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ABSTRACT 

Research is conducted on knowledge sharing in order to imprave the way the service-projects of a 
division of Océ-Netherlands B.V. are braught into the market. This research focuses on those services, by 
which a technological product supports the service (also called "solutions"). Based on a literature review, 
semi-structured interviews and participative observations, a design has been made in order to imprave the 
current situation. Conclusions are drawn and finally, recommendations are given to the management of 
the specific division of Océ-Netherlands B.V. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerrapport dat het resultaat is van negen maanden onderzoek bij Océ-Nederland 
B.V. te 's-Hertogenbosch. Met dit rapport komt er niet alleen een einde aan een zeer leerzame periode bij 
Océ-Nederland B.V., maar ook aan een zes jaar durende studietijd. Aan alle goede en leuke dingen komt 
echter ook een einde en ik kijk daarom ook erg uit naar de nieuwe fase van mijn leven die ik nu in ga. 

Wanneer ik terug kijk op deze 9 maanden durende periode, kan ik concluderen dat ik zonder meer 
ontzettend veel geleerd heb. Op de eerste plaats heb ik door het extern verrichten van mijn 
afstudeeronderzoek veel geleerd van hoe het er nu daadwerkelijk in een bedrijf aan toe gaat. Zo heb ik 
(eindelijk) de opgebouwde theoretische kennis van de afgelopen vijf jaar deels in de praktijk terug kunnen 
zien. Op de tweede plaats heb ik meer inzicht verkregen in de (bedrijfskundige) wetenschapan sich. Het 
methodologisch correct handelen tijdens een onderzoek heb ik met name in het begin als erg lastig 
ervaren. Dit komt mede door mijn ongeduldige en onrustige karakter wat er in het begin toe leidde dat ik 
eerder vol aan de bak wilde, dan eerst rationeel stil staan bij wat ik nu eigenlijk wilde gaan doen. Verder 
ben ik meer te weten gekomen over hoe ik in bepaalde situaties reageer en wat mijn sterke en minder 
sterke punten zijn. Het belangrijkste echter wat ik deze afgelopen periode heb geleerd is dat ik weer iets 
meer te weten ben gekomen over mijn persoonlijke interesses, passies en drijfveren. Aangezien ik met mijn 
afstuderen een periode van mijn leven af sluit en er zich een nieuwe voor doet, zie ik dit als een ideaal 
moment om deze kant van mij te ontdekken; dit ga ik dan ook de komende tijd met groot plezier en passie 
doen. 

Dit afstudeeronderzoek had niet tot de vorm kunnen komen waarin het nu steekt zonder de hulp van 
een aantal personen, en die wil ik in dit gedeelte graag vermelden. Op de eerste plaats bedank ik mijn 
eerste universiteitsbegeleider Joost Wouters voor zijn begeleiding, kritiek en scherpte gedurende de gehele 
afgelopen periode. Daarnaast wil ik mijn bedrijfsbegeleider Harold van Garderen bedanken voor zijn 
enthousiasme, visie en kritische blik. Mijn tweede universiteitsbegeleider Hans Berencis wil ik in het 
bijzonder bedanken voor de rol die hij in het tweede deel van het afstudeeronderzoek heeft gespeeld en 
(ondanks de drukte) voor het vrij maken van de nodige tijd. 

Tevens bedank ik iedereen van Océ-Nederland die een bijdrage aan mijn onderzoek heeft willen 
leveren. Men heeft altijd tijd voor mij vrij willen maken en toonde altijd een positieve interesse in mijn 
onderzoek, iets wat voor mij extra motiverend heeft gewerkt. Daarnaast was de gehele afgelopen periode 
niet zo leuk en leerzaam geweest indien ik niet op een uitermate leuke en sfeervolle afdeling terecht was 
gekomen, en daarvoor bedank ik alle system consultants. Heren-> Rock 'n Roll! 

Tot slot bedank ik al mijn vrienden en familie voor hun steun, geduld en betrokkenheid de afgelopen 
periode. In het bijzonder bedank ik daarbij twee personen; pa en ma, ik bedank jullie niet alleen voor de 
steun en het relativerende vermogen gedurende mijn afstuderen en in het bijzonder de laatste twee jaar van 
mijn studie, maar ook voor de mogelijkheden die jullie mij hebben geboden om deze studie te mogen 
volgen. 
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MANAGEMENTSUMMARY 

INTRODUCTION 

Océ N.V. (from now on Océ) is one of the major suppliers of document management, printing 
systems and related services. This research is conducted within the Software & Professional Services 
division of Océ-Netherlands B.V. (from now on Océ-Netherlands), which is the selling company of Océ 
in the Netherlands and is located in 's-Hertogenbosch. Software & Professional Services supports 
customers in categorizing and analysing document flows and gives proposals to improve them. These 
proposals are implemented by mosdy internally developed software and hardware, of which the software is 
the speciality of this division. 

The market in which Océ operates is subdued to an increasing demand on integrated solutions, which 
is a result of the focus of customers on their core-competences which lead them to outsouree their non
core activities. Océ reacts on these developments by offering services to their customers. The services 
discussed in this thesis can he described as solutions. By solutions is meant that instead of offering a 
product, an integral system is offered to the customer. This integrated solution consistsof several hardware 
products and one or more software products, which links the separate hardware products. These solutions 
are delivered in projects and follow a few steps, which is called the Solution Delivery Process. T o react on 
the changes in market demand, Océ-Netherlands is changing their organisational structures. The 
organisation will he structured among three delivery units. Each of these delivery units will deal with the 
specific demand of the customer. The division Software & Professional Services is now becoming part of 
the delivery unit "Solutions". 

RESEARCH ASSIGNMENT 

As has been stated before, the market in which Océ (and so Océ-Netherlands) operates, is subdued to 
an increasing demand on integrated solutions. In the new situation, these solutions will he delivered from 
the delivery unit "Solutions". The successful delivery of these solutions depends for a great deal on the 
knowledge and expertise of the employees who are involved in the delivery of these solutions. However, 
because Océ is a product-oriented company, hersales (and thus the sales of Océ-Netherlands) is focused 
on selling large quantities of products. Therefore, no necessity is carried out regarding sharing knowledge 
of these solutions and so there is a lack of possibilities to transfer and reuse knowledge. Because of this, 
insufReient use is made of knowledge of prior projects, and so valuable time gets lost and one cannot use 
successes from prior projects. This has the consequence that the same wheel is developed several times and 
an unstructured business arises. These former results form the basis of this research which is stated in the 
following problem definition: 

"The lmowletige that 'ves.from tk projecn o the delivery unit "'So tions .. is i~d! usetJ in 1IIW 

'ectl' 

From this problem definition, the following research assignment is formulated: 

'TJet181op a siimion fJy. which.lmowledge can be êmnsfm'ed anti reused; so that new projm:s aw tielivered more 
easiJ in the ture" 

Out of this research assignment, three research questions are abstracted: 
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• 

• 

The methods that are used to answer these questions are semi-structured interviews and participative 
observations. In the following the results of this research are given. 

RESULTS ANALYSIS 

I How are the projegs ofd:lê~tmit "f~J.Utions'" ~iu.tO th'e ll'ia,î:ket? I 
The projects of the delivery unit "Solutions" are brought into the market according to the six steps of 

the Salution Delivery Process. These steps are orientation, investigation, analysis, design, implementation 
and support. Four kinds of processes can he distinguished in the Salution Delivery Process. The first one is 
the Consultancy Project which is related to the first three steps of the Salution Delivery Process. The 
second one is the Existing Salution Project in which a more or less finished salution can he affered to the 
customer and after the investigation phase, one continues with the implementation of the system. In the 
third process, a Regular Salution is affered to the customer and in these projects the standard software of 
Océ is compatible to answer the customer' s demand. This means that after the investigation phase, one 
continues with the design of the system. In the last process (the Specific Solution) the Océ software is not 
compatible to answer the customer' s demand and in these processes all steps of the Salution Delivery 
Process are executed. In these kinds of processes some specific software is developed during the design 
phase. 

Concerning the causes of the insuftleient use of prior knowledge one can state that there is no strategy 
concerning knowledge sharing and therefore too little possibilities are present to transfer and reuse 
knowledge. This last cause leads to knowledge sharing that is executed on basis of ones own initiative and 
therefore a couple of knowledge groups have formed. The formation of these knowledge groups is however 
not a structural development; it can he concluded that operational activities have a higher priority than 
knowledge sharing. For these knowledge groups it can he stated that things are not reearcled and are not 
shared with other departments and that current projects take a central place in most of the knowledge 
groups. Furthermore, there is not enough motivation to share knowledge and that in four out of five 
knowledge groups, the interaction is monthly at most. This means there are no continuous possibilities to 
share or reuse knowledge. However, because knowledge is not shared everywhere, some of these 
knowledge groups keep knowledge for themselves and also not every knowledge aspect for all steps of the 
Salution Delivery Process is being concealed. These matters lead to knowledge that is not stared in the 
organisation and so insuftleient use is made of prior knowledge. 

When one looks at the causes of the insuftleient use of prior knowledge, one can see that one of the 
most important causes is that there are too little possibilities to transfer and reuse knowledge. This cause is 
seen as the core one and will he the starting point of the design. 
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DESIGN 

The last research question concerns the design. An answer has to be given to the following question: 

T o be able to choose between a couple of possible solutions, a separation is made between two specif!c 
solution directions; sharing knowledge by codif)ring or by personalizing it. The design mostly consists of 
codif)ring knowledge because of two reasons; firstly, in their current way of working, employees make use 
of prior developed causes (concerning the hard- and software that is used) and secondly the shared 
knowledge that is shared concerns mostly specialist knowledge. These two arguments plead for sharing 
knowledge by codif)ring it. Nevertheless, a small part of the design consists of sharing knowledge by 
personalizing it. 

The design consists of three parts. The first part (Design I) relates to the separate parts of the solutions 
that are offered. The solutions consist of a process which leads to the final solution, the internal parties 
that are involved in executing the process, and finally the used technologies. This research is conducted at 
the delivery unit "Solutions" and therefore the focus is on the software modules, because firsdy it is 
supposed to be not relevant to separately share knowledge about the internal parties and secondly because 
the process of the solutions will be subject in the third part of the design. 

The responsibility for the knowledge of the separate software-modules should be laid by those people 
who are in the current situation mostly working with these modules. Within this group, one person has to 
be allocated who will coordinate and lead this group. The starage of this knowledge should be clone by an 
Open Souree Model, so that it is available and accessible for everyone to whom this information and 
knowledge may be relevant. Furthermore, by using an Open Souree Model, knowledge can be updated 
and changed at all times. 

The second part of the design (Design 11) is a project database and this part concerns knowledge about 
the composition of the separate modules to a project. This project database can be used during the project 
to put information in and whenever one starts a new project, one can seek for prior projects which may 
have similar characteristics. On the supply side of the project database one needs to insert the following 
information: the project number, the status of the project, a short description of the project, key wordsof 
the project, a description of the process during the project (this is an artachment which is the result of the 
project evaluations (Design 111)), the nature of the process of the customer, the nature of the Solution 
Delivery Process, the name of the customer, nature of the customer, the hard- and software used in the 
solution, the documents produced during the project, the persons who are involved in the project and 
finally (if applicable) the links to the projects that are used in this project and if this project is used in 
another project, a link to that latter project. On the demand side of the project database, projects with 
possibly pardy similar characteristics can be searched for; one can search on the project number, the status 
of the project, the key words of the project, the nature of the process of the customer, the nature of the 
Solution Delivery Process, the nature of the customer, the name of the customer, the hard- and I or 
software that is used in the solution of the customer and finally if applicable the links to the projects that 
are used in this project and if this project is used in another project, a link to that latter project. 

The third part of the design consists of the project evaluations and in that part it is suggested that after 
a project is finished (and in the case ofbigger projects, during the project), one should evaluate the project. 
These evaluations do not merely focus on the content of the project, but more on the process during the 
project. One should focus on the lessons learned during the project. These evaluations should be held with 
all the involved internal parties and the results of these evaluations should be put in the project database. 
Furthermore, these lessons learned should be presented by the different parties in their current team 
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meetings and these presentations should be recorded on video, so that the intangible aspects of these 
lessans learned are also captured and available to other persons. These recordings should also be 
implemenred in the project database. 

By using these three designs, one has indeed created sufficient possibilities to transfer and reuse 
knowledge. By using these designs, knowledge becomes available to newer projects and the projects will be 
more easily delivered to the customer. 

RECOMMENDATIONS 

Finally, six recommendations are given to the management of Software and Professional Services. 

Firsdy, management should make knowledge sharing a part of their strategy. The design can only be 
made a success when management states the importance of knowledge sharing. Furthermore, employees 
should be encouraged to share knowledge and management should make them see the benefits of it. 

Secondly, management should focus on the output of the Open Souree Model, but the way people 
use it should be free. By doing so, it is prevenred using the designs too stretched, which will not be a good 
facilitator for the eventual quality of the knowledge being shared. 

Thirdly, people should be encouraged to eventually use both the Open Souree Model and the project 
database, before contacting other persons. The basis of the design lies in the codification of knowledge and 
therefore it should be used according so. 

The fourth recommendation is that more structure has to be applied to the current knowledge groups. 
Furthermore, it is recommended to timely campose an agenda for every meeting, so that persons whoare 
actually not part of one knowledge group, can participate pardy in another knowledge group. 

The fifth recommendation is that all "quick and dirty" knowledge should be placed on a single central 
place and the responsibility for the accurate placement of this knowledge should by laid by the Marketing 
division. 

Finally, the last recommendation is that a closer link should exist between the Marketing division and 
the division Software & Professional Services. However, from the start of next August two Marketing 
FTE' s will be part of Software & Professional Services, which is a positive development and it is 
recommended to let these two FTE's participate actively in the knowledge groups. 

AFSTUDEERONDERZOEK VIII M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
INHOUDSOPGAVE 

ABSTRA.CT ........................................................................................................................................ I 

VOORWOORD .............................................................................................................................. III 

MAN'AGEMENT SUMMAR.Y ........................................................................................................... V 

INHOUDSOPGAVE ....................................................................................................................... IX. 

UJST MET FIGUREN EN TABELlEN ......................................................................................... XI 

INLEIDING .................................................................................................................................. - 1 -

1 CONTEXf ONDERZOEK .................................................................................................... - 3-

1.1 OCÉN.V ................................................................................................................................ - 3-
1 .1 .1 Software & Professional Services............................ .... ....................................................... - 4 -

1.2 ONTWIKKELINGEN ...... ........................................... .... ......... ........ .............................. ... ......... - 4-
1.2.1 Marktontwikkelingen ...................................................................................................... - 4-
1.2.2 Ontwikkelingen binnen Océ-Nederland B.V. ............................................ .. ...................... - 4 -

1.3 DIENSTEN BINNEN 0CÉ-NEDERIAND B.V .............. .................. .............. .. ............................ - 5-
1 . 3.1 Historie Diensten bij Océ N. V. ... ...... ................ ... ... ......................... .... .. .. ... ...................... - 5 -
1.3.2 Huidige Situatie Diensten bij Océ-Nederland B.V. .................... .. ................ .. .................... - 6-

2 PROBLEEMSTELLING, OPDRACHTFORMULERING EN METHODOLOGIE .............. - 9-

2.1 PROBLEEMSTELLING ............................................................. .............. .... ............................... - 9-

2.2 OPDRACHTFORMULERING .................................................................................................... - 9-
2.2.1 DoeLAfStudeeronderzoek ... ....... .... ...... ........ ... ..... ......... .................. ...................... ............. -9-

2.3 METHODOLOGIE ................................................................................................................. - 10-

2.4 KWALITEITSCRITERIAAFSTUDEERONDERZOEK .................................................................. - 11-

2.4.1 Controleerbaarheid ............................................... .. .............. .......... ............................... - 11 -
2.4.2 Betrouwbaarheid ........................................................................................................... - 11 -
2. 4· 3 Validiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 2 -

3 THEORETISCH KA.DER .................................................................................................... - 13-

3.1 DIENSTONTWIKKELING ........... ........................ ...... ....... ....................................................... - 13-
3.1.1 Diensten ....................................................................................................................... - 13-
3.1 . 2 Dienstontwikkelingsmodellen........... .. ..... ... .. .... ... ..... ..... ..... .. ... .... ..... ...... ................... ...... - 1 4 -
3.1. 3 Dienstontwikkeling bij Technologische Bedrijven ... ... .... ........ ... ......... ..... ...... .... .......... ...... - 1 5 -

3·2 DELEN VAN KENNIS ............................................................................................................. - 15-
3.2 .1 Codificatie versus Personalisatie ................. ...... ......................................... ...................... - 1 7 -
3.2.2 Vormen van Kennis ...... .... ................ .......... ........................ ...... ..................................... - 17-
3.2. 3 Motivatie voor het Delen van Kennis .............................................................................. - 1 8 -
3.2.4 Leren van Projecten ....................................................................................... ............ .... -20-

3·3 COMMUNITIES OF PRACTICE ............................................................................................... - 20-

3.3 .1 Model Analyse Kennisgroepen .................... ... ................... ...... .. ..... .... .............. ................ - 21 -
3·4 CONCLUSIES LITERATUUR ................................................................................................... - 22-

4 RESULTATEN' ANALYSE .................................................................................................... - 25-

4.1 PROBLEEMKLUWEN ............................................................................................................. - 25-
4.2 PROJECTEN BINNEN DE DELIVERYUNIT "OPLOSSINGEN" .................................................. - 27-

4·3 RESULTATEN ANALYSE KENNIS .................................... ....................................................... - 30-
4.3.1 Algemeen ............. .... ....... .... ........ ..... ..... ... .. .. ...... ..... ........ .... .. .... ... .... ..... ..... .... ... ............ . -30-
4.3.2 DigitaaLArchief ............................................................................................................ - 31 -

AFSTUDEERONDERZOEK IX M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
4· 3. 3 Kennisgroepen ....... .... .............. .......................................... .. .. .. .................. ...... ...... ...... .. - 3 2 -

4· 3. 4 Gevolgen en Reflectie Probleemkluwen ............................................................................ - 3 7 -
4·4 CONCLUSIES ANALYSE ......................................................................................................... - 38-

5 ON'I"WERP .......................................................................................................................... - 39-

5. 1 CRITERIA ONTWERP ............................................................................................................ - 3 9 -

5.2 OPLOSSINGSRICHTINGEN .................................................................................................... - 40-

5.3 ONTWERP ......................................................................................................................... - 41-
5.3.1 Ontwerp L Losse Modulen ............................................................................................. - 42 -
5.3. 2 Ontwerp //: Projectendatabase .... .. ............... ........ ......... ......... ....... ..... ..... .... ...... ............. - 4 5 -
5·3·3 Ontwerp 1//: Projectevaluaties ...... .. ................................................................................ - 47-

5 ·4 PROBLEMEN BIJ GEBRUIK ONTWERP ............................ .. .................................................... - 48 -

5·5 TOETSING ONTWERP .......................................................................................................... - 49-

5.6 VERANDERPLAN ................................................................................................................... - 50-

5·7 CONCLUSIES ONTWERP ...................................................................................................... - 52-

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ............................................................................... - 53-

6.1 CONCLUSIES ...................................................................................................................... .. - 5 3 -

6.2 AANBEVELINGEN ................................................................................................................. - 54-

7 RE.FI.ECTIE ·························································································································- 57 -
7.1 WETENSCHAPPELIJKE REFLECTIE ........................................................................................ - 5 7 -

7.1.1 Externe Validiteit ......... .. .. ....... ........ ............. .. ........ .................. .. ................... .... .. .... .. .. .. - 5 7 -
7.2 SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK .......................................................................... - 58-

7.2.1 De rol van Communities ofPractice en Customer Communities tijdens Dienstontwikkeling- 58-
7.2.2 Ontwikkelen van Diensten tegenover het Vermarkten van Diensten .................... .... .... ...... -58-

GEBRUIKTE AF'KORTINGEN .................................................................................................. - 61 -

RE.FERE.NTIES ........................................................................................................................... - 63-

BIJlAGEN .................................................................................................................................. - 67 -

BIJLAGE 1 

BIJLAGE 2 

BIJLAGE 3 

BIJLAGE4 

BIJLAGE 5 

BIJLAGE 6 

BIJLAGE 7 

BIJLAGE 8 

BIJLAGE 9 

BIJLAGE 10 

BIJLAGE 11 

BIJLAGE 12 

ORGANOGRAM OCÉ-NEDERLAND B.V .. ................................................................... - 67-

ORGANOGRAM DDS ......................................... ....................................................... - 68-

ORGANOGRAM SOFlW ARE & PROFESSIONAL SERVICES .......................................... - 69 -

INVULLING ORGANISATIE RICHTING KLANTEN, PER DEC. 2006 .............................. -70-

INTERVIEWSCHEMA ONDERZOEKSVRAAG 1 + ONDERZOEKSVRAAG 2 ..................... - 71 -

INTERVIEWSCHEMA KENNISGROEPEN (ONDERZOEKSVRAAG 2) .............................. -72-

MODULEN ................................................................................................................ - 73 -

TOELICHTING BETROKKEN PARTIJEN ........................................ .. .. .. ........................ -74-

ONDERVERDELING COMPLEXITEIT SOFlWAREMODULEN .................................. .. ... -78-

SUPPLY SIDE PROJECTENDATABASE .......................................................................... -79-

DEMAND SIDE PROJECTENDATABASE. ........................................................ .. .. .. .... .. .. - 8o-

TOETSING ONTWERP AAN CRITERIA ...................................................................... . - 81 -

AFSTUDEERONDERZOEK x M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
LIJST MET FIGUREN EN TABELLEN 

FIGUREN 

figuur 1: Solution Delivery Process .................................... - 6 -

figuur 2: Fase Model. ....................................................... - 14-

figuur 3: Process Cycle Model volgens Johnson e.a .......... - 14-

figuur 4: Transitie van producent naar dienstenverlener. .. - 1 5 -

figuur 5: V ariabel en Analyse Kennisgroepen .................... - 21 -

figuur 6: Probleemkluwen ................................................ - 26 -

figuur 7: Consultancy Project .......................................... - 2 7 -

figuur 8: Bestaande Oplossing .......................................... - 28 -

figuur 9: Reguliere Oplossing ........................................... - 28 -

figuur 10: Maatwerk Oplossing ....................................... - 29 -

figuur 11: Opbouw Digitaal Archief.. .............................. - 31 -

figuur 12: Relaties drie Ontwerpen .................................. - 41 -

figuur 13: Globale Structuur Open Souree Model ........... - 4 3 -

figuur 14: Transitie Communal Sharing Relaties ............. - 49-

TABELLEN 

tabel 1: Resultaten Analyse Kennisgroepen ...................... - 3 6 -

tabel 2: Kennisgroepen gerelateerd aan het SDP .............. - 36-

tabel 3: Weergave Criteria Ontwerp ... .............................. - 40-

tabel 4: Overzicht Veranderplan ...................................... - 52 -

AFSTUDEERONDERZOEK XI M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 

AF STUD EERONDERZOEK XII M.M .H . PHILIPSEN 



TU/e 

"Learning is a matter of belonging as welt as an intellectual process, 
involving the heart as welt as the head" 

David Whetten ( 2000) 
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INLEIDING 

De basis van dit afstudeeronderzoek ligt in het, vanuit technologische bedrijven, aanbieden van 
diensten. Het betreft hier diensten, waarbij het product de geleverde dienst ondersteunt; dit worden ook 
wel (op) productgebaseerde diensten of oplossingen genoemd. Deze oplossingen worden binnen Océ
Nederland B.V. in projectvorm vanuit een bepaalde afdeling naar de markt gebracht. Binnen dit 
afstudeeronderzoek is gewerkt vanuit de probleemstelling dat de kennis die voortkomt uit het naar de 
markt brengen van deze projecten, onvoldoende wordt gebruikt in het vermarkten van nieuwe projecten. 
De bijbehorende opdrachtformulering luidt dat er een oplossing ontworpen moet worden, opdat kennis 
overgedragen en hergebruikt kan worden, zodat een project in het vervolg gemakkelijker vermarkt kan 
worden. 

De opbouw van dit verslag is als volgt; in het eerste hoofdstuk wordt de context van het onderzoek 
gegeven. Na een korte bedrijfsbeschrijving wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen die als basis van dit 
afstudeeronderzoek gelden en wordt kort uiteengezet op wat voor soort diensten dit afstudeeronderzoek 
betrekking heeft. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de probleemstelling, de opdrachtformulering en de 
methodologie gegeven aan de hand waarvan het afstudeeronderzoek zich voltrokken heeft. Tevens wordt 
stil gestaan bij een aantal kwaliteitscriteria waaraan dit onderzoek (zij het een bedrijfskundig 
verbeterproject) dient te voldoen. In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader gegeven, waarbij stil wordt 
gestaan bij de literatuur met betrekking tot dienstontwikkeling, het delen van kennis en bij een speciale 
vorm van het delen van kennis, namelijk het delen van kennis middels communities of practice. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van de analyse gegeven en wordt een antwoord gegeven op de eerste en 
tweede onderzoeksvraag. Hoofdstuk 5 omvat het ontwerp van dit afstudeeronderzoek, een ontwerp dat tot 
stand is gekomen na het definiëren van een achttal criteria en een tweetal oplossingsrichtingen. In 
hoofdstuk 6 worden de conclusies van het afstudeeronderzoek gegeven en worden een zestal aanbevelingen 
gegeven. Dit rapport wordt afgesloten met een reflectie (hoofdstuk 7), waarbij naast een wetenschappelijke 
reflectie ook een tweetal suggesties voor vetvolgonderzoek gegeven worden. 
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1 CONTEXT ONDERZOEK 

In dit eerste hoofdstuk wordt de context van het afstudeeronderzoek gegeven. In de eerste paragraaf 
wordt een beschrijving gegeven van Océ N.V. en wordt kort stilgestaan bij de afdeling van waaruit het 
afstudeeronderwek zich voltrokken heeft. In de tweede paragraaf zullen de relevante ontwikkelingen 
gegeven worden die deels als aanleiding kunnen worden gezien van dit onderzoek. Tot slot wordt in de 
derde paragraaf stilgestaan bij de huidige manier van werken wat betreft de diensten die geleverd worden 
door Océ-Nederland en zal aangegeven worden op welk soort diensten dit afstudeeronderzoek betrekking 
heeft. 

1.1 OCÉ N.V. 

Océ N.V. (in het vervolg Océ genoemd) biedt producten en diensten aan voor (re)productie, 
presentatie, distributie en het beheren van documentstromen. Haar assortiment bestaat uit software, 
kopieer- en printsystemen en materialen; hierbij valt te denken aan printers en scanners maar ook aan 
documentmanagementsoftware en innovatieve producten op het gebied van systeemintegratie, het 
uitbesteden van documentmanagementactiviteiten en het leasen van apparaten. Het grootste gedeelte van 
haar assortiment wordt door Océ zelf ontwikkeld; gemiddeld zeven procent van haar jaarlijkse omzet 
wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Naast bovengenoemde producten en diensten biedt Océ 
haar klanten innovatieve diensten aan op het gebied van consultancy, uitbesteding en financiering. Océ 
richt zich op professionele omgevingen en haar klanten zijn vooral actief in kantooromgevingen en in de 
industriële alsmede de grafische sectoren. Hierbij valt te denken aan de financiële dienstverlening, 
onderwijs, uitgeverijen, de gezondheidszorg, etc. Océ heeft wereldwijd ruim 24.000 werknemers in dienst 
en is commercieel actief in 8o landen, in ruim 30 van deze heeft zij een eigen verkoop- en 
serviceonderneming. In het boekjaar 2006 (dat liep van 1 december 2005 tot en met 30 november 2006) 

behaalde zij een omzet van € 3.1 miljard en een nettowinst van € 57.1 miljoen. 

Het hoofdkantoor van de Océ Groep is gelegen in Venlo; hier vindt ook het merendeel van haar 
onderzoek en ontwikkeling plaats (bij Océ Technologies B.V.). Océ-Nederland (gelegen te 's
Hertogenbosch en in het vervolg Océ-Nederland genoemd) is de verkooporganisatie van Océ te 
Nederland. Zij verzorgt met ruim duizend medewerkers de marketing, verkoop en support van de Océ 
producten en diensten te Nederland. 

Océ-Nederland opereert naar de markt toe middels drie business units, te weten Digital Document 
Systems (DDS), Wide Format Printing Systems (WFPS) en Océ Business Services (OBS) (zie het 
organogram in bijlage 1). DDS richt zich met name op de markt van het hoogvolume printen en maakt 
daarbij onderscheid tussen "corporate printing" en "commercial printing"; bij klanten die tot de eerste 
categorie behoren zijn de documentprocessen ingericht als ondersteuning van haar primaire processen en 
bij klanten die tot de tweede categorie behoren, behoren de documentprocessen tot de care-business van 
deze klanten. Bij deze laatste categorie komen ook klanten voor die vraag hebben naar de producten van 
de business unit WFPS, dit zijn met name de grafische klanten. WFPS richt zich op de markt voor het 
printen in grootformaat, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan breedformaatprinters voor productie die 
gebruikt worden in de bouwindustrie of de productie van grote billboards die aan gebouwen worden 
gehangen. OBS tenslotte biedt klanten operationele ondersteuning en diensten aan waarbij zij de 
verantwoordelijklteid voor het totale (of een deel van het) documentmanagement overneemt. Zij maakt 
hierbij gebruik van producten en diensten die aan zowel DDS als WFPS toe behoren. 

Het afstudeeronderzoek zal plaats vinden binnen de zojuist genoemde business unit DDS op de 
afdeling Software and Professional Services binnen Océ-Nederland. 
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1.1.1 SOFTWARE & PROFESSIONAL SERVICES 

Software & Professional Services (S&PS) is onderdeel van de business unit DDS en zij ondersteunt 
klanten van Océ-Nederland binnen deze business unit met het categoriseren en analyseren van 
documentstromen en geeft voorstellen om deze te verbeteren. Deze verbeteringsvoorstellen worden in de 
regelmaat geïmplementeerd middels veelal intern ontwikkelde hardware en software, waarvan de software 
de specialiteit van deze afdeling is. Verder voorziet S&PS de business unit OBS met ondersteuning tijdens 
het overnemen van het documentmanagement van de klant [Océ N.V., 2006]. De organogrammen van 
DDS en S&PS kunnen gevonden worden in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3· 

1.2 ONTWIKKELINGEN 

Om Océ alsmede het afstudeeronderzoek in de juiste context te plaatsen, wordt in het navolgende 
ingegaan op de ontwikkelingen die van toepassing zijn op beiden. Deze ontwikkelingen hebben zowel 
betrekking op externe (marktgerelateerde) ontwikkelingen als interne (organisacionele) ontwikkelingen. 

1.2.1 MARKTONTWIKKELINGEN 

De eerste en belangrijkste marktontwikkeling is dat klanten steeds vaker naar geïntegreerde 
oplossingen voor het beheer van documenten vragen [Rabobank, 2006]. Dit komt mede doordat bedrijven 
zich steeds meer gaan focussen op hun eigen kernkwaliteiten en daardoor besteden zij vaak hun secundaire 
activiteiten uit, iets wat in de literatuur Business Process Outsourcing (BPO) wordt genoemd [Grefen e.a., 
2006; Sako, 2006]. Deze ontwikkeling biedt bedrijven de gelegenheid om deze activiteiten van haar 
klanten over te nemen in de vorm van het aanbieden van diensten. De uitbestedingmarkt groeit hierdoor 
en men ziet een stijgende lijn in de vraag naar diensten. Er zijn verschillende signalen uit de markt 
zichtbaar die deze stelling onderbouwen, van deze signalen zullen er in het navolgende drie gegeven 
worden. In 2003 werd vanuit Nederland in totaal voor € 125,3 miljard internationaal verhandeld aan 
diensten, in 2004 en 2005 zijn deze aantallen gestegen tot respectievelijk € 132,4 miljard en € 139,6 
miljard (wat een 2-jaarlijkse stijging inhoudt van 11,4%). Specifiek gekeken naar de dienstverlening inzake 
computer- en informatiediensten kan zelfs gesteld worden dat daar een 2-jaarlijkse stijging is waar te 
nemen van 16,3% [Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006]. De Rabobank (2oo6) voorspelt dat de 
omzetgroei in de zakelijke dienstverlening in Nederland net als vorige jaren zich zal voortzetten, in 2007 
heeft zij deze begroot op 7%. Tenslotte, wat betreft de groei in werkgelegenheid tot 2014 verwacht het 
Amerikaanse Bureau van Werkgelegenheid [Bureau of Labor Statistics, 2006] de sterkste groei in de 
dienstverlenende sectoren; in vergelijking met de complete werkgelegenheid zelfs ruim twee maal zo sterk. 

Een tweede belangrijke marktontwikkeling is de toenemende mate van digitalisering [Océ, 2006; 
Rabobank, 2006]. Dit betekent echter niet dat er minder documenten gedistribueerd worden, echter de 
manier waarop is aan wijzigingen onderhevig. Zo wordt er steeds meer gescand, digitaal opgeslagen, 
geprint en steeds minder gekopieerd. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor digitaal grootformaat, een 
sector waar de business unit WFPS van Océ-Nederland zich op richt. De veranderende manier van het 
distribueren van documenten betekent een groter belang van het gebruik van software en veel organisaties 
dienen hun bedrijfsprocessen aan te passen om deze technologische ontwikkelingen bij te benen. 

1.2.2 ONTWIKKELINGEN BINNEN OCÉ-NEDERLAND B.V. 

In september 2006 is besloten om de interne organisatie van Océ-Nederland te veranderen. Zoals 
zojuist in de bedrijfsbeschrijving verteld, is Océ-Nederland momenteel gestructureerd naar drie 
strategische business units, te weten Digital Document Systems (DDS), Wide Format Printing Systems 
(WFPS) en Océ Business Services (OBS), welke ieder afZonderlijk de markt bedienen. Echter, zoals zojuist 
beschreven in de eerste marktontwikkeling, zoeken klanten steeds vaker naar geïntegreerde oplossingen en 
Océ-Nederland bemerkt zelf ook dat de klantbehoeftes tegenwoordig zo zijn dat steeds vaker naar een 
integrale oplossing vanuit alle drie de business units gevraagd wordt. Om nu een betere afstemming te 
krijgen rondom deze toenemende klantbehoefte en om de daarmee gepaard gaande groei te blijven 
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realiseren gaat de organisatie zich niet langer organiseren rondom de producten en diensten die zij leveren, 
maar gaat men zich organiseren rondom drie onderkende sales & marketing combinaties voor een drietal 
demand units (zie voor een visuele toelichting bijlage 4). Deze demand units "regisseren" de vraag van de 
klant en betrekken benodigde resources om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. De demand 
units zijn de Corporate Accounts, de Named Accounts en tenslotte de Commercial Accounts. De eerste 
twee demand units behoren tot "corporate printing" wat inhield dat de documentprocessen bij deze 
klanten zijn ingericht als ondersteuning van haar primaire processen en de laatste demand unit heeft 
betrekking op "commercial printing", wat inhield dat de documentprocessen tot de core-business van die 
klanten behoren. Deze drie verschillende demand units zullen bediend worden middels drie soorten 
zogeheten delivery units, te weten Producten, Oplossingen en Managed Services. Binnen de delivery unit 
Producten worden nu enkel en alleen pure fYsieke producten aangeboden (inclusief productgerelateerde 
support), en deze unit richt zich op alle drie de klantgroepen. De delivery unit "Oplossingen" gaat zorgen 
voor de op productgebaseerde diensten (dit zijn de diensten waarbij het product de dienst ondersteunt, 
meer hierover in het theoretisch kader), en ook zij richt zich op alledrie de klantgroepen. Software and 
Professional Services zal onderdeel uit gaan maken van deze delivery unit "Oplossingen". Tenslotte, de 
delivery unit Managed Services richt zich alleen nog op de Named Accounts. Managed Services houdt zich 
bezig met het verrichten van de operationele diensten, welke voorheen onder de naam OBS vielen. Dit 
betekent dat OBS zich nu in de nieuwe situatie alleen nog op de deze klantengroep zal richten. Deze 
wijzigingen zullen vanaf januari 2007 langzaam gaan plaatsvinden (nog over de huidige afdelingsgrenzen 
heen) en zullen in de loop van het jaar 2008 fysiek gestalte gaan krijgen. Het uiteindelijke doel van deze 
reorganisatie is dat Océ-Nederland uiterlijk in 2011 een omzet genereert van minimaal € 500 miljoen. 

Uit de zojuist geschetste (externe en interne) ontwikkelingen valt te concluderen dat de markt waarop 
Océ actief is aan veranderingen onderhevig is en dat Océ-Nederland haar interne organisatie poogt aan te 
passen om op deze veranderingen te kunnen inspelen. Zoals in de inleiding van dit verslag is verteld liggen 
de diensten bij Océ-Nederland aan de basis van dit afstudeeronderzoek en in het vervolg zal dieper worden 
ingegaan op de diensten zoals die van toepassing zijn op Océ-Nederland. 

1.3 DIENSTEN BINNEN OCÉ-NEDERLAND B.V. 

1.3.1 HISTORIE DIENSTEN BIJ OCÉ N.V. 

Om de diensten in de huidige organisatie in het juiste perspectief te kunnen plaatsen zal nader worden 
ingegaan op de historie van diensten binnen Océ (en dus ook binnen Océ-Nederland). In de begintijd van 
Océ was er alleen onderscheid te maken tussen de hardware (de kopieerapparaten, printers, scanners, etc.), 
de daarmee gepaard gaande support en tenslotte het leveren van gebruikersmateriaal (zoals toners, 
inktpatronen, etc.). Aangezien printers complexe mechanische apparaten zijn, hebben zij ook regelmatig 
onderhoud nodig. Het gevolg hiervan was dat de klant Océ steeds weer diende te benaderen om 
onderhoud aan deze apparaten te verrichten. Het probleem hierbij voor de klant was dat zij op de eerste 
plaats geen gebruik kon maken van de geïnstalleerde hardware, dat zij op de tweede plaats niet wist hoe 
lang het ging duren voor het apparaat weer in werking was en tenslotte dat zij ook niet wist hoe duur het 
zou worden. Door deze ontwikkeling is Océ zich meer gaan richten op service modellen, waarbij zij 
verantwoordelijk werd voor het onderhoud en de prestatie van deze apparaten. Doordat de markt (mede 
door de eerder besproken toenemende mate van digitalisering) zich steeds meer begaf richting het printen 
(in plaats van het kopiëren), bestond de aansturing van de apparaten veelal uit software. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat Océ oplossingen ging aanbieden waarbij men nu niet alleen de hardware leverde, maar 
ook de software om deze hardware aan te sturen en daarbij ook de support van deze software op zich nam 
alsmede het gebruikersmateriaal leverde. In de loop der jaren kwam de klant steeds meer met de vraag om 
deze gehele documentprocessen uit te besteden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de klant steeds 
nadrukkelijker met een vraag naar een geïntegreerde oplossing kwam, waarbij Océ de totale 
verantwoordelijkheid voor het apparatenpark op zich diende te nemen. Océ heeft op een gegeven moment 
de beslissing genomen om aan deze vraag te voldoen en de klant betaalde vanaf dat moment naar gelang 
het aantal tikken (maal een vast tarief) per maand. Océ diende daarbij steeds efficiënter te werk te gaan 
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omdat de marges (mede door de opkomende concurrentie) steeds kleiner werden, deze efficiëntie had 
zowel betrekking op de apparaten als de te gebruiken resources. Dit onderscheid wil zij in de toekomst 
naar voren laten komen in het steeds meer focussen op het aanbieden van geïntegreerde oplossingen. 

1.3.2 HUIDIGE SITUATIE DIENSTEN BIJ OCÉ-NEDERLAND B.V. 

Een groot gedeelte van de klanten van Océ-Nederland valt onder haar huidige portfolio; daarbij 
betreft het vaak aanpassingen aan haar huidige hardware of documentprocessen of aanschaf van nieuwe 
hardware of software omdat de huidige situatie bij de klant verouderd is. Het komt echter ook vaak voor 
dat er nieuwe klanten bij Océ-Nederland aankloppen met een vraag of probleem. Deze klanten schrijven 
dan vaak een Request For Information (RFI) of Request For Proposal (RFP) uit waarbij verschillende 
kandidaten (dus ook de concurrenten van Océ) zich op kunnen inschrijven. Deze vorm komt vaak voor 
bij de overheid, waarbij men vaak gebruik moet maken van (open) Europese aanbestedingen. 

Deze vraag van de klant naar een oplossing voor een probleem of een meer specifieke vraag naar een 
product of dienst wordt dan doorgespeeld naar één van de drie business units, te weten DDS, WFPS of 
OBS. Binnen deze business unit wordt dan beoordeeld of deze vraag een vraag is naar een puur fYsiek 
product, naar een dienst of naar een combinatie van beiden. Aangezien het afstudeeronderzoek zal plaats 
vinden binnen de business unit DDS, zal de nadruk van de beschrijving over diensten binnen Océ
Nederland op deze business unit liggen. Echter, aangezien de business unit OBS operationele diensten 
exploiteert, zal deze afdeling eerst worden besproken. 

Diensten bij Océ Business Services 

De diensten die de business unit OBS exploiteert kunnen benoemd worden als operationele diensten, 
wat betekent dat zij na oplevering onder het gezag van OBS blijven. Zij zijn ontstaan door het overnemen 
van document (re)productieafdelingen van de klant. Dit betekent dat de uitvoering én de 
verantwoordelijkheid voor het totale documentbeheer geheel in handen van Océ komt te liggen en dit 
documentbeheer heeft zowel betrekking op digitale als papieren documenten. OBS richt zich dus op die 
klanten die (een deel van) haar secundaire activiteiten uitbesteden. De diensten die zoal geëxploiteerd 
worden zijn o.a. reproductie en finishing, scannen, archivering, postdiensten, digitaal documentbeheer, 
beheer en onderhoud van centrale en decentrale kopieerapparaten en printers en tenslotte 
voorraadbeheersing. Bij het uitvoeren van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van diverse hard- en 
software, deze kan zowel van Océ zijn als van andere leveranciers (zoals Xerox, Hewlett-Packard of IBM). 

Diensten bij DDS 

De diensten die onder de business unit DDS vallen, kunnen getypeerd worden als oplossingen. Met 
een oplossing wordt bedoeld dat er in plaats van een puur product, een integraal systeem aan de klant 
wordt geleverd en in tegenstelling tot de business 
unit OBS worden hier geen afdelingen 
overgenomen. Dit integrale systeem bestaat vaak uit 
meerdere hardware producten en één of meerdere 
softwarepakketten die de verschillende hardware 
producten aan elkaar koppelt. De contracten die 
hierbij met klanten worden afgesloten ZIJn 
voornamelijk lease contracten, waarbij Océ
Nederland verantwoordelijk is voor de service en 
support. Het leveren van deze diensten wordt op 
projectbasis gedaan en het proces dat doorlopen 
wordt in het leveren van deze diensten, kan 
onderverdeeld worden naar een zestal stappen, te 
weten oriëntatie (orientation), onderzoek figuur 1: So/ution De!ivery Process 
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(investigation), analyse (analysis), ontwerp (design), implementatie (implementation) en tenslotte 
ondersteuning (support) (zie figuur 1). Intern bij Océ-Nederland noemt men dit het Solution Delivery 
Process (SDP). In de oriëntatiefase maakt de klant kennis met één of meerdere account managers van Océ
Nederland en deze fase wordt doorlopen indien het een nieuwe klant betreft. In de onderzoeksfase wordt 
het probleem van de klant geïdentificeerd en wordt gekeken naar de eventueel mogelijke oplossingen. 
Indien geen gebruik kan worden gemaakt van intern beschikbare oplossingen, wordt tijdens de analysefase 
de technische en functionele documentomgeving van de klant geanalyseerd. In de ontwerpfase wordt de 
oplossing ontworpen waarna deze oplossing vervolgens in de implementatiefase geïmplementeerd wordt. 
In de ondersteuningsfase tenslotte wordt service verleend aan de klant. In deze fase wordt er ook voor 
gezorgd dat de klantrelaties behouden worden. De uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van het 
Solution Delivery Process van de business unit DDS wordt in hoofdstuk 4 (resultaten analyse) besproken. 
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2 PROBLEEMSTELLING, OPDRACHTFORMULERING EN METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk wordt op de eerste plaats de probleemstelling gegeven, welke aan de basis ligt van dit 
afstudeeronderzoek. In de tweede paragraaf wordt vanuit deze probleemstelling de opdrachtformulering 
gegeven, waar vanuit vervolgens een drietal onderzoeksvragen worden gedestilleerd. Vervolgens wordt in 
de derde paragraaf per onderzoeksvraag aangegeven welke methodologie gebruikt is. Tot slot zal in de 
laatste paragraaf worden stilgestaan bij een aantal kwaliteitscriteria waaraan dit afstudeeronderzoek dient te 
voldoen. 

2.1 PROBLEEMSTELLING 

Zoals in het vorige hoofdstuk geschetst, vragen klanten steeds vaker naar geïntegreerde oplossingen en 
in de nieuwe situatie van Océ-Nederland zullen deze oplossingen geleverd worden vanuit de delivery unit 
"Oplossingen". Het succesvol vermarkten (onder vermarkten wordt verstaan het naar de markt brengen 
van de projecten, of te wel het doorlopen van het Salution Delivery Process) van deze projecten van de 
delivery unit "Oplossingen", is voor een groot gedeelte afhankelijk van de kennis en expertise van de 
medewerkers die bij deze projecten betrokken zijn. Echter, doordat Océ-N.V. een productgeoriënteerd 
bedrijf is, is haar verkoop (en dus ook die van Océ-Nederland) nog steeds gericht op het verkopen van 
aantallen producten. Hierdoor wordt er door hogere organisatielagen weinig noodzaak uitgedragen om 
kennis met betrekking tot deze oplossingen te delen en ontbreken er mogelijkheden om kennis over te 
dragen en te hergebruiken. Hierdoor wordt er tijdens het vermarkten van de oplossingen van de delivery 
unit "Oplossingen" onvoldoende gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis, waardoor kostbare tijd 
verloren gaat en er geen gebruik kan worden gemaakt van successen uit eerdere projecten. Dit leidt er toe 
dat er vaker herzelfde wiel ontwikkeld wordt en er een ongestructureerde business ontstaat. Dit brengt ons 
tot de volgende probleemstelling: 

7Je kennis die voortkomt uit Je projecten v1111 Je Jelivny unit 'Uplossingm • wordt onvo/Jomtkgtbruikt in 
het vermarkten van nialwe 'eetm" 

2.2 OPDRACHTFORMULERING 

Vanuit deze probleemstelling is de volgende opdrachtformulering opgesteld: 

"Ontwerp een oplossing opdat kennis overgeátizgen en hergebruikt lutn worJen TAtltlt em project in het vervolg 
li'ker vtmlilriet kan wortlm • 

Vanuit deze opdrachtformulering zijn een drietal onderzoeksvragen gedestilleerd: 

• Hoe worden de projecten van de ddivery unit "OPlossingen" momenteel in de marla: pt? 
• Wat ~ er met de keimis -die gegenerec:td wordt vanuit de projecten cUe momenud vanwt de 

deUvety ~t "pPJ.ossingen" in de markt ~ worden en wat zijn de oorzaken dat er onvoldoende 
gebruik~ wordt van eerder opge.<Luie kennis? 

• Hoe kan er voor gezorgd worden dat de Jrauûs die gegeru;reerd wordt; o~ eq. heigebruila: 
kan worden zodat een ro' in het '"leer in de markt kan worden? 

2.2.1 DOELAFSTUDEERONDERZOEK 

Het doel van het afstudeeronderzoek is om een oplossing aan te reiken zodat de kennis die vrijkomt 
uit de projecten van de delivery unit "Oplossingen" gebruikt wordt om een nieuw project gemakkelijker 
en sneller in de markt te zetten. De oplossing dient daarbij als instrumentarium zodat men het wiel niet 
opnieuw hoeft uit te vinden en gebruik gemaakt kan worden van kennis uit voorgaande projecten. 
Middels de oplossing dient dan de kennis vanuit de delivery unit "Oplossingen" gemakkelijker beschikbaar 
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te worden gesteld aan reguliere projecten, zodat er kan worden voortgebouwd op kennis afkomstig uit 
eerdere projecten. 

2.3 METHODOLOGIE 

In het navolgende zal per gegeven onderzoeksvraag de methodologie besproken worden, aan de hand 
waarvan het onderzoek zich voltrokken heeft. 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door gebruik te maken van semi-gestructureerde interviews 
[Gillham, 2005; Van Aken e.a., 2005] en door gebruik te maken van bedrijfsdocumentatie. Het gebruik 
van semi-gestructureerde interviews bevordert de balans tussen de structuur tijdens het interview en 
openheid vanuit de geïnterviewde. Bij de semi-gestructureerde interviews is gebruik gemaakt van open 
vragen waardoor er voldoende ruimte overblijft voor de geïnterviewde om aanvullende informatie te geven. 
Deze interviews zijn gehouden met betrokken personen van de delivery unit "Oplossingen", in het 
bijzonder met relevante functionarissen van de afdelingen Sales, Marketing en Software en Professional 
Services. Tijdens deze interviews is gebruik gemaakt van een standaardinterviewschema, welke gevonden 
kan worden in bijlage 5. 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van een tweetal methodologieën. De eerste methode 
is wederom het houden van semi-gestrucureerde interviews, waarbij tijdens de interviews met de betrokken 
personen van de delivery unit "Oplossingen" (zie vorige onderzoeksvraag) een gedeelte van de vragen 
specifiek over deze kennis ging. Dit gedeelte kan teruggevonden worden in het interviewschema van 
bijlage 5, waar al eerder naar verwezen is. De verzamelde data over de oorzaken zijn vervolgens 
gegroepeerd en aan elkaar gerelateerd in een probleemkluwen. Dit probleemkluwen is vervolgens 
voorgelegd aan een aantal respondenten en eventuele op- en aanmerkingen zijn hierbij in dit 
probleemkluwen verwerkt. 

Tijdens de analyse van het proces is naar voren gekomen dat er een aantal kennisgroepen aanwezig zijn 
binnen de delivery unit "Oplossingen". Deze kennisgroepen zijn geanalyseerd aan de hand van het houden 
van semi-gestructureerde interviews met de personen verantwoordelijk voor deze kennisgroepen en door 
het doen van een aantal participatieve observaties. Tijdens de interviews met personen verantwoordelijk 
voor deze kennisgroepen is wederom gebruik gemaakt van een standaardinterviewschema, welke gevonden 
kan worden in bijlage 6. De participatieve observaties vallen onder de etnografische methoden [Gillham, 
2005; Van Aken e.a., 2005]. De participatieve observatie is één van de meest natuurlijke benaderingen om 
erachter te komen hoe mensen in een bepaalde situatie handelen en heeft als voordeel dat 
(organisatorische) processen van binnen kunnen worden waargenomen. De observatie van de 
kennisgroepen is tot stand komen door contact op te nemen met de verantwoordelijke van deze 
kennisgroep. Tijdens de observatie is ernaar gestreefd om de deelnemers zo min mogelijk mede te delen 
over het doel van de aanwezigheid van de onderzoeker, dit met als doel om de bijeenkomst van de 
kennisgroep zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Na de observatie is iedere kennisgroep geanalyseerd 
aan de hand van een negental variabelen, welke geabstraheerd zijn vanuit de literatuur. 

Deze voorgaande twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de analysefase van het 
afstudeeronderzoek. In de totale analysefase hebben er 3 2 interviews plaats gevonden. 
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Deze onderzoeksvraag ligt aan de basis van de ontwerpfase van dit afstudeeronderzoek. Mede vanuit 
de resultaten van de vorige twee onderzoeksvragen zijn een achttal criteria opgesteld waaraan het 
herontwerp dient te voldoen. Vanuit deze criteria zijn een tweetal oplossingsrichtingen gevonden en 
vervolgens is gekozen voor één van deze twee oplossingsrichtingen, welke de basis van het ontwerp vormt. 
De precieze uitwerking van dit ontwerp is in samenspraak gegaan met de betrokken partijen, dit met als 
doel om het ontwerp nauw aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk en om voldoende draagvlak voor 
het ontwerp te creëren. Na de voltooiing van een eerste conceptontwerp, is dit ontwerp in de praktijk 
getoetst door dit individueel aan een vijftal relevante functionarissen voor te leggen. Hierbij zijn eventuele 
op- en aanmerkingen meegenomen en indien deze door de onderzoeker als gegrond werden beschouwd, is 
het ontwerp hierop aangepast. 

2.4 KWALITEITSCRITERIA AFSTUDEERONDERZOEK 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een aantal kwaliteitscriteria waaraan een 
bedrijfskundig verbeterproject dient te voldoen. Deze wetenschappelijke criteria en de omschrijving 
daarvan zijn afgeleid van Van Aken e.a. (2005) en Yin (1994). Er worden een drietal criteria behandeld, te 
weten de controleerbaarheid van het onderzoek, de betrouwbaarheid van het onderzoek en tenslotte de 
validiteit van het onderzoek. 

2.4.1 CONTROLEERBAARHEID 

Het kwaliteitscriterium controleerbaarheid heeft enerzijds betrekking op de vraag hoe het onderzoek is 
volbracht en anderzijds of de resultaten van het onderzoek zo precies mogelijk zijn omschreven. Dit houdt 
specifiek in dat derden moeten kunnen nagaan hoe bepaalde resultaten en conclusies zijn verkregen. Om 
er voor te zorgen dat dit afstudeeronderzoek een hoge controleerbaarheid heeft is er op de eerste plaats 
voor gezorgd dat de methodologie aan de hand waarvan dit afstudeeronderzoek zich heeft voltrokken, 
duidelijk en beargumenteerd omschreven is. Dit is in de vorige paragraaf gedaan. Op de tweede plaats is er 
naar gestreefd om de resultaten van het onderzoek voldoende helder en concreet te omschrijven, iets wat 
tevens de controleerbaarheid verhoogt. 

2.4.2 BETROUWBAARHEID 

Van Aken e.a. (2005) stellen dat een resultaat betrouwbaar is wanneer de resultaten niet ongewenst 
zijn beïnvloed door onder andere de gebruikte meetinstrumenten, de gekozen respondenten en tenslotte 
de situatie waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Om voor een hoge betrouwbaarheid met 
betrekking tot de gebruikte meetinstrumenten te zorgen is besloten om meerdere meetinstrumenten te 
gebruiken, met als doel om dezelfde informatie te achterhalen; er is zowel gebruik gemaakt van 
bedrijfsdocumentatie, van semi-gestructureerde interviews en van participatieve observaties. 

Om te zorgen voor een hoge betrouwbaarheid met betrekking tot de gekozen respondenten is er voor 
gekozen om de interviews te houden met meerdere personen die afkomstig zijn vanuit verschillende 
afdelingen. Per afdeling is met meerdere personen een interview gehouden, met als doel om een 
representatieve afspiegeling van de huidige situatie te krijgen. Een punt waar de betrouwbaarheid met 
betrekking tot de respondenten te kort zou kunnen hebben geschoten is dat er (maar) één observatie heeft 
plaats gevonden per kennisgroep. Echter, vanuit de interviews die op de observaties volgden is meerdere 
malen naar voren gekomen dat er een juiste interpretatie aan de kennisgroepen is gegeven. 

Wat betreft de betrouwbaarheid met betrekking tot de situatie kan gesteld worden dat deze verhoogd 
wordt indien er een langere tijd binnen een organisatie is gewerkt, zodat het beeld dat van de organisatie 
verkregen wordt niet tijdsgebonden is. Dit afstudeeronderzoek heeft 9 maanden geduurd en daarmee is de 
betrouwbaarheid met betrekking tot de situatie hoog. 
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2.4.3 VALIDITEIT 

Validiteit verwijst naar de relatie tussen de uitspraak over de werkelijkheid en de manier waarop die 
uitspraak tot stand is gekomen. Hier wordt nader ingegaan op twee vormen van validiteit, te weten de 
interne validiteit en de herkenbaarheidvaliditeit. 

Interne Validiteit 

Interne validiteit verwijst naar de verbanden die worden gelegd tussen bepaalde verschijnselen. Binnen 
de regulatieve cyclus van een bedrijfskundig verbeterproject betekent dit vooral de juistheid van en de 
volledigheid in perspectieven waarmee naar het probleemgebied is gekeken. Om voor een hoge interne 
validiteit te zorgen is er voor gekozen om vanuit meerdere perspectieven naar Océ-Nederland en het 
probleem te kijken. Zo is zowel vanuit verschillende theoretische perspectieven alsmede ook vanuit 
meerdere perspectieven vanuit het bedrijf naar het probleem gekeken. Dit laatste houdt in dat er niet 
vanuit één afdeling of vanuit één organisatielaag is gewerkt, meer dat er met meerdere personen van 
meerdere afdelingen en vanuit meerdere organisatielagen is gesproken. 

Herkenbaarheidvaliditeit 

Met herkenbaarheidvaliditeit wordt verwezen naar de mate waarin betrokkenen zich herkennen in het 
beeld dat door het onderzoek wordt opgeroepen. Herkenbaarheid hoeft echter geen doel op zich te zijn, 
aangezien de onderzoeker een onafhankelijk beeld van de organisatie dient te verschaffen. Om voor een zo 
hoog mogelijke herkenbaarheid te zorgen zijn gedurende het onderzoek op meerdere momenten de tot 
dusver verkregen resultaten aan de betrokken partijen voorgelegd en daarin is voldoende bewijs gevonden 
dat deze betrokkenen zich in het geschetste beeld herkenden. 
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3 THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van het afstudeeronderzoek gegeven. Hetgeen 
gepresenteerd zijn de voor het afstudeeronderzoek relevante theoretische aspecten, welke afkomstig zijn 
vanuit de literatuur. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal de theorie met betrekking tot 
dienstontwikkeling worden behandeld. In de tweede paragraaf wordt nader stil gestaan bij het delen van 
kennis waarna in het derde gedeelte van dit hoofdstuk een speciale vorm van het delen van kennis wordt 
gegeven, namelijk de communities of practice. Aan de hand van deze theorie is een model opgesteld, 
waarmee de kennisgroepen geanalyseerd zijn. Dit hoofdstuk zal afgesloten worden met de conclusies over 
hetgeen besproken. 

3.1 DIENSTONTWIKKELING 

3.1.1 DIENSTEN 

Er zijn veel auteurs geweest die uiteenlopende definities hebben gegeven van een dienst. Van deze lijkt 
die gegeven door Grönroos (1990; 2000) het meest bruikbaar en deze zal dan ook gebruikt worden in dit 
afstudeeronderzoek: 

"Een dienst is een proces dat bestaat uit een reeks ontastbare acttvttetten die normaal, maar niet 
noodzakelijk altijd, plaats vinden tussen de klant en de dienstmedewerkers en! of fysieke middelen en! of goederen 
en! of systemen van de dienstverlener, die geleverd worden als oplossingen van problemen van de klant': 

Er is een aantal karakteristieken die een dienst kenmerken en die over het algemeen geaccepteerd 
worden in de literatuur [Alam en Perry, 2002; De Brentani, 1995; Cooper en Edgett, 1999; De Jong en 
Vermeulen; 2003; Edgett en Parkinson, 1993; Fitzsimmons en Fitzsimmons, 2001; Grönroos, 2000; 
Johneen Storey, 1998; Kader, 2ooo; Ma e.a., 2002; Menor e.a. , 2002; Parasuraman e.a., 1985; Syson en 
Perks, 2004]. Deze karakteristieken kunnen tot in zekere mate worden teruggevonden in bovenstaande 
definitie en zijn: 

• Ontastbaar: een dienst is geen fYsieke entiteit, wat betekent dat zij niet kan worden gezien, gevoeld, 
gehoord of aan geroken kan worden voordat de klant het heeft gekocht. 

• Onscheidbaar: productie en consumptie vinden bij diensten simultaan plaats. 
• Heterogeniteit: een dienst is een ervaring en onderhevig aan grote variabiliteit en dus is duplicatie 

niet mogelijk. 
• Houdbaarheid: een dienst kan niet op voorraad worden gehouden en dient dus op vraag 

geproduceerd te worden. 

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen pure diensten, productgerelateerde diensten en 
productgebaseerde diensten. De pure diensten zijn die diensten die alleen ontastbare elementen bevatten 
Uohne en Storey, 1998; Mathyssens e.a., 1998] en deze diensten kunnen gevonden worden bij 
dienstverleners zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. De productgerelateerde diensten zijn die 
diensten die zowel ontastbare als tastbare elementen bevatten [Mathyssens e.a., 1998] en kunnen vooral 
gevonden worden bij technologische bedrijven (die bedrijven die actief R&D uitvoeren en producten 
ontwikkelen of vercommercialiseren met behulp van nieuwe technologie), waarbij de diensten als 
ondersteuning van het geleverde product dienen; zij brengen een product naar de markt en omgeven het 
product met dienstenfuncties. Howells (2004) noemt dit 'service encapsulation' wat vrij vertaald kan 
worden naar dienstinkapseling. Een zichtbare trend in de markt die ook in de literatuur wordt 
weergegeven is dat vaker geïntegreerde oplossingen worden aangeboden [Bennen e.a., 2001; Foote e.a., 
2001; Galbraith, 2002; Shepherd en Ahmed, 2000; Slywotzky, 1996; Wiseen Baumgarter, 1999]. Deze 
geïntegreerde oplossingen kunnen dan als diensten gezien worden waarbij het product de dienst 
ondersteunt. Deze vorm van diensten worden productgebaseerde diensten genoemd. 
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Er kan een aantal succesfactoren aangewezen worden voor het ontwikkelen van diensten. Deze zijn: 

klantoriëntatie, processen, mensen, omgeving en kwaliteit [De Brentani, 1995, 2001; Johne en Storey, 
1998; Grönroos, 1990; Reicheld en Sasser, 1990]. Het in kaart brengen van de wensen van de klant en 
daarnaast een betere interactie met de klant verhoogt de kans op het succesvol ontwikkelen van een dienst. 
Ten tweede zorgt een goed verzorgd formeel proces voor een snellere ontwikkeling, een lager 
foutpercentage en een hogere kans op superioriteit. Het belang van mensen betekent dat het beschikbaar 
hebben van verschillende competenties en het werken in multifunctionele teanis de slagingskans van een 
dienst vergroot. De bedrijfsomgeving is bepalend voor het innovatieve vermogen van de organisatie; een 
cultuur waarin men visie heeft op dienstontwikkeling, waarin werknemers worden gestimuleerd om met 
nieuwe ideeën te komen, waar informatie gedeeld wordt door werknemers en waar werknemers bevoegd 
zijn om autonome beslissingen te kunnen nemen heeft een positieve uitwerking op het aantal succesvolle 
dienstinnovaties. Kwaliteit tenslotte is bepalend in hoeverre de klant bereid is tot herhaling of 
continuering van de afname. leder bedrijf (zij het een technologische dienstverlener of een pure 
dienstverlener) zal op ieder van deze factoren dienen te focussen om een succesvolle dienst te kunnen 
leveren. 

3 .1.2 DIENSTONTWIKKELINGSMODELLEN 

Er kunnen in de literatuur grofWeg twee soorten dienstontwikkelingsmodellen gevonden worden. Het 
eerste type zijn de fase modellen. Deze modellen geven de stappen die doorlopen moeten worden tijdens 
het dienstontwikkelingsproces [Booz, e.a., 1982; Bowers, 1989; Sheuing en Johnson, 1989; Shostack, 
1984]. De stappen die doorlopen worden in deze modellen zijn weergegeven in de volgende figuur: 

I Idee Generatie -7 Concept Ontwikkeling -7 Business Analyse -7 Ontwikkeling -7 Testen en Commercialisatie I 
figuur 2: Fase Model 

Het tweede type modellen zijn de interactiemodellen waarvan diegene gegeven door Johnson e.a. 
(2000) een goed voorbeeld is. Zie figuur 3 voor een visualisatie van zijn 'process cycle model'. 
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figuur 3: Process Cycle Model volgem]ohmon e.a. (2ooo) 

Het model van Johnson gaat dieper op het proces in waarmee nieuwe diensten tot stand komen. De 
fasen gegeven in het eerste type modellen kunnen worden teruggevonden in het tweede type, alleen 
worden deze onderverdeeld in 4 grotere fasen, te weten Design, Analysis, Development en Full Launch. In 
dit model heeft het product (in dit geval een dienst) een centrale plaats en daaromheen staan de factoren 
weergegeven die het proces mogelijk maken, te weten technologieën, systemen en mensen. 

Deze beide ontwikkelmodellen zijn echter voornamelijk theoretische extracties en nauwelijks in de 
werkelijkheid getest zijn [Bullinger e.a., 2003]. Verder zijn zij vrijwel altijd afkomstig uit de financiële 
sector en dus met name gericht op het ontwikkelen van pure diensten. 
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3.1.3 DIENSTONTWIKKELING BIJ TECHNOLOGISCHE BEDRIJVEN 

Zoals reeds verteld is er een trend zichtbaar bij technologische bedrijven waarbij men overgaat van 
productgerelateerde diensten naar productgebaseerde diensten (middels het aanbieden van geïntegreerde 
oplossingen). Dit betekent dus dat er bij technologische bedrijven ook een vorm van pure diensten lijkt te 
ontstaan. Echter dienen producenten nu een transitie te maken van het produceren van producten naar 
het aanbieden van diensten. In figuur 4 wordt deze transitie weergegeven zoals die beschreven wordt door 
Gebauer en Friedli (2005). Wat uit deze figuur naar voren komt is dat in eerste instantie het bijproduct 
van hetgeen geleverd wordt de dienst is (links onderin de hoek), maar naargelang men zich meer gaat 
proftieren als dienstverlener gaat het product meer als bijproduct (van de geleverde dienst) dienen. Volgens 
de figuur kan deze transitie succesvol, dan wel minder succes verlopen. Dit hangt af van een aantal 
factoren. Op de eerste plaats dient de klantoriëntatie verbeterd en aangepast te worden. Organisaties 
dienen zich niet alleen meer te focussen op hun producten, maar ook op hun klant en haar behoeftes. Dit 
heeft tot gevolg dat goede communicatielijnen dienen te bestaan tussen de organisatie en haar klant 
[Davies, 2004; Galbraith, 2002]. Op de tweede plaats dienen technologische bedrijven nieuwe 
competenties te ontwikkelen. Dit houdt in dat de huidige competenties die de hardware en software 
omringen dienen te worden aangevuld met meer operationele competenties om systemen te kunnen 
onderhouden, financieren, en renoveren gedurende de gehele levenscyclus van de dienst [Davies, 2001; 

Miller, e.a., 2002]. Verder dienen nieuwe competenties ontwikkeld te worden wat betreft het aangaan van 
partnerships, het trainen van personeel, etc. Als derde dienen technologische bedrijven hun organisationele 
principes, structuren en processen aan te passen [Olivia en Kallenberg, 2003]. Gebauer en Friedli (2005) 

geven aan dat de transitie sneller zal verlopen naargelang het management een dienstgerichte visie 
ondersteunt en bereid is om te investeren in verandering. 
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figuur 4: Transitie van producent naar dienstenverlener [Gebauer en Fried/i, 2 oo sl 

3.2 DELEN VAN KENNIS 

Uit het voorgaande is onder meer naar voren gekomen dat de kennis van de medewerkers een 
belangrijk aspect is bij zowel dienstontwikkeling als bij de succesvolle transitie van pure producent naar 
dienstverlener. Zo is verteld dat het beschikbaar hebben van verschillende competenties en het werken in 
multifunctionele teams de slagingskans van een dienst vergroot. Daarnaast is verteld dat een cultuur 
waarin informatie door medewerkers gedeeld wordt een positieve uitwerking heeft op het aantal 
succesvolle diensinnovaties. Tenslotte is uiteengezet dat bedrijven nieuwe competenties dienen te 
ontwikkelen om een succesvolle transitie te maken van pure producent naar dienstverlener. Deze 
competenties hadden onder andere betrekking op het eigen personeel. Garrety e.a. (2004) stellen verder 
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dat het succesvol verlopen van een (technologisch) ontwikkelproject afhankelijk is van de mogelijkheden 
van de betrokken partijen om zo met elkaar te communiceren dat relevante kennis vetworven, gefabriceerd 
en gedeeld kan worden op een tijd- en kosteffectieve manier. Daarom wordt in deze paragraaf stil gestaan 
bij het delen van kennis. 

De wereld en de tijd waarin we momenteelleven wordt tegenwoordig ook wel het informatietijdperk 
genoemd. Dit betekent dat het voor organisaties van belang is dat zij constant kennis blijven vergaren om 
flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving en om concurrerend en innovatief te kunnen 
blijven [Gieskes e.a., 2002; Mittendorff e.a., 2006]. Daarnaast vervagen de grenzen tussen de organisatie, 
haar klanten, leveranciers en concurrenten en ieder van deze entiteiten bezit gespecialiseerde kennis 
[Rowley, 2002; Sawhney en Prandelli, 2000]. Voor organisaties is het daarom van belang om toegang te 
kunnen krijgen tot deze kennis en deze kennis te integreren in haar organisatieonderdelen [Kodama, 
2oo6b]. Het is niet dat er in het verleden minder nadruk op kennis is komen te leggen, maar (zoals 
Castells (1996) het beschijft): "Wat de huidige technologische revolutie karakteriseert is niet het centrale 
karakter dat aan kennis en informatie wordt gegeven, maar de toepassing van zulke kennis en informatie': 

Om het leren binnen een organisatie te ondersteunen is het een grote uitdaging voor het management 
om maximaal gebruik te kunnen maken van de kennis van haar werknemers, aangezien kennis een enorm 
waardevol vermogen voor een lerende organisatie is [De Laat en Simmons, 2002; Gongla en Rizutto, 
2001; Kodama, 2oo6a; Kodama, 2oo6b; Simons en Ruijters, 2001]. De formele bureaucratische 
structuren die tegenwoordig nog bij veel (technologische) bedrijven kunnen worden gevonden zijn een 
slechte bevorderaar voor organisationeelleren [Kodama, 20o6b]. Het besef onder organisaties groeit dat de 
beste manier om te leren niet alleen het vergaren en het documenteren van kennis van individuen is, maar 
dat men zich ook dient te richten op manieren waarbij kennis gedeeld, bediscussieerd en geïnnoveerd kan 
worden [Mittendorf e.a., 2006]; de waarde van kennis stijgt namelijk zodra het gedeeld kan worden 
aangezien het nu beschikbaar wordt voor andere organisatieonderdelen en voor andere taken binnen een 
organisatie [Scarbrough e.a., 2004]. Hierbij verschuift de focus van het individuele leren naar het 
collectieve leren, aangezien collectief leren als een sterk mechanisme wordt gezien voor organisationeel 
leren [Dixon, 1999; Nonaka en Takeuchi, 1995]. Een lerende organisatie wordt door Hodgkinsou (2000) 
omschreven als " . . . one where there is an encouragement of all employees to engage in the learning process 
through dialogue, experimentation and learningftom one another': 

Wanneer men kijkt naar wat het voordeel is van het hergebruik van kennis, dan geldt dat het werk, 
communicatiekosten en tijd reduceert en dat het de organisatie de mogelijkheden geeft om meer projecten 
aan te nemen [Hansen e.a., 1999]. Het doel van kennismanagement binnen een organisatie kan enerzijds 
zijn om de exploitatie van kennis te verbeteren of om de exploratie van kennis te verbeteren [Levinthal en 
March, 1993]. In het eerste geval is het doel om bestaande kennis te borgen en toe te passen zodat 
problemen met betrekking tot het opnieuw uitvinden van het wiel zich in mindere mate voor doen en in 
het tweede geval is het doel om kennis te delen en te synthetiseren zodat nieuwe kennis gecreëerd wordt. 
Deze laatste vorm van kennis is met name van belang bij innovaties. 

Wat betreft soorten kennis valt er een onderscheid te maken tussen impliciete kennis (in het Engels: 
"tacit") en expliciete kennis (in het Engels: "explicit"). Dit onderscheid wordt voor het eerst gemaakt door 
Polanyi (1966). Impliciete kennis is die kennis die in de hoofden van mensen zit en die moeilijk onder 
woorden te brengen valt. Het is kennis die vaak wordt verkregen door persoonlijke ervaring en kan 
moeilijk worden vastgelegd. Dit heeft tot gevolg dat impliciete kennis lastig te transformeren is als een 
afzonderlijke entiteit. Expliciete kennis is die kennis die gemakkelijk onder woorden te brengen valt en die 
gecodeerd kan worden middels schrift of symbolen. Veruit het grootste gedeelte van alle kennis is 
impliciete kennis. Impliciete kennis is meer waardevol voor innovatieprocessen dan expliciete kennis 
[Grant, 1996; Hall, 1993]. Dit vanwege het feit dat impliciete kennis een cruciale bron van 
concurrentievoordeel is, aangezien het moeilijk is voor concurrenten om dit na te bootsen of om toegang 
te krijgen tot deze kennis [Teece, 1998]. Echter het nadeel van impliciete kennis is dat het moeilijker te 
delen is en dat het delen ervan daardoor veel kostbaarder is [Hansen e.a., 1999]. 
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3.2.1 CODIFICATIE VERSUS PERSONALISATIE 

Een belangrijk onderscheid in de strategie met betrekking tot het delen van kennis dat gemaakt wordt 
in de literatuur, is dat van Hansen e.a. (1999). Zij maken onderscheid tussen de codificatiestrategie en 
personalisatiestrategie. Belang voor de keuze tussen de twee is de concurrentiestrategie van de organisatie. 
Organisaties dienen te begrijpen wat het is dat hun klanten vragen. Indien klanten gelijkwaarde behoeftes 
hebben, dan kan in de meeste gevallen een codificatiestrategie gebruikt worden; vragen klanten echter 
unieke oplossingen, dan kan men het beste gebruik maken van een personalisatiestrategie. Hierover in het 
navolgende meer. 

Binnen de codificatiestrategie wordt kennis gecodificeerd en opgeslagen in databases zodat deze 
gemakkelijk toegankelijk voor en hergebruikt kan worden door andere personen. De codificatiestrategie 
kan het beste gebruikt worden wanneer men vaak met dezelfde klantvragen te maken heeft of wanneer 
men kleine configuraties wil aanbrengen aan hetgeen de klant vraagt. Er dient dus in bepaalde mate een 
vorm van "assemble-to-order" te zijn. Dit houdt in dat men gebruik maakt van grotendeels 
gestandaardiseerde producten of diensten waarbij men gebruik kan maken van eerder ontwikkelde zaken. 
De codificatiestrategie kan daarnaast het beste gebruikt worden wanneer de kennis expliciet is, aangezien 
deze gemakkelijk vastgelegd kan worden en wanneer diegenen die toegang dienen te krijgen tot deze 
kennis tot op zekere hoogte een gemeenschappelijk begrip van de context hebben. 

Bij de personalisatiestrategie wordt kennis gedeeld door het directe contact van personen onderling en 
is het van belang om een netwerk van mensen op te bouwen. Deze kennis wordt uiteraard niet alleen face
to-face gedeeld, maar ook via de telefoon, e-mail of via videoconferences. De personalisatiestrategie kan het 
beste gebruikt worden wanneer men unieke oplossingen aanbiedt aan haar klanten. Indien de vraag van 
klanten volledig kan verschillen, heeft gecodificeerde kennis weinig zin. De personalisatiestrategie kan 
verder het beste gebruikt worden indien de kennis impliciet is en indien de belanghebbenden van de 
kennis geen gezamenlijk begrip hebben van de stof. 

Een bedrijf dient zich echter niet volledig op één van de twee soorten strategieën te storten, maar dient 
ook geen gelijkwaardige balans te creëren. Hansen e.a. (1999) adviseren om gebruik te maken van de 8o-
20 regel; men dient 20% van haar kennis te waarborgen via de ene strategie en 8oo/o via de andere. 

Swan e.a. (1999) maken een nagenoeg zelfde onderscheid tussen kennismanagementmodellen door te 
differentiëren tussen een cognitief model en een community model. Het cognitieve model (zoals de 
codificatiestrategie) leunt zwaar op ICT om kennis op te slaan en te transporteren binnen een organisatie. 
Dit model kan van toepassing zijn indien informatie wordt gedeeld tussen mensen met dezelfde 
achtergrond. Het community model echter, wordt gebruikt (zoals de personalisatiestrategie) indien 
impliciete kennis dient te worden gedeeld. 

Keegan en Turner (2001) stellen verder dat men meer gebruik maakt van sociale netwerken bij het 
leren van anderen en dat men de voorkeur geeft aan het leren door het te doen indien men de personen die 
deze kennis hebben niet (goed) kent. 

3.2.2 VORMENVANKENNIS 

Kennis wordt in verschillende vormen aangetroffen en een adequaat onderscheid tussen deze 
verschillende vormen dat wordt aangetroffen in de literatuur, is het onderscheid dat gemaakt wordt door 
Snowden (2005). Snowden maakt in zijn artikel onderscheid in kennis naar Artefacts, Skills, Heuristics, 
Experience en Natural Talent, oftewel het ASHEN-model. In zijn artikel stelt hij dat door het gebruik van 
deze onderverdeling, je het risico beperkt dat men zich op enkel één kennisaspect richt. De vijf elementen 
hebben betrekking op het volgende: 

• Artefacts: dit heeft betrekking op alle gecodificeerde kennis, zoals documenten over processen, 
documenten over producten, databases, etc. 
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• Skills: met skills worden de vaardigheden van medewerkers bedoeld. 

• Heuristics: dit onderdeel heeft betrekking op vuistregels. 
• Experience: dit heeft betrekking op de ervaring( en) van de medewerkers en deze ervaring is tweeledig. 

Op de eerste plaats heeft dit betrekking op interessante ervaringen van medewerkers zelf en op de 
tweede plaats heeft dit betrekking op wie het meeste ervaring als persoon heeft met een bepaald 
onderdeel. 

• Natoral Talent: met natura! talent wordt het talent dat mensen bezitten (iets dat het moeilijkst 
overdraagbaar en managebaar is) mee aangeduid. 

Zoals Snowden stelt krijgt men door het gebruik van het ASHEN-model, een betekenisvol antwoord 
op de vraag welke kennis men gebruikt. Of zoals hij stelt: "By asking the ASHEN question [. .. } we can 
achieve a meaningfol answer which itself leads to action. When you made the decision, what artefacts did you 
use, or would you like to have? What skilis did you have or need and how are they acquired? What beuristics 
do you use to make such decisions quickly, what is the range of their applicability? What experience do you have 
and what experience do the people you respect in this field have? What natura/ talent is necessary? How 
exclusive is it? Who else has it?" Door het gebruik van het ASHEN-model creëer je een verschuiving in 
organisationeel denken van afhankelijkheid van personen, naar afhankelijkheid van kennis. Het is een 
verschuiving van alleen Medewerker X kan Y naar Y behoeft deze combinatie van artefocts, ski/Is, heuristics, 
experience en natura/ talent en op het moment bezit alleen Medewerker X ze. 

3.2.3 MOTIVATIE VOOR HET DELEN VAN KENNIS 

Zoals Osterloh en Frey (2000) in hun artikel stellen, wordt in de literatuur vaak gesteld dat (zoals in 
Hansen e.a. (1999)) organisaties markt- en prijselementen in dienen te stellen om het delen van kennis te 
bevorderen. Hierbij valt te denken aan bonussen, etc. De gedachtegang hier achter is dat mensen kennis 
voor zichzelf houden indien zij er geen financiële compensatie voor krijgen of indien het iemands 
economische positie zou schaden. Deze redenering lijkt echter steeds meer achterhaald te raken. Zo gaf 
Kohn (1993) in één van zijn eerdere artikelen al een aantal redenen waarom beloningen niet werken voor 
het delen van kennis: 

1. beloningssystemen zijn manipuleerbaar 
2. beloningen kunnen een negatief effect op relaties hebben 
3. beloningssystemen worden vaak gebruikt als vervanging voor zaken die werknemers nodig hebben om 

hun werk goed te kunnen doen (zoals bijvoorbeeld sociale ondersteuning) 
4· beloningen kunnen een negatief effect hebben op de intrinsieke motivatie van medewerkers 

Osterloh en Frey (2000) stellen dat het gebruik van prijssystemen (die zich richten op de extrinsieke 
motivatie van de medewerkers) een negatief effect kunnen hebben op de intrinsieke motivatie van mensen. 
Zij noemen dit het "crowding-out effect". Zij stellen dat het delen van kennis onlosmakelijk is verbonden 
met de motivatie van medewerkers en om kennis tot een concurrerend middel voor organisaties te maken 
is een gedegen motivatie stimulans benodigd. Motivatie is intrinsiek indien een activiteit door een persoon 
wordt gedaan op basis van iemands onmiddellijke behoefte voorziening; de stimulans voor medewerkers is 
de content van het werk zelf, welke bevrediging en voldoening dient te geven. Intrinsieke motivatie 
faciliteert de generatie en het delen van impliciete kennis, iets dat met name geldt indien de extrinsieke 
motivatie faalt [Osterloh en Frey, 2000]. Intrinsieke motivatie is altijd vrijwillig en van belang indien 
impliciete kennis overgebracht dient te worden tussen personen. 

Het delen van kennis is echter geen activiteit die als normaal wordt ervaren door medewerkers, wat 
zowel voor de personalisatiestrategie als voor de codificatiestrategie geldt [Hansen e.a., 1999]. Hier worden 
in de literatuur een aantal redenen voor gegeven, te weten: 

• De karakterstieken van kennis zoals bijvoorbeeld het (deels) impliciete karakter [Boisot, 1998; 
Szulanski, 1996] 
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• De karakteristieken van diegene die de kennis deelt, wals bijvoorbeeld zijn of haar werdruk [Huber, 

1991] 
• De karakeristieken van diegene die de kennis ontvangt, zoals bijvoorbeeld zijn of haar "opname" 

capaciteit [Cohen en Levinthal, 1990; Lane en Lubatkin, 1998] 

• De karakteristieken van de organisationele context zoals bijvoorbeeld de communicatiestructuren 
[Moenert, Caeldries en Wauters, 2000] 

De mate van het delen van kennis wordt mede bepaald door de sociale relaties die medewerkers met 
elkaar aangaan. Boer e.a. (2004) maken gebruik van een viertal verschillende modellen die deze sociale 
relaties weergeven, zoals gedefinieerd door Piske (1992). De gedachtegang achter deze scheiding in vier 
modellen is dat de motivatie voor het delen van kennis afhankelijk is van de sociale relaties die twee of 
meerdere partijen met elkaar hebben. Hieronder zullen ieder van deze vier modellen toegelicht worden en 
zal aangegeven worden wat ieder van deze modellen specifiek betekenen voor het delen van kennis. 

Communal Sharing 

Communal sharing relaties zijn gebaseerd op het concept van een duidelijk begrensde groep van 
mensen die elkaar als gelijk beschouwen. In deze relaties wordt kennis eerder als een gemeenschappelijk 
bezit gezien dan als een individueel bezit. De onderliggende gedachte bij het delen van kennis is voor deze 
mensen dat men er op een willekeurig tijdstip in de toekomst, van een willekeurig ander groepslid een 
willekeurige gunst voor terug krijgt. Om kennisdeling binnen deze relaties tot een succes te maken is een 
samen gedeelde identiteit benodigd. Deze vorm van kennisdeling is de onderliggende gedachte bij 
communities of practice [Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002] (zie paragraaf 3.3). Binnen de communal 
sharing relaties wordt kennis niet gedeeld tussen mensen die niet tot dezelfde begrensde groep behoren. 

Authority Ranking 

Authority ranking relaties zijn gebaseerd op asymmetrische relaties tussen mensen die met elkaar te 
maken hebben. Deze scheiding kan plaats vinden op basis van een formele hiërarchische scheiding of op 
basis van expertise. Dit betekent voor mensen betrokken bij deze relaties dat hoe hoger men in rang staat 
(dus zowel op basis van hiërarchie als op basis van expertise), des te beter men toegang heeft tot kennis. 
Dit betekent dus een asymmetrische relatie, waarbij niet iedereen gelijk geïnformeerd wordt. Kennisdeling 
binnen deze relaties wordt gemotiveerd doormachtsverschillenen is gebaseerd op plichtgevoel en trouw. 

Equality Matching 

Equality matching relaties zijn gebaseerd op een model van gelijke balans. Relaties tussen mensen die 
op dit model gebaseerd zijn houden in de gaten of de relatie (in termen van geven en nemen) in balans is. 
Het principe voor kennisdeling binnen deze relaties is gebaseerd op het uitwisselen van kennis voor kennis. 
Kennis wordt gedeeld door een persoon omdat of de ander het nodig heeft (wat inhoudt dat 
laatstgenoemde iets verschuldigd is) of omdat de eerste persoon in het verleden kennis van de ander 
gebruikt heeft en dus op gelijke voet wil komen te staan met de ander. De drang naar gelijkheid speelt 
binnen equally matching relaties dus een grote rol. 

Market Pricing 

Relaties die tot deze laatste categorie behoren zijn gebaseerd op een model in termen van kosten-baten 
verhoudingen en rationele berekeningen van efficiëntie of verwachte bruikbaarheid. Mensen nemen deel 
aan deze relaties op basis van verhoudingen en prijzen. Binnen deze relaties wordt kennis gezien als een 
product dat waarde heeft en verhandeld kan worden. Kennis wordt hierbij gedeeld omdat men er een 
(vaak monetaire) compensatie voor ontvangt. 
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3.2.4 LEREN VAN PROJECTEN 

Tot slot van dez.e paragraaf wordt stilgestaan bij het leren van projecten. In de literatuur wordt 
veelvuldig gewez.en op het feit dat het lastig is om te leren vanuit projecten. Hiermee wordt zowel het 
overdragen van kennis van project naar project als het overdragen van kennis vanuit een project naar de 
rest van de organisatie [Prencipe en Teil, 2001] mee bedoeld. Scarbrough e.a. (2004) stellen dat hoe hoger 
de mate van leren binnen een project is, des te moeilijker het is om dez.e kennis beschikbaar te krijgen voor 
de rest van de organisatie. Newell (2004) ervaarde dat men het beste leert indien men een duidelijke 
behoefte heeft aan bepaalde kennis. Daarnaast ervaarde zij dat het gemakkelijker is om te leren binnen een 
discipline dan tussen verschillende disciplines. Verder stelde zij dat te meer een activiteit wordt gez.ien als 
uniek, des te minder er noodzaak wordt gez.ien om kennis te delen. Zij stelt dat er veel moeite wordt 
gedaan om te stimuleren dat men kennis beschikbaar stelt, maar niet dat men ook nagaat hoe men aan 
bepaalde kennis kan komen, dus om te kijken of mensen bepaalde zaken al in het verleden hebben gedaan. 
Eén van de oorzaken die hiervoor wordt gegeven is dat projecten vaak los zijn verbonden met de rest van 
de organisatie [Sahlin-Andersson, 2002] en dat men projectactiviteiten vaak als uniek ervaart en daardoor 
minder snel op zoek gaat naar hulp en kennis bij andere personen [Newell, 2004]. 

Er zijn een aantal redenen te noemen om een projectevaluatie te houden. Onder dez.e vallen [Meredith 
en Mantel, 2000; Wijnen e.a., 2002]: 

• Men kan problemen in nieuwe projecten in een vroegtijdig stadium herkennen 
• Men krijgt commerciële troeven in handen voor toekomstige projectverwerving 
• Men gaat extreem subjectieve beeldvorming van het project tegen 
• Men geeft een onderbouwde terugkoppeling naar het projectteam 
• Waardevolle informatie over de projectaanpak wordt beschikbaar voor toekomstige projecten 
• Standaardnormen ten aanzien van bijvoorbeeld doorlooptijden en kostprijzen kunnen worden 

bijgesteld 

Newell (2004) geeft verder aan dat cross-project learning verbeterd kan worden indien project reviews 
zich meer focussen op de lessen die men tijdens het project geleerd heeft. Dez.e lessen dienen dan 
betrekking te hebben op de processen en procedures die men heeft gevolgd, dit houdt dus in dat niet 
alleen het eindproduct centraal dient te staan, maar met name de processen van het project. Meredith en 
Mantel (2ooo) geven aan dat de focus met name op die lessen moet liggen waarvan verondersteld wordt 
dat die in de toekomst vaker voor kunnen komen. Dez.e lessen hebben een minder technische aard en zijn 
daarom gemakkelijker te absorberen. Newell (2004) stelt verder dat het effectiever is om persoonlijke 
netwerken te creëren dan een database op te zetten waar men "lessons-learned" op zet. Dez.e sotiale 
netwerken dienen ook gebruikt te worden door projectleden indien zij hulp nodig hebben tijdens het 
project of indien zij een probleem hebben dat niet opgelost kan worden middels de expertise en kennis van 
de projectleden. Tijdens een projectevaluatie tenslotte dienen onderwerpen aan de orde te komen waarbij 
men aangeeft wie er bij het project betrokken waren, waarom juist dez.e personen bij het project betrokken 
zijn, welke problemen men tegengekomen is, hoe deze problemen zijn overkomen, etc. 

3·3 COMMUNITIES OF PRACTICE 

In dez.e voorlaatste paragraaf wordt stilgestaan bij een speciale vorm van kennis delen, namelijk het 
delen van kennis middels communities of practice. Een community of practice kan gedefinieerd worden 
als "een groep mensen die een interesse, probleem of een passie voor een bepaald onderwerp hebben en die 
hun kennis en deskundigheid delen door op continue basis met elkaar in contact te treden" [Wenger, 
1998; Wenger e.a., 2002]. Communities of practice worden gekarakteriseerd door een hoge mate van 
homogeniteit tussen de leden, aangez.ien zij vaak afkomstig zijn vanuit hetzelfde vakgebied en dus 
eenzelfde achtergrond delen [Fischer, 2001; Wenger e.a., 2002]. Wanneer personen met een verschillende 
achtergrond samenkomen op basis van een gedeelde interesse (bijvoorbeeld om een bepaald probleem 
opgelost te krijgen) dan wordt dez.e groep een community of interest genoemd [Fischer, 2001]. Binnen 
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deze groep heerst een grote mate van heterogeniteit tussen de leden doordat zij afkomstig kunnen zijn uit 
verschillende disciplines en verschillende achtergronden hebben [Wenger e.a., 2002]. Er zijn verschillende 
andere groepen aanwezig binnen organisaties die de karakteristieken hebben van een community of 
praccice, maar die met een andere naam worden aangeduid. Zo ervaarden Gongla en Rizzuto (2001) dat er 
benamingen gebruikt werden zoals "learning communicies" (bij Hewlett Packard), "familie groepen" (bij 
Xerox), "thema groepen" (bij de Wereldbank) en tenslotte "kennisnetwerken" (bij IBM), die allen 
gekarakteriseerd konden worden als een community of practice. 

De Laat en Simons (2002) benadrukken dat er een verschil bestaat tussen leren in sociale context en 
collectief leren. Het leren in sociale context heeft als uitkomst dat het individu leert en bij collectief leren 
streven de leden continu naar gemeenschappelijke en gedeelde leerervaringen. Het concept van 
communities of praccice heeft steeds meer aandacht getrokken door zowel wetenschappers als mensen uit 
de praktijk als manier om uit te leggen hoe kennis en leren zich ontwikkelen vanuit een specifiek sociaal én 
collectief uitgangspunt [Brown en Duiguid, 2ooo; Chua, 2oo6; Cook en Yanow, 1993; Gieskes, e.a., 
2002; Lave en Wenger, 1992; Orr, 1996; Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002]. 

3.3.1 MODELANALYSE KENNISGROEPEN 

De aanwezige kennisgroepen zijn geanalyseerd aan de hand van verschillende eigenschappen van een 
community of practice alsmede op relevante organisationele aspecten. De verschillende eigenschappen 
zullen ondergebracht worden in de drie elementen van een community of praccice, te weten het domein, de 
community en de practice [Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002]. De organisationele aspecten zijn afkomstig 
van de zeven organisationele aspecten zoals weergegeven in Weggeman e.a. [1985], van deze zeven zullen 
strategie, cultuur, mensen, structuur en tenslotte processen behandeld worden. De aspecten bronnen en 
(management-)stijl worden daarbij als niet relevant ervaren (en zullen dus ook niet behandeld worden) 
doordat deze aspecten geen toegevoegde waarde leveren aan de scope van de analyse. In figuur 5 zijn deze 
variabelen als samenvatting weergegeven: 

Domtin ~ (modulert+-$DP) 
Doel 

Conuilun- Aamal .... 
Mete van hófnoOenlel 
Çu!Uir 
Matevan int~~~._ 
Cornmwtr J...Mfer 

Pracllce tlatieen~ ... 
......... t~ 

figuur 5: Variabelen Analyse Kennisgroepen 

• Domein: hier is aangegeven op welke kennisgebied de kennisgroep betrekking heeft [Wenger, 1998; 
Wenger e.a., 2002] en wat het doel van de kennisgroep is (het organisationele aspect strategie 
[Weggeman e.a., 1985]). Het domein van de kennisgroep kan betrekking hebben op de verschillende 
modulen (onderdelen) van het Solution Delivery Process. In bijlage 7 zijn deze verschillende modulen 
weergegeven. Zoals valt te zien zijn deze modulen ondergebracht in een aantal kapstokken, te weten 
de markten, diensten, processen, betrokken partijen en tenslotte de technologieën. De onderliggende 
gedachte hierachter is dat een bedrijf zich in algemene zin met een dienst (die bestaat uit een proces, 
een aantal betrokken (interne) partijen en technologieën) op een aantal markten kan richten. In deze 
bijlage is aangegeven welke modulen dat in het geval van de delivery unit "Oplossingen" betreft. Bij de 
bespreking van het domein van de kennisgroep zal aangegeven worden welke modulen het domein 
van deze kennisgroep vormen. Daarnaast is, indien van toepassing, aangegeven op welke stappen van 
het Solution Delivery Process de kennisgroep betrekking heeft, hetgeen ook rechtstreeks afgeleid kan 
worden uit het type personen waaruit de kennisgroep bestaat. 
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• Community: binnen de behandeling van de kennisgroep is gekeken naar het aantal leden (mensen 

[Weggeman e.a., 1985]) van de community en zal ook gekeken worden naar de mate van 
homogeniteit tussen de leden [Fischer, 2001; Wenger e.a., 2002]; door dit aan te geven kan bepaald 
worden of er sprake is van een "pure" community of practice (met leden vanuit eenzelfde vakgebied) 
of dat er sprake is van een community of interest (met leden afkomstig uit verschillende vakgebieden 
of disciplines [Fischer, 2001]). Het onderscheid tussen een community of practice en interest wordt 
gedefinieerd als wanneer het kennisdomein van een kennisgroep met leden afkomstig van 
verschillende vakgebieden relevant is voor alle leden, dat dan gesproken kan worden van een 
community of interest. Echter wanneer het kennisdomein alleen relevant is voor de leden afkomstig 
uit hetzelfde vakgebied, en dat personen afkomstig vanuit weer een ander vakgebied alleen dienen om 
de leden van deze kennisgroep te voorzien in kennis gericht op het kennisdomein, dit dan gedefinieerd 
wordt als een community of practice, ondanks het heterogene karakter dat er binnen een dergelijke 
kennisgroep heerst. Bij het laatste geval valt te denken aan bijvoorbeeld een kennisgroep met leden 
afkomstig uit hetzelfde vakgebied waar sporadisch leden vanuit een ander vakgebied worden 
uitgenodigd om iets te vertellen dat relevant zou kunnen zijn voor de leden van deze kennisgroep. 
Ondanks het heterogene karakter blijft deze kennisgroep gedefinieerd als een community of practice. 
Binnen de behandeling van de community is ook gekeken naar de cultuur [Weggeman e.a., 1985] die 
binnen de kennisgroep heerst en de mate van interactie. Tenslotte is gekeken naar het al dan niet 
aanwezig zijn van de community leader [Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002] en welke rol deze 
eventueel verleent binnen de community [APQC, 1999]. Hier zullen ook de organisationele aspecten 
structuur en processen [Weggeman e.a., 1985] behandeld worden. 

• Practice: tenslotte wordt bij de practice aangegeven wat de kennisgroep ontwikkelt [Wenger, 1998; 
Wenger e.a., 2002] en hoeverre dat dit bijdraagt aan de dagelijkse operationele werkzaamheden van de 
leden van de kennisgroep, waarbij is gekeken naar de mate van integratie en differentiatie van kennis 
[Brown en Duguid, 1991; McDermott, 1999; Garrety e.a., 2004; Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002]. 

3·4 CONCLUSIES LITERATUUR 

Uit het zojuist gegeven literatuuroverzicht kan een aantal conclusies getrokken worden. Op de eerste 
plaats viel er een onderscheid te maken tussen pure diensten, productgerelateerde diensten en 
productgebaseerde diensten waarbij de eerste categorie alleen ontastbare elementen bevatte en de tweede 
en derde categorie zowel ontastbare als tastbare elementen bevatten. De pure diensten werden met name 
gevonden bij dienstverleners en de productgerelateerde diensten werden met name bij technologische 
bedrijven gevonden, waarbij de dienst het geleverde product ondersteunt. Daarnaast is er een trend 
zichtbaar waarbij steeds meer geïntegreerde oplossingen worden aangeboden. Deze geïntegreerde 
oplossingen konden als dienst worden gezien, waarbij het product de dienst ondersteunt. Dit werden 
productgebaseerde diensten genoemd. Er werd verder gesteld dat er een trend zichtbaar was waarbij (met 
name) technologische bedrijven overgingen van productgerelateerde diensten naar productgebaseerde 
diensten. 

Daarnaast is naar voren gekomen dat de kennis van medewerkers een belangrijk aspect is bij zowel 
dienstontwikkeling, als bij de succesvolle transitie van pure producent naar dienstverlener. Tevens is 
gesteld dat het besef onder organisaties groeit dat de beste manier om te leren niet alleen het vergaren en 
documenteren van kennis van individuen is, maar dat men zich ook dient te richten op manieren waarbij 
kennis gedeeld, bediscussieerd en geïnnoveerd kan worden; de waarde van kennis stijgt namelijk zodra het 
gedeeld en bediscussieerd kan worden. Er is een onderscheid gemaakt tussen het delen van kennis middels 
de codificatiestrategie en middels de personalisatiestrategie. De eerste was met name van belang indien je 
te maken hebt met gelijkwaardige klantbehoeftes, indien de kennis expliciet is en indien er tot op zekere 
hoogte een gemeenschappelijk begrip van de context heerst. De personalisatiestrategie daarentegen was 
met name van belang indien je te maken hebt met nagenoeg unieke klantbehoeftes, indien de kennis 
impliciet is en tenslotte indien er een minder gemeenschappelijk begrip van de context heerst. 
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Als derde punt is naar voren gekomen dat het instellen van prijssystemen (die zich richten op de 

extrinsieke motivatie van medewerkers) voor het delen van kennis een negatief effect kan hebben op de 
intrinsieke motivatie van medewerkers. De mate van het delen van kennis werd mede bepaald door de 
sociale relaties die medewerkers met elkaar aangaan. Onderscheid is gemaakt tussen relaties op basis van 
communal sharing (waarbij kennis als een gemeenschappelijk bezit wordt ervaren), relaties op basis van 
authority ranking (waarbij kennis gedeeld wordt op basis van asymmetrische verhoudingen), relaties op 
basis van equality matching (waarbij de drang naar gelijkheid van belang is voor het delen van kennis) en 
tenslotte relaties op basis van market pricing (waarbij kennis wordt gezien als een product dat waarde heeft 
en verhandeld kan worden). 

Verder is er een onderscheid gemaakt in verschillende soorten kennis door gebruik te maken van het 
ASHEN-model van Snowden (2005). Door het gebruik van dit model beperk je de kans dat men zich op 
enkel één kennisaspect richt en door het te gebruiken ontstaan er mogelijkheden om een verschuiving te 
creëren in organisationeel denken van afhankelijkheid van personen, naar afhankelijkheid van kennis. 

Als vijfde kwam naar voren dat het van belang is om te leren van projecten en dat het belangrijk is om 
nadat een project is afgerond, een projectevaluatie te houden. Deze projectevaluaties dienden zich met 
name te focussen op de lessen die men tijdens het project geleerd heeft. De basis van deze lessen hadden 
betrekking op de processen en procedures die tijdens het project gevolgd zijn. 

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk stonden de communities of practice centraal. In dit stuk is 
naar voren gekomen dat het concept van communities of practice steeds meer aandacht heeft getrokken 
om uit te leggen hoe kennis en leren zich ontwikkelen vanuit zowel een sociaal als een collectief 
uitgangspunt. Hierbij was het van belang dat de community nauw verbonden is met de bedrijfsprocessen 
waarop zij van toepassing is. Verder is verteld dat een community of practice uit drie elementen bestaat, te 
weten het domein (het kennisgebied waar de community betrekking op heeft), de community (de 
gemeenschap) en tenslotte de practice (wat datgene aangeeft wat de community ontwikkelt) en IS 

uiteengezet aan de hand van welke variabelen de aanwezige kennisgroepen zijn geanalyseerd. 

Nu het theoretisch kader van het afstudeeronderzoek gegeven is, worden in het volgende hoofdstuk de 
resultaten van de analyse gegeven, waarbij een antwoord wordt gegeven op de eerste en tweede 
onderroeksvraag. 
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4 RESULTATEN ANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse gegeven. In de eerste paragraaf wordt het 
probleemkluwen gegeven, welke de kern van de resultaten van de analyse omvat. Dit probleemkluwen 
geeft een antwoord op het tweede deel van onderzoeksvraag 2, namelijk wat de oorzaken zijn van het 
onvoldoende gebruik van eerder opgedane kennis. In de tweede paragraaf wordt stil gestaan bij de 
projecten van de delivery unit "Oplossingen" (onderweksvraag 1) waarna in de derde paragraaf uiteen 
wordt gezet wat er gebeurt met de kennis die gegenereerd wordt vanuit deze projecten (eerste deel 
onderweksvraag 2). Bij de beschrijving van deze kennis wordt nader ingezoomd op een deel van het 
probleemkluwen. In de laatste paragraaf tenslotte worden de conclusies van de analyse gegeven. 

4.1 PROBLEEMKLUWEN 

Het probleemkluwen kan gevonden worden op de volgende pagina en bestaat uit vijf hoofddelen. 
Deze vijf hoofddelen en de onderliggende relaties worden in deze paragraaf toegelicht, echter het vierde 
deel (dat deel dat met een zwart kader is omgeven) wordt in detail in paragraaf 4.2 behandeld, aangezien 
dit deel het domein van het afstudeeronderwek omvat. 

Aan de linkerkant van het probleemkluwen staan de basisoorzaken weergegeven. Onderscheid is 
gemaakt naar externe oorzaken (deelt) en interne oorzaken (deel 2). Wat betreft de externe oorzaken geldt 
dat (zoals reeds in het eerste hoofdstuk bij de marktontwikkelingen is verteld) dat klanten zich steeds meer 
op hun eigen kernkwaliteiten concentreren en daardoor vaak hun secundaire (ondersteunende) processen 
uitbesteden. In de markt waar Océ-Nederland op actief is heeft dit tot gevolg dat klanten naar 
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van documenten vragen waarbij het proces een meer centrale 
plaats krijgt. Dit leidt er uiteindelijk toe dat het product niet langer centraal staat in de vraag van de klant. 
Wat betreft de interne oorzaken geldt dat Océ-N.V. een productgeoriënteerd bedrijf is. Hierdoor is zij 
gericht op het fabriceren en verkopen van producten en daardoor hanteert zij geen duidelijke 
dienstenstrategie. 

Deze twee voorgaande oorzaken hebben een aantal gevolgen voor Océ-Nederland, en in het bijzonder 
voor de delivery unit "Oplossingen" (deel 3). Doordat Océ-N.V. een productgeoriënteerd bedrijf is, is 
haar verkoop en beoordeling van haar verkoop (en daarmee ook de verkoop van Océ-Nederland) gericht 
op het verkopen van aantallen producten. Samen met het gegeven dat Océ-N.V. geen duidelijke 
dienstenstrategie hanteert, leidt dit er toe dat er geen noodzaak heerst om kennis met betrekking tot 
diensten (en dus de oplossingen) te delen. Daarnaast geldt dat doordat Océ-N.V. een productgeoriënteerd 
bedrijf is, werknemers van de delivery unit "Oplossingen" vaak functioneel zijn ingedeeld op basis van 
producten. Echter, doordat nu niet langer het product, maar het proces centraal staat in de vraag van de 
klant, dienen werknemers breder inzetbaar te zijn en daardoor komen zij in elkaars vaarwater. 

Dit heeft een aantal gevolgen voor de kennis binnen de delivery unit "Oplossingen" wat er uiteindelijk 
toe leidt dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane kennis (deel 4). Het gevolg van 
het gegeven dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane kennis, is dat Océ-Nederland 
in de oplossingen die zij aanbiedt vaker hetzelfde wiel ontwikkelt. Dit heeft tot gevolg dat er een 
ongestructureerde business ontstaat waarbij er wwel kostbare tijd verloren gaat, alsmede dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van successen uit eerdere projecten (deel 5). 

Nu het probleemkluwen is toegelicht, wordt in de rest van het hoofdstuk nader ingegaan op de 
delivery unit "Oplossingen", waarbij wordt gekeken naar hoe de projecten van de delivery unit 
"Oplossingen" in de markt worden gezet en wat er met de kennis gebeurt die uit deze projecten vrijkomt. 
Bij de behandeling van het laatstgenoemde staat deel 4 van het probleemkluwen centraal. 
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4.2 PROJECTEN BINNEN DE DELIVERY UNIT "OPLOSSINGEN" 

Er zijn een viertal soorten projecten te onderscheiden binnen de delivery unit "Oplossingen", te weten 
de consultancy projecten, de bestaande oplossing projecten, de reguliere oplossing projecten en de 
maatwerk oplossing projecten. In het navolgende wordt ieder van deze projecten besproken en wordt per 
project een processchema gegeven. In deze schema's zijn de verschillende stappen van het Salution 
Delivery Process nader uitgewerkt, waarbij bij iedere stap is aangegeven welke partijen daarbij betrokken 
ZIJn. 

Consultancy 
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figuur 7: Consultancy Project 

De consultancy projecten hebben betrekking op de eerste drie stappen van het Salution Delivery 
Process, te weten de oriëntatiefase, de onderzoeksfase en tenslotte de analysefase. Bij deze projecten zijn 
drie partijen betrokken, namelijk de klant, de account manager en tenslotte de system consultant. Bij dit 
soort projecten wil de klant graag een uitgebreide beoordeling van haar documentomgeving hebben, 
waarna de mogelijke implementatie van een mogelijk systeem echter niet noodzakelijkerwijs door Océ
Nederland hoeft te gebeuren. Deze type projecten worden met name gebruikt bij de printroom 
assessments, waarbij een beoordeling plaats vindt van de printroom van de klant. 

In de oriëntatie fase maakt de klant kennis met de account manager en wordt aan de hand van de 
vraag van de klant gekeken wat voor soort project het is. Indien de vraag van de klant betrekking heeft op 
een consultancy project wordt er in de onderzoeksfase nader gekeken naar het probleem van de klant. 
Deze laatste stap levert een tweetal zaken op, te weten een prijsopgave voor de order en een plan van 
aanpak voor het gehele traject. Deze zaken worden vervolgens aan de klant voorgelegd en indien deze 
akkoord gaat wordt er in de analysefase door de system consultant een analyse gemaakt van de klant haar 
bedrijfsomgeving alsmede van haar technische (document) omgeving. Vanuit deze analyse schrijft de 
system consultant een rapportage waarin een advies wordt uitgebracht richting de klant over bijvoorbeeld 
waar knelpunten in haar documentstroom zitten en hoe dat deze voorkomen en verbeterd kunnen 
worden. 
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Bestaande Oplossing 
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figuur 8: Bestaande Oplossing 

Indien uit de oriëntatiefase blijkt dat de klant ook graag een geïmplementeerd systeem wil hebben, 
dan wordt in de onderzoeksfase gekeken wat voor soort systeem dat dan precies is. Indien blijkt dat bij de 
implementatie gebruik kan worden gemaakt van een nagenoeg bestaande oplossing (zoals bijvoorbeeld bij 
het software product DocWorks het geval is) dan wordt er, nadat de klant akkoord is gegaan met het te 
implementeren systeem, meteen verder gegaan met de implementatiefase. In deze fase implementeert en 
test de system engineer het systeem bij de klant, waarna deze engineer vervolgens met de klant controleert 
of het systeem aan alle door de klant gestelde eisen voldoet. Indien dat het geval is wordt het systeem 
opgeleverd waarna de klant vervolgens getraind wordt door een customer trainer. Nadat dit gebeurd is, 
verzorgt de helpdesk de eventuele support gedurende de tijd dat de klant gebruik maakt van de Océ
apparatuur. 

Reguliere Oplossing 
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figuur 9: Reguliere Oplossing 

Indien uit de onderzoeksfase blijkt dat er geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaande 
oplossing, maar dat de bestaande Océ-software wel toereikend is om aan de vraag van de klant te kunnen 
voldoen, wordt er na de onderzoeksfase in de ontwerpfase een systeemdefinitie geschreven door de system 
consultant. Nadat de klant met deze systeemdefinitie akkoord is gegaan wordt verder gegaan met de 
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implementatie- en supportfase. Deze laatste twee fasen verlopen hetzelfde als bij de bestaande oplossing 
projecten. 

Zoals uit figuur 9 blijkt wordt er vanaf de ontwerpfase een project manager bij het project betrokken, 
welke met name de coördinatie en de voortgang van de order bewaakt. Dit is echter alleen het geval indien 
het project van een relatief complexe aard is. Indien dit niet het geval is, dan neemt de system consultant 
deze coördinatie tot en met de ontwerpfase op zich waarna deze rol voor het resterende traject wordt 
overgenomen door de betrokken system engineer. 

Maatwerk Oplossing 
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figuur 1 o: Maatwerk Oplossing 
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Bij de laatste soort projecten (de maatwerk oplossing projecten) blijkt uit de onderzoeksfase dat er 
geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaande oplossing en dat de Océ-software niet toereikend is 
om aan de vraag van de klant te voldoen. Dit houdt in dat er na een uitgebreide technische analyse tijdens 
de analysefase, een nieuw systeem dient te worden ontwikkeld door de software engineer. Nadat dit 
systeem is ontwikkeld en de klant er mee akkoord is gegaan, wordt dit systeem geïmplementeerd door de 
software engineer en de system engineer. Het verdere traject verloopt hetzelfde als bij de reguliere 
oplossing. 

Uit de voorgaande beschrijving is naar voren gekomen dat er achttal soorten partijen zijn betrokken 
bij het Solution Delivery Process van de delivery unit "Oplossingen". Voor meer inhoudelijke informatie 
over deze partijen alsmede de onderliggende relaties tussen deze partijen wordt de lezer vetwezen naar 
bijlage 8. 

Documenten die vrijkomen 

Tijdens de verschillende stappen die doorlopen worden in het Solution Delivery Process, zijn er een 
aantal documenten die vrijkomen (weergegeven met een CJ in de figuren 7 t/m 10). Deze documenten 
zijn: 

• Prijsopgave: hierin wordt aangegeven wat de prijs van de totale oplossing betreft. 

• 1• Indicatie Systeem: in deze indicatie wordt grofWeg aangegeven hoe de oplossing er in grote lijnen 
uit komt te zien. 

• Plan van Aanpak voor Gehele Traject: in dit document wordt een planning voor het gehele traject 
gemaakt, wordt aangegeven wie bij het project betrokken is en tenslotte wat met het uiteindelijke 
project bereikt dient te worden. 
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• Systeem Definitie: in dit document wordt aangegeven waar en hoe de oplossing past in de IT

infrastructuur van de klant en dit document bestaat uit een uitgebreid functioneel en technisch 
ontwerp van het systeem. Dit document geldt als basis voor het te implementeren systeem. Deze 
systeemdefinitie wordt gedurende het traject bijgewerkt en geldt in de support fase als relevante 
documentatie voor diegene die ondersteuning dienen te bieden richting de klant. 

• Plan van Aanpak voor Implementatie: in dit document wordt aangegeven hoe de oplossing bij de 
klant geïmplementeerd gaat worden, hoe de oplossing uiteindelijk wordt ondersteund (support) en 
wat de uiteindelijke opleverdatum is. 

Deze documenten bestaan uit een standaard template, welke vervolgens door de betrokken personen 
op de specifieke situatie dienen te worden aangevuld. 

4·3 RESULTATEN ANALYSE KENNIS 

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat er met de kennis gebeurt die gegenereerd wordt vanuit de 
zojuist beschreven projecten. In deze paragraaf wordt daarnaast waar mogelijk ingezoomd op een deel van 
het probleemkluwen, te weten deel4 (gevolgen voor kennis binnen de delivery unit "Oplossingen"). In de 
beschrijving zal voorts met een [PK] aangegeven worden indien naar dit probleemkluwen verwezen wordt 
en het niet expliciet vermeld staat. 

4·3 .1 ALGEMEEN 

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek die in de huidige situatie speelt, begint deze 
subparagraaf met een tweetal voorbeelden uit de praktijk, die typerend zijn voor de huidige situatie. 

V 04rwiJ'UI.f.l J 

Tijdens een 'Vl'aag van ~erker A1;l~· J~~~rJ3 .,~(~~:v~~-~~·.~•#! 
(die toevallig aaJIWq is op ztjn ffex~!Wlc:k eJi~ .. ~atdoor ~~"mi~~~~~ 
dat bij een d~jk probleem ~lS·eeroer lliCICJ!t':W?~ v~~~~tme 
dit destijds heeft o~ en laat aan mec:léWe:tket 
Medewérkèr A Vettdt ~lêèr C dat ~ä ·ittm.~ ·.~~t.·:·"~'...., -'~~• 
medewerkerG ofhijzijn~tie via e.-~~ :~~heli]~·~i~~~·• 

Wanneer men in algemene zin kijkt naar wat er met de kennis gebeurt die vrijkomt uit de projecten 
van de delivery unit "Oplossingen" valt op de eerste plaats op dat er geen strategie aanwezig is voor het 
delen of beschikbaar stellen van kennis. Het ontbreken van deze strategie wordt veroorzaakt door het 
ontbreken van de noodzaak om kennis met betrekking tot diensten te delen [PK]. Door het ontbreken van 
een duidelijke (kennisdelings-)strategie en door het gebrek aan cultuur met betrekking tot het structureel 
delen van resources en competenties, zijn er in de huidige situatie te weinig mogelijkheden om kennis over 
te dragen en te hergebruiken, en daardoor vullen medewerkers zelf in hoe zij aan hun kennis en informatie 
komen. Hierdoor zijn zij in veel gevallen aangewezen op eigen verworven kennis of op het beschikbaar 
hebben van een goed (intern) netwerk. Newell (2004) heeft dit probleem ook meerdere keren ervaren; zij 
stelt dat men enkel en alleen gebruik maakt van kennis van bekenden en indien deze de persoon in kwestie 
niet in deze zaken kan voorzien, gaat men over op trial-and-error of op learning-by-doing. 
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Indien men voor een bepaalde stap bepaalde informatie of kennis nodig heeft gaat men vaak eerst op 

hetintranetkijken (codificatiestrategie [Hansen e.a., 1999]). Indien dit geen effect heeft gehad gaat men 
vaak personen, waarvan verwacht wordt dat zij deze kennis beschikbaar hebben, telefonisch benaderen 
(personalisatiestrategie [Hansen e.a., 1999]. De volgorde van handelen is echter geen vaste. Indien deze 
beide vormen geen effect hebben, gaat men hetgeen waar men naar op zoek was zelf uitzoeken. 

Bovenstaande constatering geldt voor alle partijen, echter in mindere mate voor de software engineers 
(welke betrokken zijn bij de maatwerk oplossing projecten, zie figuur 10). Deze engineers werken namelijk 
niet ambulant en delen samen één kamer. Hun benodigde kennis is daardoor aanwezig binnen de groep 
waardoor ze bij elkaar terecht kunnen voor hulp. 

Daarnaast is tijdens de gehouden interviews naar voren gekomen dat er nadat een project is afgerond, 
in nagenoeg alle gevallen geen evaluatie op het project plaats vindt. Dit ontbreken van projectevaluaties 
kan ook worden samengevat onder de noemer van het gebrek aan mogelijkheden om kennis over te dragen 
en te hergebruiken [PK]. Dit betekent dat men niet stil staat bij problemen of opvallende zaken die men 
tijdens het project is tegen gekomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat men het belangrijker vindt 
om verder te gaan met een nieuw project (aangezien de verkoop is gericht op aantallen producten), dan stil 
te staan bij het inmiddels afgeronde project. 

Tenslotte wordt er (door het ontbreken van mogelijkheden om kennis over te dragen en te 
hergebruiken) veel kennis uitgewisseld in het informele circuit [PK]. Met kennisdeling in het informele 
circuit worden bedoeld de gesprekken bij de koffieautomaat, tijdens het lopen langs elkaars werkplekken, 
etc. Dit is in principe geen verkeerd verschijnsel, echter het probleem met veelvuldig delen van kennis in 
het informele circuit is dat kennis op deze manier niet beschikbaar wordt gesteld aan derden, voor wie deze 
kennis ook relevant zou kunnen zijn. 

4.3.2 DIGITAALARCHIEF 

Men kan toegang krijgen tot de documenten en informatie van elkaars projecten via het digitaal 
archief. Dit digitaal archief is geplaatst op een gedeelde netwerkschijf en gestructureerd naar een 
mappenstructuur, zoals bijvoorbeeld Windows Explorer bij MS Windows (zie figuur 11). De leden van 
het projectteam kunnen dit digitaal archief gebruiken om de documenten die tijdens de verschillende 
processen geproduceerd worden (zie de figuren 7 t/m 10 en de uitleg over deze documenten in de 
bijbehorende paragraaf 4.2.1) en om relevante informatie 
op te plaatsen. Zo worden er onder andere bijgewerkte 
plannen van aanpak, systeem definities, documenten die 
vanuit de klant gegenereerd worden (contracten), etc. 
opgezet. Dit gebeurt niet overal en niet alle projectteams 
gebruiken dit digitaal archief. Dit laatste wordt met name 
als problematisch ervaren door de software helpdesk, 
welke de klant support verleent in de ondersteuningsfase 
(dus nadat de projecten zijn afgerond). Zij dienen bij het 
verlenen van ondersteuning aan de klant toegang te 
hebben tot alle documentatie en gegevens van de klant. 
Aangezien dit digitaal archief erg ongestructureerd is en 
dit niet door alle leden gebruikt wordt, ervaart deze 
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figuur 11: Opbouw Digitaal A rchief 

software helpdesk hier problemen mee. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat dit digitaal archief niet 
gebruikt wordt door personen die met een ander project bezig zijn (om bijvoorbeeld te zoeken naar 
projecten met overeenkomstige karakteristieken om zo relevante eerdere projectdocumentatie (zoals die uit 
voorbeeld 1) te vergaren) en kan niet gebruikt worden om specifieke productinformatie te vergaren 
(refererend naar voorbeeld 2). Dit digitaal archief biedt dus geen mogelijkheden om kennis over te dragen 
en te hergebruiken, en valt daardoor ook onder deze noemer in het probleemkluwen van figuur 6. 
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4·3·3 KENNISGROEPEN 

Vanwege het ontbreken van mogelijkheden om kennis over te dragen en te hergebruiken, gebeurt de 
kennisdeling vaak op basis van eigen initiatief [PK]. Dit heeft tot gevolg gehad dat er locaal binnen de 
delivery unit "Oplossingen" een aantal kennisgroepen zijn ontstaan. Deze kennisgroepen zullen in dit 
gedeelte behandeld worden. De kennisgroepen zijn geanalyseerd aan de hand van het in hoofdstuk 3 
gegeven model (zie pagina 21 en 22). 

Momenteel zijn er vijf kennisgroepen aanwezig, te weten de "PRISMAsatellite for ERP" kennisgroep 
van de system engineers, de kennisgroepen "Transactie" en "Grafisch" van de system consultants, de 
kennisgroep "Office" van de system consultants en de afdeling marketing en tenslotte de kennisgroep van 
het New Business Development Team van de business group commercial printing. Ieder van deze 
kennisgroepen zullen in het navolgende besproken worden aan de hand van de in het model gegeven 
variabelen. 

Aanwezige Kennisgroepen 

Kennisgroep 1: System Engineers Kennisgroep - PRISMAsatellite for ERP 

Bij de system engineers is één kennisgroep aanwezig welke een productgeoriënteerde kennisgroep is. 
Deze kennisgroep is in december 2005 ontstaan en zij houdt zich bezig met het sofwareproduct 
PRISMAsatellite for ERP, wat printoutput management software is die gebruikt kan worden voor 
kantoor, printroom en datacenters. De kennisgroep is opgericht door de system engineers zelf, 
management heeft hierbij nagenoeg geen rol gespeeld. 

• Domein: Het kennisgebied waarop deze kennisgroep betrekking heeft kan worden samengevat als het 
omgaan met het softwareproduct PRISMAsatellite for ERP (de module PRISMAsatellite (ERP) uit 
bijlage 7) tijdens de implementatiefase (zie paragraaf 4.2). Het doel van deze kennisgroep is dat er 
kennis kan worden uitgewisseld tussen de verschillende system engineers waarbij men leert van elkaars 
ervaringen en kennis. Door het aanwezig zijn van deze kennisgroep kan een duidelijke plaats 
aangewezen worden waar men terecht kan indien men vragen heeft specifiek over PRISMAsatellite for 
ERP. 

• Community: deze kennisgroep bestaat uit 7 vaste leden, die niet allen permanent aanwezig zijn. Er 
heerst een grote mate van homogeniteit tussen deze leden, aangezien zij allen afkomstig zijn vanuit 
hetzelfde vakgebied, namelijk de system engineers. De cultuur is erg open en informeel wat het doel 
van de community (uitwisselen van kennis) ten goede komt. Deze informele sfeer komt ook duidelijk 
naar voren in het feit dat men wel een agenda heeft, maar daar ook snel van kan afwijken; iedere 
deelnemer kan zaken inbrengen en achteraf wordt bekeken of men alle van te voren aangekaarte zaken 
heeft behandeld. Echter heeft deze informele sfeer ook nadelen; één daarvan is dat men niet verplicht 
is om te komen waardoor leden ook vaak niet op tijd komen, of tussentijds weg moeten indien er een 
(meer urgente) afspraak op hen staat te wachten. De kennisgroep komt eens in de twee weken een 
dagdeel bij elkaar. Binnen deze kennisgroep valt een duidelijke community leader aan te wijzen; hij is 
diegene die zowel het initiatief heeft genomen voor het doen ontstaan van de kennisgroep, alsmede 
diegene die de bijeenkomsten initieert. Echter vormt deze community leader binnen de kennisgroep 
niet het leiderschap, dit wordt verricht door een ander persoon. 

• Practice: hetgeen wat ontwikkeld wordt in deze kennisgroep zijn (niet vastgelegde) werkwijzen voor 
het product PRISMAsatellite (ERP). Binnen deze kennisgroep worden geen notulen of verslagen 
gemaakt van hetgeen besproken wordt. De reden dat dit niet gedaan wordt is dat de leden op deze 
manier menen dat zij andere mogelijke deelnemers kunnen motiveren om aan de kennisgroep deel te 
nemen en zo 'meelifters' kunnen voorkomen. Deze kennisgroep helpt de leden bij hun dagelijkse 
werkzaamheden met betrekking tot het product PRISMAsatellite. 
Uit het voorafgaande valt te concluderen dat de PRISMAsatellite kennisgroep een duidelijke 

community of practice is, wat onder andere naar voren komt in de grote mate van homogeniteit die er 
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onder de leden heerst, in het langdurige karakter en in het feit dat deze spontaan is ontstaan. Het sociale 
karakter dat men ervaart wordt versterkt doordat veel van de system engineers vaak ambulant (en dus niet 
op kantoor) werken, waardoor zij elkaar weinig treffen. Naast het uitwisselen van informatie biedt deze 
kennisgroep de deelnemers ook de mogelijkheid om elkaar weer eens te spreken en het laatste 
(werkgerelateerde maar ook niet-werkgerelateerde) nieuws uit te wisselen, iets wat het sociale karakter van 
de kennisgroep weergeeft. De waarneming dat er geen notulen of verslagen worden gemaakt, wordt 
veroorzaak doordat kennisdeling binnen de delivery unit "Oplossingen" vaak op basis van eigen initiatief 
gaat, en er dus niet overal kennis wordt gedeeld. Deze groep ervaart het dan ook dat doordat zij wel moeite 
doet om kennis te delen (en anderen niet) zij het recht heeft om kennis binnen deze kennisgroep te 
houden [PK]. 

Kennisgroepen 11 en 111: System Consultants Kennisgroepen "Transactie" en "Grafisch" 

Bij de system consultants zijn momenteel twee kennisgroepen aanwezig die alleen uit de system 
consultants bestaan. Deze kennisgroepen zijn omgevingsgeoriënteerd en ingedeeld naar de transactionele 
en grafische omgevingen van de klant. Deze twee kennisgroepen zijn (in tegenstelling tot de 
PRISMAsatellite kennisgroep) geïnitieerd door de voormalige manager van de system consultants. Deze 
heeft besloten om het delen van kennis uit de teamvergaderingen te halen, om zo efficiënter te werk te 
gaan. Zo werden voorheen tijdens de (maandelijkse) teamvergaderingen zaken besproken die alleen van 
toepassing waren op één omgeving, waarbij de personen die verantwoordelijk waren voor andere 
omgevingen hier weinig nut van ervaarden. De twee kennisgroepen verschillen alleen op het domein van 
haar kennisgroep (de transactionele of grafische omgeving) en deze twee kennisgroepen zullen dan ook 
integraal behandeld worden. 

• Domein: het kennisgebied waar de verschillende kennisgroepen betrekking op hebben zijn de 
verschillende omgevingen waarin de consultants hun projecten doen en diens gerelateerde software 
(en, in mindere mate, hardware) producten waarin de system consultants opereren; grafisch en 
transactie. Deze kennisgroep heeft betrekking op de onderzoeks-, de analyse- en de ontwerpfase van 
het Solution Delivery Process (zie paragraaf 4.2). Zoals uit bijlage 7 valt op te maken, betreft het hier 
dus zowel de hardware en software producten die in beide omgevingen worden toegepast, alsmede alle 
vier de soorten projecten die binnen de delivery unit "Oplossingen" aanwezig zijn. Het doel van de 
kennisgroepen is het uitwisselen van informatie over de projecten waar men momenteel mee bezig is 
en productspecifieke informatie uit te wisselen die men heeft gegenereerd. 

• Community: ieder van deze twee kennisgroepen bestaat uit 7 leden, welke allen afkomstig zijn vanuit 
hetzelfde vakgebied. Dit geeft dus het homogene karakter van deze groepen weer. Echter wanneer er 
op de agenda een bepaald onderwerp staat waarbij het interessant zou kunnen zijn wanneer daar 
andere personen van andere afdelingen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld personen van de afdeling 
marketing, klanten, leveranciers, etc.) dan worden ook deze personen uitgenodigd. De cultuur is erg 
informeel en open waarbij er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van de leden. Deze 
kennisgroepen komen maandelijks bij elkaar. Binnen de kennisgroepen valt er een onderscheid te 
maken tussen twee verschillende community leaders; de één die de bijeenkomsten faciliteert en 
aanmoedigt (de teamleider van de system consultants) en een andere community leader die intern de 
verantwoordelijkheid heeft voor de kennisgroep. Deze laatste rol is wisselend; er heerst een wisselend 
voorzitterschap waarbij iedere keer dus een ander persoon de rol van (interne) community leader op 
zich neemt. 

• Practice: hetgeen dat ontwikkeld wordt binnen de kennisgroep zijn werkwijzen met betrekking tot 
het adviseren over en deels implementeren van software systemen die omgevingsgeoriënteerd zijn. 
Deze zaken worden niet (naast de notulen die gemaakt worden) vastgelegd. Het helpt de leden van de 
community vooral bij hun dagelijkse werkzaamheden en men heeft zicht op waar de andere system 
consultants mee bezig zijn. 

Deze kennisgroepen zijn in die zin een community of practice dat zij bestaan uit leden die afkomstig 
zijn vanuit een zelfde vakgebied. Echter zijn zij geen pure vorm van een community of practice aangezien 
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zij zijn opgezet door het management en zo dus niet spontaan zijn ontstaan. Dit blijkt ook uit het feit dat 
niet alle leden van deze kennisgroepen deze groepen als even nuttig ervaren, iets wat als gevolg kan worden 
gezien van een misschien wat te geforceerde creatie. Tenslotte kan opgemerkt worden dat deze 
kennisgroepen een langdurig karakter hebben. 

Kennisgroep IV: System Consultants en Marketing kennisgroep "Office" 

De system concultants die zich bezig houden met de omgeving office en diens gerelateerde 
softwareproducten vormen samen met de leden van de afdeling marketing, die zich bezig houden met 
office printing bij de corporate printing accounts, ook een kennisgroep. Voorheen namen de betrokken 
partijen van de afdeling marketing die verantwoordelijk waren voor transactie en grafisch ook deel aan de 
twee eerder genoemde kennisgroepen van de system consultants, echter zag men hier recent het nut niet 
meer van in en daardoor is de "Office" kennisgroep de enige kennisgroep waar de afdeling marketing aan 
deelneemt. 

• Domein: het kennisgebied waar deze gezamenlijke kennisgroep betrekking op heeft is de omgeving 
office en de daarmee gepaardgaande software producten (de technologische modulen van de omgeving 
"office" in bijlage 7), waarbij onderwerpen worden besproken die zowel voor de leden van de afdeling 
marketing als voor de system consultants relevant zijn. Deze kennisgroep heeft geen betrekking op een 
specifieke stap van het SDP of op een soort project. Het doel van deze kennisgroep is dat de system 
consultants en de program manager en productmanagers structureel zaken gaan oppakken, zodat zij 
relevante kennis die voor beide afdelingen van belang kunnen zijn, kunnen delen. Met het structureel 
oppakken van zaken valt te denken aan het in kaart brengen van de verhoudingen tussen de eigen 
softwareproducten van Océ en die van de concurrenten, ideeën uitwisselen over hoe de showroom het 
beste ingericht kan worden, het opstellen van (interne) brochures waarin wordt aangegeven wat 
bepaalde producten wel en wat bepaalde producten niet kunnen, etc. 

• Community: deze kennisgroep bestaat uit in totaal 11 leden, waarbij 7 leden afkomstig zijn vanuit de 
system consultants en 4 vanuit de afdeling marketing. Dit geeft het heterogene karakter van deze 
groep weer. De cultuur in deze kennisgroep is wederom erg open en informeel. Deze kennisgroep 
komt maandelijks een dagdeel bij elkaar. Diegene die de kennisgroep initieert voor de system 
consultants, initieert ook het kennisgroep deel met de afdeling marketing. Echter, binnen de 
community heerst een wisselend voorzitterschap, waarbij die voorzitter dan intern de 
verantwoordelijkheid heeft voor het verloop van de agenda. 

• Practice: hetgeen dat ontwikkeld wordt binnen deze kennisgroep kan omschreven worden als zaken 
die voor de langere termijn bruikbaar kunnen zijn voor beide afdelingen. Dit leidt er mede toe dat de 
zaken die hier ontwikkeld worden, niet meteen van toepassing zijn op de dagelijkse werkzaamheden 
van de betrokken partijen. 

Vanwege het heterogene karakter van deze kennisgroep en vanwege dat het kennisdomein relevant is 
voor alle leden, valt te concluderen dat dit een community of interest is. Wat daarnaast naar voren komt is 
dat er, doordat deze kennisgroep uit leden van de afdeling marketing én de afdeling system consultants 
"office" bestaat, nu geen eenduidige kennisgroep meer is waar de system consultants hun ervaringen en 
kennis uit de verschillende projecten kunnen overdragen. 

Kennisgroep V: Commercial New Business Development Team 

Binnen het New Business Development Team van de afdelingsalesvan de commercial accounts (zie 
bijlage 8 voor meer achtergrondinformatie) is tenslotte ook een kennisgroep aanwezig. Deze kennisgroep is 
in december 2004 opgericht, als gevolg van een besluit van de raad van bestuur, alsmede de directie van 
Océ-Nederland. In dit besluit (wat in de zomer van 2004 is genomen) wordt gezegd dat Océ-Nederland 
zich meer op de grafische industrie dient te gaan richten. Hierdoor is er een nieuw sales team ontstaan 
waarbij er ook een nieuwe kennisgroep is ontstaan. Als laatste van alle vijf kennisgroepen zal deze 
kennisgroep behandeld worden. 
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• Domein: het kennisgebied waar deze kennisgroep zich op richt zijn de producten die Océ-Nederland 

in de top van het algemene en gespecialiseerde drukkerijen segment afZet, alsmede de processen van de 
klanten van deze branche en de projecten waar men momenteel bij betrokken is. Refererend naar de 
modulen uit bijlage 7 zijn dat dus de hard- en software producten van de grafische omgevingen, de 
klanten die onder de (top van de) algemene en gespecialiseerde drukkerijen vallen en de verschillende 
soorten projecten. Deze kennisgroep heeft betrekking op de eerste twee stappen van het SDP, te weten 
de oriëntatie- en de onderzoeksfase. Het doel van deze kennisgroep is tweeledig; op de eerste plaats 
dient men de complexiteit van de producten die in de grafische branche gebruikt worden, beter te 
begrijpen en anderzijds dient men meer inzicht te krijgen in de processen van de klanten actief in de 
top van de algemene en gespecialiseerde drukkerijen. Tijdens deze sessie worden ook vaak ervaringen 
uit de huidige projecten uitgewisseld. 

• Community: deze kennisgroep bestaat uit 7 leden, welke allen afkomstig zijn uit het New Business 
Development Sales Team. Dit geeft in principe het homogene karakter van deze kennisgroep weer. 
Echter wanneer er specifiek over producten gesproken wordt, dan wordt er een productmanager van 
de afdeling marketing bij betrokken, die verantwoordelijkheid heeft voor de producten die in de 
grafische industrie gebruikt worden. Er wordt iedere keer een duidelijke agenda gevolgd, welke 
nagenoeg iedere keer uit dezelfde onderwerpen bestaat. Op deze agenda is echter ook ruimte voor 
eigen inbreng. Kijkend naar de interactie valt te stellen dat deze kennisgroep zes keer per jaar 
samenkomt, wat neerkomt op één keer per twee maanden. Er is ook een community leader aanwezig, 
dit is de salesmanager van het New Business Development Team. Naast het initiëren van de 
bijeenkomsten van deze kennisgroep, neemt deze persoon ook intern de leiding op zich, waarbij hij er 
onder andere voor zorgt dat de agenda gevolgd wordt. De cultuur binnen deze kennisgroep is 
wederom erg open. 

• Practice: Hetgeen er ontwikkeld wordt zijn handelswijzen om uniformiteit in het salestraject te 
brengen. Een goed voorbeeld hiervan is een calculatiemethode; bij het doorrekenen van de kosten aan 
de klant worden vaak verschillende methoden gebruikt waardoor sommige klanten voor hetzelfde 
product of proces vaak verschillende prijzen dienen te betalen. Dit is een onderwerp van een 
kennisgroep bijeenkomst geweest waarbij men op den duur een uniforme prijsberekening hanteerde. 
De kennisgroep helpt de leden ervan dus bij hun dagelijkse operationele werkzaamheden. 

Wat uit het voorgaande naar voren komt is dat dit een community of practice is, ondanks het feit dat 
er wel eens leden van de afdeling marketing bij betrokken worden. Het kennisdomein waar deze 
kennisgroep betrekking op heeft is echter niet relevant voor deze leden van de afdeling marketing, en 
daarom is dit geen community of interest. 

Overige Opmerkingen Kennisgroepen 

Wat uit alle kennisgroepen naar voren kwam is dat er wel een duidelijke agenda gevolgd werd, maar 
dat men daar op de eerste plaats gemakkelijk van af kan wijken en op de tweede plaats dat de soort 
onderwerpen die daarop staan vaak verschillend zijn. De onderwerpen voor de kennisgroep bijeenkomst 
worden ook vaak pas kort voor de bijeenkomst opgesteld. Daarnaast komt naar voren dat de kennisgroep 
bijeenkomsten als erg ongestructureerd worden ervaren. 

Verder wordt opgemerkt dat er weinig overlap heerst tussen de kennisgroepen van de system 
consultants. Dit betekent dat onderwerpen die in de ene kennisgroep aan bod komen, weinig overlap 
vertonen met onderwerpen die bij de andere kennisgroep aan bod komen. Dit wordt als problematisch 
ervaren door die personen die zich op het grensvlak van twee functiegebieden bevinden. Zo zijn er 
personen die op papier bij de transactionele kennisgroep ingedeeld zijn (en daar ook nut van ervaren), 
echter komen er bij de grafische kennisgroep onderwerpen aan bod die voor hen ook interessant zijn. 

Tenslotte valt het op dat alleen leden van marketing office bij één van de kennisgroepen betrokken is. 
De andere twee gebieden van marketing (namelijk grafisch en transactie) vormen geen directe link met de 
kennisgroepen van de system consultants. Dit is opvallend, aangezien het (zeker voor de marketing 
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afdeling) van belang is om toegang te krijgen tot de nieuwste informatie en kennis die "uit het veld" 
gegenereerd wordt. 

Samenvatting Kennisgroepen 

In tabel 1 en tabel 2 kunnen de resultaten van de analyse van de kennisgroepen gevonden worden. 
Voor de gegeven afkortingen geldt dat: 

• COP 
• KGI 
• KGII 
• KG lil 
• KGN 
• KGV 

Community ofPractice (geldend in de literatuur) 
Kennisgroep I System Engineers (PRISMAsatellite) 
Kennisgroep 11 System Consultants "Grafisch" 
Kennisgroep 111 System Consultants "Transactie" 
Kennisgroep N System Consultants en Marketing "Office" 
Kennisgroep V Commercial Accounts NBDT 

Tabe/1 : Resultaten Analyse Kennisgroepen 

COP KGI KG 11 KG lil KGN 
Doel: kennis delen " " '-/ '-/ '-/ 
Community Leader " '-/ "I X "I X '-/IX 
Spontaan ontstaan " '-/ x x x 
Langdurig karakter " '-/ " " '-/ 
Homogeniteit '-/ '-/ '-/ '-/ x 
Sociaal/ informeel karakter " " " " '-/ 

Tabe/2: Kennisgroepen gerelateerd aan fasen van het SDP 

KGI KGII KG lil KGN KGV 
Orientation x x x x i 
lnvestigation x " " x " Analysis x " " x x 
Design x " " x x 
lmplementation " x x x x 
Support x x x x x 

KGV 

" '-/ 
x 
'-/ 

" '-/ 

In tabel 1 is ieder van de kennisgroepen vergeleken met een zestal kenmerken van een pure 
community of practice, welke afkomstig zijn uit de literatuur. Deze zijn dat het delen van kennis het doel 
dient te zijn, dat er een community leader aanwezig dient te zijn, dat zij spontaan zijn ontstaan, dat zij een 
lange termijn karakter hebben, dat ze bestaan uit mensen vanuit hetzelfde vakgebied en tenslotte dat er een 
sociaal informeel karakter heerst [Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002]. Uit de zojuist gegeven analyse 
kunnen de vijf aanwezige kennisgroepen vergeleken worden aan de hand van deze zes variabelen. Voor de 
notering geldt dat een ":..J" inhoudt dat het betreffende kenmerk aanwezig is en met een "X" wordt bedoeld 
dat het niet aanwezig is. Het eerste wat opvalt uit deze tabel is dat de kennisgroep van de system engineers 
(PRISMAsatellite, KG I) op alle gebieden overeenkomsten vertoont met een pure community of practice. 
Deze kennisgroep is daarin de enige. Wat verder uit deze tabel naar voren komt is dat bij alle 
kennisgroepen het delen van kennis een primair doel is. Er is één volledige community of interest aan te 
wijzen, namelijk de kennisgroep van de system consultants en de leden van marketing "Office", deze 
kennisgroep heeft namelijk een heterogeen karakter, doordat de leden afkomstig zijn vanuit verschillende 
vakgebieden en doordat die kennis die daarbij gedeeld wordt relevant is voor alle leden van deze 
kennisgroep. Tenslotte komt naar voren dat er bij de kennisgroepen van de system consultants geen sprake 
is van een echte community leader; er is wel een persoon die de bijeenkomsten initieert, echter heerst er 
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binnen de kennisgroep een wisselend voorzitterschap en is er dus geen sprake van een natuurlijk gevormde 
community leader. 

In tabel 2 zijn de verschillende kennisgroepen uiteengezet tegen de verschillende fasen van het 
Salution Delivery Process. In deze tabel wordt met een """ bedoeld dat de kennisgroep zich op deze fase 
richt en met een "X" wordt bedoeld dat de kennisgroep zich niet op deze fase richt. Uit tabel 2 komt naar 
voren dat de kennisgroep van de system engineers (KG I) zich met name richt op de implementatiefase, 
de kennisgroepen van de system consultants (KG II en lil) zich met name richten op de onderzoeks-, 
analyse- en ontwerpfasen, dat de kennisgroep van het New Business Development Team (KG V) zich met 
name richt op de oriëntatie- en onderzoeksfasen en tenslotte dat de kennisgroep van de system consultants 
en marketing "office" (KG IV) zich op geen enkele fase expliciet richt. Wanneer men tabel 2 koppelt aan 
de figuur in bijlage 7 komt men tot de conclusie dat niet alle modulen voor alle fasen zijn afgedekt. Zo is 
de kennisgroep van de system engineers (PRISMAsatellite, KG I) de enige kennisgroep waar de 
implementatiefase centraal staat, wat inhoudt dat er voor alle andere software producten (die daarentegen 
ook geïmplementeerd dienen te worden) geen expliciete mogelijkheden aanwezig zijn om hun kennis te 
delen. Bovenstaande redenering zou geen probleem hoeven te zijn indien de rest van de modulen en de 
stappen van een relatief eenvoudige complexiteit zijn, echter is dit niet het geval; producten als 
DocumentDesigner zijn complexe producten en voor deze softwaremodule is geen expliciete mogelijkheid 
aanwezig om kennis (wat betreft de implemenatie) te delen of te vergaren. De oorzaak voor het gegeven 
dat niet alle modulen voor alle fasen zijn afgedekt [PK] is dat er locaal een aantal kennisgroepen zijn 
gevormd, maar dat dat niet overal gebeurt. Dit betekent dus dat er voor sommige modulen en fasen wel 
kennisdeling plaats vindt, maar voor anderen niet. 

4· 3 ·4 GEVOLGEN EN REFLECTIE PROBLEEMKLUWEN 

Alvorens wordt ingegaan op de gevolgen van hetgeen zojuist beschreven, wordt nog even kort 
stilgestaan bij één oorzaak/gevolg relatie die nog niet behandeld is [PK]. Doordat geen noodzaak wordt 
uitgedragen om kennis met betrekking tot diensten (en dus de oplossingen) te delen, heerst er ook weinig 
noodzaak om kennis tussen functiegebieden te delen. Desalniettemin komen (zoals reeds verteld) 
werknemers wel in elkaars vaarwater en samen met de gebrekkige mogelijkheden om kennis over te dragen 
en te hergebruiken, leidt dit er toe dat veel kennis met betrekking tot de oplossingen bij medewerkers blijft 
zitten. 

Het belangrijkste gevolg van hetgeen zojuist beschreven [PK], is dat relevante kennis niet wordt 
geborgd in de organisatie. Dit wordt zowel veroorzaakt door het gegeven dat de kennis niet voor alle 
modulen en alle stappen van het SDP is afgedekt, dat een deel van de kennisgroepen de kennis voor zich 
houdt, dat er veel kennisdeling plaatsvindt in het informele circuit en tenslotte doordat veel kennis bij 
medewerkers zelf blijft zitten. Doordat kennis nu niet geborgd wordt in de organisatie, wordt er ook 
onvoldoende gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis. Dit leidt er (zoals reeds in het begin van dit 
hoofdstuk verteld) dat er veel tijd verloren gaat en men geen gebruik kan maken van successen uit eerdere 
projecten. Hierdoor ontwikkelt de delivery unit "Oplossingen" vaker hetzelfde wiel, en ontstaat er een 
ongestructureerde business. 

Wanneer men nu naar het probleemkluwen in figuur 6 kijkt, ziet men dat één van de belangrijkste 
oorzaken van dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane kennis is dat er te weinig 
mogelijkheden zijn om kennis over te dragen en te hergebruiken. Dit wordt deels veroorzaakt door het 
ontbreken van een duidelijke strategie voor het delen van kennis en doordat er geen cultuur heerst met 
betrekking tot het structureel delen van resources en competenties. Dat er geen strategie is voor het delen 
van kennis wordt veroorzaakt doordat de organisatie (vanuit Océ N.V.) geen duidelijke strategie hanteert 
met betrekking tot diensten. Aangezien dit afstudeeronderzoek zich vanuit de verkooporganisatie voltrekt, 
wordt het daarom niet mogelijk geacht om deze dienstenstrategie (deels) te veranderen. Daarnaast geldt 
dat indien men desalniettemin deze strategie zou veranderen, er nog mogelijkheden moeten worden 
geschapen om kennis over te dragen en te hergebruiken. Daarom wordt deze oorzaak als kernoorzaak van 
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het probleem gezien en wanneer men deze oorzaak weg zou nemen en er dus wel mogelijkheden worden 
geschapen om kennis over te dragen en te hergebruiken, dan wordt het probleem dat er onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt van kennis uit eerdere projecten, verholpen. Dit is dan ook hetgeen waar het 
ontwerp zich op richt. Echter, om het dit ontwerp tot een succes te maken, zul je je als 
organisatie(onderdeel) ook expliciet hard moeten maken voor kennisdeling en het nut er van moeten 
uitdragen. Daarom zal daarnaast worden aanbevolen (zie paragraaf 6.2) aan het management om meer op 
kennisdeling te sturen en het tot een deel van haar strategie te maken. 

4·4 CONCLUSIES ANALYSE 

Uit de zojuist gegeven analyse kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Als antwoord op de 
eerste onderzoeksvraag hoe de projecten van de delivery unit "Oplossingen" momenteel in de markt gezet 
worden, kan geconcludeerd worden dat er vier soorten processen te onderscheiden zijn in de manier 
waarop de projecten van de delivery unit "Oplossingen" momenteel in de markt gezet worden. Het betrof 
de consultancy projecten, de bestaande oplossing projecten, de reguliere oplossing projecten en tenslotte de 
maatwerk oplossing projecten. 

Wat betreft de oorzaken dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane kennis 
(tweede deel onderzoeksvraag 2) geldt dat er geen duidelijke strategie is voor het delen van kennis en dat er 
mede daardoor te weinig mogelijkheden zijn om kennis over te dragen en te hergebruiken. Dit leidt er 
mede toe dat kennisdeling plaats vindt op basis van eigen initiatief en daardoor zijn er locaal een aantal 
kennisgroepen gevormd. Het vormen van deze kennisgroepen is echter geen structurele ontwikkeling 
binnen de delivery unit "Oplossingen"; in veel gevallen geldt dat men meer waarde hecht aan het 
verrichten van haar operationele werkzaamheden dan aan het delen van kennis. Voor deze kennisgroepen 
geldt dat zaken over het algemeen niet worden vastgelegd en niet worden gedeeld met derden, dat huidige 
projecten daarbij in drie van de vijf kennisgroepen centraal staan, dat er niet overal evenveel motivatie is 
voor het delen van deze kennis en dat (buiten de kennisgroep van de System Engineers) de interactie van 
deze kennisgroepen op zijn kleinst maandelijks is. Dit laatste houdt dus in dat er geen continue 
mogelijkheden zijn om kennis te vergaren of te delen. Doordat er nu niet overal kennis gedeeld wordt (al 
dan niet middels kennisgroepen), houdt een deel van de kennisgroepen de kennis voor de groep en is 
tevens de kennis niet voor alle modulen en stappen van het SDP afgedekt. Deze zaken leiden er mede toe 
dat kennis niet in de organisatie geborgd wordt en dat er zodoende onvoldoende gebruik wordt gemaakt 
van eerder opgedane kennis. 

Na een kritisch blik naar de oorzaken van het onvoldoende gebruik van eerder opgedane kennis, is 
gesteld dat één van de belangrijkste oorzaken is dat er te weinig mogelijkheden zijn om kennis over te 
dragen en te hergebruiken en dit wordt meegenomen in het tweede deel van het afstudeeronderzoek, te 
weten het ontwerp. In het volgende hoofdstuk wordt dus een antwoord gegeven op de vraag hoe er nu 
voor gezorgd kan worden dat kennis overgedragen en hergebruikt kan worden zodat een project in het 
vervolg gemakkelijker vermarkt kan worden. 
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5 ONTWERP 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het afstudeeronderzoek gegeven. Zoals uit het voorgaande 
naar voren is gekomen wordt er een oplossing ontworpen waarmee kennis overgedragen en hergebruikt 
kan worden. Om tot dit ontwerp te komen zal op de eerste plaats een aantal criteria afgeleid worden, 
waaraan het ontwerp dient te voldoen. Vervolgens worden een tweetal oplossingsrichtingen afgeleid, 
waarna er beargumenteerd wordt waarom er voor de één of voor de ander is gekozen. Vervolgens wordt 
een uitgebreide uitwerking van deze gekozen oplossingsrichting gegeven, welke het ontwerp van dit 
afstudeeronderzoek betreft. In de vierde paragraaf wordt stil gestaan bij een mogelijk probleem dat zich 
voor kan doen bij het gebruik van het ontwerp en in de vijfde paragraaf wordt het resultaat gegeven van de 
interne toetsing die heeft plaats gevonden. Tenslotte zal het veranderplan gegeven, waarbij aangegeven 
wordt welke stappen men moet doorlopen om het ontwerp operationeel te maken en zullen de 
belangrijkste conclusies van het ontwerp gegeven worden. 

5.1 CRITERIA ONTWERP 

Waaraan moet de oplossing dat kennis overgedragen en hergebruikt kan worden voldoen? Het 
antwoord op deze vraag resulteert in een achttal criteria, welke hier gegeven zullen worden. Wat deze 
criteria nu precies voor de huidige situatie en voor het ontwerp betekenen, zal in paragraaf 5. 3 (bij de 
behandeling van het ontwerp) verduidelijkt worden. 

1. Maak onderscheid tussen de drie afzonderlijke delen van de Oplossingen: aangezien de 
oplossingen, die vanuit de delivery unit "Oplossingen" in de markt gezet worden, het resultaat zijn van 
drie afZonderlijke delen (te weten het proces dat oplossing oplevert, de partijen die bij dit proces 
betrokken zijn en tenslotte de gebruikte technologieën (zie bijlage 7)) moet het ontwerp op de eerste 
plaats deze drie afZonderlijke delen als uitgangspunt nemen. Binnen het ontwerp dient dus een 
onderscheid te worden gemaakt tussen deze drie soorten kennis, wat inhoudt dat men bij het gebruik 
van het ontwerp in de mogelijkheid wordt gesteld om specifiek over één van deze drie zaken kennis te 
delen of te vergaren. Opgemerkt dient te worden dat in plaats van delen in het navolgende gesproken 
wordt over de drie losse modulen waaruit een project bestaat. 

2. Zorg dat de kennis over de complexere modulen voor de complexere fasen is afgedekt: het 
tweede criterium is dat er voor gezorgd moet worden dat de kennis over deze modulen voor de meest 
complexe modulen voor de meest complexe fasen is afgedekt. Zoals uit de analyse naar voren is 
gekomen vindt er niet overal kennisdeling plaats dat mede tot gevolg heeft dat de kennis niet voor alle 
modulen en fasen is afgedekt. 

3. Zorg dat alle relevante partijen kennis kunnen inbrengen en gebruiken: het derde criterium hangt 
nauw samen met het vorige en dit criterium houdt in dat alle relevante partijen van de "delivery unit" 
Oplossingen die met deze modulen en fasen te maken hebben in staat dienen te worden gesteld om 
hun kennis te delen en toegang dienen te kunnen krijgen tot voor hen relevante kennis. Indien deze 
kennis relevant is, moet deze kennis dan weer door andere personen (die met iets soortgelijks bezig 
zijn) opgepakt kunnen worden en verder uitontwikkeld worden. 

4· Houd rekening met de bredere werkzaamheden van de werknemers: als vierde criterium geldt dat 
de oplossing rekening dient te houden met de bredere werkzaamheden van de werknemers. Zoals in 
het voorgaande deel van het rapport is vermeld geldt dat het product niet langer meer centraal staat in 
de vraag van de klant, wat er toe leidt dat werknemers vaak breder inzetbaar dienen te zijn. 

5. Zorg voor continue beschikbaarheid: als vijfde criterium geldt dat het instrumentarium dat 
ontwikkeld wordt continu beschikbaar is, zodat men te allen tijde toegang kan krijgen tot de voor deze 
persoon relevante kennis en direct nieuw opgedane kennis kan borgen. Dit betekent dus dat zodra 
men de noodzaak ziet om toegang te krijgen tot wellicht eerder opgedane kennis, dat men dit dan ook 
in principe direct tot zijn of haar beschikking heeft. Zoals uit de analyse naar voren is gekomen is dit 
in de huidige situatie niet het geval, doordat de huidige gebruikte middelen (kennisgroepen) eens in 
de twee, vier of acht weken gebruikt worden en men in de tussentijd geen expliciete mogelijkheid 
heeft om kennis te delen of te vergaren. 
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6. Zorg voor motivatie en prikkeling bij de gebruikers: het zesde criterium is dat alle deelnemende 

partijen gemotiveerd en geprikkeld moeten worden om deze kennis te delen. Wanneer niet alle 
deelnemende partijen even gemotiveerd en geprikkeld zijn dan zou dit betekenen dat niet alle 
relevante kennis gebruikt wordt wat het succes van het ontwerp (en het daarmee gepaardgaande 
oplossen van het probleem) in de weg zou kunnen staan. 

7· Zorg voor voldoende draagvlak: als zevende criterium geldt dat er voldoende draagvlak voor de 
oplossing dient te zijn. Dit betreft zowel draagvlak vanuit diegenen die met het ontwerp moeten 
werken als vanuit diegenen die middels beleid en sturing het gebruik ervan dienen te stimuleren 
(hiermee wordt gedoeld op het management team). 

8. Verander zo min mogelijk aan de huidige organisatie: als achtste criterium geldt dat de oplossing 
zo min mogelijk aan de huidige organisatie dient te veranderen en dient er (indien mogelijk) zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt te worden van de in de organisatie beschikbare middelen. 

In tabel 3 kunnen deze criteria als samenvatting gevonden worden: 

Tabel 3: Weergave Criteria Ontwerp 

1 Maak onderscheid tussen de drie afZonderlijke delen van de Oplossingen 
2 Zorg dat de kennis over de complexere modulen voor de complexere fasen is afgedekt 

3 Zorg dat alle relevante partijen kennis kunnen inbrengen en gebruiken 

4 Houd rekening met de bredere werkzaamheden van werknemers 

5 Zorg voor continue beschikbaarheid 
6 Zorg voor motivatie en prikkeling bij de gebruikers 
7 Zorg voor voldoende draagvlak 
8 Verander zo min mogelijk aan de huidige organisatie 

5.2 OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Aan het eind van het vorige hoofdstuk is de beargumenteerde keuze gemaakt om de oorzaak dat er te 
weinig mogelijkheden zijn om kennis over te dragen en te hergebruiken, aan te pakken. Dit betekent dus 
dat er een oplossing ontworpen dient te worden opdat kennis overgedragen en hergebruikt kan worden. 
Het onderscheid tussen de specifieke oplossingsrichtingen voor deze oplossing dat gemaakt wordt is 
enerzijds het delen van kennis middels de codificatiestrategie en anderzijds middels de 
personalisatiestrategie [Hansen e.a., 1999]. Voor het ontwerp dient er dus een keuze gemaakt te worden 
tussen het overdragen van kennis middels het codificeren van kennis of middels het personaliseren van 
kennis, waarbij in beide gevallen het doel is dat kennis overgedragen en daarmee hergebruikt kan worden. 
Zoals in het literatuurgedeelte is verteld, kan de codificatiestrategie het beste gebruikt worden indien men 
gebruik kan maken van eerder ontwikkelde zaken en wanneer de kennis expliciet is (zodat er een 
gemeenschappelijk begrip van de context heerst). Het personaliseren van kennis wordt met name gebruikt 
indien de kennis impliciet is en daardoor moeilijker onder woorden te brengen valt. Dit betekent dat er in 
mindere mate een gemeenschappelijk begrip van de context heerst. 

Het grootste gedeelte van het ontwerp richt zich op het codificeren van kennis. Hier zijn in grote 
lijnen twee argumenten voor te geven. Op de eerste plaats geldt dat men tijdens de huidige manier van 
werken gebruik maakt van al eerder ontwikkelde zaken. Specifiek houdt dit in dat indien een klant met 
een vraag komt, men gebruik maakt van een vast portfolio aan hard- en software producten en dus niet 
grootschalige nieuwe producten ontwikkelt specifiek voor deze klant. Er is hier dus sprake van een 
"assemble-to-order" situatie, wat dus pleit voor het codificeren van kennis. 

Op de tweede plaats geldt dat de kennis die men nodig heeft, in vele gevallen kennis voor specialisten 
betreft. Ondanks het feit dat de werkzaamheden van de medewerkers een bepaalde mate van overlap 
vertonen, heerst er toch een grote mate van gedeeld begrip van de context. Uit paragraaf 3.2.1 is naar 
voren gekomen dat indien er een gezamenlijk begrip van de context heerst, men dan het beste gebruik kan 
maken van de codificatiestrategie dus ook dit argument pleit voor het codificeren van kennis. 
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Zoals Hansen e.a. (1999) echter in zijn artikel bepleit, dient een organisatie zich nooit volledig op één 

van de twee strategieën te richten, maar dient er ook geen gelijkwaardige balans te bestaan. Hij pleit voor 
de 80-20 regel: men dient 8o% van de kennis te waarborgen middels de ene strategie, en 20% middels de 
andere. Dit houdt dus in dat er in het ontwerp ook een gedeelte moet worden open gelaten voor het 
personaliseren van kennis. Zoals in de behandeling van het ontwerp duidelijk zal worden, is er in het 
ontwerp voldoende ruimte over gelaten voor deze strategie. Verder zal de personalisatie van kennis een 
belangrijke rol bij de implementatie van het ontwerp spelen. 

5·3 ONTWERP 

In het voorgaande is beargumenteerd dat het grootste deel van het ontwerp zich richt op het 
codificeren van kennis. In dit gedeelte zal dit ontwerp toegelicht worden. Het ontwerp van de oplossing 
bestaat uit drie (met elkaar samenhangende) delen. Het eerste deel zal de afzonderlijke modulen (criterium 
1) bevatten en hierin zal voorgesteld worden hoe de kennis met betrekking tot de verschillende modulen 
(refererend naar de figuur in bijlage 7) gewaarborgd kan worden. Het doel van de waarborging vanuit de 
losse modulen is om voor de complexere stappen van het Salution Delivery Process voor de complexere 
modulen de kennis gewaarborgd te hebben (criterium 2). Het tweede deel van het ontwerp omvat een 
projectendatabase waarin men op een gestructureerde rnanier toegang kan krijgen tot elkaars eerder 
afgeronde projecten en de daarmee gepaardgaande opgeleverde documenten. Het laatste deel van het 
ontwerp zal een advies omvatten met betrekking tot het houden van projectevaluaties zodat de kennis over 
het gehele proces tijdens het project gewaarborgd wordt. 

Deze drie ontwerpen lijken misschien op het eerste gezicht afzonderlijke delen, echter staan zij toch 
nauw met elkaar in verbinding. Dit zal verduidelijkt worden middels de volgende figuur: 

ONTWERPlil 
·PROJECTEVALUATIES· 

figuur 12: Relaties drie Ontwerpen 

ONTWERP I 
=.:.:.::.::..:f:::::~,-. LOSSE MODULEN · 

Wat uit deze figuur naar voren komt is dat het eerste deel van het ontwerp zich richt op de kennis met 
betrekking tot de losse modulen. De kennis over deze losse modulen is specialistische kennis die gebruikt 
kan worden door de specialisten en deze specifieke modulenkennis dient gewaarborgd te worden. Deze 
losse modulen tezamen vormen een project en de kennis met betrekking tot de samenstelling van deze 
modulen tot een project vormt het tweede deel van het ontwerp, namelijk de projectendatabase. Dit laatste 
houdt in dat ook de kennis met betrekking tot de samenstelling van de verschillende modulen 
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gewaarborgd is. Het derde deel van het ontwerp heeft betrekking op het algehele proces tijdens het project 
en richt zich op de projectevaluaties. In het navolgende zal ieder van deze ontwerpen besproken worden. 

5.3.1 ONTWERP 1: LOSSE MODULEN 

Het eerste deel van het ontwerp heeft betrekking op de waarborging van de kennis met betrekking tot 
de losse modulen waaruit een project bestaat (criterium 1). Deze modulen worden onderverdeeld in de 
modulen met betrekking tot de mensen die bij het project betrokken zijn, de modulen met betrekking tot 
het proces tijdens het project en tenslotte de technologiemodulen, welke bestaan uit de hard- en software 
producten. De nadruk in dit deel van het ontwerp zal zich echter richten op de technologiemodulen 
omdat op de eerste plaats het proces behandeld zal worden in het derde deel van het ontwerp (de 
projectevaluaties) en op de tweede plaats omdat het niet relevant wordt geacht om primair kennis uit te 
wisselen specifiek over de verschillende betrokken (interne) partijen. Dit laatste komt in de drie aparte 
ontwerpen voldoende naar voren. 

Wat betreft de technologiemodulen valt verder te stellen dat het onderzoek zich voltrekt vanuit een 
focus op de delivery unit "Oplossingen". Deze delivery unit maakt zowel gebruik van hard- en sofWare 
producten in de oplossingen die zij aanbieden, echter zijn de software producten het meest complex en aan 
modificaties onderhevig. Dit houdt in dat het uitgangspunt van het ontwerp zich op deze (software) 
modulen zal richten. Gezien deze redenering wordt het doel van dit ontwerp bijgeschaafd met als 
resultante dat het doel nu is om de kennis voor de softwaremodulen voor de meest complexe fasen van het 
Solution Delivery Process gewaarborgd te hebben (criterium 2). Voorts dient nu een scheiding te worden 
gemaakt in de meest complexe fasen. Wat betreft de fasen kan gesteld worden dat de meest complexe fasen 
van het Solution Delivery Process de fasen onderzoek tot en met implementatie zijn. Dit vanwege dat 
tijdens de oriëntatiefase alleen op oppervlakkige basis met de klant gepraat en aangezien dat na het 
implementeren van de oplossing, de oplossing opgeleverd wordt en het project is afgesloten. Hiermee 
wordt het uiteindelijke doel van dit eerste ontwerp dus om de kennis van alle softwaremodulen voor de 
onderzoeks-, analyse-, ontwerp- en implementatiefase gewaarborgd te hebben (criterum 2). 

De waarborging van de kennis over deze modulen dient te geschieden middels een Open Souree 
Model, wat wederom gebaseerd is op het codificeren van kennis [Hansen e.a., 1999]. In algemene zin is 
een open souree een eenvoudige uitdrukking voor een systeem dat voor iedereen vrij beschikbaar is die 
eraan wil werken. Het Open Souree Model in dit afstudeeronderzoek kan omschreven worden als een 
model dat gebruikt kan worden zodat gebruikers kennis kunnen gebruiken en modificeren zodat deze 
kennis bijgeschaafd wordt. Dit model wordt publiekelijk open gesteld aan alle partijen voor wie de kennis 
over de softwaremodulen relevant is en deze personen kunnen dan kan zijn of haar kennis inbrengen 
(criterium 3). Een Open Souree Model is in de situatie van de delivery unit "Oplossingen" van belang 
aangezien op de eerste plaats men zo op een efficiënte manier toegang heeft tot de kennis over specifiek 
één software module (criterium 1). Zo weet men wat de stand van zaken is en de mogelijkheden van een 
module zijn. Daarnaast kan men zaken efficiënt toevoegen of verwijderen indien zaken verouderd of 
veranderd zijn. Zo kan men zelf de kennis over de module up to date houden. Als derde geldt dat men 
(zodra de kennis over een softwaremodule uitontwikkeld is) men de kennis continu beschikbaar heeft 
(criterium 5) en men toegang heeft tot deze kennis ook al behoort men op papier niet tot dit deel van het 
proces (criterium 4). Het gebruik van een Open Souree Model gebeurt middels een website. Een 
voorbeeld van een dergelijke site is de Wikipedia-site, welke volledig op het principe van Open Souree is 
gebaseerd. 

Hoe zit de kapstok van dit Open Souree Model er nu uit? Hierbij moet een antwoord gegeven worden 
op de vraag wat voor soort kennis je nu precies vast wil leggen. Hiervoor wordt het ASHEN-model van 
Snowden (2005) (zie paragraaf 3.2.2) aangehaald en voorgesteld wordt om van deze vijf soorten kennis 
(Artefacts, Skills, Heuristics, Experience en Namral Talent) de kennis over artefacts, over de heuristics en 
tenslotte over de experience vast te leggen. Hiermee worden de dus de kennisaspecten skilis en natural 
talent niet meegenomen en wel om de volgende reden: voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk met 
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deze modulen werken is het niet van belang om te weten welke vaardigheden (skills) je voor deze modulen 
nodig hebt en wie het meeste talent (natura! talent) bezit. Deze laatste twee kennisaspecten zijn in mindere 
mate echter wel relevant voor het management. Voor hen is het bijvoorbeeld bij het toewijzen van 
personen aan projecten handig om te weten wie over de meeste vaardigheden bezit voor een bepaald deel 
van het project of wie het talent bezit om zich bij bepaalde klanten gemakkelijker binnen te praten. 
Desalniettemin worden deze twee laatste kennisaspecten als niet relevant ervaren voor de medewerkers zelf 
en daarom in het ontwerp uitgesloten. Gezien de eerdere redenering dat het ontwerp zich richt op de 
onderweks-, analyse-, ontwerp- en implementatiefase, zien de grove lijnen van dit model eruit zoals 
weergegeven in figuur 13. 

SOFTWAREMODULE [X] 

Onderzoeksfase Analysefase Ontwerpfase Implementatiefase 

ARTEFACTS 

B 
I Vorander Inhoud I B 

ARTEFACTS 

B 
I Verander Inhoud I 

ARTEFACTS 

B 
I Vorander Inhoud I 

DISCUSSIE DISCUSSIE DISCUSSIE 

I Verander Inhoud I 

HEURISTICS HEURISTICS HEURISTICS 

B B B 
I Verander Inhoud I I Verander Inhoud I I Verander Inhoud I I Vorander Inhoud I 

EXPERIENCE 

B 
I Vorandëf Inhoud I I Verander lnliöud I 

LINK NAAR PROJECTEN 

figuur 13: Gwbale Structuur Open Souree Model 

Hieronder zal verteld worden waar ieder van deze afZonderlijke zaken in het geval van dit ontwerp en 
deze situatie betrekking op hebben. 

• Artefacts: Aangegeven dient te worden welke artefacts voor deze stap van deze module benodigd zijn, 
hoe men aan deze artefacts komt en tenslotte welke anefacts momenteel nog ontbreken waar men 
graag gebruik van had gemaakt. 

• Heuristics: Aangegeven dient te worden welke vuistregels voor iedere stap en module benodigd zijn 
en in welke gevallen ze wel en in welke gevallen ze niet toepasbaar zijn. Samenhangend met dit 
onderdeel dient een stappenplan opgesteld te worden met informatie over hoe men voor deze module 
te werk gaat, of dit verschilt per soort project, etc. Verder dient aangegeven te worden hoe men aan 
deze vuistregels komt en of deze voor iedereen toepasbaar zijn. 

• Experience: dit onderdeel tenslotte heeft betrekking op welke interessante ervaringen zich voor 
hebben gedaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen zijn. Ook dient aangegeven te 
worden in welke omgevingen de module het meest toepasbaar is en of hetgeen eerder besproken, 
verschilt per omgeving en per koppeling aan hardware apparaat. 

Zoals tevens uit figuur 1 3 naar voren komt wordt er ruimte open gelaten voor een discussieforum. 
Hier kunnen zaken opgezet worden die discutabel zijn of kunnen vragen gesteld worden over de stap en de 
module. Dit discussieforum is handig wanneer de initiële inhoud reeds is ingevuld en men zaken wil 
aanvullen of veranderen maar hier eerst feedback van andere personen over wil hebben. Dit komt van pas 
omdat veel medewerkers ambulant werken en zo toch op een efficiënte manier en voor iedereen zichtbaar 
kunnen communiceren (criterium 5). Daarnaast wordt er onder iedere inhoud van een bepaald kennisfacet 
een button geplaatst waarmee men zaken kan aanpassen of aanvullen (criterium 3). Tenslotte dient er een 
link te worden gemaakt tussen dit Open Souree Model en de projectendatabase (zie paragraaf 5.3.2) 
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waarbij er binnen het Open Souree Model een link moet zijn waarbij men direct een overzicht kan krijgen 
van alle projecten waarbij gebruik is gemaakt van deze specifieke softwaremodule. 

Per complexe stap van het Solution Delivery Process dient dus per softwaremodule ieder van deze 
zaken vastgelegd te worden. De reden achter het gebruik van deze indeling en dat dit vastgelegd dient te 
worden is dat ondanks dat zaken wellicht niet codificeerbaar zijn en een meer impliciet karakter hebben, je 
mensen nu toch een aanleiding geeft om bewust over deze zaken na te denken (criterium 6) en ze zover als 
mogelijk vast te leggen zodat ze toegankelijk zijn voor andere personen die niet direct met deze stap en 
module te maken hebben (criterium 4). Dit betekent dus ook dat doordat je deze mensen nu met het 
Open Souree Model laat werken, je bewust mensen onbewust impliciete kennis laat delen, zoals 
ervaringen, vuistregels, etc. Of, zoals Snowden (20o6) het in één van zijn webblogs stelt: "Give people 
simple tools with no forma/ process or designed taxonomy and they wil/ naturally find ways to share and create 
knowledge. Th is type of activity is complex, it is not structured and cannot and should not be controlled'. 

Gebruik Open Souree Model Losse Software Modulen 

Om de kennis met betrekking tot de verschillende modulen te waarborgen, wordt voorgesteld om de 
verantwoordelijkheid voor de waarborging van deze modulen bij die personen te leggen die er in de 
huidige manier van werken het meest mee te maken hebben. Binnen deze groep moet één persoon 
aangesteld worden die de leiding, coördinatie en aansturing op zich neemt. Deze persoon moet grote 
affiniteit met en kennis van het product hebben en daarnaast over de mogelijkheden beschikken om een 
groep mensen aan te sturen. 

Specifiek betekent dit dus dat de verantwoordelijkheid per softwaremodule voor de fasen onderzoek, 
analyse en ontwerp bij de system consultants komt te liggen en de fase implementatie bij de system 
engineers. Zoals uit de literatuur naar voren is gekomen, dienen organisaties kennisgroepen (communities 
of practice) niet op te richten, maar dienen zij hen te stimuleren en mogelijkheden zien te verschaffen 
zodat kennisgroepen kunnen ontstaan [Wenger, 1998; Wenger e.a., 2002]. Voor de delivery unit 
"Oplossingen" houdt dit specifiek in dat men niet de verantwoordelijkheid en de daarmee gepaardgaande 
output van de kennis dient te bewerkstelligen door kennisgroepen op te richten, maar juist om deze 
verantwoordelijkheid voor de kennis van deze modulen bij die personen neer te leggen die er in de 
dagelijkse praktijk het meeste te maken hebben. Dit houdt in dat men deze personen beoordeelt op de 
output en kwaliteit van de waarborging van de kennis, maar niet op de manier waarop. De reden 
hierachter is dat men op deze manier mensen vrij laat om zelf een manier te vinden waarop zij zelf deze 
waarborging tot stand kunnen laten komen en geef je mensen de mogelijkheid om het eigen te maken. 
Deze redenering is in lijn met Huber (1991) die stelt dat het juist de kunst is om systemen te ontwikkelen 
waarbij je experts de mogelijkheden biedt om deel te nemen aan actieve (sociale) netwerken. 

Echter, op plaatsen waar wel kennisgroepen aanwezig zijn (en er dus een plaats is waar men terecht 
kan voor de waarborging van deze kennis) dienen deze kennisgroepen de verantwoordelijkheid te nemen 
voor de waarborging van de kennis met betrekking tot deze modulen. Ook binnen iedere kennisgroep 
moet één persoon worden aangewezen die wat betreft het Open Souree Model de leiding neemt en de zaak 
coördineert en aanstuurt. Specifiek betekent dit het volgende voor de aanwezige kennisgroepen (aangezien 
de vijfde kennisgroep (New Business Development Team) niet behoort tot de meest complexe fasen van 
het SDP wordt deze buiten beeld gelaten): 

• Kennisgroep I (System Engineers, PRISMAsatellite (ERP): waarborging fase implementatie voor 
softwareproduct PRISMAsatellite (ERP) 

• Kennisgroep 11 (System Consultants, Grafisch): waarborging fasen onderzoek, analyse en ontwerp voor 
softwareproducten Grafisch 

• Kennisgroep 111 (System Consultants, Transactie): waarborging fasen onderzoek, analyse en ontwerp 
voor softwareproducten Transactie 

AF STUD EERONDERZOEK - 44 - M.M.H . PHILIPSEN 



TU/e 
• Kennisgroep IV (System Consultants, Marketing Office): waarborging fasen onderzoek, analyse en 

ontwerp voor softwareproducten Office 

Bij de daadwerkelijke realisatie van dit model, moet er voor gezorgd worden dat er auteursrecht op de 
toegang wordt gezet. Dit betekent dat dit model alleen toegankelijk wordt voor die personen, voor wie het 
model ook echt bruikbaar is. 

Hardware Modulen 

Tot slot wordt nog even kort stil gestaan bij de kennis en informatie van de hardware modulen. Deze 
kennis is met name "quick and dirty" kennis. Van de hardware modulen dienen de specsheets en fact 
sheets, makkelijk toegangbaar te zijn. Dit betekent dus dat deze zaken op een toegankelijke plaats op een 
website geplaatst dient te worden, iets wat nu niet het geval is. Idealiter is deze site een paar clicks 
verwijderd van de "compass site", wat de intranet site van Océ-Nederland is. De verantwoordelijkheid 
voor deze waarborging moet bij de afdeling Marketing komen liggen en deze afdeling dient dan ook te 
bewerkstelligen dat de !CT-afdeling dit implementeert. 

5.3.2 ONTWERP 11: PROJECTENDATABASE 

Het tweede deel van het ontwerp heeft hierbij betrekking op de waarborging van de kennis die 
rechtstreeks vanuit de projecten gegenereerd wordt. Hiermee wordt gedoeld op de projecten an sich (dus 
niet de losse modulen zoals bij het eerste model, maar de gezamenlijke modulen, die samen een project 
vormen). De waarborging van deze kennis zal met name berusten op het codificeren van deze kennis. Deze 
codificatiestrategie zal daardoor gebruikt worden om op een efficiënte manier toegang te krijgen tot zaken 
die in eerdere projecten zijn opgesteld, zodat deze gebruikt kunnen worden door personen die met 
overeenkomstige zaken in een project bezig zijn. Dit model kan gevonden worden in de figuren gegeven in 
bijlage 10 en bijlage 11 en zal het navolgende kort toegelicht worden. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
de supply sidevan kennis (daar waar gegevens worden in gebracht) en de demand sidevan kennis (daar waar 
men toegang kan krijgen tot gegevens van reeds voltooide projecten). 

Supply Side Projectendatabase 

Gedurende het project en na de afronding van het project dienen een aantal zaken ingebracht te 
worden aan de supply side van de projectendatabase. Indien staat aangegeven dat gebruik wordt gemaakt 
van een "look-up functie" (zie de legenda in de bijlagen), betekent dit dat er ook meerdere zaken 
aangevinkt kunnen worden. De volgende zaken dienen daarbij ingebracht te worden: 

• Het projectnummer van het project 
• Status van het project (met onderscheid naar Oriëntatiefase, Onderzoeksfase, Analysefase, Ontwerpfase, 

Implementatiefase en tenslotte de Ondersteuningsfase (wat inhoudt dat het project is afgerond)) 
• Een korte beschrijving van het project 
• Trefwoorden project 
• De beschrijving van het proces tijdens het project. Hierbij dient een artachment toegevoegd te 

worden, dit artachment is een document en video dat het resultaat is van de projectevaluatie (zie 
paragraaf 5·3·3). 

• Soort proces van de klant: hierbij wordt aangegeven wat voor soort proces centraal staat in de vraag 
van de klant. Er kan gekozen worden tussen Input Management, Document & Enterprise Content 
Management en tenslotte Output Management. 

• Soort Solution Delivery Process, waarbij gekozen kan worden tussen Consultancy, Bestaande 
Oplossing, Reguliere Oplossing en Maatwerk Oplossing 

• Naam klant plus een korte beschrijving met informatie van de klant (grootte bedrijf, etc.) 
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• Wat voor soort klant het betreft (met een onderscheid naar Corporate Accounts en Commercial 

Accounts) 
• De hard- en software die gebruikt is in de oplossing van de klant 
• De opgeleverde documenten, te weten het programma van eisen, de prijsopgave, het plan van aanpak 

voor het gehele traject alsmede voor de implementatie en tenslotte de systeemdefinitie 
• De betrokken partijen die bij het project betrokken waren 
• (indien van toepassing): op de eerste plaats de projecten waarvan tijdens dit project gebruik is gemaakt 

met een korte beschrijving wat er precies van gebruikt is en op de tweede plaats indien dit project 
gebruikt is voor een ander project dient worden aangegeven in welk project dit project gebruikt is. 

De verantwoordelijkheid van het inbrengen van deze gegevens dient te gebeuren door diegene die de 
rol van projectmanager in het project is toegewezen. Indien het een complex project is betreft dit dus de 
projectmanager, bij minder complexe projecten is dit de system consultant of de system engineer. De 
controle voor het correct invullen van deze projectendatabase komt bij het projectbureau te liggen (welke 
een onderdeel is van de support services, zie bijlage 3). 

Demand Side Projectendatabase 

Indien een nieuw project gestart wordt, kan men in deze projectendatabase gaan zoeken naar projecten 
met (deels) overeenkomstige karakteristieken. Er kan gezocht worden op tenminste één van de volgende 
zaken: 

• Het projectnummer van het project 

• Status project 
• Trefwoorden van het project 
• Soort proces van de klant 
• Soort Solution Delivery Process 
• Naam klant 
• Soort klant 
• De hard- en software die gebruikt is in de oplossing van de klant 
• (indien van toepassing): op de eerste plaats de projecten waarvan tijdens dit project gebruik is gemaakt 

met een korte beschrijving wat er precies van gebruikt is en op de tweede plaats indien dit project 
gebruikt is voor een ander project dient worden aangegeven in welk project dît project gebruikt is. 

Indien er projecten zijn die tijdens het zoeken aan de ingevoerde criteria voldoen, moet er een 
overzicht gegeven worden van deze projecten die hier aan voldoen. Tevens moet er dan per project een 
direct link beschikbaar worden gemaakt naar het Open Souree Model voor de gebruikte softwaremodule 
in het project alsmede een link naar de site van de informatie van de gebruikte hardware module (zie het 
laatste gedeelte van paragraaf 5·J.l). Het nut van een dergelijke database zal worden toegelicht met een 
voorbeeld. Indien men op zoek is naar een project waarbij de klant een vraag heeft met betrekking op 
outputmanagement en men het vermoeden heeft dat er gebruik dient te worden gemaakt van bijvoorbeeld 
een medium volume (MV) printer en het softwareproduct PRISMAsatellite, dan kan men deze zaken 
invoeren en indien er projecten zijn die aan deze eisen voldoen, worden deze weergegeven. Binnen deze 
projecten kan dan gekeken worden of er zaken zijn die tot nut kunnen zijn. Des te meer zaken ingevuld 
worden, des te nauwkeuriger de zoektocht naar andere projecten wordt. Daarnaast geldt deze 
projectendatabase nu als vervanging van het digitaal archief, omdat nu gedurende het project ook zaken 
toegevoegd worden. Dit is op de eerste plaats handig voor het projectteam zelf, maar is daarnaast ook een 
handig middel voor het management, aangezien zij nu ook kunnen zien wat de status van het project is en 
in welke fase het zich bevindt. Tevens geldt dat nu ook zaken van grotere projecten gedurende dit project 
kunnen worden toegevoegd, dit om te voorkomen dat er gedurende een langer project een nieuw project 
met overeenkomstige activiteiten gestart wordt, en dat door het ontbreken van gegevens van dit eerdere 
project, leden van het het nieuwe project niet op de hoogte zijn van het eerdere project en daardoor geen 

AFSTUDEERONDERZOEK M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
gebruik kunnen maken van wellicht handige zaken. Tenslotte kan deze projectendatabase nu ook gebruikt 
worden door de software helpdesk die nu effectief toegang kan krijgen tot alle relevante informatie uit 
reeds afgeronde projecten. 

Dit ontwerp berust echter niet geheel op de codificatiestrategie. Aangezien men aan de supply side 
aangeeft wie er bij het project betrokken waren, is nu bekend tot wie men zich kan richten indien er 
bepaalde onderwerpen of keuzes uit eerdere projecten niet duidelijk zijn of indien men hulp nodig heeft 
bij het huidige project. Dit laatste komt dus neer op het personaliseren van kennis. 

Relatie Projectendatabase (Ontwerp IJ) met Open Souree Model (Ontwerp I) 

Zoals reeds eerder verteld heeft de projectendatabase betrekking op de samenstelling van de 
afzonderlijke modulen. Wanneer een project in de beginfase is en men een vraag heeft of kennis wil 
vergaren over een bepaalde softwaremodule, kan men terecht bij het Open Souree Model. Dit betekent 
dus dat nadat een project is afgerond, er zaken met betrekking tot de softwaremodulen veranderd kunnen 
zijn. Daarom moet er nadat een project afgerond is, gekeken worden of de kennis met betrekking tot de 
gebruikte softwaremodulen nog wel up to date is, en indien dit niet het geval is moeten deze zaken 
upgedate worden. 

5·3·3 ONTWERP lil: PROJECTEVALUATIES 

"Als een project is afgerond, doemen er reeds nieuwe projecten op die om nieuwe aandacht vragen. Voor 
betrokkenen is het daarom veel interessanter om zich op zo'n nieuw project te storten, dan om nog even stil te 
blijven staan bij wat geweest is. Evalueren kost namelijk gewoon tijd. Maar evalueren biedt ook mogelijkheden 
om te leren, om successen te bewaren en fouten in de toekomst te voorkomen." [Van Aken e.a., 2003]. Het is 
daarom ook niet raar om een deel van het budget van een project te besteden aan een gedegen 
projectevaluatie [Wijnen e.a., 2002]. In de huidige situatie van de delivery unit "Oplossingen" begint men 
zich langzaam te realiseren dat het van belang is om stil te staan bij geleerde lessen, echter zijn de 
handvatten die momenteel worden aangeboden (refererend naar de in te voeren SDP 2.0 methodiek en 
hetgeen daarover beschreven staat in de gebruikte handleidingen) erg beperkt. Daarom wordt in dit 
gedeelte stil gestaan bij de vorm die deze projectevaluaties dienen te krijgen. Deze projectevaluaties moeten 
gehouden worden met alle (interne) partijen die bij het project betrokken waren. Deze projectevaluaties 
richten zich niet rozeer op de inhoud van het project, maar meer op het gehele proces tijdens het project. 
Van deze projectevaluaties dient vervolgens een verslag gemaakt te worden, dat eveneens ingebracht dient 
te worden aan de supply side van de projectendatabase (zie vorige paragraaf). Aangezien sommige 
projecten van een dermate langdurige aard zijn, wordt voorgesteld om voor de langere projecten een 
projectevaluatie per fase te houden. Specifiek betekent dit dat er gedurende het project geëvalueerd moet 
blijven worden, dit om te voorkomen dat zaken niet meer helder zijn wanneer men na een geruime tijd 
nog moet evalueren wat er in het begin van het project is fout gegaan of indien er na een bepaalde fase een 
wijziging in het projectteam plaats vindt. 

De onderwerpen die tijdens deze projectevaluatie aan bod dienen te komen zijn de volgende: 

• Wie waren er tijdens het project of fase betrokken? 
• Welke problemen zijn er tijdens het project of fase voorgekomen? Op welk van de volgende aspecten 

van projectbeheersing [Wijnen e.a., 2002] concentreerden deze problemen zich: 
o Tijdsbeheersing 
o Kwaliteitsbeheersing 
o Geldbeheersing 
o Informatiebeheersing 
o Organisatiebeheersing 

• Hoe zijn deze problemen opgelost? 
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• Welke successen en positieve zaken zijn er tijdens dit project of fase behaald? Op welke van de eerder 

genoemde vijf aspecten hadden deze successen betrekking? 

• Welke lessen heb je geleerd tijdens dit project of fase? Op welke van de vijf aspecten hebben die 
leerpunten betrekking? 

• Hoe zou je het een volgende keer anders doen? 

• Welke zaken neemt iedere partij persoonlijk mee? 

Het houden van deze projectevaluaties dient bij kleinere projecten direct te gebeuren nadat een project 
is afgerond en bij grotere projecten direct nadat een fase is afgerond. Het initiatief hier toe dient genomen 
te worden door de voor het project verantwoordelijke projectmanager. De locatie voor het houden van 
deze projectevaluaties is op het kantoor in 's-Hertogenbosch en voor wordt gesteld om een vast dagdeel te 
prikken waarop deze evaluaties plaats vinden. Dit betekent niet dat er op dit dagdeel altijd geëvalueerd 
wordt, maar indien er een projectevaluatie dient plaats te vinden, dan wordt dat op dat dagdeel gedaan. 
Dit laatste met als doel om er voor te zorgen dat er een vaste plaats is voor het evalueren van projecten. 

De leerpunten van het project neemt iedere partij mee en indien dit interessante zaken zijn, moeten 
deze gedeeld worden met andere partijen. Zoals Newell (2004) en Keegan en Turner (2001) stellen, is het 
belangrijk dat deze zaken gedeeld worden middels sociale netwerken. Deze sociale netwerken zijn ook van 
belang omdat de geleerde lessen van een project een impliciet karakter hebben (omdat er in mindere mate 
een gedeeld begrip van de context heerst) en daarom dienen deze lessen dus gedeeld te worden door het 
directe contact van personen met elkaar. In het geval van de delivery unit "Oplossingen" zijn hier de 
maandelijkse teamvergaderingen een ideale mogelijkheid toe, en binnen deze teamvergaderingen moet dan 
ook ruimte gemaakt worden voor het bespreken van interessante geleerde lessen van het proces tijdens een 
project. Daarnaast houdt dit de evaluatie scherp, omdat er nu ook vanuit een externe blik (dus door 
personen die niet bij het project betrokken waren), naar het project gekeken wordt. Om er voor te zorgen 
dat zulke zaken óók beschikbaar worden gesteld aan andere mensen die niet bij de teamvergadering 
aanwezig (kunnen) zijn, wordt voorgesteld om de presentaties middels video op te nemen. Het document 
welke het resultaat is van de projectevaluatie en de presentatie er van in de teamvergadering moeten allebei 
worden ingebracht in de projectendatabase. 

5·4 PROBLEMEN BIJ GEBRUIK ONTWERP 

Het grootste probleem wat wordt voorzien bij het gebruik van de drie ontwerpen, heeft betrekking op 
het Open Souree Model (ontwerp 1). Een probleem wat zich hier voor kan doen is dat er weerstand 
ontstaat binnen een huidige kennisgroep om kennis beschikbaar te stellen aan derden (iets wat mede 
veroorzaakt wordt door het gebrek aan cultuur voor het structureel delen van resources en competenties, 
zie het probleemkluwen in figuur 6). Dit standpunt wordt met name ervaren bij de kennisgroep 
PRISMAsatellite van de system engineers. Zoals uit de analyse naar voren is gekomen, is deze kennisgroep 
een echte community of practice. Binnen deze groep wordt kennis ook gedeeld vanuit de communal 
sharing gedachte (Boer e.a., 2004), zie paragraaf 3.2.2. Dit houdt dus in dat hier kennis wordt gedeeld 
omdat kennis als gemeenschappelijk goed van de groep wordt ervaren en deze kennis wordt niet gedeeld 
met andere personen die niet tot dezelfde (kennis)groep behoren. Zie hiervoor situatie (1), in figuur 14· 

Om dit probleem te verhelpen, dient kennis als gemeenschappelijk goed van de gehele afdeling 
Software & Professional Services worden ervaren, dus niet alleen van de kennisgroepen zelf. Om tot deze 
situatie te komen dient er op de eerste plaats op meerdere plaatsen kennis openlijk gedeeld te worden, 
waarmee gedoeld wordt op het vullen van het Open Souree Model. Het vullen dient dus niet alleen 
gedaan te worden door de huidige kennisgroepen die daar wel toe bereid zijn, maar ook door personen die 
verantwoordelijk zijn voor kennis waar geen kennisgroep van bestaat. Hierdoor kan de "wantrouwende" 
kennisgroep ervaren dat er nu ook op andere plaatsen openlijk kennis wordt gedeeld, waar zij ook gebruik 
van kunnen maken, zie hiervoor situatie (2). Dit leidt uiteindelijk tot een situatie waarin de communal 
sharingrelaties verschuiven van het locale niveau van de kennisgroepen, naar een communal sharingvoor de 
gehele afdeling Software & Professional Services (situatie (3)). Hierbij wordt de afdeling Software & 
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Professional Services de begrensde groep waarbinnen kennis als gemeenschappelijk goed wordt ervaren en 
worden de grenzen van de groepen die kennis met elkaar delen, minder sterk. 

HUIPIGE SITUATIE (1 I 

KG IV -SC I MARKEnNG OFFICE 
KG 11- SC TRANSACnE 

KG 1- SE PRISMAsatelllte KG 111- SC GRAASCH 

Grenzen S&PS 

SITUATIE IN TBANSITIE 121 

KG ll- SC TRANSACnE KG IV- SC I MARKEnNG OFACE 

Grenzen S&PS 

figuur 14: Transitie Communa/ Sharing Relaties 

5·5 TOETSING ONTWERP 

TOEKOMSTIGE SITUATIE 131 

Grenzen S&PS 

Nadat de conceptontwerpen voor alle drie de ontwerpen voltooid waren, zijn deze voorgelegd aan een 
aantal medewerkers (de uiteindelijke gebruikers van de ontwerpen) en aan een aantal leden van het 
managementteam (diegenen die middels beleid moeten sturen dat de ontwerpen uiteindelijk ook gebruikt 
worden). Tijdens deze toetsingssessies werd wederom onderstreept dat de herkenbaarheidvaliditeit van het 
afstudeeronderzoek hoog is, doordat men meerdere malen aangaf dat de geschetste problematiek erg 
herkenbaar was. 

Tijdens deze sessies is door de respondenten terugkoppeling gegeven op de ontwerpen, en hierbij zijn 
de ontwerpen op een aantal zaken aangepast. Op de eerste plaats werd door de medewerkers aangegeven 
om voor een overkoepelende architectuur te kiezen. Specifiek houdt dit in dat indien men binnen het 
Open Souree Model naar een module of binnen de projectendatabase naar een project zoekt, dat men dan 
ook toegang moet krijgen tot het andere model. Daarom is er voor gezorgd dat er binnen het Open Souree 
Model een link wordt geplaatst naar alle projecten waarbij de desbetreffende softwaremodule gebruikt is en 
dat er binnen de projectendatabase een link wordt geplaatst naar het Open Souree Model voor de 
gebruikte softwaremodulen en een link naar de site van de informatie van de gebruikte hardwaremodulen. 

Op de tweede plaats werd door de medewerkers aangegeven dat op het Open Souree Model 
auteursrecht moet worden geplaatst. Dit betekent dus dat dit model alleen toegankelijk is voor die 
personen voor wie het model ook bedoeld is. Deze eis komt voort uit de spanning die er heerst tussen Sales 
en de afdeling Software & Professional Services; indien een salesman (die enkel is gericht op de verkoop 
van zijn product) weet heeft van een mogelijkheid van een bepaalde softwaremodule, zal hij dit aan de 
klant verkondigen. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat een dergelijke mogelijkheid van een 
softwaremodule alleen in een bepaalde context geldt, en daardoor zijn in het verdere traject problemen 
ontstaan met zowel de klant als met de verantwoordelijke system consultant. 

Voorts werd door het management aangegeven om voor een vaste dag te kiezen waarop de 
projectevaluaties gehouden kunnen worden. Daarnaast werd aangegeven om er voor te kiezen om voor de 
langere projecten per projectfase een evaluatie te houden, dit (zoals reeds aangegeven) om te voorkomen 
dat zaken niet meer helder zijn wanneer men na een geruime tijd nog moet evalueren wat er in het begin 
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van het project is fout gegaan of indien er na een bepaalde fase een wijziging in het projectteam plaats 
heeft gevonden. 

Tenslotte werd door het management aangegeven om ook documenten tijdens het proces op de 
projectendatabase te zetten en om ervoor te zorgen dat men kan aangeven in welke fase het project zich 
bevindt. Door deze documenten tussentijds op de projectendatabase te zetten vervang je hiermee het 
digitaal archief, waardoor projectdocumenten en evaluaties reeds beschikbaar worden voor derden die met 
een soort gelijk project starten. Daarnaast bezit het management nu de mogelijkheid om te kunnen kijken 
in welke fase een project zich bevindt. 

Tot slot van deze paragraaf wordt het ontwerp nu nog zelf getoetst door te kijken of dit ontwerp het 
probleem en de onderliggende oorzaken aanpakt. Hierbij dient dus een antwoord te worden gegeven op de 
vraag of er nu voldoende mogelijkheden zijn geschapen om kennis over te dragen en te hergebruiken. De 
oplossingen die vanuit de delivery unit "Oplossingen" in de markt gezet worden, bestaan uit drie delen; te 
weten het proces, de betrokken (interne) partijen en tenslotte de gebruikte technologieën. Doordat het 
ontwerp deze indeling als basis heeft genomen, is voorkomen dat men een deel van de oplossingen over 
het hoofd ziet. Er zijn mogelijkheden geschapen om rowel kennis over de afZonderlijke softwaremodulen 
over te dragen (ontwerp 1), als over het proces tijdens het project (ontwerp lil) alsmede de samenstelling 
van de afZonderlijke delen tot een project (ontwerp 11). Deze mogelijkheden ontbreken in de huidige 
situatie en met de creatie van dit ontwerp zijn dus meer dan voldoende mogelijkheden geschapen om 
kennis over te dragen en te hergebruiken, doordat deze specifieke kennis nu beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Nu deze mogelijkheden er zijn, en men gebruik kan gaan maken van deze drie kennisdelen, wordt 
een oplossing in het vervolg sneller in markt gezet omdat men toegang heeft tot eerder opgedane kennis en 
indien deze kennis niet aanwezig is of onduidelijk is wat voor keuzes men in eerdere projecten heeft 
gemaakt, kan men deze personen benaderen voor hulp. 

Tenslotte is het ontwerp getoetst aan de eerder geformuleerde criteria. Het resultaat van deze toetsing 
kan gevonden worden in bijlage 12. 

5.6 VERANDERPLAN 

In deze paragraaf wordt het veranderplan voor het ontwerp gegeven. Het veranderplan heeft 
betrekking op ontwerp I en op ontwerp 11. Voor Ontwerp lil is geen veranderplan benodigd aangezien de 
middelen om deze projectevaluaties te houden van een minder complexe aard zijn. Dit betekent dus dat 
deze projectevaluaties per direct ingevoerd kunnen worden. 

Het veranderplan bestaat uit een aantal stappen dat doorlopen moet worden en per stap wordt 
aangegeven binnen welke termijn deze stap plaats dient te vinden en wie de verantwoordelijkheid heeft 
voor deze stap. Een samenvatting van deze stappen kan gevonden worden in tabel 4 aan het eind van deze 
paragraaf. 

1. [september 2007]: Breng de uiteindelijke gebruikers van ontwerp I en ontwerp 11 op de hoogte van de 
invoering van de te gebruiken modellen. Leg hierbij uit wat het doel is van het Open Souree Model en 
van de projectendatabase en probeer duidelijk te maken wat het belang is van het adequate gebruik 
van deze modellen. Vertel daarbij dat er op korte termijn een indeling zal plaats vinden waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de kennis van de softwaremodulen bij die personen komt te liggen die er in 
de dagelijkse praktijk het meeste mee te maken hebben. Geef hierbij aan dat de werklast over die 
verschillende personen zoveel als mogelijk gelijk zal worden verdeeld. Dit moet gedaan worden door 
de managers van de system consultants, van de system engineers en van de support services (wat 
betreft de projectendatabase) bij de eerstvolgende teamvergadering. 

2. [september 2007]: 
a. Deel personen bij softwaremodulen in en wijs daarbij per softwaremodule één persoon aan 

die alles coördineert en aanstuurt (ontwerp 1). Dit dient gedaan te worden door de manager 
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van de system engineers en door de manager van de system consultants. Zij dienen er voor te 
zorgen (zoals reeds gezegd) dat de werklast zoveel mogelijk gelijk verdeeld wordt. 

b. Parallel daaraan dient de structuur van zowel het Open Souree Model als van de 
projectendatabase operationeel gemaakt te worden door beide ontwerpen en structuren aan 
ICTover te dragen. ICT dient er voor te zorgen dat zowel het Open Souree Model als het 
inbrengen van de gegevens (supply side) als het zoeken naar gegevens (demand side) middels de 
projectendatabase toegankelijk wordt gemaakt middels een website. Deze website dient op 
een duidelijke plaats te staan en een paar "clicks" verwijderd te zijn van de standaard 
"compass site". De verantwoordelijkheid voor het operationeel maken van het ontwerp is dus 
de afdeling ICT en de overdracht van alle drie de ontwerpen naar deze afdeling moet 
gebeuren door de manager van de afdeling Software & Professional Services. 

3· [december 2007, het Open Souree Model en de projectendatabase zijn nu operationeel]: 
a. Vul projectendatabase met gegevens en documenten van reeds voltooide projecten. Dit heeft 

als doel om de projectendatabase vanaf het begin een dermate "body" te geven zodat hij 
meteen gebruikt kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het digitaal archief 
(zie paragraaf 4.2.2) en van de documenten die de medewerkers zelf nog op hun pc hebben 
staan. Zoals uit de analyse naar voren is gekomen vinden er nu nagenoeg geen eenduidige 
projectevaluaties plaats. Dit houdt in dat de attachments betreffende de projectevaluaties bij 
de oude projecten zullen ontbreken. De vulling van deze projectendatabase moet gedaan 
worden door het projectbureau. 

b. Parallel aan voorgaande activiteit (3 a) moet er voor gezorgd worden dat de toegewezen 
personen gaan werken aan de inhoud en met het vullen van het Open Souree Model en 
hierbij moet een deadline worden gesteld waarop iedere groep een grof idee dient te hebben 
over wat men precies vast gaat leggen. Dit dient gestuurd te worden door de managers van 
system engineers en van de system consultants die tussentijds moeten sturen op de stand van 
zaken en zij moeten kijken hoe de voortgang verloopt. 

4· [januari 2008]: Neem stand van zaken op voor zowel het Open Souree Model als voor de 
projectendatabase. Deze inventarisatie dient te gebeuren bij de eerstvolgende teamvergadering van de 
system engineers en de system consultants. Hierbij dient iedere groep commentaar te geven op het 
uiteindelijke gebruik van beide modellen en moet het eventuele commentaar doorgegeven worden aan 
de afdeling ICT. Deze afdeling dient dit commentaar te verwerken in beide ontwerpen om zo het 
gebruik op de wensen van de uiteindelijke gebruikers te laten afstemmen. De overdracht van dit 
commentaar naar de afdeling ICT moet gedaan worden door de managers van system engineers en 
van de system consultants. 

5· [februari 2008]: Na deze fase is er (als het goed is) een stadium bereikt waarbij op meerdere plaatsen 
kennis teruggekoppeld wordt. Hierbij wordt verwacht dat de weerstand van sommige kennisgroepen 
(zie paragraaf 5 .4) om kennis beschikbaar te stellen aan derden is afgenomen. Nu zijn deze 
kennisgroepen een ideaal voorbeeld voor andere personen die niet aan een kennisgroep deelnemen en 
daarom dienen deze ervaren kennisgroepen hun manier van werken te presenteren in de huidige 
teamvergaderingen indien er problemen zijn bij de andere groepen. Newell (2004) geeft aan dat 
geleerde lessen het beste gedeeld kunnen worden middels sociale netwerken, en daar zijn deze 
teamvergaderingen een ideale plaats voor. Echter, dit betekent niet dat men de structuur, opzet en 
manier waarop de ene groep het doet dient te kopiëren naar de andere groep; het dient gebracht te 
worden als een leermoment en verder dient iedere groep zelf te kijken in hoeverre hetgeen 
gepresenteerd toepasbaar is binnen hun eigen context. Daarnaast is dit een mooi meetmoment om te 
kijken hoe de verschillende groepen met het model werken en kan er gekeken worden of er van elkaar 
geleerd kan worden. Daarom dient iedere groep zijn uiteindelijke vulling van het model te presenteren 
in de reguliere teamvergadering. Daarnaast moeten de voor het Open Souree Model 
kennisverantwoordelijke personen met elkaar in contact treden om te kijken hoe zaken er voor staan 
en welke problemen men nog tegen komt, dit met als doel om conformiteit binnen het uiteindelijke 
model te krijgen. 
Idealiter zou je nu meerdere kennisgroepen krijgen die zowel de verantwoordelijkheid hebben voor 
een deel van het proces, alsmede die een plaats hebben voor het delen van impliciete kennis. Het 
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blijven bestaan van dergelijke kennisgroepen is echter iets wat in de toekomst zal moeten blijken en 
waar dan ook door het management ruimte voor moet worden open gelaten. 
Gezien de verschillende complexiteit van de softwaremodulen (zie bijlage 9 voor een onderscheid in 
complexiteit van de softwaremodules), dient er een start te worden gemaakt met het inbrengen van 
kennis voor alle softwaremodulen middels het directe contact tussen personen, maar kan na verloop 
van tijd alles gefaciliteerd worden middels alleen het Open Souree Model. In andere woorden, bij de 
complexe softwareproducten kan het van belang zijn dat er regelmatige interactie (op wat voor manier 
dan ook) benodigd is en bij minder complexe softwareproducten zal er na een aantal besprekingen 
(waarin de benodigde kennis upgedate en ingebracht wordt) kunnen worden volstaan met een minder 
frequente interactie en kunnen zaken online toegevoegd worden. Men kan dus zaken up-to-date 
brengen, zonder dat daarvoor een kennisgroep benodigd is. Wanneer zaken middels het model 
upgedate worden, dient er binnen het model een verwijzing te staan wie dat deze verandering heeft 
gemaakt (door dit tussen haakjes te plaatsen). Zo weet men dat indien zaken onduidelijk zijn over 
deze verandering, wie men moet benaderen. Met dit gegeven worden dus mogelijkheden geschapen 
voor het personaliseren van kennis. 

Tabe/4: Overzicht Veranderplan 

Stap Beschrijving Verantwoordelijke Tijdstip 
1 Mededeling gebruik Open Souree Model en Managers SE + SC + Sept. 'o7 

projectendatabase ss 
2-a Indeling personen aan modulen Managers SE + SC Sept. 'o7 
2-h Structuur van de ontwerpen overdragen aan ICT Manager S&PS Sept. 'o7 
3-a Vulling Projectendatabase Projectenbureau Dec. 'o7 
3-h Personen werken met Open Souree Model Verantwoordelijke van Dec. 'o7 

SC+ SE 

4 Verwerk eventueel commentaar gebruik in model Managers SE + SC Jan. 'o8 
en database eniCT 

5 Laat kennisgroepen manier van werken presenteren SC+ SE Feb. 'o8 

5 ·7 CONCLUSIES ONTWERP 

In het voorafgaande is naar voren gekomen dat het ontwerp van dit afstudeeronderzoek zich op drie 
delen richt. Het eerste deel richtte zich op de kennis met betrekking tot de losse softwaremodulen en er 
werd voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor deze kennis bij die personen neer te leggen die er in de 
dagelijkse praktijk het meeste mee te maken hebben. De waarborging van deze kennis diende te gebeuren 
middels een Open Souree Model, zodat deze toegankelijk is voor iedereen voor wie de informatie relevant 
is en zodat kennis ten allen tijde bijgewerkt kan worden. Het tweede deel van het ontwerp richtte zich op 
de kennis met betrekking tot de samenstelling van de modulen tot projecten, en de waarborging van deze 
kennis diende te geschieden middels een projectendatabase. Middels een zoekfunctie kan men dan zoeken 
naar projecten met (deels) overeenkomstige karakteristieken. Het derde en laatste deel van het ontwerp 
richtte zich op de projectevaluaties en voor werd gesteld om, nadat een project is afgerond, een 
projectevaluatie te houden met alle betrokken (interne) partijen. Dit derde ontwerp richtte zich met name 
op de proceskant van het project en was minder (technisch) inhoudelijk van aard. In de vierde paragraaf is 
stil gestaan bij een mogelijk probleem wat zich zou kunnen voordoen bij de implementatie en het gebruik 
van het ontwerp, en daarin is tevens uiteengezet hoe dit probleem overkomen kan worden. In paragraaf 5 
werd uiteengezet wat het resultaat is geweest van de interne toetsing die heeft plaats gevonden en op welke 
punten het ontwerp daarmee is aangepast. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk werd een veranderplan 
gegeven, waarin een vijftal hoofdstappen werden gegeven die doorlopen moeten worden om het ontwerp 
operationeel te maken. 

AFSTUDEERONDERZOEK - 5 2 - M.M.H . PHILIPSEN 



TU/e 
6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit voorlaatste hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen van het afstudeeronderzoek 
gegeven. Eerst zal in de eerste paragraaf per onderzoeksvraag uiteengezet worden wat het antwoord op deze 
vragen specifiek is en in de tweede paragraaf worden een zestal aanbevelingen gegeven aan het 
management van Software & Professional Services. 

6.1 CONCLUSIES 

In het eerste gedeelte van de analyse is naar voren dat er een viertal soorten processen aanwezig zijn, op 
basis waarvan de projecten van de delivery unit "Oplossingen" in de markt worden gezet. Onderscheid 
werd gemaakt naar de Consultancy projecten (welke betrekking hadden op de eerste drie stappen van het 
Solution Delivery Process), de Bestaande Oplossing projecten (waarbij gebruik kan worden gemaakt van een 
nagenoeg kant en klare oplossing en waarbij men na de onderzoeksfase meteen verder gaat met de 
implementatie van de oplossing), de Regulier Oplossing projecten (waarbij de standaardsoftware van Océ 
voldoende toereikend is om aan de vraag van de klant te voldoen en er geen maatwerk aan te pas hoeft te 
komen) en tenslotte de Maatwerk Oplossing projecten (waarbij na de onderzoeksfase blijkt dat de software 
van Océ niet toereikend is om aan de vraag van de klant te voldoen en er een gedeelte maatwerk aan te pas 
dient te komen). 

Oacl.erl.ocbm.ag ~ Wat gebe1U't er met de kennis die gegeneteerd wordt vanuit de p.,roj~ die 
momenteèl vanuit de delivery unit "Oplossingen"" in ~ :qw_kt gezet worden en wat zijn de ootzaken dat 
et onvoldoende ruik wordt emaakt van eerder o kennis? 

Wat betreft de oorzaken dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane kennis geldt 
dat er geen duidelijke strategie is voor het delen van kennis en dat er mede daardoor te weinig 
mogelijkheden zijn om kennis over te dragen en te hergebruiken. Dit leidt tot er mede toe dat 
kennisdeling plaats vindt op basis van eigen initiatief en daardoor zijn er locaal een aantal kennisgroepen 
gevormd. Het vormen van deze kennisgroepen is echter geen structurele ontwikkeling binnen de delivery 
unit "Oplossingen"; in veel gevallen geldt dat men meer waarde hecht aan het verrichten van haar 
operationele werkzaamheden dan aan het delen van kennis. Voor deze kennisgroepen geldt dat zaken over 
het algemeen niet worden vastgelegd en niet worden gedeeld met derden, dat huidige projecten daarbij in 
drie van de vijf kennisgroepen centraal staan, dat er niet overal evenveel motivatie is voor het delen van 
deze kennis en dat (buiten de kennisgroep van de System Engineers) de interactie van deze kennisgroepen 
op zijn kleinst maandelijks is. Dit laatste houdt dus in dat er geen continue mogelijkheden zijn om kennis 
te vergaren of te delen. Doordat er nu niet overal kennis gedeeld wordt (al dan niet middels 
kennisgroepen), houdt een deel van de kennisgroepen de kennis voor de groep en is tevens de kennis niet 
voor alle modulen en stappen van het SDP afgedekt. Deze zaken leiden er mede toe dat kennis niet in de 
organisatie geborgd wordt en dat er zodoende onvoldoende gebruik wordt gemaakt van eerder opgedane 
kennis. 

Na een kritisch blik naar de oorzaken van het onvoldoende gebruik van eerder opgedane kennis, is 
naar voren gekomen dat één van de belangrijkste oorzaken is dat er te weinig mogelijkheden zijn om 
kennis over te dragen en te hergebruiken en deze oorzaak werd meegenomen als uitgangspunt van het 
ontwerp. 

Het laatste gedeelte van dit afstudeeronderzoek richtte zich op het ontwerp. Dit ontwerp maakt 
grotendeels gebruik van de codificatiestrategie en bestaat uit drie delen; op de eerste plaats is voorgesteld 
om de verantwoordelijkheid van de kennis met betrekking tot de aparte softwaremodulen bij die personen 
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neer te leggen die er in de dagelijkse praktijk het meeste mee te maken hebben. Binnen deze groep wordt 
één persoon aangesteld die de coördinatie en aansturing op zich neemt. De waarborging van deze kennis 
dient te gebeuren middels een Open Souree Model, zodat deze toegankelijk is voor iedereen voor wie de 
informatie relevant is en zodat kennis ten allen tijde bijgewerkt kan worden. Daarnaast is voorgesteld om 
de kennis met betrekking tot de projecten (de samenstelling van de modulen) te laten geschieden middels 
een projectendatabase. Middels een zoekfunctie kan men dan voordat men met een nieuw project begint, 
zoeken naar andere projecten met (deels) overeenkomstige karakteristieken. Het laatste gedeelte van het 
ontwerp richtte zich op projectevaluaties; er werd voorgesteld om, nadat een project is afgerond en bij de 
grotere projecten gedurende het project, een projectevaluatie te houden met de betrokken (interne) 
partijen. Deze projectevaluaties richten zich met name op de proceskant van het project en zijn minder 
inhoudelijk van aard. 

6.2 AANBEVELINGEN 

Tot slot zullen nog enkele aanbevelingen gegeven worden. Deze aanbevelingen komen zowel voort uit 
de directe focus van het afstudeeronderzoek, alsmede uit waarnemingen gedurende de afstudeerperiode. 

Management moet zich expliciet hard maken voor kennisdeling: zoals aan het eind van hoofdstuk 
4 reeds is gesteld, kan het gebruik van het ontwerp alleen tot een succes worden gemaakt, indien men zich 
als organisatie( onderdeel) ook expliciet hard maakt voor kennisdeling. Dit betekent dus dat men het delen 
van kennis tot een deel van haar strategie dient te maken. Daarnaast moeten medewerkers gestuurd 
worden op het delen van kennis en moet het voor medewerkers zelf duidelijk worden wat het nut van het 
delen van kennis is. 

Management moet sturen op de output van het Open Souree Modd: als tweede aanbeveling geldt 
dat het management team van Software and Professional Services moet sturen op en eisen stellen aan de 
output van ontwerp I (de losse modulen), maar dat medewerkers vrij moeten worden gelaten om zelf in te 
vullen hoe zij dit wensen te doen. Zo voorkom je een te geforceerd gebruik van het ontwerp, iets wat de 
kwaliteit van kennisdeling niet ten goede zal komen. Indien je mensen vrij laat en ruimte geeft voor 
kennisdeling, creëer je als organisatie mogelijkheden tot de vorming van kennisgroepen [Wenger, 1998; 
Wenger e.a., 2002]. Wat betreft het tweede ontwerp (de projectendatabase) wordt aanbevolen om zodra 
de infrastructuur van de database klaar is, deze te vullen met relevante documenten van eerdere projecten 
die zowel reeds op het digitaal archief (zie paragraaf 4.3.2) staan als ook in het eigen archief van 
medewerkers zelf, dat vaak op hun eigen PC staat. 

Laat medewerkers eerst kennis zoeken via het Open Souree Modd en de projectendatabase: op 
de derde plaats wordt aanbevolen om er op te sturen om medewerkers eerst te laten zoeken naar kennis 
middels het Open Souree Model van de losse modulen (ontwerp I) alsmede de projectendatabase (ontwerp 
11), alvorens men kennis probeert te achterhalen middels het directe contact tussen personen. De basis van 
het ontwerp ligt in het codificeren van kennis [Hansen e.a., 1999], en daarom moet dit ook als eerste 
gebruikt worden. Indien men dan geen relevante kennis heeft gevonden of indien zaken nog onhelder zijn, 
dan kan men pas over gaan op het personaliseren van kennis [Hansen e.a., 1999] en die personen 
benaderen die aan hebben gegeven dat deel van de kennis te hebben ingebracht. Dit met als doel om de 
efficiëntie te verhogen. 

Breng meer structuur aan in de huidige kennisgroepen: als vierde aanbeveling geldt dat er meer 
structuur dient te worden aangebracht in de huidige kennisgroepen. Daarnaast is het handig om een 
tijdige agenda op te stellen zodat personen die op papier niet tot de ene kennisgroep behoren maar wel op 
het raakvlak van de kennisgroep bevinden, weet krijgen van de onderwerpen van de andere kennisgroepen. 
Zo worden zij in de mogelijkheid gesteld om een deel van een andere kennisgroepbijeenkomst bij te 
wonen. 
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Zet alle "quick and d.irty'' kennis op een centrale plaats: als vijfde wordt aanbevolen om er voor te 

zorgen dat alle "quick and dirty" kennis op een centrale plaats staat en de verantwoordelijkheid van deze 
waarborging bij de afdeling Marketing neer te leggen. Dit betreft informatie over zowel de hardware en 
software producten, zoals fact-sheets, spec-sheets, licenties, etc. Het scheelt voor medewerkers erg veel tijd 
indien alle zaken op één centrale plaats staan (op het intranet), zodat deze gemakkelijk toegankelijk is. 

Zorg voor een nauwere link tussen de afdeling Software & Professional Services en Marketing: 
als zesde en laatste aanbeveling geldt dat er een nauwere link dient te bestaan tussen de afdeling Marketing 
en de afdeling Software & Professional Services. Het is voor Marketing belangrijk om toegang te krijgen 
tot informatie uit het veld, dus ook voor informatie die vanuit S&PS wordt gegenereerd. Per augustus zal 
één van de productmanagers van de afdeling Marketing (verantwoordelijk voor het transactionele printen), 
onder S&PS vallen en daarnaast wordt er binnen de afdeling S&PS één medewerker verantwoordelijk voor 
de marketinginformatie met betrekking tot het product PRISMAsatellite for ERP. Dit is een positieve 
ontwikkeling en aanbevolen wordt om deze productmanagers nauw te betrekken bij de kennisgroepen van 
zowel de system engineers alsmede die van de system consultants. 
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7 REFLECTIE 

Dit laatste hoofdstuk zal de reflectie van het afstudeeronderzoek omvatten. In de eerste paragraaf 
wordt ingegaan op de reflectie vanuit een wetenschappelijk standpunt en in de tweede paragraaf worden 
een tweetal suggesties gegeven voor vervolgonderzoek 

7 .t WETENSCHAPPELIJKE REFLECTIE 

Hoe verhoudt hetgeen gepresenteerd in dit afstudeerrapport zich nu tot de wetenschappelijke 
literatuur an sich? Is het geschetste probleem en de gegeven oplossing iets wat vaker in de literatuur 
voorkomt of hebben we hier te maken met een unieke situatie? Dit zijn vragen waar in dit gedeelte een 
antwoord op wordt gegeven. Een wetenschappelijk onderzoek kan op vier manieren iets toevoegen aan de 
huidige wetenschap [Van Aken e.a., 2005]; 

• Er kan iets nieuws worden ontdekt of ontwikkeld in het project; 
• Bestaande ontwerpen of theorieën kunnen worden uitgebreid; 
• Bestaande uitspraken kunnen bevestigd of geverifieerd worden; 
• Er kunnen tegenstrijdigheden gevonden worden met de bestaande literatuur. 

Dit afstudeeronderzoek draagt op de eerste plaats bij aan de wetenschap omdat er iets nieuws is 
ontdekt en op de tweede plaats omdat bestaande uitspraken worden bevestigd. Dit zal in het navolgende 
toegelicht worden. Uit het literatuuroverzicht is naar voren gekomen dat er een zichtbare trend aanwezig is 
bij technologische bedrijven, waarbij men overgaat van productgerelateerde diensten naar 
productgebaseerde diensten. Dit betekende dat er vaker geïntegreerde oplossingen aangeboden werden 
[Bennett e.a., 2001; Foote e.a., 2001; Galbraith, 2002; Shepherd en Ahmed, 2ooo; Slywotzky, 1996; Wise 
en Baumgarter, 1999]. Deze trend is ook zichtbaar bij Océ-Nederland en deze geïntegreerde oplossingen 
liggen aan de basis van dit afstudeeronderzoek Echter, één van die problemen die uit dit 
afstudeeronderzoek naar voren komt (zie het probleemkluwen in figuur 6 op pagina 26) is dat doordat 
Océ N.V. een productgeoriënteerd bedrijf is (en de voornaamste strategie niet gericht is op het 
ontwikkelen van diensten), er geen noodzaak wordt uitgedragen voor het delen van kennis tussen 
functiegebieden, ondanks dat de markt wel om een integrale blik vraagt. In andere woorden, het bedrijf is 
(nog) niet klaar en ingericht voor het aanbieden en ontwikkelen van diensten, maar wordt door de markt 
genoodzaakt om ze toch aan te bieden (in paragraaf 7.2.2 wordt dit als "genoodzaakte" dienstontwikkeling 
genoemd). Hierdoor wordt het belang van het delen van kennis wel door de medewerkers zelf ervaren, 
maar wordt dit niet organisatiebreed gedragen. Dit lijkt een logische redenering die vaker bij bedrijven zou 
kunnen worden gevonden die de (onbewuste) transitie van technologisch bedrijf naar dienstverlener 
maken, echter is dit nergens expliciet aangegeven in de literatuur. Dit laatste geeft dus mogelijkheden voor 
vervolgonderroek, een deel hiervan kan gevonden worden in paragraaf 7.2.2. Dit onderzoek bevat dus op 
de eerste plaats een nieuwe ontdekking en kan dus een bijdrage leveren aan de huidige literatuur. 

Wat betreft de ontwerpen 11 en 111 (te weten de projectendatabase en de projectevaluaties) valt te 
stellen dat dit bekende fenomenen in de literatuur zijn (zie o.a. Hansen, e.a. (1999), Keegan en Turner 
(2001), Meredith en Mantel (2000) en Newell (2004)) en met deze delen van het ontwerp en de 
toepassing daar van an sich wordt niets specifieks aan de literatuur toegevoegd. Echter, het eerste ontwerp 
(het Open Souree Model) lijkt tegenwoordig steeds meer aan populariteit te winnen (zie o.a. Snowden 
(2006)). Hier mee wordt dus met dit onderzoek aangetoond dat een dergelijk ontwerp ook goed 
toepasbaar is in deze specifieke situatie. Op de tweede plaats bevestigt dit ontwerp en daarmee dit 
afstudeeronderzoek dus de huidige trend die in de literatuur wordt gevonden. 

7.1.1 EXTERNE VALIDITEIT 

Tot slot van deze paragraaf wordt nog stil gestaan bij een derde vorm van validiteit (zie paragraaf, 
2.4.3), namelijk de externe validiteit. Externe validiteit heeft betrekking op het domein van het onderroek 

AFSTUDEERONDERZOEK - 5 7 - M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
en geeft antwoord op de vraag tot in welke mate de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden 
naar andere personen, organisaties, situaties en tijdstippen. De kans wordt groot geacht dat bovenstaande 
situatie vaker voorkomt bij technologische bedrijven die met een toenemende vraag naar geïntegreerde 
oplossingen te maken hebben, en daarbij het probleem ervaren dat de organisatie daar niet toe is ingericht, 
en zo te maken krijgt met een kennisprobleem. De externe validiteit van dit afstudeeronderzoek wordt dus 
hoog geacht, echter wordt een dergelijk fenomeen (zie het begin van deze paragraaf) niet in de literatuur 
gegeven. 

7.2 SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Vanuit dit afstudeeronderzoek kunnen twee suggesties gegeven worden waarop vervolgonderzoek 
mogelijk is. De eerste suggestie vertoont nauwe gelijkenis met de initiële vraagstelling van dit 
afstudeeronderzoek en is zowel praktisch als wetenschappelijk van aard. De tweede suggestie heeft 
betrekking op een thema dat tijdens dit afstudeeronderzoek meerdere malen de revue gepasseerd heeft. 
Deze tweede suggestie is met name wetenschappelijk van aard. 

7.2.1 DE ROL VAN COMMUNITIES OF PRACTICE EN CUSTOMER COMMUNITIES 
TIJDENS DIENSTONTWIKKELING 

Dit onderzoek heeft zich voltrokken vanuit de verkooporganisatie van Océ N.V. in Nederland en 
richtte zich op de projecten van de delivery unit "Oplossingen" die betrekking hadden op de "standaard" 
projecten. Naar voren is gekomen dat er bij deze aan te bieden oplossingen gebruik wordt gemaakt van al 
eerder ontwikkelde zaken, wat inhield dat men gebruik maakt van een vast portfolio aan hard- en software 
producten waarbij geen grootschalige nieuwe hard- of software producten specifiek voor de klant worden 
ontwikkeld. Echter, een klein gedeelte van de projecten kan gedefinieerd worden als nieuwe projecten, 
waarbij er een grootschalig nieuw iets wordt gedaan. Deze projecten bestaan niet alleen uit personen van 
de delivery unit "Oplossingen", maar beslaan ook personen van de delivery unit "Managed Services", het 
hoofdkantoor (HQ) in Venlo en personen van de afdeling Research and Development (R&D) in Venlo. 
Deze projecten worden wel vaak gebruikt voor van te voren gedefinieerde dienstontwikkeling. Hierbij valt 
te denken aan diensten als Pleet Management en Technica/ Documentation. 

De initiële insteek van dit afstudeeronderzoek was om te kijken naar de rol van communities of 
practice en customer communities tijdens het dienstontwikkelingsproces. Vanwege het exploratieve en 
oplossingsgerichte karakter van deze vraagstelling is tijdens de tussentijdse presentatie van dit 
afstudeeronderwek (waar vanuit de analyse deels geconcludeerd kon worden dat er (nog) geen sprake is 
van dienstontwikkeling en er geen echte customer communities aanwezig zijn) besloten om vanuit een 
meer concreter probleem te werken, en dat is hetgeen wat dit afstudeeronderzoek heeft opgeleverd. 
Wanneer men echter een vervolgonderzoek wil geven om te kijken wat de rol van communities of practice 
en customer communities zou kunnen zijn tijdens dienstontwikkeling, dient men dit vervolgonderzoek te 
houden vanuit de kern waar de dienstontwikkeling plaats vindt, namelijk op het raakvlak tussen de 
OpCo's (verkooporganisatie(s)), R&D te Venlo en het hoofdkantoor te Venlo. Hierbij kunnen de 
projecten van diensten als Pleet Management en Technica/ Documentation gebruikt worden, dit vanwege 
het feit dat er momenteel een steeds groter groeiend aantal van deze projecten zich voor doen. Voor dit 
vervolgonderwek kan de eerder uitgevoerde literatuurstudie alsmede het tussentijdse verslag gebruikt 
worden als eerste aanzet. 

7.2.2 ONTWIKKELEN VAN DIENSTEN TEGENOVER HET VERMARKTEN VAN 
DIENSTEN 

Een vraag die tijdens dit afstudeeronderzoek naar voren is gekomen, is of het ontwikkelen van 
diensten wezenlijk anders is dan het vermarkten van diensten. Onder het vermarkten van diensten wordt 
hier wederom "het naar de markt brengen van een dienst" verstaan. In dit gedeelte wordt een poging 
gewaagd om deze vraag beantwoord te krijgen. Hetgeen hieronder wordt neergezet zijn echter 

AFSTUDEERONDERZOEK M.M.H. PHILIPSEN 



TU/e 
hypothetische uitspraken die m de praktijk getest dienen te worden; het geeft dus handvatten voor 
vervolgonderzoek. 

Om deze vraag beantwoord te krijgen dient echter op de eerste plaats een scheiding gemaakt te 
worden tussen strategische dienstontwikkeling aan de ene kant en "genoodzaakte" dienstontwikkeling aan 
de andere kant. Bij strategische dienstontwikkeling ontwikkel je diensten vanuit een strategisch standpunt 
en volg je (idealiter) een aantal stappen die weergegeven worden in reeds eerder gedefinieerde 
ontwikkelingsmodellen. Een goed voorbeeld hier van is het ontwikkelingsmodel van Alam en Perry 
(2002). Hun model (wat een uitgebreidere versie is van de fase modellen, zoals gedefinieerd in paragraaf 
3.1.2), gaat uit van de volgende fasen: 

1. Strategie Planning 
2. Idea generation 
3 . Idea screening 
4· Business analysis 
5. Formation of cross-funccional team 

6. Service design and process/system design 
7· Personnel Training 
8. Service testing and pilot run 
9· Test marketing 
10. Commercialization 

Wat uit de onderverdeling van deze fasen naar voren komt is dat er vanuit strategisch oogpunt 
diensten worden ontwikkeld. In dit geval is het ontwikkelen van diensten niet hetzelfde als het vermarkten 
van diensten aangezien het vermarkten van de diensten namelijk grotendeels plaats vindt in fase 10 

(commercialization) en het ontwikkelen van diensten plaats vindt in de fasen 2 tot en met 9· Echter zal er 
na de commercialisatie fase feedback gegenereerd worden, dat weer gebruikt kan worden om nieuwe 
diensten te ontwikkelen of om bestaande diensten aan te passen. Ondanks dit laatste gegeven blijft het 
ontwikkelen en de commercialisatie van diensten gescheiden, doordat het grootste gedeelte van je 
dienstontwikkeling in een voorgaand proces is gedaan. 

Bij "genoodzaakte" dienstontwikkeling ontwikkel je geen diensten vanuit strategisch standpunt, maar 
lever je wel een vorm van diensten aangezien de markt daarom vraagt. Een betere term die in dit geval 
gebruikt kan worden is dienstverlening. Deze vorm van dienstontwikkeling heeft betrekking op de 
standaardprojecten van de delivery unit "Oplossingen" van Océ-Nederland (waar, mede doordat Océ 
N.V. een productgeoriënteerd bedrijf is, geen duidelijke dienstenstrategie heerst). Of in deze situatie het 
ontwikkelen van diensten herzelfde is als het vermarkten van diensten is afhankelijk van hetgeen er gebeurt 
met de kennis die terug wordt gekoppeld vanuit de reeds eerder geleverde diensten. Indien de kennis die 
vrij komt uit het vermarkten (leveren) van één dienst, beschikbaar wordt gesteld aan nieuwe te leveren 
diensten, kun je (indien toepasbaar) deze kennis gebruiken om er voor te zorgen dat een dienst verder 
uitontwikkeld wordt. Hier heeft het ontwerp van dit afstudeeronderzoek betrekking op. Echter, indien er 
niets gebeurt met de kennis die vrijkomt uit eerdere dienstprojecten, blijf je het wiel opnieuw uitvinden. 
In dat laatste geval is het vermarkten van diensten dus niet hetzelfde als het ontwikkelen van diensten. Eén 
van de belangrijke factoren is daarbij echter de grootte van het bedrijf. Binnen Océ-Nederland zijn een 
groot aantal medewerkers met hetzelfde type werkzaamheden bezig en zij werken vaak los van elkaar. Dit 
versterkt de behoefte aan kennismanagement. Echter bij een kleiner bedrijf waar medewerkers vaak of met 
elkaar werken of op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden, zou dit niet waar hoeven te zijn en kan dus 
het vermarkten van diensten hetzelfde zijn als het ontwikkelen van diensten. Een voorbeeld kan hierbij 
gegeven worden: denk aan een fietsenmaker die een flink aantal diensten aanbiedt, zoals het controleren 
van de totale fiets, het bijstellen van de derailleur, etc. Aangezien een dergelijke ambacht door één persoon 
wordt gedaan en deze persoon door het vaker te doen (dus door het vaker vermarkten van zijn dienst) hij 
steeds beter zal worden in het kunstje (het ontwikkelen van een dienst). In een dergelijk geval is het 
vermarkten van een dienst dus hetzelfde als het ontwikkelen van een dienst. Ditzelfde geldt voor die 
bedrijven waarbij het vermarkten van diensten door een klein aantal personen die vaak samen werken, 
wordt gedaan. 

Bovenstaande hypothetische redenering is (zoals reeds eerder gezegd) enkel gebaseerd op 
constateringen en onderzoek binnen één bedrijf. Het generaliseren van wat hierboven beschreven staat is 
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daarom niet correct en zal geverifieerd dienen te worden middels vervolgonderzoek. Aangezien de 
dienstontwikkeling bij technologische bedrijven nog in haar kinderschoenen staat en de 
ontwikkelingsmodellen (zoals gegeven in de literatuur) vaak theoretische extracties zijn en afkomstig zijn 
vanuit de financiële sector (en dus gericht op de pure diensten) dient dit vervolgonderzoek en de verificatie 
van deze stellingen zich te richten op technologische bedrijven. Interessant is daarbij om te kijken of, 
indien van toepassing, dit verschilt van pure dienstverleners. 
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DOS 
HQ 
IS 
LSC 
OBS 
Op Co 
R&D 
RFI 
RFP 
SDP 
S&PS 
SLA 
TDS 
WFPS 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Digital Document Systems 
Hoofdkantoor 
Imaging Supplies 
Leadership-based Strategie Community 
Océ Business Services 
Verkooporganisatie 
Research and Development 
Request For lnformation 
Request For Proposal 
Solution Delivery Process 
Software and Professional Services 
Service Level Agreement 
T echnical Document Systems 
Wide Format Printing Systems 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 ORGANOGRAM OCÉ-NEDERLAND B.V. 

Algemeen Directeur 

Business Unit Business Unit Business Unit Digital Document Wlde Format Printing 
Océ Business Services Company Cantrolling Personeelszaken 

Systems Systems 
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BIJLAGE 3 ORGANOGRAM SOFTWARE & PROFESSIONAL SERVICES 
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BIJLAGE 4 INVULLING ORGANISATIE RICHTING KLANTEN, PER DEC. 2oo6 

Demand Unit Demand Unit Demand Unit 
CORPORA TE NAMED COMMERCIAL 
ACCOUNTS ACCOUNTS ACCOUNTS 

Delivery Unit 
PRODUCTEN 

Delivery Unit 
OPLOSSINGEN 

Delivery Unit 
MGD SERVICES 
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BIJLAGE 5 INTERVIEWSCHEMA ONDERZOEKSVRAAG 1 + ONDERZOEKSVRAAG :z. 

Introductie 
• Voorstellen en toelichting van het afstudeeronderzoek geven 

• Doel van het gesprek geven 

• Vragen naar functie en achtergrond van de geïnterviewde 

Huidige manier van werken 

• Wat doet de afdeling waarbinnen u werkzaam bent precies? 

• Bent u generiek inzetbaar of heeft u een bepaald specialismengebied? 
o Geldt dit voor de gehele afdeling waarbinnen u werkzaam bent? Indien ja -> welke 

specialismen zijn dat dan? 

• Hoe worden de projecten van de delivery unit "Oplossingen" momenteel in de markt gezet? 

• Welke partijen zijn daarbij betrokken? 
o Wat is de rol van iedere partij daarbij? 

• Wat is uw rol in het hele proces? 

• Kunt u de stap(pen) waarbij u betrokken bent in detail toelichten? 
o Hoe gaat u daarbij te werk? 
o Wat levert deze stap op (documenten, etc.)? 

Kennis 
• Welke informatie en kennis heeft u nodig bij de stap waarbij u betrokken bent? 

o Maakt u daarbij gebruik van standaardtemplates? 
o Hoe komt u aan deze kennis? 

• Middels welke kanalen-> intranet, personen? 
o Welke problemen dienen zich voor indien u naar kennis en informatie op zoek gaat? 

• Welke kennis komt er vrij bij de stap die u verricht? 

• Wat gebeurt er met deze kennis? 
o Met wie wordt die gedeeld? 
o Op welke manier gebeurt dat? 

• Zowel een onderverdeling naar formele als op informele basis 
• Word je zelf ook vaker benaderd voor kennis die jij bezit? 

o Wat voor soort kennis is dat? 
o Middels welke kanalen gebeurt dat? 

• Wordt er in het informele circuit ook veel kennis uitgewisseld? 
o Hoe gaat dat in zijn werk? 

• Indien je aan een kennisgroep deel neemt: 
o Wat vind je van de werking van de kennisgroepen? 

• Indien ze niet goed werken, waarom niet? 
• Hoe zou dat anders moeten? 
• Hoe zou jij het inrichten? 
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BIJLAGE 6 INTERVIEWSCHEMA KENNISGROEPEN (ONDERZOEKSVRAAG :z.) 

Introductie 
• Voorstellen en kleine toelichting van het afstudeeronderzoek geven 

• Doel van het gesprek geven 

• Vragen naar functie en achtergrond van de geïnterviewde 

Algemeen 
• Hoe en wanneer zijn deze kennisgroepen ontstaan? 

o Waar en bij wie lag het initiatief? 
o Was er groot draagvlak voor deze kennisgroepen? 

Domein 
• Op welk gebied heeft deze kennisgroep betrekking of in andere woorden: wat voor soort kennis wordt 

er uitgewisseld (bijv. ervaringen uit projecten, informatie over klanten, etc.)? 
o Op welke modulen (zie bijlage 1 3) heeft de kennisgroep betrekking? 

• Wat is het doel van deze kennisgroep? 

Community 

• Uit hoeveelleden bestaat deze kennisgroep? 
o Is dit een vast aantal? 
o Op basis waarvan worden mensen voor de kennisgroep uitgenodigd? 

• Wat is de achtergrond van de leden of (in andere woorden) welke mensen van welke afdelingen zijn 
daarbij betrokken (mate van homogeniteit)? 

• Wat voor cultuur heerst er binnen deze kennisgroep (open vs. gesloten, formeel vs. informeel, etc.)? 

• Hoe vaak komt deze kennisgroep samen en wie initieert deze bijeenkomsten? 
o Wordt er daarbij een duidelijke agenda gevolgd en wie stelt deze samen? 
o Waar komt men samen (bijv. intern Océ-Nederland)? 

• Zijn er mensen die binnen de kennisgroep het initiatief nemen? 

Practice 
• Wat voor soorten zaken worden er ontwikkeld binnen deze kennisgroep? (bijv. werkwijzen, kennis 

over klanten, etc .. ) 

• Helpt deze kennisgroep de leden ook daadwerkelijk bij het verrichten van haar operationele 
werkzaamheden? 

• Wordt deze kennis vastgelegd? Zo ja, op welke manier? 
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BIJLAGE 8 TOELICHTING BETROKKEN PARTIJEN 

In deze bijlage wordt inhoudelijk stil gestaan bij de betrokken partijen van de delivery unit 
"Oplossingen" en diens onderlinge relaties. Voor de visuele toelichting van deze onderlinge relaties wordt 
de lezer verwezen naar de figuur op pagina 76. 

Klanten 

Aan de linkerkant van het model staan de klanten die behoren tot de business group corporate 
printing en aan de rechterkant staan de klanten die behoren tot de business group commercial printing. 
De klanten die tot corporate printing behoren worden weer onderverdeeld in corporate accounts en 
named accounts, een onderscheid dat gemaakt wordt op basis van de potentiële omzet die een order kan 
genereren. Onder deze corporate printing accounts vallen een viertal subaccounts te vinden, namelijk de 
financiële instellingen, de telecom en nutsbedrijven, de non-profitorganisaties en tenslotte het subaccount 
industrie & handel. Onder de financiële instellingen vallen de bedrijven als banken en verzekeraars, zoals 
bijvoorbeeld de Rabobank. Onder de telecom en nutsbedrijven vallen energiebedrijven zoals Essent en 
telecombedrijven zoals bijvoorbeeld KPN. Onder de non-profit organisaties vallen de publieke diensten 
zoals de overheid, de gezondheidszorg en tenslotte het onderwijs. Onder de industrie & handel bedrijven 
tenslotte vallen onder andere productiebedrijven, detail-en groothandel, transportbedrijven en consultancy 
bedrijven. 

Onder de commercial accounts valt op papier een onderscheid te maken naar een viertal subaccounts, 
te weten marketing services, algemene en gespecialiseerde bedrijven, de digital print providers en tenslotte 
de reprografische bedrijven. In de praktijk is er echter een duidelijke verzuiling merkbaar tussen de laatste 
drie subaccounts, waardoor het onderscheid langzaam aan het verdwijnen is. Dit betekent dat de delivery 
unit "Oplossingen" van Océ-Nederland onderscheid maakt tussen marketing services, de top van de 
algemene en gespecialiseerde bedrijven en tenslotte de grafische organisaties. Onder het subaccount 
marketing services vallen de bedrijven die documenten verspreiden voor haar eigen klanten met als doel 
om bijvoorbeeld een product, dienst of evenement onder een groot aantal klanten bekend te maken, 
hierbij valt te denken aan het verspreiden van reclamefolders waar bedrijven als Cendris zich op richten. 
Onder de top van de algemene en gespecialiseerde bedrijven valt te denken aan drukkerijen of uitgevers 
van bijvoorbeeld boeken of tijdschriften zoals Euradius. Onder de grafische organisaties vallen de rest van 
de algemene en gespecialiseerde bedrijven, de digitale print providers en tenslotte de reprografische 
bedrijven. Onder de reprografische bedrijven worden die bedrijven verstaan die voor haar eigen klanten 
documenten produceren in een reproafdeling. Een reproafdeling is een afdeling waar men centraal kan 
printen. Een grote klant die onder dit subaccount hoort is IB&A. 

Sales 

Wat uit deze figuur naar voren komt is dat er bij de afdelingsalesvan corporate printing een drietal 
soorten salesteams voorkomen, te weten Named Accounts, Major Accounts en de Regional Accounts. Het 
verschil tussen deze soorten accounts is de grootte van het afdruk volume. Onder de Regional Accounts 
vallen drie salesteams, welke allen gedifferentieerd zijn op basis van geografie. Onder de Regional Accounts 
vallen alle bedrijven met een vraag naar een maximum afdrukvolume van 140.000 afdrukken per maand. 
Onder de Major Accounts vallen een viertal salesteams, welke ook met elkaar verschillen op basis van 
geografie. Onder de Named Accounts valt één salesteam dat zich specifiek met de financiële markt bezig 
houdt en 2 salesteams die zich bezig houden met de Key Accounts, welke de grotere bedrijven beslaan. Het 
ene salesteam van de Key Accounts richt zich op de profit sector (telecom en nutsbedrijven en industrie en 
handel) en het andere sales team richt zich op de non-profit sector. De eis die aan zowel de financiële 
instellingen als aan de Key Accounts wordt gesteld is dat een order een minimale potentiële omzet van € 1 

miljoen genereert. De termen Key, Major en Regional komen voort uit de oude situatie; in de nieuwe 
situatie behoren de Major en Regional Accounts tot de Corporate Accounts en de Key Accounts en 
Finance tot de Named Accounts. 
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Binnen commercial printing zijn ook een drietal soorten salesteams aanwezig. Binnen de Marketing 

Services valt één salesteam dat zich richt op het marktsegment marketing services. Het New Business 
Development Team richt zich op de top van de algemene en gespecialiseerde drukkerijen. Deze bedrijven 
dienen aan de eis te voldoen dat zij minimaal 50 werknemers dienen te hebben en dat het minimale 
printformaat 70 x 100 cm. bedraagt. Tenslotte richten de twee grafische salesteams zich op de rest van de 
gespecialiseerde drukkerijen, op de digital print providers en op de reprografische bedrijven. Het 
onderscheid tussen beide teams is geografisch. 

Uit het voorafgaande valt te concluderen dat alleen de salesteams Finance, Marketing Services en het 
New Business Development Team zich specifiek op een marktsegment richten en dat de andere salesteams 
breed inzetbaar zijn waarbij zij of gedifferentieerd zijn naar grootte in het afdrukvolume en de potentiële 
omzet van de klant (wat het verschil weergeeft tussen de Key, Major en Regional Accounts) of 
gedifferentieerd zijn naar geografie, wat het verschil is tussen de salesteams onderling van de Major en 
Regional Accounts en de twee grafische teams bij de Commercial Accounts. 

Software and Professional Services 

Binnen de afdeling Software & Professional Services zijn tegenwoordig een vijftal soorten partijen te 
onderscheiden; dit zijn de partijen die betrokken zijn bij de projecten die aan de klant geleverd worden. 
Deze partijen zijn desales consultants, de system consultants, de system engineers en software engineers en 
tenslotte de projectmanagers. Desales consultants zijn sinds de organisatieveranderingen van december j.l. 
bij de afdeling Software & Professional Services betrokken. Zij zijn een salesteam dat gespecialiseerd is in 
die vraag van de klant waarbij de processen van de klant centraal staan. Hierbij geldt het volgende: zij 
kunnen individueel in contact staan met klanten (waarbij zij dus de volwaardige rol als sales op zich 
nemen) maar zij kunnen ook samen met andere salesteams contact hebben met een klant. Ieder van deze 
salesconsultants is generiek inzetbaar en binnen deze afdeling maakt men onderscheid tussen de zogeheten 
"solution lines" inputmanagement, document en enterprise content management en tenslotte output 
management. Input management heeft met name betrekking op de processen waarbij je data in een 
systeem dient te brengen (denk hierbij aan scannen), document en enterprise content management heeft 
met name betrekking op hoe je bepaalde zaken in een systeem vast legt (zoals bijvoorbeeld archiveren) en 
outputmanagement tenslotte richt zich op de vraag hoe je van data hardcopy documenten krijgt (zoals 
bijvoorbeeld printen). Deze drie salution lines zijn dus de drie soorten processen die bij een klant kunnen 
voorkomen. De system consultants zijn, zoals reeds verteld, onderverdeeld naar de omgevingen Office, 
Transactie en Grafisch en zij adviseren tijdens het project de klant of het salesteam over hoe de oplossing 
ingevuld dient te worden. De system engineers (welke de software oplossing specifiek in vullen) maken 
met name gebruik van de softwareproducten die in de figuur zijn aangegeven. De software engineers 
maken met name gebruik van programmeertalen als Peri en C-Sharp. Deze programmeertalen worden 
ingezet indien de standaardsoftware die gebruikt wordt door de system engineers niet voldoende is om de 
klantspecfieke oplossing vorm te geven. De system engineers en de software engineers worden in de 
nieuwe situatie samengevoegd en vormen de Implementation Services. De projectmanagers tenslotte 
coördineren en beheren zoals reeds verteld complexe projecten. 

Marketing 

Zoals uit de figuur naar voren komt is er alleen een aparte marketing afdeling voor de Corporate 
Accounts aanwezig. Deze marketingafdeling heeft zich gespecialiseerd naar de drie interne omgevingen van 
de vraag van de klant, namelijk office, transactie en grafisch. leder van deze drie omgevingen hebben een 
market program manager, welke verantwoordelijk is voor vier productmanagers. Ieder van deze 
productmanagers heeft een bepaald aantal producten in zijn of haar portfolio waarover zij de 
verantwoordelijkheid heeft. Dit zijn zowel hardware als software producten. De activiteiten van marketing 
bestaan uit het organiseren van seminars en beurzen en bijvoorbeeld het opstellen van folders. Zij zijn met 
name ondersteunend aan de afdeling sales. 
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Onderlinge relaties 

Uit de figuur van bijlage 1 2 vallen een aantal interessante relaties te onderscheiden. Voordat deze 
toegelicht worden, wordt met klem benadrukt dat dit de meest voorkomende relaties vanuit de omgeving 
(office, transactie of grafisch) zijn, wat dus niet inhoudt dat sommige omgevingen bij sommige klanten 
nfet voorkomen. Alle omgevingen komen namelijk bij alle soorten klanten voor. Er zijn echter relaties die 
vaker voorkomen en die zullen in het navolgende toegelicht worden. 

Op de eerste plaats komen de transactionele omgevingen het meest voor bij de financiële instellingen, 
de telecom en nutsbedrijven en tenslotte de marketing services. Bij financiële instellingen valt hierbij te 
denken aan rekeningafschriften of verzekeringspolissen, bij de telecom en nutsbedrijven valt hierbij ook te 
denken aan rekeningoverzichten en bij de marketing services aan het drukken van bijvoorbeeld 
reclamefolders. Verder valt te zien dat de grafische omgevingen het vaakst voorkomen bij de grafische 
bedrijven van de Commercial Accounts. Wat verder uit deze figuur naar voren komt is dat de software 
producten Prisma Production en Prisma Satellite met name gebruikt worden in de transactionele 
omgevingen en dat het product DocWorks met name gebruikt wordt in de grafische omgevingen. De 
producten en programmeertalen van de software engineers zijn daarentegen generiek inzetbaar en op alle 
omgevingen van toepassing. 

Zoals reeds verteld valt op dat wat betreft de verschillende salesteam valt binnen corporate printing 
alleen het Finance salesteam zich specifiek met één marktsegment bezig houdt. Dit in tegenstelling tot 
commercial printing, waar het salesteam marketing services zich specifiek bezig houdt met het 
marktsegment marketing services en het New Business Development Team met de top van de algemene 
en gespecialiseerde bedrijven. De twee grafische salesteams richten zich op de rest van de subaccounts, 
waarbij dus gesteld kan worden dat zij zich niet specifiek op een marktsegment richten. 
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TU/e 
BIJLAGE 9 ONDERVERDELING COMPLEXITEIT SOFTWAREMODULEN 

Minst Complex (1) Normaal (2) Meest complex (3) 

Scan Suite PRISMAsatellite (Office) PRISMAweb 

Scan 2 Process PRISMAproduction PRISMAsatellite (ERP) 

CountLogic PRISMAaudit PRISMAarchive 

DoeSetter PRISMAoffice DocumentDesigner 
(Advanced) 

Printshop Mail DpConvert DocumentDesigner 
(eForms) 

DocWorks PreS 
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TU/e 
BIJLAGE 10 SUPPLY SIDE PROJECTENDATABASE 

il 

PROJECT X 

PROJECTNUMMER D 

STATUS PROJECT V Oriêntatiefase 

Onderzoeksfase 

Analysefase 

Ontwerpfase 

Implementatiefase 

Ondersteuningsfase (=afgerond) 

BESCHRIJVING PROJECT D 
TREF'MJORDEN PROJECT D 
BESCHRIJVING PROCES TIJDENS PROJECT D ~ 

SOORT PROCES KLANT (SOLUTION UNE) V Input Management 

Document Management & Enterprise Content Management 

Output Management 

SOORT SOLUTION DELIVERY PROCES V Consultancy 

Bestaande Oplossing 

Reguliere Oplossing 

Maatwer1< Oplossing 

NAAM KLANT D INFORMATIE KLANT D 
SOORT KLANT V Financiêle Instelling Mar1<eüng Services 

Telecom en Nutsbedrijf Drukkerij 

Non-profit Organisatie 

Industrie en Handel 

Digital Print Provider 

Reprografisch Bedrijf 

GEBRUIKTE HARDWARE V Printers 

VLV /LV 

MV 

HV 

VHV 

Kleur 

Poing (VHV+) 

GEBRUIKTE SOFTWARE V Countlogic 

DoeSetter 

Document Designer (eForms) 

Document Designer (Advanced) 

DocWOfks 

Dpconvert 

PreS 

Printshop Mail 

PRISMAarellive 

OPGELEVERDE DOCUMENTEN Programma van Eisen ~ 

Prijsopgave ~ 

BETROKKEN PARTIJEN 

Plan van Aanpak (gehele traject) ~ 
Systeem Definitie ~ 

Plan van Aanpak (implementatie) rL:J 

Naam D 
Functie V 

Naam D 
Functie V 

PROJECT BORDUURT VOORT OP ~ D 
OP DIT PROJECT WORDT VOORTGEBORDUURD IN ~ D 

D Beschrijvende tekst 

V "Look-up functie" 

0 Documenten (attachment) 

~ Unk naar ander Project 

PRISMAaudit 

PRISMAoffice 

PRISMAproduction 

PRISMAsatell~e (ERP) 

PRISMAsatellite (Office) 

PRISMAweb 

Scan2 Process 

Scan Suite 

Naam D 
Functie v 
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BIJLAGE 11 DEMAND SIDE PROJECTENDATABASE 

ZOEKFUNCTIE 

PROJECTNUMMER D 
STATUS PROJECT v Oriêntatiefase 

Onderzoeksfase 

Analysefase 

Ontwerpfase 

Implementatiefase 

Ondersteuningsfase (=afgerond) 

TREFV\OORDEN PROJECT D 
SOORT PROCES KLANT (SOLUTION UNE) V Input Management 

Document Management & Enterprise Content Management 

Output Management 

SOORT SOLUTION DEUVERY PROCES V Consultancy 

Bestaande Oplossing 

Reguliere Oplossing 

Maatwerk Oplossing 

NAAMKLANT D 
Marketing Services 

Drukkerij 

SOORT KLANT v Financiêle Instelling 

Telecom en Nutsbedrijf 

No!'l-profit Organisatie 

Industrie en Handel 

Oigital Print Provider 

Reprografisch Bedrijf 

GEBRUIKTE HARDWARE V Printers 

VLV I LV 

MV 

HV 

VHV 

Kleur 

Poing (VHV+) 

GEBRUIKTE SOFTWARE V CountLogic 

DoeSetter 

Document Designer (eForms) 

Document Designer {Advanced) 

DocWorks 

Dpconvert 

PreS 

Printshop Mail 

PRISMAanchive 

PROJECT BORDUURT VOORT OP (3+ D 
OP DIT PROJECT WORDT VOORTGEBORDUURD IN (3+ D 

D Beschrijvende tekst 

V ' Look-up functie' 

~ Documenten (attachment) 

(3+ Unk naar ander Project 

PRISMAaudit 

PRISMAoffice 

PRISMAproduction 

PRISMAsatellite (ERP) 

PRISMAsatell~e (Office) 

PRISMAweb 

Scan2 Process 

Scan Su~e 
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BIJLAGE 12 TOETSING ONTWERP AAN CRITERIA 

1. Maak onderscheid tussen de drie afzonderlijke delen van de Oplossingen: er is onderscheid 
gemaakt tussen kennis over het proces, de interne partijen en de technologische modulen. Echter is 
beargumenteerd aangegeven dat de nadruk van het ontwerp zich op de software modulen (ontwerp 1), 
op de samenstelling van alle modulen (ontwerp 11) en tenslotte op het proces van de projecten 
(ontwerp lil) richt. 

2. Zorg dat de kennis over de complexere modulen voor de complexere fasen is afgedekt: zoals bij 
ontwerp I duidelijk is geworden, heeft dit criterium zich vertaald dat de kennis (wat betreft de 
afZonderlijke modulen) over de softwaremodulen (welke de complexere modulen zijn) voor de 
onderzoeks-, analyse-, ontwerp- en implementatiefase (welke de complexere fasen zijn) gewaarborgd 
dient te worden. 

3. Zorg dat alle relevante partijen kennis kunnen inbrengen en gebruiken: wals naar voren is 
gekomen berust ontwerp I met name op de kennis van de system consultants en van de system 
engineers en ontwerp 11 en ontwerp lil op de kennis van alle betrokken partijen. Al deze partijen 
worden middels het ontwerp in staat gesteld om hun kennis in te brengen en om toegang te kunnen 
krijgen tot voor hen relevante kennis. 

4· Houd rekening met de bredere werkzaamheden van de werknemers: aan dit criterium is voldaan 
doordat zaken die besproken worden bij de ene groep werknemers, beschikbaar worden gesteld aan de 
andere groep. Zo hebben werknemers die op papier niet tot de ene groep behoren, toch toegang tot 
kennis over voor hun relevante zaken. Dit geldt wwel voor ontwerp I, ontwerp 11 als voor ontwerp 111. 

5. Zorg voor continue beschikbaarheid: de continue beschikbaarheid van de kennis wordt mogelijk 
gemaakt doordat de waarboring van de kennis met betrekking tot de modulen (ontwerp I) een Open 
Souree Model betreft, en dus voor iedereen ten allen tijde toegankelijk is. Het tweede deel van het 
ontwerp (de projectendatabase) is daarnaast ook continu beschikbaar. Tenslotte is de gecodificeerde 
vorm van de projectevaluaties als ook de video met de presentatie van de projectevaluaties ook 
beschikbaar (via de projectendatabase). 

6. Zorg voor motivatie en prikkeling van de gebruikers: door de verantwoordelijkheid van de kennis 
bij die mensen neer te leggen die er in de dagelijkse praktijk het meest mee te maken hebben en alleen 
eisen te stellen aan de output van deze kennis, laat je mensen vrij om de manier waarop zelf in te 
vullen (ontwerp 1). Dit zal de motivatie ten goede komen. Door daarnaast wél eisen te stellen aan deze 
output, prikkel je deze mensen om over deze zaken na te denken en om zo (onbewust) impliciete 
kennis uit te wisselen. 

7· Zorg voor voldoende draagvlak: aangezien er tijdens het algehele traject nauwe betrokkenheid met 
de medewerkers is geweest en er bij de definitieve creatie van het ontwerp gebruik is gemaakt van de 
feedback van de uiteindelijke gebruikers, is er voldoende draagvlak voor het ontwerp gecreëerd. 

8. Verander zo min mogelijk aan de huidige situatie: zoals naar voren is gekomen wordt er niet 
structureel aan de huidige organisatie veranderd. Er wordt enkel middelen verschaft om een project in 
het vervolg gemakkelijker in de markt te kunnen zetten. Wat betreft het 7S-model [Weggeman, e.a., 
1985] valt te stellen dat er met name aan de systemen kant veranderingen op zullen treden. Men 
maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van de in de organisatie aanwezige middelen (de 
kennisgroepen) en kan de realisatie van het ontwerp vanwege de kennis binnen de organisatie intern 
laten geschieden. 
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