bestaande structuur van veel

135 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
136 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige Heras Products, 20 april 2006.
137 Interview productmanager II van Heras Nederland, 16 mei 2006.
138 Interview directeur van VNP Parkeersystemen (oud adjunct directeur van Heras Nederland), 9 mei 2006.
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ondememingen te behouden is voor dit soort productontwikkeling ('Gazelle'), waardoor de

communicatie door aanwezigheid van 'verschillende actoren' (innovatiedrift) wordt

belnvloed.

Een aanwijzing dat er weI degelijk nadelige gevolgen van 'verschillende actoren' zijn binnen

CRH FSG is, dat er cursussen worden gegeven aan werknemer van verschillende

nationaliteiten, waarbij een grote nadruk ligt op de gewoontes en het handelen van de

werknemers per land. Het zwaartepunt van de cursus ligt op het gebied van communicatie

tussen de verschillende nationaliteiten, waarbij getracht wordt beter inzicht en begrip te

krijgen in elkanders nationaliteit139
• De cursus heeft ervoor gezorgd dat een medewerker van

een Duitse ondememing een bredere blik heeft gekregen. Een andere lopende cursus over

efficienter projectrnatig werken, wordt gegeven aan verschillende ondememingen binnen

CRH FSG. De documentatie (zie document 3.2) voor deze cursus wijst uit dat communicatie

tijdens productontwikkeling een belangrijk onderwerp is.

Doel Communication plan en relatie met projectplan
Bij veranderingsprojecten is het nodig om begrip, vertrouwen en participatie te krijgen in de hele organisatie. Met
goede communicatie voorkom je dat er een kloof ontstaat tussen de degenen die het veranderingsproject sturen en
de rest van de organisatie. Door op het juiste moment, op passende wijze, tussen aIle betrokkenen een heldere
communicatie tot stand te brengen, wordt de kans op een geslaagde verandering vergroot. Goede beeldvorming is
van grote betekenis voor het welslagen van een verandering of project. Veranderingen moeten uiteindelijk door de
medewerkers gedragen worden!

Activiteiten
Definieer de groepen die betrokken zijn bij de verandering (bijvoorbeeld management, projectmedewerkers,

tijdelijke en vaste medewerkers, leveranciers, klanten etc.);
Definieer bij de belangrijkste doelgroepen wie de leiders, sleutelfiguren, actief- en passiefbetrokkenen zijn. Dit

kan helpen bij het kiezen wie je waarbij betrekt bij het project, bij wie je gaat lobbyen om meer medestand te
krijgen, en bij wie informeren over de verandering volstaat;
Ga na wie momenteel wat communiceert;
Ga na welke medewerkers worden betrokken bij veranderingen in de organisatie (top-down versus
democratische overlegstructuren).

Document 3.2: Communicatie tijdens projectmatig werkenl40
•

De effecten van deze nieuwe cursus zijn nog niet bekend. In de vakliteratuur van Heras

Products over "Projectrnatig Werken bij Heras I4J
", (Keuning en Sande, 1998), die in

paragraaf 3.2 al is besproken, wordt een aantal keren beschreven over het bestaan van

verschillende actoren, namelijk: er moet voldoende draagvlak zijn, workshop geven aan

139 Reenen, G. 1. van (2006). Managing cultural diversity. Septa Managing Group.
140 Documentatie over projectrnatig werken, communicatieplan van 16 mei 2006.
141 Keuning, T. en Sande, A. van de (1998). Heras Holding Company, Projectrnatig Werken bij Heras. Twijnstra
Gudde, Management Consultant.
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betrokkenen (om meer draagvlak te creeren), opstellen van pakket van eisen (mogen geen

tegenstrijdige eisen zijn opgenomen), het belang om verschillende groepen te honoreren,

toepassen van verschillende werkgroepen en medewerkers in staat stellen om over de muur

van de eigen afdeling heen te kijken (om begrip voor elkaars situatie en vragen te creeren).

Dit geeft aan dat communicatie op basis van verschillende actoren bekend moet zijn bij Heras

Products.

De gebruikte vakliteratuur bij Heras Products (logistiek) betreffende "Projectmatig werken",

(Wijen, Renes en Storm, 2002), herkent het bestaan van verschillende actoren of culturen. Er

wordt namelijk gesproken over: "Hoe kunnen we cultuurverschillen hanteren?",

"Benadrukken van verschillen in culturen is in strijd met de taakgerichtheid van het project

en verhoogt de kans op falen van het project. Indien een organisatie werkelijk projectmatig

wil werken, zal dat tot uiting moeten komen in de acceptatie van de verschillen in stijl van

werken die dit met zich meebrengt,,142. De gebruikte vakliteratuur, documentatie en cursussen

geven de problemen van de aanwezigheid van verschillende actoren of culturen bij

projectmatig werken weer. Er wordt dus weldegelijk gelet op deze verschillen in actoren en

dit wordt niet ontkend binnen CRH FSG. Een laatste aanwijzing dat de nadelige effecten van

de aanwezigheid van verschillende actoren bestaan is, dat er geen medewerking van Adronit

voor dit onderzoek is verleend.

De aanwezigheid van de nadelige gevolgen vanwege 'verschillende actoren' wordt groter

wanneer de projectorganisatiestructuur niet is afgestemd tussen verschillende ondememingen

omdat hierdoor grotere verschillen en veeI onduidelijkheden ontstaan in projectmatig werken.

Vit de vorige twee casussen uit hoofdstuk 2 blijkt dat de projectorganisatiestructuur niet

eenduidig werd toegepast en niet duidelijk was voor alle betrokkenen. In de volgende

paragraaf 3.4 wordt·diepet'i:>pdeprejeetorganisatiestmetutrrntgegaan.

3.4 Projectorganisatiestructuur

In de volgende tekst worden een aantal situaties besproken, waarbij de

projectorganisatiestructuur een rol speelt. De informatie hierover heeft betrekking op de

ondememingen Heras Products (R&D en logistiek) en Heras Nederland. Het valt op dat de

ene keer weI een bepaalde projectorganisatiestructuur wordt toegepast en de andere keer niet.

142 Wijnen, G., Renes, W. en Stonn, P. (2002). Projectmatig werken. Het Spectrum RV. Utrecht.
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Ook wordt opgemerkt dat de toepaste projectorganisatiestructuur niet is afgestemd tussen de

verschillende ondememingen of afdelingen.

Vit de interviews en documentatie over verschillende productontwikkelingsprojecten binnen

CRH FSG blijkt dat er geen afgestemde projectorganisatiestructuur tussen ondememingen en

afdelingen wordt gehanteerd. Daarvan getuigt het volgende:

Er zijn in het verleden binnen Heras Products cursussen gegeven over projectmatig

werken. Hierover is vakliteratuur beschikbaar gesteld binnen CRH FSG143
• De ingenieur

(destijds van 'Gazelle') en de R&D manager van Heras Products zegt dat er niet volgens

deze vakliteratuur wordt gewerkt144
,145. Er is zelfs een voorbeeld dat er binnen R&D een

productontwikkeling (succesvol met een relatief lange doorlooptijd) heeft plaatsgevonden

zonder daarbij een projectleider te benoemen en zonder afstemming met Heras Nederland

te vormen146
• De directeur van Heras Products, die de vakliteratuur mede heeft

samengesteld maakt weI gebruik van het document "Projectmatig Werken bij Heras".

Zelfs bij het aanschaffen van nieuw kapitaal voor de productieafdeling maakt de

directeur van Heras Products van deze werkwijze gebruik147
•

In de voorgaande tekst wordt opgemerkt dat er binnen R&D niet projectmatig wordt gewerkt

en er geen gebruik wordt gemaakt van een bepaalde projectorganisatiestructuur. Het

document ("Projectmatig Werken bij Heras") dat door enkele actoren wordt gebruikt bevat

inderdaad informatie om een projectorganisatiestructuur te vormen, echter zeer onduidelijk

zonder schematische weergaven. Er wordt gesproken over de benoeming van de volgende

roIlen: een projectleider (moet coordineren, motiveren, plannen en bijsturen), een

opdrachtgever in de stuurgroep (heeft het laatste woord), de verschillende specialisten in de

verschillende werkgroepen en de benoeming van werkgroepleiders (vormt de projectgroep

samen met de projectleider)143. Het is zeer onduidelijk beschreven welke roIlen in de

projectgroepen behoren en wat hun taken en bevoegdheden zijn. De vergaderfrequentie per

groep (stuurgroep, projectgroep en werkgroep) wordt daarentegen weI goed beschreven.

Een ander voorbeeld van het gebruik van een projectorganisatiestructuur binnen Heras

Products komt van de afdeling Customers Service. Een ervaren projectleider van Customers

143 Keuning, T. en Sande, A. van de (1998). Heras Holding Company, Projectmatig Werken bij Heras. Twijnstra
Gudde, Management Consultant.
144 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige Heras Products, 5 mei 2006.
145 Interview engineer R&D van Heras Products, 29 mei 2006.
146 Interview R&D manager en veiligheidsdeskundige Heras Products, 5 mei 2006.
147 Interview directeur van Heras Products, 26 april 2006.
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Service past op zijn afdeling andere vakliteratuur ("Projecten leiden, Methode en technieken

voor projectmatig werken") toe voor projectmatig werken en gebruikt deze vakliteratuur voor

de projectorganisatiestructuur148
,149. Hierin wordt het leidinggeven en de structurering in

projecten uitvoerig behandeld en worden methode en technieken behandeld voor het

vormgeven van projecten, omgaan met de projectomgeving en beheersen van informatie en

organisatie150
• De toegepaste projectorganisatiestructuur, die door Customers Service juist

wordt gebruikt, geeft toch een aantal problemen of spanningen in de samenwerking tussen

afdelingen en ondernemingen. De reden hiervoor is dat deze projectopzet niet in

overeenstemming tussen afdelingen wordt gebruikt en veel afdelingen zich niet bewust zijn

van hun taken en bevoegdheden, waardoor feedback en belangrijke mijlpalen niet worden

bereikt.

Er is net opgemerkt op welke wijze projecten binnen Heras Products worden aangepakt. In de

volgende tekst worden voorbeelden binnen Heras Nederland beschreven. Volgens een

projectleider van Heras Nederland wordt er geen documentatie of vakliteratuur voor de

projectorganisatiestructuur voor productontwikkeling gebruikt151
,152. Door de projectleider

van Heras Nederland wordt op grond van ervaring een bepaalde structuur toegepast. Dit is

namelijk af te lezen aan een checklist, die binnen Heras Nederland veelvuldig wordt

gebruikt153
• Hierin wordt met geen woord gerept over de projectorganisatiestructuur, de

rolverdeling, etc. Bij Heras Nederland yond onlangs een cursus plaats met betrekking tot

projectmatig werken. Verschillende medewerkers van schillende ondernemingen zijn hierbij

aanwezig geweest. Het geheel wordt verzorgd door een extern consultantbureau voor

projectorganisatieadviezen. Effecten van deze cursus zijn nog niet bekend. Een tweede

ontwikkeling is dat tijdens de cursus is besloten een externe specialist mee te laten lopen met

een geheel nieuw project binnen CRH FSG152
,154. Dit is weer een voorbeeld dat het niet goed

zit met de projeetorganisatiestmetttur binnen eRH FSG en dat op dit moment veel aandacht

hieraan wordt besteed. Het feit dat verschillende ondernemingen meedoen aan de cursus zegt

iets over de communicatieproblemen tussen de partijen.

148 Documentatie over de 'draaipoort', projectaanpak, 17 juni 2004.
149 Interview Customers Service manager van Heras Products, 16 mei 2006.
ISO Groote, G., Hugenholtz-Sasse, C. en Slikkers, P. (2002). Projecten leiden, Methode en technieken voor
projectmatig werken. Het Spectrum B.V. Utrecht.
151 Interview directeur van Heras Products, 26 april 2006.
152 Interview productmanager van Heras Nederland (nu marketingmanager van Heras Nederland), 2 mei 2006.
153 Documentatie in het algemeen, Checklist programma van eisen van I juni 2006.
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3.5 Conclusie

In de twee casussen, die zijn beschreven in hoofdstuk 2, werden een aantal conclusies

gebaseerd op interviews en andere documentatie over de vraag over de huidige praktijk van

CRH FSG qua kennisgebruik bij productontwikkeling. Door het onderzoek in hoofdstuk 3

worden de conclusies tot een algemener niveau gebracht. De conclusies van hoofdstuk drie

luiden als voigt:

• De marktfactoren verdienen extra aandacht, aangezien deze een technologisch systeem of

een ontwikkeld product sterk kunnen bernvloeden. Net als bij de twee voorgaande

casussen wordt in paragraaf 3.2 vaak een wisselwerking tussen de drijvende krachten

'technology push' en 'market pull' gehanteerd, maar worden eindgebruikers niet of

indirect betrokken. De marktkennis wordt op ervaring verkregen zonder klantenwensen

mee te nemen. Ret geeft aan dat elk product weer een andere benadering en samenspel

van de twee drijvende krachten vereist en dat elk project opnieuw moet worden

onderzocht op marktfactoren. Ret aantal aanwijzingen dat marktkennis uit de interviews

en documentatie een zeer belangrijke rol vervult en dat er een gebrek aan deze kennis is

op basis van eindgebruikers (directe klantenwensen), wordt in tabel3.3 getoond.

Aanwijzingen van gebrek aan marktkennis

Onderneming Heras Product Heras Nederland VNP

Aantal gevallen 8 (0,72) 9 (0,75) 1 (1)

TabeI3.3: Marktkenms.

De aanwijzingen (aantal gevallen) in tabel3.3 zijn tellingen uit interviews. Rierbij is gelet

op dubbeltellingen, die worden vermeden. Een respondent, die twee maal iets over de

aanwijzing verteld wordt als een telling beschouwd. Een respondent, die een aanwijzing

geeft over een andere ondememing is ook een telling. In tabel 3.3 staan het aantal

gevallen en tussen haakjes wordt het gewicht (aantal gevallen/aantal interviews)

weergegeven. De gewichten worden beschouwd als significant en zeker omdat in

bepaalde interviews door de interviewer niet naar marktkennis is gevraagd. Met andere

woorden zijn deze scores minimaal geteld en zullen in werkelijkheid veel hoger

uitkomen. Dit geldt ook voor tabel3.4 en 3.5.

154 Interview productmanager II van Heras Nederland, 16 mei 2006.
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• Tijdens verschillende productontwikkelingsprojecten hebben ook weer de spanningen

door de aanwezigheid van 'verschillende actoren' een rol gespeeld en invloed gehad op

de communicatie in projecten. Vit paragraaf 3.3 is een aantal keren gebleken dat de

historische cultuur, verschillen tussen actoren en de innovatiedrift, de communicatie

essentieel belemmeren en dus invloed hebben op doorlooptijden van

productontwikkelingsprojecten. Is de basis van productontwikkeling

(projectorganisatiestructuur) niet goed gevormd of afgestemd tussen ondememingen dan

zal de aanwezigheid van 'verschillende actoren' een grotere impact hebben. In tabel 3.4

worden de aanwijzingen, dat de historische cultuur, verschillende actoren en de

innovatiedrift voorkomen, weergegeven.

Aanwijzingen van communicatiebelemmeringen

Soort hist. cultuur verschill. act. innovatiedrift comm. totaal

Aantal gevallen 8 (0,45) 11 (0,62) 9 (0,5) 28

Tabe13.4: Commumcattebelemmermgen.

In tabel 3.4 gelden dezelfde voorwaarden over tellingen als bij tabel 3.3. In de laatste

kolom (communicatie totaal) zijn de historische cultuur, verschillende actoren en de

innovatiedrift gegroepeerd. De communicatieproblemen komen veeI voor. Vooral als aIle

drie peilers (hist. Cultuur, verschill. act. en innovatiedrift) bij elkaar worden genomen. De

drie peilers komen nagenoeg evenveel voor.

• De projectorganisatiestructuur wordt binnen CRR Fencing & Security Group niet

afgestemd tussen ondememingen of afdelingen, dat aangeeft dat een project doorgaans op

ervaring wordt aangepakt. Aangezien de projectorganisatiestructuur erg belangrijk is voor

een goede cornmunicatieutussenverschitlende parlijen en hmimlen van mijlpalenin een

project, moet er eenduidigheid zijn over projectaanpak tussen verschillende

ondememingen. In tabel 3.5 wordt het aantal gevallen dat de projectorganisatiestructuur

niet goed of niet eenduidig wordt gebruikt, aangegeven.

Geen juiste projectorganisatiestructuur

onderneming Heras Products Heras Nederland

Aantal gevallen 4 (0,8) 3 (1)

TabeI3.5: Gebruik van de proJectorgamsattestructuur.
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In tabel 3.5 gelden dezelfde voorwaarden over tellingen als bij tabel 3.3. Ret enige verschil

met de twee bovenstaande tabellen is dat bij tabel 3.5 aIleen interviews naast de twee

casussen worden gebruikt omdat het bekend is welke organisatiestructuur daar is gebruikt.

Ret gewicht geeft bij beide ondememingen een zeer hoge score en daarom is het significant

dat de organisatiestructuur niet eenduidig wordt gebruikt.
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4 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek namelijk:

De bovenstaande hoofdvraag is opgedeeld in 4 deelvragen. De antwoorden op deze

deelvragen zijn de conc1usies van mijn onderzoek. Het antwoord op de hoofdvraag zal in de

siotconciusie worden gegeven.

1. Uit het onderzoek blijkt dat er eenvoudig contacten worden gelegd tussen verschillende

ondememingen en specialisaties om kennis te bundelen. Dit komt doordat het netwerk

bestaat uit directe en indirecte relaties en doe1stellingen voor projecten moeten worden

gehaald. De ondememingen weten welke kennis waar te halen is. Toch zijn er vaak

vooroordelen en spanningen tussen de verschillende actoren (ondememingen of

specialismen die "heterophilous" zijn) binnen eRR FSG, waardoor communicatie op den

duur wordt belemmerd en doorlooptijden worden verlengd. De ondememingen zijn

grotendeeis van elkaar gescheiden. Verschillende entiteiten zijn gevormd zoais de

commerciele en productieve entiteit. Vroeger vielen deze twee entiteiten onder Heras

Product. Synergie werd niet ais een prioriteit gezien. Deze scheidingen hebben ervoor

gezorgd dat Heras Product van de commerciele entiteit opdrachten krijgt. Er werd dus

nauwelijks gezamenlijk naar een projectdoeistelling of opdracht gewerkt. Er heeft weI
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samenwerking plaatsgevonden, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, maar het blijkt dat er

spanningen tussen verschillende actoren zijn ontstaan. Toch blijkt uit de interviews dat er

een voedingbodem voor synergie in productontwikkelingsprojecten ontstaat en wordt er

tegenwoordig veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Het blijkt uit de praktijk dat

verschillende ondernemingen zich steeds meer bezig gaan houden met kennisbundeling.

Ook is er een nieuwe ontwikkeling met betreft de projectorganisatiestructuur dat wordt

bevestigd door het gebruik van SLA's, zoals in paragraaf 2.3.1 wordt beschreven. Het

gebruik van SLA's kan namelijk zorgen voor meer ondersteuning en

verantwoordelijkheid bij de ondernemingen in het ontwikkelen van een product en

zodoende sterkere 'directe relaties' creeren, waardoor de communicatie duideIijker zal

worden. De verschillen tussen actoren, de historische cultuur en de innovatiedrifl zijn van

belang tijdens productontwikkelingsprojecten. Mede door een niet toegepaste of een niet

afgestemde projectorganisatiestructuur tussen de verschillende ondernemingen of

afdelingen hebben de verschillende actoren meer nadelige invIoed kunnen uitoefenen. Het

gebruik van een niet afgestemde projectorganisatiestructuur tussen de ondernemingen

Ieidt tot veel verwarring onder de betrokken werknemers.

2. Elke factor van 'STeMPJE' is vereist om een product te ontwikkeIen, maar er zit verschil

in prioriteit per factor. Voor de onderzochte ondernemingen blijkt de esthetische kennis

minder belangrijk, maar dit zal voor grote innoverende projecten in de toekomst meer

aandacht trekken. Marktkennis blijkt uit de interviews niet op eindgebruikers gebaseerd te

zijn en dit kan voor grote belemmeringen gaan zorgen. Daarvoor is het belangrijk om

extra op de marktfactoren te Ietten. Het besef van de waarde van de marktfactoren is

aanwezig, maar de manier waarop die kennis verkregen wordt verdient meer aandacht. De

kennis wordt namelijk verkregen zonder eindgebruikers of klantenwensen erbij te

betrekken. Er is af en toe contact met eindgebruiker (via vertegenwoordigers), maar dit is

indirect contact, waardoor eigen interpretaties en eigen waarnemingen invIoed hebben op

het te ontwikkelen product.

3. De kennis is verspreid over de medewerkers binnen de ondernemingen en er wordt

gebruik gemaakt van kennisoverdracht naar verschillende werknemers per entiteit

(commerciele en R&D afdeling). Er is weI een duidelijk verschil in de soort

kennisverspreiding per onderneming of entiteit. De R&D afdeling van Heras Products

heeft nameIijk andere kennis in huis dan Heras Nederland of Heras SKS. Het is

aannemelijk dat meer wetenschappelijke -en technologische kennis binnen de

productiebedrijven aanwezig is dan bij de commerciele bedrijven. Dat komt voornamelijk
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doordat de werkmaatschappij Heras binnen CRR Fencing & Security Group erg is

ontrafeld ten opzichte van het verleden en dat verschillende entiteiten per onderneming

van de Heras werkmaatschappij zijn vrijgemaakt. Bij Adronit vindt de afsplitsing van

entiteiten in veel mindere mate plaats, waardoor zij aIle kennisfactoren bezitten. In tabel

4.1 zijn de kennisfactoren op mate van aanwezigheid verdeeld onder de ondernemingen.

Intern. Heras Heras-
Heras Products FencinQ Nederland Adronit SKS totaal
LOQist. R&D

wetenschap.
factoren x x 1/2x 0,42
Techn.
factoren x 1/2x x 1/2x 0,5
markt-
factoren x x x x x 0,83
politieke
factoren x x x x x x 1
juridische
factoren x x x x x x 1
esthetische
factoren x x x 1/2x 0,58

TabeI4.1: De verspreiding van kennisfactoren binnen CRH FSG.

In de tabel 4.1 wordt een 1/2x aangegeven voor de aanwezigheid van een mindere mate

van aanwezige kennis van een bepaalde factor. Het totaal van de aanwezigheid van kennis

over de ondernemingen is bepaald door per rij de scores op te tellen. Te zien is dat vooral

de markt-, politieke -en juridische factoren verspreid zijn binnen CRR Fencing &

Security Group. Politieke en juridische kennis is bij aIle ondernemingen aanwezig. De

marktkennis is in totaal 83% aanwezig. Een afwezigheid van kennis in verschillende

ondernemingen kan binnen de hekwerkindustrie van CRR FSG eerder ontstaan omdat de

sector een volwassen industrie betreft en dus veel op ervaring wordt gedaan.

4. Gedurende h€t~~ is duidelijkgewerooa, -dat synergie binnen eRH FeneiRg&-

Security Group een zeer belangrijk issue is. De reden hiervan is, in de probleemsituatie in

hoofdstuk 1 geschetst. Een reorganisatie van de meeste kennis is in het geval voor CRR

Fencing & Security Group niet nodig omdat deze kennis duidelijk aanwezig is. De

marktkennis is weI een uitzondering omdat hiermee niet genoeg ervaring is om het op de

juiste manier te verkrijgen. Specifieke klantenwensen van eindgebruikers wordt hier

bedoeld met marktkennis en zou het beste kunnen worden verworven door de klanten van

de productiebedrijven. In het specifieke geval voor CRR FSG zijn dat Heras Nederland

en International Fencing.
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Uit het onderzoek blijkt dat de projectorganisatiestructuur op verschillende plaatsen zou

moeten worden aangepakt. De 'matrix van Camp' geeft helderheid over bepaalde

knelpunten in de projectorganisatiestructuur. In figuur 4.2 is de matrix te zien. Uit de

eerdere conclusies blijkt dat de met rood aangegeven aangrijpingspunten (doe/en en

werkwijze, taken en bevoegdheden, bedrijfsklimaat, samenwerking en houding),

prioriteiten zijn voor de basis van projectmatig samenwerken tussen de verschillende

ondememingen, (in paragraaf 1.3.1.2 worden de aangrijpingspunten uitgelegd). De drie

cultureIe aangrijpingspunten komen voort uit de nadelige gevolgen van de aanwezigheid

van verschillende actoren. In de interviews is namelijk verschillende keren over de

beeldvorming en specifieke gewoontes (hoe staat CRH FSG tegenover

productontwikkeling?) van CRH Fencing & Security Group gesproken en dat hierdoor

productontwikkeling wordt belemmerd. De termen zeggen iets over het aangrijpingspunt

bedrijfsklimaat en is een prioriteit voor CRR FSG.

BELEID ORGANISATIE PERSONEEL

TECHNISCH

POLITIEK

CULTUREEL

Figuur 4.2: De matrix van Camp.155

155 Camp, P. (1994). De kracht van de matrix: Een model om veranderingsprocessen in beeld te brengen en
doeltreffend aan te pakken. Contact Amsterdam/Antwerpen.
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Verscheidene respondenten spreken herhaaldelijk over het belang van teamvorrning

(werkgroepen) en het belang dat werkgroepen bestaan uit verschillende actoren om

hierrnee verschillende ideeen ten behoeve van productontwikkeling te bevorderen. Deze

onderwerpen gaan over het aangrijpingspunt samenwerking tussen de verschillende

ondememingen en moeten worden verbeterd. Ret aangrijpingspunt houding van de

medewerker blijkt uit de interviews herhaaldelijk tot spanningen te leiden. Door deze

spanningen is er geen bereidheid van bepaalde werknemers geweest om mee te werken in

projectgroepen. De doe/en en werkwijze gaan over gezamenlijke projectdoelen, die

binnen CRR FSG zijn geformuleerd en hebben te maken met het budget dat voor

productontwikkeling en projectdoelen wordt vrijgemaakt. Dat budget wordt vaak

overschreden in verband met een slechte planning van activiteiten. Als laatste prioriteit

brengen de taken en bevoegdheden op organisatorisch niveau veel spanningen met zich

mee. Zo is het moeilijk om stuurgroepvergaderingen (overlegsituaties) te plannen (bv. bij

'Gazelle'). De projectorganisatie is ook niet afgestemd tussen de verschillende

ondememingen, waardoor verwarring onder de werknemers ontstaat.

De aangrijpingspunten zijn een hulpmiddel voor het managen van projecten. De kennis

van de verschillende aangrijpingspunten moet voor CRR FSG worden verworven wil

projectmatig werken tussen verschillende ondememingen beter gaan lopeno

Dit onderzoek naar synergie in productontwikkelingsprojecten is voomamelijk gebaseerd op

uitspraken en interpretatie van betrokkenen binnen CRR Fencing & Security Group. Daarom

moeten de uitspraken van mensen met voorzichtigheid worden behandeld en moet de relatie

worden gelegd met het belang van de spreker. Betrokkenen van projecten binnen CRR

Fencing & Security Group hebben niet aIle projectactiviteiten direct meegemaakt terwijl zij

informatie over dezeonderwerpenhebbenversehaft Hit betekent niet dat met teveef

achterdocht deze uitspraken moeten worden behandeld, maar "common sense" en het

toepassen van wetenschappelijk inzicht geeft een relatief betrouwbare factor. Ret is jammer

dat de informatie over productontwikkelingsprojecten weinig gebaseerd is op de buitenlandse

ondememingen van CRR Fencing & Security Group. Dit geeft wellicht weer dat de afstand

invloed kan hebben op de relatievorm en de mate van kennisverspreiding. Dit neemt niet weg

dat ik zeer dankbaar ben om zo diep binnen CRR Fencing & Security Group te hebben

gekeken. Uit het onderzoek is eens te meer gebleken dat projectorganisatiestructuren erg

complex kunnen zijn en dat veeI factoren de weg naar een bepaald product kunnen

belnvloeden.
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Aanbevelingen

• De manier waarop kennis wordt gebundeld geeft regelmatig belemmeringen doordat de

projectorganisatiestructuur niet wordt afgestemd tussen de verschillende ondememingen.

Aan de hand van de matrix van Camp kunnen veranderingen voor een eenduidig

gebruikte projectorganisatiestructuur worden doorgevoerd. Hierdoor wordt het voor

participanten van projecten eenvoudiger om optimaal deel te nemen aan

productontwikkeling en om sneller en meer kwalitatief kennis te bundelen. Rollen,

bevoegdheden, planning, productdefinities, doorlooptijden, overeenkomsten en

gebondenheid moeten duidelijker worden beschreven. De houding van de verschillende

actoren moet meer innovatief (niet traditioneel) zijn tegenover productontwikkeling. De

beginfase van productontwikkelingsprojecten moet nog meer aandacht aan worden

besteed om betrokkenheid van aandeelhouders en formalisering van projectdoelen te

bevorderen. De netwerkstructuur op basis van relatievormen hoeft hierdoor niet te

veranderen omdat deze al voomamelijk uit directe en indirecte relaties bestaat en dit is

positief voor innovaties. Het bestaan van verschillende actoren die "heterophily" zijn

hoeft ook niet te veranderen omdat hierdoor grote nieuwe ideeen of innovatie kans

krijgen en omdat de actoren verschillende ideeen of informatie kunnen delen. Vandaar is

het belangrijk om exteme ondememingen buiten CRH FSG in te schakelen voor

productontwikkeling. Een groter begrip bijbrengen voor de nadelige invloeden van

cultuurverschillen zal in de productontwikkelingsprojecten ten goede komen. Dit wordt al

blijkens uit het onderzoek binnen CRH FSG door middel van managementcursussen

gedaan, maar dit staat nog in de kinderschoenen en moet groeien.

• Het toepassen van een 'QFD' methode (Quality Function Deployment) voor het zoeken

naar marktfactoren ten behoeve van productontwikkeling moet CRH FSG bewuster

maken van de klantenwensen. Dit is een veelgebruikte methode om de kwaliteit van een

ontwikkeld product te bewaken en te verbeteren. Hiermee komt de kwaliteit voort uit de

klantenwensen die worden 'vertaald' (gemterpreteerd) in technische eigenschappen en is

het mogelijk om een zo goed mogelijk afgestemd product te ontwerpen voor de markt.

'QFD' is dus toepasselijk in de ontwerpfase van een productontwikkelingsproject en helpt

een goed op de markt afgestemd product te ontwerpen. Toch moet er bij deze

kennisintegratie goed worden gelet op de veronderstellingen die in z'n methodiek zitten
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ingesloten. Wanneer je niet aan een bepaalde situatie voldoet geeft deze methode een

onbetrouwbare uitkomst dat je dikwijls niet beseft. 156

• Verder van implementeren van een ISO-normering met betrekking tot de

projectorganisatiestructuur en marktfactoren. Het is zorg dat CRR FSG, die normering

zelf invult. De ISO-normering is een extra stok achter de deur voor CRR FSG omdat het

tot keuzes dwingt.

• Aangezien de conclusies weergeven dat een projectorganisatiestructuur erg belangrijk is

voor het juist begeleiden van productontwikkeling moet hierin nader onderzoek worden

gepleegd. Hierbij wordt geadviseerd een afstudeerder van de Technische Universiteit

Eindhoven met de richting Technische Bedrijfskunde aan te nemen voor een onderzoek

naar verschillende methoden voor projectorganisatiestructuren binnen CRR FSG.

Technische Bedrijfskunde wordt hier met nadruk genoemd omdat zij veel raakvlakken

hebben met de opleiding Technische Innovatie Wetenschappen en vraagstukken op

bedrijfs- en microniveau (projectorganisatiestructuur) kunnen oplossen. De

hoofddoelstelling voor deze afstudeerder zal voomamelijk gaan over het ontwikkelen van

een projectorganisatiestructuur, waarbij verschillende ondememingen participeren en

zodoende synergie te creeren.

156 Vries, M.J. de. Integratie van technisch-wetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke kennis. In: Vries,
M.l. de. Wetenschapsfilosofie voor TeMa. Reader OAA80.
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Bijiage 1: Organigram van CRH pIc
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Figuur b 1: organigram. 157

157 Ondememingsprofiel CHR Fencing & Security Group, Microsoft Powerpoint presentatie.

75



II rUle
Bijlage 2: De ondememingen binnen CRH Fencing & Security Group
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Figuur b3: logos van ondememingen binnen eRR FSG. 158

158 Presentatie profile CHR fsg Meulendijk, geraadpleegd op 17 januari 2006
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Bijlage 4: Productgroepen van de ondememingen
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* In verband met belangen van de opdrachtgever zijn het groene, bruine en het roze cluster en Adman
in het blauwe cluster, vervallen.
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