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Abstract 
This master thesis is part of the results of my graduation project at Prodrive B.V. , a total 
solution provider in the electronics. The management of Prodrive felt the need to investigate 
how to improve the performance of their development activities. A problem analysis that 
confirmed this need was performed and the main problems of the development departments 
and solutions to it where presented. After this a perception measurement and feedback 
system of the development project performance was designed as additional instrument for 
project leaders. A research was performed which indicated that this instrument has the 
potential to improve the project performance of the development activities of Prodrive. 
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Voorwoord 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Prodrive B.V. in de periode van maart 2007 tot en 
met december 2007 en is de afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven . Sinds 1 januari 2001 ben ik werkzaam bij Prodrive. Na 
aanvang van deze studie in 2003 ben ik bij Prodrive werkzaam geworden in de Organisation 
Support Group (OSG). Binnen deze afdeling ben ik onder andere verantwoordelijk voor 
Human Resource Management (HRM). Gezien mijn persoonlijke interesse voor HRM en deze 
verantwoordelijkheid bij Prodrive ben ik voor toewijzing aan een afstudeerplaats een 
sollicitatieprocedure gestart bij de capaciteitsgroep Human Performance Management. Na 
toewijzing aan deze capaciteitsgroep en orienterende gesprekken met mijn 1e begeleider en 
bedrijfsbegeleider is de initiele opdrachtbeschrijving tot stand gekomen. 

Dit afstudeerrapport is geschreven als naslagwerk voor Prodrive B.V. waarin te zien is wat de 
kernproblemen met betrekking tot de development afdelingen waren, wat mogelijke 
oplossingen hiervoor zijn , wat de werking van het ontwikkelde perceptie meet en feedback 
instrument is en hoe dat dit systeem ge·lmplementeerd kan warden. Daarnaast is dit 
afstudeerrapport geschreven voor mijn begeleiders van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Naast een afsluitende presentatie dient dit afstudeerrapport als het belangrijkste 
onderdeel ter beoordeling van mijn afstudeerperiode. 

Mijn grootste leerpunten tijdens deze afstudeerperiode zijn het gestructureerd uitvoeren van 
een probleemanalyse en het uitvoeren van een quasi-experimenteel onderzoek. Voor mij was 
dit de eerste keer dat ik dit in deze omvang heb gedaan. Dit waren voor mij de grootste 
leerpunten naast de opgedane kennis over prestatiemanagement, goalsetting en feedback , 
effectiviteit in teams, motivatie en het continue beroep op vaardigheden als plannen, 
organiseren , gestructureerd werken, analyseren, rapporteren en communiceren. Al met al is 
dit voor mij een zeer leerzame, spannende, leuke en onvergetelijke periode geweest. 

Daarom wil ik graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succesvol kunnen 
afronden van mijn studie in het algemeen en specifiek dit afstudeeronderzoek. In het 
bijzonder wil ik Pieter Janssen en Hans Verhagen bedanken. Zij hebben mij in de periode dat 
ik werkzaam ben bij Prod rive altijd gestimuleerd mezelf verder te ontwikkelen en hebben mij 
hiervoor op alle mogelijke manieren de ruimte gegeven. Pieter Janssen wil ik ook bedanken 
voor de goede begeleiding tijdens het afstudeeronderzoek. Op de juiste momenten heb ik 
begeleiding ontvangen voor sturing van het onderzoek en op de juiste momenten heb ik de 
ruimte gekregen dit onderzoek zelfstandig uit te voeren. Ook mijn 1e TU-begeleider Ad 
Kleingeld wil ik bedanken voor de deskundige begeleiding tijdens mijn afstudeeronderzoek . 
Door zijn positief kritische houding, kennis en ervaring heb ik elke feedback meeting als zeer 
waardevol ervaren. Elke keer weer had ik nieuwe ideeen, verbeterpunten en nieuwe energie 
voor het vervolg van mijn afstudeerperiode. Ook Henk van der Veeken mijn 2e TU-begeleider 
wil ik bedanken voor zijn bijdrage. Zijn kennis van Prodrive door de begeleiding van een 
ander afstudeeronderzoek bij dit bedrijf en zijn praktische blik hebben absoluut toegevoegde 
waarde gehad tijdens mijn afstudeeronderzoek. Daarnaast wil ik alle betrokken klanten en 
collega's bedanken voor deelname aan dit onderzoek. Zander de behulpzame instellingen 
van hen was het niet mogelijk in deze periode de verkregen resultaten te boeken. 

Tot slot wil ik graag mijn ouders, zus en vriendin Ellen bedanken voor alle steun die zij mij op 
alle mogelijke manieren hebben gegeven tijdens mijn studie en tijdens deze afstudeerperiode! 

Ruud de Vries 
Son, december 2007 
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Samenvatting 
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Prod rive B.V.. Zij ontwikkelen en produceren 
hoogwaardige elektronica toepassingen voor professionele klanten die werkzaam zijn in 
diverse markten. De bedrijfsfilosofie richt zich op gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en 
initiatief, zelfontplooiing en groei , integriteit en klantgerichtheid (Janssen, 2007a). Prodrive 
heeft daarmee sinds oprichting een gemiddelde groei van 30% per jaar weten te realiseren . 
Mede door deze groei is behoefte aan inzicht en sturing van prestaties van de organisatie 
ontstaan. De initiele opdracht was gericht op de groeiende behoefte aan sturing van de 
prestaties van de organisatie, ofwel prestatiemanagement. Na aanvang van de opdracht is in 
overleg met het Management Team (MT) besloten dit afstudeeronderzoek te focussen op het 
development proces. Deze keuze is enerzijds gemaakt omdat op dit vlak de meeste 
onduidelijkheid bestond over hoe de prestaties van dit proces het best gemanaged kunnen 
worden. Anderzijds kwam deze keuze tot stand omdat de kwaliteit van het opgeleverde 
design in grote mate bepaalt wat de prestatie van het product zal zijn gedurende de rest van 
de levenscyclus. 

Een analyse van de situatie is uitgevoerd waarin het development proces, de development 
teams en de development projecten zijn gekarakteriseerd. De stappen die uitgevoerd worden 
tijdens het development proces zijn weergegeven 
in Figuur 1. Dit development proces wordt 
uitgevoerd op basis van teams. De 
teamsamenstelling is weergegeven in Tabel 1. 
Deze project teams zijn ook gekarakteriseerd aan 
de hand van verschillende factoren die een rol 
spelen bij prestatiemanagement voor teams. 
Hierbij kan gedacht worden aan diversiteit, 
afhankelijkheid , autonomie, structuur etc .. 

Project Control 

Protect Change 
Request 

Project Control 

Tabel 1 S amenste mg proiect t 
Functie 
Project Leader 
Architect 
Designer 
Commercial Purchaser 
Product Test Engineer 
DFM Consultant 
Assembly Consultant 
Inspection Consultant 

earn 

" Dev•lopment -Account Manager Figuur 1: Development Proces 

De development projecten zijn door middel van interviews gekarakteriseerd. Dit is 
weergegeven in Figuur 2. Hierin zijn de projecten """'"''"" ....... "''""" 
geclassificeerd naar mate waarin het product .=::... ""' .. ~:"" ~'!.~ 
verandert (ook wel de mate van technologisch ,,..,.., '"'''"' """'"'' 

Tuning 

'"" incremental 

risico) en de mate waarin het productie proces ~--~-

""' verandert. Hierdoor zijn vijf type projecten te 
onderscheiden : 

Research and advanced development; 
Unique radical ; 
Platform or next generation; 
Enhancements, hybrids, and derivatives; 
Sustaining 

Het aantal malen dat een blok tijdens de 
interviews is genoemd is aangeven met de 
getallen in de blokken . Daarnaast is de kleur 
blauw donkerder naar mate het getal hoger is. 
Des te donker de kleur des te vaker het type 
project wordt uitgevoerd bij Prodrive. 
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Naast de analyse van de situatie is zowel een interne als externe probleemanalyse 
uitgevoerd. Het doel van de analyses was enerzijds het vaststellen van (kern)problemen van 
het development proces en anderzijds het valideren van de keuze voor dit 
afstudeeronderzoek. De gebruikte methode is de stroom analyse van Porras (1987). Deze 
methode bestaat uit vijf stappen: het verzamelen van knelpunten, het kiezen van knelpunten, 
het leggen van relaties tussen de gekozen knelpunten, het opstellen van het stroomdiagram 
en een analyse van dit stroomdiagram. 

Voor het verzamelen van de knelpunten zijn intern 15 personen en extern 6 personen 
ge'lnterviewd. Aan hen is gevraagd waar de problemen bij Prodrive zitten , water niet goed 
gaat, wat beter kan of wat ze graag anders willen zien. Omdat het tweede doel van deze 
analyse het valideren van de keuze voor dit afstudeeronderzoek inclusief afbakening was, is 
niet alleen gevraagd naar problemen binnen de development afdelingen maar ook naar 
problemen voor de gehele organisatie. De uitvoering van de door Porras (1987) beschreven 
stappen heeft geleidt tot resultaten uit Figuur 3. 

• Kemprobleem D Probleem Osymptoom 
Probleemverhaal 
Customer Service 

Teweinig 
innovatie tooling 

(L) 

o~~~·f-+-t-+------1--+1 

(I) 
'--------- ---1'<------+IGeen structurete 

oplossing CS 
weinig lering 

Probleemvertiaal 
Project Performance 

Figuur 3: Resultaat interne en externe analyse 

(0) 
K'NBliteit van de 
pmducten gaat 

achterurt 

De analyse van dit stroomdiagram is gedaan door het vaststellen van symptomen, problemen 
en kernproblemen, dit gebeurt als volgt (Porras, 1987): 

Symptomen hebben meerdere ingaande pijlen en weinig of geen uitgaande pijlen; 
Problemen hebben weinig ingaande pijlen en veel uitgaande pijlen; 
Kernproblemen hebben geen ingaande pijlen en een of meerdere uitgaande pijlen. 

De volgende stap van de analyse was het vaststellen van probleemverhalen . Een 
probleemverhaal is een collectie van aan elkaar verbonden problemen die samen als groep 
een meer complex probleem van de organisatie beschrijft (Porras, 1987). Door vanuit de 
symptomen de pijlen in tegengestelde richting te volgen zijn de probleemverhalen 
vastgesteld . De volgende probleemverhalen zijn te onderscheiden : probleemverhaal 
customer service en probleemverhaal project performance. In Figuur 3 zijn de vastgestelde 
symptomen (geel), problemen (blauw), kernproblemen (rood) en probleemverhalen (customer 
service paars en project performance oranje) weergegeven. 

Het probleemverhaal customer service begint bij symptoom I, dat er geen structurele 
oplossing voor het customer service probleem is en er onvoldoende wordt geleerd van de 
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problemen die hier aan het licht komen. Het customer service probleem zoals dat in de 
organisatie leeft wordt gezien als het niet tijdig kunnen verwerken van de door de klant retour 
gestuurde producten. Uit het stroomdiagram blijkt dat dit symptoom enerzijds een direct 
gevolg is van de kernproblemen "te weinig aandacht voor opleidingen" (A), "onduidelijkheid 
over de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de prioriteitstelling" (C) en "gebrek 
aan goede informatievoorziening" (E). Anderzijds leiden deze drie kernproblemen indirect tot 
dit symptoom via de volgende problemen: 

te snel schuiven met capaciteit (G); 
te snelle, ad hoc en/of correctieve besluitvorming (J). 

Het probleemverhaal project performance is complexer en bevat alle kernproblemen, 
problemen en symptomen met uitzondering van symptoom I. De uiteindelijke symptomen zijn 
het niet tijdig opleveren van de projecten en de te lage kwaliteit van de opgeleverde 
projecten. Ook in dit probleemverhaal zijn de kernproblemen "te weinig aandacht voor 
opleidingen" (A), "onduidelijkheid over de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
de prioriteitstelling" (C) en "gebrek aan goede informatievoorziening" (E). Belangrijk is het feit 
dat dit probleemverhaal de focus van dit afstudeerproject op het development proces 
ondersteunt. 

Vervolgens zijn mogelijke oplossingen bepaald. Deze oplossingen richten zich op het 
wegnemen van kernproblemen. Dit is het meest effectief omdat deze kernproblemen leiden 
tot problemen die vervolgens leiden tot symptomen (Porras, 1987). Uit de probleem analyse 
zijn twee probleemverhalen ontstaan. De eerste mogelijke oplossing is het ontwerpen van 
een competentie management structuur. Dit bevat het bepalen van de gewenste 
competenties per individu en per team, het bepalen van de methoden voor het verkrijgen of 
ontwikkelen van deze competenties en het plannen en monitoren van dit proces over de tijd . 
Deze oplossing beoogt het wegnemen van de volgende kernproblemen A en C. De tweede 
mogelijke oplossing is het ontwerpen van een goalsetting en feedback structuur. De klant 
dient betrokken te worden bij dit ontwerp proces omdat zij een belangrijke factor zijn bij de 
bepaling van de projectdoelstellingen. Het doel van deze oplossing is het wegnemen van 
kernproblemen E, Men N. 

Deze resultaten zijn gepresenteerd aan het management team. Naar aanleiding van deze 
presentatie zijn meerdere discussies gevoerd voor het vaststellen van de ontwerp opdracht. 
Het doel van de ontwerp opdracht was het verder onderzoeken van een van de mogelijke 
oplossingen . Gekozen is de ontwerp opdracht te richten op de tweede oplossing, goalsetting 
en feedback. Op het moment dat gestart werd met het vaststellen van de ontwerp opdracht 
werd binnen de ontwikkelafdelingen gewerkt met het ontwikkel proces uit Figuur 1. Binnen dit 
proces zijn zowel interne als externe reviews (feedback momenten) gedefinieerd. Daarnaast 
heeft Brouwers (2006) een feedback methode voor het financieel voorspellen en volgen van 
projecten ontwikkeld wat nog ge·implementeerd moest worden. De ontwerp opdracht diende 
hierop een toevoeging te zijn , diende binnen drie maanden afgerond te kunnen worden en 
diende onderzoekend van aard te zijn . Gezien deze eisen omvatte de ontwerp opdracht: 
"Het ontwerpen, realiseren (pilot) en evalueren van een meetinstrument voor de perceptie van 
team/eden en klanten over de projectvoortgang met betrekking tot de doelstellingen en 
prioriteitstelling daarvan als hulpmiddel voor de besluitvorming van project/eiders alsmede het 
vaststellen van mogelijke interventies." 
Aan de hand van deze ontwerp opdracht zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld : 

1. Is het mogelijk de perceptie van teamleden en klanten met betrekking tot het project 
juist te meten? 

2. Is het mogelijk om door middel van het plegen van concrete interventies de 
percepties van teamleden en klanten te be"invloeden? 

3. Is het meetinstrument met betrekking tot de perceptie van teamleden en klanten een 
toevoeging aan de bestaande middelen voor de sturing van projecten? 

Een meetinstrument voor de perceptie van teamleden en klanten is ontworpen in de vorm van 
twee vragenlijsten; een voor het meten van de perceptie van teamleden en een voor het 
meten van de perceptie van klanten. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld met behulp van het 
onderzoeksmodel uit Figuur 4. 
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Intern Extern 

~ 

~ 

Team 
~ Projectleider 
~ 

Doelstellingen prioriteit ~ 

Doelstellingen korte termijn 
~ 

Klant 
Doelstellingen lange termijn ~ 

Risico's 
~ 

lndividu Resources 

1 ~ / 

Figuur 4: Onderzoeksmodel ontwikkeling meetinstrument 

Met betrekking tot elke pijl in dit onderzoeksmodel is minimaal een vraag geformuleerd. 
Daarnaast hebben de projectleiders geparticipeerd in de ontwikkeling en wordt direct 
gevraagd naar de gevonden kernproblemen uit de probleemanalyses. Per vraag is gevraagd 
naar de mening van teamleden en klanten . Mogelijke antwoorden zijn : zeer oneens, tamelijk 
oneens, noch oneens/noch eens, tamelijk eens en zeer eens. Om de werking van dit 
instrument te toetsen en voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een quasi
experimenteel onderzoek uitgevoerd op 
basis van een pretest-posttest design. Bij 
dit type onderzoek wordt eerst een 
pretest op een groep personen gedaan, 
op deze groep worden vervolgens 
interventies gepleegd en vervolgens 
wordt de posttest gedaan . Bij dit 
afstudeeronderzoek waren vier projecten 
betrokken waarbij per project 
verschillende interventies zijn gepleegd. 

~ 
u 
Cl] 

..c 
- "'O 
"' Q) 

~ (f 
a.. I I I nterventies 

41 42 43 44 

~ 
u 
Cl] 

- ..c 
"' "'C Q) Q) 
:i:: Q) 

"' u. 0 

a.. ,1 

45 

Figuur 5: Tijdlijn quasi-experimenteel onderzoek 

Tijdens de pre- en posttest zijn de leden van de vier projecten en betrokkenen vanuit de klant 
gevraagd de vragenlijsten in te vullen en te retourneren . De resultaten van de pre- en posttest 
zijn teruggekoppeld aan de projectleiders. Aan de hand van de feedback van de pretest zijn 
door de projectleiders interventies gepleegd voor het verbeteren van de percepties. De 
posttest is uitgevoerd om het resultaat van de gepleegde interventies vast te kunnen stellen. 
De tijdlijn waarin dit onderzoek is uitgevoerd is weergegeven in Figuur 5. 

Om beantwoording van de eerste onderzoeksvraag mogelijk te maken is de projectleiders 
voor de pretest gevraagd een inschatting te geven van de antwoorden van het team en de 
klant. Dit heeft het mogelijk gemaakt deze inschatting te vergelijken met de resultaten van de 
pretest. Het resultaat geeft aan dat 78% van de voorspellingen juist zijn geweest. Daarnaast 
zijn de antwoorden van de pretest vergeleken met de resultaten van de probleemanalyse. Het 
resultaat geeft aan dat 60% van de gevonden problemen uit de pretest overeenkomen met 
die van de probleemanalyse. Samen met de voor 78% overeen komende inschattingen van 
de projectleiders kan gesteld worden dat dit technische bewijs ondersteuning biedt voor een 
positief antwoord op deze onderzoeksvraag . Omdat tijdens de uitgevoerde evaluatie ook de 
projectleiders aangegeven hebben dat de percepties juist zijn gemeten kan geconcludeerd 
worden dat het ontwikkelde meet- en feedbacksysteem de percepties van teamleden en 
klanten met betrekking tot de projecten juist weergeeft. 

Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is mogelijk gemaakt door de projectleider 
per interventie een inschatting te laten maken van het effect dat zal optreden. Voorbeelden 
van interventies zijn: het aanstellen van coaches, het verhelderen van verantwoordelijkheden, 
het bediscussieren van prioriteitstellingen en het betrekken van de juiste personen bij 
reviews . Het resultaat van de posttest is vervolgens vergeleken met de door de projectleiders 
gemaakte inschatting. Uit de resultaten blijkt 67 % van de voorspellingen te zijn uitgekomen. 
De projectleiders gaven tijdens de evaluatie aan dat een groot deel van deze effecten toe te 
wijzen is aan de gepleegde interventies. Het is dus mogelijk aan de hand van de feedback 
concrete interventies te plegen die de percepties kunnen be"invloeden. 
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Hierdoor ervaren de projectleiders het ontwikkelde meet- en feedbacksysteem als toevoeging 
aan de bestaande middelen voor sturing van de projecten. Deze toegevoegde waarde is wel 
afhankelijk van de acceptatie van de gebruikers van het systeem. Deze acceptatie wordt 
be"invloed door de gebruiksvriendelijkheid . 

Omdat in de vragenlijst direct gevraagd wordt naar de gevonden kernproblemen draagt dit 
systeem direct bij aan het oplossen van de gevonden kernproblemen. Het analyseren van de 
kernproblemen binnen de ontwikkelafdelingen heeft ongeveer zes maanden in beslag 
genomen. Nu is het mogelijk door middel van de ontwikkelde vragenlijsten om op individueel 
en team niveau in een veel kortere tijd de problemen bloat te leggen en terug te koppelen 
richting de projectleiders. Het ontwikkelde instrument kan daarmee dus een bijdrage leveren 
aan het oplossen van de gevonden kernproblemen voor de development afdelingen van 
Prodrive. Echter dient er over de projecten heen ook gewerkt te warden aan het oplossen van 
deze problemen. 

Aanbevelingen voor implementatie zijn gedaan met de aanname dat het doel van de 
implementatie het gebruiken van het instrument voor alle projecten binnen de development 
afdelingen is. Om dit mogelijk te maken dient de vragenlijst geautomatiseerd te warden omdat 
op dit moment per meting de resultaten van ongeveer 100 personen verwerkt zouden moeten 
warden . Anderzijds draagt automatisering ook bij aan de acceptatie van het systeem door te 
voorkomen dat het uitvoeren te veel tijd vraagt van klanten , interne teamleden en 
projectleiders. 

Omdat de feedback een koppeling bevat tussen de resultaten van de interne en externe 
vragenlijsten dienen deze resultaten gelijktijdig verzameld te warden . De aanbevolen tijdlijn 
voor het uiteindelijke systeem ziet er uit zoals weergegeven in Figuur 6 . 

.>< 
0 
nl 

C> ..c 
.5 u 
Q) Q) 

::2 if 

.>< 
0 

C> nl 
c ..c 
~ al 
::2 if 

1·1·1·1·1·1t1+1·1: I: I: I: I: I: I: I: I' 1t1t1: I' I 'I: I: I: I: I: I' I: 1t1t1: I: I: I' I: I: I' I 'I' I: 1t1t1: I' I: I: I' I 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Figuur 6: Tijdlijn meet- en feedback systeem 

In dit figuur is te zien dat vier metingen per jaar plaats vinden. Door deze metingen in het 
midden van het kwartaal te laten vallen wordt in perioden als kerst, nieuwjaar en de 
zomervakantie niet gemeten wat de response rate waarschijnlijk zal vergroten. Het systeem 
kan indien de personen en adressen bekend zijn automatisch de deelnemers informeren, de 
deelnemers tijdig herinneren en de feedback versturen richting de projectleider. Dit verhoogt 
de kans op acceptatie door de gebruikers. Met de metingen kan gestart warden nadat de 
interne project kick-off van een project is gehouden. 
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lnleiding 
Het management van Prodrive had de behoefte aan een onderzoek naar de mogelijkheden 
voor het verbeteren van de prestaties van de development activiteiten. Een reden hiervoor is 
dat de kwaliteit van een opgeleverd design in grate mate bepaalt wat de prestatie van het 
product is gedurende de rest van de levenscyclus. Daarmee bepalen de prestaties van de 
development afdelingen een groat deel van de prestaties van de organisatie. Het doel van dit 
onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de problematiek die specifiek op dit vlak speelt. 
Daarnaast is het doel te onderzoeken wat mogelijk oplossingen zijn voor deze problematiek. 
Het eerste hoofdstuk van dit afstudeerverslag beschrijft deze opdracht, het bedrijf waarin 
deze opdracht is uitgevoerd en de aanpak van de opdracht. Vervolgens is een analyse 
uitgevoerd die wordt beschreven in het tweede hoofdstuk. De situatie, de interne problemen, 
externe problemen en de literatuur zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
beschrijving van de zowel intern als extern ervaren problemen, de mogelijke oplossingen en 
in een specifieke ontwerp opdracht. Het derde hoofdstuk beschrijft dit ontwerp dat vervolgens 
is gerealiseerd en geevalueerd . De realisatie is beschreven in hoofdstuk 4 en de evaluatie in 
hoofdstuk 5. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en beperkingen van dit 
afstudeeronderzoek gepresenteerd. 
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1 Opdrachtbeschrijving 

1.1 Aanpak 
Dit eerste hoofdstuk beschrijft de opdracht van dit afstudeeronderzoek. Gestart wordt met de 
initiele opdrachtbeschrijving en vervolgens wordt een korte beschrijving van het bedrijf 
gegeven. Omdat de initiele opdracht erg breed was heeft na de start van de afstudeerperiode 
een afbakening van de opdracht plaats gevonden. Deze afbakening wordt beschreven 
waarna het plan van aanpak voor dit afstudeeronderzoek wordt gepresenteerd . 

1.2 lnitiele opdrachtbeschrijving 
Prodrive streeft ernaar concurrerende oplossingen te bieden op het gebied van elektronica 
design, productie en verschillende diensten voor Original Equipment Manufacturers (OEM) en 
Original Design Manufacturers (ODM) die actief zijn in de industrie, professionele en 
consumenten markt. Het doel is haar klanten te laten profiteren van lagere kosten , hogere 
flexibiliteit en kortere time-to-market, wat voor de continue groei sinds de start in 1993 heeft 
gezorgd. Haar organisatie bestaat uit twee ontwikkel afdelingen, de Digital Design Group 
(DDG) en de Mixed Signal Group (MSG). Productie en logistiek vindt plaats binnen de 
Electronic Solutions Group (ESG). De directie en de Organization Support Group (OSG) zijn 
ondersteunend richting deze afdelingen. Het organisatiediagram is weergegeven in Figuur 7. 

I 

Digital Design Group 

I I 

Electronic Solutions Group Mixed Signal Group 
DOG ESG MSG 

I I 

Organization Support Group 
OSG 

Board of Directors 
BOD 

Figuur 7: Organisatiediagram 

De bedrijfsfilosofie richt zich op gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en initiatief, 
zelfontplooiing en groei, integriteit en klantgerichtheid (Janssen, 2007a). Prodrive heeft 
daarmee sinds oprichting een gemiddelde groei van 30% per jaar weten te realiseren. Mede 
door deze groei is behoefte aan inzicht en sturing van prestaties van de organisatie ontstaan. 
Om het inzicht te vergroten is in 2006 een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de behoefte 
naar een Management Information System {MIS) (Brouwers, 2006). Het resultaat is een 
beschrijving van de gewenste management informatie in de vorm van meerdere Key 
Performance Indicators (KPl 's). 

De initiele opdracht richt zich op de groeiende behoefte aan sturing van de prestaties 
van de organisatie, ofwel prestatiemanagement. Het managen van deze prestaties 
richt zich zowel op het individu als het team omdat Prodrive werkt met verschillende 
teams, bijvoorbeeld met project teams binnen DDG en MSG en product teams 
binnen ESG. MacBryde & Mendibil (2003) onderscheiden vier dimensies van 
teamprestatie: effectiviteit, efficientie, leren en groei en de tevredenheid van de 
teamleden . Een belangrijk prestatie bij Prodrive is kwaliteit, zoals te zien is uit een 
onderdeel van het kwaliteitstatement (Janssen, 2007b): 

"Onze mensen en onze processen moeten "World Class" zijn. Het nakomen van 
afspraken naar de klant en naar elkaar is de basis. Kwaliteit gaat daarbij altijd voor. 
Dus als we binnen de afgesproken termijn, de afgesproken kwaliteit niet kunnen 
nakomen, gaan we tijdig communiceren in plaats van consessies doen aan het 
resultaat. We nemen onze verantwoordelijkheid zoals dat van ons verwacht wordt. " 

De initiele afstudeeropdracht is het uitvoeren van een onderzoek naar de 
mogelijkheden van prestatiemanagement bij Prodrive. 
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1. 3 Prod rive B. V. 

1.3.1 Profiel 
Prodrive gelooft in lange samenwerkingsverbanden met haar klanten , leveranciers en 
medewerkers. De strategie is het leveren van klantspecifieke oplossingen met standaard 
condities metals doel tijd , risico's en kosten te reduceren . De oplossingen warden geleverd 
aan professionele klanten werkzaam in diverse markten zoals semi-conductor, medische, 
industriele, verkeer & transport en consument markten. De volgende strategie wordt gebruikt 
(zie Figuur 8): 

1. Het creeren en onderhouden van een getalenteerde, gecommitteerde en eenvoudige 
organisatie; 

2. Het focussen op "key customers", door naar ze luisteren en met ze samen te werken ; 
3. lnvesteren in technologie en processen en deze continu verbeteren . 

Figuur 8: Strategie Prodrive 

Quality 
Innovation 
Time 
Cost 

De organisatie bestaat uit 225 professionals die samenwerken in multifunctionele teams. 
lntegriteit, loyaliteit en verantwoordelijkheid staan centraal. De organisatie is "lean" met drie 
groepen die direct de markt bedienen en een management team van vijf leden, waaronder de 
twee oprichters Hans Verhagen en Pieter Janssen, is verantwoordelijk voor het ondersteunen 
van de organisatie. 

1.3.2 Technologie 
Minimaal 10% van de winst wordt ge"lnvesteerd in R&D van nieuwe technologie. Het doel is 
het reduceren van risico en het versnellen van de time-to-market van de klanten. Prodrive 
heeft vele jaren ervaring in digital signal processing (image), motion control , en power 
electronics. Dit is weergegeven in Figuur 9. 

Figuur 9: Technologie Prodrive 
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Startend met een stabiele basis van gekwalificeerde bouwstenen wordt een stabiele 
oplossing gecreeerd. Deze aanpak stelt Prodrive in staat klantspecifieke en technologisch 
hoogstaande oplossingen met standaard condities te bieden. Om deze concurrerende positie 
te behouden en om nieuwe hoogwaardige technologieen als bewezen technologieen aan 
haar klanten aan te bieden participeert Prodrive actief in onderzoeksprojecten . Deze 
onderzoeksprojecten worden voornamelijk in samenwerking met haar klanten gekozen om 
een optimale match tussen de behoeften van haar klanten en de technologische roadmaps te 
creeren. 

1.3.3 Development 
Research & development op het gebied van hoogwaardige elektronica oplossingen zitten in 
de oorsprong van Prodrive. Op dit moment is 60% van de medewerkers betrokken bij R&D. 
Prodrive is een kwaliteitsgedreven bedrijf wat wordt gefundeerd door een gestructureerd 
development proces. Dit proces, dat weergegeven is in Figuur 10, is gebaseerd op een first
time-right strategie en is een gefaseerde aanpak voor het ontwikkelen van een compleet 
werkend product van klant specifieke requirements. Er wordt gestreefd naar het continu 
verbeteren van het ontwikkelproces en de technologieen. De focus is op customer intimacy, 
het samenwerken met de klant tijdens het complete proces van development, productie en 
onderhoud. 

Figuur 10: Development proces Prodrive 

De interactie en samenwerking tussen development en productie onder een dak is een basis 
element van de bedrijfsstrategie. Dit maakt een "reliability by design" aanpak mogelijk en 
zorgt voor verbetering van de product kwaliteit. Prod rive is bereid volledige product 
verantwoordelijkheid te nemen. Resulterende prototypes worden geproduceerd volgens de 
productie standaarden waardoor het mogelijk is, na de kwalificatie van het design, snel grote 
series te produceren. 

1.3.4 Productie en logistiek 
Prodrive biedt een complete set van productie en logistieke diensten . Door de geavanceerde 
productie faciliteiten is Prodrive in staat volledig geautomatiseerd elektronische producten te 
assembleren van lage tot gemiddelde volumes. Door een focus op kwaliteit en weinig 
handmatig werk wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit en betrouwbaarheid tegen de 
laagste kosten . Door de inkoop, supply chain management en consignment stock diensten is 
het mogelijke de operationele en financiele last over te nemen van de klant. De werkwijzen 
zijn sterk gestandaardiseerd en ondersteund door krachtige database systemen : Product 
Configuration Database, Product Track & Trace Database en een ERP systeem . Dit is 
weergegeven in Figuur 11 . Dit resulteert in een papier loze productievloer met up-to-date 
informatie en real-time feedback . De op teams gebaseerde aanpak van product coordinatie 
levert focus en flexibiliteit voor de klant. 
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1.3.5 Diensten 

Raw Material 

Product 
Development 

Operational Excellence 

Zero Defect 
Finished Prod ts 

FleKible and Customer Focused Controlling Processes 

Figuur 11 : Productie Prodrive 

Garantie en reparatie, tracking en tracing , component obsolescence, product change 
management en design maintenance zijn voorbeelden van diensten die Prodrive kan bieden 
(zie Figuur 12). Prodrive neemt het initiatief voor verbeteringen en het voorstellen van kosten 
reducties. 

Figuur 12: Diensten Prodrive 

1.3.6 Filosofie en cultuur 
Gelijkwaardigheid is een van de basisprincipes bij Prodrive. Er zijn verschillende rollen en 
functies met een verschillende inhoud en verantwoordelijkheid en een daaraan gekoppelde 
beloningsstructuur. Dit laat echter onverlet dat iedereen geacht wordt elkaar gelijkwaardig te 
behandelen. "Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt warden" is het motto. Om 
optimaal te kunnen presteren naar klanten, heeft Prodrive de filosofie om de 
beslissingsbevoegdheid zoveel mogelijk in de primaire processen te integreren . De juiste 
mensen op de juiste plek is cruciaal. De talenten in jezelf ontdekken, benutten en verder 
ontwikkelen is een belangrijk element in de Prodrive filosofie. Prodrive streeft langdurige 
relaties na met haar klanten, haar medewerkers en met strategische leveranciers. De 
medewerkers moeten op elkaar kunnen vertrouwen, en betrouwbaar zijn . Klantgerichtheid is 
belangrijk omdat Prodrive enkel bestaansrecht heeft als haar klanten tevreden zijn. Zij betalen 
het salaris, de werkplek, de bedrijfsmiddelen en haar leveranciers en zorgen ervoor dat winst 
gemaakt kan warden zodat Prodrive verder kan groeien . 

1.4 Afbakening 
Belangrijk bij de sterke groei voor het managen van de prestaties van Prodrive is de 
beheersing en verbetering van de bestaande processen. Omdat bij Prodrive op dit gebied 
meerdere projecten liepen of recent waren afgerond was de afstemming tussen deze 
projecten en dit afstudeeronderzoek van belang. Zo was begin 2006 een 
kwaliteitsmanagement systeem (ISO 9001 :2000 gecertificeerd) in gebruik genomen en was 
begin 2007 een World Class Manafacturing (WCM) programma gestart metals doel het 
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verbeteren van de Electronic Solution Group naar het niveau "World Class". Oak was een 
onderzoek uitgevoerd naar de behoefte naar een Management Information System (MIS) 
(Brouwers, 2006) zoals aangegeven in de initiele opdrachtbeschrijving. Na gesprekken met 
de projectleider van het WCM project en de leidinggevende van de ESG was gekozen om de 
opdracht niet te laten interfereren met het lopende WCM programma om een extra belasting 
voor de groepsleden van ESG te voorkomen . 

In overleg met het Management Team (MT) was besloten het afstudeeronderzoek te 
focussen op het development proces. Deze keuze is enerzijds gemaakt omdat op dit vlak de 
meeste onduidelijkheid bestond over hoe de prestaties van dit proces het best gemanaged 
kunnen warden. Een voorbeeld hiervan was het gebrek aan goede indicatoren over het 
verloop van het development proces. Het Management Information System (Brouwers, 2006) 
bevatte een KPI voor development, de time-to-market maar dit was onvoldoende informatie 
om deze prestaties naar behoren te kunnen managen . Anderzijds kwam deze keuze tot stand 
omdat de kwaliteit van het opgeleverde design in grate mate bepaalt wat de prestatie van het 
product zal zijn gedurende de rest van de levenscyclus. De kwaliteit van het design bepaalt 
onder andere de testbaarheid, de produceerbaarheid , het uitval percentage en daarmee oak 
de financiele prestaties van het product. Het groene blok in Figuur 13 is de focus van dit 
afstudeeronderzoek. 

r---------------1 
Performance 
Management 

Development 

New Product 
Introduction 

Management Information System 
ISO 9001 :2000 

r---------------
World Class 

Manufacturing 

Production 

Figuur 13: Afbakening initiele opdracht 

Customer 
Service 

Naast de bovenstaande redenen was gekozen voor de focus op het development proces, 
omdat het customer service proces door middel van de juiste capaciteit, middelen en 
rapportages goed onder controle te krijgen moest zijn en omdat op dit gebied verschillende 
verbeteracties liepen. Het NPI proces was niet tijd kritisch, minder complex en heeft een 
kortere doorlooptijd dan het development proces. Daarmee was dit proces eenvoudiger te 
managen . Daarnaast was het aantal producten dat werd ge"introduceerd in productie middels 
een NPI traject kleiner dan het aantal producten dat via het development proces werd 
ge·introduceerd. Oak de invloed op de prestaties was daar beperkter omdat deze producten 
niet zelf ontwikkeld warden. 

1.5 Aanpak afstudeeronderzoek 
De aanpak van het afstudeeronderzoek is gebaseerd op regulatieve cyclus van Van Strien 
(1986). Deze cyclus is weergegeven in Figuur 14. 
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Probleemkluwen 

Realisatie Anatyse 

Ontwerp 

Figuur 14: Regulatieve cyclus 
(Van Strien, 1986) 

Evaluatie 

Realisalie 

Probleemdefinitie 

Analyse I 
diagnose 

Figuur 15: Aanpak afstudeeronderzoek 

Dit afstudeeronderzoek was gestart met de definitie van het probleem dat is beschreven aan 
de hand van de initiele opdrachtbeschrijving en de afbakening. Vervolgens is een analyse 
uitgevoerd die wordt beschreven in het tweede hoofdstuk. De situatie, de interne problemen, 
externe problemen en de literatuur zijn geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
beschrijving van de zowel intern als extern ervaren problemen, de mogelijke oplossingen en 
in een specifieke ontwerp opdracht. Het derde hoofdstuk beschrijft dit ontwerp dat vervolgens 
is gerealiseerd en geevalueerd. De realisatie wordt beschreven in hoofdstuk 4 en de evaluatie 
in hoofdstuk 5. Dit was de aanpak van dit afstudeeronderzoek en is weergegeven in Figuur 
15. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en beperkingen van dit 
afstudeeronderzoek gepresenteerd. 
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2 Analyse 

2.1 Aanpak 
Gekozen is dit afstudeeronderzoek naar prestatiemanagement te focussen op het 
development proces. Binnen het development proces wordt gewerkt met project teams. Een 
verplicht onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van een literatuuronderzoek. Het 
literatuuronderzoek is gekoppeld aan dit afstudeeronderzoek en richt zich daarom op 
prestatiemanagement van teams. Dit literatuuronderzoek is het eerste deel van de analyse 
met als doel het vinden van theorieen, modellen en empirische bevindingen die kunnen 
bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de theoretische achtergrond van 
prestatiemanagement, de werking van goalsetting en feedback voor teams en de kritische 
succesfactoren tijdens de implementatie van een prestatiemanagement systeem (De Vries, 
2007). Het tweede deel van de analyse is een analyse van de situatie bij Prodrive, omdat dit 
de bruikbaarheid van de resultaten van het literatuuronderzoek vergroot. Deze analyse geeft 
een beschrijving van de projectteams en haar omgeving. Daarnaast wordt de situatie 
geanalyseerd om inzicht te geven in: het verloop van het development proces, het type teams 
en het type projecten . Het derde deel van de analyse is een interne probleem analyse. Deze 
wordt enerzijds uitgevoerd voor het vaststellen van (kern)problemen van het development 
proces en anderzijds wordt ook de keuze voor het afstudeeronderzoek en de afbakening 
gevalideerd . Het vierde onderdeel van de analyse is een externe analyse. Omdat Prodrive in 
opdracht van de klant een oplossing ontwikkelt is de klant een belangrijke factor in de 
beoordeling van de prestaties van Prodrive. Daarnaast zijn de meeste klanten van Prodrive 
grote professionele organisaties die mogelijk ook met het vraagstuk rond 
prestatiemanagement van development teams te maken hebben. Het doel van de externe 
analyse is daarmee enerzijds het vast stellen van mogelijke verbeterpunten voor de 
samenwerking van Prodrive met haar klanten en anderzijds het vinden van mogelijke 
oplossingsrichtingen voor het managen van de prestaties van development teams. De 
analyse bevat daarmee de volgende vier onderdelen: 

Literatuuronderzoek, beschreven in paragraaf 2.2; 
Situatie analyse, beschreven in paragraaf 2.3; 
lnterne probleem analyse, beschreven in paragraaf 2.4; 
Externe probleem analyse, beschreven in paragraaf 2.5. 

Paragraaf 2.6 beschrijft aan de hand van deze analyses de belangrijkste problemen en 
mogelijke oplossingen hiervoor. Aan de hand van deze beschrijving wordt een ontwerp 
opdracht vastgesteld . Het doel van de ontwerp opdracht is het verder onderzoeken van een 
van de mogelijke oplossingen . 

2.2 Literatuuronderzoek 

2.2.1 Aanpak 
Het doel van dit onderdeel van de analyse is het vinden van theorieen, modellen en 
empirische bevindingen die kunnen bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in het gebruik van 
prestatiemanagement bij Prodrive. Het literatuuronderzoek richt zich daarom op 
prestatiemanagement voor teams (De Vries, 2007). Orie vragen worden in dit 
literatuuronderzoek beantwoord . De eerst vraag is wat de theoretische achtergrond van 
prestatiemanagement is en welke factoren een rol spelen. Hoe prestatiemanagement werkt 
voor teams is de tweede vraag. De derde vraag richt zich op de implementatie van 
prestatiemanagement systemen. De vraag is wat de kritische succes factoren zijn tijdens de 
implementatie van een prestatiemanagement systeem voor teams. Voor het antwoord op 
deze onderzoeksvragen wordt verwezen naar dit literatuuronderzoek (De Vries, 2007). Dit 
verslag bevat alleen de onderdelen die relevant zijn voor het afstudeeronderzoek. Paragraaf 
2.2.2 beschrijft de NPI motivatie theorie wat de theoretische achtergrond is van 
prestatiemanagement. Daarnaast wordt waar nodig in dit afstudeeronderzoek gerefereerd 
naar dit literatuuronderzoek. 
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2.2.2 NPI Motivatie theorie 
Als basis voor het beschrijven van prestatiemanagement wordt de NPI theorie van Naylor, 
Pritchard en llgen (1980) gebruikt. Zij beschrijven motivatie als een resource allocatie proces 
waarbij de resources de tijd en energie van een persoon zijn (Pritchard, R.D ., Paquin, DeCuir, 
McCormick & Bly, 2002). Deze tijd en energie wordt gealloceerd over mogelijke acties of 
taken. De basis principes van het NPI motivatie proces zijn weergegeven in Figuur 16. 

Motiverende 
kradlt 

Handelingen 
(Gedrag) 

Producten 
(resultaten van 

gedrag) 

Gedrag-naar
product 

contingenties 

Product-naar
evaluatie 

contingenties 

Evaluaties 
(prestatie) 

Evaluatie-naar-
resultaat 

contingenties 

Resultaten 
(intrinsiek en 
extrinsiek) 

----~ 

Bevrediging van 
behoeftes 

Resultaat-naar
behoefte 

contingenties 

Figuur 16: NPI Motivatie theorie (Pritchard et al., 2002) 

Dit figuur geeft weer hoe gedrag resulteert in producten. Het product is de output van en 
persoon . Het gedrag dat resulteert in producten bevat de drie basis componenten van 
motivatie: amplitude, richting en persistentie. Amplitude is de hoeveelheid persoonlijke 
resources in de vorm van tijd en energie die een persoon besteed aan een bepaalde 
handeling. De richting is de specifieke handeling die deze resources krijgt. lndien deze 
amplitude en richting wordt vastgehouden over de tijd kan gesproken worden van persistentie 
van gedrag. Welke handelingen een individu pleegt, dus welk gedrag het vertoont, bepaald 
de output. Het product wordt vervolgens geevalueerd door verschillende personen waarna 
het resultaat beschikbaar is . Dit kan resulteren in intrinsieke of extrinsieke motivatie. De 
motivatie ontstaat omdat de resultaten gekoppeld zijn aan behoeften. Positieve be"invloeding 
vindt plaats indien behoeftes bevredigd zijn en negatieve be"invloeding vind plaats als deze 
behoeftes niet bevredigd zijn . Gedrag, producten, evaluaties, resultaten en behoeftes vormen 
samen de motiverende kracht die als volgt gedefinieerd is: de mate waarin een persoon 
ge/ooft dat de verandering in de hoeveelheid inzet van persoonlijke resources in de vorm van 
tijd en energie gericht op verschillende handelingen over tijd zal resu/teren in de verwachte 
verandering in bevrediging van behoeften. 
De onderste blokken in Figuur 16 geven de contingenties/relaties weer tussen de onderdelen 
van de motivatie theorie. De gedrag-naar-product contingentie geeft aan hoe sterk de relatie 
tussen gedrag en resultaat is. Dit hangt onder meer af van de beschikbaarheid van 
benodigde informatie, tijd en taakstrategieen. 

Meer inzicht met betrekking tot deze motivatie theorie kan verkregen worden door het geven 
van een voorbeeld . Zo heeft als voorbeeld een productiemedewerker de mogelijkheid te 
werken aan de assemblage van een bepaald product maar daarnaast heeft hij ook de keuze 
om een nieuwe collega op te leiden . De productiemedewerker heeft daarmee een keuze voor 
het verrichten van verschillende handelingen. Seide handelingen resulteren in verschillende 
resultaten . Enerzijds meer geassembleerde producten en anderzijds een beter opgeleide 
collega . Afhankelijk van de behoefte van deze medewerker zal een gedragskeuze gemaakt 
worden. lndien de medewerker meer behoefte heeft aan waardering van de nieuwe collega 
dan aan het assembleren van meer producten dan zal de medewerker eerder kiezen voor het 
opleiden van de nieuwe collega . Als de medewerker bijvoorbeeld naast deze waardering 
(intrinsieke motivatie) ook behoefte heeft aan een salarisverhoging (extrinsieke motivatie) kan 
ook dit de gedragskeuze be"invloeden. De leidinggevende die verantwoordelijk is voor het 
bepalen van een eventuele salarisverhoging heeft daarmee ook invloed op deze keuze door 
aan te geven of een salarisverhoging verkregen kan worden door het opleiden van de collega 
of door het assembleren van meer producten . In dit voorbeeld is te zien dat de keuze voor het 
verrichten van verschillende handelingen resulteert in verschil in output. Afhankelijk van de 
behoeftes van de medewerker, zijn eigen evaluatie en die van de leidinggevende wordt het 
resultaat in de vorm van intrinsieke en/of extrinsieke motivatie bepaald. Deze resultaten 
krijgen hun motiverende kracht omdat deze gekoppeld zijn aan de behoeftes van de 
medewerker. 
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2.3 Situatie analyse 

2.3.1 Aanpak 
Het tweede deel van de analyse is een analyse van de situatie bij Prodrive. De situatie wordt 
geanalyseerd om inzicht te geven in het verloop van het development proces, het type teams 
en het type projecten. Het development proces wordt beschreven aan de hand van het 
gestandaardiseerde development proces waarbij per fase de deliverables warden gegeven. 
Vervolgens warden de teams en projecten gekarakteriseerd met behulp van interviews met 
verschillende medewerkers binnen de project teams. 

2.3.2 Development proces 
Het development proces vindt plaats binnen de twee design afdelingen van Prodrive: DOG en 
MSG. Binnen deze twee afdelingen zijn ongeveer 90 personen werkzaam (50 FTE) waarvan 
5% een MBO opleidingsniveau heeft en 95% HBO of WO. Tijdens de definitie fase is de 
projectleider verantwoordelijk; hij werkt dan hoofdzakelijk samen met de architect. lndien een 
project gestart wordt ziet de samenstelling van het project team er uit zoals beschreven in 
Tabel 2. 

Tb l 2S tll" a e amens e mg proiect earn 
Functie Verantwoordelijkheid (Is tijdens het development proces verantwoordelijk voor ... ) 
Project Leader de goede uitvoering en de oplevering van het project. 
Architect de technische architectuur van het product. 
Designer de technische realisatie van het product. 
Commercial Purchaser het commercieel inkopen van alle materialen en diensten t.b.v. het project of product. 
Product Test Enoineer de technische realisatie van de test faciliteiten van het product. 
DFM Consultant het consulteren van het project team op het gebied van Design For Manufacturing (DFM). 
Assemblv Consultant het consulteren van het project team op het oebied van product assemblaqe. 
Inspection Consultant het consulteren van het project team op het gebied van product inspectie. 
Account Manaoer het opbouwen, uitbouwen en onderhouden van een goede relatie met de klant. 

Dit team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van : het product, de testen , een prototype 
en de kwalificatie van het prototype waarna het product en de testen kunnen warden 
opgeleverd . Dit proces is weergegeven in Figuur 17. Naast het figuur zijn de verschillende 
deliverables per fase weergegeven . 

Project Change 
Request 

Project Control 

Project Control 

Figuur 17: Development Proces 

Deliverables 
Definition Phase: 

Product Data (Database) 
Product Directory (Network) 
PSD: Pre-Study Document 
SPD: Specification Document 
PPD: Project Plan Document 

Engineering Design Phase: 
EDD: Engineering Design Document 
Design Code 

Prototype Design Phase: 
PRO: PCB Requirements Document 
EDD: Engineering Design Document 
Design Code 

Qualification Design Phase: 
QPD: Qualification Procedure Document 
QRD: Qualification Result Document 
Qualified Prototype 

Delivery Phase: 
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2.3.3 Karakterisering development teams 
Voor het karakteriseren van de development teams bij Prodrive zijn 15 personen 
ge"interviewd. In Tabel 3 is te zien uit welke afdelingen deze personen komen en welke 
functie zij binnen de projecten vervullen. 

T b 13 D a e ee nemers interviews ana111ses 
Functie BOD ESG MSG DOG Totaal 
Project Leader 1 1 
Architect 1 1 2 
Desiqner 2 1 3 
Commercial Purchaser 1 1 2 
Product Test Engineer 1 1 
DFM Consultant 
Assembly Consultant 1 1 
Inspection Consultant 
Account Manaoer 1 1 2 
Groupleader 1 1 2 
Directeur 1 1 
Totaal 1 2 6 6 15 

Dit zijn alle functies binnen het development team (zie Tabel 2) inclusief twee groepsleiders 
en een directeur. Ongeveer 15% van alle personen werkzaam bij een van de twee 
development afdelingen heeft daarmee deelgenomen aan deze analyse. 

De resultaten van het literatuuronderzoek (De Vries, 2007) worden gebruikt voor de 
karakterisering van de development teams. Dit literatuuronderzoek beschrijft verschillende 
factoren die van invloed zijn op de prestaties van individuen en teams. Deze factoren zijn 
weergegeven in Tabel 4. 

f Tabel 4: Relevante actoren prestat1emanaQement 
Factoren 

Diversiteit Afhankelijkheid Taak significantie Tijdsdruk Behulpzaamheid Doelen 
Taak onzekerheid Taxonomie Orientatie Structuur Betrokkenheid Feedback 
Vollediqheid Autonomie Volwassenheid Leiderschap Roll en Structuur type 

Wat het effect is van deze factoren op prestatiemanagement is wordt aangegeven bij de 
bespreking van de resultaten. Voor de meeste factoren is gevraagd deze in te schalen als 
laag, midden of hoog. Tabel 5 geeft de resultaten van de karakterisering van de development 
teams. Het resultaat van deze subfactoren wordt weergegeven als laag indien het 
gemiddelde van de scores ligt tussen 1.00 en 1.50, als midden indien het gemiddelde van de 
scores ligt tussen 1.50 en 2.50 en als hoog indien het gemiddelde van de scores ligt tussen 
2.50 en 3.00. Voor deze subfactoren is ook de standaard deviatie (s) berekend . De standaard 
deviatie van de subfactoren worden weergegeven in het rood indien deze groter dan of gelijk 
is aan 0.75. De andere waarden zijn weergegeven in het groen. 
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Tb 15 R a e esu taten k kt . ara ensenng d eve opment teams 
Factor Subfactor Schaal Gemiddelde Std. Dev. I Resultaat 
Diversiteit Kennisdiversiteit Laaa(1 , Midden(2\, Hooa(3 2,97 0131 Hooa 

Vaardiaheidsdiversiteit Laaa( 1 ), Midden(2 , Hooa(3) 2,60-- Hooa 
T aak onzekerheid Herhalina individu Laaal1 \, Middenl2 , Hooal3l 1,77 Midden 

Herhalina team Laaa(1), Midden(2 , Hooa(3) 2,10 Midden 
Qpenheid team Laaa( 1 ), Midden(2 , Hooa(3) 2,43 056 Midden 

Vollediaheid Taakvollediaheid Laaal1 \, Middenl2 , Hooal3\ 3,00 0001 Hooa 
Afhankeliikheid Taakafhankeliikheid LaaQ(1 ), Midden(2 ' HOOQ(3) 2,57 0851 HoOQ 

Resultaatafhankeliikheid Laa11(1), Midden(2 ' HOOQ(3) 2,38 Midden 
Taxonomy Tesluk Pooled Niet1 0 , Wei 1 6,67% 

Seauential Niet1 0, Wei 1 667% Reciprocal I 
Reciprocal Niet1 0 , Wei 1 40,00% Intensive 
Intensive Niet1 0 , Wei 1 46 ,67% 

Autonomie PlanninQ Laag(1), Midden 2 , Hoog13 2,40 088 Midden 
Product Laag(1), Midden 2 , Hoog13 2,67 0.49 Hoog 
Mensen Laaa(1\, Midden 2 Hooa13 2,23 0.511 Midden 

Taak sianificantie Taak sianificantie Laaa(1\, Midden! 2, Hooa13 2,97 0.13 Hoog 
Orientatie Kennis KennislOl, Prestatiel1 l 0,87 Prestatie 
Volwassenheid Duideliikheid missie Laaa(1\, Midden(2 , Hooa(3) 2,43 0.82 Midden 

Coordinatie Laaal 1 \, Middenl2\, Hooal3l 2,33 0-• Midden 
Eenheid Laaal1 \, Middenl2 , Hooal3l 2,50 0.41 Hooa 

Tiidsdruk Tiidsdruk Laaal1 \, Midden(2\, Hooal3l 2,87 0..31'.1 Hooa 
Structuur Gemiddelde arootte Getal 6,98 7 personen 
Stiil leidinaaeven Qpdrachtstiil Niet(O), Wei 1) 0,00% 

Overtuig I 
OvertuiCJstiil Niet(O), Wei 1) 26,14% 
Participatiestiil Niet(O), Wei 1) 36 ,86% 

Participatie I 

DeleCJatiestiil Niet(O), Wei 1) 44,00% 
Delegatie 

Behulpzaamheid Behulpzaamheid Laa QI 11, Midden 2 , HOOQI 31 2,92 0 HooQ 
Betrokkenheid Betrokkenheid Laa QI 11, Midden 2 , HOOQl3 2,90 0 HooQ 
Rollen Duideliikheid Laag 11, Midden 2 , Hoog13 2,52 0 HOOQ 

Ga ten Niet(O), Wei 1 0,13 Nee 
Overlapping Niet(O), Wei 1) 0,20 Nee 

Doelen Duidelijkheid individu Laag 1 ), Midden 2), Hoog(3 2,70 OM Hoog 
Duidelijkheid team Laag( 1 ), Midden 2), Hoog(3 2,80 RA1 Hoog 
TvPe Leer Ol, Prestatie(1 l 0,93 Prestatie 

Feedback Duideliikheid individu Laaa(1 , Midden 2\, Hooa(3 2,37 8-All Midden 
Duideliikheid team Laaal1 , Midden 2\, Hooal3 2,30 0.'m Midden 
TvPe Leer Ol, Prestatiel1 l 0,50 Leer I Prestatie 

Structuur tvPe Functional NietiO\, Wei 1 0,00% 
Lightweight I 

Liahtweiaht Niet(O), Wei 1 53,57% 
Heavvweiaht Niet(O), Wei 1 32 ,14% 

Heavyweight I 

Autonomous Niet(O), We1(1) 14,29% 
Autonomous 

De resultaten warden hieronder per factor beschreven. lndien de standaard deviatie grater 
dan of gelijk is aan 0.75 dan zal in de onderstaande beschrijving een toelichting gegeven 
warden op mogelijke oorzaken van deze hoge standaard deviatie. lndien factoren op een 
andere wijze zijn geschaald dan laag, midden of hoog dan wordt dit bij het resultaat 
beschreven. Op deze manier is tot de volgende karakterisering van de development teams bij 
Prodrive gekomen. Tussen haakjes is de gemiddelde score weergegeven . 

Zowel de kennisdiversiteit (2 .97) als vaardigheidsdiversiteit (2.60) van de teams is 
gekarakteriseerd als hoog, de team diversiteit is daarmee hoog. Hoe grater de diversiteit van 
kennis en vaardigheden binnen het team hoe meer waarschijnlijk innovatie tot stand komt 
omdat meer perspectieven warden samengebracht (West, 2002). 

De taakonzekerheid van de teams is verdeeld in de mate van herhaling voor het individu, de 
mate van herhaling voor het team en de mate van openheid van het team . De mate van 
herhaling voor het individu en voor het team zijn gekarakteriseerd als midden (1 .77 en 2.10). 
Seide standaard deviaties zijn grater dan of gelijk aan 0.75, respectievelijk 0.75 en 0.97. Uit 
navraag bij verschillende willekeurig gekozen deelnemers blijkt de oorzaak te liggen bij het 
feit dat de mate van innovatie divers is over de verschillende projecten. Dit wordt ondersteund 
door de karakterisering van de projecten in de volgende paragraaf. De mate van openheid 
van het team , oak wel de gevoeligheid van het team voor haar omgeving is gekarakteriseerd 
als midden (2.43). Als onzekerheid varieert over de taken dan is het waarschijnlijk dat de 
volledigheid van de taakkennis oak zal varieren . Seide dimensies van taakonzekerheid , 
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herhaling en openheid, hebben invloed op de verwerving en daarmee de volledigheid van de 
taakkennis. De volledigheid van de taakkennis be"invloedt de positieve effecten van 
goalsetting (richting geven, inspanning verhoging en verhoging van de duur van de 
inspanning). Als de kennis minder volledig is dan is het waarschijnlijk dat individuen minder 
goed in staat zijn de benodigde cognitieve activiteiten (interpreteren, zoeken naar strategieen 
en selecteren strategie) die zich bevinden tussen goalsetting en prestaties effectief uit te 
voeren. 

De resultaten van de factoren afhankelijkheid, autonomie en taakvolledigheid worden 
gezamenlijk besproken. De volledigheid van de taak is gekarakteriseerd als hoog (3.00). De 
afhankelijkheid van de individuen binnen het team is verdeeld in de mate van 
taakafhankelijkheid en de mate van resultaatafhankelijkheid en er is gevraagd naar een 
indeling in de taxonomie van teamwork processen van Tesluk, Mathieu, Zaccaro & Marks 
(1997), weergegeven in Figuur 18. De volgende vraag is gesteld: "Welke structuur komt het 
meeste voor?". 

Pooled or Additive Sequential Reciprocal Intensive 
Wor1< Enters Team Wor1< Enters Team Wor1< Enters Team Wor1< Enters Team 

0 0 0 000 0()() 
Wor1< Leaves Team Wor1< Leaves Team Wor1< Leaves Team 

Wor1< Leaves Team 

Figuur 18: Taxonomie van teamwork processen (Tesluk et al. , 1997) 

De taakafhankelijkheid van de individuen binnen het team is gekarakteriseerd als hoog (2.57) 
en de resultaatafhankelijkheid als midden (2.38) met een standaard deviatie van 0.80. Na 
navraag bij verschillende willekeurig gekozen deelnemers blijkt de oorzaak van deze hogere 
standaard deviatie te liggen aan het verschillend interpreteren van de vraag. Het blijkt dat de 
teamleden redelijk onafhankelijk van het resultaat van andere teamleden de taak kunnen 
uitvoeren (laag/midden) maar alle ondervraagde teamleden geven aan dat de individuele 
resultaten samen doorslaggevend zijn in het resultaat van het team. Op deze wijze hebben 
de ge"interviewden onderscheid gemaakt tussen deze subfactoren. De werkelijke definitie van 
resultaatafhankelijkheid is echter: "De mate waarin groepsleden groepsdoelen, 
groepsfeedback en/of groepsbeloning krijgen" (Van der Vegt, Emans & Van de Vliert, 2000). 
Daarmee is het resultaat van de subfactor resultaatafhankelijkheid onbruikbaar en wordt dit 
verder niet meegenomen in het vervolg van deze analyse. De scores op de taxonomie van 
Tesluk et al. ( 1997) voor "pooled or additive", "sequential". "reciprocal" en "intensive" zijn 
respectievelijk 7%, 7%, 40% en 47%. Het teamwerk bij Prodrive past daarmee het best bij 
"reciprocal" en "intensive". Bij het type reciprocal is de flow van werk en activiteiten tussen de 
teamleden in een voorspelbare op en neer gaande manier over een periode van tijd. Bij het 
type intensive komt het werk bij de teamleden en zijn ze verantwoordelijk voor het vaststellen 
van een diagnose, het oplossen van het probleem en/of het samenwerken als een team voor 
het goed uitvoeren van de teamtaak. De mate van autonomie van het team is verdeeld naar 
de mate van beslissingsbevoegdheid over de planning, het product en de mensen. Deze 
scores zijn respectievelijk midden (2.40), hoog (2.67) en midden (2 .23). Afhankelijkheid, 
autonomie en taakvolledigheid zijn factoren welke van invloed zijn op de motivatie van teams 
en hebben een relatie met team effectiviteit. De interactie van autonomie en afhankelijkheid 
heeft effect op motivatie. De relatie tussen autonomie en motivatie zal positiever zijn naar 
mate de afhankelijkheid lager is (Janz, Colquitt & Noe, 1997). Naar mate het team meer 
autonoom is, is het meer waarschijnlijk dat de groep ideeen genereert en implementeert voor 
nieuwe of verbeterde producten. Een autonome groep is een relatief onafhankelijke 
organisatie unit, met verantwoordelijkheid (autonomie) voor een volledige taak, de taken van 
de leden zijn aan elkaar gerelateerd zodat samenwerking vereist is en er is overeenstemming 
over het product en de organ isatie (West, 2002). 
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De significantie van de taak van het team is gekarakteriseerd als hoog (2 .97). MacBryde & 
Mendibil (2003) geven een generieke set van factoren waar rekening mee gehouden moet 
warden tijdens het ontwikkelen van een team performance measurement system, taak 
significantie is hier een factor van. Zij doen geen uitspraken over de reden . In dit 
afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van een positieve relatie . Naar mate de significantie van 
de taak hoger is, is de motivatie van de team leden hoger (MacBryde & Mendibil , 2003). 

Voor het bepalen van de orientatie van het team is gebruik gemaakt van een classificering 
naar kennis of prestatie. Aan kennis is een score van 0 gekoppeld en aan prestatie een score 
van 1. De gemiddelde bij deze factor is 0.87 wat een orientatie naar prestatie weergeeft. De 
primaire orientatie van het team is gerelateerd aan goalsetting. Het doel van een leerdoel is 
het stimuleren van een werknemers zijn verbeeldingskracht, het deelnemen aan 
verkenningen en om buiten het bestaande kader te denken. Een prestatiedoel heeft echter 
als doel het vergroten van de inspanning en persistentie voor het behalen van het beoogde 
doel gebruikmakend van de beschikbare kennis (Seijts & Latham, 2005). 

De volwassenheid van de teams is verdeeld in de mate van duidelijkheid van de missie 
(gezamenlijk gedragen), de mate van coordinatie en de mate van eenheid. De scores zijn 
respectievelijk midden (2.43), midden (2.33) en hoog (2.50). De interactie van motivatie en 
volwassenheid heeft effect op het team proces. De relatie tussen motivatie en het team 
proces zal positiever zijn naar mate het team meer volwassen is. Teams met hoge waarden 
bij deze karakteristieken zijn minder tijd kwijt aan niet taak gerelateerde zaken als het 
onderhoud of de reorganisatie van rollen (Janz et al. , 1997). 

De tijdsdruk waaronder de teams werken is gekarakteriseerd als hoog (2.87). Tijdsdruk kan 
schadelijk werken voor teams met kenniswerkers omdat zij om moeten gaan met de 
com plexiteit (Janz et al. , 1997). De groep moet tijd krijgen gedurende de eerste fa sen van het 
innovatieproces, in een omgeving met weinig druk, voor het genereren van ideeen. Tijdens 
latere fasen van het innovatieproces is het waarschijnlijker dat de groep innovaties 
implementeert als de groepsleden druk, bedreiging en onzekerheid voelen wat gecreeerd 
wordt door agenten buiten de groep zolang deze factoren niet te groat zijn (West, 2002). 

De gemiddelde team grootte is zeven personen, met een range van vier tot tien personen . De 
grootte van het team is mede bepalend voor het transformatie proces van losse groep naar 
effectief team. Bij teams tussen de vier en zes personen gaat dit proces het snelst (Sheard & 
Kakabadse, 2002). 

Voor het karakteriseren van de stijl van leidinggeven, die geclassificeerd is naar de 
opdrachtstijl , de overtuigstijl , de participatiestijl of de delegatiestijl , is de volgende vraag 
gesteld: "Welke stijl komt het meeste voor?". De gemiddelde scores zijn respectievelijk 0%, 
26%, 37% en 44%. De laatste drie stijlen warden daarmee toegepast bij Prodrive. 
De behulpzaamheid van de teamleden naar elkaar toe is gekarakteriseerd als hoog (2.92) . 
Een factor voor het transformeren van een losse groep naar een effectief team is de stijl van 
leidinggeven. Sheard & Kakabadse (2002) onderscheiden de stijlen 'directive' en 'catalytic' 
voor respectievelijk een losse groep en een effectief team omdat het de groep is staat stelt 
als een geheel te functioneren. De keuze voor een onderscheid tussen de opdrachtstijl , de 
overtu igstijl , de participatiestijl en de delegatiestijl is gemaakt omdat deze naamgeving 
sprekender is. Verschuiving van opdrachtstijl naar delegatiestijl komt overeen met de 
verschuiving van 'directive' naar 'catalytic'. De betrokkenheid van de teamleden is 
gekarakteriseerd als hoog (2.90). MacBryde & Mendibil (2003) geven een generieke set van 
factoren waar rekening mee gehouden moet warden tijdens het ontwikkelen van een team 
performance measurement system , houding is hier een factor van. Zij doen geen uitspraken 
over de reden. In dit afstudeeronderzoek wordt uitgegaan van een positieve relatie. Naar 
mate de behulpzaamheid en betrokkenheid hoger zijn is de motivatie van de teamleden 
hoger. 

De rollen en verantwoordelijkheden binnen het team zijn geclassificeerd naar de mate van 
duidelijkheid. Daarnaast is er gevraagd of er gaten of overlappingen zijn in deze verdeling van 
rollen en verantwoordelijkheden . Antwoord mogelijkheden hierbij zijn ja en nee, aan nee is 
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een score van 0 gekoppeld en aan ja een score van 1 . De mate van duidelijkheid is 
gekarakteriseerd als hoog (2.52) en er zijn nauwelijks gaten of overlappingen, deze scores 
zijn respectievelijk 13% en 20%. Een factor voor het transformeren van een losse groep naar 
een effectief team is de duidelijkheid van de rollen en verantwoordelijkheden binnen de 
groep. In een losse groep is dit onduidelijk en zijn er gaten en overlappingen. Bij een effectief 
team zijn de rollen en verantwoordelijkheden overeengekomen en worden ze begrepen door 
alle individuen van de groep (Sheard & Kakabadse, 2002). 

De karakterisering van de doelen vindt plaats aan de hand van de mate van duidelijkheid op 
individueel niveau, de mate van duidelijkheid op team niveau en het type van de doelen. Voor 
het bepalen van het type doel van de teams is gebruik gemaakt van een classificering naar 
kennis of prestatie. Aan kennis is een score van 0 gekoppeld en aan prestatie een score van 
1. De gemiddelde score bij deze factor is 0.93 wat een orientatie naar prestatie weergeeft. De 
mate van duidelijkheid van deze doelen is zowel voor het individu (2. 70) als het team (2.80) 
als hoog gekarakteriseerd. Ook de karakterisering van de feedback vindt plaats aan de hand 
van de mate van duidelijkheid op individueel niveau, de mate van duidelijkheid op team 
niveau en het type van de feedback. Voor het bepalen van het type doel van de teams is 
gebruik gemaakt van een classificering naar kennis of prestatie. Aan kennis is een score van 
0 gekoppeld en aan prestatie een score van 1. De gemiddelde bij deze factor is 0.50 wat een 
orientatie naar zowel kennis als prestatie weergeeft. De mate van duidelijkheid van deze 
feedback is zowel voor het individu (2.37) als het team (2.30) als midden gekarakteriseerd. 
Het proces van goalsetting en feedback kan de effectiviteit van werknemers verbeteren. Seijts 
& Latham (2005) beschrijven vier mechanismen hiervoor. Ten eerst be'invloeden specifieke 
en uitdagende prestatiedoelen de focus, inspanning en persistentie van een werknemer. 
Daarnaast passen werknemers hun inspanningen aan de moeilijkheidsgraad van het doel 
aan en blijven ze zich inspannen totdat het doel bereikt is . Het vierde mechanisme heeft te 
maken met het cognitieve deel van goalsetting in plaats van het motiverende deel zoals de 
eerste drie. Voor de complexere taken van een individu stimuleert het stellen van doelen het 
ontwikkelen van taakstrategieen die gebaseerd zijn op de beschikbare kennis. Voor het 
verbeteren van prestaties door middel van goalsetting is feedback nodig. Het is voor een 
individu moeilijk effectief naar het doel te werken zonder zicht te hebben op de prestatie die 
gerelateerd is aan dat doel. Het is belangrijk dat werknemers weten waar ze staan tijdens het 
bereiken van het doel zodat ze kunnen vast stellen of ze harder moeten werken of ze de 
methode dienen aan te passen . Deze theorie heeft zijn beperkingen. Zo kan een doel van het 
individu in conflict zijn met die van het team of de organisatie. Het is belangrijk voor de 
effectiviteit van de organisatie dat deze doelen op een lijn liggen. 

Voor de laatste factor voor karakterisering van de development teams bij Prodrive is gebruik 
gemaakt van de typologie van Burgelman, Christensen & Wheelwright (2004). Zij 
onderscheiden vier typen development teams welke weergegeven zijn in Figuur 19. 
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Functional structure Lightweight project manager 

liaison (L) 

Area of strong PM influence 

Working level 
Project Manager (PM) 

PM's assistants 

Heavyweight project manager Autonomous project team 

Market 

PM 

Figuur 19: Type development teams (Burgelman et al. , 2004) 

De volgende vraag is gesteld: "Welke structuur komt het meeste voor?". De score op de 
functionele structuur, lightweigt project structuur, heavyweight project structuur en de 
autonome project structuur zijn respectievelijk 0%, 54%, 32% en 14%. De laatste drie 
structuren warden toegepast bij Prodrive. Wat dit betekend voor het managen van de 
prestaties bij Prodrive wordt weergegeven in de volgende paragraaf. Hier wordt het type team 
gekoppeld aan het type project. 

In Tabel 5 is te zien dat op bijna alle factoren hoog gescoord wordt . Uitzonderingen hierop 
zijn indicaties voor mogelijke knelpunten. Zo is de score van de volgende factoren 'midden ': 
taakonzekerheid , autonomie (planning en mensen), volwassenheid (duidelijkheid missie en 
coordinatie) en feedback. Deze karakterisering leidt tot de volgende mogelijke knelpunten. 

Mogelijk is het gebruik van goalsetting in deze situatie niet effectief (Hirst, 1987), 
omdat de taakonzekerheid is gekarakteriseerd als midden. Op het moment dat deze 
taakonzekerheid toeneemt is het waarschijnlijk dat de volledigheid van de taakkennis 
afneemt. Als de kennis minder volledig is dan is het waarschijnlijk dat teamleden 
minder goed in staat zijn de benodigde cognitieve activiteiten (zoals interpreteren, 
zoeken naar strategieen en het selecteren van een strategie) die zich bevinden 
tussen goalsetting en prestaties, effectief uit te voeren. 
Mogelijk is de mate van autonomie een knelpunt. De teams zijn verantwoordelijk voor 
een volledige taak maar hebben niet de volledige beslissingsbevoegdheid over de 
planning en de mensen. 
Twee subfactoren voor de volwassenheid van het team scoren 'midden', 
respectievelijk duidelijkheid missie en coordinatie. Dit kan betekenen dat het team 
niet snel genoeg volwassen wordt waardoor er onduidelijkheid bestaat over de missie 
en waardoor veel coordinatie vereist is . 
Mogelijk is het feedback proces niet duidelijk omdat deze scores voor het team en het 
individu 'midden' zijn . Daarnaast is het mogelijk onduidelijk of de feedback gericht is 
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op de eindresultaten of op de tussenresultaten en gedrag. Dit kan tot gevolg hebben 
dat de effectiviteit lager is omdat individuen en teams niet gericht werken aan de 
gestelde doelen . Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden weten de teamleden 
niet voldoende hoe de inspanningen resulteren in output die bijdraagt aan het 
realiseren van de doelstellingen waardoor het gedrag mogelijk niet tijdig aangepast 
wordt. 

2.3.4 Karakterisering projecten 
De project karakterisering vindt plaats aan de hand van een twee dimensionaal diagram dat is 
weergegeven in Figuur 20. Hierin warden projecten geclassificeerd naar mate waarin het 
product verandert (oak wel de mate van technologisch risico) en de mate waarin het productie 
proces verandert. Hierdoor zijn vijf type projecten te onderscheiden: 

Research and advanced development; 
Unique radical ; 
Platform or next generation; 
Enhancements, hybrids, and derivatives; 
Sustaining 

De middelste drie typen zijn commerciele productontwikkelprojecten. Zij leiden tot nieuwe 
producten en projecten. De sustaining projecten maken gebruik van dezelfde resources maar 
richten zich op het onderhouden of ondersteunen van de huidige producten of processen. Het 
verschil met het type research and advanced development is dat deze projecten de 
technische voorlopers zijn van een nieuw product en/of proces. Deze nieuwe concepten 
warden gevalideerd om later te ontwikkelen tot een commercieel product. 

Voor deze karakterisering zijn dezelfde personen als voor de team karakterisering 
ge·interviewd. Aan hen is gevraagd de projecten bij Prodrive te plaatsen in het diagram van 
Figuur 20. Het resultaat van deze analyse weergegeven in Figuur 21 . Het aantal malen dat 
een blok is genoemd is aangeven met de getallen in de blokken . Het is mogelijk dat een 
persoon meerdere of halve blokken aangeeft. Daarnaast is de kleur blauw donkerder naar 
mate het getal hoger is. 

Research and 
advanced 

development 

New 
core 

product 

Next 

Additional to 
product farrily 

Add-ons and 
enhancements 

Process changes 

New Next Single Tuning 
core generation dept. end 

process process upgrade incremental 

Unique 
radical 

Platfonn or next generation 

Enhancements, 
hybrids, and 
derivatives 

Sustaining 

Figuur 20: Definitie type development 
projecten (Burgelman et al. , 2004) 
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Figuur 21 : Resultaat project karakterisering 

Te zien is dater diversiteit bestaat tussen de projecten. Hoofdzakelijk vallen deze projecten 
onder een van de volgende drie typen : Unique/radical, Platform or next generation en 
Enhancements, hybrids, and derivatives. Oak is te zien dat productie proces minder intensief 
verandert dan het product. Dit betekend dat de variatie in het type teams dat beschreven is in 
de vorige paragraaf overeenkomt met de variatie in projecten. Wat niet getoetst is of het juiste 
type team gebruikt wordt voor het juiste type project. De lightweight team structuur kan het 
beste gebruikt warden voor Enhancement, hybrids en derivative projecten. De heavyweight 
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team structuur kan het best gebruikt warden voor platform or next generation projecten en de 
autonome team structuur voor de unique/radical projecten (Burgelman et al., 2004) . 

2.4 lnterne probleem analyse 

2.4.1 Aanpak 
Het doel van deze analyse is enerzijds het vaststellen van (kern)problemen van het 
development proces en anderzijds het valideren van de keuze voor dit afstudeeronderzoek en 
afbakening. De gebruikte methode is de stroom analyse van Porras (1987). Deze methode 
bestaat uit vijf stappen: het verzamelen van knelpunten , het kiezen van knelpunten , het 
leggen van relaties tussen de gekozen knelpunten, het opstellen van het stroomdiagram en 
een analyse van dit stroomdiagram . Deze stappen warden achtereenvolgens beschreven . 

2.4.2 Verzamelen knelpunten 
Voor het verzamelen van de knelpunten zijn dezelfde personen als voor de team en project 
karakterisering ge'lnterviewd (zie Tabel 3). Aan hen is gevraagd waar de problemen bij 
Prodrive zitten , water niet goed gaat, wat beter kan of wat ze graag anders willen zien . 
Omdat het tweede doel van deze analyse het valideren van de keuze voor dit 
afstudeeronderzoek inclusief afbakening is, wordt niet alleen gevraagd naar problemen 
binnen de development afdelingen maar oak naar problemen voor de gehele organisatie. Het 
resultaat van deze fase is een lijst van 80 knelpunten die gebruikt warden voor het vervolg 
van de analyse. 

2.4.3 Keuze knelpunten 
De verzamelde knelpunten zijn samengevoegd door middel van een iteratieslag. Vervolgens 
is per samengevoegd knelpunt berekend hoe vaak deze genoemd is tijdens de interne 
probleem analyse. Alie knelpunten welke meer dan een maal zijn genoemd, zijn 
meegenomen in het vervolg van deze analyse. Dit zijn de volgende 12 knelpunten : 

A. Er is onvoldoende aandacht voor het introduceren, begeleiden, opleiden (zowel intern 
als extern) en coachen van nieuwe mensen. 

B. Er is te weinig innovatie op het gebied van tooling, systemen, productiemiddelen 
en/of processen. 

C. Er is onduidelijkheid over de taken , verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
prioriteitstell ing. 

D. De projectplanning wordt niet gehaald, de projecten warden niet tijdig opgeleverd. 
E. Er is een gebrek aan goede informatievoorziening. 
F. De communicatiestructuur is onduidelijk. 
G. Er wordt te snel geschoven met capaciteit, mensen krijgen geen tijd voor het goed 

uitwerken van de oplossingen . 
H. De kwaliteit waarmee het project wordt opgeleverd is te laag. 
I. Er is geen structurele oplossing voor het customer service probleem en er wordt 

onvoldoende geleerd van de problemen die hier aan het licht komen. 
J. Er is een te snelle besluitvorming en er wordt te correctief of ad hoc gehandeld . 
K. Er wordt onvoldoende gestandaardiseerd en er is onvoldoende uniformiteit. 
L. Er wordt om de procedures heen gewerkt. 

2.4.4 Relaties gekozen knelpunten 
De volgende stap van de analyse is het bepalen van de relaties tussen de gekozen 
knelpunten . Per combinatie van knelpunten is gekeken naar de relaties waarbij de volgende 
vragen zijn te onderscheiden (Porras, 1987): 

1. Wordt het ene knelpunt veroorzaakt door het andere knelpunt? 
2. Is het ene knelpunt gerelateerd aan het andere zonder causaal verband? 
3. Is het ene knelpunt de oorzaak van het andere knelpunt en wordt deze tevens 

veroorzaakt door het andere knelpunt? 
4. Is er geen duidelijk verband tussen de beide knelpunten? 
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Door deze vragen te beantwoorden is per combinatie van knelpunten het bestaan van een 
relatie vast te stellen als mede de richting van deze relatie. lndien de vragen 2 en 3 met ja 
beantwoord werden zijn de relaties niet meegenomen in het resultaat. Enkel eenzijdige 
relaties zijn van belang voor deze analyse omdat dubbelzijdige relaties het vervolg van de 
analyse onnodig moeilijk maken (Porras, 1987). Het resultaat, de relaties tussen de 
knelpunten , is te vinden in 
Tabel 6. 

2.4.5 

Tabel 6: Causale relaties tussen gekozen knelpunten 
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B 
c 
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Opstellen stroomdiagram 
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Nadat de relaties tussen de gekozen knelpunten zijn bepaald is het mogelijk deze in een 
stroomdiagram te plaatsen door de knelpunten met blokken en de verbanden met pijlen weer 
te geven. Het stroomdiagram van Porras (1987) bevat naast deze relaties oak een verdeling 
van de knelpunten naar thema's. De originele thema's zijn "organizing arrangements", "social 
factors", "technology" en "physical setting". Bij het indelen van de knelpunten naar thema's is 
gestart met deze orig inele thema's. Tijdens het uitvoeren is echter gebleken dat de volgende 
thema's beter passen bij de gekozen knelpunten: structuren, stijlen , mensen, systemen en 
prestaties. Het resultaat van het opstellen van dit stroomdiagram is te zien in Figuur 22. 
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Figuur 22: Resultaat opstellen stroomdiagram 
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2.4.6 Analyse stroomdiagram 
De eerste stap van de analyse van dit stroomdiagram is het vaststellen van symptomen, 
problemen en kernproblemen, dit gebeurt als volgt (Porras, 1987): 

Symptomen hebben meerdere ingaande pijlen en weinig of geen uitgaande pijlen; 
Problemen hebben weinig ingaande pijlen en veel uitgaande pijlen; 
Kernproblemen hebben geen ingaande pijlen en een of meerdere uitgaande pijlen. 

Op deze manier zijn de symptomen, B, D, H, L, I, de problemen, F, J, G, Ken de 
kernproblemen A, C en E vastgesteld. Te zien is dat de symptomen binnen de thema's 
mensen, systemen en prestaties vallen. De problemen vallen binnen de thema's structuren, 
stijlen en mensen. De kernproblemen vallen binnen de thema's structuren, mensen en 
systemen . 

De volgende stap van de analyse is het vaststellen van probleemverhalen. Een 
probleemverhaal is een collectie van aan elkaar verbonden problemen welke samen als 
groep een meer complex probleem van de organisatie beschrijft (Porras, 1987). Door vanuit 
de symptomen de pijlen in tegengestelde richting te volgen zijn de probleemverhalen 
vastgesteld . De volgende probleemverhalen zijn te onderscheiden : probleemverhaal 
customer service en probleemverhaal project performance. In Figuur 23 zijn de vastgestelde 
symptomen (geel), problemen (blauw), kernproblemen (rood) en probleemverhalen (customer 
service paars en project performance oranje) grafisch weergegeven in het stroomdiagram. De 
twee probleemverhalen warden in de volgende paragrafen beschreven. 

Ill Kemprobleem 

Structuren 

D Probleem Osymptoom 

Stljlen Mensen 

(I) 

Probleemverhaal 
Customer Service 
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(B) 
Teweinig 

innovatie tooling 

~------------.,Geen structurele 
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weinig lering 

Figuur 23: Analyse Stroomdiagram 

Probleemverhaal 
Project Performance 

Prestatles 

Het probleemverhaal customer service begint bij symptoom I, dater geen structurele 
oplossing voor het customer service probleem is en er onvoldoende wordt geleerd van de 
problemen die hier aan het licht komen. Het customer service probleem zoals dat in de 
organisatie leeft wordt gezien als het niet tijdig kunnen verwerken van de door de klant retour 
gestuurde producten. Uit het stroomdiagram blijkt dat dit symptoom enerzijds een direct 
gevolg is van de kernproblemen "te weinig aandacht voor opleidingen" (A), "onduidel ijkheid 
over de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de prioriteitstelling" (C) en "gebrek 
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aan goede informatievoorziening" (E). Anderzijds leiden deze drie kernproblemen indirect tot 
dit symptoom via de volgende problemen: 

te snel schuiven met capaciteit (G); 
te snelle, ad hoc en/of correctieve besluitvorming (J). 

Het probleemverhaal project performance is complexer en bevat alle kernproblemen, 
problemen en symptomen met uitzondering van symptoom I. De uiteindelijke symptomen zijn 
het niet tijdig opleveren van de projecten en de te lage kwaliteit van de opgeleverde 
projecten. Oak in dit probleemverhaal zijn de kernproblemen "te weinig aandacht voor 
opleidingen" (A), "onduidelijkheid over de taken, bevoegdheden , verantwoordelijkheden en 
de prioriteitstelling" (C) en "gebrek aan goede informatievoorziening" (E). Belangrijk is het feit 
dat dit probleemverhaal de focus van dit afstudeerproject op het development proces 
(beschreven in paragraaf 1.4) ondersteunt. 

2.5 Externe analyse 

2.5.1 Aanpak 
Deze paragraaf beschrijft de externe analyse. Omdat Prodrive in opdracht van de klant een 
oplossing ontwikkeld is de klant een belangrijke factor in de beoordeling van de prestaties van 
Prodrive. Daarnaast zijn de meeste klanten van Prodrive grate professionele organisaties die 
mogelijk oak met het vraagstuk rand prestatiemanagement van development teams te maken 
hebben. Het doel van de externe analyse is daarmee enerzijds het vast stellen van mogelijke 
verbeterpunten voor de samenwerking van Prodrive met haar klanten en anderzijds het 
vinden van mogelijke oplossingsrichtingen voor het managen van de prestaties van 
development teams. Om dit te bereiken zijn interviews bij verschillende klanten afgenomen. 

2.5.2 Uitvoering 
Voor het realiseren van de bovenstaande doelen is een vragenlijst ontwikkeld die bestaat uit 
de drie onderdelen . Het eerste onderdeel bestaat uit de karakterisering van de teams en 
projecten van de desbetreffende klant. Deze karakterisering vindt plaats aan de hand van 
dezelfde factoren als gebruikt voor de interne karakterisering. Het doel van dit onderdeel is 
het vast stellen in welke mate de organisatie van de klant overeenkomt met de organisatie 
van Prodrive. Daarmee is het mogelijk de bruikbaarheid van de aangedragen oplossingen te 
toetsen. Het doel van het tweede deel van de vragenlijst is het verkrijgen van de mening van 
de ge·interviewde over prestatie management. De volgende vragen zijn gesteld: 

Welke factoren spelen een rol bij prestatiemanagement voor development teams? 
Welke aanpak van prestatiemanagement is geschikt voor development teams? 
Welke aanpak van goalsetting en feedback is geschikt voor development teams? 
Hoe kunnen de prestaties van development teams optimaal gemanaged warden? 

Het doel van het laatste onderdeel is het verkrijgen van de mening van de ge·interviewde over 
de mogelijke verbeterpunten van Prodrive. De volgende vraag is gesteld: 

Welke punten kan Prodrive verbeteren om haar prestaties te bevorderen? 
Deze vragen dienen als richtlijn ; tijdens de interviews was het mogelijk op bepaalde 
onderwerpen door te vragen. 

In totaal zijn 6 personen van drie verschillende klanten ge·interviewd. Deze personen 
vertegenwoordigen de volgende functies: Procurement Electrical, Projectleader Electronic 
Development, Director Electronic Development, Groupleader Electronic Development, 
Manager Mechatronics Innovation en Development Manager Digital Image Handling. Bij klant 
A en klant B heeft een interview plaats gevonden en de overige vier interviews zijn 
afgenomen bij klant C. Gekozen is verschillende klanten te betrekken bij dit onderzoek. 
Hiervoor is gekozen om het mogelijk te maken uitspraken te doen over de development 
teams en afdelingen heen. Deze teams en afdelingen werken voor verschillende klanten . 

2.5.3 Resultaten 
De resultaten warden beschreven aan de hand van de drie gestelde doelen . Het eerste doel 
is het vaststellen in welke mate de organisatie van de klant overeenkomt met de organisatie 
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van Prodrive. In Tabel 7 zijn de verschillen tussen de factoren voor team karakterisering van 
Prodrive en van de klant weergegeven, de grootste verschillen zijn rood gemarkeerd. 

Te zien is dat de verschillen tussen Prodrive en klant A het grootst zijn en wel op het gebied 
van taakonzekerheid (zowel mate van herhaling voor het individu als de openheid van het 
team), taakafhankelijkheid, mate van autonomie voor het product, de gemiddelde team 
grootte en de duidelijkheid van feedback op individueel en team niveau. Tussen klant B en 
Prodrive zit het grootste verschil in de mate van duidelijkheid van feedback op individueel en 
op team niveau, deze is lager voor klant B. Het grootste verschil tussen klant C en Prodrive is 
de team grootte, deze is gemiddeld 20 personen hoger voor klant C. Het type project dat klant 
A uitvoert is voor 66% platform or next generation en voor 33% enhancement projecten, voor 
klant B is geldt een verdeling van 2 maal 50% over dezelfde typen projecten en de projecten 
van klant C bevinden zich in alle categorieen . Deze verschillen zijn in vergelijking met 
Prodrive niet groot te noemen omdat Prodrive ook met diverse typen projecten te maken 
heeft met uitzondering van R&D projecten. Gezien het bovenstaande is gekozen de 
resultaten van klant A niet mee te nemen in het vervolg van deze externe analyse en de 
resultaten van klanten B en C wel. 

Tabel 7: Resultaten externe analyse: verschillen Klant - Prodrive 
Factor Subfactor Schaal Pro drive Kiani A Klant B Klant C Prodrive - Klant A Prodrive - Klant B Prodrive - Klant C 
Vereiste diversiteit Kennisdiversiteit Laaar1l. Midden(2J . Hooa1~1 2'ifl 3 3 2 fi7 -0 03 -003 03J 

Vaardiaheidsdivers~eit Laaam Middenl21 Hoonr<1 28'.I 3 3 2£i -0 40 -0 40 -OD7 
Taak onzekerheid Herhalina individu Laaa(1). Middenl2J. Hoonrn 1 77 3 2 1 -0 23 043 

Herhalina team Laaof11 Midden(2). Hooo131 210 25 3 117 -0 40 -O !ll 093 
Ooenheid team Laaam. Middenl2J. Hoonrn 2 43 1 3 3 -0 57 -0.57 

'Vollediaheid Taakvollediaheid Laaa(1). Midden(2J, Hooarn 300 3 2 217 ODO 1 OD 093 
Afhankeliikheid Taakafhankeliikheid Laaam Middenl21, Hoonrn 257 1 3 2£7 -0 43 -0,10 

Resultaatafhankeliikheid Laaa(1). MiddenQJ. Hoonrn 238 3 3 2£7 -0 62 -0 62 -0.21 
Taxonomv Tesluk Pooled Niel(!)), Wel(1) 007 0 0 0 17 0 07 007 -0 10 

Seauential NieUO\.Wetr1l 0 07 0 0 ODO 0 07 0 07 007 
Reciprocal Niel(!)) , Wel(1) 040 0 0 om 0 40 0 40 040 
Intensive Nietn Welf11 0 47 1 1 0 <- -0 53 -0 53 -037 

Autonomie Plannina Laaa 1 Midden l. Hooni 2 40 3 3 1 ;r -0 8'.I -0 8'.I 0,9) 
Product Laaa 1 Midden J. Hooo1 267 1 2 2 0 67 017 
Mensen Laao11 Midden l Hoon1 2Z 2 2 1 JI 0 y. 0,23 057 

Taak sianificant ie Taak sianifican1ie Laaa11 Midden 1. Hoon1 2,9; 3 3 2 l' -003 -003 063 
Orientatie Kennis Kennisllll Prestatie(1) 087 1 1 0,83 -0 13 -0 13 0,03 
Volwassenheid Duideliikheid missie Laaam. Middenl2l. Hoonr<1 243 3 3 2T- -057 -0.57 010 

Coordinatie Laaa(1) . Midden(2J. Hooarn 233 1.5 3 2[I 093 -0 67 033 
Eenheid Laaam Middenl21 Hoonr<1 2.51: 25 3 2 " ODO -050 om 

Tiidsdruk Tiidsdruk Laaar1l . Middenl2l. Hoonrn 287 25 3 3fT 0 37 -0 13 -0 13 
Structuur Gemiddelde grootte Getal 600 15 8 27 17 -1 02 
Stiil leidinaaeven Oodrachts1iil Nieti!ll WelC1J ODO 0 0.00 ODO ODO ODO 

Overtuiasli"I Niet(!J) Wel(1 J 0.21i 0.5 ODO 0.26 -0.24 0';11; 
Participatiesti"I Niet(!J) We1(1) 037 0.5 05C 0 37 -0 13 -0 13 
Deleaatiestiil Nieti!ll Welt1 J 0 44 0 0" 0 44 0 44 -0 06 

Behulozaamheid Behulozaamheid Laaar1l. MiddenQJ. Hooarn 2.!n 3 3 2£7 -0 08 -0.08 O?'i 
Betrokkenheid Betrokkenheid Laaam Middenl21 Hoonr<1 200 3 25 2,.. -0 10 0 40 007 
Rolf en Duideliikheid Laaar1l. MiddenQJ. Hoonrn 2.5'.l 3 3 2" -0 48 -0 48 0 n: 

Gaten Niet(!J) Wel(1) 013 0 0 Ox 013 013 -02£ 
Overtaooina Nietllll We1(1 J 0,20 0 0 0£7 0,20 020 -0 47 

Doelen Duideliikheid individu Laaar1l . MiddenQJ . Hooar.11 270 3 3 2m -0 3J -03J -0 13 
Duideliikheid team Laaa111 , Middenl21, Hoonl'I\ 2 Ell 3 3 2"" -020 -020 -0 03 
Tvoe Lee~ Prestatie(1 J 0.9: 05 1 0 83 0 43 -0 07 0,10 

Feedback Duideliikheid individu Laag1 1), MiddenQJ. Hoool31 237 1 1 2.33 003 
Duideliikheid team Laaa1 11. Midden12l. Hoonr<i 23J 1 1 2 .,_ -0 03 
Tvoe Lee~ Prestatie(1) 050 1 0.5 0.61 -0 50 ODO -0 17 

Structuur tvoe Functional Nietllll Welf11 ODO 0 0 o.oc ODO ODO ODO 
Liahtweiaht Niet(!JJ Wel(1J 054 0 0 o.oc 0 54 0 54 054 
Heavvweiaht Niet(!J) Wel(1 ) 032 05 1 OH' -0 18 -0 68 -0 51 

I Autonomous Nietllll We lC1 1 0 14 05 0 017 -0 36 014 -0,02 

Het doel van het tweede deel van de vragenlijst was het verkrijgen van de mening van de 
ge·interviewde over prestatie management. Gevraagd is naar de factoren welke een rol 
spelen, de aanpak van prestatiemanagement en naar goalsetting en feedback volgens de 
klant. Deze vragen hangen sterk samen en de resultaten worden gezamenlijk in deze alinea 
beschreven . Door de ge-interviewden zijn veel factoren beschreven die van invloed zijn op de 
prestaties van de development teams, bijvoorbeeld: de risico's van het project, de planning, 
de medewerkers (competenties), de techniek, het budget en de omgeving. Op een aantal van 
deze factoren is teruggekomen tijdens het bespreken van de mogelijke aanpak van prestatie 
management. De volgende onderdelen zijn genoemd: 

Project reviews waarbij de klant betrokken wordt 
Dit staat voor het frequent reviewen van de projecten waarbij de juiste personen (o.a. 
projectleider en technologisch architect vanuit Prodrive) betrokken zijn en waarbij de 
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juiste zaken besproken warden (niet alleen techniek maar oak kwaliteit, logistiek, 
kosten, planning etc.). 
Competentie management 
Dit staat voor het goed introduceren, opleiden en coachen van de projectleden. Oak 
het plannen van deze capaciteit op competentieniveau speelt hier een rol ; welke 
competenties bezit de afdeling of een persoon nu, welke competenties zijn in de 
toekomst nodig en hoe warden deze competenties verkregen? 
Goalsetting en feedback 
Dit staat voor het stellen van doelen en het geven van feedback op deze doelen. Oak 
op dit vlak is het belangrijk niet alleen te focussen op de techniek. 
Project evaluaties waarbij de klant betrokken wordt 
Dit staat voor het evalueren van de projecten . Dit is een belangrijk leermoment voor 
de projectleden waardoor herhaling van fouten voorkomen kan warden. 

Belangrijke toevoeging aan het bovenstaande is dat de klant frequent reviewen, coachen en 
het stellen van doelen, frequenties aangeeft die van maandelijks tot dagelijks varieren . Door 
het formuleren van korte termijn doelstellingen (dagelijks ofwekel ijks), wat leidt tot zowel 
horizontale als verticale afstemming, wordt getracht de prestaties te verbeteren . 

Het doel van het laatste onderdeel is het verkrijgen van de mening van de ge·lnterviewden 
over de mogelijke verbeterpunten van Prodrive. Alie verbeterpunten die meer dan een maal 
zijn genoemd zijn opgenomen in de onderstaande lijst: 

M. De klanten warden te weinig betrokken en opgezocht. 
De klant geeft aan de wens te hebben vaker betrokken te warden bij de reviews van 
de projecten. Daarnaast is het onderwerp van de reviews nu vaak alleen technisch . 
Een verbeterpunt is het uitbreiden van deze focus met andere factoren zoals 
logistiek, de planning en kosten . Daarnaast mag de klant vaker opgezocht warden 
door zowel de projectleiders, accountmanagers en het management, zodat 
problem en eerder warden gesignaleerd en het mogelijk wordt de strategie beter op 
elkaar af te stem men. 

N. Er wordt te informeel omgegaan met de klanten. 
De klant geeft aan dat Prodrive de klant harder mag aanspreken op haar 
verantwoordelijkheden. Voorbeelden zijn: projecten alleen starten na ontvangst van 
de order of projecten alleen afsluiten na een officiele evaluatie zodat altijd een project 
evaluatie met de klant wordt uitgevoerd . Oak mag Prodrive agressiever escaleren 
indien afspraken niet warden nagekomen, meer focus leggen op het bevriezen van 
de specificaties en een bredere focus dan alleen op techniek sterker afdwingen bij de 
kl ant. 

0. De kwaliteit van de producten gaat achteruit. 
Door snelle groei van Prodrive zijn er veel nieuwe I jonge mensen waardoor er geen 
goede balans is tussen nieuwe en ervaren medewerkers. Daardoor is er oak 
onvoldoende tijd voor coaching van uit de ervaren medewerkers. Daarnaast wordt 
weinig met de feedback van de klant gedaan, een bijvoorbeeld is het invoeren van 
een visuele inspectie op prototypes waardoor veel fouten op prototypes voorkomen 
kunnen warden . Deze factoren hebben te maken met het achteruit gaan van de 
productkwaliteit. 

2. 6 Beschrijving ontwerp opdracht 

2.6.1 Aanpak 
Om tot de specifieke ontwerp opdracht te komen zijn eerste de conclusies die betrekking 
hebben op de verschillende analyses beschreven. Vervolgens zijn de mogelijke oplossingen 
vastgesteld waarna een onderbouwde keuze is gemaakt. Dit leidt tot de beschrijving van de 
ontwerp opdracht. 
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2.6.2 Conclusies analyses 
De eerste stap om tot de ontwerp opdracht te komen was het koppelen van de interne en 
externe analyses. Dit is gedaan door het stroomdiagram van Figuur 23 uit te breiden met een 
zesde thema: Klanten . Dit thema bevat de door de klant genoemde verbeterpunten: 

M. De klanten warden te weinig betrokken en opgezocht. 
N. Er wordt te informeel omgegaan met de klanten . 
0. De kwaliteit van de producten gaat achteruit. 

Naast het toevoegen van dit thema en de verbeterpunten aan het stroomdiagram zijn de 
relaties gelegd tussen deze verbeterpunten en de symptomen binnen het thema Prestaties. 
Er is kozen om alleen tussen deze punten relaties te leggen omdat de klant Prodrive 
beoordeelt op haar prestaties, waardoor dit de meest relevante relaties zijn . De relaties zijn 
weergegeven in label 8. 

Tabel 8: Relaties thema's Prestaties en Klanten 
D 
H 
M 

1----+--

N -+ 

0 +

D H M N 0 

Vervolgens was het mogelijk de symptomen, problemen en kernproblemen vast te stellen op 
de wijze zoals beschreven in paragraaf 2.4.6. Hierdoor zijn de kernproblemen M en N en 
symptoom 0 vastgesteld. Het resulterende stroomdiagram is weergeven in Figuur 24. In dit 
figuur is oak de groei van Prodrive opgenomen als overkoepelende factor omdat deze factor 
een grate invloed heeft op de factoren in het diagram . 

• Kemprobleem Pro bleem O symptoom 
Probleemverhaal 
Customer Service 

(L) 

oi:::::~'>-+-+-+------+-+< 

(I) 
~-----Pr----+1Geen structureJe 

oplossing CS 
weiniglering 

Probleemvertlaal 
Project Performance 

Figuur 24: Stroomdiagram inclusief thema Klanten 

Uit de situatie analyse blijkt dat zowel de kennisdiversiteit als vaardigheidsdiversiteit van de 
teams hoog is. Het gebruik van multifunctionele teams door Prodrive past bij deze conclusie. 
De taakonzekerheid bij Prodrive is gemiddeld en varieert over de projecten . Hirst (1987) geeft 
aan dat in situaties met een hoge taakonzekerheid het stellen van resultaatdoelen niet 
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effectief is terwijl het in situaties waar taakonzekerheid laag is het wel effectief is. Naast deze 
gemiddelde taakonzekerheid hebben de teams een volledige taak en bijpassende autonomie 
(midden voor plann ing en mensen en hoog voor het product). De focus van de teams en haar 
doelen is duidelijk gericht op het leveren van prestaties. Het stellen van specifieke moeilijke 
resultaatdoelen en het geven van feedback hierop is daarmee een geschikte methode voor 
prestatiemanagement van de development teams bij Prodrive. Hierbij dient wel rekening 
gehouden te worden met de taakonzekerheid en taakafhankelijkheid . De stijl van 
leidinggeven is divers . Enkel de opdrachtstijl wordt niet toegepast. Deze stijl past ook niet bij 
het type teams dat Prodrive toepast, de filosofie en cultuur of de mate van autonomie. Er zijn 
verder geen problemen geconstateerd op het gebied van behulpzaamheid en betrokkenheid, 
en de significantie van de projecten is hoog. Verder is te zien dat het type teams goed past bij 
het type projecten van Prod rive. Wat echter niet is geanalyseerd is het juist toepassen van de 
teams per project. De volgende aanbeveling kan gedaan worden (Burgelman et al. , 2004): 

Voor projecten met een benodigde diepe technische excellentie is de functionele 
structuur het meest geschikt. 
Voor projecten met een benodigde bijzondere oplossing op systeemniveau, zoals 
typisch het geval is bij new platform or new generation producten is de heavyweight 
project team structuur het meest geschikt. 
Voor het ontwikkelen van afgeleide producten en verbeteringen van producten is de 
leightweight project team structuur het meest geschikt. Dit team bevat vaak de minder 
ervaren en jongere medewerkers. 
Voor de ontwikkeling van radicaal nieuwe producten is de autonome team structuur 
het meest geschikt. 

Daarnaast valt op uit de situatie analyse en de interne probleemanalyse dat de tijdsdruk 
waaronder gewerkt wordt hoog is. Dit hoeft echter geen probleem te zijn zolang deze niet te 
hoog is. Verder valt op dat de duidelijkheid van de feedback lager is dan de duidelijkheid van 
de doelen, hetgeen aansluit bij kernprobleem F: het gebrek aan goede informatie voorziening . 

2.6.3 Mogelijke oplossingen 
De volgende stap is het bepalen van mogelijke oplossingen. Deze oplossingen richten zich op 
het wegnemen van kernproblemen . Dit is het meest effectief omdat deze kernproblemen 
leiden tot problemen die vervolgens leiden tot symptomen (Porras, 1987). Uit de interne 
probleem analyse zijn twee probleemverhalen ontstaan. Aan het probleemverhaal customer 
service werd al actief gewerkt aan de oplossing door het opzetten van een Quality Assurance 
afdeling. Hierdoor is dit geen onderdeel geworden van de ontwerp opdracht. 

De eerste mogelijke oplossing is het ontwerpen van een competentie management structuur. 
Dit bevat het bepalen van de gewenste competenties per individu en per team, het bepalen 
van de methoden voor het verkrijgen of ontwikkelen van deze competenties en het plannen 
en monitoren van dit proces over de tijd. Deze oplossing beoogt het wegnemen van de 
volgende kernproblemen: 

A. Er is onvoldoende aandacht voor het introduceren, begeleiden, opleiden (zowel 
internals extern) en coachen van nieuwe mensen. 

C. Er is onduidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
prioriteitstel ling. 

Deze oplossing wordt ondersteund door de resultaten van het literatuuronderzoek en de 
externe analyse. Sheard & Kakabadse (2002) geven onder andere aan dat het selectie 
proces van teamleiders zal moeten plaats vinden door gebruik te maken van professionele 
criteria, gevolgd door een persoonlijk opleidingsprogramma. Ook een effectief mechanisme 
voor werklast/capaciteit balancering is vereist. Een voorbeeldcompetentie voor teamleiders is 
het ondersteunen van het team . Teams met intensieve ondersteuning van de teamleider 
transformeren sneller van een losse groep naar een effectief team dan teams met een 
"hands-off' teamleider. De goede communicatie die samen gaat met intensieve 
ondersteuning leidt tot het ontwikkelen van een goede sociale structuur die het team 
ondersteunt. Sheard & Kakabadse (2002) geven verder aan dat het belang van kwalitatief 
goed teamleiderschap niet genoeg benadrukt kan worden . Dit bevordert de bekwaamheid en 
de snelheid voor het vormen van een effectief team. Naast deze competenties van de 
teamleider is het van belang alle benodigde competenties van het team goed te managen in 
de tijd . Deze oplossing is ook door de klant genoemd en staat volgens de klant voor het goed 
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introduceren, opleiden en coachen van de projectleden. Oak het plannen van deze capaciteit 
op competentieniveau speelt hier een rol ; welke competenties bezit de afdeling of een 
persoon nu, welke competenties zijn in de toekomst nodig en hoe warden deze competenties 
verkregen. 

De tweede mogelijke oplossing is het ontwerpen van een goalsetting en feedback structuur. 
De klant dient betrokken te warden bij dit ontwerp proces omdat zij een belangrijke factor zijn 
bij de bepaling van de prestaties van Prodrive. Uit de conclusies beschreven in de vorige 
paragraaf blijkt dat het stellen van specifieke moeilijke resultaatdoelen en het geven van 
feedback hierop een geschikte methode is. Hierbij dient wel rekening gehouden te warden 
met de taakonzekerheid en taakafhankelijkheid. Het doel is het wegnemen van de volgende 
kernproblemen: 

E. Gebrek aan goede informatievoorziening. 
M. De klanten word en te weinig betrokken en opgezocht. 
N. Er wordt te informeel omgegaan met de klanten . 

Deze oplossing wordt ondersteund door de resultaten van het literatuuronderzoek en de 
externe analyse. Goalplanning is een mogelijke methode van de deze oplossing. 
Goalplanning is het proces waarbij de hoofddoelstellingen warden verdeeld in subdoelen. 
Sheard & Kakabadse (2002) geven onder andere aan dat het goalplanning proces in de 
initierende fasen van het team een effectieve methode is voor het transformeren van een 
losse groep naar een effectief team . Door alle teamleden te laten deelnemen aan dit proces 
wordt het houden van goalplanning sessies effectiever. Prodrive kan formele goalplanning 
sessies houden voor het verdelen van de hoofddoelen in subdoelen. Daarnaast geven 
Sheard & Kakabadse (2002) aan dat externe reviews van de team prestaties na het behalen 
van een belangrijke milestones de transformatie faciliteert. De milestone en het proces om tot 
die milestone te komen warden gereviewd door een formele groep collega's. De teamleider 
en de teamleden krijgen daardoor bondige constructieve feedback. De externe review 
momenten zouden tijdens de goalplanning sessie moeten warden vastgelegd . Oak de 
resultaten van de externe analyse ondersteunen deze oplossing door middel van goalsetting 
en feedback, het uitvoeren van project reviews en project evaluaties waarbij de klant 
betrokken wordt. 

2.6.4 Beschrijving ontwerp opdracht 
In de vorige paragraaf zijn twee mogelijke oplossingen gepresenteerd voor het wegnemen 
van de vastgestelde kernproblemen: competentiemanagement en goalsetting en feedback . 
Om tot de ontwerp opdracht voor dit afstudeeronderzoek te komen hebben meerdere 
discussies plaats gevonden met de TU/e begeleiders, bedrijfsbegeleider en het management 
van Prodrive B.V. Tijdens de discussies is rekening gehouden met de mogelijkheid om de 
oplossingen te ontwerpen, implementeren en evalueren binnen de resterende 
afstudeertermijn van drie maanden. 

Gekozen is de ontwerp opdracht te richten op de tweede oplossing, goalsetting en feedback . 
Op het moment dat gestart werd met het vaststellen van de ontwerp opdracht werd binnen de 
ontwikkelafdelingen gewerkt met het ontwikkel proces uit Figuur 11. Binnen dit proces zijn 
zowel interne als externe reviews (feedback momenten) gedefinieerd. Daarnaast heeft 
Brouwers (2006) een feedback methode voor het financieel voorspellen en volgen van 
projecten ontwikkeld wat nag ge·lmplementeerd moet warden . De ontwerp opdracht diende 
hierop een toevoeging te zijn , diende binnen drie maanden afgerond te kunnen warden en 
diende onderzoekend van aard te zijn. 

Gezien de bovenstaande eisen omvat de ontwerp opdracht: 
"Het ontwerpen, realiseren (pilot) en evalueren' van een meetinstrument voor de perceptie van 
team/eden en klanten over de projectvoortgang met betrekking tot de doe/stellingen en 
prioriteitstelling daarvan als hulpmiddel voor de besluitvorming van project/eiders alsmede het 
vaststellen van mogelijke interventies." 
Aan de hand van deze ontwerp opdracht zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

4. Is het mogelijk de perceptie van teamleden en klanten met betrekking tot het project 
juist te meten? 
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5. Is het mogelijk om door middel van het plegen van concrete interventies de 
percepties van teamleden en klanten te be"invloeden? 

6. Is het meetinstrument met betrekking tot de perceptie van teamleden en klanten een 
toevoeging aan de bestaande middelen voor de sturing van projecten? 

Het ontwerp, de realisatie en de evaluatie warden in de volgende hoofdstukken beschreven . 
Daarna warden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd . 
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3 Ontwerp 

3.1 Aanpak 
Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het onderzoek om beantwoording van de 
onderzoeksvragen mogelijk te maken . Voor deze beantwoording is een quasi-experimenteel 
onderzoek opgezet op basis van een pretest-posttest design . Cook & Campbell (1979) geven 
een pretest-posttest onderzoek voor een groep weer zoals in Figuur 25. Bij dit type onderzoek 
wordt eerst een observatie ( 0 1) gedaan bij een groep person en (de pretest), op deze groep 
warden vervolgens interventies gepleegd (X) en vervolgens wordt een tweede observatie ( 0 2) 

gedaan (de posttest). Bij dit afstudeeronderzoek waren vier projecten betrokken waarbij per 
project verschillende interventies zijn gepleegd. Dit is weergegeven in Figuur 26. 

Project 1 01 x1 02 

Project 2 03 x2 04 

Project 3 05 X3 06 

01 x 02 Project 4 07 X4 08 

Figuur 25: Pretest-Posttest onderzoek Figuur 26: Pretest-Posttest onderzoek Prodrive 

Dit onderzoek is quasi-experimenteel omdat het een experiment betreft waarbij de personen 
niet willekeurig verdeeld zijn over de groepen/projecten (Cook & Campbell, 1979). 

Gekozen is om de vier projectleiders die deelnemen aan dit onderzoek oak te laten 
participeren in de ontwikkeling van het meetinstrument. Daarom wordt eerst de onderbouwing 
gegeven voor de keuze van de projecten, daarna wordt de ontwikkeling van het 
meetinstrument beschreven en tot slot wordt aangegeven hoe de meetresultaten gebruikt 
kunnen warden bij de keuze voor het plegen van interventies. 

3.2 Keuze projecten inclusief motivatie 
In overleg met de managers van de design afdelingen van Prodrive (DOG en MSG) is 
gekozen de projecten uit label 9 te betrekken bij dit onderzoek. 

lb 19 K a e euze b etro kk en proiecten 
Project Kl ant Project/eider Fase Afdeling 
1 1 1 Voor Project Kick-Off MSG 
2 2 2 Na Project Kick-Off MSG 
3 2 3 Voor Project Kick-Off DOG 
4 3 4 Na Project Kick-Off DOG 

Getracht is zoveel mogelijk variatie aan te brengen tussen de gekozen projecten. Keuze 
criteria waren verschil in afdelingen, in projectleiders in klanten en verschil in de fase van het 
project. Hiervoor is gekozen om mogelijk uitspraken te kunnen doen over het juist meten van 
de percepties in verschillende situaties. In label 9 is te zien dat door de keuze van deze 
projecten drie verschillende klanten en vier verschillende projectleiders zijn betrokken. 
Daarnaast bevinden de projecten zich voor of na de "Project Kick-Off' fase van het project en 
warden twee projecten per afdeling betrokken . 

Na het selecteren van de bovenstaande projecten zijn de projectleiders benaderd over 
betrokkenheid bij dit afstudeeronderzoek. Alie projectleiders hebben aangegeven graag mee 
te willen werken en hebben aangegeven ge"interesseerd te zijn naar de uitkomsten van dit 
onderzoek. Ze hebben aangeven te vertrouwen in de toegevoegde waarde van deze 
perceptie metingen en feedback. 
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Tijdens deze gesprekken is gediscussieerd over het al dan niet anoniem presenteren van de 
meetwaarden aan de projectleiders. Door dit te doen is het mogelijk dat betrouwbaarheid van 
de resultaten te vergroten. Anderzijds is het hierdoor niet meer mogelijk op individueel niveau 
interventies te plegen. Omdat dit mogelijk moet zijn is gekozen de meetwaarden van zowel de 
interne als externe metingen niet anoniem terug te koppelen aan de projectleiders. 

3.3 Ontwikkeling meetinstrument 
Nadat de keuze voor de vier projecten definitief was kon gestart warden met de ontwikkeling 
van het meetinstrument. De vier betrokken projectleiders participeren in de ontwikkeling 
omdat dit een van de succesfactoren blijkt te zijn bij de implementatie van een 
prestatiemanagement systeem (De Vries, 2007). Het onderzoeksmodel uit Figuur 27 is 
gebruikt voor de ontwikkeling. De codering bij de pijlen wordt in de volgende paragrafen 
gebruikt voor het koppelen van de vragen aan dit onderzoeksmodel. 

Legenda: OMA t/m OMK staat voor Onderzoeksmodel onderdeel A t/m onderdeel K 

Intern Extern 

OMH ~ / ' ~ 

Team - Projectleider 
~ OMI OMA: Doelstellingen prioriteit OMG . I 

I 
OMB: Doelstellingen korte tennijn ~ I Kiani 
OMC: Doelstellingen lange tennijn ~ 

OMJ • OMO: Risico's 
~ OMF I 

lndividu 
~ 

OME: Resources 
~ 

~ OMK '-

Figuur 27: Onderzoeksmodel voor ontwikkeling meetinstrument 

In dit onderzoeksmodel staat de projectleider centraal omdat het meetinstrument ontwikkeld 
is als hulpmiddel voor de besluitvorming van de projectleider. Hij is verantwoordelijk voor het 
stellen van de prioriteiten met betrekking tot de doelstellingen en het behalen van de korte en 
lange termijn doelstellingen . Hiervoor heeft de projectleider beschikking over verschillende 
resources (mensen en materialen) waarmee hij de risico's van het project dient te managen. 
Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden communiceert de projectleider met de klant, 
met het team en de individuele teamleden . Om de perceptie over de projectvoortgang met 
betrekking tot de doelstellingen en prioriteitstelling te meten warden twee vragenlijsten 
ontwikkeld ; een voor het uitvoeren van externe metingen en een voor interne metingen. De 
ontwikkeling hiervan wordt achtereenvolgens besproken. 

3.3.1 Vragenlijst externe meting 
Voor de ontwikkeling van de vragenlijst voor de externe meting is minimaal een vraag 
geformuleerd voor de onderdelen OMA t/m OMG van het onderzoeksmodel dat weergegeven 
is in Figuur 27. Ook voor de kernproblemen resulterende vanuit de externe analyse is 
minimaal een vraag geformuleerd. Dit zijn de gevonden kernproblemen uit Figuur 17: 
M. De klanten warden te weinig betrokken en opgezocht. 
N. Er wordt te informeel omgegaan met de klanten. 

Naast deze input is een meeting georganiseerd met vier interne projectleiders. Tijdens deze 
meeting hebben zij aangegeven ge·interesseerd te zijn in de perceptie van de klant over de 
volgende onderwerpen : 
PLA. De perceptie over de voortgang en prioriteit met betrekking tot de doelstellingen 

kwaliteit, logistiek, technologie en kosten . 
PLB. De perceptie over het vertrouwen met betrekking tot de voortgang, de project aanpak, 

het team , de leverancier (Prodrive), het project in het algemeen en het behalen van 
de korte en lange termijn doelstellingen . 

PLC. De perceptie over de inschatting van de risico's; welke dit zijn en hoe groot deze zijn . 
PLO. De perceptie over de tevredenheid met betrekking tot de betrokkenheid . 
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Oak over deze onderwerpen is minimaal een vraag geformuleerd. De codering wordt gebruikt 
voor het koppelen van deze onderwerpen aan de vragen. Met behulp van deze input is de 
vragenlijst die weergegeven is in Figuur 28 ontwikkeld. 

Naam: 
Functie: 
Project: 

(/) 
c --Q) 

(/) 
(/) Q) c c c Q) (/) Q) 0 Q) c Q) .::&. c Q) c ::" 0 Q) 0 Qi .... ~~ 
Q) E (.) (.) 
Q) C1l 0 0 
N I- zz 

1 lk heb er vertrouwen in dat Prodrive de eerst volgende doelstelling 
0 0 0 (milestone) van dit project zal behalen. 

2 lk heb er vertrouwen in dat Prodrive de eind doelstellingen van dit project 
0 0 0 

zal behalen. 
3 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de risico's van dit 

0 0 0 project effectief manaQed. 
4 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de resources 0 0 0 (mensen en materialen) van dit project effectief manaQed. 
5 lk vind dat wij als klant voldoende betrokken worden bij de reviews van dit 

0 0 0 project. 
6 lk vind dat wij als klant voldoende mogelijkheden hebben om invloed uit te 

0 0 0 oefenen op dit project. 
7 lk vind dat wij als klant voldoende ge"lnformeerd worden met betrekking tot 

0 0 0 
dit oroiect. 

8 lk vind dat de projectleider van Prodrive voldoende aandacht heeft voor alle 0 0 0 
doelstellinaen van dit oroiect. 

9 lk vind dat er voldoende contact is tussen het management I de directie van 
0 0 0 

ons en Prodrive. 
10 lk vind dat de projectleider van Prodrive ons voldoende aanspreekt op onze 

0 0 0 verantwoordelijkheden. 

(/) 
c 
Q) 
Q) (/) 

.::&. c 
::" Q) 

Qi Q) 
.... 

E Q) 
C1l Q) 

I- N 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

11 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 
deze op dit moment volQens u zouden moeten ziin . 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op te 
leveren oroducten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Kosten (De kosten van de op te leveren producten en I of van het project) 

TOTAAL 100 
12 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 

deze op dit moment volQens u daadwerkelijk zijn. 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op te 
leveren producten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Kosten (De kosten van de oo te leveren oroducten en I of van het project) 

TOTAAL 100 
Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

Figuur 28: Vragenlijst extern 

Belangrijk is dat voor elke input minimaal een vraag is geformuleerd . De relaties tussen de 
input en de resulterende vragen zijn te vinden in Tabel 10. 
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T b 110 R I r It a e e a 1es inpu en resu eren d r· t e vragen ex erne vragen IJS 

Vraag Afkorting van de vraag Input 
1 Korte termijn doelstelling OMB, PLA, PLB 
2 Lanqe termiin doelstellinq OMC, PLA, PLB 
3 Managen risico's OMO, PLB, PLC 
4 Managen resources OME, PLB 
5 Betrokkenheid reviews OMF, M, PLO 
6 lnvloed uitoefenen OMF, M, PLD 
7 Ge.informeerd worden OMG 
8 Aandacht alle doelstellingen OMG,M 
9 Contact management OMG,M 
10 Aanspreken op verantwoordelijkheden OMG, N 
11 Wenselijke prioriteit QL TC OMA, PLA 
12 Daadwerkelijke prioriteit QL TC OMA, PLA 

3.3.2 Vragenlijst interne meting 
Op dezelfde wijze is de vragenlijst voor de interne meting opgesteld . Zo is minimaal een 
vraag geformuleerd voor de onderdelen OMA t/m OME en OMH t/m OMK van het 
onderzoeksmodel dat weergegeven is in Figuur 27. Ook voor de kernproblemen resulterende 
vanuit de interne analyse is minimaal een vraag geformuleerd. Dit zijn de gevonden 
kernproblemen, zie Figuur 17: 
A. Er is onvoldoende aandacht voor het introduceren, begeleiden , opleiden (zowel intern 

als extern) en coachen van nieuwe mensen. 
C. Er is onduidelijkheid over de taken , verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 

prioriteitstelling . 
E. Er is gebrek aan goede informatievoorziening . 

Tijdens de georganiseerde meeting met de vier projectleiders zijn naast de onderwerpen PLA 
tlm PLO de volgende onderwerpen aangegeven: 
PLE. De perceptie over de duidelijkheid van de verantwoordelijkheid 
PLF. De perceptie over de beschikbaarheid van middelen 
PLG . De perceptie over de mate van uitdaging 
PLH. De perceptie over het vertrouwen in de volledigheid , het team (conflicten), de 

oplossing en de samenwerking met de klant. 
PLI . De perceptie over de mate waarin volgens het daarvoor gedefinieerde proces wordt 

gewerkt. 
PLJ . De perceptie over de mate waarin efficient wordt gewerkt. 
Ook over deze onderwerpen is minimaal een vraag geformuleerd. Met behulp van deze input 
is de vragenlijst die weergegeven is in Figuur 29 ontwikkeld. 
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Naam: 
Functie: 
Project: 

(/) 
c --Q) 

(/) 
(/) 

(/) Q) c c 
c c Q) (/) 

Q) 
Q) 0 Q) c Q) (/) 
Q) .:.::. c Q) .:.::. c 
c ::- 0 Q) ::" Q) 
0 Qi Qi Q) 

.... .r::. .r::. .... 
Q) E u u E Q) 
Q) C'IJ 0 0 C'IJ Q) 

N I- zz I- N 

1 lk heb er vertrouwen in dat ik mijn eerst volgende doelstelling van dit project 0 0 0 0 0 
zal behalen. 

2 lk heb er vertrouwen in dat ik mijn eind doelstellingen van dit project zal 0 0 0 0 0 
behalen . 

3 lk heb er vertrouwen in dat het team de eerst volgende doelstelling van dit 0 0 0 0 0 
project zal behalen. 

4 lk heb er vertrouwen in dat het team de eind doelstellingen van dit project 0 0 0 0 0 
zal behalen. 

5 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de risico's van dit 0 0 0 0 0 
project effectief managed. 

6 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de resources 0 0 0 0 0 
(mensen en materialen) van dit project effectief managed. 

7 lk heb vertrouwen in de samenwerkinQ binnen het team. 0 0 0 0 0 
8 lk vind dat het team efficient te werk Qaat. 0 0 0 0 0 
9 lk vind dat het team volgens het daarvoor gedefinieerde proces werkt. 0 0 0 0 0 
10 lk vind dater binnen het team voldoende aandacht is voor coaching I 0 0 0 0 0 

traininQ . 
11 lk heb er vertrouwen in dat de oplossinQ naar wens is van de klant. 0 0 0 0 0 
12 lk heb vertrouwen in de samenwerkinq met de klant. 0 0 0 0 0 
13 lk vind dat ik voldoende betrokken word bij de reviews van dit project. 0 0 0 0 0 
14 lk vind dat ik voldoende mogelijkheden heb om invloed uit te oefenen op dit 0 0 0 0 0 

project. 
15 lk vind dat de projectleider mij voldoende informeert met betrekking tot dit 0 0 0 0 0 

project. 
16 lk weet wat miin verantwoordeliikheden ziin met betrekkinq tot dit project. 0 0 0 0 0 
17 lk heb voldoende uitdaging met betrekking tot dit project. 0 0 0 0 0 
18 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 

deze op dit moment zijn. 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op te 
leveren producten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Kosten De kosten van de op te leveren producten en I of van het project) 

TOTAAL 100 
Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

Figuur 29: Vragenlijst intern 

Belangrijk is dat voor elke input minimaal een vraag is geformuleerd . De relaties tussen de 
input en de resulterende vragen zijn te vinden in Tabel 11 . 
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Tbl11Rlf It d I.. t a e e a 1es inpu en resu eren e vragen ex erne vragen IJS 

Vraag Afkorting van de vraag Input 
1 lndividuele korte termijn doelstelling OMB, PLA 
2 lndividuele lanqe termiin doelstellinq OMC, PLA 
3 Team korte termijn doelstelling OMB, PLA 
4 Team lanqe termiin doelstellinq OMC, PLA 
5 Managen risico's OMO, PLB, PLC 
6 Manaqen resources OME, PLB, PLF 
7 Samenwerking binnen het team OMH, PLH 
8 Efficient werken OMI, PLB, PLJ 
9 Volgens proces werken OMI, PLI 
10 Aandacht traininq I coachinq A 
11 Vertrouwen in oplossing PLH, PLB 
12 Samenwerkinq klant PLH 
13 Betrokkenheid reviews OMJ, PLO 
14 lnvloed uitoefenen OMJ , PLO 
15 Ge"informeerd warden OMK, E 
16 Weten verantwoordeliikheden C, PLE 
17 Voldoende uitdaging PLG 
18 Daadwerkeliike prioriteit QL TC OMA, C, PLA 

3.4 Bepaling mogelijke interventies 
Om beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk te maken wordt in deze paragraaf de 
opzet van de feedback , van wijze van bepaling en uitvoering van de interventies en de wijze 
waarop de onderzoeksvragen warden beantwoord besproken . 

3.4.1 Feedback 
Naar aanleiding van de feedback moet het voor de projectleiders mogelijk zijn gerichte 
interventies te plegen. Per vraag is het voor de projectleider mogelijk de antwoorden van de 
personen in tabel vorm te zien. Oak de gemiddelden per persoon en per vraag warden 
berekend en weergegeven. Om dit mogelijk te maken zijn de antwoorden gecodeerd zoals 
weergegeven in Tabel 12. 

Tabel 12: c r· oderinq antwoorden vraqen 11st 
Antwoord Codering 
Zeeroneens 1 
Tamelijk oneens 2 
Noch oneens I Noch eens 3 
Tamelijk eens 4 
Zeereens 5 

Door middel van deze codering is het mogelijk gemiddelden per vraag en per persoon te 
berekenen . Hierdoor is het in de feedback mogelijk de vragen met de gemiddelde laagste 
score, de persoon met het laagste gemiddelde en de personen die ver afwijken van de 
gemiddelden per vraag te accentueren. Oak de grootste verschillen tussen gewenste prioriteit 
van de klant met de ervaren prioriteit en de prioriteit aangegeven door de teamleden is 
geaccentueerd. De legenda van de feedback bevat de reden van accentuering. Op deze 
wijze warden opvallende zaken in de feedback duidelijk. Deze feedback wordt zo kart 
mogelijk na elke meting schriftelijk aan de projectleiders gepresenteerd . 

3.4.2 Wijze van bepaling en uitvoering van interventies 
Aan de hand van de feedback zijn tijdens een persoonlijk gesprek met de projectleiders de 
interventies vastgesteld . Afgesproken is dat de projectleiders alleen de afgesproken 
interventies uitvoeren en dat daarnaast geen andere interventies werden gepleegd. De 
interventies moesten binnen drie weken door de projectleiders warden uitgevoerd. Tijdens het 
plegen van de interventies sprak de projectleider opbouwend met de teamleden over de 
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resultaten van de pretest. Ondanks deze insteek zijn de interventies direct, gericht en wellicht 
confronterend. Deze stijl past bij de Prodrive filosofie en cultuur die beschreven is in 
paragraaf 1.3.6. De medewerkers zijn bekend met deze bedrijfscultuur en zijn gewend direct 
op hun verantwoordelijkheden te warden aangesproken. 

3.4.3 Wijze van beantwoording onderzoeksvragen 
Om beantwoording van onderzoeksvraag 1 mogelijk te maken is de projectleiders voor de 
pretest gevraagd een inschatting te geven van de antwoorden van het team en de klant. Dit 
maakt het mogelijk de inschatting te vergelijken met de pretest. Komt de inschatting overeen 
dan is het zeer waarschijnlijk dat de percepties juist gemeten zijn . Daarnaast is het mogelijk 
de antwoorden van de pretest te vergelijken met de resultaten van de probleemanalyse. 
Tussen de probleemanalyse en de pretest zijn geen interventies gepleegd . lndien oak deze 
metingen overeenkomen is het zeer waarschijnlijk dat het instrument de percepties juist meet. 

Om beantwoording van onderzoeksvraag 2 mogelijk te maken wordt door de projectleider per 
interventie een inschatting gemaakt van het effect dat zal optreden. Het resultaat wordt 
vervolgens met de gemaakte inschatting vergeleken . Omdat bij dit onderzoek geen 
beschikking is over een controle groep wordt het effect van de interventie vergeleken niet 
vergeleken met een controle groep maar met de gemiddeldes per vraag en van de persoon . 
Een controle groep is een groep waarbij geen interventies warden gepleegd zodat de andere 
groepen vergeleken kunnen warden met de controle groep voor het vaststellen van 
opgetreden effecten . De gemiddeldes per vraag en per persoon zijn berekend exclusief de 
antwoorden van de personen die betrokken zijn bij de interventies om deze gemiddeldes 
zuiver te houden. lndien het verschil tussen de antwoorden van de betreffende persoon of 
personen op de vraag grater is dan het verschil tussen de gemiddeldes van die vraag en van 
die persoon dan kan gesteld warden dat een effect heeft plaats gevonden. 

Het bewijsmateriaal voor beantwoording van de eerste twee onderzoeksvragen wordt oak 
gebruikt voor beantwoording van de derde onderzoeksvraag. Naast deze technische analyse 
van de resultaten warden oak de klanten en projectleiders benaderd ter evaluatie van het 
onderzoek en voor beantwoording van de onderzoeksvragen . De resultaten van de 
technische analyse samen met de resultaten van de evaluatie maken het mogelijk de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. 
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4 Realisatie 

4.1 Aanpak 
Het doel van de realisatie is het uitvoeren van de geplande stappen van het quasi
experimenteel pretest-posttest onderzoek. Dit was in chronologische volgorde het uitvoeren 
van de pretest, het uitvoeren van de feedbacksessies met betrekking tot de resultaten van de 
prestest, het vaststellen en uitvoeren van de interventies, het uitvoeren van de posttest en het 
uitvoeren van de feedbacksessies met betrekking tot de resultaten van de posttest. Deze 
onderdelen zijn achtereenvolgens besproken en tot slot zijn de resultaten gegeven . De 
onderdelen zijn uitgevoerd volgens de tijdlijn die gegeven is in Figuur 30 . 

.:.t. .:.t. 
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Week 41 42 43 44 45 

Figuur 30: Tijdlijn quasi-experimenteel onderzoek 

4.2 Uitvoering 

4.2.1 Pretest (01, 03, Os, 01) 
De eerste stap van het onderzoek is het uitvoeren van de prestest voor de vier verschillende 
projecten . Bij de externe pretest zijn negen deelnemers betrokken . In Tabel 13 is de verdel ing 
van het aantal deelnemers per functie per project weergegeven. 

Tabel 13: Deelnemers extern detail onderzoek 

Deelnemers extern 
Projecten 

Project 1 Project 2 Project 3 Project4 
Account Manager 1 1 1 1 
Projectleader 1 1 1 
Purchaser 1 
DesiQner 1 

Totaal 2 2 1 4 

De 9 deelnemers zijn per e-mail ge·lnformeerd over dit afstudeeronderzoek. Deze mail 
bevatte de vragenlijst uit Figuur 28 als bijlage. Aangegeven werd dat binnen een week 
telefonisch contact zou worden opgenomen met de vraag om deel te nemen aan dit 
afstudeeronderzoek. Hiervoor is gekozen om de response op de vragenlijst te vergroten. 
Gedurende een week zijn de deelnemers telefonisch benaderd voor deelname. Hierdoor 
uiteindelijk acht deelnemers betrokken . De response rate is hierdoor 89%. 

Bij de interne pretest zijn 32 deelnemers betrokken. In Tabel 14 is de verdeling van het aantal 
deelnemers per functie per project weergegeven . 
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Tabel 14· Deelnemers intern detail onderzoek 

Deelnermers intern 
Projecten 

Project 1 Project 2 Project3 Project4 
Architect 1 1 1 1 
Desianer 2 6 1 4 
Product Test Enaineer 1 1 1 
Commercial Purchaser 1 1 1 1 
DFM Consultant 1 
Assembly Consultant 2 1 1 1 
Inspection Consultant 1 
Account Manaqer 1 

Totaal 7 11 6 8 

De ontwikkelde vragenlijst uit Figuur 29 is persoonlijk bij deze 32 deelnemers afgegeven. 
Hiervoor is gekozen om de response op de vragenlijst te vergroten. Gevraagd werd de 
vragenlijst binnen een week te retourneren . Gedurende deze week zijn de deelnemers 
meerdere malen herinnerd aan het tijdig retourneren van de vragenlijst. Hierdoor hebben 
uiteindelijk 31 deelnemers deze tijdig geretourneerd. De response rate is hierdoor 97%. 

Als bijdrage voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: "Is het mogelijk de perceptie 
van teamleden en klanten met betrekking tot het project juist te meten?" is gekozen de 
projectleider een inschatting te maken van de resultaten van de teamleden en van de klant. 
Hierdoor is het mogelijk de verwachting van de projectleider te vergelijken met de gemiddelde 
antwoorden per vraag. Deze vergelijking draagt bij aan de beantwoording van deze 
onderzoeksvraag. 

De uitvoering van de pretest heeft geleid tot de resultaten uit Figuur 31 . 
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Figuur 31 : Resultaten pretest 
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4.2.2.1 Pretest feedback richting de projectleiders 
De resultaten uit Figuur 31 zijn door middel van persoonlijke gesprekken aan de vier 
projectleiders teruggekoppeld. Naast deze resultaten bevatte de feedback ook de geplaatste 
persoonlijke opmerkingen. Er is gekozen deze opmerkingen niet in de hoofdtekst te plaatsen 
omdat het aan de hand van deze opmerkingen mogelijk is de projecten, klanten en/of 
personen te herleiden zijn . Dit zijn twee voorbeelden van opmerkingen ter indicatie: 

"/k ben momenteel nog niet echt veel bij dit project betrokken, ook mede door mijn 
afwezigheid van de laatste vier maanden. " 

"Vee/ nieuwe mensen in het team en nieuwe technieken. lk heb vertrouwen in een goed 
resultaat. maar ik ge/oof niet in first-time-right en planning. 

Bovendien zijn deze opmerkingen het meest interessant voor de projectleiders en minder 
voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Tijdens de feedback meetings zijn tevens 
de interventies vastgesteld . Deze zijn in de volgende paragraaf per project besproken . 

4.2.2.2 Gepleegde interventies en verwachte effect 
Deze paragraaf beschrijft de gepleegde interventies per project die in overeenstemming met 
de projectleiders zijn vastgesteld . De projectleiders hebben aangegeven wat het verwachte 
effect van de betreffende interventies zal zijn op de perceptiemeetwaarden. Afgesproken was 
dat de projectleiders alleen de afgesproken interventies uitvoerden en dat daarnaast geen 
andere interventies werden gepleegd. De interventies moesten binnen drie weken door de 
projectleiders worden uitgevoerd. 

4.2.2.2.1 Project 1 
Projectleider 1 heeft met betrekking tot project 1 met persoon AE gesproken over de reden 
waarom deze persoon het noch oneens I noch eens is met de stelling: "lk heb er vertrouwen 
in dat de projectleider van Prodrive de risico's van dit project effectief managed". Tijdens dit 
gesprek is gebleken dat de vorige projectleider van persoon AE veel kennis had van software 
en daardoor veel oog had voor deze risico's in tegenstelling tot Projectleider 1. Projectleider 1 
heeft aangegeven dat persoon AE binnen het project verantwoordelijk is voor het managen 
van de software risico's. Persoon AE en projectleider 1 hebben hierover overeenstemming 
bereikt. Hierdoor verwacht de projectleider dat de score van deze persoon op vraag 5 zal 
stijgen ten opzichte van de pretest ten gevolge van toegenomen duidelijkheid over rollen en 
verantwoordelijkheden binnen het project. 

4.2.2.2.2 Project 2 
In de feedback voor project 2 is te zien dat drie designers (personen AH , AJ en AO) 
aangeven het tamelijk oneens te zijn met de stelling : "lk vind dater binnen het project 
voldoende aandacht is voor coaching I training". Een interventie voor dit project richt zich 
hierop. Afgesproken is dat de projectleider samen met de architect, persoon AM die tevens 
verantwoordelijk is voor het coachen van de designers, een bijeenkomst organiseert waarin 
besproken wordt hoe de coaching en/of training verbeterd kan worden. Ook is in de feedback 
voor dit project te zien dat persoon CD van klant 2 het tamelijk oneens is met de stelling : "lk 
vind dat wij als klant voldoende betrokken worden bij de reviews van dit project". De 
projectleider geeft aan persoon CD regelmatig te willen betrekken en hem uit te nodigen voor 
reviews maar deze persoon gaat niet in op deze uitnodigingen. Als interventie is tijdens de 
periode voor de posttest is een meeting geweest waarbij dit onderwerp is besproken. Tijdens 
dit gesprek zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de betrokkenheid bij reviews. 
De laatste door de projectleider gepleegde interventie met betrekking tot dit project is 
vastgesteld naar aanleiding van de hoge prioriteit (80) van persoon CC op vraag 12 T. Deze 
persoon ervaart dat binnen het project veel prioriteit is voor technologie ten opzichte van 
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kwaliteit , logistiek en kosten . Deze prioriteiten verschillen sterk met deze van persoon CD. 
Tijdens een bijeenkomst zijn de prioriteiten met betrekking tot deze doelstellingen 
bediscussieerd. De projectleider is van mening dater meer balans is in de prioriteitstelling . 
Specifiek verwacht de projectleider door het bespreken van de mogelijke verbeteringen voor 
coaching en training dat de personen AH , AJ en AO tijdens de posttest hoger scoren dan de 
pretest waardoor oak de gemiddelde score van vraag 10 zal stijgen . De score van persoon 
AM zal gelijk blijven met betrekking tot deze vraag. Door het bespreken van de onwenselijke 
situatie met betrekking tot het betrekken van persoon CD bij de reviews verwacht de 
projectleider dat de score van deze persoon en het gemiddelde van deze vraag zal stijgen. 
Daarnaast verwacht de projectleider dat door het bediscussieren van de prioriteitstelling met 
de personen CC en CD meer balans zal ontstaan in de ervaren prioriteitstelling. Concreet 
verwacht de projectleider dat persoon CC hoger zal scoren op vraag 120 en lager op vraag 
12T, persoon CD zal hoger scoren op vraag 11 L en 12L. 

4.2.2.2.3 Project 3 
Bij project 3 hebben drie personen (AS, AV en AW) aangegeven het noch oneens /noch eens 
te zijn met de stelling: "lk vind dater binnen het team voldoende aandacht is voor 
coaching/training". De projectleider heeft door middel van persoonlijke gesprekken 
achterhaald wat de oorzaak is van deze scores. Het blijkt dat personen AS en AV eigenlijk 
geen mening hebben met betrekking tot deze stelling en dit project. Persoon AW heeft wel 
daadwerkelijk deze mening . Dit is tevens de persoon met de gemiddelde laagste score. De 
projectleider pleegt een interventie door het aanstellen van persoon AU als coach . Daarnaast 
bespreekt de projectleider in een persoonlijk gesprek de antwoorden van deze persoon op de 
vragen door om te achterhalen wat te verbeteren. Afgesproken was dat persoon AW 
zelfstandig het beschreven ontwikkel proces doorneemt. Naar aanleiding van het 
bovenstaande verwacht deze projectleider dat de gemiddelde score van persoon AW zal 
stijgen , specifiek zullen de scores op de vragen 10, 15 en 16 stijgen. Daarnaast verwacht de 
projectleider dat de personen AS en AV vraag 10 niet beantwoorden. 

4.2.2.2.4 Project4 
De projectleider van project 4 heeft de volgende interventies gepleegd. Naar aanleiding van 
de gemiddelde laagste score van persoon BE is de projectleider een persoonlijk gesprek 
aangegaan. Tijdens dit gesprek zijn de lage scores op de stellingen: "lk heb er vertrouwen in 
dat het team de eerst volgende doelstelling van dit project zal behalen", "lk heb er vertrouwen 
in dat het team de eind doelstellingen van dit project zal behalen'', "lk vind dat het team 
efficient te werk gaat" en "lk heb er vertrouwen in dat de oplossing naar wens is van de klant". 
Het lage vertrouwen in het behalen van de einddoelstellingen komt voort uit het feit dat 
persoon BE vindt dat er veel kleine iteratieslagen nodig zijn tijdens het ontwikkelen van het 
product. De projectleider heeft aangegeven dat dit heel gebruikelijk is tijdens het ontwikkelen 
van producten. Door dit gesprek verwacht de projectleider dat deze persoon hierdoor meer 
vertrouwen heeft gekregen. Daarnaast heeft persoon BE aangegeven dat de project meetings 
niet efficient zijn . Tijdens een meeting van een uur warden drie projecten besproken, dit is 20 
minuten per project. Na een discussie over mogelijke verbeteringen zijn beide personen niet 
hoe dit proces efficienter kan . Het blijkt dat de meetings op dit moment op de juiste wijze 
warden gehouden en hier weinig te verbeteren valt. Hier is overeenstemming over bereikt. 
Daarnaast is een coach aangewezen voor persoon BE. De projectleider verwacht dat 
hierdoor de gemiddelde score van deze persoon zal stijgen en specifiek de scores op de 
vragen 3, 4, 8, 10 en 11 . Deze projectleider heeft oak met persoon AX gesproken over zijn 
verantwoordelijkheden met betrekking tot dit project. Deze persoon had tijdens de pretest 
aangegeven het noch oneens I noch een te zijn met de stelling : "lk weet wat mijn 
verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot dit project". Tijdens het gesprek zijn deze 
verhelderd waardoor de projectleider verwacht dat deze persoon tijdens de posttest hoger zal 
scoren op vraag 16. Daarnaast heeft de projectleider tijdens een reguliere meeting het 
onderwerp coaching en training besproken omdat de gemiddelde score op deze vraag het 
laagste was. Naast het eerder genoemde aanstellen van een coach voor persoon BE zijn hier 
geen specifieke interventies gepleegd. Hierdoor verwacht de projectleider geen verandering 
in de gemiddelde score op vraag 10. 
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4.2.2.2.5 Overzicht gepleegde interventies en verwachte effect 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de zojuist besproken gepleegde interventies en het 
verwachte effect. Dit is weergegeven in Tabel 15. 

Tabel 15: 0 h ff verzicht QepleeQde intervent1es en verwac te e ect 
Gepleegde interventie Proj. Betrokken Verwachte effect 

person en 
Gesprek over managen 1 AE Toename vraag 5 van persoon AE 
software risico's. 
Meeting over aanpak training I 2 AH, AJ , AO, Toename vraag 10 voor persoon AH 
coaching. AM Toename vraag 10 voor persoon AJ 

Toename vraag 10 voor persoon AO 
Geen wijziging vraag 10 voor AM 

Meeting over betrokkenheid 2 CD Toename vraag 5 voor persoon CD 
meetings. 
Meeting over prioriteitstelling 2 CC, CD Toename 120 voor persoon CC 
QLTC. Afname 12T voor persoon CC 

Toename 11 L voor persoon CD 
Toename 12L voor persoon CD 

Gesprek over coaching met AS, 3 AS, AV, Vraag 10 niet beantwoord door AS 
AV en AW. Persoon AU AW, AU Vraag 10 niet beantwoord door AV 
aanQesteld als coach voor AW. Toename vraag 10 van persoon AW 
Doornemen ontwikkelproces 3 AW Toename gemiddelde van persoon AW 
door persoon AW. Toename vraag 15 voor persoon AW 

Toename vraaQ 16 voor persoon AW 
Meer zelfvertrouwen bij persoon 4 BE Toename gemiddelde van persoon BE 
BE door persoonlijk gesprek. Toename vraag 3 voor persoon BE 

Toename vraag 4 voor persoon BE 
Toename vraag 8 voor persoon BE 
Toename vraag 11 voor persoon BE 

Persoon BE heeft coach 4 BE Toename vraag 10 voor persoon BE 
QekreQen. 
Gesprek over 4 AX Toename vraag 16 voor persoon AX 
verantwoordelijkheden 
Gesprek met team over training 4 AX, AY, AZ, Geen wijziging gemiddelde vraag 10 
en coaching BA, BB, BC , (gemiddelde exclusief persoon BE) 

BD,BE 

De volgende paragraaf beschrijft de uitvoering en resultaten van de posttest. Vervolgens 
zullen de resultaten per interventies besproken warden. 

4.2.3 Posttest (02, 04, Os, Os) 
Vier weken na het uitvoeren van de prestest is de posttest uitgevoerd. In de drie weken 
tussen de pretest en posttest zijn de in de vorige paragraaf beschreven interventies gepleegd. 
De externe deelnemers waarvan feedback ontvangen is tijdens de pretest zijn benaderd voor 
deelname aan de posttest. Deze 8 deelnemers zijn per e-mail gernformeerd. Aangegeven 
werd dat binnen een week telefonisch contact werd opgenomen met de vraag om naast de 
pretest ook deel te nemen aan de posttest. Dit was tijdens het telefonisch contact met 
betrekking tot de pretest reeds besproken. Uiteindelijk hebben alle externe deelnemers van 
de prestest ook deelgenomen aan de posttest. 

Voor de interne posttest zijn alleen de deelnemers waarvan feedback ontvangen is tijdens de 
pretest benaderd voor deelname aan de posttest. Deze 31 deelnemers zijn per e-mail 
gernformeerd in tegenstelling tot de pretest waarbij alle deelnemers persoonlijk zijn benaderd. 
Tijdens de pretest is hiervoor gekozen om de response rate te verhogen. Er is gekozen dit 
niet te doen voor de posttest omdat de verwachting was dit niet nodig was voor het verkrijgen 
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van een hoge response rate. Uiteindelijk hebben alle interne deelnemers van de prestest ook 
deelgenomen aan de posttest. 

Zowel de externe als interne deelnemers zijn per e-mail ge'informeerd over de posttest. Aan 
deze e-mail is de definitie van de antwoord mogelijkheid "Noch oneens I Noch eens" 
toegevoegd omdat het onderscheid met "Geen mening" onduidelijk was. De volgende tekst is 
opgenomen in de e-mail: 

Uit de pretest bleek enige verwarring te zijn over de antwoord mogelijkheid "Noch oneens I Noch 
eens", deze wi/ ik graag a/s volgt toelichten: 

Geen mening is geen antwoordmogelijkheid invullen op het formulier; 
Antwoord moge/ijkheid ''Noch oneens I Noch eens" betekent de mening Noch oneens I Noch 
eens m.b.t. de desbetreffende vraag. 

De uitvoering van de posttest heeft geleidt tot de resultaten uit Figuur 32. Te zien is dat de 
mening van de projectleiders geen onderdeel meer uitmaakt van de resultaten . Er is bewust 
gekozen om deze inschatting van de projectleiders niet mee te nemen in de posttest omdat 
de projectleiders in detail hebben aangegeven welke interventies ze hebben gepleegd en wat 
het effect is met betrekking tot de interventies. 
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Resultaten Posttest 
Pro·ect 1 Pro·ect 3 

Intern xtern Intern Extern 

~ al 0 0 w LL C> Cl> 
<( <( <( <( <( <( 1J 

Qi 
1J 

Cl 1J 
cu .E 

# ~ Cl> 

<( al Cl> 
0 0 1J 

c: c: a; 
1J 0 0 1J Cl 0 0 E cu ~ ~ cu Cl> Cl> (~ # > CL CL 

a:: (/) I- ::::> > ~ Cl> w Cl> 
<( <( <( <( <( <( 1J 0 1J a; Qi 

1J c: 1J 
Cl 1J Cl 

0 1J 
E 0 .E cu cu ~ 

# ~ Cl> # ~ Cl> Cl> 
CL 

1 1 Korte termiin doelstellina 3 4 3 50 
2 lndividuele Ian e terrni·n doelstellin 
3 
4 5 

2 LanQe termiin doelstellina 

4e 3 ManaQen risico's 4 4 00 
4 ManaQen r sources 4 4 00 

2 2 Lan e termi"n doelstellin 4 4 00 
3 3 4 4 00 
4 4 Mana en resources 4 4 00 

5 Mana en risico's 4 5 Be okkenheid revi s 3 4 3 50 5 5 Betrokkenheid reviews 5 5 00 
6 Mana en resources 3 6 lnvloed uitoefenen 4 4 4 00 6 6 lnvloed uitoefenen 5 5 00 
7 S rnenwerkin binn n ttearn 7 GeTnformeerd worden 3 4 3 50 7 7 Ge··n orrneerd worden 5 5 00 
8 Efficiilnt r en 4 8 Aandacht alle doelstellinnen 3 3 300 8 8 Aan acht lie doelstellin en 4 4 00 
9 Vol ns roces r en 4 9 Contact manaaement 5 4 4 50 9 9 Contact mana ement 4 4 00 
10 I coachin 4 10 Aanspreken verantwoordeliikheden 5 4 4,50 10 10 Aans reken verantwoordeli" e en 
11 4 
12 4 

Gemiddelde 3,80 4 ,00 3,90 11 
Gemiddelde 4,38 4,38 

12 
13 Betrokkenheid reviews 5 11Q Wenseliike orioriteit Qualitv 30 50 40 00 13 Betrokkenheid reviews 11Q Wenseli"ke 35 35 00 
14 lnvloed uitoefenen 4 11L Wenseliike orioriteit Loaistics 40 5 22 50 14 lnvloed uitoefenen 11L Wenseli"ke 
15 GeTnformeerd worden 4 11T Wenseliike orioriteit Technoloav 0 ~5 22 50 15 GeTnforrneerd worden 11T Wenseli"ke 
16 Weten verantwoordeli"kheden 4 11C Wenseliike orioritei Cos s 0 20 15 00 16 Weten verantwoordeli"kheden 4 4 4 60 11C Wenseli"ke rioriteit Costs 
17 Voldoende uitda in 5 

Gerniddelde 4,24 

12Q Daadwerkelijke prioriteit Quality 50 ::1 12L Daadwerkeliike orioriteit Loaistics 10 
12T Daadwerkelijke prioriteit Technology 30 40 
12C Daadwerkelijke priori! it Co ts 10 10 0,00 

17 Voldoende uitda in 4 3,80 12Q Daadwerkelijke prioriteit Quality 

Gerniddelde 3,40 4,33 4 ,35 4,12 3,88 3,63 3,98 
12L Daadwerkeli"ke rioriteit Lo istics 
12T Daadwerkelijke prioriteit Technology 

18Q Daadwerkelijke prioriteit Quality 30 50 30 40 12C Daadwerkelijke prioriteit Costs 18Q Daadwerkelijke prioriteit Quality 

18L Daadwerkeli"ke rioriteit Lo istics 18L Daadwerkeli"ke rioriteit Lo istics 25 25 20 20 30 
18T Daadwerkeli"ke rioriteit Technolo 18T D w r Ii" rioriteit Technolo 25 20 20 25 1 
18C Daadwerkelijke prioriteit Costs 18C Daadwerkelijke prioriteit Costs 25 25 10 25 20 20 

p roJec t2 p ro1ec t4 
Intern Extern Intern Extern 

(.) 0 Q) 

(.) (.) "C 

c: c: a; 
"C 0 0 "C 

"' ~ ~ .E "' 
# ~ Q) Q) ,<Jl CL 0.. 

1 Korte termiin doelstellina 5 - ":ta\ 

2 Lanae termiin doelstellina 3 2 00 2"" 
3 Manaaen risico's 4 35 3 75 
4 Manaaen resources 4 4 4 00 
5 Betrokkenheid reviews 5 5 5 00 
6 lnvloed uitoefenen 5 5 5 00 

lJ.. C.9 J: Q) 
(.) (.) (.) "C 

c: c: c: a; 
"C 

"' 
0 0 0 "C 0 0 0 E "' ~ ~ ~ 

# ~ Q) Q) Q) (~ 0.. 0.. 0.. 
1 Korte termiin doelstellinn - 5 4 4 50 
2 Lanae terrniin doelstellinn 5 4 5 4 67 
3 Manaaen risico's 4 5 5 4 67 
4 Manaaen resources 4 4 4 4 00 
5 Betrokkenheid reviews 5 5 4 4 67 
6 lnvloed uitoefenen 5 4 4 4 33 

~ ~ ~ 
<( '° (.) 0 w Q) 

CD CD CD CD CD "C 
a; c: c: c: c: c: c: c: c: "C 0 0 0 0 0 0 0 0 "C 

"' 0 0 0 0 0 0 0 0 E "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) 
# -!:; 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. (~ 

1 lndividuele korte termiin doelst llina - 5 5 4 5 5 4 4 57 
2 '"'""""· ,, ... '~"· .. , ... ,,"·· I 4 5 5 4 5 5 4 4 50 
3 Team korte termiin doelstellina 4 5 4 4 4 5 4 413 
4 Team lanae termiin doelstellina 4 4 5 4 5 5 4 4 25 
5 Manaaen risico's 5 4 4 4 5 5 4 4 25 
6 Manaaen resources 3 4 4 4 4 5 4 4 4 00 

J: ...., ~ _J :::;: z 0 0.. 0 Q) 

<( ;;: <( <( <( <( <( <( <( <( "C 
a; c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: "C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "C 

"' 0 ~ 0 0 0 0 
~ ~ 

0 0 E "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
# ~ Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) ~ 0.. 0.. ••• 0.. 0.. 0.. 0.. 

1 lndividuele korte termiin doelstellino 4 4 4 4 5 5 5 4 5 444 
2 lndividuele lanae termiin doelstellina 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
3 Team korte termiin doelstellina 4 4 4 4 3 4 4 4 lll.llT 

4 Team lanae termiin doelstellina 5 4 4 5 5 5 4 4 44 
5 Manaaen risico's 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 20 
6 Manaaen resources s - 4 4 I 4 I 4 4 4 4 5 410 
7 Samenwerkina binnen het team 4 4 I 4 s - 4 5 5 4 5 4 30 7 GeTnformeerd worden 5 5 5 00 7 Samenwerkinn binnen het team 4 4 - 5 4 5 5 4 4 25 7 Ge"lnformeerd worden 5 4 5 4 67 
8 Efficiilnt werken 4 4 I 4 3 I 3 4 4 4 3 5 3 80 8 Aandacht alle doelstellinaen 4 5 4 50 8 Efficient werken 3 4 4 4 4 4 4 4 3 88 8 Aandacht alle doelstellinaen 5 4 5 4 67 
9 Volnens oroces werken 4 4 3 3 4 3 3 4 llBt 9 Contact manaaement 4 4 4 00 9 Volaens oroces werken 4 s - 4 4 5 4 4 4,13 9 Contact rnananement 5 3 4 4 00 
10 Aandacht trainina I coachina 3 4 4 3 3 3 4 ;,.11 10 Aanspreken verantwoordeliikheden - 5 :IUl8 10 Aandacht trainina I coachina 3 4 4 3 3 3 3 3 3.211 10 Aanspreken verantwoordeliikheden 5 4 5 4,67 

Gemiddelde 4,10 4,05 4,08 

110 Wenseliike orioriteit Qualitv 25 40 32 50 
11L Wenseliike orioriteit Loaistics 25 20 22 50 
11T Wenseliike orioriteit Technolonv 25 20 22 50 
11C Wenseliike prioriteit Costs 25 20 22 50 
120 Daadwerkelijke prioriteit Qualitv 10 "° 25,00 

Gemiddelde 4,78 4,20 4,50 4.48 

110 Wenseliike orioriteit Qualitv 25 25 40 30 00 
11L Wenselijke prioriteit Loaistics 25 25 20 23 33 
11T Wenseliike orioriteit Technolonv 25 25 30 26 67 
11C Wenseliike orioriteit Costs 25 25 10 20 00 
120 Daadwerkelijke prioriteit Qualitv 30 25 40 31,67 

11 Vertrouwen in oolossina 4 5 I 5 4 5 4 4 3 
12 Samenwerkina klant 3 4 4 4 4 4 3 ~"" 13 Betrokkenheid reviews 4- 4 5 4 5 5 5 4 57 
14 lnvloed uitoefenen 4 4 4 5 4 5 5 4 4 38 
15 GeTnformeerd warden 4 5 4 5 5 5 5 4 4 63 
16 Weten verantwoordeliikheden 4 5 5 5 5 5 4 5 4 75 
17 Voldoende uitdaaina 4 3 4 5 4 4 4 3 3,88 

11 Vertrouwen in onlossinn 4 4 I 4 I 4 5 I 4 5 5 5 4 4 40 
12 Samenwerkina klant ·.a 4 s - 5 5 5 4 4,20 
13 Betrokkenheid reviews 4 4 I 4 ., 'I 4 5 5 4 20 
14 lnvloed uitoefenen 4 4 5 5 5 5 5 410 
15 Ge"informeerd worden 4 4 5 4 5 4 4 5 4,22 
1 Weten verantwoordeliikheden 4 3 4 5 4 I 4 5 5 4 400 
17 Voldoende uitdaaina 4 - 4 5 - 5 5 5 5 5 4,30 

12L Daadwerkeliike orioriteit Lonistics 5 20 12 50 
12T Daadwerkelijke prioriteit Technoloav 80 20 -
12C Daadwerkelijke prioriteit Costs 5 20 112,501 

12L Daadwerkeliike nrioriteit Lonistics 20 0 30 16 67 
12T Daadwerkelijke prioriteit Technology 25 50 20 31,67 
12C Daadwerkelijke prioriteit Costs 25 25 10 20,00 

Gemiddelde 3,58 4,25 4,18 4.47 4,07 4,65 4.47 3,94 4,21 

180 Daadwe elijke p · oriteit lily 3( 5 40 50 60 40 -
18L Daadwerkeliike orioriteit Loaistics 25 20 20 20 30 25 20 30 123 751 
18T Daadwerkeliike orioriteit Technoloav 25 25 25 10 10 5 10 10 -
18C Daadwerkeliike prioriteit Costs 25 25 25 20 20 20 10 20 120,63 

Gemiddelde '·'i'·" '·" '·"" '·" '·"" '·" 4,35 4.47 4,09 

180 Daadwerkelijke prioriteit Quality 40 35 40 45 70 40 40 40 so -
18L Daadwerkeliike orioriteit Loaistics 10 35 20 15 5 15 20 30 30 120001 
18T Daadwerkeliike orioriteit Technoloav "° 20 30 25 20 30 1 20 20 123 891 
18C Daadwerkeliike orioriteit Costs 10 10 10 15 5 15 30 10 10I12,78 

Legenda: 1 = Zeer oneens 2 = Tamelijk oneens 3 = Noch oneens I Noch eens 4 = Tamelijk eens 5 = Zeer eens 

Geen antwoord I geen mening ----- Laagste gemiddelde score, lager dan 4 en Score persoon meer dan 1 lager dan Score persoon meer dan 1 hoger dan 
maximaal 3 vragen gemiddelde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+- ,---==----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-., 
gemiddelde 

..._ ___ _. Persoon met de laagste gemiddelde srore Verschil score met gewenste score klant ---- Verschil score met gemiddelde grater dan 10 
grater dan 10 

Figuur 32: Resultaten posttest 
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4.3 Technische resu/taten 
De gepresenteerde resultaten van de pretest (Figuur 31 }, de gepleegde interventies inclusief 
het verwachte effect (Tabel 15) en de resultaten van de posttest (Figuur 32) maken het 
mogelijk bewijs aan te leveren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen . Naast dit 
bewijs is het onderzoek geevalueerd met de externe deelnemers en de projectleiders. Deze 
evaluatie wordt in het volgende hoofdstuk besproken voor dat de conclusies, aanbevelingen 
en beperkingen van dit onderzoek worden gepresenteerd. 

4.3.1 Technische ondersteuning onderzoeksvraag 1 
Is het mogelijk de perceptie van team/eden en klanten met betrekking 
tot het project juist te meten? 

Het doel van de eerste onderzoeksvraag is het vaststellen of het meetinstrument de perceptie 
van het team en de klant juist weergeeft. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is 
ervoor gekozen om tijdens het uitvoeren van de pretest de projectleiders een inschatting te 
laten maken van de gemiddelde waarde van de antwoorden per vraag . Hierdoor is het 
mogelijk deze inschatting te vergelijken met de resultaten van de pretest. Deze vergelijking is 
waardevol omdat bij veel overeenkomsten het aannemelijk is dat de perceptie juist is 
gemeten. Anderzijds kan dit betekenen het meetinstrument geen nieuwe inzichten oplevert 
voor de projectleiders. Ook is het mogelijk dat de perceptie juist is gemeten maar dat de 
projectleider een wezenlijk ander beeld had van zijn project. Op basis deze redenering is de 
mening van de projectleider essentieel bij het vaststellen van de conclusies met betrekking tot 
deze onderzoeksvraag. Tijdens de evaluatie die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven 
is ook nog expliciet gevraagd naar de mening van de projectleiders. De vergelijking is 
weergegeven in Figuur 33. 

Intern f)dem 
Pro"ect 1 Proect2 p" ct Proect4 Pro·ect 1 Pro ct2 Proect Pro·ect4 

~ • " " " " ~ ~ ~ ~ 
u 

~ f f -~ f 

:ll j :ll " i " :ll j 
j i I ~ ~ ~ ~ 

·~ t E ... 
• .~ ~ .~ .~ .~ ~ 

450 , 400 4 500 4 4 67 4 
440 2 500 275 400 4 400 4 
450 3 400 4 350 " 400 4 4 00 3 

4 460 4 400 4 4m 3 4m ' 4m 4 
5 360 5 400 3 '50 5m 4 •7 
6 360 6 400 3 450 500 4 467 4 
7 475 433 7 400 4 400 4 500 433 3 

' 400 340 6 300 4 400 4 400 433 3 

' 400 350 9 400 4 300 400 4 367 2 
10 367 3,40 10 4,50 4 300 467 4 ,, 420 433 
12 400 360 

4,05 3,70 3,73 3,90 4,36 3,60 4,30 3,40 

13 450 433 110 5000 - 3250 40 3500 35 31 67 35 
14 450 400 11L 750 "' 15 00 ... 2000 25 2333 
15 4 5 417 11T on ... •noo ,. '3" on 

1 440 417 11 C on ---- "" "' of"' •n 

17 475 367 120 4500 .. 2500 35 31 67 35 

4,27 4,53 4,29 4,29 4,03 3,46 4,06 '°' , nm on ,nm .. "' 12T 35,00 30 50,00 20 16,67 .. 
180 so 34,17 .. 35 12C 10,00 20 15,00 15 23,33 15 
16 1 27 so 25 25 
1 T 30 1750 15 1 
18C 10 20,83 15 25 

Totaa1 

" 12 20 14 10 111 
3 5 , 10 6 32 

"'' Figuur 33: Vergelijking inschatting projectleiders en gemiddelde antwoorden 

Te zien is dat de inschatting van de projectleiders beter overeenkomt met de perceptie van de 
teamleden dan die van de klanten . Enerzijds is dit te verklaren omdat de projectleiders meer 
contact hebben met de interne teamleden. Anderzijds is het te verklaren omdat extern minder 
respondenten betrokken zijn waardoor de waarden meer kunnen varieren. Daarnaast is te 
zien dat 111 van de 143 waarden (78%) juist zijn voorspeld door de projectleiders. 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn ook de gemiddeldes van de 
antwoorden over de vier projecten heen vergeleken met de resultaten van de interne analyse. 
Gekozen is de resultaten van de pretest te gebru iken voor deze vergelijking omdat deze 
resultaten niet zijn bernvloed door de gepleegde interventies. Tijdens de interne probleem 
analyse en de interne pretest zijn personen met dezelfde functies binnen de organisatie 
betrokken geweest. Bij de externe probleem analyse zijn wel personen met andere functies 
benaderd dan tijdens de externe pretest. Toch is het waardevol deze vergelijking ook extern 
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te maken omdat overeenstemming bewijs toevoegt aan deze onderzoeksvraag . In Figuur 34 
zijn de drie vragen waarbij het gemiddelde lager is dan 4 in het groen weergegeven. 

Intern Extern 
I:: 

"' "' f-

'E 
"' S2 

"' "' 'O 'O 
Qi Qi 
'O 'O 

O> 'O 

"' E 
"' "' # <; <.? 

O> 'O 

"' .E 
"' "' <; <.? 

1 lndividuele korte termiin doelstellina 4,50 1 Korte termiin doelstellina 4,50 
2 lndividuele lanae termiin doelstellina 4,35 2 Lanae termiin doelstellina 3,94 
3 Team korte tenmiin doelstellina 4,22 3 Manaaen risico's 388 
4 T earn lanoe tenmiin doelstellina 4,39 4 Mananen resources 4 00 
5 Manaaen risico 's 4,28 5 Betrokkenheid reviews 4,25 
6 Manaaen resources 4,14 6 lnvloed uitoefenen 4 50 
7 Samenwerkina binnen het team 4,39 7 Ge'lnformeerd worden 4,25 
8 Efficient werken 373 8 Aandacht alle doelstellinoen 3.88 
9 Volaens aroces werken 4,00 9 Contact manaaement 383 
10 Aandacht trainino I coachino 3,42 10 Aansoreken verantwoordeliikheden 4,14 

11 Vertrouwen in oalossina 4,46 
12 Samenwerkina klant 4,04 
13 Betrokkenheid reviews 4,59 
14 lnvloed uitoefenen 4,36 
15 Ge'informeerd worden 4,26 
16 Weten verantwoordeliikheden 4,28 
17 Voldoende uitdaoino 4,11 

Figuur 34: Totaal gemiddelde antwoorden per vraag 

In Figuur 34 is te zien is dat de laagste score intern staat bij de stelling : "lk vind dater binnen 
het team voldoende aandacht is voor coaching I training". Dit komt overeen met 
kernprobleem A uit de interne probleemanalyse dat als volgt geformuleerd is. 

A. Er is onvoldoende aandacht voor het introduceren, begeleiden, opleiden (zowel intern 
als extern) en coachen van nieuwe mensen. 

De een na laagste score intern met betrekking tot efficient werken is niet meegenomen in de 
interne analyse omdat hier naar de genoemde oorzaken van de inefficientie is gegroepeerd. 
Hierdoor kon dit tijdens de interne analyse niet als een van de kernproblemen warden 
ge'identificeerd. De extern gemiddelde lage scores voor de stellingen: "lk vind dat de 
projectleider van Prodrive voldoende aandacht heeft voor alle doelstellingen van dit project" 
en "lk vind dat er voldoende contact is tussen het management I de directie van ans en 
Prodrive" komen overeen met de kernprobleem M uit de interne probleemanalyse waarin 
wordt aangegeven dat klanten te weinig warden betrokken en opgezocht. De lage score op 
de stelling: "lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de risico's van dit project 
effectief managed" komt niet direct terug in de interne probleem analyse. Totaal kan gesteld 
warden dat drie van de vijf laagste scores (60%) direct te koppelen zijn aan de interne 
probleem analyse. Samen met de voor 78% overeen komende inschattingen van de 
projectleiders met de antwoorden kan gesteld warden dat dit technische bewijs ondersteuning 
biedt voor een positief antwoord op deze onderzoeksvraag. lndien uit de evaluatie blijkt dat 
de projectleiders deze bevindingen ondersteunen kan gesteld warden dat met het 
ontwikkelde meetinstrument de percepties van teamleden en klanten over het project op een 
juiste manier gemeten wordt. 

4.3.2 Technische ondersteuning onderzoeksvraag 2 
Is het moge/ijk om door middel van het plegen van concrete 
interventies de percepties van team/eden en klanten te bernvloeden? 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag warden de effecten van de gepleegde 
interventies die in paragraaf 4.2.2.2 zijn beschreven vastgesteld . Met behulp van deze 
effecten in combinatie met de verwachte effecten van de projectleiders is het mogelijk vast te 
stellen of door middel van het plegen van concrete interventies de percepties van teamleden 
en klanten te be'invloeden zijn . Per project wordt deze vergelijking beschreven. Omdat bij dit 
onderzoek geen beschikking is over een controle groep wordt het effect van de interventie 
vergeleken met de gemiddeldes. Deze gemiddeldes per vraag zijn berekend exclusief de 
betrokken personen. De gemiddeldes per persoon zijn berekend exclusief de betrokken 
vragen. Verder is alleen de noodzakelijke informatie van de gepleegde interventies in deze 
paragraaf beschreven. De details zijn te vinden in paragraaf 4.2.2.2. 
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Door een persoonlijk gesprek met 
persoon AE over het managen van de 
software risico's verwachtte projectleider 
1 dat de score van deze persoon op de 
stelling: "lk heb er vertrouwen in dat de 
projectleider van Prodrive de risico's van 
dit project effectief managed" zou stijgen 
ten opzichte van de pretest. Uit de 
resultaten blijkt dat deze persoon het 
tijdens de posttest tamelijk eens is met 
de bovenstaande stelling terwijl tijdens 
de pretest de mening noch oneens I 
noch eens was geconstateerd. Dit is 
weergegeven in Figuur 35. Het effect 
van deze interventie is daarmee juist 
voorspeld en omdat de gemiddeldes van 
vraag 5 van persoon AE niet gestegen 
zijn kan het effect toegewezen worden 
aan de gepleegde interventie. 

"lk heb er vertrouwen in dat de projectleider de 
risico's van dit project effectief managed." 

Zeereens 

Tamelijk eens 

Nech eens / 
Nech oneens 

Tamelijk oneens 

Zeeroneens 

Gemiddelde Persoon AE 

Gemiddelde vraag 5 ..........---= 

~AE 

Pretest Posttest 

Figuur 35: Effect interventie managen risico's voor 
project 1 

Bij project 2 verwacht de projectleider dat door het bespreken van de mogelijke verbeteringen 
voor coaching en training dat de designers AH, AJ en AO tijdens de posttest hoger scoren 
dan de pretest. De projectleider verwacht dat de score van persoon AM, de architect die 
hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor coaching , gelijk zal blijven. Figuur 36 geeft de 
resultaten weer. Te zien is dat de score van persoon AM sterker gedaald is dan zijn 
gemiddelde. De daling is tevens sterker dan de gemiddelde daling in de score op vraag 10. 
De voorspelling dat de score van persoon AM niet zou dalen blijkt dus niet juist te zijn 
geweest. De daling van de score van de architect (persoon AM) is te verklaren ondanks de 
afwijkende verwachting van de projectleider; drie van de zes designers die gecoacht worden 
door deze persoon hebben aangegeven dat er onvoldoende aandacht is voor coaching I 
training. Hij deelt tijdens de posttest blijkbaar deze conclusie. Bij personen AH en AO is het 
verwachtte effect duidelijk opgetreden. Seide personen scoren hoger op deze vraag terwijl de 
persoonlijke gemiddeldes en het gemiddelde van vraag 10 is gedaald. De score van persoon 
AJ is gelijk gebleven. Ten opzichte van de daling van het gemiddelde van persoon AJ en de 
daling van het gemiddelde van vraag 10 kan gesteld worden dat toch een klein effect is 
opgestreden. Dit effect is echter niet zo duidelijk als voor de personen AH en AO. 

"lk vind dater binnen het team voldoende 
aandacht is voor coaching I training.· 

Zeer eens 

Tamefijk eens 

Nech eens I 
Nech oneens 

Temelijk oneens 

Zeer oneens 

Zeer eens 

Tamelijk eens 

Nech eens f 
Nech oneens 

Tamelijk oneens 

Zeer oneens 

~ <:::::::::::::: Gemiddelde Persoon AM 
------ - Persoon AM vraag 10 

---------- Gemiddelde vreag 10 

Pretest Posttest 

~1k vind dater binnen het team voldoende 
aandacht is voor coaching I training .· 

-------- Gemiddelde Persoon AO 

Gemiddelde vraag 10 

--------- Persoon AO vraag 10 

Pretest Pastiest 
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Zeer eens 

Tamelijk eens 

Nech eens I 
Nech oneens 

Tamelijk oneens 

Zeer oneens 

Zeer eens 

Tamelijk eens 

Nech eens I 
Noch oneens 

Tamelijk oneens 

Zeer oneens 

· 1k vind dat er binnen het team voldoende 
aandacht is voor coaching I training : 

-------- Gemiddelde Persoon AH 

Gemiddelde vraag 1 O 

--------- Persoon AH vraag 10 

Pretest Posttest 

-1k vind dater binnen het team voldoende 
aandacht is voor coaching I training .-

- Gemiddek:le Persoon AJ 
Gemiddek:le vraag 10 

-------- Persoon AJvraag 10 

Pretest Posttest 
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Figuur 36: Effect interventie coaching I training Project 2 

Door het bespreken van de onwenselijke 
situatie met betrekking tot het betrekken van 
persoon CD bij de reviews van project 2 
verwacht de projectleider dat de score van 
deze persoon zal stijgen. De resultaten zijn 
weergegeven in Figuur 37. Omdat twee 
personen aan de externe posttest met 
betrekking tot dit project hebben 
deelgenomen wordt in dit geval niet 
vergeleken met het gemiddelde maar met de 
andere persoon. In dit figuur is te zien dat 
perceptie van persoon CD op deze vraag 
sterker gestegen is dan zijn gemiddelde over 
de anderen vragen en dat de score van 
persoon CC gelijk is gebleven. Het effect bij 
persoon CD is dus toe te wijzen aan de 
gepleegde interventie. 

De laatste gepleegde interventie door 
projectleider 2 is het bediscussieren van de 
prioriteitstelling met de personen CC en CD. 
Concreet verwacht de projectleider dat 
persoon CC hoger zal scoren op vraag 120 
en lager op vraag 12T, persoon CD zal hoger 
scoren op vraag 11 L en 12L. Figuur 38 geeft 
de resultaten weer. Te zien is dat het 
verwachte effect voor persoon CD wel is 
opgetreden en voor persoon CC niet. De 
score van persoon CD op 11 L is van 5 naar 
20 gegaan en de op 12L van 15 naar 20. 
Persoon CC heeft dezelfde scores gegeven 
voor pretest en posttest met betrekking tot 
vraag 12T en 120. 

"lk vind dat wij als klant voldoende betrokken 
warden bij de reviews van dit project." 

Zeereens Persoon CC 

Tamelijk eens 

Noch eens I 
Noch oneens 

Tamel ijk oneens Persoon CD 

Zeeroneens 

Pretest Pastiest 

Figuur 37: Effect meeting betrokkenheid 
reviews voor project 2 
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"Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen' 
11 · van dit projed near ve rhouding van prioriteft zoals 

· deze op dit moment volgens u zouden moeten zijn: 

"Verdeel 100 punten over de volgende doetstellingen' 
12: van dit project naarverhouding van prioritelt zoals 

deze op dit moment volgens u daadwerkelijk zijn. • 

------- Persoon CC: 12T 

Pretest Posttest 

Figuur 38: Effect meeting prioriteiten OL TC 
voor project 2 

Bij project 3 hebben drie personen (AS, AV en AW) aangegeven het noch oneens I noch 
eens te zijn met de stelling: "lk vind dater binnen het team voldoende aandacht is voor 
coaching/training". De projectleider heeft door middel van persoonlijke gesprekken 
achterhaald wat de oorzaak is van deze scores. Het blijkt dat personen AS en AV eigenlijk 
geen mening hebben met betrekking tot deze stelling en dit project. Verwacht wordt dat de 
personen AS en AV vraag 10 niet beantwoorden tijdens de posttest. Uit de posttest, zie 
Figuur 32, blijkt dat dit inderdaad het geval is. Met betrekking tot persoon AW pleegt de 
projectleider een interventie door het aanstellen van persoon AU als coach. Daarnaast is 
tijdens een persoonlijk gesprek afgesproken dat persoon AW zelfstandig het beschreven 
ontwikkel proces doorneemt. Naar aanleiding van het bovenstaande verwacht deze 
projectleider dat de gemiddelde score van persoon AW zal stijgen, specifiek zullen de scores 
op de vragen 10, 15 en 16 stijgen. In Figuur 39 is te zien dat het gemiddelde van persoon AW 
niet is gestegen. Omdat oak het gemiddelde van vraag 10 gelijk gebleven is gebleven is de 
stijging van bij persoon AW op vraag 10 toe te wijzen aan de gepleegde interventie. De 
stijging van persoon AW op vraag 16 is iets sterker dan de gemiddelde stijging op vraag 16. 
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Oak dit effect is toe te wijzen aan de 
gepleegde interventie. Het gemiddelde van 
vraag 15 is iets gedaald en de score van 
persoon AW is gelijk gebleven. Het 
verwachtte effect is hier niet opgetreden. Dit 
betekend dat persoon AW hierdoor vindt dat 
er meer aandacht is voor coaching (10) en 
beter weet wat zijn verantwoordelijkheden 
zijn (16) . Daarnaast vind deze persoon niet 
dat h ij beter ge"informeerd wordt ( 15) en is 
het gemiddelde niet gestegen. De helft van 
de verwachte effecten naar aanleiding van de 
interventies zijn in dit geval ondersteund . 

Zeer eens 

Tamelijk eens 

Noch eens I 
Noch oneens 

Tamelijk oneens 

Zeer oneens 

PersoonAW 

Gemiddelde vraag 15 
--------Gemiddelde Persoon AW 

-------- Persoon AW vraag 15 

Pretest Posttest 

Zeer eens 

Tamelijk eens 

Noch eens I 
Noch oneens 

Tamelijk oneens 

Zeer oneens 

Zeer eens 

TameBjk eens 

Nech eens I 
Nech oneens 

TameHjk oneens 

Zeer oneens 

Persoon AW 

Persoon AW vraag 10 

Pretest Posttest 

Persoon AW 

--------Gef'Tiddelde vraag 16 

====-==== Persoon AW vraag 16 

-~-----=--==-- Gemiddek:le Persoon AW 

Pretest Posttest 

Figuur 39: Effect interventies persoon AW 

De projectleider van project 4 heeft een persoonlijk gesprek gehad met persoon BE over de 
lage scores op de vragen 3, 4, 8, en 11 . Daarnaast is een coach aangewezen voor persoon 
BE. De projectleider verwacht dat hierdoor de gemiddelde score van deze persoon zal stijgen 
en specifiek de scores op de vragen 3, 4, 8, 10 en 11 omdat deze persoon hierdoor meer 
zelfvertrouwen heeft gekregen. Bij het beschrijven van de resultaten is oak rekening 
gehouden met de wijzigingen in de gemiddeldes van de vragen 3, 4, 8, 10 en 11 . Omdat deze 
gemiddeldes voor deze vijf vragen gelijk zijn gebleven en omdat het gemiddelde van persoon 
BE iets gedaald is kunnen gevonden effecten toegewezen warden aan de gepleegde 
interventies. De resultaten uit Figuur 40 tonen 
aan dat de gepleegde interventies het 
verwachte effect hebben op het vertrouwen 
van persoon BE in het behalen van de 
teamdoelstellingen (3&4) en het vertrouwen 
dat de oplossing naar wens is van de klant 
(11 ). Daarnaast is door de discussie 
betreffende de efficientie binnen het project 
de perceptie zoals als verwacht veranderd 
(8) . Ondanks het aanstellen van een coach is 
het verwachte effect met betrekking tot de 
perceptie over voldoende aandacht voor 
coaching I training niet veranderd . Vier van 
de zes verwachtte effecten zijn daarmee 
opgetreden. 

59 

Persoon BE 

Zeer eens 

Gemiddelde Persoon BE 
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Tamelijk oneens 

Zeer oneens 
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Figuur 40: Effect interventies persoon BE 
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Projectleider 4 heeft ook met persoon AX 
gesproken over zijn verantwoordelijkheden. 
Deze persoon had tijdens de pretest 
aangegeven het noch oneens I noch eens te 
zijn met de stelling: "lk weet wat mijn 
verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot 
dit project". Tijdens het gesprek zijn deze 
verhelderd waardoor de projectleider 
verwacht dat deze persoon tijdens de 
posttest hog er zal scoren op vraag 16. In 
Figuur 41 is te zien dat de stijging van 
persoon AX grater is dan de stijging van het 
gemiddelde van vraag zestien terwijl het 

Zeer eens 

Tamelijk eens 

Noch eens I 
Noch oneens 

T ame~jk oneens 

Zeeroneens 

"lk weet wat mijn verantwoorde~jkheden 

zijn met betrekking tot dit project.• 

------- Gemiddelde vraag 16 

=:::::::.:::: Persoon AX 

==-=-----=---~""":::::::::.._ Gemiddelde Persoon AX 

Pretest Posttest 

Figuur 41 : Effect interventies persoon AX 

gemiddelde van persoon AX is gedaald . Hierdoor is de stijging van persoon AX op deze 
vraag toe te wijzen aan de gepleegde interventie. 

Daarnaast heeft projectleider 4 tijdens een reguliere meeting het onderwerp coaching en 
training besproken omdat de gemiddelde score op deze vraag het laagste was. Naast het 
eerder genoemde aanstellen van een coach voor persoon BE zijn hier geen specifieke 
interventies gepleegd . Hierdoor verwacht de projectleider geen verandering in de gemiddelde 
score op vraag 10. Uit de resultaten van de prestest en posttest blijkt dat het gemiddelde 
exclusief persoon BE van 3,33 naar 3,29 is gegaan. Daarmee is een juiste voorspelling 
gedaan. 

Tb I a e 16: Overzicht resultaten ~ epleeqde interventies ten opzichte van verwachte effect 
Gepleegde interventie Proj. Betrokken Verwachte effect Vo or-

person en spelling 
Gesprek over managen 1 AE Toename vraag 5 van persoon AE Juist 
software risico's. 
Meeting over aanpak 2 AH , AJ , Toename vraag 10 voor persoon AH Juist 
training I coaching . AO,AM Toename vraag 10 voor persoon AJ Onjuist 

Toename vraag 10 voor persoon AO Juist 
Geen wiiziaina vraaa 10 voor AM Oniuist 

Meeting over 2 CD Toename vraag 5 voor persoon CD Juist 
betrokkenheid meetinqs. 
Meeting over 2 CC, CD Toename 120 voor persoon CC Onjuist 
prioriteitstelling QL TC. Afname 12T voor persoon CC Onjuist 

Toename 11 L voor persoon CD Juist 
Toename 12L voor oersoon CD Juist 

Gesprek over coaching 3 AS, AV, Vraag 10 niet beantwoord door AS Juist 
met AS, AV en AW. AW,AU Vraag 10 niet beantwoord door AV Juist 
Persoon AU aangesteld Toename vraag 10 van persoon AW Juist 
als coach voor AW. 
Doornemen 3 AW Toename gemiddelde van persoon AW Onjuist 
ontwikkelproces door Toename vraag 15 voor persoon AW Onjuist 
persoon AW. Toename vraaa 16 voor oersoon AW Juist 
Meer zelfvertrouwen bij 4 BE Toename gemiddelde van persoon BE Onjuist 
persoon BE door Toename vraag 3 voor persoon BE Juist 
persoonlijk gesprek. Toename vraag 4 voor persoon BE Juist 

Toename vraag 8 voor persoon BE Juist 
Toename vraaa 11 voor oersoon BE Juist 

Persoon BE heeft coach 4 BE Toename vraag 10 voor persoon BE Onjuist 
qekreqen . 
Gesprek over 4 AX Toename vraag 16 voor persoon AX Juist 
verantwoordel ii kheden 
Gesprek met team over 4 AX, AY, Geen wijziging gemiddelde vraag 10 Juist 
training en coaching AZ, BA, (gemiddelde exclusief persoon BE) 

BB, BC, 
BD, BE 
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Het bovenstaande levert technisch bewijs om te stellen dat het mogelijk is om door middel 
van het plegen van concrete interventies de percepties van teamleden en klanten te 
be'lnvloeden omdat 16 van de 24 voorspellingen juist waren (67%). De projectleiders zijn in 
staat in te schatten of de aangetoonde effecten daadwerkelijk warden veroorzaakt door de 
gepleegde interventies. Tijdens de evaluatie wordt gekeken of dit technische bewijs 
overeenkomt met de mening van de projectleiders. 

4.3.3 Technische ondersteuning onderzoeksvraag 3 
Is het meetinstrument met betrekking tot de perceptie van team/eden 
en klanten een toevoeging aan de bestaande midde/en voor de 
sturing van projecten? 

De geleverde technische ondersteuning voor de eerste twee onderzoeksvragen is tevens de 
technische ondersteuning voor de derde onderzoeksvraag. Met behulp van deze 
ondersteuning kan gesteld warden dat het ontwikkelde meet en feedback instrument van 
percepties een toevoeging is aan de bestaande middelen voor de sturing van projecten. Ook 
voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is de mening van de projectleiders van 
belang. In het volgende hoofdstuk wordt de evaluatie met deze projectleiders besproken. 
Tijdens deze evaluatie zullen de drie onderzoeksvragen direct gesteld warden. 

De toegevoegde waarde van dit instrument moet gewogen worden met de last die de 
uitvoering met zich meebrengt. lndien het de gebruikers veel tijd kost de vragenlijsten te 
beantwoorden dan zal de response rate afnemen. Ook de tijd die de projectleiders moeten 
investeren voordat de resultaten beschikbaar moet meegeteld warden in de beoordeling van 
de toegevoegde waarde van het instrument. Hier zal rekening mee gehouden warden tijdens 
het doen van aanbevelingen voor een eventuele implementatie. 
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5 Evaluatie 

5.1 Aanpak 
Als bijdrage aan beantwoording van de onderzoeksvragen is een evaluatie uitgevoerd. Er is 
gekozen een korte evaluatie te houden met de externe deelnemers van het onderzoek en een 
evaluatie met de vier projectleiders afzonderlijk. Het onderzoek is met de externe deelnemers 
direct na het afnemen van de posttest telefonisch geevalueerd. De volgende vragen zijn 
gesteld: 

1. Zijn er volgens u belangrijke onderwerpen waarin deze vragenlijst niet voorziet? 
Zo ja, welke? 

2. Zijn er volgens u vragen die niet relevant zijn? 
Zoja welke? 

3. Wat is volgens u de ideale frequentie voor het afnemen van deze vragenlijst? 
4. In welke stadium van het project kan volgens u het beste gestart worden met het 

afnemen van de vragenlijst? 
Deze vragen zijn gesteld tijdens de externe evaluatie en zijn gebruikt voor het doen van 
aanbevelingen tijdens de implementatie van het ontwikkelde systeem. 

De evaluatie met de vier projectleiders afzonderlijk dient als bijdrage voor het beantwoorden 
van de drie onderzoeksvragen en het doen van aanbevelingen . De vier bovenstaande vragen 
zijn aan de projectleiders gesteld voor beide vragenlijsten . Daarnaast is direct gevraagd naar 
het antwoord op de drie onderzoeksvragen: 

1. Is het mogelijk de perceptie van teamleden en klanten met betrekking tot het project 
juist te meten? 

2. Is het mogelijk om door middel van het plegen van concrete interventies de 
percepties van teamleden en klanten te bernvloeden? 

3. Is het meetinstrument met betrekking tot de perceptie van teamleden en klanten een 
toevoeging aan de bestaande middelen voor de sturing van projecten? 

Tot slot is geevalueerd of de projectleider de aangetoonde effecten van de interventies 
daadwerkelijk toewijst aan deze interventies of dat mogelijk andere oorzaken een rol hebben 
gespeeld . 

5.2 Evaluatie met klanten 
De acht externe deelnemers van de posttest hebben deelgenomen aan de evaluatie. Als 
eerste werd geevalueerd of in de externe vragenlijst belangrijke onderwerpen ontbreken en 
welke dit dan zijn . Twee van de deelnemers (25%) hebben aangegeven het nuttig te vinden 
aan te kunnen geven wat de grootste risico's zijn met betrekking tot het project. De anderen 
deelnemers vonden de vragenlijst compleet. Vervolgens is gevraagd naar mogelijke 
overlappingen of overbodige vragen in de vragenlijst. Hieruit is naar voren gekomen dat het 
managen van de resources een van de risico's is waardoor deze vraag beter vervangen kan 
worden door te vragen naar de grootste bedreigingen en/of risico 's. De klant geeft daarmee 
dus aan dat vraag 4: "lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de resources 
(mensen en materialen) van dit project effectief managed" beter vervangen kan worden door 
een open vraag naar de grootste bedreigingen en/of risico's. Verder is de vragenlijst compleet 
en bevat deze geen overbodige vragen. 

Voor het kunnen doen van aanbevelingen voor implementatie is gevraagd naar optimale 
frequentie voor afname van de vragenlijst en wanneer de eerste meting het beste plaats kan 
vinden . De deelnemers antwoorden van een maal per maand tot twee maal per jaar als 
optimale frequentie voor afname. Hierbij moet rekening gehouden worden met de looptijd van 
een project. Gemiddeld geven de externe deelnemers aan dat het optimaal zou zijn een maal 
per kwartaal de vragenlijst af te nemen. Daarnaast kan de eerste meting het beste kort (een 
paar weken) na de start van het project bij de klant worden gedaan. 
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5.3 Eva/uatie met project/eiders 
Uit deze evaluatie blijkt dat de vier projectleiders unaniem vinden dat het meetinstrument 
geschikt is voor het meten van de perceptie van teamleden en klanten met betrekking tot het 
project. Naar aanleiding van de feedback hebben zinvolle discussies plaats gevonden. De 
projectleiders van project 1 en project 3 geven aan dat het beter is te starten met de metingen 
na de interne kick-off. Dan is het project intern officieel gestart en zijn alle betrokkenen 
ge"informeerd . De beste interventie voor de kick-off van het project is het houden van de kick
off meeting zelf. De projectleiders vinden dat het goed mogelijk is om na analyse van de 
feedback concrete interventies te plegen. De aangetoonde effecten van deze gepleegde 
interventies hebben mogelijk wel meer oorzaken dan alleen de interventie. Zo draagt de 
meting zelf bij aan de bewustwording en weten de teamleden meer naar mate tijd verstrijkt. 
Toch geven de projectleiders aan dat een groat deel van de aangetoonde effecten zeer 
waarschijnlijk het gevolg zijn van de gepleegde interventies. Zij ervaren daarom dat dit 
meetinstrument een meerwaarde heeft voor de sturing van de projecten. 

Voor implementatie van het meetinstrument hoeven naar mening van projectleiders de 
vragen niet te warden aangepast. Deze bevatten de juiste onderwerpen en er zijn geen 
overlappingen. Wei merken de projectleiders dat er nag steeds wat onduidelijkheid is over de 
antwoord mogelijkheid "noch oneens I noch eens". In plaats van de toevoeging van de 
instructie voor de posttest kan beter de antwoord mogelijkheid "geen mening" warden 
toegevoegd . Dit voorkomt verwarring en verhoogt de betrouwbaarheid van de meting. De 
optimale frequentie voor afname van de interne vragenlijst is tussen de twee en drie 
maanden . Volgens de projectleiders kan het beste gestart warden met het afnemen van de 
interne vragenlijst nadat de project kick-off heeft plaats gevonden. Voor de externe vragenlijst 
is dit een maal per kwartaal. De projectleiders geven aan dat de ideale frequentie voor het 
afnemen van de externe vragenlijst een maal per kwartaal is. Het beste kan gestart warden 
met de afname na de kick-off van het project bij de klant. 

5.4 Resultaten evaluatie 
In paragraaf 4.3 zijn de technische resultaten van dit onderzoek beschreven. Hieruit blijkt dat 
er technische onderbouwing is voor een positief antwoord op de drie onderzoeksvragen. 
Samen met de uitgevoerde evaluatie kan geconcludeerd warden dat het ontwikkelde meet
en feedbacksysteem de percepties van teamleden en klanten met betrekking tot de projecten 
juist weergeeft. Oak is het mogelijk aan de hand van de feedback concrete interventies te 
plegen. Een groat deel van de gepleegde interventies heeft het verwachte effect opgeleverd. 
De projectleiders gaven aan dat weer een groat deel van deze effecten toe te wijzen is aan 
de gepleegde interventies. Hierdoor is het meten en terugkoppelen van de percepties van 
teamleden en klanten met betrekking tot de projecten een toevoeging op de bestaande 
middelen voor de sturing van projecten. Omdat in de vragenlijst direct gevraagd wordt naar 
de gevonden kernproblemen draagt dit systeem direct bij aan het oplossen van de gevonden 
kernproblemen. Het analyseren van de kernproblemen binnen de ontwikkelafdelingen heeft 
ongeveer zes maanden in beslag genomen. Nu is het mogelijk door middel van de 
ontwikkelde vragenlijsten om op individueel en team niveau in een veel kortere tijd de 
problemen bloat te leggen en terug te koppelen richting de projectleiders. 

Uit de evaluaties blijkt dat de vragenlijsten verbeterd kunnen warden door het toevoegen van 
de antwoord mogelijkheid "geen mening". Hierdoor kan geen verwarring meer ontstaan 
tussen "geen mening" en "nag oneens I nag eens". De externe vragenlijst kan verder 
verbeterd warden door stelling 4: "lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de 
resources (mensen en materialen) van dit project effectief managed" te verwijderen. Deze 
kan vervangen warden door de volgende open vraag: "Wat zijn volgens u de belangrijkste 
bedreigingen I risico's met betrekking tot dit project?". Intern is dit niet uit de evaluatie 
gekomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze vragenlijst al meer detail bevat en dat 
er regulier meer contact is tussen de teamleden (wekelijks of misschien zelf dagelijks). Door 
deze verbeteringen door te voeren zijn de definitieve vragenlijsten uit Figuur 42 en Figuur 43 
tot stand gekomen. 
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Naam: 

Functie: 

Project: 

en 
c: .._ 
Q) en en Cl en Q) c: c: .!:: c: c: Q) en Q) 

Q) 0 Q) c: Q) en c: 
Q) c: Q) 

c: ~ c: Q) ~ Q) E ::"" 0 Q) ::" 
0 Qi Qi Q) 
..... .s:::. .s:::. Qi 

c: 
Q) E (.) (.) E Q) 

Q) C1l 0 0 C1l Q) Q) 

N I- zz I- N (.') 

1 lk heb er vertrouwen in dat Prodrive de eerst volgende doelstelling 0 0 0 0 0 0 
(milestone) van dit project zal behalen . 

2 lk heb er vertrouwen in dat Prodrive de eind doelstellingen van dit 0 0 0 0 0 0 
project zal behalen. 

3 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de risico's 0 0 0 0 0 0 
van dit project effectief manaQed. 

4 lk vind dat wij als klant voldoende betrokken worden bij de reviews 0 0 0 0 0 0 
van dit project. 

5 lk vind dat wij als klant voldoende mogelijkheden hebben om invloed 0 0 0 0 0 0 uit te oefenen op dit project. 
6 lk vind dat wij als klant voldoende ge·informeerd worden met 0 0 0 0 0 0 

betrekkino tot dit project. 
7 lk vind dat de projectleider van Prodrive voldoende aandacht heeft 0 0 0 0 0 0 

voor alle doelstellinoen van dit project. 
8 lk vind dater voldoende contact is tussen het management I de 0 0 0 0 0 0 

directie van ons en Prodrive. 
9 lk vind dat de projectleider van Prodrive ons voldoende aanspreekt op 0 0 0 0 0 0 onze verantwoordelijkheden. 
10 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 

deze op dit moment volQens u zouden moeten zijn . 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op 
te leveren producten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of 
van het project ) 
Kosten (De kosten van de op te leveren producten en I of van het 
project) 

TOTAAL 100 
11 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 

deze op dit moment voloens u daadwerkelijk zijn. 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op 
te leveren producten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of 
van het project ) 
Kosten (De kosten van de op te leveren producten en I of van het 
project) 

TOTAAL 100 
12 Wat zijn volgens u de belangrijkste bedreiqinqen I risico's met betrekkinq tot dit project? 

Ruimte voor eventuele opmerkingen : 

Figuur 42 : Definitieve vragenlijst extern 
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Naam: 

Functie: 

Project: 

CJ) 
c: -Q) 

CJ) 
CJ) Cl CJ) Q) c: c: .!:: c: c: Q) CJ) 
Q) 

Q) 0 Q) c: Q) CJ) c: 
Q) 

~ c: Q) ~ c: Q) 

c: ::-o 0 Q) ::" Q) :? 
0 Ci) Ci) Q) 
..... .r::. .r::. c: 
Q) E (.) (.) E Qi Q) 

Q) ti) 0 0 ti) Q) Q) 

N f- zz f- N C) 

1 lk heb er vertrouwen in dat ik mijn eerst volgende doelstelling van dit 
0 0 0 0 0 0 proiect zal behalen. 

2 lk heb er vertrouwen in dat ik mijn eind doelstellingen van dit project 
0 0 0 0 0 0 zal behalen . 

3 lk heb er vertrouwen in dat het team de eerst volgende doelstelling 
0 0 0 0 0 0 van dit project zal behalen. 

4 lk heb er vertrouwen in dat het team de eind doelstellingen van dit 
0 0 0 0 0 0 project zal behalen. 

5 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de risico's 
0 0 0 0 0 0 van dit project effectief managed. 

6 lk heb er vertrouwen in dat de projectleider van Prodrive de resources 
0 0 0 0 0 0 

(mensen en materialen) van dit project effectief managed. 
7 lk heb vertrouwen in de samenwerkino binnen het team. 0 0 0 0 0 0 
8 lk vind dat het team efficient te werk gaat. 0 0 0 0 0 0 
9 lk vind dat het team volgens het daarvoor gedefinieerde proces werkt. 0 0 0 0 0 0 
10 lk vind dat er binnen het team voldoende aandacht is voor coaching I 

0 0 0 0 0 0 training. 
11 lk heb er vertrouwen in dat de oplossino naar wens is van de klant. 0 0 0 0 0 0 
12 lk heb vertrouwen in de samenwerking met de klant. 0 0 0 0 0 0 
13 lk vind dat ik voldoende betrokken word bii de reviews van dit project. 0 0 0 0 0 0 
14 lk vind dat ik voldoende mogelijkheden heb om invloed uit te oefenen 

0 0 0 0 0 0 op dit project. 
15 lk vind dat de projectleider mij voldoende informeert met betrekking tot 

0 0 0 0 0 0 dit project. 
16 lk weet wat mijn verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot dit 

0 0 0 0 0 0 proiect. 
17 lk heb voldoende uitdaging met betrekking tot dit project. 0 0 0 0 0 0 
18 Verdeel 100 punten over de volgende doelstellingen van dit project naar verhouding van prioriteit zoals 

deze op dit moment zijn . 
Kwaliteit (De kwaliteit van de op te leveren producten en I of van het 
project) 
Logistiek (De leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit en levertijd van de op 
te leveren producten en I of van het project) 
Technologie ( De technologie van de op te leveren producten en I of 
van het project ) 
Kosten (De kosten van de op te leveren producten en I of van het 
project) 

TOTAAL 100 
Ruimte voor eventuele opmerkingen : 

Figuur 43: Definitieve vragenlijst intern 
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6 Conclusies, aanbevelingen en beperkingen 

6. 1 Conclusies 
Dit afstudeeronderzoek is gestart met het verkrijgen van inzicht in de problemen en/of 
mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de ontwikkelteams bij Prodrive. Gestart is met 
het analyseren van de situatie en de problemen binnen de ontwikkelafdelingen . Uit deze 
analyse is geconcludeerd dat Prodrive problemen ervaart op het gebied van customer service 
en project performance. Aan beide probleemgebieden liggen dezelfde kernproblemen ten 
grondslag: 

Er is onvoldoende aandacht voor het introduceren, begeleiden, opleiden (zowel intern 
als extern) en coachen van nieuwe mensen; 
Er is onduidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
prioriteitstelling; 
Er is gebrek aan goede informatievoorziening; 
De klanten worden te weinig betrokken en opgezocht; 
Er wordt te informeel omgegaan met de klanten . 

Op basis van de analyse en diagnose zijn twee oplossingsrichtingen gepresenteerd: 
competentiemanagement en goalsetting en feedback. Gekozen is een detail onderzoek uit te 
voeren naar de toegevoegde waarde van het meten van percepties van interne teamleden en 
klanten. Dit ligt in lijn van de oplossingsrichting goalsetting en feedback . Voor start van dit 
onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Is het mogelijk de perceptie van teamleden en klanten met betrekking tot het project 
juist te meten? 

2. Is het mogelijk om door middel van het plegen van concrete interventies de 
percepties van teamleden en klanten te bernvloeden? 

3. Is het meetinstrument met betrekking tot de perceptie van teamleden en klanten een 
toevoeging aan de bestaande middelen voor de sturing van projecten? 

Geconcludeerd is dat het ontwikkelde meet- en feedback instrument de perceptie van 
teamleden en klanten met betrekking tot het project juist weergeeft. Ook is het voor de 
projectleiders mogelijk aan de hand van de feedback concrete gerichte interventies te plegen 
die de percepties van teamleden en klanten kunnen be"invloeden . Voorbeelden van 
interventies zijn : het aanstellen van coaches, het verhelderen van verantwoordelijkheden, het 
bediscussieren van prioriteitstellingen en het betrekken van de juiste personen bij reviews. 
Bewijs is geleverd dat deze interventies effect kunnen hebben. Hierdoor ervaren de 
projectleiders het ontwikkelde meet- en feedbacksysteem als toevoeging aan de bestaande 
middelen voor sturing van de projecten. Deze toegevoegde waarde is wel afhankelijk van de 
acceptatie van de gebruikers van het systeem. Deze acceptatie wordt be"invloed door de 
gebruiksvriendelijkheid wat paragraaf 6.2.3 in meer detail besproken wordt. 

Het ontwikkelde instrument kan daarmee dus een bijdrage leveren aan het oplossen van de 
gevonden kernproblemen voor de development afdelingen van Prodrive. Echter dient er over 
de projecten heen ook gewerkt te worden aan het oplossen van deze problemen. In de 
volgende paragraaf worden hier aanbevelingen voor gedaan . 

6.2 Aanbevelingen 
Op verschillende niveaus worden aanbevelingen met betrekking tot dit afstudeeronderzoek 
en Prodrive gedaan . Deze aanbevelingen worden in deze paragraaf beschreven. 

6.2.1 Probleemanalyses en diagnose 
Naar aanleiding van de voor dit afstudeeronderzoek uitgevoerde probleemanalyse en 
diagnose worden twee aanbevelingen gedaan. Competentie management en goalsetting en 
feedback zijn de twee gepresenteerde oplossingsrichtingen voor de gevonden 
kernproblemen. De ontwerp opdracht lag in lijn met de tweede oplossing. De eerste 
aanbeveling is gericht op de eerste oplossingsrichting. De tweede aanbeveling omvat het 
vaker opzoeken van de klant door zowel projectleiders , accountmanagers en het 
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management van Prodrive. Een algemene aanbeveling is het blijven houden van zicht op de 
actuele kernproblemen van de organisatie zodat tijdige bijsturing van acties mogelijk is. 

6.2.1.1 Competentie management 
Nu aangetoond is dat het meten van de percepties van teamleden en klanten kan bijdragen 
aan het oplossen van de gevonden kernproblemen betekent dit niet dat na een eventuele 
implementatie deze problemen zijn opgelost. Aan te bevelen is het gelijktijdig blijven 
aanpakken van deze kernproblemen. Een onderdeel hierbij is het verbeteren van de 
competenties van de medewerkers door structureel vast te stellen welke competenties waar 
nodig zijn , welke competenties een afdeling of een persoon bezit en hoe de benodigde 
competenties verkregen kunnen worden. Deze oplossing beoogt het wegnemen van de 
kernproblemen die betrekking hebben op de aandacht voor training en coaching en de 
onduidelijkheid met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

6.2.1.2 Klant vaker opzoeken 
De tweede aanbeveling die tot stand is gekomen naar aanleiding van de uitgevoerde 
probleemanalyse is het vaker opzoeken van de klant door zowel de projectleiders, 
accountmanagers en het management van Prodrive. Hierdoor wordt het beter mogelijk de 
problemen tijdig te signaleren en is het mogelijk de strategieen beter op elkaar af te stemmen. 
Dit is een van de gevonden kernproblemen uit de externe analyse. Het andere onderdeel van 
dit kernprobleem was het vaker betrekken van de klant bij de reviews van de projecten. Het 
ontwikkelde instrument maakt het mogelijk dit op projectniveau te monitoren en te verbeteren. 
Daarnaast is het onderwerp van de reviews nu vaak alleen technisch. Een verbeterpunt is het 
uitbreiden van deze focus met andere factoren zoals logistiek, de planning en kosten. 

6.2.2 Ontwerp opdracht 
Naar aanleiding van de voor dit afstudeeronderzoek uitgevoerde ontwerp opdracht kunnen 
een aantal aanbevelingen gedaan worden. De eerste aanbeveling richt zich op de 
informatievoorziening richting de organisatie wat ook een van de gevonden kernproblemen is. 
De tweede aanbeveling betreft het bewaken van de efficientie van de organisatie. 

6.2.2.1 lnformatie voorziening richting de organisatie 
Als gevolg van de gekozen afbakening zijn de resultaten van dit afstudeeronderzoek alleen 
gebruikt voor terugkoppeling richting de projectleiders. Deze resultaten bevatten echter nog 
veel meer informatie die nuttig kan zijn voor verschillende personen/functies binnen de 
organisatie. Zo kan feedback gegeven worden richting het management team , richting de 
afdelingsmanagers en richting de accountmanagers. De feedback richting het management 
team kan informatie bevatten over het gemiddelde van alle projecten of over de verschillen 
tussen de twee ontwikkelafdelingen. De feedback richting de afdelingsmanagers kan 
informatie over alle projecten binnen de afdelingen bevatten of informatie over de projecten 
per projectleider. Richting de accountmanagers kan feedback gegeven worden over alle 
projecten betreffende het account. Tijdens de implementatie van het systeem kunnen deze 
doorsneden eenvoudig worden gemaakt omdat de verzamelde informatie voor terugkoppeling 
richting de projectleiders deze gegevens reeds bevat. 

6.2.2.2 Bewaking efficientie van de organisatie 
Deze aanbeveling betreft de bewaking van de efficientie van de organisatie. Uit vraag 8 van 
Figuur 34 blijkt dat de score op de stelling : "lk vind dat het team efficient te werk gaat" de op 
een na laagste van alle vragen is. lnformatie voorziening speelt hierin een belangrijke rol. 
lndien iedereen binnen de organisatie zelf snel kan bepalen wat de stand van zaken met 
betrekking tot een bepaald onderwerp is dan is het zeer waarschijnlijk dat betere keuzes 
worden gemaakt. De implementatie van de resultaten van dit afstudeeronderzoek maar ook 
de implementatie van het Management Information System (Brouwers, 2006) kunnen hieraan 
bijdragen. Daarnaast dient op alle niveaus binnen de organisatie gekeken te worden naar 
mogelijke verbeteringen voor de efficientie van Prodrive. 
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6.2.3 lmplementatie ontwikkelde meet- en feedback instrument 
Aanbevelingen voor implementatie zijn gedaan met de aanname dat het doel van de 
implementatie het gebruiken van het instrument voor alle projecten binnen de development 
afdelingen is. Om dit mogelijk te maken dient de vragenlijst geautomatiseerd te warden omdat 
op dit moment per meting de resultaten van ongeveer 100 personen verwerkt zouden moeten 
warden. Anderzijds draagt automatisering oak bij aan de acceptatie van het systeem door te 
voorkomen dat het uitvoeren te veel tijd vraagt van klanten , interne teamleden en 
projectleiders. Bovendien leent het opgezette systeem zich goed voor automatisering omdat 
alleen de multiple choice vragen warden geaggregeerd. De geplaatste opmerkingen in 
tekstvorm kunnen hierdoor gelimiteerd warden aan een bepaald aantal karakters. 

Uit de evaluatie blijkt dat de optimale frequentie voor het afnemen van de interne vragenlijst 
iets hoger is dan voor de externe vragenlijst. Omdat de feedback een koppeling bevat tussen 
deze twee resultaten dienen deze gelijktijdig verzameld te warden . Om de betrouwbaarheid 
van de metingen te waarborgen kan het beste de laagste frequentie warden genomen. lndien 
te vaak wordt gemeten kan de vragenlijst als vervelend ervaren warden waardoor deze 
mogelijk niet meer serieus wordt ingevuld. De aanbevolen tijdlijn voor het uiteindelijke 
systeem ziet er uit zoals weergegeven in Figuur 44. 
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Figuur 44: Tijdlijn meet- en feedback systeem 

In dit figuur is te zien dat vier metingen per jaar plaats vinden. Door deze metingen in het 
midden van het kwartaal te laten vallen wordt in perioden als kerst, nieuwjaar en de 
zomervakantie niet gemeten wat de response rate waarschijnlijk zal vergroten. Het systeem 
kan indien de personen en adressen bekend zijn automatisch de deelnemers informeren, de 
deelnemers tijdig herinneren en de feedback versturen richting de projectleider. Dit verhoogt 
de kans op acceptatie door de gebruikers. Met de metingen kan gestart warden nadat de 
interne project kick-off is gehouden. 

lndien dit systeem voor alle projecten binnen de development afdelingen wordt gebruikt is het 
mogelijk dat klanten of interne teamleden meer dan een vragenlijst ontvangen. lndien een 
persoon bij meerdere projecten betrokken is wordt per project gevraagd de vragenlijst in te 
vullen . Tijdens implementatie moet bewaakt warden dat personen niet te veel vragenlijsten 
dienen in te vullen . Bij dit afstudeeronderzoek hebben de projectleiders zelf kunnen bepalen 
wie extern benaderd werd voor deelname. Zij hebben gekozen voor de projectleider, de 
inkoper en/of de accountmanager van de klant. Omdat het meet- en feedback systeem dient 
als hulpmiddel voor sturing van het project is de informatie van de projectleider van de klant 
onmisbaar. Om te voorkomen dat inkopers en accountmanagers van de klant te veel om 
feedback over verschillende projecten wordt gevraagd is het wellicht beter deze personen op 
een andere manier te benaderen. Bijvoorbeeld een vorm van klanttevredenheidsonderzoek 
waarbij gevraagd wordt naar de relatie in het algemeen en niet op projectniveau . 

6.2.4 Breder gebruik instrument binnen de organisatie 
Als gevolg van de gekozen afbakening is het systeem ontwikkeld voor de development 
afdelingen. De paragraaf beschrijft de mogelijkheden voor breder gebruik binnen Prodrive. 
Naast zelf ontwikkelde producten warden oak extern ontwikkelde producten ge"introduceerd 
bij de Electronic Solution Group waar onder andere productie plaats vindt. Deze producten 
warden ge·1ntroduceerd volgens het New Product Introduction (NPI) proces dat wordt gevolgd 
door de NPl-teams. De inschatting is dat het ontwikkelde instrument goed bruikbaar is voor 
deze teams omdat oak hier op basis van teams design werkzaamheden plaats vinden voor 
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klanten . Deze trajecten zijn vaak korter waardoor mogelijk maar een maal gemeten kan 
worden. Toch is dit zeer waarschijnlijk waardevol voor de projectleiders van de NPl-teams. 

lndien de serieproductie is gestart is de verantwoordelijkheid van het product overgedragen 
van de projectteams of NPl-teams aan de productteams. De productteams zijn onder andere 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van de producten. De inschatting 
is dat het ontwikkelde instrument in deze vorm geen toegevoegde waarde heeft voor de 
productteams. Sturing van deze teams vindt plaats op basis van feedback met betrekking tot 
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid op product niveau . 

Het gebruikte mechanisme van informatieverzameling en feedback door middel van 
vragenlijsten wordt (indien ge"implementeerd) bij Prodrive voor de eerste keer structureel 
toegepast. Dit mechanisme is wel breder binnen de organisatie te gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor de productteams of voor andere groepen binnen de organisatie. Voor de werking hiervan 
wordt verwezen naar het uitgevoerde literatuuronderzoek naar prestatiemanagement voor 
teams (De Vries, 2007). 

6.3 Beperkingen en verbeterpunten 
Hoewel dit onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd heeft het zijn beperkingen en zijn er mogelijke 
verbeterpunten. Deze worden in deze paragraaf besproken. Voor de probleemanalyse is de 
stroom analyse methode van Porras (1987) toegepast. De stappen van deze methode zijn 
zorgvuldig uitgevoerd maar niet geheel zoals door Porras (1987) beschreven. Een 
succesfactor van deze methode is de overgangen tussen de stappen: een overstap kan 
alleen gemaakt worden indien het samengestelde team consensus heeft bereikt over de 
resultaten van de betreffende stap. Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn de stappen zorgvuldig 
uitgevoerd en constructief bediscussieerd met de bedrijfsbegeleider maar indien een breder 
team was geformeerd voor het voeren van deze discussies was het resultaat wellicht nog 
scherper geweest. Bovendien waren dan meer personen bekend met deze methode en de 
resultaten. Een mogelijk nadeel is dat de doorlooptijd waarschijnlijk langer was geweest. 

Een mogelijk verbeterpunt is de opzet van het onderzoek dat uitgevoerd is voor de ontwerp 
opdracht. Een beperking van de gebruikte opzet is het ontbreken van een controle groep. Het 
gebruik van een controle groep had de betrouwbaarheid van de resultaten kunnen vergroten 
doordat een extra vergelijking gemaakt kon worden met een groep waarbij geen interventies 
gepleegd zijn . lndien hiervoor gekozen was tijdens dit afstudeeronderzoek was het 
waarschijnlijk noodzakelijk geweest minder interventies te plegen om de hoeveelheid werk te 
beperken. Hierdoor was ook minder input van de projectleiders beschikbaar geweest wat ook 
een nadeel is. 

Daarnaast is er voor gekozen de vragenlijsten voor de pretest persoonlijk uit de delen om de 
response rate te verhogen. Hoewel getracht is continue dezelfde instructies te geven was het 
beter geweest deze op papier vast te leggen zodat geen verschillen konden ontstaan. Nu 
blijkt dater enige onduidelijkheid is geweest met betrekking tot anonimiteit, de interventies en 
een antwoord mogelijkheid. Zo is er verschil tussen anonimiteit richting de projectleiders en 
anonimiteit in dit afstudeerverslag. Dit laatste is gegarandeerd maar niet richting de 
projectleiders omdat het mogelijk moest zijn op individueel niveau interventies te plegen. Ook 
bij het maken van afspraken met de projectleider over het plegen van deze interventies is 
verbetering mogelijk. De gepleegde interventies zijn nu vastgesteld in twee slagen. Na de 
eerste afspraken hebben de projectleiders toch meer of andere interventies gepleegd dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Deze instructie was dus niet duidelijk genoeg. Dit is opgelost 
door achteraf de werkelijk uitgevoerde interventies vast te leggen. Daarnaast blijkt dat de 
antwoord mogelijkheid "noch oneens I noch eens" voor verwarring heeft gezorgd. Ook dit had 
voorkomen kunnen worden door de definitie van de antwoorden vooraf op papier te zetten en 
toe te voegen aan de vragenlijsten . 
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