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Abstract 

The R&D department of Vanderlande Industries would like to measure its performance. For its 
business process Vanderlande Industries makes use of the Product Data Management (PDM) package 
SmarTeam. The decision was made to adapt this software package to measure the business process of 
the R&D department. This thesis describes the measurement system that was developed in order to 
measure the process. Furthermore the implementation at Vanderlande Industries is described and the 
first preliminary results are presented and discussed. 
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Summary 

Vanderlande Industries (VI) is a multinational company in the material handling market. It is active in 
three business areas: warehouse and distribution, express delivery services and baggage handling. As a 
fourth area of business "Services" could be mentioned. This is a new concept in which VI provides a 
complete service concerning design, installation and maintenance of material handling systems. The 
mission of VI is to "Improve business processes and competitive position of our customers by 
providing them with automated material handling systems." 

VI implements material handling systems all over the world from small systems for local depots to 
large baggage systems for airports and distribution centres. The company employs around 1.100 
people divided over two parts of the company, the central office located in Veghel, the Netherlands 
and seven customer centres divided over various countries. 

The project d~scribed in this thesis takes place in the R&D department of VI. The two main functions 
of this department are to design new products and to improve existing products. The department 
consists of both project teams and technology teams. The project teams develop new and improve 
existing products. The technology teams search for and incorporate new technologies into R&D which 
can subsequently be used by the project teams. 

As for any company it is very important for VI to perform well on costs, quality and time. Translated 
to the situation at VI this means firstly that VI has to try to achieve a short time-to-market, or at least 
shorter than those of its competitors. Within VI the question is being asked if the product development 
process takes too long. It is also necessary for VI to maintain a competitive price. Research at VI has 
shown that when competitors win an order instead of VI this is usually because of the high price that 
VI asks. 

As the above has shown it is important for the R&D department of VI to compete well in terms of 
cost, quality and time. This immediately raises the question how to measure the performance of the 
R&D process. A closer study of the department reveals that the output of the department consists of 
documents. These documents are managed by a Product Data Management (PDM) system called 
Smar Team. The decision was made to measure the performance of the R&D department by using this 
software package. 

The research assignment is as follows: "Implement a performance measurement system that measures 
the performance of the R&D department in terms of cost, quality and timing and do this by measuring 
the statuses of documents in the Smar Team software package. Also measure the performance of 
several projects by using this system. " 

The performance measurement system that will be implemented is described in Helms (2000). It 
works as follows. It assumes the document life cycle consists of several iterations called the document 
life cycle. The model sees the production creation process as a flow of documents with which every 
document goes through the document lifecycle. The measurement system describes the flow of 
documents according to three metrics: cost, time and quality. 

1) cost - cost is defined by the number of worked hours (work) 
2) time - time is defined by the time in product development (result) 
3) quality- quality is defined by the fraction that the document is ready (content) 

Each of these metrics are depicted in a graph on a time scale. The aim of the model is to give insight 
into the product development process . The information that can be drawn from the graphs is the 
following. Firstly it gives insight into the throughput time and bottlenecks. In addition to this two 
variables can be calculated from the graph. 
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Summary 

The first variable is "time control" that varies between 0 and I. A low value means a lot of delay. This 
value can be improved by reviewing and approving documents sooner after the document has been 
finished . The idea behind this is that work in progress (stock) should be minimalised, this means that 
time between check-in and approve needs to be diminished . 

The second variable that can be calculated is "content control". This variable varies between I and 
infinity. A low value means that few review activities take place early in the project, these should then 
take place later in the project. It is advisable to make changes to documents as early as possible after 
the document has been finished. Changes to documents resulting from reviews are more expensive 
when they take place later in the project. 

The implementation of the performance measurement system took place in four phases as is depicted 
in the figure below. 

Phase .. 1. 
-Design · ........ ... •··· 
implementatiori •. . 
- lmplementation 
necessary changes. 

Ph~se 2 . • 
~ 1st try~out .. · · 
~Feedback · · · · 

Phase 3 • · . . . '. 

- Final irriplemeri.tation . 
~ Automation · · · · · · · 
measurement system •.• 

Figure I. 1: Overview implementation process 

. . Phase 4 • 
~ 2"d try-out • • · 
·~ create suppori . • • 

In the first phase the necessary and desirable changes that had to be made to SmarTeam and the 
documentation process were identified and implemented. In the second phase there was a try-out of 
the system and at the end the results were evaluated. In the third phase the definitive implementation 
took place, taking into account the results from the try-out. This phase consisted of implementing the 
performance measurement system into the IT-systems at VI so that the performances can be generated 
automatically in future. In the fourth phase the system had been a 2"d try-out took place and support 
for using the system was created. 

During the first try-out the first results of using the performance measurement system at VI were 
generated . The preliminary results should be studied with some reservations as the system was not 
fully implemented when these results were measured. These first results give a clear insight into the 
throughput of the project. Furthermore the content control variable can be calculated. This variable 
shows that a lot of review activities take place later in the project. The time control variable could not 
be calculated based on these preliminary results. 

The research assignment has been achieved. A working performance measurement system has been 
implemented at VI that gives insight into the performances of the product development process in 
terms of cost, quality and time by measuring the statuses of documents in SmarTeam. 

At the end of this project some recommendations for the future development and use of the 
performance measurement system were presented. The first recommendation is to perform a second 
try-out over a longer period of time and over several projects in order to find out if the system 
measures what the R&D department would like to be measured. 

Another recommendation is to calculate the performance graphs based on the planning. Comparing the 
performance graphs made according to the planning with the ones generated by the real process has 
two advantages. Firstly it gives insight into the performance of the real process in comparison to the 
planning, e.g. is the process ahead of or lagging behind the planning. Secondly it gives an indication if 
the planning is suitable or if it can be optimized. 
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Summary 

The last recommendation is to name a person responsible for the use of the performance measurement 
system. This person could use the system regularly and make sure that the necessary input is given by 
the project employees. This task could be given to the person who is the SmarTeam key-user in the 
department. 
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Voorwoord 

Dit verslag beschrijft het resultaat en verloop van mijn afstudeerproject. Het afstudeerproject vormt de 
afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Ik heb mijn afstudeerproject 
uitgevoerd bij Vanderlande Industries in Veghel. Vanderlande Industries produceert Material Handling 
systemen. Het was mijn taak de implementatie te begeleiden van een prestatiemeetsysteem in het 
Product Data Management systeem van de R&D afdeling van Vanderlande Industries. 

Het afstudeerproject was voor mij een zeer leerzame ervaring .. Ik denk daarbij met name aan de 
ervaring die ik heb opgedaan in het werken in een bedrijf en in het begeleiden en succesvol afronden 
van een project. Ook het proberen te volgen van de werktijden waren leerzaam en uitdagend. 

Het afronden van mijn project was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van mijn 
begeleiders van zowel de kant van de TU/e als van Vanderlande Industries. Bij Vanderlande Industries 
zijn mijn begeleiders Dirk-Jan Verheijden en Andre de Craen mij zeer behulpzaam geweest. Verder 
zou ik ook Antonie Vos en Peter Uijt de Haag willen bedanken voor hun ondersteuning. 

Vanuit de TU/e ben ik mijn eerste begeleider dhr. Pels en tweede begeleider mevr. Yu dankbaar voor 
hun ondersteuning en bijsturing. 

Tenslotte bedank ik iedereen die mij gedurende mijn afstudeertraject behulpzaam is geweest. 

Michael Schyns 
Eindhoven, juli 2007 
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Hoofdstuk 1: Externe orientatie 

Deze afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden binnen Vanderlande Industries (VI). De R&D afdeling 
van VI zou graag haar prestaties meten. Voor het productontwikkelproces maakt ze gebruik van het 
PDM-pakket SmarTeam. Er is besloten om dit softwarepakket aan te passen om zo het proces binnen 
de R&D afdeling van VI te meten. Dit verslag behandelt het ontwerp en de implementatie van dit 
prestatiemeetsysteem. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bedrijf VI. In paragraaf 1.1 wordt een kart overzicht van de 
historie van het bedrijf gegeven. In paragraaf 1.2 wordt een bedrijfsprojiel geschetst en wordt 
ingegaan op de organisatie van de onderneming en haar strategie. In paragraaf 1.3 wordt de markt 
waarin VI opereert beschreven. In paragraaf 1.4 tenslotte wordt de Research & Development (R&D) 
afdeling behandeld, de afdeling waarin deze opdracht is uitgevoerd. 

1.1 Bedrijfsgeschiedenis 
Vanderlande Industries is opgericht in 1949 als machinefabriek "E. van der Lande" te Veghel. Deze 
produceerde en reviseerde textielmachines en weefgetouwen. Na verloop van tijd kwam de nadruk 
meer te liggen op material handling systemen zoals steekwagens, hijsapparatuur, kranen en 
transporteurs voor zowel stukgoederen als bulkproducten. In 1955 werden de eerste van deze systemen 
geexporteerd naar Baghdad, Bombay, Curas;ao en Singapore. In 1963 ging Van der Lande een joint 
venture aan met het Amerikaanse Rapistan Incorporated. Het doe! hiervan was de bouw onder licentie 
en verkoop van intemationale transportsystemen. Vanaf dat moment maakte het bedrijf, inmiddels 
omgedoopt in Rapistan van der Lande, een grote groei door. Het vergrootte haar kennis op het gebied 
van intern transport en breidde het samenwerkingsverband uit over de gehele wereld: Europa, Midden
en Verre Oosten, Afrika, Azie en de Verenigde Staten. 

Een 'management-buy-out' leidde in 1988 tot een scheiding met Rapistan. De Rapistan van der Lande 
aandelen komen hierdoor volledig in Nederlandse handen. Een jaar later krijgt de onafhankelijke 
Nederlandse organisatie, ter ere van het 40 jaar bestaan, de huidige naam Vanderlande Industries. In 
1994 gaat VI een nieuw samenwerkingsverband aan met de Japanse ondememing Daifuku. Dit bedrijf 
is een gespecialiseerd marktleider in automatische opslagsystemen en automatisch geleide voertuigen. 
Doe! van de samenwerking was het ontwikkelen van nieuwe producten door het samenvoegen van de 
capaciteiten op het gebied van Research and Development, het einddoel was zelfs volledige ovemame, 
iets wat de Nederlanders toen nog we! wat leek. Helaas werd de doelstelling niet gehaald. Oorzaken 
waren dat de yen steeds duurder werd, Daifuku keek teveel naar Japan in plaats van over de grens en 
er gingen allerlei cultuurverschillen opspelen, hier had VI niet op gerekend. Mede onder druk van 
medewerkers zijn de aandelen teruggekocht van Daifuku. Er is besloten de aandelen te verkopen aan 
het personeel om zo participatie in VI te bewerkstelligen. 

In 1997 nam VI het Duitse softwarehuis Gambit GmbH over. De technologie die hiermee verworven 
wordt, zorgt ervoor dat vanaf dit moment ook de Warehouse Management Systems volledig in eigen 
beheer ontwikkeld kunnen worden. In 2002 wordt de bedrijfsnaam van Gambit GmbH verandert in 
Vanderlande Industries Logistics Software GmbH. 

Vanderlande kan zich inmiddels opstellen als een volwaardig multinational op het terrein van integrale 
oplossingen tav. Warehouse and Distribution, Express Delivery Services, Manufacturing and Bagage 
handling. Inmiddels zijn er al zo'n 300 luchthavens en 700 distributiecentra en productiefabrieken 
wereldwijd voorzien van systemen van VI. 



Hoofdstuk 1: Externe orientatie 

1.2 Bedrijfsprofiel 
1.2.1 Algemene kenmerken 
De missie van Vanderlande Industries is: "Het verbeteren van de bedrijfsprocessen en 
concurrentiepositie van onze klanten door hen van geautomatiseerde material-handling systemen te 
voorzien. " VI is globaal actief in drie sectoren: distributiecentra, bagage afhandeling op luchthavens 
en expressdiensten. Het bedrijf implementeert material handlingsystemen van allerlei formaten, van de 
grootste installaties ter wereld tot tal van kleinere systemen voor lokale sorteerdepots, luchthavens en 
distributiecentra. Een overzicht van de verdeling over de drie sectoren is te zien in figuur 1.1. 

Baggage handling 
Distribution 
Express Parcel 
Services 

----
Figuur 1.1: Order intake m.u.v. grote bestellingen FY 2001 - 2005 

Naast de levering van material handling systemen levert het bedrijf lange termijn ondersteuning aan 
klanten voor hun material handling systemen, dit valt onder "services". 

De nadruk ligt altijd op een hechte samenwerking met de klant vanaf de eerste analyse van de 
onderliggende bedrijfsprocessen tot en met ondersteuning tijdens de totale technische levensduur, 
inclusief upgrades en uitbreidingen. Om dit mogelijk te maken bezit het bedrijf kemcompetenties in 
alle relevante disciplines, uiteenlopend van systeemontwerp en -engineering, supply chain 
management en productie, tot en met ICT, systeemintegratie, projectmanagement en voortdurende 
klantenservice en -ondersteuning. 

Vanderlande Industries is een intemationale speler en is vertegenwoordigd in alle belangrijke regio's 
wereldwijd. Het bedrijf werkt lokaal via klantencentra in diverse landen die alle dagelijkse kwesties 
afhandelen en die rechtstreeks contact onderhouden met de klant. 

In tabel 1.1 staan de belangrijkste financiele gegevens van VI van de afgelopen vijf jaar. Een 
uitgebreide versie is te vinden in bijlage lA. 

T. b l 1 1 Enk 1 fi . 1 a e ee manc1e e gegevens (b dr e T agen m mll1oenen EUR) van VI (b ron: iaarvers ag 2005) 
2005 2004 2003 2002 2001 

Omzet 332,3 264,7 282,2 331,5 452,4 
Orderportefeuille 635,1 609,0 543,9 546,3 299,3 
Nettowinst 6,6 7,3 8,2 4,5 16,0 
R&D 10,4 9,5 9,4 8,6 8,4 
investerin~en 
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Hoofdstuk 1: Externe orientatie 

1.2.3 Strategie 

VI is opgedeeld in af delingen. Een aantal daarvan 
zijn centrale af delingen, deze bevinden zich op het 
hoofdkantoor in Veghel. Verder zijn er wereldwijd 
verschillende customer centers die ook eigen 
afdelingen hebben. Het idee achter deze 
organisatiestructuur is <lat de customer centers zelf 
in hun eigen gebied projecten werven en de gehele 
afhandeling daarvan kunnen verzorgen middels 
het inhuren van lokale bedrijven voor het 
installeren van een project. Desnoods kan dit 
proces ondersteund worden door de centrale 
afdelingen. Momenteel zijn er de volgende 
customer centers: Benelux, International, France, 
Germany, Software Germany, South Africa, 
Spain, UK en USA. Deze structuur is grafisch 
weergegeven in figuur 1.2. 

Figuur 1.2: VI Organisatiestructuur 

De strategie van VI vertoont een aantal duidelijke kenmerken. Ten eerste werkt VI bij voorkeur in 
partnerships met klanten. Ze levert dus niet alleen systemen af, maar geeft ook ondersteuning 
gedurende de levenscyclus van het product en denkt mee met de klant hoe die haar productieprocessen 
kan verbeteren. Verder probeert ze dichtbij de klant te zijn. Dit heeft geleid tot het opzetten van negen 
customer centers in Amerika, Azie en Europa die in principe in staat moeten zijn een klantenvraag 
geheel lokaal af te handelen door het gebruiken van lokale productiebedrijven. 

De bedrijfscultuur van VI kan gekenmerkt worden door een nadruk op continuous improvement en 
persoonlijke ontwikkeling. Dit blijkt met name uit de nadruk op kwaliteitsmanagement. Verder wordt 
er de laatste jaren elk jaar meer ge"investeerd in R&D en veel nadruk gelegd op de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers door training en persoonlijke ontwikkelingsprogramma's. 

1.3 De markt 
VI is actief in drie sectoren van de markt voor material handling systemen: bagage afhandeling, 
distributie en express parcel. De markt voor bagage afhandeling vertoonde in 2004 evenals in 
voorgaande jaren een continue groei. Naar verwachting zal deze markt blijven groeien gelet op de 
toename van passagiers in het luchtvervoer en de verhoogde veiligheid op luchthavens. VI heeft 
inmiddels veel expertise op <lit gebied opgebouwd en is op <lit gebied een van de belangrijke spelers. 

Het express parcel segment maakte in 2004 opnieuw een groei door na jaren van stagnatie. De markt 
voor expressdiensten heeft de afgelopen jaren een consolidatie fase doorgemaakt. Daar lijkt nu een 
einde aan te komen en er wordt verwacht <lat bedrijven in die markt meer gaan investeren in material 
handling systemen. 

De groei in de markt voor distributiesystemen heeft zich gestabiliseerd en een verbetering wordt niet 
verwacht totdat de economie zich herstelt. De markt voor services maakt momenteel een groei door 
omdat steeds meer bedrijven de ondersteuning van material handling systemen outsourcen. 

3 



Hoofdstuk I : Externe orientatie 

De markt voor material handling systemen als geheel is erg gefragmenteerd. Er is een groot aantal 
kleine regionale spelers en een klein aantal grote mondiale spelers. In deze laatste groep staat VI op de 
twaalfde plaats (zie bijlage IB). VI is er in 2005 in geslaagd haar marktpositie te verbeteren door een 
groei van de orderportefeuille van 9%. 

De markt voor material handling systemen vertoont enkele belangrijke kenmerken (Andel 2004). Ten 
eerste is er een sterke prijsconcurrentie. De markt voor material handling systemen is een markt met 
een hoog kwaliteitsniveau en afnemers zijn daar bereid voor te betalen. Vanwege de grote concurrentie 
staan de prijzen echter onder druk. Er is dus een spanningsveld tussen investeren in een hoge kwaliteit 
en geavanceerde technologie enerzijds en een competitieve prijs anderzijds. 

Een andere belangrijke ontwikkeling in de markt is bet streven naar technologische verbetering, 
waardoor bedrijven genoodzaakt zijn om voldoende te investeren in R&D uitgaven. Material handling 
systemen worden technologisch steeds meer geavanceerd, zoals bijvoorbeeld met Radio Frequency 
Identification (RFID). 

1.4 De afdeling Research & Development 
Deze onderzoeksopdracht speelt zich af binnen de afdeling R&D. De twee belangrijkste functies van 
de R&D afdeling zijn het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande 
producten. 

Binnen R&D zijn twee belangrijke processen te onderscheiden. Ten eerste het ontwikkelen van 
meuwe producten en ten tweede het incorporeren van nieuwe technologieen door de technologie 
teams. 

Elk multi-disciplinair projectteam wordt geleid door een projectleider. Hij is verantwoordelijk voor de 
leiding van het project en het contact met andere afdelingen van VI die bij het project warden 
betrokken in de zogenaamde cross-functional teams. 

Er zijn twee soorten technologiegroepen, Controls Development en Mechanical Development. Deze 
groepen zijn verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe technologieen bij VI. Zij identificeren 
nieuwe technologieen, onderzoeken ze en wanneer ze goed bevonden zijn warden ze goedgekeurd en 
kunnen ze binnen VI worden gebruikt. Deze werkwijze is weergegeven in onderstaande figuur. 

project project project 

Project groei pad 

Technologie pad 

tijd 

Figuur 1.3: Werkwijze R&D afdeling 
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Hoofdstuk J: Externe orientatie 

Naast deze twee soorten teams kent R&D ook nog twee ondersteunende afdelingen: het Advanced 
Design Center (ADC) en R&D Support. In de Advanced Design Center worden de nieuwe producten 
getest. De afdeling R&D support heeft kennis van de verschillende werkmethoden en ondersteunende 
informatie. Medewerkers houden bijvoorbeeld de documentatie bij , hebben kennis van de 
veiligheidseisen en ondersteunen de ontwerpsystemen. Een organisatieschema van de afdeling R&D is 
te vinden in bij !age 1 C. 
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Hoofdstuk 2: De Opdracht 

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf inzicht gegeven in het probleem dat bij Vanderlande 
Industries speelt. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de opdracht geformuleerd. In paragraaf 2.3 
wordt de aanpak van het onderzoek gepresenteerd en wordt de organisatie van het project besproken. 
Tens latte wordt in paragraaf 2.4 het onderzoekmodel gepresenteerd. 

2.1 Probleemstelling 
Vanderlande Industries is een bedrijf dat complexe producten maakt voor veel verschillende klanten. 
Voor een productiebedrijf is het van belang dat haar producten goed concurreren op kwaliteit, 
tijdigheid en kosten. Met kwaliteit wordt hier de kwaliteit van het eindproduct bedoeld. Kwaliteit kan 
gezien worden als de mate waarin het product voldoet aan de eisen van de klant. 

Met tijdigheid wordt hier time-to-market bedoeld, dit is de tijd die ligt tussen het kenbaar worden van 
de klantenwensen en de realisatie van het product. Natuurlijk is de doorlooptijd van een order oak van 
belang, maar hier wordt specifiek de tijd bedoeld die nodig is om een nieuw product op de markt te 
brengen of de tijd die nodig is om een nieuwe technologie in producten aan te bieden. 

Het is van belang dat VI zich richt op een snelle time-to-market. In snel veranderende markten is 
namelijk een korte time-to-market van belang (Chen et al., 2005). Een korte time to market leidt vaak 
tot hogere marges en marktaandeel (Dumaine, 1989) door verlaging van de kosten en/of verhoging van 
de omzet. De verlaging van de kosten wordt veroorzaakt door het lager aantal uren ( ontwikkel)arbeid 
en het grotere aantal producten dat verkocht kan worden. 

Naast kwaliteit en tijdigheid zijn kosten de derde belangrijke factor. Hierbij moet naar de totaliteit van 
kosten gekeken worden, dit hoeven niet alleen productiekosten te zijn, maar kunnen ook 
ontwikkelkosten of overheadkosten zijn. Het onder controle houden van kosten is van groot belang 
aangezien te hoge kosten zich vertalen in een hogere verkoopprijs. De relatie tussen kosten en een Jang 
ontwikkeltraject staan weergegeven in onderstaande figuur. 

lang ontwikkeltraject hoge ontwikkelkosten hoge kostprijs 

lange time2market 

Figuur 2. 1: Oorzakelijk verband Jang ontwikkeltraject 

Uit onderzoek bij VI blijkt dat wanneer een concurrent een order binnenhaalt dit vaak te wijten is aan 
de prijs. De prijs die VI voor haar producten vraagt is soms te hoog en VI concurreert daarom minder 
t.o.v. haar concurrenten op basis van de prijs. Over het algemeen komt de concurrent op de markt met 
een lagere prijs. Binnen bepaalde afdelingen van VI bestaat bovendien het vermoeden dat het 
ontwikkelproces te Jang duurt. 

Voor een R&D afdeling is het dus belangrijk om goed te werken op de gebieden van kwaliteit, 
tijdigheid en kosten. Deze prestaties werden tot dusver echter nooit gemeten. Er is daarom een 
verlangen om de prestaties van de R&D afdeling inzichtelijk te maken en door de prestaties te 
analyseren eventueel verbeteringen in de afdeling door te voeren. 

Bij het nader bestuderen van dit verlangen loopt men al onmiddellijk tegen een probleem aan, 
namelijk hoe kan men de prestaties van een R&D afdeling meten? Een R&D afdeling kent immers 
geen tastbare output zoals een fabricage afdeling. Hiervoor moet een aanname gemaakt warden. 
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Hoofdstuk 2: De Opdracht 

Een nadere analyse van het productieproces van R&D leert dat het "product" documenten zijn. Er is 
geen tastbare output. Er wordt daarom een aanname gemaakt dat het R&D proces geanalyseerd kan 
worden op basis van de documenten die een afspiegeling zijn van het R&D proces. Om de prestaties 
van de afdeling te meten is bet dus nodig om bet proces dat de documenten door de R&D afdeling 
doorlopen te meten. 

De volgende vraag is hoe deze stroom documenten gemeten zou moeten warden. Hiervoor is binnen 
VI een Product Data Management systeem (PDM-systeem) voorhanden . Omdat Vanderlande 
complexe producten maakt en de producten ook klantspecifiek zijn wordt er in de verschillende 
afdelingen veel data gegenereerd in verschillende software programma's. Dit heeft geleid tot de 
noodzaak om deze data op een efficiente manier te structureren. 

Er bestond bij VI al een opslagsysteem voor documenten. In 2001 is begonnen met een onderzoek 
naar de mogelijkheid voor het invoeren van een PDM systeem. Dit leidde in 2003 tot de keuze en 
begin van de implementatie van het PDM systeem SmarTeam. Inmiddels wordt in 2005 het systeem in 
de meerderheid van de R&D projecten gebruikt en de doelstelling is om SmarTeam voor alle R&D 
projecten te gebruiken rand het begin van 2006. 

Het idee van de afdeling R&D is nu om middels het SmarTeam programma de prestaties van de 
afdeling R&D inzichtelijk te maken. Eventueel kan met die informatie het ontwikkeltraject bijgestuurd 
warden. Om hiertoe over te gaan moet we! een belangrijke aanname gemaakt warden. Namelijk dat de 
stroom documenten binnen het PDM-systeem een nauwkeurige weergave is van het reele R&D 
proces. Dit is een belangrijke aanname. Een PDM-systeem brengt de stroom documenten in kaart, 
maar niet het reele proces. 

Op basis van het voorafgaande kan als probleemstelling warden gekozen: 

r 

Is het mogelijk om de prestaties van de afdeling R&D meetbaar te maken in termen van 
kwaliteit, tijdigheid en kosten op basis van een geautomatiseerd prestatiemeetsysteem en 
daar draagvlak voor te ontwikkelen? 

2.2 Opdrachtformulering 
Deze afstudeeropdracht staat niet op zichzelf. In het verleden is er al een opdracht op dit gebied 
uitgevoerd. In die opdracht zijn de volgende resultaten bereikt: 
1) Er is vastgesteld we Ike informatie verzameld moet worden om de procesprestatie te meten gel et op 

kwaliteit, tijdigheid en kosten. 
2) Er is vastgesteld op welke manier de resultaten van het meetsysteem moeten worden geanalyseerd 

en vergeleken. 
3) Er zijn veranderingen in het productcreatieproces voorgesteld. 
4) Er is enig draagvlak gecreeerd voor de meetmethode bij de medewerkers van de afdeling R&D . 
5) Er is vastgesteld welke functies van SmarTeam moeten warden gebruikt om prestaties te 

verbeteren. 
6) Er zijn aanpassingen in SmarTeam voorgesteld. 

Er kan gesteld worden dat de vorige opdracht is gekomen tot en met de ontwerpfase. Er zijn dus zaken 
voorgesteld, maar nog niet ge"implementeerd. De nadruk van deze opdracht zal liggen op de 
implementatie van het bovenstaande. De huidige opdracht luidt daarom als volgt: 

lmplementeer een prestatiemeetsysteem waarmee op basis van de status van documenten 
door middel van SmarTeam de prestaties van de R&D afdeling gemeten kunnen warden in 
kwaliteit, tijdigheid en kosten met als doe! het inzichtelijk maken van de prestaties van de 
afdeling en voer deze metingen voor een aantal projecten uit. 
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Hoofdstuk 2: De Opdracht 

2.3 Aanpak 
De aanpak van het onderzoek is gebaseerd op het Tienstappenplan van Kempen & Keizer (Kempen & 
Keizer, 1996). Zij onderscheiden het onderzoeksproces in drie fasen: orientatiefase, onderzoeks- en 
oplossingsfase en invoeringsfase. De inhoud van deze drie fases wordt hier nader uitgelegd. 

2.3.1 Orientatiefase 
In de orientatiefase is er allereerst een externe orientatie van het bedrijf uitgevoerd, dit houdt in dat er 
een globale schets van het bedrijf is gemaakt en van de markt waarin VI zich bevindt. Verder is er een 
globale schets gemaakt van de R&D afdeling, de afdeling waarin dit project wordt uitgevoerd . De 
externe orientatie is terug te vinden in hoofdstuk 1. In deze fase hebben ook een aantal orienterende 
interviews plaatsgevonden met I eden van de afdelingen R&D, Informatietechnologie (IT) en K waliteit 
om een nader beeld te krijgen van de problematiek. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt in de 
probleemstelling en in de analyse van de huidige situatie zoals besproken in dit hoofdstuk. In deze fase 
is er ook een klankbordgroep gevormd. Het doe) van deze groep is dat ze gedurende de uitvoering van 
de opdracht het proces volgen en zonodig bijsturen. De groep bestaat uit dhr. D-J. Verheijden MLD 
(Manager R&D Support), ir. A. de Craen (Development Engineer), ir. A. Vos (Project Leader) en drs. 
ing. P. Uijt de Haag (Groepsleider Technische Automatisering). Tenslotte is in deze fase in overleg 
een project uitgekozen dat voor metingen gebruikt zou kunnen worden. Hiervoor is het Distriveyor 
project gekozen. Een korte beschrijving hiervan is gegeven in hoofdstuk 3. 

2.3.2 Onderzoeks- en oplossingsfase 
In deze fase is een diepteonderzoek uitgevoerd. Hierin is er onderzoek uitgevoerd naar de eerste drie 
deliverables, voortbouwend op voorgaand onderzoek. Oat wil zeggen dat er overeenstemming is over 
de benodigde aanpassingen in het productcreatieproces, de informatie die voor het meten verzameld 
moet worden en een systeem om de metingen te kunnen analyseren en vergelijken. De resultaten van 
deze analyse zijn terug te vinden in hoofdstuk 4. In deze fase is ook gewerkt aan de vierde en vijfde 
deliverables. In overleg met de afdeling IT is de software van SmarTeam aangepast om de metingen 
mogelijk te maken. Verder heeft er een tryout plaatsgevonden. Gedurende enkele weken hebben 
medewerkers van het Distriveyor project in SmarTeam de uren bijgehouden. Deze gegevens zijn 
ingevoerd in het prestatiemeetsysteem en daaruit zijn de grafieken gegenereerd. De resultaten zijn met 
de klankbordgroep geevalueerd. Er is ook feedback van medewerkers ontvangen, dit is ook in de 
klankbordgroep besproken. Tenslotte is aan het einde van deze fase de implementatie met 
voorgestelde wijzigingen geaccordeerd. De resultaten van deze fase zijn terug te vinden in het ontwerp 
van het meetsysteem (hoofdstuk 5) en het implementatieplan (hoofdstuk 6). 

2.3.3 Invoeringsfase 
In deze laatste fase wordt het systeem ge"implementeerd in de afdeling. Er worden twee zaken 
ge"implementeerd. Allereerst is het prestatiemeetsysteem geautomatiseerd zodat de grafieken niet meer 
handmatig berekend hoeven worden. Daamaast zijn er enkele aanpassingen aan SmarTeam verricht. 
De nadruk in deze fase ligt verder op het creeren van draagvlak bij de medewerkers met als 
doelstelling dat zij het systeem op de juiste manier gaan gebruiken zodat er meetresultaten kunnen 
worden verkregen. Het werkelijke meten en voorstellen van verbeteringen aan het proces ligt buiten 
het veld van deze opdracht. 

De opdracht tnondt uit in de volgende deliverables: 
1. het aanpassen van de werkwijze van het productiecreatieproces 
2. het vaststellen van welke informatie verzameld moet worden om de processen te meten op basis 

van de variabelen van kwaliteit, tijdigheid en kosten 
3. het leveren van een specificatie voor een aanpassing van de SmarTeam software om deze 

metingen mogelijk te maken 
4. het optimaliseren, testen en implementeren van het meetsysteem zodanig dat het gebruikt kan gaan 

worden 
5. het creeren van draagvlak bij de medewerkers van R&D om dit systeem te gaan gebruiken op 

basis van een realisatieontwerp (implementatieplan). 
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Hoofdstuk 2: De Opdracht 

6. Het leveren van een gebruiksaanwijzing van de te implementeren tool. 
7. Het maken van een risicoanalyse. 
8. Het uitvoeren van de metingen voor een aantal projecten. 
Het doe! van de opdracht is om een werkend prestatiemeetsysteem te hebben waarmee de prestaties 
van de R&D afdeling gemeten kunnen worden . 

2.4 Onderzoeksmodel 
Voor dit onderzoek is een onderzoeksmodel ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de theorie van 
Verschuren en Doorewaard ( 1995). In dit model wordt aangegeven vanuit we Ike optiek naar de 
problematiek gekeken wordt. Dit resulteert in een aantal ontwerprichtlijnen. Dit wordt toegepast op 
het huidige bedrijfsproces. Het resultaat is een object- en realisatieontwerp. Onder objectontwerp 
wordt hier verstaan een ontwerp hoe het systeem er in de toekomst uit komt te zien. Onder 
realisatieontwerp wordt verstaan hoe het systeem ingevoerd zal worden. Deze opzet is in onderstaande 
figuur weergegeven. 

Theorie PDM 
systemen 

Theorie kwaliteit
management 

Gesprekken 
klankbordgroep 

lnterne en 
externe analyse 

Analyse 

Huidig 
bedrijfsproces 

Ontwerp en 
validatie 

Figuur 2.2: Het onderzoekmodel 
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Hoofdstuk 3: De huidige situatie 

Voordat het meetsysteem gei"mplementeerd gaat warden is het van belang het huidige proces in kaart 
te brengen. Projecten binnen R&D volgen een standaard proces, de procedure R&D project. Dit 
proces wordt in paragraaf 3.1 besproken. In paragraaf 3.2 wordt aandacht bes teed aan de inrichting 
van een projectorganisatie binnen R&D. Ter voorbereiding van de implementatie van het meetsysteem 
is besloten een pilot uit te voeren in het Distriveyor Handling project. Jn paragraaf 3. 3 wordt dit 
project kort beschreven. 

3.1 Proces Research & Development 
Elk project verloopt volgens de "Procedure Research & Development" zoals weergegeven in bijlage 
2A. Elk R&D product doorloopt enkele fases binnen dat project, namelijk de fases 3 tlm 6 (plan new 
product development t/m validate new product). Aan het einde van een project wanneer alle producten 
zijn opgeleverd wordt ook fase 7 (final release new product) doorlopen. Per project kan dus meerdere 
malen het traject van de stappen 3 tlm 6 doorlopen worden. Deze stappen worden nu nader verklaard. 
In figuur 3 .1 wordt het productcreatieproces binnen R&D grafisch weergegeven met belangrijkste 
deliverables. 

MS1 MS2 MS3 MS4 
Start project Project plan URS F SS&T estplan Design 

MS5 
Test spec 

Plan new product 
development 

Design new 
product 

MS6 
Proto 

MS7 
Pilot 

MS8 
Release 

Verify new Validate Final release 
product new product new product 

Figuur 3.1: Het product creatie proces binnen R&D 

1) Plan new product development 
Deze fase begint met het door de manager van de afdeling R&D aanwijzen van een projectleider en 
het toewijzen van resources. De projectleider vormt vervolgens twee teams, een product team en een 
R&D team. Het product team bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen, zoals Systems, 
Operations en Service. De !eden van dit team zijn de contactpersonen met de verschillende afdelingen 
gedurende het project. 

Het R&D team bestaat uit medewerkers van de R&D afdeling. Zij stetlen in deze fase vier deliverables 
op. Ten eerste een User Requirement Specification (URS). In een URS staan de functionele eisen en 
karakteristieken waaraan het toekomstige product zou moeten voldoen. 

Verder wordt er een project plan opgesteld. In het project plan komen de organisatie van het project, 
redenen om dit project te gaan ontwikkelen en een risico analyse aan de orde. Ook worden er 
milestones gedurende het project gedefinieerd. De derde deliverable is een Project Risk Analysis 
Report waarin de risico's die met de ontwikkeling van het product verband houden in kaart worden 
gebracht en hoe deze verminderd zouden kunnen worden. De risico's hebben betrekking op 
functionaliteit, kosten en planning. De laatste deliverable is een projectplanning. 

10 



Hoofdstuk 3: De huidige situatie 

2) Design new product 
In deze fase wordt het nieuwe product ontworpen op basis van de engineering en materialen 
richtlijnen. Gedurende deze fase worden ook een aantal deliverables opgesteld en aangepast. De URS 
wordt op basis van de problem reports en change requests aangepast. Verder worden er maandelijks 
progress reports opgeleverd met de status van het project en wordt zonodig de projectplanning 
aangepast. In deze fase worden ook de voorbereidingen voor het maken van een prototype ge"initieerd. 
De output bestaat voomamelijk uit het genereren van specificaties, tekeningen en software en een 
"Health and Safety Risk Assessment" . Alie documenten zijn conceptversies, deze worden in de 
volgende fase definitief vastgelegd. 

3) Verify new product 
De derde fase is de verificatiefase. In deze fase vindt er overleg plaats tussen het product team en het 
R&D team. Indien nodig wordt in deze fase een prototype gebouwd. De deliverable uit deze fase is 
een test report. Hierbij wordt het nieuwe product getest om na te gaan of het voldoet aan hetgeen in de 
URS is vastgelegd. De uitkomsten hiervan worden in een of meerdere test reports vastgelegd. Op basis 
hiervan kan het ontwerp worden aangepast. 

4) Validate new product 
In deze fase wordt door de afdeling Operations een pilot gebouwd. Dit proces wordt ondersteund door 
de Product- en R&D-teams. De output van dit proces is een Pilot Test Report, op basis hiervan kan een 
het productontwerp worden aangepast indien nodig. 

Wanneer een product uit meerdere onderdelen bestaat is het mogelijk dat de stappen I t/m 4 voor elk 
afzonderlijk onderdeel wordt doorlopen voordat gehele product wordt vrijgegeven. 

5) Final release new product 
In de laatste fase, de vrijgave fase, wordt het product door de manager R&D vrijgegeven. Het Product 
team zorgt ervoor dat alle deliverables opgeleverd zijn. Het R&D team geeft de definitieve 
specificaties, tekeningen, productgerelateerde documenten en software vrij. 

Voor de overgang naar een volgende fase moet een aantal documenten worden vrijgegeven. De totale 
lijst van documenten die aan het einde van het project moeten zijn vrijgegeven staat in bijlage 3. Deze 
documenten worden deliverables genoemd en binnen R&D is er een standaardlijst met deliverables die 
voor elk project dienen te worden opgeleverd. Een deliverable kan ook een verzameling van 
documenten zijn. 

3.2 Project Teams 
Bij aanvang van het project worden twee teams in het ]even geroepen, een R&D team en een Product 
team. Het R&D team bestaat geheel uit medewerkers van de R&D afdeling en wordt geleid door een 
projectleider. Zij ontwikkelen het product. 

Naast het R&D team is er ook een Product team. Bij dit team berust de besluitvorming m.b.t. de 
voortgang van het project en voor de introductie van het product binnen VI. Het product team bestaat 
uit )eden van verschillende afdelingen, zoals systems, engineering, manufacturing en purchasing. 

3.3 Distriveyor project 
Er is gedurende dit project ook een pilot uitgevoerd op een project om na te kunnen gaan of de 
metingen de gewenste resultaten opleveren. Er is besloten om het Distriveyor project als pilot te 
gebruiken. Ter informatie wordt dit project hier kort toegelicht. 

VI wil graag haar positie in de distributiemarkt versterken. Ze wil daarom graag een handling systeem 
ontwerpen voor zogenaamde cartons en totes, d.w.z. dozen en bakken. Dit systeem is met name 

JI 



Hoofdstuk 3: De huidige situatie 

bestemd voor de distributiemarkt, bijvoorbeeld voor een pick to order systeem. Het systeem kan 
gebruikt worden voor samenvoegen, sorteren en vervoeren onder verschillende hellingshoeken en in 
verschillende richtingen van dozen en bakken. 

Een grafische weergave van een deel van een Distriveyor is weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 3.2: Distriveyor Transfer Belt Double 

Het Distriveyor project bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase. Het totale project is verdeeld 
over vier fases die elk ongeveer zes maanden in beslag nemen. In <lit onderzoek worden uitsluitend de 
fases 1 en 2 bestudeerd aangezien deze fases het beste overeenkomen met de doorlooptijd van het 
afstudeeronderzoek. Een overzicht van hetgeen opgeleverd dient te worden en de bijbehorende 
planning is te vinden in tabel 3 .1. 

b 13 1 0 Ta e . : · h d r bl h dl verz1c t e 1vera es D1stnveyor an ing met projectp arming 
fase #dagen begin Jase eindefase 

Carton Handling phase 1 + 2 279 7-3-05 6-4-05 
Project documentation 100 4-4-05 19-8-05 
Accumulation zone 154 7-3-05 6-10-05 
Double transfer 90 degrees 131 4-4-05 3-10-05 
Gravity conveyor 50 31-5-05 8-08-05 
Driven roller (central drive) 151 2-5-05 28-11-05 
Accumulation zone (central drive) 186 30-5-05 20-2-06 
Triple transfer 90 degrees 52 23-8-05 2-11-05 
Single transfer 90 degrees 45 27-10-05 4-1-06 
Roller curve (24V drummotor) 81 29-11-05 28-3-06 
Roller junction (24V drummotor) 66 5-1-06 6-4-06 

Voor het Distriveyor project bestaat het R&D team uit zes vaste leden en het product team uit leden 
van de afdelingen Engineering, Systems en R&D. 

3.4 Procesverbetering 
In de vorige paragrafen is het huidige productontwikkelproces binnen VI beschreven. VI is er zich van 
bewust <lat ze <lit proces moet beheersen en optimaliseren. Dit is mede ingegeven door de 
bedrijfscultuur van VI, een van de kenmerken van de bedrijfscultuur van VI is de nadruk op 
"continuous improvement" (jaarverslag 2004). 
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Op het vlak van prestatiemeting zijn in het verleden al verschillende acties ondernomen waaronder: 
• Het meten van de frequentie dat een productspecificatie wordt gewijzigd 
• Het meten van verschillen tussen projecten onderling t.a.v. de benodigde kosten per fase 
• Het meten van hoe snel en hoe vaak een product (of nieuwe release ervan) wordt verkocht 

door VI nadat R&D het heeft vrijgegeven 

Deze acties vergen enige toelichting. Elk product dat VI ontwerpt, wordt ontworpen aan de hand van 
een specificatie, een zogenaamde User Requirement Specification (URS). Gedurende het ontwikkelen 
van een nieuw product komt het voor dat een specificatie gewijzigd moet worden bijvoorbeeld 
vanwege wensen van de sales afdeling. Dit heeft een nadelig effect op de prestaties van het 
productontwikkelproces, vandaar dat het van belang kan zijn dit te meten. 

Een ander initiatief was het trekken van vergelijkingen tussen projecten. Daarbij werd gemeten 
hoeveel uren aan elke fase in het project werd besteed. Elk project bestaat uit dezelfde fases. Wat 
opviel waren de grote verschillen tussen de projecten. 

Een van de meer recente initiatieven was te meten hoe snel een product wordt verkocht nadat het door 
R&D was vrijgegeven. Dit varieerde ook sterk per product. 

Naast deze initiatieven hebben ook vanuit de TU Eindhoven verschillende afstudeerders zich bezig 
gehouden met prestatiemeting. Coester (2003) heeft aangegeven <lat Product Data Management 
(PDM) het productontwikkelproces ten goede kan komen en heeft geadviseerd daar prestatiemeting 
aan te koppelen. Kruijff (2004) heeft enkele indicatoren ontworpen en aanpassingen aan het proces en 
aan SmarTeam voorgesteld. 

In dit streven naar prestatieverbetering past ook dit onderzoek. Op basis van de literatuur en een model 
wordt er een prestatiemeetsysteem gei"mplementeerd waardoor prestatiemeting op systematische wijze 
mogelijk is. Met behulp van de resultaten kan dan het productcreatieproces worden verbeterd. 
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Het R&D proces bij Vanderlande Industries (VJ) kent een aantal prestatieindicatoren. Als 
prestatieindicatoren zijn vastgelegd kwaliteit, tijdigheid en kosten. Zoals besproken in hoofdstuk 2 is 
het de opdracht om middels het PDM-pakket SmarTeam deze prestatieindicatoren te meten. In dit 
hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 ingegaan op het meten van prestaties van R&D processen in het 
algemeen. Jn paragraaf 4.2 en 4.3 word! het prestatiemeetsysteem uitgelegd dat bij Vanderlande 
Industries (VJ) wordt gei"mplementeerd en in paragraaf 4.4 wordt dit prestatiemeetsysteem getoetst 
aan de literatuur. 

4.1 Prestatiemeting van R&D processen 
In de laatste decennia is veel literatuur verschenen over prestatiemeting. Het meten van prestaties in 
een productieomgeving is gemeengoed geworden naar aanleiding van het streven naar Total Quality 
Management. Om processen te verbeteren is er allereerst inzicht in die processen benodigd. De 
prestatiemeettechnieken die in andere delen van de organisatie gebruikt werden, werden echter niet 
geschikt bevonden voor R&D (Roussel et al., 1991 ). Echter door veranderingen in de markt, zoals 
meer concurrentie, meer automatisering en een kortere time to market wordt er meer waarde gehecht 
aan de prestaties van R&D afdelingen. Deze ontwikkelingen stimuleren bedrijven hun R&D processen 
te verbeteren op basis van efficientie, klantgerichtheid, time to market en innovatie (Wheelwright and 
Clark, 1992). 

Bij het meten van prestaties in R&D afdelingen doen zich echter enkele problemen voor (Kerssens
van Drongelen, 1994). Ten eerste wordt er vaak geprobeerd de bijdrage van R&D te meten in termen 
van financiele indicatoren die ook bij andere bedrijfsonderdelen worden gebruikt, zoals winst en return 
on investment. Dit levert op zijn beurt echter twee structurele problemen op. Allereerst is het moeilijk 
om de bijdrage van R&D aan deze prestaties vast te stellen. Ten tweede ligt er veel tijd tussen de inzet 
van R&D en de potentiele financiele resultaten. 

Een tweede probleem dat zich voordoet bij het meten van prestaties van R&D afdelingen is de 
moeilijkheid van het vaststellen van universele prestatienormen. Elk R&D project is immers uniek en 
het is dus moeilijk om generieke normen ter vergelijking op te stellen. Het derde probleem is de 
acceptatie van prestatiemeting binnen R&D. R&D medewerkers laten zich namelijk niet graag meten 
aangezien het tijd besteden aan creativiteit tegengaat en motivatie vermindert. 

Toch is prestatiemeting binnen R&D -van groot belang om zowel inteme als exteme redenen, ondanks 
de genoemde problemen. Het is daarom belangrijk om een prestatiemeetsysteem te hebben wat aan 
voorgenoemde problemen tegemoet kan komen. 

Packer ( 1983) heeft vijf eisen opgesteld waaraan een meetsysteem zou moeten voldoen: 
• Het moet begrijpelijk zijn en gemakkelijk te interpreteren 
• Het moet relevant zijn 
• Het moet betrouwbaar zijn, d.w.z. representatief, verifieerbaar en onpartijdig 
• Het meetsysteem moet geaccepteerd zijn 
• Het meetsysteem moet rendabel zijn 

Bij het ontwikkelen van een prestatiemeetsysteem moet er vol gens Kerssens-van Drongelen ( 1997) 
aan vijf aspecten aandacht worden besteed: metriek, structuur van het meetsysteem, normen waarmee 
de metingen vergeleken dienen te worden, meettechnieken en rapportage. Deze punten zullen hier kort 
worden behandeld. 
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Metrieken 
Interne en externe factoren hebben invloed op het ontwerp van het prestatiemeetsysteem (Emmanuel et 
al., 1990). Externe factoren zijn bijvoorbeeld het aantal markten en concurrentie. Interne factoren zijn 
bijvoorbeeld de grootte van de organisatie, de structuur en het soort primair proces. Verder moeten de 
metrieken overeenkomen met het doel van de metingen en de doelen en verantwoordelijkheden van de 
personen of activiteiten die gemeten worden weergeven . 

Er is in principe een oneindig aantal indicatoren dat voor prestatiemeting gebruikt kan worden. In de 
literatuur komt men volgens Kerssens-van Drongelen (1997) voornamelijk vijf indicatoren tegen: 
kosten, kwaliteit, tijd, innovatie en bijdrage aan de winst. 

Structuur van het meetsysteem 
Normaalgesproken wordt er meer dan een metriek gebruikt om prestaties te meten. De vraag die dan 
gesteld kan worden is in welke structuur ofverhouding tot e!kaar deze metrieken gep!aatst dienen te 
worden. Het doe! van deze structuur is om na te gaan of al!e aspecten gemeten worden en om 
verkeerde correlaties tegen te gaan. In de bedrijfseconomie vindt men vaak een piramideachtige 
structuur terug met een primaire indicator bovenaan van waaruit andere indicatoren zijn afgeleid 
(Bruggink, 1989). 

Een andere structuur is die van de Balanced Scorecard (Kaplan and Norton, 1992). In deze aanpak 
worden strategische doelen vastgesteld op vier gebieden: de klant, financieel, intern proces met 
innovatie en leerperspectief. Aan elk perspectief kunnen verschillende metrieken gekoppeld worden. 

Vergelijkingsnormen 
Prestatiemetingen zijn weinig zinvol wanneer ze niet vergeleken kunnen worden met normen. Hier 
zijn verschillende mogelijkheden voor zoals industriele standaarden, targets of benchmarks van andere 
bedrijven. Natuurlijk moeten deze vergelijkingen zinvol zijn. 

Meettechnieken 
Een metriek kan zowel kwantitatief als kwalitatief of als een combinatie van beiden gemeten worden. 
Kwalitatieve methoden worden vaak gebruikt bij persoonlijke prestatiemetingen. Bij kwantitatieve 
methoden kan er onderscheid gemaakt worden tussen statistische methoden en economische 
methoden . Voorbeelden van statistische methoden zijn bijvoorbeeld de hoevee!heid geld per R&D 
produkt. Het probleem bij deze metrieken is dater verondersteld wordt een directe causale relatie te 
zijn tussen de metriek en het succes van het bedrijf. Economische methoden gebruiken meer 
geavanceerde meettechnieken. Economische methoden veronderstellen namelijk dat inputs en outputs 
in geldwaarde uitgedrukt kunnen worden. 

Frequentie van meten en rapportage 
Kerssens van Drongelen ( 1997) geeft aan dat het continu meten van R&D prestaties niet verstandig is, 
dit in tegenstelling tot productieomgevingen waar dit we! zou kunnen. Prestaties moeten gemeten 
worden voor belangrijke punten, bijvoorbeeld bij milestones. Als de frequentie van de metingen te 
hoog is, kan het een last zijn. Bean ( 1995) heeft onderzoek gedaan naar de planning en review 
doorlooptijden van R&D afdelingen. Dit onderzoek toonde aan dat R&D afdelingen in bedrijven met 
een hoge productiviteit veel langere planning en review horizons hadden dan minder productieve 
bedrijven. 

4.2 Het prestatiemeetsysteem 
De opdracht behorende bij dit project is om een bepaald prestatiemeetsysteem ontwikkeld door Coolen 
(2000) en verder uitgewerkt door Pels (2005) te implementeren. Coolen heeft namelijk een 
simulatiemodel ontwikkeld waarmee de effecten van PDM op de prestaties van productontwikke!
processen gemeten kunnen worden. Dit systeem is voor dit project het meest geschikt omdat het aan 
de wens van VI tegemoet komt om d.m.v. het PDM-systeem prestaties te gaan meten. 
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Dit systeem zal in deze en volgende paragraaf worden beschreven. In paragraaf 4.4 zal worden 
nagegaan in hoeverre dit systeem aan de eisen in de literatuur voldoet. 

Het prestatiemeetsysteem ziet het productcreatieproces als bestaande uit een aantal opeenvolgende 
iteraties, dat zijn zowel creatie als validatie stappen. Het systeem ziet het productcreatieproces dus als 
een stroom documenten, waarbij elk document door een document lifecycle gaat als een sequentie van 
processtappen. Om een document naar een volgende fase in de lifecycle te brengen moeten specifieke 
acties worden ondernomen. 

Het doe! van het simulatiemodel is om de effecten van PDM op de prestaties van het 
productontwikkelingsproces weer te geven. Prestaties worden daarom d.m.v. drie metrieken 
weergegeven: kosten, tijd en kwaliteit. 

1) Kosten: kosten worden bepaald door het aantal uren werk (work) 
2) Tijd: tijd wordt bepaald door tijd in productontwikkeling (result) 
3) Kwaliteit: wordt gemeten als de fractie van het document dat af is (content) 

Deze metrieken vragen om een nadere toelichting. Ten eerste de kosten. Kosten worden gemeten door 
het aantal uren werk, omdat de engineers die het werk uitvoeren geld kosten. Dit wordt weergegeven 
met een lijn in de grafiek genaamd "work". 

De tijd wordt gemeten op basis van de tijd in productontwikkeling. Dit kan weer gemeten worden door 
het aantal uren dat aan het document is besteed gedurende de tijd dat het document in ontwikkeling is. 
Dit wordt weergegeven in een grafiek met de naam "result". Essentieel is dat deze waarden pas 
gemeten worden bij vrijgave van het document, om zo de voortgang van het project aan te geven. 

De laatste metriek "kwaliteit" is moeilijker te meten, aangezien dit een abstract begrip is. In het model 
wordt kwaliteit gemeten als het aantal uren dat aan een document gewerkt wordt in de design fase. Het 
aantal uren dat aan een document gewerkt wordt en dat toe te schrijven is aan review en approve zijn 
dus niet meegerekend. De redenering hierachter in Pels (2005) als volgt. Hoe complexer een product 
is, hoe !anger het duurt om het te ontwerpen en hoe !anger het duurt om het ontwerp te begrijpen. 
Daarom kan complexiteit als een maat genomen worden voor de benodigde tijd om een document te 
maken ofte reviewen (Elzen 1999). Uit deze relatie tussen complexiteit en engineering tijd kan een 
werkbare definitie van document quality opgesteld worden. De niet-kwaliteit van een document kan 
gelnterpreteerd worden als het relatieve aantal ontbrekende of foutieve specificaties. 

Deze fouten of omissies worden gedetecteerd in het review proces en gecorrigeerd in opeenvolgende 
iteraties van documenten. De benodigde inspanning voor het creeren van nieuwe versies kan genomen 
worden als een maat voor het verbeteren van de kwaliteit. Terugkijkend aan het einde van een project 
kan gesteld worden dat het document niet 100% af was als er nog een nieuwe versie van het document 
zou uitkomen. Aannemende dat zowel bewerkingstijd als het aantal specificaties proportioneel zijn aan 
de complexiteit van het document kan de kwaliteit van een document gedefinieerd worden als de 
relatieve hoeveelheid design werk vanaf dat punt. De totale kwaliteit van het project begint bij 0 en 
eindigt bij 100% na afloop van het project. 

Levenscyclus 
In het model begint de levenscyclus van een document begint met de "edit" fase, deze duurt totdat alle 
benodigde inhoud aan het document is toegevoegd. Vervolgens komt het document in de review fase, 
waarin het wordt gecontroleerd. Eventueel worden er veranderingen in het document aangebracht 
waardoor er een nieuwe versie van het document ontstaat. Wanneer er geen veranderingen (meer) 
plaatsvinden in de review fase komt een document in de "approve" fase en wordt het vrijgegeven. Dit 
proces is schematisch weergegeven in figuur 4.1. 
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edit 

Berekeningen 

new 
versi on 

review 1-----o! approve 1-----o! 

Firruur 4.1: Levenscvclus van een document (Pels 2005) 

De benodigde gegevens voor het uitvoeren van de prestatieberekeningen staan weergegeven in tabel 
4.1.Het model berekent drie waarden: work, content en result op basis van deze gegevens en genereert 
daaruit een aantal grafieken. 

Docnr 

De datum waarop een registratie van check-in, review en approve heeft 
laats evonden 

De identificatie van de deliverable 

Bovenstaande gegevens zouden direct uit het PDM-pakket te distilleren moeten zijn. Met behulp van 
de volgende formules kunnen de prestaties berekend worden. Dit kan d.m.v. een macro ook 
automatisch berekend worden. 

L1 work 

uren activiteit 
totaal uren 

L1 content 

uren creatie 
totaal uren creatie 

L1 result 

uren document 

uren activiteit 
=------ (indien activiteit voltooid) 

totaal uren 

= aantal uren per activiteit creatie, review of approve per datum 
= totaal aantal uren a/le activiteiten van a/le documenten 

uren creatie 

totaal uren 
(indien activiteit voltooid) 

= aantal uren creatie per activiteit per document 
= totaal aantal uren creatie a/le documenten 

uren document 

totaal uren 

= aantal uren er document 

(op moment vrijgave) 

Bij deze formules dienen nog twee opmerkingen gemaakt te worden. Ten eerste kan het 
prestatiemeetsysteem het aantal uren berekenen zowel op basis van het aantal werkelijke uren als op 
basis van het aantal gebudgetteerde uren vooraf, dit is interessant voor een vergelijking met de 
planning. Hier wordt in de volgende paragraaf en in het volgende hoofdstuk nog dieper op ingegaan. 
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Een tweede opmerking moet gemaakt warden over de verschillende versies van documenten . Zoals 
blijkt uit figuur 4.1 ontstaat wanneer een document een review heeft doorlopen een nieuwe versie. In 
het prestatiemeetsysteem wordt elke check-in en elke review geregistreerd . Het is dus mogelijk dat een 
document meerdere check-in en reviews heeft waardoor ~work en ~content bij elke check-in en bij 
elke versie toenemen. Elke check-in, review of approve wordt een activiteit genoemd. De waarde ~ 
result neemt niet bij elke versie toe, maar alleen als het document vrijgegeven wordt. Het totale aantal 
uren dat dan aan creatie, review en approve is besteed wordt dan gesommeerd. 

De waarden van work, content en result kunnen uitgezet tegen de tijd grafisch weergegeven warden, 
zodat grafieken van work, content en result uitgezet tegen de tijd ontstaan. In onderstaande figuur is 
een voorbeeld van een grafiek weergegeven. 
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Figuur4. 2: Voorbeeld prestatiegrafiek 

4.3 Analyse prestatiemeting 
De doelstelling van het model is het gedetailleerd inzichtelijk maken van een productontwikkelproces. 
In Pels (2005) warden een aantal conclusies uit deze prestatiegrafieken getrokken. Ten eerste geven de 
grafieken een overzicht van het productontwikkelingsproces als geheel, waardoor bottlenecks 
gemakkelijk weergegeven kunnen warden. 

Naast het bovenstaande zijn er nog een aantal andere conclusies die uit de grafieken getrokken kunnen 
worden. Ten eerste is er een verschil tussen de work en result lijnen. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door het feit dat het meeste werk dat aan een document verricht wordt aan de creatie wordt besteed, 
maar dat de grootste doorlooptijd gaat zitten in de validatie en vrijgave. In de tijd tussen creatie en 
vrijgave is het document als het ware "op voorraad". Het verschil tussen de work en result lijn kan 
gelnterpreteerd warden als de hoeveelheid voorraad. Het reduceren van doorlooptijd is hetzelfde als 
het reduceren van voorraad. Dit betekent dat de tijd tussen check-in en approve gereduceerd dient te 
warden. 

De mate van doorlooptijdbeheersing kan gemeten worden als het verschil tussen de work- en result
lijnen: 

Time control oppervlak onder result-lijn 
oppervlak onder work-lijn 
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De waarde van de variabele "time control" varieert tussen 0 en 1. Een I age waarde betekent veel 
vertraging. Deze waarde kan verbeterd worden door de review en approve eerder na voltooiing van de 
inhoud van het document respectievelijk als een document de review gepasseerd is uit te voeren. 

Het verschil tussen de content-lijn en de work-lijn wordt veroorzaakt door het feit dat inhoud 
gecreeerd wordt gedurende de design fase, terwijl de work-lijn ook de tijd gedurende de review en 
approve fases omvat. Dit verschil kan zichtbaar gemaakt worden in de volgende ratio: 

Content control oppervlak onder content-lijn 
oppervlak onder work-lijn 

De waarde hiervan varieert tussen I en oneindig. Een lage waarde betekent dat veel review activiteiten 
laat in het project plaatsvinden. Het is algemeen bekend, dat veranderingen later in het project veel 
duurder zijn dan vooraan in het project. Het verbeteren van de variabele content control zal dus tot 
tijd- en kostenbesparingen leiden. In figuur 4.3 is weergegeven in welke richting de content- en result
lijnen zich moeten begeven om een prestatieverbetering te bewerkstelligen. 
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Figuur 4.3: Voorbeeld prestatiegrafiek met procesverbetering 

Simulatiemodel 
Van het bovenstaande model is ook een simulatiemodel gemaakt in het simulatiepakket Expect. De 
benodigde data kan uit het PDM-pakket dat binnen het bedrijf wordt gebruikt achterhaald worden. 
Vanuit deze gegevens kunnen d.m.v. het simulatiemodel de prestatiegrafieken voor work, content en 
result gegenereerd worden. Deze prestatiegrafieken kunnen vergeleken worden met de grafieken van 
het werkelijke proces. Vervolgens kan met het simulatiemodel geprobeerd worden de prestaties te 
verbeteren. De aanpassingen die hiervoor benodigd zijn kunnen in het werkelijke proces 
gei'mplementeerd worden. 

Planning 
De prestatiegrafieken kunnen ook op basis van de planning gemaakt worden. Hiervoor moet de 
planning we] aan enkele eisen voldoen. Zo moet het aantal gewerkte uren in de planning te achterhalen 
zijn en moeten de data van review en approve in de planning worden vastgelegd. Het opstellen van de 
prestatiegrafieken op basis van de planning biedt twee voordelen. Ten eerste kan worden nagegaan of 
de planning optimaal is opgesteld. Door de prestatiegrafieken te analyseren kan vervolgens de 
planning worden verbeterd. Ten tweede kunnen de prestatiegrafieken getrokken op basis van de 
planning vergeleken worden met die van het reele proces. Er kan dan worden nagegaan of het project 
voor- of achterloopt op de planning. 
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Het systeem als geheel 
De essentie van het systeem is nu om deze drie prestatiegrafieken met elkaar te vergelijken . Na het 
verzamelen van de verschillende gegevens worden op drie manieren prestatiegrafieken gegenereerd: 
op basis van het reele proces, op basis van de planning en door midde l van de simulatie. Door deze 
grafieken met elkaar te vergelijken kunnen er vergelijkingen getrokken worden. Jedere grafiek kan 
daarbij op een eigen manier gebruikt worden. 

De grafieken die opgesteld worden op basis van het reele proces geven inzicht in het reele proces. De 
grafieken opgesteld op basis van de projectplanning geven aan in hoeverre de planning correct is 
opgesteld en of het project voor- of achterloopt op de planning. Tenslotte kan met het simulatiepakket 
geprobeerd worden het proces te optimaliseren en <lit in het reele proces te implementeren. Deze 
aanpak is schematisch weergegeven in figuur 4.4 . 

verzamel 
gegevens 

genereer 
prestatiegrafiek 

verzamel input 
simulatie 

voer 
simulatie uit 

genereer prestatiegrafiek 
op basis van projectplanning 

vergelijk en 
analyseer 

bottlenecks 

Figuur 4. 4: Aanpak prestatieverbetering 

stel voor en 
simuleer 

alternatieven 

selecteer 
verbeteringen 

Door bet prestatiemeetsysteem op deze manier te benaderen kan gekomen worden tot een 
gestructureerde werkwijze voor procesverbetering. Een mogelijke werkwijze is daarbij als volgt: 

1) voer metingen uit bet reele proces in de simulatie in 
2) analyseer bet proces 
3) stel verbeteringen voor 
4) analyseer het effect van verbeteringen door simulatie 
5) plan volgend project met verbeteringen 
6) toets planning aan doelstellingen en pas eventueel aan 
7) bewaak proces door vergelijking planning en realisatie 

4.4 Geschiktheid van de prestatiemeting 
In paragraaf 4 .1 is ingegaan op prestatiemeting van R&D processen. Na voorgaande bescbrijving van 
bet prestatiemeetsysteem is bet nuttig <lit systeem te toetsen aan de literatuur. Kerssens-van Drongelen 
(1997) beeft een aantal aspecten gei"dentificeerd waaraan aandacbt moet worden besteed bij bet 
ontwikkelen van een prestatiemeetsysteem. 

Metrieken 
De metrieken moeten overeenkomen met bet doe) van de metingen en de doelen en verantwoordelijk
beden van de personen of activiteiten die gemeten worden weergeven. In de literatuur komt men 
voornamelijk vijf indicatoren tegen: kosten, kwaliteit, tijd, innovatie en bijdrage aan de winst. De 
laatste twee metrieken zijn in bet algemeen en ook bij VI moeilijk te meten. Innovatie is een abstract 
begrip en bijdrage aan de winst is moeilijk te berleiden. De overige indicatoren zijn eenvoudiger te 
meten en ook voor VI relevant waardoor het voorgestelde prestatiemeetsysteem gescbikt is . 
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Vergelijkingsnorm 
Prestatiemetingen zijn weinig zinvol als ze niet vergeleken kunnen worden met normen. Hier zijn 
verschillende mogelijkheden voor. Ons prestatiemeetsysteem biedt de mogelijkheid om verschillende 
vergelijkingen te trekken . Zo kunnen er vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende projecten 
binnen R&D bij VI aangezien projecten in principe deliverables moeten hebben. Verder kunnen er ook 
vergelijkingen gemaakt worden met de planning en met simulaties van het reele proces. 

Meettechnieken 
Een metriek kan zowel kwantitatief als kwalitatief of als een combinatie van beiden gemeten worden. 
Er is in dit project gekozen voor een systeem waarbij kwantitatief gemeten wordt. Een voorwaarde 
daarbij is wel <lat er een directe causale relatie moet zijn tussen de metriek en het succes van het 
bedrijf. Bij VI kan gesteld worden <lat er een relatie bestaat tussen de metrieken (kwaliteit, tijdigheid 
en kosten) en het succes van het bedrijf, hoewel deze relatie we! indirect is. Dit heeft twee oorzaken. 
Ten eerste is het moeilijk om vast te stellen in hoeverre de prestaties van de R&D afdeling op deze 
metrieken zich vertalen naar de prestaties van het bedrijf als geheel. Ten tweede, indien deze 
vertaalslag al gemaakt kan worden, dan treedt er een zekere vertraging op aangezien er veel tijd ligt 
tussen de inzet van R&D ligt en de potentiele financiele resultaten. Ondanks deze twee bezwaren kan 
we! degelijk gesteld worden <lat er een relatie is, hoewel indirect. 

Frequentie van meten en rapportage 
Het laatste punt van aandacht van Kerssens-van Drongelen is de frequentie van het meten en 
rapportage. Daarin wordt gesteld <lat een te hoge frequentie van meten een last kan zijn. In <lit 
prestatiemeetsysteem wordt vrijwel continu gemeten, maar <lit hoeft bij dit meetsysteem geen last te 
zijn en de perioden tussen rapportages zijn Jang. Zolang er tussen de rapportages voldoende tijd zit, 
hoeft het meten dus geen last te zijn. 

Vee! voorkomende problemen 
In de literatuur worden een aantal problemen onderkend die voorkomen bij het meten van R&D 
processen. Kerssens-van Drongelen (1994) identificeert drie vaak voorkomende problemen: 
• De bijdrage van R&D wordt vaak gemeten in termen van financiele indicatoren die voor R&D 

niet geschikt zijn, zoals winst of "return on investment" . 
• De moeilijkheid van het vaststellen van universele prestatienormen, elk R&D project is 

immers uniek. 
• De acceptatie van prestatiemeting binnen R&D. 

Het prestatiemeetsysteem zoals <lat bij VI gei"mplementeerd is, is gebaseerd op kwaliteit, tijdigheid en 
kosten. Drie indicatoren die voor de R&D afdeling bij VI van belang zijn. In <lit prestatiemeetsysteem 
wordt bovendien alleen naar de R&D afdeling gekeken en niet naar VI als geheel. De 
prestatieindicatoren reflecteren dus direct op de R&D afdeling. 

Het tweede probleem <lat genoemd wordt is zeer reeel, elk R&D project is uniek. Toch leert 
bestudering van het R&D proces bij VI <lat alle projecten ook gemeenschappelijkheden hebben. Zo 
doorloopt elk project het zogenaamde R&D proces en bevat elk project een minimum aantal dezelfde 
deliverables. R&D projecten bij VI kunnen dus we! degelijk met elkaar worden vergeleken. 

Een derde probleem is de acceptatie van prestatiemeting binnen R&D. Het meten van prestaties is 
geneigd negatieve reacties op te roepen aangezien medewerkers niet gemeten willen worden. Gelukkig 
speelt <lit probleem bij VI nauwelijks. Dit is vanwege eerdere projecten die binnen R&D op <lit gebied 
zijn uitgevoerd en ook omdat het management zich aan de invoering van het systeem heeft 
gecommiteerd. 
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In dit hoofdstuk komt het ontwerp van het prestatiemeetsysteem aan de orde. Het sys teem kan voor 
zowel het reele proces als voor de projectplanning gebruikt warden. Het ontwerp voor het reele 
proces wordt in paragraaf 5.1 behandeld samen met de eerste resultaten daarvan in paragraaf 5.2 en 
5.3. In paragraaf 5.4 wordt het ontwerp van het prestatiemeetsysteem op basis van de projectplanning 
behandeld. De resultaten hiervan warden gepresenteerd in paragraaf 5. 5 en 5. 6. 

5.1 Ontwerp van het prestatiemeetsysteem - reeel proces 
In bet vorige hoofdstuk is bet meetsysteem van Helms en Pels beschreven. Dit meetsysteem is 
nauwkeurig gedefinieerd, dat wil zeggen er is vastgesteld welke indicatoren gemeten moeten worden 
en wat de output is van bet systeem. Hier hoeft verder geen ontwerp aan te worden verricht. 

Een belangrijk onderdeel van dit project is bet ontwerp van dit meetsysteem voor VI. Het 
prestatiemeetsysteem moet gekoppeld worden aan bet PDM systeem bij VI. In deze paragraaf wordt 
uitgelegd hoe bet prestatiemeetsysteem aangepast dient te worden aan bet proces bij VI en welke 
gegevens uit bet proces bij VI voor de implementatie benodigd zijn. 

Voor bet kunnen bereken van de prestatieindicatoren zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 
• naam of identiteit van bet document 
• aantal uren werk per document in elke fase 
• datum waarop een fase-overgang heeft plaatsgevonden 

Het eerste gegeven spreekt voor zich. Elk document dat ingevoerd wordt in SmarTeam krijgt een 
beschrijving (description). Dit gegeven moet ook in bet meetsysteem terug te vinden zijn. Daamaast 
moet voor bet meetsysteem worden vastgelegd hoeveel uren werk er per document in elke fase is 
verricht en ook de data waarop een faseovergang heeft plaatsgevonden. 

Het aantal uren werk is moeilijk te meten. In de praktijk haalt een medewerker wanneer hij een 
document wil bewerken bet document uit de database, deze actie beet een check-out. Vervolgens zet 
hij bet document weer in de database, dit beet een check-in . Het zou een optie zijn om de tijd tussen 
een check-out en check-in te meten en dat als bet aantal uren werk te berekenen. Echter bet is niet zo 
dat er gedurende die gehele tijd aan bet document gewerkt wordt. 

Een altematief is om een medewerker zelf bet aantal uren dat hij aan bet document heeft gewerkt te 
Iaten invullen. Deze methode Ievert ook enkele onnauwkeurigheden op. Zo kan bet zo zijn dat een 
medewerker bet aantal uren verkeerd inschat. Er is getracht dit probleem zoveel mogelijk te 
minimaliseren door een medewerker bet aantal uren bij elke check-in te Iaten invoeren en te vragen 
minstens een keer in de week een check-in te doen. Een onnauwkeurigheid zal nog steeds blijven 
bestaan, maar bet wordt we! geminimaliseerd. 

Het bovenstaande geldt zowel voor bet aantal uren werk in design fase als in de review fase . Er 
kunnen dus meerdere check-in data en review data zijn per document. Bij nader inzien kost een 
approve actie, waarbij bet document wordt vrijgegeven, relatief zeer weinig tijd. Er is daarom besloten 
medewerkers niet te vragen de hoeveelheid tijd die aan een approve wordt besteed in te voeren, maar 
daar standaard 1 uur voor te nemen. 

Het Iaatste wat moet worden vastgelegd zijn de data waarop een fase-overgang heeft plaatsgevonden. 
Deze data worden door SmarTeam autmatisch geregistreerd. Per document kunnen dus meerdere 
check-in en review data zijn geregistreerd en maximaal een approve datum. 
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De vraag is nu hoe deze gegevens uit SmarTeam verkregen kunnen worden. Hiervoor is besloten om 
een tool in de programmeertaal XML te ontwikkelen die deze gegevens uit SmarTeam kan genereren. 
Een medewerker kan dus door middel van een button in de SmarTeam user interface een overzicht 
genereren van alle documenten behorende bij een project met de daarbij voor bet meetsysteem 
benodigde gegevens. 

De volgende stap is om deze gegevens in een Excel bestand te plaatsen. MS Excel is namelijk ook bet 
programma waarin de prestatiegrafieken gegenereerd worden. Vervolgens moeten deze gegevens 
chronologisch geordend worden ten behoeve van de prestatiegrafieken. 

Berekening indicatoren 
Nadat alle gegevens bekend en geordend zijn kan overgegaan worden tot het berekenen van de 
prestatieindicatoren. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 zijn de benodigde indicatoren work, content en 
result. 

Onder work wordt verstaan de "totale kosten besteed aan alle activiteiten, berekend wanneer elke 
activiteit voltooid is" (Pels 2005). De kosten worden in het model berekend aan de hand van het aantal 
gewerkte uren aangezien met arbeidsinzet kosten gemoeid zijn. 

Voor ons prestatiemeetsysteem betekent dit dat het aantal uren dat aan een document wordt gewerkt 
vastgelegd moet worden. Dit wordt gerelateerd aan de totale hoeveelheid tijd die aan alle documenten 
wordt besteed om de relatieve verhouding weer te geven. Hiervoor dienen twee variabelen 
ge"introduceerd te worden, te weten "uren activiteit" en "totaal uren". Onder "uren activiteit" wordt het 
aantal uren werk per activiteit verstaan, dit kan zowel een check-in, review of approve zijn. "Totaal 
uren" is het totale aantal uren werk aan alle activiteiten. 

De berekening wordt daardoor als volgt: 

L1 work 
uren activiteit 

totaal uren 

De volgende prestatieindicator is content. Content is een maat voor de kwaliteit en daaronder wordt 
verstaan: "de kosten van het wijzigen van een document bij een check-in van elke versie van het 
document" (Pels 2005). Om deze variabele te berekenen moet het aantal uren dat in de creatie fase aan 
documenten wordt gewerkt bekend zijn en het totale aantal uren dat in de creatie fase aan documenten 
wordt gewerkt. Hiervoor introduceren we twee nieuwe variabelen: "uren creatie" en "totaal uren 
creatie" . De berekening is als volgt: 

uren creatie 
L1 content 

totaal uren creatie 

De laatste prestatieindicator is result. Onder result wordt verstaan: "de totale kosten op bet moment dat 
een versie van bet document wordt vrijgegeven." Om dit te bepalen moet bet aantal uren dat aan een 
document wordt besteed bekend zijn per document. Hiervoor wordt een variabele "uren document" 
ge"introduceerd waaronder wordt verstaan het aantal uren dat in totaal aan een document wordt besteed 
in alle drie de fasen . Dit wordt gerelateerd aan het totale aantal uren dat aan alle documenten in alle 
fasen wordt besteed. 

L1 result 
uren document 

totaal uren 
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Nu de waarden van work, content en result bekend zijn kunnen de grafieken warden gegenereerd. 
Hiervoor warden eerst de afzonderlijke /).. work, /).. content en /).. result gecumuleerd en daarna 
grafisch weergegeven uitgezet tegen de tijd. Een verkorte weergave van de berekeningen die in het 
meetsysteem warden uitgevoerd is te vinden in bijlage 5. 

5.2 Eerste resultaten - reeel proces 
Nadat het prestatiemeetsysteem is ontworpen heeft er een tryout plaatsgevonden om te bepalen of de 
metingen de gewenste resultaten voortbrengen. De grafiek is verkregen door van alle documenten van 
het Distriveyor project die in SmarTeam zijn opgeslagen het aantal uren op te vragen. Voor zover deze 
gegevens niet beschikbaar waren is gebruik gemaakt van de gegevens uit de planning. 

Prestatiegrafiek reeel proces 
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Figuur 5.1: Prestatiegrafiek op basis van reeel proces 

Betekenis van de grafiek 
Uit de grafiek kunnen een aantal conclusies getrokken warden t.a.v. het productontwikkelproces bij 
Vanderlande Industries. Ten eerste valt op dat de work-lijn en content-lijn in het begin zeer vlak 
verlopen en gaandeweg steiler gaan !open. Dit heeft te maken met de voorbereidende werkzaamheden 
van het project. Het project began officieel, volgens de planning, op 7 maart 2005 . In de periode 
december t/m februari zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld het opstellen van 
een projectplanning, maar is er nog niet aan het project gewerkt. Vervolgens is te zien dat de lijn 
diagonaal omhoog loopt tot begin december 2005 wanneer er een sterke stijging te zien is. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met een deadline die gehaald moest warden aangezien enkele documenten 
binnen een kort tijdsbestek zijn gereviewed en vrijgegeven. 

Over de content-lijn kan warden opgemerkt dat deze tot media mei 2005 vrijwel gelijk loopt aan de 
work-lijn. Dit wijst erop dat er tot mei 2005 weinig review activiteiten hebben plaatsgevonden. Over 
het algemeen vindt er in het gehele project weinig review plaats wat aangetoond wordt doordat de 
content-lijn vlak langs de work-lijn loopt, met uitzondering van de periode oktober en november 2005, 
gedurende deze periode is er kennelijk meer review werk verricht. 

De result-lijn loopt tot december 2005 redelijk vlak en gaat daarna ineens omhoog om vervolgens 
weer vlak te !open. Dit feit en het feit dat de result-lijn ver naar rechts ligt wijzen erop dater 
nauwelijks documenten warden vrijgegeven gedurende het project. Er is dus veel "onderhanden 
werk", dat wil zeggen documenten die vrijgegeven zouden kunnen warden, maar niet zijn vrijgegeven. 
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In begin december 2005 wordt een grote hoeveelheid werk ineens vrijgegeven wat zich vertaalt in het 
ineens omboog lopen van de result-lijn . Tenslotte kan over de result-lijn nog opgemerkt worden dat 
deze opboudt bij een percentage van 0,4. Dit betekent dat slecbts een gedeelte van de documenten zijn 
vrijgegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op bet moment dat de grafiek is opgesteld het 
project nog niet was afgerond . 

5.3 Analyse van de eerste resultaten - reeel proces 
Zonder verdere interpretatie geeft de grafiek al een aardig inzicht in het verloop van bet product
ontwikkelingsproces. Zo valt bijvoorbeeld op dat de grafiek in de beginperiode redelijk vlak verloopt. 
Dit kan erop wijzen dat er gedurende deze periode of minder werk aan het project is verricht of in 
ieder geval weinig aan documenten behorende bij bet project is gewerkt. Vervolgens is er een redelijk 
asymptotische kromme en daarna een inhaalslag die weergegeven wordt met een verticale Iijn . Uit 
navraag blijkt dat dit enkele reviews zijn die kort na elkaar zijn uitgevoerd. Er is dus gewacbt totdat 
een aantal documenten klaar waren om te reviewen en die zijn toen kort achter elkaar gereviewd. 

Uit het standaardmodel zoals besproken in boofdstuk 4 kunnen twee variabelen berekend worden: 
time control en content control. De waarde time-control is bet verschil tussen de work-lijn en result
lijn. 

Time control oppervlak onder result-lijn 
oppervlak onder work-lijn 

De waarde van de variabele "time control" ligt in deze grafiek rond de 0,4. Deze waarde kan verbeterd 
worden door de review en approve eerder na voltooiing van de inboud van bet document te houden en 
door meer documenten te reviewen wat in dit project nog niet is gebeurd. 

Content control geeft de verhouding aan tussen de content-lijn en de work-lijn. Het verscbil tussen 
deze twee lijnen wordt veroorzaakt door het feit dat inhoud gecreeerd wordt gedurende de design fase, 
terwijl de work-lijn ook de tijd gedurende de review en approve fases omvat. Dit is weergegeven in de 
volgende ratio: 

Content control oppervlak onder content-lijn 
oppervlak onder work-lijn 

De waarde van deze variabele ligt in dit project net boven l. Dit betekent dat weinig review 
activiteiten vroeg in bet project plaatsvinden en dus later in bet project plaatsvinden. Veranderingen 
later in bet project zijn duurder dan vooraan in bet project. Hier ligt dus een mogelijkheid tot 
verbetering. 

5.4 Ontwerp van het prestatiemeetsysteem - projectplanning 
Zoals gesteld in bet vorige boofdstuk kan het prestatiemeetsysteem ook gebruikt worden om de 
prestaties op basis van de projectplanning te meten. Het ontwerp van het prestatiemeetsysteem 
hiervoor wordt in deze paragraaf uitgelegd. 

Voor bet kunnen bereken van de prestatieindicatoren zijn de volgende gegevens noodzakelijk: 
• naam of identiteit van het document 
• aantal uren werk per document in elke fase 
• data waarop een fase-overgang heeft plaatsgevonden 

Voor de planning betekent dit het volgende. Ten eerste moet de naam of identiteit van bet document in 
de planning terug te vinden zijn of er moet in ieder geval een koppeling bestaan tussen de op te leveren 
documenten en de elementen in de planning. Bij VI wordt er op verscbillende manieren een planning 
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opgesteld bijvoorbeeld op basis van uit te voeren taken of op onderdelen van het te ontwikkelen 
product. Wat voor het prestatiemeetssysteem essentieel is, is dat documenten op een of andere wijze 
tot de planning te herleiden zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om documenten te relateren aan taken 
of aan productonderdelen. 

Een tweede noodzakelijk gegeven is het aantal uren werk per document in elke fase. Er moet dus per 
fase warden vastgelegd hoeveel uren aan de documenten besteed zal warden. Tenslotte moeten ook de 
data bekend zijn waarop de fase-overgangen hebben plaatsgevonden. In de planningen bij VI wordt 
momenteel alleen de begindatum en einddatum van een taak of onderdeel weergegeven. De einddatum 
kan als approve datum warden gezien. Voor een correct ontwerp van het meetsysteem betekent dit dat 
er in de planning een review datum of einde creatie datum moet warden vastgelegd. 

Een volgende stap is het verkrijgen van deze gegevens uit de projectmanagementsoftware. Gedurende 
dit onderzoek is dit nog handmatig gebeurd en ingevoerd in Excel. Vervolgens moeten deze gegevens 
chronologisch geordend warden. 

Berekening indicatoren 
De berekening van de indicatoren gebeurt op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf met <lien 
verstande dat er hier niet gesproken kan warden over het aantal gewerkte uren, maar over een 
gebudgetteerd aantal uren. 

Voor de berekening van b. work dienen twee variabelen geintroduceerd te worden, te weten "budget 
activiteit" en "totaal budget". Onder "budget activiteit" wordt het aantal uren werk per activiteit 
verstaan, dit kan zowel een check-in, review of approve zijn. Natuurlijk warden de afzonderlijke 
check-ins in de planning niet vastgelegd, waardoor er per document slechts sprake is van een check-in, 
namelijk wanneer een document klaar is voor een review. "Totaal budget" is het totale aantal uren 
werk aan alle activiteiten. 

L1 work 
budget activiteit 

totaal budget 

De volgende prestatieindicator is content. Om deze variabele te berekenen moet het aantal uren dat in 
de creatie fase aan documenten wordt gewerkt bekend zijn, dit noemen we "budget creatie". Daarnaast 
moet ook het totale aantal uren dat in de creatie fase aan documenten wordt gewerkt bekend zijn dit 
heet "totaal budget creatie". De berekening is als volgt: 

L1 content 
budget creatie 

totaal budget creatie 

De laatste prestatieindicator is result. Om dit te bepalen moet het aantal uren dat aan een document 
wordt besteed bekend zijn per document. Hiervoor wordt een variabele "budget document" 
toegevoegd waaronder wordt verstaan het aantal uren dat in totaal aan een document wordt besteed in 
alle drie de fasen. Dit wordt gerelateerd aan het totale budget, het totale aantal uren dat aan alle 
documenten in alle fasen wordt besteed. 

L1 result 
budget document 

totaal budget 

Nu de waarden van work, content en result bekend zijn kunnen de grafieken warden gegenereerd. 
Hiervoor warden eerst de work, content en result gecumuleerd en daarna grafisch weergegeven 
uitgezet tegen de tijd. 
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5.5 Eerste resultaten - projectplanning 
De prestatiegrafieken kunnen ook op basis van de projectplanning gemaakt warden. Dit stuit ecbter 
tegen een aantal praktiscbe problemen. Ten eerste is in de projectplanning geen onderscbeid gemaakt 
tussen design, review en approve. Er is slecbts een begindatum en een einddatum van een taak 
gegeven. Dit probleem is ondervangen door uit te gaan van de verbouding 80: 19: 1 voor respectievelijk 
design, review en approve. Als er aan een document volgens de planning I 0 dagen gewerkt wordt, dan 
is 8 dagen aan bet ontwerp besteed, 1,9 dag aan review en 0, I dag aan approve. 

Een tweede probleem is dat veel documenten als zodanig niet in de planning zijn terug te vinden. In 
overleg met de projectleider is dit opgelost door de documenten te koppelen aan de planning. Op basis 
van de planning en met voorgenoemde aanpassingen kan dan de volgende grafiek opgesteld warden. 
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Figuur 5.2: Prestatiegrafiek Distriveyor op basis van planning 

Resultaten uit de grafiek 
De eerste indruk die uit de grafiek naar voren komt is dat deze redelijk diagonaal verloopt, dit betekent 
dat bet werk evenwicbtig over de projectduur is verspreid. Een uitzondering bierop vormt bet 
"vierkant" in bet midden van de grafiek. Dat wijst op een grate boeveelbeid werk die gedurende die 
periode verricbt moet warden en vervolgens vrijgegeven. De work-lijn en review-lijn !open daarbij 
steil omhoog terwijl de result-lijn eerst vlak loopt, omdat er niets wordt vrijgegeven en daama steil 
omboog gaat !open. 

Wat verder opvalt is dat de lijnen dicbtbij elkaar !open, soms zelfs op elkaar. De oorzaak biervan is dat 
in de planning geen onderscbeid wordt gemaakt tussen work, review en approve activiteiten. Er wordt 
slechts een begindatum en een einddatum van een taak of document gegeven en er wordt aangegeven 
boeveel werk in dagen aan een document verwachting verricht zal warden. Er is bij het genereren van 
de grafieken aangenomen dat van bet aantal aan een document te werken uren 80% gaat naar design 
activiteiten, 19% naar review activiteiten en 1 % naar approve activiteiten. 

5.6 Analyse van de eerste resultaten - projectplanning 
Nu zowel de grafieken op basis van het reele project als de planning gegenereerd zijn kunnen er enkele 
vergelijkingen getrokken warden tussen de twee grafieken. Het trekken van deze vergelijkingen is om 
verschillende redenen van be Jang. Ten eerste kan bepaald warden of bet reele proces voor- of 
acbterloopt op de planning. Ten tweede kan bepaald warden of de planning correct is opgesteld en 
eventueel verbeterd kan warden. Ten derde kan een inscbatting gemaakt warden wat de gevolgen zijn 
voor het reele proces. 
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Door de beide grafieken te vergelijken vallen enkele zaken op. Ten eerste blijkt dat het project 
achterloopt op de planning. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat eind oktober 2005 ongeveer 
90% van de documenten vrijgegeven had moeten zijn, terwijl dit in werkelijkheid rond de I 5% was. 
Dit is ook op te maken aan het vlakker verlopen van de work-lijn en content-lijn in de grafiek van bet 
reele proces in vergelijking tot de planning. Verder valt op dat de result-lijn in het reele proces veel 
vlakker verloopt dan deze volgens de planning zou moeten verlopen. Met andere woorden volgens de 
planning zouden documenten kort nadat ze bewerkt zijn vrijgegeven moeten worden, maar dit lijkt 
volgens de grafiek van het reele proces veel later te gebeuren. 

Verbetermogelijkheden 
Op basis van bovenstaande grafieken kunnen een aantal verbeteringen voor bet proces bij Vanderlande 
Industries worden voorgesteld. In het reele proces zullen er eerder reviews plaats moeten vinden en 
niet alleen tegen de tijd dater een vrijgave gepland staat. Verder zullen de documenten ook eerder 
vrijgegeven moeten worden en niet pas tegen het einde van een project of tegen een deadline. 

Er zijn ook verbeteringen aan de planning voor te stellen. Ten eerste zou er in de planning vastgelegd 
moeten worden wanneer een document gereviewd en vrijgegeven moet worden. Daamaast zouden in 
de planning meer documenten terug te vinden moeten zijn en niet alleen de deliverables. 

Aanpassen review activiteiten 
In het Distriveyor project vinden ook test-activiteiten plaats. Deze worden standaard gerekend tot de 
draft-fase van een document, maar theoretisch zouden ze ook tot review-activiteiten gerekend kunnen 
worden. In figuur 5.3 is een grafiek weergegeven waarin de test-activiteiten tot de review fase zijn 
gerekend en niet tot de draft fase. 
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Figuur 5.3: Prestatiegrafiek op basis van reeel proces met test als onderdeel review 

Ten opzicbt van figuur 5.1 is enigszins te zien dat de content-lijn meer afstand heeft tot de work-lijn. 
Dit is te verklaren doordat er t.o.v. grafiek 5.1 meer review activiteiten zijn t.o.v. het aantal draft
activiteiten. 

Opmerkingen over de grafieken 
In principe kan de grafiek van het reele proces op drie manieren opgesteld worden. De meest 
nauwkeurige methode is op basis van de door de medewerkers ingevoerde gegevens. Hierdoor ontstaat 
echter geen volledig beeld van het productcreatieproces. Dit is omdat het prestatiemeetsysteem pas in 
oktober 2005 beschikbaar is gekomen en er dus relatief weinig meetgegevens zijn. De daaruit 
voortkomende grafieken zouden dus slechts een zeer beperkt beeld van het reele proces geven. 
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Een minder nauwkeurige methode is de werkelijke gegevens uit het Distriveyor project te gebruiken 
en deze aan te vullen met gegevens uit de planning. Hierbij worden van de documenten in SmarTeam 
waarvan de uren niet bekend zijn de uren uit de planning genomen. Dit is iets minder nauwkeurig 
aangezien in de planning niet wordt aangegeven wanneer een review plaatsvindt. Er wordt alleen 
aangegeven wanneer aan een document/taak wordt begonnen, wanneer deze eindigt en hoeveel dagen 
er aan besteed wordt. Deze methode blijkt in de werkelijkheid minder nauwkeurig, maar het geeft we] 
een vollediger beeld van het project. 

De derde mogelijke methode betreft het overnemen van zowel de uren als de documenten uit de 
planning, inclusief de nog te maken documenten en hiermee de gegevens uit het reele proces aan te 
vu lien. Deze mogelijkheid is echter !outer theoretisch mogelijk omdat in de planning de nog te maken 
documenten niet voorkomen. In de planning staan voomamelijk taken en enkele documenten, de 
deliverables, maar het is uit de planning niet te achterhalen welke documenten er opgeleverd dienen te 
worden . 

Bij het opstellen van deze grafieken is gekozen voor methode 2. Er is bij de grafiek van het reele 
proces daarbij als volgt te werk gegaan. Allereerst zijn alle documenten van het Distriveyor project uit 
SmarTeam opgevraagd inclusief het aantal uren dat aan work en review is besteed. Van de 
documenten waarvan het aantal uren work en review ontbrak zijn deze berekend en toegevoegd op 
basis van de planning. Voor een approve is standaard de waarde 1 (uur) genomen. Het resultaat 
hiervan is de grafiek in figuur 5.1. 

De grafiek op basis van de projectplanning is ook opgesteld door alle documenten van het Distriveyor 
project uit Smarteam op te vragen. In tegenstelling tot bij de grafieken van het reele proces is hierbij 
gekozen om niet de gegevens uit SmarTeam te gebruiken, maar de gegevens uit de planning. Hierbij 
ontstond een praktisch probleem, namelijk dat er geen directe link is tussen de documenten in 
SmarTeam en de gegevens uit de planning. Met behulp van medewerkers is deze koppeling gemaakt. 
In principe heeft elk document in SmarTeam dus een koppeling met de planning. 

Een tweede praktisch probleem is dat er in de planning geen onderscheid wordt gemaakt tussen de drie 
fases waarin documenten kunnen verkeren: draft, review en approve. In de planning wordt alleen 
aangegeven de begindatum van een taak/document, de einddatum en het aantal dagen werk. Om toch 
de grafieken te kunne opstellen is besloten het aantal dagen werk op te splitsen in 80/19/ 1 voor 
respectievelijk work, review en approve. Als aan een document volgens de planning bijvoorbeeld voor 
5 dagen (= 40 uur) werk is, dan wordt 32 uur besteed in de draft periode, 7,6 aan review en 2,4 aan 
approve. Op basis van deze methode is de grafiek in figuur 5.2 opgesteld . 

Door bovenstaande methodes te gebruiken kan een nauwkeurige vergelijking gemaakt warden tussen 
de grafieken op basis van het project als reeel. Nauwkeurig omdat beide grafieken op basis van precies 
dezelfde documenten zijn opgesteld. Het zou beter zijn de grafieken op basis van dezelfde tijdsperiode 
op te stellen. Dit is echter praktisch onmogelijk gebleken aangezien het project achterloopt op de 
planning en in de planning niet is vastgelegd welke documenten opgeleverd dienen te worden. 
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Nadal het prestatiemeetsysteem is ontworpen en getest dient het gei'mplementeerd te warden. Dit 
wordt in dit hoofdstuk besproken. In paragraaf 6.1 word! een overzicht gegeven van het gehele 
implemenatietraject. In paragraaf 6.2 komen de aanpassingen die aan het proces verricht moeten 
warden aan de orde en inparagraa/6.3 de aanpassingen in SmarTeam. Inparagraa/6.4 wordtde 
terugkoppeling die van medewerkers is ontvangen besproken. In de laatste twee paragrafen wordt 
ingegaan op het draagvlak binnen de organisatie en wordt een risicoanalyse gegeven. 

6.1 Het implementatietraject 
Het implementatietraject kan in verschillende delen worden onderverdeeld. Dit is schematisch 
weergegeven in figuur 6.1. Er is voor deze indeling gekozen omdat het een afwisseling is tussen 
ontwerp in de ene fase en een try-out in de daaropvolgende fase. 

Fase ·t . 
~ Ontwetp ... . 
implerilentatie .. 
~ Ii:nplerilenta:tie • 
1loodzake1ijke 
aaripassiJ1gen .. · · 

· > Fase 3 
- betillitieve 
iltipl~l!lerttatie en 
verbeteringen '' ' 
-• A.u~~matiserini; • •. 
jtieetsysteern 

Figuur 6.1: Overzicht implementatietraject 

In fase 1 werd een ontwerp voor de implementatie gemaakt waarbij de benodigde en wenselijke 
aanpassingen aan het proces en aan SmarTeam werden gei"dentificeerd, dit heeft geleid tot een lijst met 
noodzakelijke en wenselijke aanpassingen zoals aangegeven in paragraaf 6.2 en 6.3. In deze fase 
werden ook de noodzakelijke aanpassingen gei"mplementeerd. 

In fase 2 vond de eerste try-out plaats. De berekening van indicatoren ging in deze fase nog niet 
automatisch. Het doel van deze try-out was om te bepalen of er gemeten werd wat er gemeten moest 
worden en wat de effecten van het meetsysteem zouden zijn. Aan het einde van deze fase vond er een 
terugkoppeling plaats met enkele medewerkers waaronder de projectleider wiens project gemeten was, 
de verantwoordelijke voor de SmarTeam implementatie en de ontwerper van het meetsysteem. 

In de derde fase werden de gesignaleerde verbeteringen gei"mplementeerd in SmarTeam. In deze fase 
werd het meetsysteem ook geautomatiseerd zodat de berekeningen niet meer handmatig uitgevoerd 
hoeven worden. In de vierde en laatste fase is het systeem gei"mplementeerd en is het uitgebreid getest. 
Tevens ligt in deze fase de nadruk op het creeren van draagvlak. 

6.2 Aanpassingen aan het proces 
Teneinde betrouwbare metingen te kunnen verkrijgen is het van belang dat het proces binnen R&D 
gestructureerd verloopt en gevolgd wordt. Daarom wordt hier een opsomming gegeven van 
veranderingen in het R&D proces die plaats dienen te vinden om een gestructureerd proces te 
verkrijgen. De veranderingen aan het proces zijn uitgesplitst in veranderingen aan het proces die 
noodzakelijk worden geacht en wenselijke veranderingen. 

6.2.1 Noodzakelijke aanpassingen 
De hierna genoemde aanpassingen worden noodzakelijk geacht teneinde betrouwbare metingen te 
kunnen verrichten . 
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• SmarTeam als communicatiehulpmiddel 
Ten eerste dient SmarTeam niet alleen als opslagmedium te warden gebruikt, maar ook als 
communicatiehulpmiddel. Het doel van het meetsysteem is om middels SmarTeam de 
bedrijfsprocessen zo dicbt mogelijk te benaderen. Als SmarTeam alleen als opslagmedium wordt 
gebruikt gebeurt dit niet. In de buidige situatie is bet bijvoorbeeld nog zo dat een review nog 
handmatig plaatsvindt doordat een projectmedewerker het te reviewen document uitprint en naar de 
reviewer brengt die het dan reviewt. 

Dit dient via SmarTeam dient te gebeuren zodat dit proces gemeten kan warden en de betreffende 
gegevens (zoals datum van review) geregistreerd kunnen warden. 

• Nauwkeurigheid van gegevens 
De validiteit van een meting hangt sterk samen met de kwaliteit van de gegevens. De meetgegevens 
moeten dus goed bijgehouden warden. Bij het opstellen van het meetsysteem is geprobeerd de 
hoeveelheid werk van de projectmedewerkers tot een minimum te beperken. Alleen het invullen van 
de het aantal uren werk en het bijhouden van de status van het document zijn noodzakelijk. 

6.2.2 Wenselijke aanpassingen 
Naast voorgenoemde drie aanpassingen zijn er nog twee veranderingen aan bet ontwikkelproces 
voorgesteld die wenselijk werden geacht. 

• Faseren van projecten 
De eerste wenselijke aanpassing betreft het faseren van projecten. Een R&D project kent een 
gestandaardiseerde werkwijze zoals afgebeeld in bijlage 2A. Deze werkwijze wordt ecbter niet in elk 
project gestructureerd nageleefd. Het is van belang te werken volgens een vaste fasering omdat 
planning en werkelijkheid en projecten onderling op deze manier goed met elkaar vergeleken kunnen 
worden. 

In de praktijk blijkt dat niet elk project de fases van het procesmodel doorloopt. Theoretisch doorlopen 
alle projecten deze fases, maar niet elk project houdt zich aan de gestructureerde werkwijze. Dit komt 
bijvoorbeeld voor wanneer in een project al gewerkt wordt aan de documenten behorende bij fase 4 
(design new product), terwijl fase 3 (plan new product development) nog niet is afgerond. 

• Planning op deliverable 
Elk project bij VI bevat deliverables, dat wil zeggen bepaalde documenten die voor ieder project 
opgeleverd warden. Om de voortgang van de planning te meten wordt er bij de metingen gekeken naar 
de voortgang van deliverables. Dit houdt in dat er in projecten op deliverable gepland moet warden. 
Daarvoor moeten deliverables in de planning terug te vinden zijn. 

In de praktijk blijkt dat het wel of niet plannen op deliverables afhankelijk is van de werkwijze van de 
projectleiders. Sommige projecten doen dit, maar anderen niet. Binnen R&D bestaat een 
standaardpakket deliverables, deze is weergegeven in bijlage 3, maar een project kan ook zijn eigen 
deliverables kiezen afhankelijk van de aard en structuur van het project. 

• Beheersaspecten van een project 
In een project kan gewerkt worden met vijf beheersaspecten, te weten: tijd, geld, kwaliteit, informatie 
en organisatie. Dit is gebaseerd op het projectmanagementconcept van Wijnen et al. (1996). Ieder 
beheersaspect doorloopt de beheerscyclus van Wijnen, zie figuur 6.2. 
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Project in 
wcrkelijk
heid 

Figuur 6.2: Beheerscyclus van Wijnen (Wijnen et al, 1996) 

Teneinde de processen binnen de R&D afdeling te verbeteren is het van belang deze metingen binnen 
het geheel van projectbeheersing te zien. In bovenstaand model wordt de stand van zaken van een 
project opgenomen en vervolgens vergeleken met een norm. Het zou nuttig kunnen zijn dit binnen 
R&D ook te kunnen doen. Het opnemen van de stand van zaken zijn de uitkomsten uit het 
meetsysteem. Dit kan vergeleken worden met een norm waarmee vervolgens de projecten (of 
eventueel de norm zelf) bijgestuurd kunnen worden. Door dit traject te doorlopen kunnen er op een 
structurele manier verbeteringen in de R&D processen worden bereikt. 

6.3 Aanpassingen in SmarTeam 
6.3.1 Noodzakelijke aanpassingen 
Om metingen te kunnen verrichten is het noodzakelijk enkele veranderingen in SmarTeam door te 
voeren. 

• Aantal uren 
Een medewerker moet bij elke check-in aan kunnen geven hoeveel uren aan het document is gewerkt. 
Ook na elke review moet dit ingevuld kunnen worden. Er is daarom voor gekozen een pop-up venster 
aan te maken in SmarTeam waarin deze waarden voor respectievelijk elke check-in tijdens de design 
fase en elke review ingevuld kunnen worden. Dit wordt momenteel gei"mplementeerd. 

• Aanpassen statussen 
Het aantal statussen waarin een document zich kan bevinden moet aangepast worden. Er is bij VI 
sprake geweest van veel verschillende statussen van documenten, dit moet gereduceerd worden tot 
minimaal drie statussen: design, review en approve. De reden voor deze aanpassing is dat het 
meetsysteem ook met deze drie statussen werkt. Binnen VI wordt momenteel gewerkt aan een 
vereenvoudiging van het aantal statussen. 

5.3.2 Wenselijke aanpassingen 
Zoals bij de aanpassing van het productcreatieproces zijn er ook voor SmarTeam enkele wenselijke, 
maar niet noodzakelijke veranderingen voorgesteld. Hierbij moet worden bedacht dat de uitkomsten 
van de prestatiemeting zoveel mogelijk automatisch gegenereerd zouden moeten worden zonder dat 
daar veel bijkomende bewerkingen voor nodig zijn. 

• Aanmerken van deliverables 
Elk project dat het standaardproces van R&D volgt heeft een vast aantal deliverables, dat wil zeggen 
documenten die bij elk project opgeleverd moeten worden. Deze zouden ook als zodanig in SmarTeam 
herkend kunnen worden. Daarnaast kan het zijn dat een project meerdere deliverables heeft buiten de 
standaardset. Deze zouden ook in SmarTeam als aangemerkt deliverable aangemerkt kunnen worden. 
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Het discussiepunt hierbij is van welke documenten VI de voortgang wil meten. In SmarTeam worden 
ook documenten opgeslagen die op het eerste gezicht voor het productcreatieproces niet relevant zijn, 
zoals notulen van vergaderingen. In overleg is er besloten om de prestatiemeting op alle documenten 
van toepassing te laten zijn . 

• Synchronisatie met MS Project 
Momenteel wordt iedere projectplanning uitgevoerd op de persoonlijke manier van de projectleider. 
Om het gestructureerd plannen te ondersteunen zou onderzoek gedaan kunnen worden naar de 
mogelijkheden van een gestandaardiseerde planning. 

Daarnaast zou MS Project gesynchroniseerd kunnen worden met SmarTeam. In de planning van MS 
Project zullen de namen van de deliverables automatisch weergegeven worden. De deliverables 
worden gegenereerd uit SmarTeam. Op dit moment is deze aanpassing nog niet te realiseren aangezien 
VI naar het gebruik van andere projectsoftware zal overgaan. 

• User Interface 
Er moet gezocht worden naar een eenvoudige user interface en bediening waarin de prestatiegegevens 
en -grafieken gegenereerd kunnen worden zonder dat <lit handmatig hoeft te gebeuren. Momenteel kan 
de gewenste output uit SmarTeam met een "druk op de knop" gegenereerd worden. Vervolgens met er 
via MS Excel een macro gestart worden die de prestatiegrafieken genereert. Dit gehele proces zou 
ge"integreerd kunnen worden . 

6.4 Terugkoppeling 
Aan het einde van de tweede fase heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar aanleiding van de 
tryout. In deze paragraaf worden de belangrijkste punten hieruit opgenoemd en wordt aangegeven wat 
daarmee wordt gedaan. 

1) Pop-up venster 
Tijdens de try-out bleek dat de medewerkers toch een stimulans nodig hadden om het aantal uren werk 
in te vullen. Verder was het invoeren een omslachtige handeling. Na het inchecken van het document 
moest de profielkaart worden opgevraagd om het aantal uren in te vullen. Dit probleem is opgelost 
door een pop-up venster aan te maken, <lat automatisch verschijnt wanneer een document wordt 
ingecheckt en waarop het aantal uren kan worden ingevuld. 

2) Reset aantal uren 
Wanneer het aantal uren werk wordt ingevoerd, wordt <lit door het systeem vastgehouden voor 
opeenvolgende versies van het document. Dit leidt ertoe <lat wanneer een medewerker het aantal uren 
niet invult na een check-in, de oude waarde blijft staan. Het is dus nodig per versie het aantal uren 
werk in te vullen. 

3) Verschil aantal uren design en review 
Na de tryout bleek dat in de praktijk het aantal uren dat aan een review wordt besteed, vele malen 
kleiner is dan het aantal uren dat in de design fase aan een document wordt besteed. Er is daarom 
besloten om het aantal uren review te verkleinen t.o.v. het aantal uren design. Zo kan er maximaal tien 
uur aan een review in het pop-up venster worden geselecteerd verdeeld over periodes van 15 minuten, 
t.o.v. 40 uur werk in de design fase tussen elke check-in. 

4) Aanmerken van deliverables 
Er heeft een discussie plaatsgevonden welke documenten in SmarTeam gemeten zouden moeten 
worden en welke niet. In theorie worden alle documenten die bij een project behoren opgeslagen in 
SmarTeam, ook documenten die op het eerste gezicht minder relevant zijn voor de prestatiemetingen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan notulen van teamvergaderingen . Nu is het in SmarTeam 
niet mogelijk om aan te geven welke documenten deliverables zijn en welke niet. Het is bij het meten 
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dus niet mogelijk om alleen de deliverables te meten. Er is in overleg besloten om deze situatie zo te 
laten aangezien alle documenten van invloed zijn op de doorlooptijd van het project. Bovendien is in 
overleg besloten om alle documenten te betrekken bij de prestatiemeting omdat het in SmarTeam niet 
mogelijk is om aan te geven of een document een deliverable is of niet en omdat in beginsel alle 
documenten voor de prestatiemeting van belang zijn. 

5) Samenwerking met andere afdelingen 
In de praktijk komt het voor dat een review door een andere afdeling dan R&D kan plaatsvinden. De 
andere afdelingen binnen VI maken nog geen gebruik van SmarTeam waardoor het aantal uren review 
niet bijgehouden wordt. Er is besloten om hier geen maatregelen voor te nemen. Het ligt in de 
bedoeling van VI om alle afdelingen uiteindelijk met SmarTeam te laten werken, het is dus een 
tijdelijk probleem. Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat de R&D medewerker die het document 
terug ontvangt het aantal uren review dat door de andere afdeling is uitgevoerd invoert in SmarTeam. 

6.5 Draagvlak voor het meetsysteem 
Dit onderzoek bouwt voort op voorgaand onderzoek. Bij de afronding van het vorige onderzoek was er 
draagvlak voor het invoeren van een systeem van prestatieindicatoren. De projectleiders en 
management van de afdeling R&D hebben het voorstel voor het implementeren van dit 
prestatiemeetysteem destijds geaccordeerd. 

In de tweede fase van de implementatie van het meetsysteem heeft er een try-out plaatsgevonden. Het 
doe! van deze try-out was om te bepalen of het prestatiemeetsysteem voldeed, maar ook om de 
organisatorische effecten ervan in kaart te brengen. 

Uit gesprekken die tijdens de orientatiefase van dit project zijn gehouden en uit voorgaand onderzoek 
bleek dat er bereidheid was om het prestatiemeetsysteem te implementeren, maar we! met de 
veronderstelling dat de uitkomsten hiervan niet werden gebruikt voor een persoonlijke beoordeling 
van de medewerkers zelf, maar uitsluitend voor verbetering van het proces. 

Naast dit prestatiemeetsysteem bestaat er binnen VI ook een urenregistratie. Elke projectmedewerker 
houdt het aantal uren bij dat hij aan een project gewerkt heeft en schrijft dit weg naar een 
projectnummer. Aan de medewerkers is ook gecommuniceerd dat deze twee systemen los van elkaar 
staan. De uitkomsten van het prestatiemeetsysteem warden dus niet gekoppeld aan de urenregistratie 
omdat het niet de bedoeling is de medewerkers zelf te beoordelen, maar de voortgang van het proces. 

In de vierde fase is het voltooide prestatiemeetsysteem gepresenteerd aan alle projectleiders en het 
hoofd van de afdeling R&D. Tevens zijn de meetresultaten van het Distriveyor project gepresenteerd. 

6.6 Risicoanalyse 
Bij een implementatie moet ook serieus rekening gehouden warden met risico's. Deze warden in deze 
paragraaf in kaart gebracht. In principe kunnen er twee soorten risico's bij het gebruik van het 
meetsysteem warden onderscheiden: 

• het aantal uren wordt niet ingevuld 
• het aantal uren wordt verkeerd ingevuld 

Er is geprobeerd het eerste probleem zoveel mogelijk te voorkomen door een pop-up venster te 
creeren, waarop het aantal uren kan warden ingevuld, zoals vermeld in paragraaf 6.3. Het invullen van 
dit pop-up venster is echter niet verplicht. 

Het tweede probleem kan bewust of onbewust ontstaan. Het kan voorkomen dat iemand het aantal 
uren onjuist invult vanwege vrees om erop aangesproken te warden. Er is geprobeerd dit op te lossen 
door aan te geven dat de resultaten van de prestatiemeting niet bedoeld zijn om personen te 
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beoordelen, maar om de prestaties van de processen in kaart te brengen. Verder 1s ook duidelijk 
gemaakt dat de resultaten niet gekoppeld zullen worden met de urenregistratie. 

Het aantal uren kan ook onbewust verkeerd worden geschat. Dit kan gebeuren wanneer een 
medewerker zich niet exact herinnert hoe Jang hij aan een document heeft gewerkt. Er is geprobeerd 
dit op te lossen door het aantal uren design en review te maximaliseren op 40 uur. Een medewerker 
wordt zo gestimuleerd om minimaal eens in de 40 uur het aantal uren in te vullen. Als een medewerker 
fulltime aan een document werkt, moet hij bet volgens de norm dus minimaal eens in de week 
inchecken. 

Het maximaliseren van bet aantal gewerkte uren zou een meer nauwkeurige scbatting moeten 
bevorderen. Immers als een medewerker wekenlang een document op zijn PC heeft staan is voor hem 
het aantal uren moeilijker te schatten dan wanneer hij het minstens eens in de week moet inchecken. 

Een geheel ander, maar we! reeel risico, is dat bet prestatiemeetsysteem buiten gebruik zou raken. 
Nadat dit project is afgerond is er niemand meer verantwoordelijk wat tot gevolg zou kunnen bebben 
dat bet niet meer bijgehouden en gebruikt gaat worden. Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen 
zijn iemand voor bet prestatiemeetsysteem verantwoordelijk te stellen. De R&D-afdeling kent op dit 
moment een SmarTeam key-user. Deze persoon zou de verantwoordelijkheid voor het meetsysteem op 
zich kunnen nemen door erop toe te zien dat de uren worden ingevuld en regelmatig output te 
genereren zodat ook profijt van bet meetsysteem getrokken zou kunnen worden. 

Het laatste risico is van een geheel andere aard. Bij de opdrachtformulering in paragraaf 2.1 is 
aangenomen dat bet PDM-systeem een exacte afspiegeling is van het R&D proces bij VI. Dit hoeft 
natuurlijk niet zo te zijn. Een verschil kan bijvoorbeeld al ontstaan wanneer medewerkers niet alle 
documenten die bij het project gebruikt worden uitvoeren. Bij het gebruik van dit meetsysteem moet er 
dus altijd rekening mee worden gehouden dat in werkelijkheid de stroom documenten binnen bet 
PDM-pakket wordt gemeten en niet het reele proces. Als bet PDM-pakket goed gebruikt wordt is het 
verscbil tussen beide stromen documenten miniem, maar met een verscbil moet altijd rekening worden 
gehouden. 
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In dit hoofdstuk warden de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoeksproject samengevat. In 
paragraaf 7.1 warden de onderzoeksvragen die aan het begin van het project, vermeld in hoofdstuk 2, 
beantwoord. In paragraaf 7.2 warden er enkele aanbevelingen gedaan hoe het implementatieproces 
voortgezet kan warden. 

7.1 Conclusies 
De R&D afdeling van Vanderlande Industries (VI) zou graag inzicht krijgen in haar prestaties. Omdat 
de output van de R&D afdeling bestaat uit documenten is besloten om de prestaties te meten aan de 
hand van documenten en d.m.v. bet Product Data Management systeem SmarTeam waarin deze 
documenten worden opgeslagen. 

De opdracht is als volgt geformuleerd: 
"lmp/ementeer een prestatiemeetsysteem waarmee op basis van de status van documenten door 
middel van SmarTeam de prestaties van de R&D afdeling gemeten kunnen warden in kwaliteit, 
tijdigheid en kosten metals doe/ het inzichtelijk maken van de prestaties van de afdeling en voer deze 
metingen voor een aantal projecten uit. " 

Bij bet formuleren van de opdracht zijn een aantal deliverables opgesteld die aan bet einde van bet 
project opgeleverd dienen te worden. Deze worden bier behandeld. 

1) Het aanpassen van de werkwijze van het productieproces 
Er zijn drie noodzakelijk aanpassingen vastgesteld. Ten eerste moet SmarTeam niet alleen als opslag 
gebruikt worden, maar ook als communicatiemiddel zodat de bedrijfsprocessen dichter kunnen worden 
benaderd. Nu is bet bijvoorbeeld nog zo dat een review handmatig plaatsvindt en niet in SmarTeam 
wordt geregistreerd. 

Daamaast moet er op deliverable gepland worden. Dit is op dit moment nog niet bij alle projecten bet 
geval. Het meten op deliverable kan nuttig zijn bij het vergelijken van projecten. Elk project heeft 
namelijk dezelfde deliverables. Tenslotte moeten ook de ingevoerde gegevens nauwkeurig zijn, er is 
geprobeerd de moeite van bet invoeren van de gegevens tot een minimum te beperken. 

2) Het vaststellen van welke informatie verzameld moet warden om de processen te meten op 
basis van de variabelen kwaliteit, tijdigheid en kosten 

Er is vastgesteld dat de data van check-in, review en approve bekend moeten zijn en bet aantal uren 
dat aan check-in en review besteed client te worden. Het aantal uren approve zou ook bekend moeten 
zijn, maar aangezien de hoeveelheid tijd die aan een approve handeling besteed wordt verwaarloosbaar 
is wordt hiervoor de waarde 1 genomen. Dit is schematisch weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabet 7. 1: Benodigde gegevens voor prestatiemeting 

creatie check-in data 
aantal uren besteed aan document voor elke check-in 

review review data 
aantal uren besteed aan review voor elke review 

3) Het leveren van een specificatie voor een aanpassing van de Smar Team software om deze 
metingen mogelijk te maken. 
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Om metingen te verrichten zijn een aantal aanpassingen in het PDM pakket SmarTeam noodzakelijk. 
Ten eerste moet het aantal uren gemeten worden. Er is voor gekozen een pop-up venster te 
programmeren dat automatisch verschijnt nadat een document is ingecheckt of is gereviewd en alwaar 
het aantal gewerkte uren ingevuld kan worden. 

Verder is het van belang uniformiteit te creeren in de status van documenten. Er is binnen VI sprake 
van veel verschillende statussen van documenten, daamaast kent SmarTeam ook nog een aantal 
statussen. In het prestatiemeetsysteem is sprake van drie verschillende statussen: edit, review en 
approve, deze komen overeen met de VI statussen respectievelijk draft, reviewed en released. 

De derde benodigde aanpassing aan SmarTeam is het vereenvoudigen van de user interface zodat de 
prestatiegrafieken eenvoudig gegenereerd kunnen worden. Om dit te bereiken is een knop aan de 
SmarTeam user interface toegevoegd die de output voor de prestatiegrafieken kan genereren. 

4) Het optimaliseren, testen en implementeren van het meetsysteem zodanig dat het gebruikt kan 
gaan warden. 

De implementatie heeft in vier fasen plaatsgevonden zoals is weergegeven in figuur 7. I. In de eerste 
fase zijn de benodigde aanpassingen aan het productieproces en aan SmarTeam gei"dentificeerd. In de 
tweede fase heeft een eerste test (try-out) plaatsgevonden. Deze is vervolgens geevalueerd en daarna is 
het meetsysteem geoptimaliseerd. In de derde fase heeft de definitieve technische implementatie 
plaatsgevonden. 

Fase { ' 
,-Ont\vetp ••· • · 
iinplementatie : . = > · · 
-. Implementatie • • • · 
noodzakelijke : : · 

... . . F . .... . 
•· ·: .·.<< ase:2 : : .. · 

~ I( try-out • . • • .. , 
·• terugk6ppelirig • . 
verbeteHngen · · · · 

Fasel 
~ Pefmitieve . . 
ill1plernenta.tie ' 
verbeteringen . . . . . 
- ,.\utomatis~ririg • ; 
rneet~ysteem 

Figuur 7. 1: Overzicht implementatietraject 

•·•··· ·.· Fase4< 

: Er~6~u~aagv1a1c 

5) Het creeren van draagvlak bij de medewerkers van R&D om dit systeem te gaan gebruiken op 
basis van een implementatieontwerp (implementatieplan). 

Gedurende het implementatietraject is het systeem getest. Dit testen is uitgevoerd in het Distriveyor 
project. Door het systeem te testen voor een project en in een projectgroep konden ook de 
organisatorische effecten van het systeem in kaart worden gebracht. Dit heeft tot enkele aanpassingen 
in het prestatiemeetsysteem geleid. 

Naast het voorafgaande zal wanneer de technische implementatie (fase 3) is voltooid een presentatie 
gehouden worden voor alle projectleiders in het R&D overleg draagvlak over de gehele afdeling te 
creeren. 

6) Het leveren van een gebruiksaanwijzing van de te implementeren tool. 
Nadat de implementatie van de tool is voltooid zal een korte gebruiksaanwijzing opgeleverd worden 
waarin de bediening van het tool staat uitgelegd en hoe de uitkomsten ge'interpreteerd kunnen worden. 

7) Het maken van een risicoanalyse. 
Gedurende het implementatietraject is ook een risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit zijn belangrijke 
risico 's naar voren gekomen. Ten eerste dat het aantal uren niet wordt ingevuld, ten tweede dat bet 
aantal uren verkeerd wordt ingevuld . In de implementatie is geprobeerd deze twee risico 's zoveel 
mogelijk te ondervangen door het prestatiemeetsysteem hierop aan te passen. 

8) Het uitvoeren van de metingen voor een aantal projecten. 
Een onderdeel van fase 4 is het uitvoeren van metingen voor een aantal projecten met het voltooide, 
geautomatiseerde meetsysteem. In het tijdsbestek van dit project is dit helaas niet mogelijk gebleken 
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om twee redenen . Ten eerste was de oplevering van het prestatiemeetsysteem verlaat, waardoor het 
deze metingen buiten het tijdsbestek van dit project waren kwamen vallen. Ten tweede hebben R&D 
projecten bij VI een lange doorlooptijd. Om betrouwbare en inzichtelijke meetresultaten te verkrijgen 
is het meten over een langere periode, bijvoorbeeld een half jaar, nodig. Dit viel binnen dit project niet 
te realiseren . In hoofdstuk 5 zijn de meetresultaten over een meettraject van ongeveer vier maanden 
weergegeven om een indruk te geven van de werking van en uitkomsten van bet prestatiemeetsysteem. 

7.2 Aanbevelingen en verdere acties 
Bij de publicatie van dit eindverslag waren de eerste drie fasen van bet implementatietraject voltooid. 
De volgende fase is nu om profijt te trekken van de invoering van het meetsysteem. Het systeem zoals 
dat bij VI ge'implementeerd is naar Pels (2005) is immers bedoeld om bedrijfsprocessen te meten en te 
verbeteren. Om dit te verwezenlijken worden hier een aantal aanbevelingen geformuleerd. Er wordt 
verondersteld dat bij publicatie van dit verslag de technische implementatie van het meetsysteem 
voltooid is. 

De eerste aanbeveling is om zodra de technische implementatie voltooid is, een tweede try-out uit te 
voeren over meerdere projecten en na enkele maanden de resultaten te genereren om te zien of het 
meetsysteem aan de verwachtingen voldoet. Met name moet ge'inventariseerd worden of het 
prestatiemeetsysteem die gegevens genereert die ze moet genereren om de prestaties inzichtelijk te 
maken. 

Deze taak zou door een TU-projectgroep uitgevoerd kunnen worden die deze grafieken ook genereert 
op basis van de planning en op basis van de simulatie. Door deze grafieken te vergelijken kunnen dan 
conclusies over het R&D proces bij VI getrokken worden. 

De gedachte achter het prestatiemeetsysteem is om de prestatiegrafieken voortkomend uit het reele 
proces te vergelijken met prestatiegrafieken die uit de simulatie en op basis van de projectplanning (zie 
§4.3). De prestatiegrafieken op basis van de planning kunnen momenteel alleen handmatig 
gegenereerd worden. 

Een tweede aanbeveling is dan ook om dit te automatiseren. Theoretisch zou dit nu al geautomatiseerd 
kunnen worden, maar na overleg met de IT afdeling is besloten om dit niet te doen aangezien op 
afzienbare termijn op een ander software pakket voor projectplanning zal worden overgegaan. 

Het genereren van de prestatiegrafieken op basis van de planning heeft de volgende twee 
doelstellingen. Ten eerste kan aangetoond worden of de planning goed is opgesteld en of deze 
misschien geoptimaliseerd zou kunnen worden. Ten tweede kunnen de prestatiegrafieken uit het R&D 
proces en de prestatiegrafieken die voortkomen uit de planning met elkaar worden vergeleken om te 
zien of de planning reeel is en in hoeverre het reele proces afwijkt van de planning. 

Een derde aanbeveling is om binnen de R&D afdeling iemand aan te stellen die het gebruik van het 
prestatiemeetsysteem begeleidt. Er is namelijk een risico dat indien er niet iemand voor bet systeem 
verantwoordelijk wordt gesteld het systeem buiten gebruik zal raken . Binnen de R&D afdeling is een 
SmarTeam key-user. Deze taak zou bij die persoon ondergebracht kunnen worden. Zo blijft het 
prestatiemeetsysteem niet ongebruikt en blijft het nuttig voor VI. 
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Bijlage 1A: Financiele kerngegevens Vanderlande Industries FY 2003 - 2005 

Consolidated profit and loss account 
for the year ended March 31 

(EUR x 1000) 

Net sales 

Cost of sales 

Gross profit 

Notes 

1 

SeDing, general and administrative expenses 

Research & Developm~mt ocsts 

Operating profit 

Other income and expenses 

Reslift ,from. operations t>etore tax 

Income taxes 

.. Net income of the group 

Mlhority·lmerest 

5 

Bron« Jaarverslag Vanderlande Industries FY 2005 
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2005 

332301 

281291 

51 010 

30196 

10 444 

10370 

(7746} 

2624 

469 

2155 

765 

1390 

2-004 

264697 

213247 

51450 

28952 

9521 

12977 

(596) 

12381 

4422 

7959 

62S 

7336 

2003 

282210 

227689 

54521 

29832 

9409 

15280 

(2725) 

12555 

3784 

8771 

551 

8220 
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Bijlage 1 B: Top 20 leveranciers material handling systemen wereldwijd 

Bron: Vanderlande Industries Intranet 

Worldwioo 2003· 
anrual "1ioS. U.S.$ Amorican ~ i.nts y.,. foun<k>d 2003 ins1"11aliom Total i-d ba5" 

$3.0 bi1lbn ~ Domatlc. Mai.rial Handing. 1939 
Auromation- Grar<I Rapds. Midi 
Sciw.!fur Systems lniemotbnal, re. · 

:\' . • Ol:ltlcJttQ N.C. 
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Bij!agen 

Bijlage 2: R&D Processen 

De volgende symbolen worden in deze bijlage gebruikt bij de opstelling van flowcharts: 

G \ 
( 

D 
0 
D 

Niet gedocumenteerd, ongecontroleerd 
bericht 

lnkomend of uitgaand gecontroleerd 
document. 

Output in elke ander vorm dan 
'document', bijv hardware, software, 
onderdelen 

Gecontroleerd document op basis van een 
template 
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Activiteit dat het begin of het eind van 
een proces vertegenwoordigd 

Activiteit 

Besluitvormingspunt 

Break, proces gaat verder op de volgende 
pagina, of het proces gaat voort vanuit de 
vorige pagina 
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Bijlage 2A: Uitvoering R&D proces 

Yes 

Standard Engineering 
Materials Book Design Guide 

(SMB) 5.2831.5074.S 

1. Development Steering Committee 

Project Plan 

TDD543 

9.2310.08319.F 

Project Risk 
Analysis Report 

TDD645 

Actual URS 

evaluates the proposal for a new product. 

2. Manager Research & Development 
appoints a project leader and resources. 

3. R&D Project Leader 

URS 

TDD504 

9.2 1 .0702 .v 

Actual project 
planning 

FORM 0347 

Project 
Planning 

specifications 
TDD 530 

9.2319.05150.F 

assigns a product team, consisting of representatives of other departments (Operations, Systems I W&D 
Group and Service), who are contact points for the R&D team during the project, to secure that the release 
of new products is validated by the users. 

Member Product Team 
is responsible (on behalf of his department) for appropriate communication with the R&D team about the 

product to be developed. 

Research & Development team 
formulates the User Requirement Specification (URS); 
writes an R&D project plan (including the test plan) and makes an initial Project Planning ; 
informs department Communication about project planning; 
executes risk assessment (functionality, costs, planning) and focuses on risks reduction during the 

project. 

4. Research & Development team 
designs the new product and generates actual URS on basis of the problem reports and change 

requests (PR's/CR's) controlled by the Change Control Board (CCB); 
generates progress reports and actual plannings till the end of the project if necessary; 
if moulds and/or proto's are needed, initiated them by an item request according to instruction "Mould 

and/or proto request" (1.2137.0253.P). 
communicates with relevant members of the product team, according to the guideline: Release new 

R&D products (1 .2137.0273.G) .generates specifications, drawings and software (all concepts, final in step 
7) . 
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Matrix release 
newR&D 
products 

2.7004.00161 .V 

Pilot 

Product release 
checklist 

92310.01969.F 

Software 
Executables 

5. Research & Development team 

Proto 
Test report 

TDD558 

Pilot 
Test report 

TDD558 

Mechanical 
Drawing 
TDD630 

PDB 
product 

docurrentationfor 

Electro
mechanical 
Drawings 

TDD831 

PDB 
product 

documentation for 

Releases 

communicates with relevant members of the product team, according to the guideline: Release new 
R&D products (1 .2137.0273.G). 

builds the proto, if applicable; 
tests the new product against the final specifications (URS) according the test specifications and put the 

results down in test reports; 
modifies the product design if applicable. 

Manager Research & Development 
approves investments of high costs prototypes. 

6. Operations VI NL 
builds pilot if applicable. 

Research & Development team 
supports pilot building; 
modifies the product design if applicable. 

Product team 
advises in case of a pilot about risks and possibilities. 

7. Manager Research & Development 
releases product in formal release meeting. 
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R&D Project Leader 
schedules a proforma release meeting with the product team. 

Product team 
uses the product release checklist and the 'Matrix release new R&D products' to ensure that all 

necessary outputs are available; 
identifies risks in the product that could not be reduced during the project. 

Research & Development team 
updates the Product Data Book (PDB) ; 
releases final specifications, drawings and software. 

General (these activities will take place at some time in the development process) 

Research & Development team 
writes during the process preliminary Sales Instructions which will be used for the Sales Engineering 

Manual (how to apply the product) ; 
gives presentation to Sales department about the new development. 

Department Communication 
creates supporting documentation for product release. 
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Bijlage 3: Standaard lijst deliverables R&D 

Sales/PR C8:I 
Systems 

Pricing 

Product Cost 
Engineering 

Purchasing 
M/C/S 

Production 
Control & 
Manuf. 
MPE 

CPE/ 
commissioni 
n 
TDD 

CAP ENI LA 

Shipping 

Installation 

Service 

f!J 

f!J f!J f!J 

f!J 
f!J 

f!J 

ft)= documenten gemaakt door 
i><l= documenten aebruikt door 

f!J 

C8:I C8:I C8:I 

C8:I f!J 

C8:I f!J f!J 

C8:I f!J f!J f!J 

f!J 

f!J f!J f!J 

f!J 
C8:I 

f!J f!J C8:I f!J 
C8:I f!J f!J f!J C8:I 

f!J C8:I 

f!J C8:I C8:I C8:I f!J f!J C8:I C8:I f!J f!J 

C8:I f!J f!J C8:I 
f!J f!J f!J f!J f!J 

f!J f!J f!J f!J f!J f!J 
f!J 

f!J f!J 
f!J f!J 
f!J f!J f!J 
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Bijlage 4: Projectplanning Distriveyor project 
ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

% Compete Task Name Duratiai Start Finish Prede< Resource Names 

73% [ Carton Handling Equipment phase 1 + 2 1~0~~t~ .: ~~~:"-O~J Fri 11-11-05 \ 
········· 73°/, i · Project documentation 160 days • M>n 4-4-05 • Fri 1:f:11:05 ; 

v· ' ioo•;; i ProjectplannirYJ iociays: ·· ~ii 4-4-0s · Fri 15-4-05 i : Antaiie Vos 
v' . ioo•/; :- ··· · f:>rojeci'P-1ai1- ·· ······ ·· -- : 19 days - - F=iTi-i-051 -w;;;Ci-24:S:osj 3 : Antonie vos 
·7---·---10o3--------uii-··--·-------------------~----- --9-1ciaY5'----wor;1s=4-05-_ - M:;;; ·22-8-0sr--1-sa-s-oum0Uiin __ __ 

·:; 166o/;T saies dccumen!aiior1 ··· --- - 60 days . .... ~~ -,~~5[ Fri21:10-05T :;~a5oiJiTioiJiin 
··~···· : 50% [ Cost price overview • 126 days' Mm 11-4-05 ! Fri4.:i'i-05 j : Antonie Vos 

~=]=~-~:-~- 6~[:=.:===Applieat'.on- glj-cie - ==:==-:===! =··30-ciii_i_s! ·=::· ~r;-3:~~5 !- - Fri i1~~~~r :==J~imi~v~~:.:= 
..... ............. ······•····· . ··f ............ .. ...... ··~· ···· - t..... . ........................................... ........................................ i ......... . 

·~ -· -- ::~ i Reie:~u~uiatiolizolie(24Vcirummotor)-- l · :~~ ::~: , ::~~~:~:+ :~:-~~::~::+ 
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25% : Production 
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0% ' Start up 
0% : Start Lifetime test 

-v'. ---i=:-100¢··------uiidaieara-~---·-----._-_ .. -+t·------
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Bijlagen 

Bijlage 5: Handleiding Prestatiemeting Smartteam 

Voor het kunnen berekenen van prestatieindicatoren m.b.v. Smartteam zijn de volgende gegevens 
noodzakelijk: 

- een lijst van deliverables met de volgende gegevens: 
• Naam document (identity) 
• # uren werk per document in design en review fasen 
• Data waarop check-in (last modification date), review en approve hebben 

plaatsgevonden 
- fasen waarin document zich kan bevinden (design, review, approve) 

De indicatoren worden als volgt berekend: 
1) Ste! in Excel een tabel op met de volgende veldnamenrij. 

Identity data # uren # uren # uren /::,. work cum. /::,. cum. /::,. 
desi n review a rove work content content result 

2) Vu! voor ieder document de volgende gegevens in: identity, data (check-in, review, 
approve), # uren design, # uren review en # uren approve. 

cum. 
result 

Opmerking 1: Een document kan meerdere check-in data hebben en een versie meerdere 
review data. 
Opmerking 2: Het aantal uren voor approve wordt niet gemeten, hiervoor kan een waarde 
ingevuld worden die verhouding t.o.v. design en review goed weergeeft, hiervoor is 1 uur 
gekozen per document. 

3) Orden de gegevens chronologisch. 
4) Bereken d. m. v. onderstaande formules L1 work, L1 content en L1 result. 

L1 work 
budget activiteit 

(indien activiteit voltooid) = 
totaal budget 

budf!.el activiteit = # uren per activiteit desif!,n, review of approve per datum 
totaal budf!.el = totaal aantal uren a/le activiteiten van a/le documenten 

L1 content = 
budget design 

(indien activiteit voltooid) 
totaal budget design 

budget design = aantal uren desif!,n per activiteit per document 
totaal budf!,et desif!.n = totaal aantal uren desif!,n a/le documenten 

L1 result = 
budget document 

totaal budget 
(op moment vrijgave) 

budget document = # uren per document 

5) Bereken de cumulatieve waarden voor L1 work, L1 content en L1 result. 
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6) Ste! de grajieken in Excel op met de data op de x-as en de cumulatieve waarden van LI work, 
LI content en LI result op de y-as. 

Bovenstaande berekening kan als volgt gesimplificeerd in een tabel worden weergegeven. 

design review approve L1 work 
DX DX/total budget 

RX RX/total budget 
AX AX/total budget 

total total total 
design review approve 

DX = aantal uren design voor document X 
RX = aantal uren review voor document X 
AX = aantal uren approve voor document X 

L1 content 
DX/total design 

-
-

total budget = total design + total review + total approve 
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L1 result 
-
-

(DX+RX+AX)/total budget 


