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Abstract 

De opdracht luidde een "Management Informatie Systeem" te ontwerpen dat het Management Team 
van A.R.M. Autoleasing ondersteunt bij een betere stuurbaarheid en beheersbaarheid van de 
organisatie en haar bedrijfsprocessen. 

Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de behoefte aan managementinformatie en het 
identificeren welke systemen deze managementinformatie kunnen genereren. Dit resulteerde in 
identificatie en ontwerp van managementrapporten en de implementatie van een deel ervan in een 
Performance Dashboard Applicatie. 

Het project, en daarmee ook het voorliggende verslag, is onderbouwd met behulp van literatuur, 
welke terug te vinden is in de bijlagen . Om de redeneringen in deze rapportage beter te kunnen 
doorgronden zijn bovendien verwijzingen naar de betreffende bijlagen opgenomen. 
Voor de opzet van de onderzoeksstructuur wordt verwezen naar de gelijknamige paragraaf (biz. 12). 
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Management Summary 

This report describes the results of a graduation project as part of the Master study Industrial 
Engineering & Management Science, at the Department of Organisation Science and Marketing at the 
Eindhoven University of Technology. The project has been conducted at A.R.M. Autoleasing in Vianen 
which is part of the Kroymans Corporation. 

Organization Description 

Kroymans Corporation is a marketing, sales and distribution company with a focus on the European 
automotive markets. Kroymans has approximately 150 operating companies and employs close to 
4,000 people who generate gross annual sales in excess of EUR 2.0 billion. 

As an importer, Kroymans represents brands such as Cadillac, Corvette, Chevrolet US and HUMMER 
in Europe, SsangYong in the Benelux and Germany and Saab, Kia and Alfa Romeo in the 
Netherlands. Kroymans Corporation also imports and distributes car parts, accessories and 
equipment through its dealer network and third parties. 

In its capacity as a dealer, the Kroymans Corporation represents - in approximately 60 dealership 
locations spread out through the Benelux and Germany- brands such as Cadillac, Corvette, 
Chevrolet, Chevrolet US, HUMMER, Saab, Opel, Jaguar, Ferrari, Maserati, Ford, Land Rover, Kia, 
Suzuki, SsangYong, Aston Martin, Alfa Romeo, Nissan and Volvo. Its retail automotive business 
includes body repair shops and car rental agencies under the leading National brand in the Benelux. 

Kroymans Corporation also renders financial services. Its products comprise multi-branded and 
branded leasing, dealer financing, insurances and fleet management. A.R.M. Autoleasing, where the 
graduation project was performed, is part of this branch, called Kroymans Financial Services. 

Orientation Phase 

The goal in the orientation phase was to get the problem definitions and a temporary assignment 
formulation . The following problem definitions were determined : 

• No full control of the business caused by not having the relevant information; 
• No easy access to the relevant information. 

These problem definitions lead to the formulation of the temporary assignment: "Investigate the 
information needed for full control of the business and then model and implement a Management 
Information System (MIS), that makes access for relevant analyse and control information easy". 

Analysis Phase 

In the analysis phase it's important to look at the problem definitions from different angles, to 
investigate if these are the real problems. To investigate this, a couple of activities were performed: 

• Meetings with the problem owners; 
• Analysis of the actual IT-systems; 
• Analysis of the current management reports. 

The problem of no full control was analysed as follows: 
Existing management reports were discussed with the Management Team members. The current 
management reports show the actual results and some planned results of A.R.M. Autoleasing. Each 
Manager concluded that these reports were not detailed enough to fully control their business. 

Conclusions after analysing the existing management reports: 
• The contents of the reports are not detailed enough; 
• The details in the report do not cover all aspects of control of the business; 
• There is a lack of overview; 
• Report details are not available on demand; 
• There is no comparison possible between the different departments and labels. 
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After this analysis phase the final assignment was defined: 
• Part 1: 

"Specify what management information is needed at what level, to better control and 
forecast the business, and define which systems can support this need of information." 

• Part 2: 
"Define the necessary Data Architecture." 

• Part 3: 
"Implement the IT solution, the Management Information System, to make the essential 
information easy accessible." 

Design Phase 

In the design phase it's important that deciding the direction and the designing itself take place in 
steps and in a systematic way. The following actions were taken to come from the final assignment 
to a solution of the problems, A.R.M. Autoleasing is facing: 

1. Specify desired management information; 
2. Determine possible information sources; 
3. Match desires with possibilities; 
4. Find appropriate solutions that can be implemented. 

The desired management information was determined and prioritized, according to the level the 
management information will contribute to the managers' tasks. Different management levels have 
different requirements for management information. There are three possible sources of information: 
LeaseOffice (LOF), SuperOffice (SO) and Navision (Operating data systems within A.R.M. 
autoleasing). These information sources were investigated to find out which information they could 
deliver. The new Management reports were defined in templates and layouts for the future reporting 
system called Business Objects Performance Manager, because that will be the future of reporting at 
A.R.M. Autoleasing. These templates and lay-outs can be used in future to develop reports in the 
Business Warehouse when this is operational. Also the process owners were defined, the persons in 
the organisation who will be responsible for the creation and distribution of the reports to the right 
people. 

Conclusions and Recommendations 

The main conclusions of this research are: 
The Performance Dashboard will be the future of reporting at A.R.M. Autoleasing. It is a system built 
for reporting and will supply the users with the information they want, within seconds, at any time. 

The Management Team of A.R.M. Autoleasing will be in better control of the business, if all desired 
reports are implemented. They will receive hands-on, more accurate and more detailed management 
information, which will enable them to address business and growth opportunities, push the overall 
strategy to all regions, detect unwanted deviations and thereby will be able to derive corrective 
actions. 

Forecasting reliability will be improved when all the Region Managers update their SuperOffice 
Contacts each time necessary. Then, the Sales Manager will be able to forecast on basis of the right 
and accurate information. The Region Managers have to be told and/or trained in making forecasts 
on basis of the right information. 

The recommendations for the Analyse & Control System in short: 
• Evaluate the implemented reports; 
• Appoint a person within the organisation who will be responsible for reporting; 
• Train this responsible person; 
• Train the users, since data quality is of utmost importance for reporting; 
• Train the people who have to make forecasts in making forecasts in SuperOffice. 
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1 Organisatiebeschrijving 

Het doel van dit hoofdstuk is een beeld te geven van de organisatie, waar het afstudeerproject heeft 
plaatsgevonden. Als eerste zal globaal de overkoepelende Kroymans Corporation beschreven 
worden; ten tweede zal Kroymans Financial Services aan bod komen, waar A.R.M. Autoleasing een 
onderdeel van is. 

1.1 Kroymans Corporation 

Kroymans Corporation B.V., gevestigd in Hilversum, is een internationale marketing-, verkoop- en 
distributieonderneming. De activiteiten richten zich op de markten Automotive, Industrie en Financial 
Services. Kroymans Corporation heeft meer dan 150 werkmaatschappijen, verspreid over Europa, de 
Verenigde Staten en Azie. Bij Kroymans Corporation werken ruim 4.000 medewerkers die 
gezamenlijk een omzet genereren van meer dan 2,0 miljard euro. 

In de Automotive markt is Kroymans Corporation aanwezig 
met twee divisies: Import en Retail. De Importdivisie bestaat 
uit twee onderdelen: Cars en Parts. Cars importeert een 
aantal vooraanstaande automerken zoals Jaguar, Aston 
Martin, Saab, Cadillac, Corvette, Hummer, Alfa Romeo, 
Ferrari en Maserati, alsmede de Koreaanse merken 
SsangYong en Kia. Parts importeert en distribueert 
automotive-onderdelen en accessoires voor de pre- en after
market. 

Met haar Retaildivisie is Kroymans Corporation in deze markt 
vertegenwoordigd met meer dan 50 dealerbedrijven van de 
merken Opel, Saab, Cadillac, Corvette, Chrevolet, Ford, Land 
Rover, Jaguar, Ferrari, Maserati, Kia, en Aston Martin en een 
aantal schadeherstelbedrijven (Perfekta Autoschade). 
Daarnaast opereert Kroymans Corporation in de 
autoverhuurmarkt onder de internationaal bekende labels 
National Car Rental en Alamo Car Rental. 

KR.OY MANS COR.POR.ATION 

Figuur 1.1: Kroymans divisies 

In de Financial Services-markt is de Groep actief op het gebied van de financiele dienstverlening, 
zowel aan derden als aan gelieerde bedrijven. Tot de producten behoren universele leasing, 
merkgebonden leasing, dealerfinanciering, verzekeringen, wagenparkbeheer, verhuur, en 
schadeherstel voor personenwagens. Op dit moment heeft Kroymans Financial Services ruim 18.000 
auto's onder beheer. 

In de Industriele markt is Kroymans Corporation duidelijk aanwezig met haar Divisie Industry & 
Equipment, bestaande uit de Stokvis Equipment Groep, Thomassen Group en Stas. Deze 
werkmaatschappijen produceren, marketen, verkopen en leveren specifieke niche producten in 
diverse landen. De Stokvis Equipment Groep bijvoorbeeld verkoopt en distribueert hefbruggen en 
garage-equipment. 

Voor het organogram en grafische weergave van de divisies van de Kroymans Corporation zie 
bijlage 1. 

1.2 Kroymans Financial Services 

Kroymans Financial Services is de lease- & financedivisie van Kroymans Corporation. 
In het kort is de functie van Kroymans Financial Services: door bundeling van kennis, ervaring en 
volume een optimaal klimaat scheppen waarin de werkmaatschappijen ieder op eigen wijze groeien 
en commerciele kansen benutten. 
Kroymans Financial Services staat, met de organisaties die hiervan deel uitmaken, in de top 10 van 
autoleasemaatschappijen in Nederland. 
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Kroymans Financial Services bestaat uit drie belangrijke divisies te weten: 

Multibranded lease bestaande uit: 
A.R.M Autoleasing in Vianen, Nederland 
Directlease in Oldenzaal. Nederland 
Directlease in Antwerpen, Belgie 
Directlease in Meerbusch, Duitsland 
I&T Autolease in Antwerpen, Belgie 
Kroymans Autolease in Oirschot, Nederland. 

Branded lease bestaande uit: 
Alfa Romeo Lease 
Cadillac Financial Services 
Executive Financial Services 
KIA Financial Services 
Kroymans Dealer lease 
Saab Financial Services 
SsangYong Lease 

Alie te Vianen, Nederland. 

Finance & Insurance bestaande uit: 
ARMAC Assurantien 
ARMAC Finance 
A.R.M.-Stokvis Equipment Leasing 

Alie te Vianen, Nederland. 

Voor een grafische weergave van de divisies van de Kroymans Financial Services (KFS) zie bijlage 2. 

1.3 A.R.M. Autoleasing 

A.R.M. Autoleasing is onderdeel van Kroymans Financial Services (KFS) dat op haar beurt behoort tot 
Kroymans Corporation, zoals reeds beschreven. A.R.M. Autoleasing is tevens onderdeel van een 
Internationale Leaseorganisatie, International Fleet Services (zie bijlage 3). 

A.R.M. Autoleasing is een merk- en bankonafhankelijke leasemaatschappij. Het dienstenpakket 
beslaat praktisch alle terreinen, van volledige operationele leasing, open en gesloten calculatie, tot 
de meest basale financieringsvormen. A.R.M. Autoleasing leaset en financiert alle merken auto's aan 
zakelijke klanten; bovendien staat A.R.M. Autoleasing voor een kwalitatief hoogstaande 
d ienstverleni ng. 

Figuur 1.2 : A.R.M. in de vroegere jaren 

Niet alleen de historie maar ook de kracht van A.R.M. Autoleasing gaat terug tot eind 19e eeuw. Al in 
1881 hield de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij zich bezig met het zo snel en kostenefficient 
mogelijk mobiliseren van haar klanten. A.R.M. Autoleasing is nu al bijna dertig jaar actief als 
leasemaatschappij en dit uit zich in de kennis en kunde van haar medewerkers. Met deze ervaring op 
de Nederlandse leasemarkt is A.R.M. Autoleasing een betrouwbare partner gebleken met verstand 
van leasen. A.R.M. Autoleasing behoort namelijk al jaren tot een van de beste leasemaatschappijen 
van Nederland, zoals blijkt uit het Fleet management onderzoek dat Bureau Heliview jaarlijks 
uitvoert. 
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1.4 A.R.M. Autoleasing Missie en Strategie 

Leasemaatschappijen kampen met hetzelfde dilemma waar nieuwe auto's oak last van hebben: ze 
lijken qua techniek steeds meer op elkaar. Op zich is dat niet zo vreemd; leasemaatschappijen 
werken nu eenmaal met auto's. A.R.M. Autoleasing is ervan overtuigd zich op twee belangrijke 
punten te onderscheiden; 

• Kapitaal van de klant; 
• A.R.M. Autoleasing's menselijke kapitaal. 

De missie van A.R.M . Autoleasing is om met de persoonlijke benadering de relaties de juiste 
schaalvoordelen te kunnen bieden, met waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening. De 
strategie van A.R.M. Autoleasing is het "Total Mobility Concept". 
Dit gegeven, dat A.R.M. Autoleasing deel uitmaakt van de sterk automotive georienteerde Kroymans 
Corporation Groep, levert de klant direct voordeel op. Dit voordeel bestaat uit levering tegen 
uitstekende condities, schadeherstel, verhuur en financiering, kortom alles wat met automobiliteit te 
maken heeft. Dit stelt A.R.M. Autoleasing in staat de klant de maximale mobiliteit tegen minimale 
kosten te garanderen . 

Figuur 1.3: Total Mobility Concept van A.R.M. Autoleasing 

1.5 A.R.M. Autoleasing primaire proces 

Het primaire proces van A.R.M. Autoleasing staat helemaal in het teken van het product, de lease
auto; hier wordt alles om georganiseerd. Het is opgebouwd uit 3 fasen te weten: 

• Rijdend krijgen; 
• Rijdend houden; 
• Rijdend stoppen. 

Rijdend krijgen omvat het gehele proces om een leaseauto aan de man te brengen. Het betreft de 
acquisitie tot en met het contracteren. De afdeling Sales, met de bijbehorende subafdelingen, zorgt 
voor deze eerste fase in het primaire proces. 
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Rijdend houden is het proces om de auto op de weg te houden. Door middel van de afdeling 
Operations, met bijbehorende subafdelingen, warden faciliteiten geregeld zoals Tankpas, 
Onderhoudsbeurten, Winterbanden etc. Tevens kunnen hier verzekeringen afgesloten warden voor 
de betreffende leaseauto. 

Rijdend stoppen is het proces wat ReMarketing inzet, nadat het leasecontract is beeindigd of het 
maximale aantal kilometers is bereikt. De auto wordt uiteindelijk verkocht, teneinde geen leaseauto 
meer te zijn. 

Rijdend krijgen 

Figuur 1.4 : Primaire Proces van A.R.M. Autoleasing 

1.6 Organisatiestructuur A.R.M. Autoleasing 

Zoals beschreven bij het primaire proces wordt dit proces uitgevoerd door drie afdelingen, te weten 
Sales, Operations en ReMarketing. 
Omdat A.R.M. Autoleasing deel uitmaakt van Kroymans Financial Services warden enkele 
organisatie-eenheden 'gedeeld'. Dit zijn P&O, BEA (Bedrijfseconomische Afdeling) en !CT. Buiten de 
drie primaire afdelingen is er een afdeling Marketing en een financiele Controller van A.R.M. 
Autoleasing (op een gedeelde afdeling van Kroymans Financial Services). 

Directeur 

Secretaresse Directie & u----.... ---1 
Sales Assistente 

Figuur 1.5 : Organogram van A.R.M. Autoleasing 
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1. 7 Onderzoeksstructuur 

De structuur van dit afstudeeronderzoek is afgeleid van het tien-stappen-plan van Kempen en Keizer, 
(Piet Kempen, Jimme Keizer, 2006), dat terug te vinden is in bijlage 4. 

Er kunnen hierin vier fasen onderscheiden warden: 
• De orientatiefase, waarin de probleemdefinities en de tijdelijke opdracht gedefinieerd warden 

(de stappen 1 tot en met 3 van het tien -stappen-plan). 
• De analysefase, waarin de probleemdefinities geanalyseerd warden en de uiteindelijke 

definitieve opdracht wordt geformuleerd (de stappen 4 tot en met 6). 
• De ontwerpfase, waarin een oplossing van de opdracht wordt uitgewerkt (de stappen 7 tot en 

met 9). 
• De afrondingsfase, waarin het rapport afgerond wordt en de resultaten warden 

gepresenteerd (de stap 10). 

De eerste fase, de orientatiefase, is bedoeld om de zichtbare problemen te beschrijven, de 
bedrijfscultuur te ervaren en een idee te krijgen betreffende de omvang en impact van de opdracht. 
Deze orientatiefase wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

De analysefase, waarin het probleem geanalyseerd wordt en de definitieve opdracht door alle 
partijen vastgesteld wordt, wordt gepresenteerd in hoofdstuk 3. 

De ontwerpfase, waarin de uiteindelijke oplossing voor het vastgestelde probleem uitgewerkt wordt, 
wordt vervolgens in hoofdstuk 4 beschreven. 

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek voor de organisatie. 
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2 Orientatiefase 

In dit hoofdstuk warden de stappen een tot en met drie van het tien-stappen-plan van Kempen en 
Keizer (2006) gepresenteerd. Deze stappen kunnen samen gedefinieerd warden als de orientatiefase. 

2.1 Aanpak 

Het doel van de orientatiefase is het formuleren van de probleemdefinities en de voorlopige 
opdrachtformulering. Hiervoor zijn enkele vergaderingen belegd met de leden van het Management 
Team van A.R.M. Autoleasing waarbij de managementinformatieproblemen werden bediscussieerd. 
Gedurende deze vergaderingen werden enkele probleemdefinities opgesteld en werd er een 
voorlopige opdracht geformuleerd. Deze resultaten zijn in het Management Team besproken en, 
indien nodig, aangescherpt. 

2.2 Probleemomschrijving 

In deze eerste fase van het project laat A.R.M. Autoleasing onderzoek doen naar de interne 
behoeften aan managementinformatie. Het gaat daarbij om managementinformatie voor de Directie 
en de afdelingen Sales, Marketing & Communicatie, Operations, Finance, P&O en ReMarketing. 

Momenteel vindt elke maand rapportage plaats op basis van zogenaamde dashboards welke terug te 
vinden zijn in bijlage 5. Daarnaast zijn er nog vergelijkbare andere rapportages beschikbaar voor 
aanvullende analyses; een en ander is weinig of niet op elkaar afgestemd . Er is behoefte aan een 
meer eenduidige, ge'integreerde rapportagestructuur. Het genereren van de juiste 
informatie/rapporten vraagt nu bovendien nog te veel handmatige inspanning . 

Behalve het in kaart brengen van de wensen van de verschillende afdelingen is het ook belangrijk 
dat de eindrapportages een logische samenhang hebben; daar waar mogelijk en wenselijk moeten 
dwarsverbindingen mogelijk gemaakt warden. 

Zadra de behoefte in kaart is gebracht, dient in samenwerking met de IT afdeling en evt. 
toeleveranciers een geautomatiseerde oplossing gerealiseerd te warden. De functionele behoefte 
inventarisatie is daarbij de input en deze is bepalend voor de richting van de geautomatiseerde 
oplossing. 
Indien mogelijk zou A.R.M. Autoleasing de start van de implementatie van de oplossing graag binnen 
de afstudeerperiode zien. 

Op basis van de probleemomschrijving wordt de compacte probleemdefinitie gedefinieerd: De 
kwaliteit van de informatievoorziening over, en ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen is 
onvoldoende. Bovendien is de beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid van de informatie slecht. 

2.3 Opdrachtformulering 

De probleemdefinitie zoals door A.R.M. Autoleasing aangegeven is het onderzoeken van interne 
behoeften aan managementinformatie en het ontwikkelen en zo mogelijk (deels) implementeren van 
een geautomatiseerde oplossing, een Management Informatie Systeem (MIS). Het doel van dit 
Management Informatie Systeem is kwaliteit van de informatievoorziening over het bedrijfsproces. 
Voor een uitgebreide toelichting op de definities 'Management Informatie Systeem' (MIS) en 
'Management Control en Informatie', zie bijlagen 6 en 7. 
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3 Ana lysefase 

In dit hoofdstuk zullen de stappen vier, vijf en zes van het tien-stappen-plan van Kempen en Keizer 
(2006) uitgewerkt worden. De in de Orientatiefase ge"inventariseerde problematiek wordt nader 
onderzocht om te verifieren of deze daadwerkelijk 'het onderliggende probleem' vormt en vervolgens 
wordt een definitieve opdracht geformuleerd. 

3.1 Aanpak 

In deze fase is het van groot belang de problemen, gesteld bij de probleemomschrijving (paragraaf 
2.2), te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Hiervoor is de volgende opzet gemaakt: 

• Discussieren met de stakeholders van het probleem; 
• Analyse van de IT-systemen; 
• Analyse van de huidige managementrapporten; 
• Analyse van het voorspellingsinstrument; 
• Structuur van de gewenste managementrapporten. 

Praktijk 
Kennis van Managers 

Kennis van / in de branche 
Eigen kennis 

Theorie 
Kennis uit Literatuur 

Orientatiefase 

IST 

SOLL 

Analysefase 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .... Ontwerp 

Ontwerpfase 

Figuur 3.2 : Theorie- en praktijkgericht onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 1998) 

Aldus ontstaat een duidelijk beeld van de 'IST c.q. SOLL - situatie' voor A.R.M. Autoleasing. 
Op basis van de praktijkkennis en -ervaring van de Directie en de Managers van A.R.M. Autoleasing 
kan vervolgens in combinatie met de theorie en de kennis uit de literatuur een opzet gemaakt 
worden van het uiteindelijk 'ontwerp' en kan de migratieroute bepaald worden. 
Uit de wisselwerking tussen praktijk(-ervaring) en de theoretische kennis ontstaat een duidelijk beeld 
van de huidige (!ST) en de gewenste (SOLL) situatie. Dit resulteert uiteindelijk in een ontwerp 
waarin het beste van beide werelden zit. In bijlage 27 is detailinformatie opgenomen betreffende het 
ontwerp voor betere monitoring van de bedrijfsprocessen. 

Dit 'model', in combinatie met de aanpak om KPI's te (her-)definieren (zie bijlage 9) heeft tot een 
aanpak geleid, waarmee de Management Informatie van het Management Team completer is 
geworden en beter 'toegerust' om de bedrijfsprocessen te (kunnen) monitoren. 

3.1.1 Stakeholders van het probleem 

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met het managementteam om meer inzicht te krijgen in de 
problematiek waar zij tegenaan lopen. In deze gesprekken werd aangegeven welke informatie het 
Management Team had, en welke er werd gemist om het bedrijf beter te kunnen sturen c.q. 
verkopen beter te voorspellen. 
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3.1.2 De IT-systemen 

A.R.M. Autoleasing gebruikt verschillende IT systemen om het primaire proces mee te ondersteunen. 
Verschillende vergaderingen hebben meer inzicht gegeven welke IT systemen voor welke gebruikers 
in het bedrijf aanwezig zijn en met welk doel deze systemen er zijn. Zo is ook de toekomstvisie op 
het IT systeem besproken en werden de Management Rapporteringsystemen doorgenomen. 

3.1.3 Managementrapporten 

Gedurende vergaderingen met de verschillende Management Team leden is het volledige proces van 
rapporteren doorgenomen. De data van de huidige managementrapporten zijn uitgewerkt in een 
Unified Modeling Language (UML) Class Diagram om meer inzicht te geven in de huidige situatie. Bij 
dit project is gekozen voor UML omdat dit een wereldwijde standaard is voor de modelmatige taal; 
het is ontworpen om objectgeorienteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te 
kunnen ma ken. Een gedetailleerde uitleg van deze taal is te vinden in Bijlage 26 (bron: Wagner, 
2003). 

3.1.4 Het voorspellingsinstrument 

De huidige voorspellingsinstrumenten zijn geanalyseerd en nader toegelicht gedurende gesprekken 
met die managers die voorspellingen opmaken betreffende Sales en Rendementen. 

3.1.5 Structuur van de gewenste managementrapporten 

De gewenste managementrapporten zijn opgesteld aan de hand van een inventarisatie van de 
wensen van het Management Team. De architectuur is zichtbaar gemaakt met behulp van een 
Unified Modeling Language (UML) Class Diagram. 

3.2 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de activiteiten in de analysefase gepresenteerd en nader 
toegelicht; 

• Discussieren met de stakeholders van het probleem; 
• Analyse van de IT systemen; 
• Analyse van de huidige managementrapporten; 
• Analyse van het voorspellingsinstrument; 
• De structuur van de gewenste managementrapporten. 

3.2.1 Stakeholders van het probleem 

Informatie en informatiesystemen spelen een belangrijke rol in het besturingsproces van 
organisaties, het beleidsmakende proces en het besluitvormingsproces. Het Management Team is het 
deel van de organisatie, dat kan sturen zodat de organisatie de gestelde targets haalt. Wanneer er 
wordt gekeken naar het zogenaamde besturingsproces van de organisatie dan kan er een Control 
Cycle opgesteld worden, zie figuur 3.2 (pagina 16) volgens Prakken (2000). Deze Control Cycle heeft 
drie stadia; 

• Planning 
• Execution 
• Check-up 

In het Check-up stadium van de Control Cycle wordt de daadwerkelijke uitvoering binnen de 
organisatie vergeleken met de planning en targets van de organisatie. In geval van onacceptabele 
discrepantie moet het Management Team ingrijpen; 6f in het planningsstadium, 6f in het 
uitvoeringsstadium, 6f in beide. De term Control refereert hier aan het proces waar de verschillende 
stadia van de Control Cycle doorheen gaan, keer op keer. 
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Planning 

Execution Check-up 

Figuur 3.2 : Control Cycle (Prakken, 2000) 

Op dit moment zijn er managementrapporten aanwezig binnen A.R.M. Autoleasing. Echter, dit is niet 
de volledige informatie die het Management Team wil hebben. Nu de organisatie sneller moet kunnen 
reageren op de vraag van de markt is niet alleen informatievoorziening naar de klanten van belang, 
maar ook de interne sturingsinformatie die kan voortkomen uit een Management Informatie 
Systeem. Op dit moment is de organisatie in een stadium aangekomen dat een gefundeerd 
onderzoek de juiste informatiebehoeften van het Management Team in kaart moet brengen. 

De actuele situatie van managementrapporten en de bijbehorende Key Performance Indicators 
(KPI's; zie bijlage 9) zijn vele malen besproken met de verantwoordelijke manager. Deze 
maandrapporten werden alleen maar gestuurd om een vergelijk te maken tussen actuele cijfers en 
de vooraf gestelde targets. 

Deze vorm van rapporteren voldeed aan de verwachtingen; echter de beperkte toegankelijkheid en 
de hoeveelheid tijd om de juiste rapporten te maken zijn aanleiding geweest om naar een oplossing 
te zoeken, waarin meer gestructureerd de juiste informatie sneller boven water is te krijgen. 

Wanneer een maand afgesloten werd moest er voor het opstellen van een maandrapport eerst een 
rapport via een rapportagetool opgesteld worden. Echter, deze genereerde vaak niet de juiste 
gegevens waardoor handmatig narekenen noodzakelijk werd. Bovendien kon deze rapportagetool 
niet alle informatie in een keer uit het backbone systeem halen. Hierdoor ontstond een wirwar aan 
rapporten die uiteindelijk, na veel inspanning, allemaal gekopieerd moesten worden naar een Excel
file. In deze laatst genoemde Excel-file werden de juiste gegevens gekoppeld en werd er een rapport 
van gemaakt met enkele kengetallen en grafiekjes. 

3.2.2 De IT-systemen 

Binnen A.R.M Autoleasing, onderdeel van Kroymans Financial Services, zijn er meerdere IT-systemen 
waarmee gewerkt wordt. A.R.M. Autoleasing is zelf niet verantwoordelijk voor deze IT-systemen; dat 
is de ICT afdeling, een staffunctie die valt onder de verantwoordelijkheid van Kroymans Financial 
Services. Een overzicht van de verschillende IT systemen staat in tabel 3.1 (pag. 17). 

De PC's van de medewerkers zijn alle uitgerust met Microsoft Windows XP Professional en Microsoft 
Office 2002. 
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Er is een backbone systeem waar alle informatie betreffende de aangeboden diensten in opgeslagen 
wordt. Oat systeem is een voor de leasemarkt speciaal ontwikkeld pakket : LeaseOffice (LOF) van 
CoMaker. Hierin worden alle gegevens opgeslagen vanaf de uitgebrachte offertes tot en met het 
innamendossier van de auto. Alie informatie van wat er tussentijds gebeurt wordt opgeslagen in dit 
systeem. Enkele voorbeelden zijn boetes, reparaties, onderhoud en banden . 

Om uit dit backbone systeem informatie te halen is er een rapportagetool aanwezig, te weten 
Business Objects (BO). Dit is een tool welke communiceert door middel van een ' vertaa lslag ' 
(universe) met de data die opgeslagen staan in Lease Office (LOF). Hierdoor is het mogelijk 
rapportages te maken met de gegevens die opgeslagen zijn in LeaseOffice (LOF), afgezet tegen 
verschillende variabelen. 

Alie financiele gegevens worden opgeslagen in het Microsoft financieel pakket Dynamics Navision . Dit 
draait gescheiden van LeaseOffice (LOF). 

Het Customer Relation Management (CRM) pakket dat de afdeling Marketing en Communicatie 
gebruikt, tezamen met alle relatiebeheerders, is Superoffice (SO). Hierin worden alle gegevens 
opgeslagen die van belang zijn voor het contact met klanten en voor het potentieel aan nieuwe 
contracten . 

ITsysteem 
1 LeaseOffice (LOF) 

2 Business Objects (BO) 

3 Microsoft Dynamics Navision 
4 SuperOffice (SO) 

Tabel 3.1 overzicht IT-systemen bij A.R.M. Autoleasing 

3.2.3 Managementrapporten 

Functie 
Backbone systeem voor een totaal 
oplossing van een leasecontract 
Rapportage Tool 

Financieel Boekhoudpakket 
Customer Relation Management 
Pakket 

Afdelingen 
Sales, Operations, 
ReMarketing 
Directie, Sales, 
Operations, 
ReMarketing, 
Finance 
Finance 
Sales, Marketing 
en Communicatie 

Enkele gesprekken werden gehouden met de Bedrijfseconomische Afdeling (BEA) binnen Kroymans 
Financial Services (KFS). Deze afdeling heeft de functie om de leden van het Management Team 
binnen de Kroymans Financial Services Holding te voorzien van de door hen gevraagde informatie. 
Deze informatievoorziening vindt - 'in de t ijd gezien' - plaats op twee manieren, te weten de 
onmiddellijke (ad-hoc) methode en de periodieke verstrekking. 

De BEA is verantwoordelijk voor het maken van de juiste Business Objects (BO)-rapportages. Dit zijn 
de rapport-template-velden waarin de juiste data gelinkt worden na het updaten van een BO
rapport . Deze rapport-templates in BO worden door de BEA gebouwd en ondersteund. Dit is de 
periodieke manier van informatievoorziening. 

De onmiddellijke (ad-hoc) manier van informatievoorziening is wanneer er a la minuut contact is met 
de BEA en deze informatie direct afgegeven moet worden . Dit komt niet vaak voor, maar wanneer er 
de informatiebehoefte vanuit de organisatie is dan moet deze ook onmiddellijk en correct beantwoord 
worden. 

Het opzetten van een managementrapport 

De huidige managementrapporten beperken zich echter niet tot voornoemde rapporten. Voor de 
beeldvorming zijn in bijlage 5 de maandrapporten opgenomen zoals deze op dit moment worden 
opgesteld. Deze maandrapporten zijn zeer arbeidsintensief. Er moeten voor veel verschillende data 
verschillende rapporten opgesteld worden die gecombineerd in een Excel-file de juiste informatie 
weergeven. Uiteraard is dit pas het geval na intensieve controle, in de ju iste tijdsl ij n. 

Auteur ©: Gijs van der Wielen, afstudeerverslag Pagina 17 van 110 

A MEMIU. OP TH! lCR.OYMANS Gl.OUP 



De structuur van een managementrapport 

De maandrapporten kunnen beschreven worden aan de hand van een Class Diagram (bijlage 26), om 
niet alleen een beter inzicht te krijgen in hoe de rapporten samenhangen met verschillende 
afdelingen, maar ook in de bijbehorende Key Performance Indicators (KPI's) (zie figuur 3.3). 
De huidige rapporten zijn gebaseerd op Key Performance Indicators (KPI's). De rapporten laten de 
resultaten zien van deze KPI's van de afgelopen maand t.o .v. het target voor die maand. Het rapport 
wordt dus gerealiseerd vanuit een dynamische-data-omgeving waar eens per maand een rapport 
uitgehaald wordt, en een statisch deel, dat af en toe verandert wanneer er bijvoorbeeld nieuwe KPI's 
worden toegevoegd aan de structuur van een rapport. 

Dynamisch Sta ti sch 

Datum 

rapporteert Naam,__ _________________ ~ 

bestaat uit 

heeft 11 KPI 

~--------+--l-Naam 
-Formule 

1 . .* 
gebaseerd op 

1 .. * 
1 . .* 

A.R.M. Autoleasing Afdellng 

------+----__,-Naam 
-Manager 

1 . .* hoort bij 

Figuur 3.3: Class Diagram van de huidige Management Rapportages 

3.2.4 Het voorspellingsinstrument 

Binnen A.R.M. autoleasing wordt er een periodieke voorspelling gedaan wat de toekomst aan sales 
gaat brengen. Zo worden ieder jaar targets gesteld welke gehaald moeten worden. Vaak zijn dit 
verkoopaantallen, dus aantallen leasecontracten. 
Deze voorspelling wordt gemaakt aan de hand van inzichten en de resultaten uit het verleden. Echter 
niet op basis van gegevens uit de verschillende systemen. Het is en blijft kennis en handwerk van de 
manager Sales en de Rayon managers. 

Er kunnen aan de hand van de aanwezige data betere en nauwkeurigere voorspellingen gedaan 
worden. Dit omdat er in kaart gebracht kan worden welke aflopende contracten er zijn en welke klant 
meer aandacht moet krijgen om zo meer contracten na expiratie binnen te halen. Ook de 
acquisitieactiviteiten zijn goed in beeld gebracht binnen het CRM pakket LeaseOffice (LOF). Iedere 
Rayon manager maakt op basis van het contact een prognose voor het komende jaar. Hoeveel 
contracten kunnen er weggezet worden? Deze informatie kan een belangrijk hulpmiddel worden bij 
voorspellingen van het aantal contracten. 
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Uiteraard zijn er meerdere voorspellingen mogelijk. Er ontbreekt nu een duidelijke voorspelling welke 
auto welk rendement tot gevolg heeft. Dit kan natuurlijk ook zijn welke klant, of welke berijder levert 
welk rendement? Deze gegevens zijn te berekenen en dan is betere sturing mogelijk. Wanneer er 
beter gestuurd wordt met de data die aanwezig zijn dan kunnen voorspellingen gemakkelijker 
gemaakt worden binnen A.R.M. Autoleasing. 

3.2.5 Structuur van de gewenste Managementrapporten 

Het Management Team zou graag elk moment van de dag directe toegang willen hebben tot de 
actuele resultaten van hun afdeling. 
Per afdeling dienen deze resultaten dan gespecificeerd te zijn naar waar welke resultaten waar 
vandaan komen, welk rayon, welke klant, welke component, welke berijder etc. 

'Het ideale managementrapport' is gestructureerd in figuur 3.4 in een Class Diagram. Het vult 
daarmee het Class Diagram van figuur 3.3 aan met meer gedetailleerde informatie over de huidige 
resultaten. 

In de volgende hoofdstukken wordt gedefinieerd wat de leden van het Management Team precies 
willen zien in de rapporten en of dit te realiseren is, uitgaande van de huidige ICT omgeving en data. 
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Dynamisch Statisch 

rapporteert 

hoort bij 

bestaat uit KPI 1 .. • 

.------- ----------------+----t-Naam 

heeft 

Rayon Resultaat 

bestaat uit Klantsegment resultaat 

Klant Resultaat 1----'I'-~ 

Contract resultaat 

Component resultaat ,__, 1~~1~~1,_~1~--~1'~ 

bestaat uit .. 
Prognose Resultaat ,___~ 1~~1 ,_~ 

-per Component 

Figuur 3.4: Class Diagram van de gewenste managementrapporten 
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-Formule 

1 .. • 
gebaseerd op 

1 . .* 

A.R.M. Autoleulng Afdellng 
-Naam 
-Manager 

... 
hoort bij 

Rayon 

.. 
hoort bij 

Klantsegment 

hoort bij 
Klant 

hoort bij 
Contract 
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3.3 Diagnose 

Analyse Management Informatie 
De wensen en eisen van het Management Team zijn zeer belangrijk. Dit team moet de organisatie 
besturen om gestelde targets te halen. De huidige situatie is dat de informatie die zij krijgt, niet 
volledig of gedetailleerd genoeg is om het functioneren op grand van KPI's te beoordelen en 
eventuele stuurmaatregelen te treffen. Het Management Team moet beslissen welke informatie zij 
denkt nodig te hebben voor het besturen van de organisatie en voor het voorspellen wat er gaat 
gebeuren, naast de redenen waarom zij denkt dat nodig te hebben. 
De volgende stappen zijn doorlopen om de informatiebehoefte van het Management Team te 
analyseren en definieren: 

• Inventarisatie van informatie tijdens gesprekken met de leden van het Management Team 
over de wensen ten aanzien van de rapporten en de argumenten waarom. In enkele gevallen 
leidde dit tot het herdefinieren van de huidige KPI's (zie bijlage 9); 

• Inventarisatie van informatie met de Manager Sales over de behoefte aan informatie voor het 
maken van goede, betrouwbare voorspellingen; 

• Literatuurstudie over essentiele managementinformatie voor organisatiebesturing op 
verschillende managementniveaus. Deze literaire analyse van de verschillende vormen van 
prestatiemeetsystemen is terug te vinden in bijlage 10. 

Analyse Informatiebronnen 
Na het definieren van de informatiebehoefte van het Management Team werden de interne 
beschikbare systemen onderzocht, om na te gaan welke systemen de benodigde data voor 
managementbeslissingen zouden kunnen leveren. De ideale situatie zou zijn dat alle benodigde 
informatie in een oogopslag gezien kan warden. 
De volgende stappen werden doorlopen: 

• Analyse van LeaseOffice (LOF) 
• Analyse van Business Objects (BO) 

Deze analyses moesten inzicht geven in welke informatiesystemen de mogelijkheden bieden om de 
juiste informatie te kunnen verschaffen voor het opmaken van managementrapporten. 

Volgens Prakken (1997) is een systeem bestaande uit subsystemen, wat als doel heeft het 
Management Team van de gewenste managementinformatie te voorzien, een betere aanpak dan de 
klassieke aanpak van Olsen (1987), waarbij alle informatie uit een systeem gegenereerd moet 
warden. Dit laatste is namelijk te complex om te implementeren en uit te voeren. Het Analysis & 
Control System kan gezien warden als een systeem, opgebouwd uit verschillende (bestaande) 
subsystemen dat het Management Team voorziet van de gewenste managementinformatie, 
bestaande uit managementrapporten en voorspellingen. 

Organisaties moeten om zich te kunnen handhaven intern zo zijn ingericht en zo warden gemanaged, 
dat ze de omgevingsvariaties waarmee ze warden geconfronteerd kunnen verwerken. Het 
Management Team moet 'in- en externe verstoringen ' in het dynamisch evenwicht opvangen en 
moet daarbij ondersteund (kunnen) warden met een goed Management Informatie Systeem (MIS). 
Dit leidt tot de organisatie paradox; specialisatie en coordinatie vormen een essentieel geheel in die 
zin dat ze, om doelmatig en doeltreffend te zijn, elkaar nodig hebben. Het is ook een 
organisatieprincipe dat kan warden doorgevoerd; dat wil zeggen dat het verschijnsel bewust kan 
warden opgeroepen en consequent kan warden toegepast. Meer gedetailleerde informatie is terug te 
vinden in bijlage 8: De organisatie paradox; de dynamiek van de organisatie in relatie tot 
managementsturing van Kastelein (1990). 

De resultaten uit de analysefase leidden tot de volgende diagnose met betrekking tot de 
managementrapporten en de voorspellingen . 

Op dit moment is het Management Team van A.R.M . Autoleasing niet in staat om "te monitoren en te 
sturen" omdat; 

• zij niet over de juiste managementinformatie beschikt; 
• over bepaalde relevante sturingselementen zelfs helemaal geen informatie heeft; 
• de huidige informatievoorziening voor een belangrijk deel niet op het juiste 

aggregatieniveau, noch online beschikbaar is. 
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Het Management Team heeft geen detailinzicht in de resultaten. De 
managementinformatievoorziening kan niet 'on demand' en direct geraadpleegd en de informatie uit 
de bestaande rapporten is niet volledig genoeg om de onderneming mee te sturen. 

De voorspellingsinstrumenten voor aantallen en rendementen ontbreken in de huidige 
managementinformatiestructuur. Er kan nu dus geen gedetailleerd inzicht gegeven worden in welke 
aantallen en rendementen er gehaald (gaan) worden binnen de verwachte termijn van een maand of 
kalenderjaar. 

Een verdieping van de voordelen van verbeterde monitoring van bedrijfsprocessen is te vinden in 
bijlage 27. 

3.4 Definitieve opdracht 

Na deze analysefase is, in samenspraak met het Management Team van A.R.M. Autoleasing en mijn 
eerste begeleider van de Technische Universiteit Eindhoven, de volgende definitieve 
opdrachtformulering vastgesteld: 

• Deel 1: 
Definieer managementinformatie voor betere sturing van het bedrijf, en bepaal welk systeem 
deze informatievoorziening kan faciliteren. 

• Deel 2: 
Definieer Data Architectuur; waar is de sturingsdata te vinden . 

• Deel 3: 
Implementeer gewenste IT oplossing, om management sturingsinformatie direct beschikbaar 
te maken. 

Het aanleveren van de benodigde IT-tools, welke nodig zijn voor het project, gaat buiten de scope 
van dit project. A.R.M. Autoleasing zal dit deel zelf realiseren . 

Het afstudeerproject brengt de gewenste managementinformatie in kaart en realiseert de 
(deel)implementatie van het Analysis & Control System t.b.v. de afdeling Sales. Bovendien resulteert 
een stappenplan voor de verdere realisatie c.q. implementatie van dit 
managementinformatiesysteem binnen A.R.M. Autolease. 
Aldus wordt een 'chassis' vormgegeven, dat de overige afdelingen in staat stelt daar hun eigen 
gewenste functionaliteiten mee te combineren en/of af te stemmen. 
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4 Ontwerpfase 

In dit hoofdstuk worden de aanpak en de resultaten van de ontwerpfase gepresenteerd. Volgens 
Kempen en Keizer (2006) is het belangrijk dater een model aan de basis van de redenen staat, 
waarom de gekozen oplossing leidt tot het gewenste resultaat. 

4.1 Aanpak ontwerpfase 

De ontwerpfase komt overeen met de stappen 6, 7 en 8 van het tien-stappen-plan van Kempen en 
Keizer (2006). In deze fase is het belangrijk dat de beslissingen betreffende de richting en het 
ontwerp in systematische stappen gemaakt worden. Dit is een dynamisch proces waar de stappen uit 
het tien-stappen-plan elkaar overlappen. Deze stappen samen geven een beeld waar het uiteindelijke 
doel zich bevindt en hoe daar te komen. 

4.1.1 Vergelijken wensen en mogelijkheden 

Na de analyse van de informatiebehoefte van het Management Team moet dat vergeleken worden 
met de mogelijkheden die de informatiesystemen kunnen bieden. Wellicht is er een 
informatiebehoefte die met de huidige IT-systemen niet kan worden voorzien. Dit mogelijke verschil 
tussen informatiebehoefte en de beschikbare voorzieningen moet besproken worden binnen het 
Management Team, alvorens verdere stappen te ondernemen . 

4.1.2 De oplossing die ge·implementeerd kan warden 

Na vergelijking van de informatiebehoefte en de mogelijke informatievoorziening, moeten de 
accepteerbare alternatieve oplossingen gedefinieerd worden, wat resulteert in de gewenste 
managementinformatie voor de juiste mensen. Dit zal uitgewerkt worden in de volgende paragrafen. 

4.2 Resultaten 

In deze paragraaf worden de reeds besproken acties van paragraaf 4.1 uitgewerkt. De resultaten van 
het vaststellen van de benodigde managementinformatie en het vaststellen van de mogelijke 
informatiebronnen worden vergeleken met elkaar en er wordt een, voor alle partijen bevredigende 
oplossing gedefinieerd. 

4.2.1 Resultaten van de gewenste managementsturingsinformatie 

De resultaten van de managementsturingsinformatie worden in deze paragraaf nader uitgelegd. Ook 
wordt kort ingegaan op de daarbij gehanteerde modellen. Per manager zal uitgelegd worden hoe 
deze sturingsinformatie tot stand is gekomen. De modellen van de gewenste informatie zijn te 
vinden in de bijlagen 12 tot en met 18. 

Auteur © : Gijs van der Wielen, afstudeerverslag Pagina 23 van 110 

A M.IMUl. OP TH& (R.OYMANS Gl..OUP 



Koppeling van het Management Informatie Systeem aan het Business Plan 2007 

Balanced Scorecard 
De Balanced Scorecard (BSC), van Kaplan en Norton (1992), heeft zich ontwikkeld in het 
bedrijfsleven en was een reactie op de eenzijdige financiele sturing in bedrijven. Het traditionele 
accountingsysteem besteedde weinig aandacht aan het kwaliteitsniveau van goederen en diensten, 
noch aan de waardering van gemotiveerd en geschoold personeel, het belang van beheerste 
processen en het belang van tevreden en loyale klanten. Dergelijke "ongrijpbare" hoedanigheden 
hebben echter ook invloed op de (toekomstige) bedrijfsresultaten. 

De vier perspectieven van BSC zijn logisch van opbouw; ze dekken de meest relevante 
besturingsgebieden. De kracht van de BSC is echter dat binnen de hele onderneming dezelfde 
perspectieven warden gebruikt om van hoog naar laag doelstellingen te vertalen en te 
communiceren. De perspectieven zijn: 

• Het financiele perspectief; 
• Het innovatie- en leerperspectief; 
• Het proces perspectief; 
• Het klant perspectief. 

De targets en de strategie van A.R.M. Autoleasing zijn gekoppeld aan de perspectieven van de BSC, 
(zie figuur 4.2). De perspectieven van de BSC zijn eenvoudig te koppelen aan de gestelde targets 
binnen A.R.M. Autoleasing. Echter, in tegenstelling tot de theorie is het innovatie- en leerperspectief 
anders geplaatst. Binnen A.R.M. Autoleasing is het innovatie- en leerperspectief gekoppeld aan het 
aantal contracten en het rendement. De markt is snel; klanten zijn zich bewust van de concurrerende 
prijzen. In dit perspectief zijn door middel van innovaties en leerprocessen meer klanten te behouden 
en te winnen, wat resulteert in een beter rendement en meer contracten. Meer gedetailleerde 
informatie van de BSC is terug te vinden in bijlage 9. 

Het PBI-model 
Een model dat vaak met succes wordt gebruikt om tot een organisatie- en informatiesysteemontwerp 
te komen, is het zogenaamde PSI-model (Bemelmans, 1998). Hierbij staat de P voor (Primair) 
Proces, de B voor Besturing en de I voor Informatievoorziening. De grondgedachte achter het PBI
model is dat niet elke vorm van besturing past bij elke structuur van het te besturen proces. De B zal 
dus afgestemd moeten warden op de P. lets soortgelijks geldt voor de informatievoorziening, die 
afhankelijk is van zowel Pals B. Figuur 4.1 geeft een en ander zeer vereenvoudigd weer. In bijlage 
11 is een uitgebreide beschrijving van het PSI-model terug te vinden. 

Figuur 4.1: het PBI-model (Bemelmans, 1998) 

De behoefte aan sturingsinformatie voor het Management Team is op hoofdlijnen gedefinieerd met 
behulp van de gestelde targets in het Business Plan en met behulp van de bovengenoemde theorieen 
van de BSC en het PSI-model. Deze sturingsinformatie is gebaseerd op de 5 gestelde targets van de 
onderneming, zoals genoemd in het Business Plan. De Target-fields van A.R.M. Autoleasing zijn: 

• Contracten; 
• Rendement; 
• Kosten; 
• Efficiency; 
• Klanttevredenheid. 

Het aantal Contracten is gedefinieerd als het aantal auto's op de weg dat geleased wordt door 
klanten van A.R.M. Autoleasing. Het target, gesteld voor het kalenderjaar 2007, is 6.300 contracten; 
dat is een groei van 5% t.o.v. het kalenderjaar 2006. 

Het Rendement van A.R.M. Autoleasing is gedefinieerd als de opbrengsten minus de kosten, oftewel 
Operating Profit, Profit Before Tax (PBT). Het target voor het kalenderjaar 2007 is 2.425 K. euro. 

De doelstelling voor de totale algemene Kosten is dit kalenderjaar gesteld op 3.913 K. euro. 
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De Efficiency is gedefinieerd als het aantal contracten per voltijd werkende medewerker (fte). Voor 
het kalenderjaar 2007 is dit gesteld op 166 leasecontracten per 1 fte. 

Ieder kwartaal wordt er een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden onder grote en kleine 
klanten van A.R.M. autoleasing. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Integron, het 
klanttevredenheids-onderzoeksbureau, dat op haar beurt een aantal rapportcijfers geeft, per 
component van A.R.M. Autoleasing. Het totaalcijfer van het Klanttevredenheidsonderzoek vormt ook 
een target van A.R.M. Autoleasing; dit cijfer moet meer zijn dan een 7,9 gemiddeld, maar tegen het 
einde van het jaar 2007 moet dit in ieder geval een 8 zijn. 

- -

• . 
. . 
. -

Klant perspectief 

Figuur 4 .2 : KPI's van de gewenste managementrapporten i.c .m. de BSC theorie. 

Manager Sales 

Het dashboard van de manager Sales bevat sturingsinformatie voor het aansturen van de afdeling 
Sales, gebaseerd op de targets van A.R.M. Autoleasing. Sales heeft een directe invloed op het aantal 
contracten van A.R.M. Autoleasing. Zij halen immers de contracten binnen bij de klanten. 

De hier noodzakelijke sturingsinformatie komt uit 2 systemen, te weten LeaseOffice (LOF) en Super 
Office (SO). In LeaseOffice wordt alle informatie opgeslagen vanaf het moment dater offertes zijn 
uitgebracht. De informatie voor deze fase, het uitbrengen van offertes, wordt opgeslagen in Super 
Office, het CRM pakket van A.R.M. Autoleasing. In dit laatste systeem wordt een voorspelling 
gedaan, hoeveel auto's men verwacht te verkopen bij een potentiele klant, in een kalenderjaar. De 
rekenregels met betrekking tot voorspellingen worden nader uitgelegd in bijlage 22. 
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Voor de manager Sales is er vooral behoefte aan de juiste sturingsinformatie, met betrekking tot 
rendementen. Welke rendementen worden behaald op welke componenten en bij welke klanten in 
welk rayon? Deze informatie is essentieel voor sturing bij de afdeling Sales. Er kan met deze 
informatie beter gestuurd worden waar meer rendement te behalen valt, of waar helemaal niet. Ook 
kan inzichtelijk worden gemaakt welk klantsegment, welke klant of welk rayon het beste presteert 
qua rendement. Een doel dat tevens gerealiseerd kan worden is het met behulp van historische data 
berekenen van gebudgetteerde rendementen van nieuwe klanten. 

Buiten de rendementen zijn de aantallen die de afdeling Sales haalt, erg van belang. Voor de sturing 
zijn deze aantallen weer gespecificeerd in een vaste verdeling. Deze is samen met de Sales Manager 
opgesteld. Er worden verdelingen gemaakt tussen klanten, klantsegmenten en rayons. Iedere laag 
heeft zijn eigen dwarsdoorsneden, om inzichtelijk te maken welke aantallen er waar gehaald moeten 
worden . 

Deze aantallen contracten zullen verder geanalyseerd moeten worden naar nieuwe klanten, 
overnameauto's en de vervangingsgraad bij bestaande klanten. 

Het Sales Dashboard is duidelijk weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en treft u aan 
in bijlage 12. 

Manager Operations 

De manager Operations heeft andere doelstellingen dan de manager Sales. Uiteraard is dit te zien in 
het Dashboard voor de manager Operations. Het is bij deze afdeling niet van belang hoeveel 
contracten er worden binnengehaald. Deze afdeling heeft meer invloed op de kosten- en 
opbrengstenkant van A.R.M. Autoleasing, zoals gesteld in het Businessplan 2007. 

De verschillende afdelingen van Operations, namelijk Schade & Techn iek en Contractbeheer, moeten 
'aangestuurd' worden door middel van kosten en opbrengsten. De beheersing van de kosten bij de 
verschillende afdelingen van Operations is van belang voor het behalen van de zogenaamde 
afnamebonussen. Deze bonussen worden verstrekt indien er een minimale omzet bij een bepaalde 
leverancier wordt gehaald. Tevens wordt er veel gestuurd om de kosten te beperken en om meer 
omzet te genereren binnen de andere delen van de Kroymans Corporation. 

Aan de opbrengstenkant is het belangrijk om hercalculaties van contracten tijdig uit te voeren zodat 
er snel aanpassingen op contracten kunnen plaatsvinden met betrekking tot het indexeren van 
Reparatie Onderhoud en Banden (ROB) en de verhouding kilometer I looptijd . 
Sturing van huurauto's levert ook een beter rendement op, m.n. door de eigen huurvloot optimaal te 
benutten in plaats van deze bij derden te huren. 

Deze sturing heeft direct gevolgen voor het rendement van A.R.M. Autoleasing; immers de 
opbrengsten minus de kosten vormt het rendement. 

Buiten de directe sturing zijn er ook Key Performance Indicators (KPI's) opgesteld, die van belang 
zijn voor de controle van de interne processen. Om de efficiency te sturen wordt er gekeken naar 
diverse KPI's die signaleren wanneer er niet-reguliere zaken optreden. Bij deze 'Signalerings KPI 's' 
wordt er vooral gekeken naar Doorlooptijden (DLT) en de leeftijd van de facturen en rapporten. 

Het Operations Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en treft u aan in 
bijlage 13. 

Manager ReMarketing 

Ook de Manager ReMarketing is niet verantwoordelijk voor de aantallen contracten van A.R.M . 
Autoleasing. Net zoals de Manager Operations moet binnen deze afdeling gestuurd worden op kosten 
en opbrengsten. 

Wanneer een auto binnenkomt na de leaseperiode moet deze verkocht worden. De kosten die aan dit 
voertuig gemaakt worden alvorens deze te verkopen, dienen zo laag mogelijk te zijn. Dit begint al bij 
de transportkosten om het voertuig op te laten halen. Al deze kosten zullen zo laag mogelijk 
gehouden dienen te worden om het rendement te vergroten. 
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Uiteraard zullen de opbrengsten zo hoog mogelijk moeten zijn. Er is geen inzicht in waar deze 
opbrengsten het beste haalbaar zijn. De grootste opbrengsten komen voort uit het verkopen van de 
ex-lease auto's. Er wordt gestuurd op een telexwaarde, die deze auto's moeten halen. De 
telexwaarde is een autowaarde die gelijk gesteld is aan de markttaxaties door de Autotelex 
expertise. 

Tevens moet er inzichtelijk gemaakt warden welke auto 's waar de hoogste opbrengsten genereren . 
Ook moeten er innamenschades gemeld warden aan de klant, die na afloop van de leaseperiode nog 
aan hen doorberekend warden en dus nog een extra opbrengst genereren. 

Buiten de directe sturing zijn er ook Key Performance Indicators (KPI's) opgesteld, die van belang 
zijn voor de beheersing van de interne processen. Om de efficiency te sturen wordt er gekeken naar 
diverse KPI's die signaleren wanneer er niet-reguliere zaken optreden. Bij deze 'Signalerings KPI's' 
wordt er vooral gekeken naar Doorlooptijden (DL T) van de te verkopen objecten en de leeftijd van de 
facturen . 

Het ReMarketing Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en treft u aan in 
bijlage 14. 

Manager Finance 

De Manager Finance is de persoon van de (financiele) cijfers. De financien van A.R.M. Autoleasing 
moeten eenvoudig en inzichtelijk zijn, met alle gestelde financiele KPI's. Alie kosten en opbrengsten 
van de verschillende afdelingen komen uiteindelijk hier bijelkaar op het hoogste aggregatieniveau 
waardoor er aansluiting ontstaat tussen de verschillende afdelingen en de financiele . 

Het Finance Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en treft u aan in 
bijlage 15. 

Manager Marketing & Communicatie 

Op de afdeling Marketing & Communicatie hebben alle activiteiten invloed op de targets van A.R.M. 
Autoleasing, zoals vermeld in het Business Plan van 2007. Echter, een direct aanwijsbare relatie is 
moeilijk aan te geven. Dit, omdat er niet inzichtelijk is, welke bijdrage van Marketing nu direct terug 
te vinden is in welke target van A.R.M. Autoleasing. 

De manager van Marketing & Communicatie bezit een budget voor deze afdeling dat besteed wordt 
naar verhouding, om verschillende subdoelen te bereiken. Zo moet een deel bijdragen aan het 
bereiken van het target 'Contracten', een deel aan het target 'Rendement' en een deel aan het target 
'Efficiency'. Naast deze targets moet er ook een deel van het budget te herleiden zijn naar een 
bijdrage aan klantenbinding. 

Voor de manager zijn het inzichtelijk maken waar welke kosten aan bijdragen en hoe dit staat in 
verhouding met zijn budget, de belangrijkste sturingsinformatie-elementen van het dashboard. 

Het Marketing & Communicatie Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en 
treft u aan in bijlage 16. 

Klanttevredenheid 

Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) valt onder de verantwoordelijkheid van de manager 
Marketing & Communicatie. Het KTO wordt door het klanttevredenheidsonderzoeksbureau Integron 
ieder kwartaal gehouden om leerpunten voor A.R.M. Autoleasing tijdig te signaleren . 

De vragen die gesteld warden zijn opgesteld door de manager Marketing & Communicatie en 
Integron. Op deze wijze warden de verschillende afdelingen van A.R.M. Autoleasing beoordeeld op 
diverse vlakken van serviceverlening. 

Ook hier warden weer enkele doorsneden verwacht waardoor inzichtelijker wordt welk rayon, 
klantsegment of klant het beter doet dan andere. Dit is belangrijke sturingsinformatie; de klanten die 
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tevreden zijn zullen eerder voor nieuwe contracten zorgen, dan de niet tevreden klanten . Sturing zit 
voornamelijk in het nog meer tevreden stellen van de klanten. 

Integron stelt ieder kwartaal een rapport op dat via een 'web portal applicatie ' beschikbaar is voor 
A.R.M . Autoleasing. 
Het Klanttevredenheid Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en treft u 
aan in bijlage 17. 

Manager Personeel & Organisatie 

De manager Personeel & Organisatie heeft duidelijk sturingsbehoefte aan twee targets, in 
overeenstemming met aan die van A.R.M. Autoleasing: dat zijn de kosten en de efficiency. 

De kosten zijn gespecificeerd in het Dashboard van de Manager P&O . Er wordt inzichtelijk gemaakt 
welke kosten gemaakt worden door de afdeling P&O en welk "oormerk" dit moet krijgen. 

Efficiency van A.R.M. Autoleasing staat in direct verband met de tevredenheid van de medewerker 
c.q. verzuim en verloop . Om dit inzichtelijk te maken worden ook hier enkele doorsneden gemaakt, 
zodat een en ander makkel ijker aanwijsbaar wordt. 

Opleidingsn iveau en opleidingskosten hebben een direct verband met elkaar. Wanneer er meer aan 
opleidingen wordt uitgegeven zal er een beter gemiddeld opleidingsniveau binnen A.R.M. Autoleasing 
zijn en hiermee zal de efficiency normaal gesproken verbeteren. Uitgangspunt daarbij is, dat mensen 
die meer verstand van zaken hebben sneller en beter de juiste dingen kunnen afhandelen . 

Het P&O Dashboard is weergegeven aan de hand van een UML-architectuur en is terug te vinden in 
bijlage 18. 

4.2.2 Resultaten van de mogelijke informatiebronnen 

Analyse van LeaseOffice (LOF) 

LeaseOffice is het BackOffice systeem van A.R.M. Autoleasing en van de andere collega
leasemaatschappijen ender Kroymans Financial Services. LeaseOffice is een moderne en bewezen 
oplossing, die ondersteun ing biedt aan de volledige levenscyclus van een leasecontract; vanaf het 
eerste contact met de klant tot aan de verkoop van het object. 

Er zijn dus erg veel data aanwezig binnen het pakket LeaseOffice (LOF). Deze databasestructuur 
bestaat uit meer dan 500 tabellen met daarnaast nog circa 200 codetabellen. Dit komt doordat 
LeaseOffice is uitgenormaliseerd. Dat wil zeggen: wanneer er meerdere gegevens over iets worden 
bijgehouden, deze dan altijd in een nieuwe tabel staan. Bovend ien is het van belang voor de 
databasestructuur dat er veel tabellen zijn met periodiciteit. Een voorbeeld hiervan is de prijs met 
een gedefinieerde ingangsdatum. 

In bijlage 19 is een deel van de data dictionary opgenomen. Hierin staan per tabel alle velden van de 
database. 
De Syntax van LeaseOffice (de exacte definitie van de volgorde waarin de onderdelen van het 
programma elkaar op mogen volgen) is van belang om te weten welke informatie waar staat. 
Bovend ien bepaalt de juiste interpretatie van de Syntax tevens wat er bedoeld wordt met de 
definitie. De weergave binnen LeaseOffice Syntax ziet er als volgt uit: 

• database.tabel.veld 
Voorbeeld: 

• !of.rel.nm 
• lof.adres.plaats 

• Afhankelijk van gebruik is aanduiding van tabel: 
database.tabel (bijv. lof.adres) 
tabel (bijv . adres) 

• Afhankelijk van gebruik is aanduiding van veld: 
database.tabel.veld (bijv. lof.adres.plaats) 
tabel.veld (bijv. adres.plaats) 
veld (bijv. plaats) 
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De databasetabellen en -velden hebben onderling diverse relaties. Om een du idelijk beeld te kunnen 
krijgen, hoe deze relaties zijn opgebouwd, moeten de re latiedefinities eenduidig gedefinieerd zijn. 
Binnen LeaseOffice zijn de relaties als volgt gedefinieerd : 

• Sa men hang tussen tabel 1 en tabel2 
Tabel1.tabel2 = tabel2.inr 
Voorbeeld: samenhang tussen lctver en rel 

• lctver.rel = rel. inr 
• Soms in veldnaam ook een rolnaam 

Bijvoorbeeld: als er meerdere verwijzingen zijn van de ene tabel naar een andere 
• Tabel1.tabel2_rol = tabel2.inr 

Voorbeelden : 
• lctver.rel = rel.inr (lessee) 
• Lctver.rel_tkoop = rel.inr (terugkooprelatie) 

Binnen de LeaseOffice database zijn er meer dan 500 tabellen en nog veel meer velden. Wanneer de 
belangrijke velden inzichtelijk gemaakt zijn, is zoeken door de database makkelijker. De binnen 
LeaseOffice belangrijke algemene tabellen en velden zijn: 
Tabellen: 

• admin (adm inistratie) 
• lbl (label) 
• icode (interne codetabel) 
• file (tabel) 
• filstat (status tabel) 
• stathis (statush istorie) 
• muthis (mutatiehistorie) 
• usr (gebruiker) 
• prm (parameter) 

Velden: 
• inr (intern nummer, unieke primaire sleutel) 
• afk (zoekcode) / snr (sorteringnummer) 
• nm (naam) 
• begindat (beg indatum) 
• einddat (einddatum) 
• adm in (administratie) 
• usr (gebruiker / mutatie door) 
• mutdat (mutatiedatum) 

LeaseOffice is een oplossing die ondersteuning biedt aan de volledige levenscyclus van een 
leasecontract; vanaf het eerste contact met de klant tot aan de verkoop van het object. Uiteraard 
moet dit zichtbaar zijn in de database. Dit is gedefinieerd als de flow van LeaseOffice : 

• calc (calculatie) 
• offerte (offerte) 
• opdr (opdracht) 
• lctr/lctver (leasecontract(versie)) 
• bestel/bestrg (bestelling/-regel) 
• glev/glevrg (levering/-regel) 
• obj (object) 
• objvk ( objectverkoop) 
• lcteind (leasecontracteindafrekening) 
• lctrokv (OKS-verrekening leasecontract) 
• okspaf (periodieke OKS-afrekening) 

Voor een beheersbaar Management Informatie Systeem zijn de belangrijke databasetabellen en -
velden van belang voor het verkrijgen van de informatie. Niet alle hierarchisch lage databasevelden 
moeten genoemd worden. Hieronder staan - per onderdeel - de belangrijkste tabellen waaruit de 
benodigde informatie gehaald kan worden. 

Calculeren en Offreren: 
• calc (calculatie) 
• offerte (offerte) 
• opdr (opdracht) 
• cpmset (calculatieparameterset) 
• cpmniv (scherpteset, calculatieparameterniveau) 
• relpar (relatieparameterset) 
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Calculatie is opgeslagen in: 
• calc (calculatie) 
• clcacc (accessoires bij calculatie) 
• clcadst (aanvullende diensten bij calculatie) 
• clcafl (afleverkosten bij calculatie) 
• cleaver (aanvullende verzekeringen bij calculatie) 

Offerte is opgeslagen in: 
• offerte ( offerte) 
• offclc (calculaties die geoffreerd zijn) 

Leasecontract 
• lctr 
• lctver 
• lctopbr 
• lctkstn 
• objber 
• objinz 

(leasecontract) 
( leasecontractversie) 
(leasecontractopbrengsten) 
( leasecontractkosten) 
( objectberijder) 
( objectinzet) 

Belangrijk is dat een leasecontract opgeslagen is in verschillende tabellen: 
• lctr (leasecontract) 
• lctver (versie, wijzigingsvoorstellen, enz. van leasecontract) 
• lctacc (accessoires bij leasecontract) 
• lctadst (aanvullende diensten bij leasecontract) 
• lctafl (afleverkosten bij leasecontract) 
• lctaver (aanvullende verzekeringen bij leasecontract) 

Kosten en opbrengsten: 
• opbrsrt ( opbrengstsoort) 
• kstnsrt (kostensoort) 
• objopbr (opbrengsten van object) 
• objkstn (kosten van object) 
• lctopbr (opbrengsten van leasecontract) 
• lctkstn (kosten van leasecontract) 
• bctopbr (opbrengsten van brandstofcontract) 
• bctkstn (kosten van brandstofcontract) 
• vctopbr (opbrengsten van verhuurcontract) 
• vctkstn (kosten van verhuurcontract) 

Brandstof: 
• bctr 
• bctbpas 
• bctopbr 
• bctkstn 
• bctrpvs 
• bctrafr 
• bsfrg 
• isbs 

Facturen: 

(brandstofcontract) 
(koppeling brandstofcontract en brandstofpas) 
(opbrengsten van brandstofcontract) 
(kosten van brandstofcontract) 
(periodiek brandstofvoorschot van brandstofcontract) 
(brandstofafrekening van brandstofcontract) 
(bra ndstoffactu u rregel) 
(inkoopspecificatie brandstof) 

• ikfk (inkomend factuurregister) 
• ikfk (header) 
• ikfkbtw (BTW-regels) 

Overnemen, splitsen in: 
• adstfk/adstfrg (aanvullende dienstfactuur-regel) 
• assfk/assfrg (assurantiefactuur-regel) 
• bsfk/bsfrg (brandstoffactuur-regel) 
• hsbfk/hsbfrg (HSB-factuur-regel) 
• inkfk/inkfrg (object)inkoopfactuur-regel) 
• pvb (proces verbaal-regel) 
• robfk/robfrg (ROB-facturen-regel) 
• shonor (honorering-regel) 
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Analyse van Business Objects (BO) 

Met de rapportageoplossingen van Business Objects kunt u gegevens opmaken, opvragen en binnen 
en buiten de organisatie als informatie aanbieden. De reporting tool Business Objects wordt in een 
package deal mee verkocht bij het BackOffice systeem LeaseOffice. De LeaseOffice overzichten zijn 
niet aan te passen door de gebruiker, noch qua inhoud noch qua lay-out. 

De toegevoegde waarde van Business Objects is als volgt samen te vatten: 
• Het reduceren van benodigde kennis van het LeaseOffice-datamodel door Universe, waarin 

relaties al zijn opgenomen en velden zijn vertaald naar voor de gebruiker begrijpelijke 
begrippen; 

• Mogelijkheden bieden tot gebruik van dynamische gegevenselementen (bijvoorbeeld 
boekwaarde op peildatum); 

• Beheersbaarheid en beveiliging: mogelijkheden om de rapporten gecentraliseerd aan te 
maken en middels autorisatie aan eindgebruikers te verstrekken; 

• De open architectuur: meerdere (soorten) databases en meerdere databronnen op een 
rapport; gegevens uitwisselbaar met bijvoorbeeld Microsoft Excel. 

Business Objects (BO) heeft verschillende views die passen bij verschillende gebruikers. Tevens zijn 
daarbij de mogelijkheden van Business Objects (BO) afgeschermd, zodat alleen de gerechtigde 
gebruiker de juiste handelingen kan doen. De verschillende views zijn: 

• InfoView: Rapporten genereren, bekijken en printen. 
• Reporter: Rapporten definieren en parameteriseren. 
• Explorer: Analyses maken (leasecontracten benaderen met een andere invalshoek). 
• Designer: Definieren van Universes. 
• Supervisor: Regelen autorisatie rondom Universes, rapporten en functionaliteit. 

In figuur 4.3 is schematisch een overzicht gegeven van de relaties tussen de data uit LeaseOffice, de 
vertaalslag van de Universe, de rapportage tool Business Objects en de eindgebruikers. 

LeaseOffice 

Query panel 

Eindgebruikers 

Figuur 4 .3: Schematisch overzicht van de relaties tussen LeaseOffice, Business Objects en eindgebruikers 
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Een Universe is een "semantische laag". Deze vertaalt de technische structuur van de databases naar 
een logische structuur middels objecten en klassen. Objecten zijn voor de eindgebruiker herkenbare 
begrippen, bijvoorbeeld: Leasecontract, Kenteken, # Leasecontracten, enz. Klassen zijn voor de 
eindgebruiker herkenbare groepen van bij elkaar horende gegevens, zoals bij het object 
Leasecontract de klassen Leasecontractnummer, Looptijd, etc. Uiteindelijk zijn al deze herkenbare 
objecten en klassen te sorteren met behulp van Condities, waaraan voldaan moet worden. Condities 
zijn voor de eindgebruiker herkenbare filters, bijvoorbeeld uit leasecontracten het aantal lopende 
leasecontracten. 

Binnen Kroymans Financial Services zijn 7 verschillende Universes gedefinieerd, te weten: 
1. Bestellen en Inkopen (LOFBENI) 

Bestelling 
Levering 
Inkoopfactuur 

2. Commercieel (LOFCOM) 
Relaties (Contactpersonen, Kredietbesluiten, Mantelovereenkomsten, enz.) 
Calculaties 
Offertes 
Opdrachten 
Prijsl ijsten 

3. Contract en object (LOFCON) 
Brandstofcontracten 
Leasecontracten 
Objecten 

4. Facturen (LOFFACT) 
Boekingen 
Inkomend factuurregister 
Inkoopfacturen (Assurantie, object, brandstof, HSB, enz.) 
Verkoopfacturen 
Doorbelasti ngen 
Vooruitbetaalde bedragen en vrijval 

5. Processen-verbaal (LOFPVB) 

6. ROB en Schade (LOFROB) 
ROB-meldingen en -facturen 
Schadegevallen, -claims, -kosten en -honoreringen 

7. Verhuurcontract (LOFVCTR) 

Om een goed beeld te kunnen geven van alle objecten en klassen binnen de LeaseOffice omgeving, 
gerapporteerd door Business Objects, is er in bijlage 19 een overzicht te vinden met alle objecten en 
klassen. Deze zijn handmatig verworven uit de verschillende Universes en de databasetabellen en -
velden. 
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4.2.3 Resultaten van wensen vergeleken met de mogelijkheden 

Het zal duidelijk zijn dat een goed pakket zoals LeaseOffice, dat ondersteuning biedt aan de volledige 
levenscyclus van een leasecontract, dus vanaf het eerste contact met de klant tot aan de verkoop 
van het object, alle gewenste informatie in zich kan hebben . Alie databasevelden zijn beschikbaar, 
zoals allemaal te vinden in bijlage 20. Maar zijn al deze velden ook ingevuld? Helaas is het antwoord 
daarop nee. 

Er zijn verschillende behoeften aan sturingsinformatie, waarvoor de data ontbreken. De 
databasevelden ervan zijn leeg, terwijl er wel gegevens opgeslagen kunnen warden. Belangrijke lege 
velden zijn o.a. de transportvelden binnen LeaseOffice en de branchegegevens (eventueel direct in te 
laden met een KvK-koppeling). Sturing op doorlooptijden van transport en verkoopsturing op 
branche zijn erg belangrijk bevonden. 

Uiteraard zijn deze situaties vrij snel op te lossen door betere kennisgeving over welke velden 
ingevuld moeten warden ten einde de sturingsinformatie compleet te maken. 

Een probleem van grotere aard is het probleem met betrekking tot de infrastructuur van de ICT 
omgeving. De huidige structuur, als vereenvoudigd model, is weergegeven in figuur 4.4. 

lnfrastructuur ICT BO 5.X 

u 
n 
i 
v 

LOF e 
r 
s 
e 

Co-M 

ICFS 

Rapporten 

BO 5.X 

BO 5.X 

Figuur 4. 4 : Schematisch overzicht huid ige ICT structuur met BO versie 5.X 

De intelligentie en de logica van het hele rapportagesysteem zit in de berekeningen van de 
rapportages, die gemaakt zijn in Business Objects 5.X (BO 5.X). De LeaseOffice (LOF) Database is 
een gesloten database waarvoor de Universe verklaart waar welke data te halen zijn. 

Een eventuele Topapplicatie, voor het genereren van Management Dashboards met 'een druk op de 
knop', werkt niet direct op de LOF database. Deze zou wel kunnen werken, wanneer de Universe van 
LeaseOffice in de juiste informatie voorziet; echter deze doet dat niet. Een wijziging van 
infrastructuur is dus noodzakelijk; zie de gewenste ICT architectuur in de volgende paragraaf. 
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4.3 De oplossing 

Om een aansluiting te maken met een TOP-applicatie (bijvoorbeeld Performace Manager van 
Business Objects) moet er een data warehouse infrastructuur komen. Dit is noodzakelijk zodat de 
juiste gegevens altijd uit de juiste Universe gehaald kunnen worden. Zie voor de architectuur figuur 
4.5. 

Alie Performance Managementsystemen die bekend zijn hebben behoefte aan continu beschikbare, 
eenduidige data. Binnen Kroymans Financial Services zullen er meer voordelen ontstaan bij invoering 
van deze infrastructuur: 

• Consistente, eenduidige en uniforme output; 
• 'Corporate wide ' definities, resultaten en gebruik; 
• Aanzienlijke kostenreductie (m.b.t. maandafsluiting); 
• Hoge productiesnelheid I snelle levering; 
• Mailbare managementrapporten (vergroten klanttevredenheid). 

BO S.X 

LOF 

/dag 

/wk 

/mnd 

lnfrastructuur ICT DWH-PM 

BO 

DI 

DWH 

v 
e 
r 
s 
e 

BO XI 

Figuur 4.5 : Schematisch overzicht ICT infrastructuur data warehouse 

Verklarende woordenlijst behorende bij figuur 4 .5: 

LOF: 
Co-M: 
KFS : 
BO DI: 
DWH : 

LeaseOffice Data in gesloten Progress database 
Un iverse van Co-Maker 
Universe deel gemaakt door ICT van Kroymans Financial Services 
Business Objects Data Integrator 
Data warehouse is een database waarin data uit verscheidene operatieve 

Data mart : 
systemen worden gedupliceerd om in dit gecombineerde gegevenspakhuis analyses uit te voeren . 
Verzamel ing van gegevens, vergelijkbaar met een data warehouse, maar 

BO 5.X: 
BO XI : 
BO PM: 
DB PM : 

meestal met een kleinere hoeveelheid aan gegevens en vaak ingericht voor 
een specifiek doel. 
Business Objects versie 5.1.8 (op dit moment gebruikt binnen Kroymans Financial Services) 
Business Objects versie XI (nieuwste versie van BO) 
Business Objects Performance Manager (dashboard tool) 
Database van de Business Objects Performance Manager 
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Uiteraard zal het Analysis & Control System alleen een alles omvattend systeem kunnen zijn indien 
aan alle randvoorwaarden is voldaan, dus zoals reeds genoemd in paragraaf 4.2.3, aan alle 
procedurele en administratieve aanvullingen op de huidige werkwijze, samen met deze genoemde 
ICT infrastructurele wijzigingen. 

Helaas is de realisatie van dat alles omvattende Analysis & Control System tijdens de 
afstudeerperiode niet mogelijk. Het opzetten van een data warehouse met de reeds genoemde 
hoeveelheid databasetabellen en velden neemt daarvoor teveel tijd in beslag. Binnen Kroymans 
Financial Services is een vacature ontstaan voor een IT specialist die dit data warehouse gaat 
opbouwen. Tot die tijd wordt er een tussenoplossing gebouwd wat de functionaliteit van het systeem 
onderbouwt en bovendien bij de uiteindelijke implementatie veel werk bespaart. 

Overigens is de 'in kaart gebrachte' Management Sturingsinformatie behoefte voor het bouwen van 
het data warehouse een zeer positieve factor. Wanneer men weet wat er aan informatie uit moet 
komen is het eenvoudiger om de dataschillen van het data warehouse op te bouwen. 

Tussenop/ossing 

Omdat de directe online data requests via een data warehouse nog niet mogelijk zijn, wordt er aan 
een tussenoplossing gewerkt die wel de meeste functionaliteiten kan bezitten mits handmatig 
ingevoerd. In de ideale situatie wordt de database van de Performance Manager automatisch gevuld 
met de sturingsdata gedefinieerd in de Manager Architecturen. Dit wordt dan separaat opgeslagen 
binnen een SQL database; zie bijlage 21 voor de specifieke SQL structuur. 

In de tussenoplossing is dat helaas niet automatisch mogelijk, vanwege het ontbreken van een data 
warehouse waar de gevraagde data direct klaar staan. Er moet dus een handmatige slag gedaan 
worden om de juiste data in de SQL server van de Performance Management tool te krijgen. Er is 
gekozen voor een handmatige slag om met behulp van huidige bestaande en nieuwe BO rapportages 
de juiste sturingsdata op te halen. Door deze data te kopieren in een nieuw gemaakte Excel 
standaard, kunnen deze ingeladen worden in de SQL server. 

Het voordeel hiervan is dat de gevraagde sturingsinformatie beschikbaar wordt binnen de SQL server 
omgeving van de Performance Management tool. Deze sturingsinformatie is dan opgeslagen binnen 
een separate database waardoor er ook historie opgebouwd wordt. Hierdoor kunnen er analyses 
gemaakt worden, ook al in deze tussenoplossing. 

Een ander groot voordeel is dat de gewenste targets ingevoerd kunnen worden in de Performance 
Management tool. Deze handmatige klus hoeft dan niet naderhand nogmaals gedaan te worden. Ook 
de lay-out en het ontwerp van de verschillende dashboards kan zo reeds gemaakt worden. 

Bovendien wordt alvast onderzocht hoe bestaande systemen aangesloten kunnen worden op deze 
Performance Management tool. Het CRM pakket SuperOffice zal met behulp van rekenregels en 
koppelingen data binnen beide SQL databases kunnen uitwisselen. Deze data kunnen met behulp van 
rekenregels als een forecasting instrument gebruikt worden. In het CRM pakket staan namelijk alle 
potentiele klanten, welke weer resulteren in aantallen offertes die uiteindelijk resulteren in 
contracten. Deze rekenregels met betrekking tot het voorspellingsinstrument zijn uitvoerig 
behandeld met de verschillende Rayon managers van A.R.M. Autoleasing, zodat het een reele 
betrouwbare voorspelling is. Dit is nader toegelicht in bijlage 22. 
Een ander bestaand systeem dat ge'integreerd moet worden is het klanttevredenheidsonderzoek. In 
de tussenoplossing is nog te volstaan met een import van een Microsoft Excel-file op diverse 
niveau 's binnen A.R.M. Autoleasing. Echter, ook voor de toekomst geldt dat dit automatisch moet 
gaan. De mogelijkheden voor een automatische XML of ftp oplossing worden door A.R.M. Autoleasing 
en Integron bekeken. 

Wanneer de tussenoplossing werkend is, wordt het eenvoudiger om de uiteindelijke situatie, dus het 
data warehouse en de Performance Management tools, op elkaar aan te laten sluiten. 

Aldus resulteren onder andere de volgende dashboards, als onderdeel van het Analysis & Control 
System. Figuren 4.6 tot en met 4.9 zijn screenshots van het deels ge'lmplementeerde dashboard van 
Sales. 

Deze zijn opgebouwd met behulp van de data architectuur van de Manager Sales uit bijlage 12. De 
screenshots zijn gemaakt met de op het moment beschikbare data. 
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4.4 Dashboardverantwoordelijken en dashboardgebruikers 

Binnen A.R.M. Autoleasing en Kroymans Financial Services is gediscussieerd, wie verantwoordelijk is 
voor de diverse dashboards en wie de gebruikers worden van de desbetreffende dashboards. 

'Verantwoordelijk voor de dashboards' houdt in wie er binnen de organisatie functioneel 
verantwoordelijk voor is, deze mag (laten) aanpassen, onderhouden en verspreiden ender de juiste 
doelgroep. Het ontwikkelen van nieuwe dashboards met de daarbij behorende informatievoorziening 
behoort ook tot diens verantwoordelijkheid. 
Binnen Kroymans Financial Services bevindt zich de controllers divisie ender leiding van Eddy van de 
Velde. Deze divisie zou beter ondersteund kunnen worden door een goed werkend Management 
Informatie Systeem. De divisie controller van A.R.M. Autoleasing Evert Vink, zal samen met zijn 
leidinggevende Eddy van de Velde verantwoordelijk zijn voor het project Analysis & Control System. 
Tevens zullen zij het systeem verder gaan uitbreiden, volgens gedefinieerde specificaties, voor de 
andere afdelingen. 

Ieder dashboard is een presentatie van de resultaten van een afdeling. De dashboard 
hoofdgebruikers zijn in eerste instantie de managers en de directie. Maar wellicht dater binnen de 
afdelingen behoefte bestaat aan meer gedetailleerde informatie ender de medewerkers. Het is aan 
de hoofdgebruikers om dashboards desgewenst verder te verspreiden. 

Een schematische weergave van hoofdgebruikers is weergegeven in tabel 4.1 

Hoofdaebruikers: 
Manager Manager Manager Manager Manager Manager Directeur 

Dashboard naam: Sales Ooerations ReMarketina Marketina P&O Finance 
Sales x x 
Ooerations x x 
ReMarketing x x 
Marketina x x 
P&O x x 
Finance x x 
Klanttevredenheid x x x x x x x 

Ta be I 4.1: Dashboardverantwoordelijke en gebru ikers 

4.5 Spiegeling resultaten op de probleemdefinities 

Het Analysis & Control System kan gebruikt worden als het nieuwe totaalsysteem voor alle 
verschillende management rapporten samen. De vraag is of dit nieuwe Analysis & Control System 
daadwerkelijk de gestelde probleemdefinities, zeals gedefinieerd in paragraaf 2.2, oplost. 

De probleemdefinities samengevat uit hoofdstuk 2 zijn: 
• Afstemming van de behoefte aan eenduidige sturingsinformatie; 
• Reduceren handmatige inspanning; 
• Logische samenhang tussen sturingsinformatie. 

In paragraaf 4.5.4 worden de resultaten nader uitgelegd op 'het hogere KFS niveau'. 

4.5.1 Afstemming van de behoefte aan eenduidige sturingsinformatie 

Het probleem, dat er geen "monitoring" bestond voor de onderneming door het niet afstemmen van 
sturingsinformatie op de behoefte aan sturingsinformatie, wordt opgelost door het Analysis & Control 
System. 

Het Management Team van A.R.M. Autoleasing zal de onderneming beter kunnen sturen doordat er 
duidelijk in kaart is gebracht welke sturingsinformatie er per manager nodig is. Deze inventarisatie 
heeft geleid tot een duidelijke data-architectuur met hierarchie. Deze data-architecturen zijn terug te 
vinden in de bijlagen 12 tot en met 18. 
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Door veel interviews te houden met de diverse managers en mensen van de afdelingen is er reeds 
een draagvlak gecreeerd en zijn veel inputmogelijkheden benut. Ook is er door middel van een 
"kruisbestuivingsessie" met alle managers en de directie gesproken over deze data-architecturen. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot de versies die nu als definitief bestempeld zijn. Uiteraard kunnen deze 
sturingsinformatiebehoeften in de loop van de tijd veranderen; dan dient e.e.a. aangepast te 
worden. 

Door het Analysis & Control System op te bouwen met behulp van de gedefinieerde data
architecturen is de ge"inventariseerde sturingsinformatie er in verwerkt. Bovendien is de 
sturingsinformatie afgestemd met de managers onderling. Dit heeft ook tot gevolg dat de managers 
over dezelfde eenduidige informatie praten en er geen verwarring kan ontstaan of de data dezelfde 
betekenis hebben. 

4.5.2 Reduceren handmatige inspanning 

Het probleem van de handmatige inspanningen zal met het Analysis & Control System nagenoeg 
geheel opgelost zijn. Op dit moment worden er nog handmatig maandrapportages gemaakt per 
manager. Binnen A.R.M. Autoleasing zijn dat 6 verschillende rapportages waarmee iedere manager 
per maandafsluiting tenminste 2 dagen bezig is. 
Deze handmatige inspanningen zullen verleden tijd zijn. Het Analysis & Control System is een real
time systeem dat door middel van het data warehouse de data continu up to date houdt. Dit 
betekent dat maandrapporten direct zichtbaar zijn, want de benodigde sturingsinformatie is deels 
gelijk aan de huidige maandelijkse managementrapporten. 

4.5.3 Logische samenhang tussen sturingsinformatie 

Het ontbreken van de logische samenhang tussen de huidige managementrapportages is opgelost 
door allemaal gebruik te maken van dezelfde databasetabellen en -velden. 

De data-architecturen en de bijbehorende databasevelden en -tabellen die onderzocht zijn (en 
beschreven in bijlage 19 en 20), leiden ertoe dat de verschillende dashboards opgebouwd zijn uit 
dezelfde consistente data. 

De koppelingen tussen SuperOffice en de Performance Manager tool onderling zorgen voor een 
overzichtelijk geheel met betrekking tot de voorspellingen. Deze voorspellingen zijn opgebouwd met 
behulp van reeds beproefde rekenregels. 
Alleen voor de afdeling Finance zal er altijd een handmatige crosscheck blijven. Dit omdat er geen 
boekhoudkundig systeem binnen LeaseOffice aanwezig is met dezelfde functionaliteiten die nu 
gebruikt worden in NaVision. Overigens is deze crosscheck wel vele malen eenvoudiger geworden 
omdat de data van de verschillende managers eenvoudiger op te vragen zijn. 

4.5.4 Resultaat KFS breed op probleemdefinities 

A.R.M. Autoleasing heeft met dit afstudeerproject binnen Kroymans Financial Services (KFS) een 
start gemaakt met het implementeren van een breed gedragen Management Informatie Systeem 
(MIS), genaamd Analysis & Control System. Breed gedragen door de managers en de directie van 
A.R.M. Autoleasing, maar ook met de vooruitziende blik voor implementatie binnen de andere 
productielabels van Kroymans Financial Services. 
De verandering van de ICT infrastructuur binnen Kroymans Financial Services is bereikt door de KFS 
directie te overtuigen van het feit dat dit Analysis en Control System veel voordelen biedt. 

Bij de te ontwerpen oplossing golden voor de directie van Kroymans Financial Services (KFS) een 
aantal belangrijke argumenten: 

• de tijdsbesparing van de managers afzonderlijk. Voor geheel KFS zijn dit flinke besparingen 
die gerealiseerd kunnen worden wanneer het systeem leasebreed over alle productielabels 
ge"implementeerd gaat worden; 

• Het praten over dezelfde cijfers en resultaten tussen de diverse productielabels van KFS. 
De volledige business case die bijgedragen heeft aan de instemming van de KFS directie voor deze 
investering is terug te vinden in bijlage 25. 
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5 Conclusies en Aanbevelingen 

Dit laatste hoofdstuk van het rapport presenteert de conclusies en de aanbevelingen, die voortkomen 
uit het onderzoek. In paragraaf 5.1 wordt de onderzoeksvraag bediscussieerd. Paragraaf 5.2 geeft de 
conclusies van het onderzoek weer en in paragraaf 5.3 worden de aanbevelingen aan het 
managementteam van A.R.M. Autoleasing beschreven. 

5.1 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek was het inventariseren en analyseren van de interne behoeften aan 
managementinformatie en het ontwikkelen en zo mogelijk (deels) implementeren van een 
geautomatiseerde oplossing, een Management Informatie Systeem (MIS). 
Er zijn zeven Management Informatie Architecturen gedefinieerd, die nodig zijn voor het beter 
beheersen en sturen van de organisatie. Deze Data Architecturen zijn een eerste 'remedie' gegeven 
de probleemstellingen; de interne behoeften aan managementinformatie zijn in kaart gebracht. Door 
het maken en ontwikkelen van deze templates van Data Architecturen is het eenduidig om eventuele 
uitbreidingen in de toekomst te maken. Ook kan eenvoudig gezien worden waar welke data staan en 
hoe deze gegenereerd kunnen worden. 
Het tweede deel van het doel, het (deels) implementeren van een geautomatiseerde oplossing is ook 
gerealiseerd. Op dit moment is er een werkend deel van de Sales Dashboard tool ontwikkeld, dat 
dient als frame voor verdere uitbreidingen van het systeem en het data warehouse in de nabije 
toekomst. 

5.2 Conclusies 

In het kort reflecterend op de originele opdrachtformuleringen, om zichtbaar te maken welke delen 
er succesvol behaald zijn, kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

Deel 1: 
De Performance Manager tool van Business Objects zal de toekomstige standaard worden binnen 
Kroymans Financial Services. Dit systeem is speciaal ontwikkeld en op maat gemaakt voor het 
inzichtelijk maken van bedrijfsprestaties en de analyses daarop. Het zal de gebruikers binnen enkele 
seconden de nodige informatie geven wanneer ze maar willen. 

Dit is echter alleen mogelijk wanneer de huidige !CT structuur aangepast wordt aan de geuite 
wensen en eisen, die de diverse systemen stellen. Door het implementeren van een data warehouse 
wordt aan deze verplichting voldaan waardoor de gebruikers over real-time data kunnen beschikken 
wanneer zij dat maar willen. Het is een belangrijk doel wat behaald is, om in de toekomst een stap 
voor te blijven op de ontwikkelingen binnen de leasebranche. 

Deel 2: 
Het Management Team van A.R.M. Autoleasing zal het bedrijf beter kunnen sturen en beheersen 
door gebruik te maken van de ontworpen architecturen. Deze architecturen zijn opgebouwd uit 
databasevelden, die terug te vinden zijn in de gebruikte systemen binnen Kroymans Financial 
Services. Er is een duidelijkere architectuur gemaakt, welke sturingsinformatie nodig is en waar deze 
te vinden is, door de Objecten en Objectklassen in kaart te brengen. 

Deel 3: 
De gewenste IT oplossing van Business Objects, de Performance Manager, is ge·implementeerd. Het 
betreft een afrondende fase voor het eerste dashboard van de afdeling Sales hetgeen 
ge"implementeerd is. De ontbrekende rapportages worden nog ontwikkeld en deze worden via een 
SQL server ingeladen in de Performance Manager. Zodoende wordt alle informatie op een plaats voor 
de juiste manager beschikbaar. 
De gewenste structuur is duidelijk; het uitbouwen van het systeem geschiedt door het volgen van de 
gestelde procedures en met de daarbij behorende ontworpen data-architecturen. 
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Deze conclusies van dit afstudeerproject zijn niet alleen binnen A.R.M. Autoleasing toepasbaar. De IT 
oplossing van Business Objects, de Performance Manager, is een structurele verbetering die voor alle 
leaselabels binnen Kroymans Financial Services geldt. Er wordt immers gebruik gemaakt van 
dezelfde monitoring, met dezelfde KPI's; deze KPI's zijn voor andere leasemaatschappijen, binnen en 
buiten Kroymans Financial Services, niet anders. 

5.3 Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden gedaan aan het Management Team van A.R.M. Autoleasing. 
Vanwege de hoeveelheid en de diversiteit van de aanbevelingen zijn ze gesorteerd per onderwerp en 
voorzien van een prioriteitsaanduiding . 

Aanbevelingen met betrekking tot LeaseOffice (LOF): 

Voer meer gedetailleerde klanteninformatie in binnen LeaseOffice, voor sturing op Hoog 
markten en marktsegment. Wellicht kan hiervoor alsnog de Kamer van Koophandel 
module worden aangeschaft (binnen LeaseOffice) om deze velden automatisch te 
vullen. 

Optimaliseer de verschillende mogelijkheden binnen LeaseOffice en vul de velden die Hoog 
tot op heden niet gevuld worden. Aangezien deze tot betere sturing van de organisatie 
(kunnen) leiden. Een voorbeeld hiervan is de Transport Module die de doorlooptijden 
bij de afdeling ReMarketing kan optimaliseren. 

Realiseer updates van LeaseOffice gedurende weekenden of 's nachts. Nu worden Hoog 
enkele updates nog gedaan tijdens werktijden; dit gaat ten koste van veel relatief dure 
manuren overdag, omdat het werk dan elders 'stil gelegd moet worden'. 

Koppel LeaseOffice aan de andere aanwezige pakketten bij Kroymans Financial Middel 
Services, te weten het financiele pakket NaVision en het CRM pakket SuperOffice. De 
output van alle systemen wordt dan eenduidiger en consistenter. 

Pas de procedure van invoer en gebruik aan binnen LeaseOffice; voorkom zo vervuiling Middel 
van data door het niet consistent invoeren en het niet eenduidig gebruiken. 

Vereenvoudig het toevoegen en verwijderen van velden binnen LeaseOffice, evenals Middel 
het uitbreiden van karaktersets binnen LeaseOffice. Wellicht kan hier de leverancier 
een belangrijke rol in spelen. 

Aanbevelingen met betrekking tot Business Objects 5.1.X: 

Maak BO rapportages beschikbaar voor het genereren van gewenste sturingsinformatie Hoog 
uit LeaseOffice. Enkele BO rapportages zijn reeds aangevraagd bij de 
Bedrijfseconomische Afdeling, echter niet alle sturingsinformatie is te genereren met 
behulp van BO rapportages. 

Faciliteer een snelle voortzetting van de 'KFS-brede' implementatie, van de nieuwste Middel 
gebruikersvriendelijkere versie van Business Objects XI. 

Implementeer een andere, beter werkende Open DataBase Connectie (ODBC). De Laag 
huidige Database connectie is van dien aard dat de communicatie naar de database te 
traag verloopt. 

Verbeter het documenteren van wie gebruik maakt van welk rapport, en op welke 
termijn ieder rapport gedraaid wordt. 

Laag 
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Aanbevelingen voor A.R.M. Autoleasing ten behoeve van het Management Informatie 
Systeem: 

Houd als A.R.M. Autoleasing de verantwoordelijkheid voor het systeem zelf in handen, Hoog 
anders zal het project zijn snelle voortgang verliezen. Wijs hiervoor een 
verantwoordelijke aan die ook tevens als aanspreekpunt dient te fungeren, de Project 
Manager. 

Bied de Project Manager de mogelijkheid een uitgebreide training te volgen voor het Hoog 
bouwen en ontwikkelen van de Dashboard en Analyse tools, behorende bij de 
Performance Manager van Business Objects. 

Creeer draagvlak binnen de gehele organisatie voor het prestatiegericht sturen van het Hoog 
bedrijf en van de mensen. Overtuig mensen door de voordelen te benadrukken en hen 
te laten zien waar ze binnen het proces aan meewerken en wat de resultaten daarvan 
zijn. 

Zorg voor snelle uitbouw van de andere dashboards, nu er een dashboard werkend is Hoog 
opgeleverd. Wellicht kan dit met behulp van Consultancy, maar werkende voorbeelden 
zijn de beste leermeester en ervaringen voor alle betrokkenen . 

Evalueer de ge'implementeerde dashboards op termijn. Onderzoek of de dashboards Middel 
toegevoegde waarde hebben, en of de gebruikers de sturingsdata goed benutten. 
Tevens moet er in de evaluatie gekeken worden of alle data gebruikt warden, of dater 
data gemist warden. Voor een uitgebreid stappenplan 'Hoe nu verder', zie bijlage 22. 

Laat de Project Manager participeren in de IT besprekingen inzake het data warehouse . Middel 

Specificeer de targetstellingen per afdeling per week in plaats van per maand. Betere Laag 
sturing en directere resultaatkoppeling zijn het gevolg. 

Onderzoek een oplossing i.v.m. kleurenblindheid. De Performance Manager oplossing Laag 
houdt standaard nl. geen of onvoldoende rekening met de mogelijkheid van 
kleurenblindheid. Vooral bij trendgrafieken is er dan slecht onderscheid te maken 
wanneer lijnen dicht op elkaar staan. Een verbetering zou kunnen zijn door in ieder 
geval de vaste eikpunten (zgn. 'Markers') qua vorm te laten verschillen. 

Organisatorische aanbevelingen: 

Deel de afdeling ICT op in twee aandachtsgebieden c.q. organisatorische eenheden: Hoog 
Reguliere Ondersteuning en Onderhoud en Development (voor de proactieve 
ontwikkeling van nieuwe systemen). 

De Bedrijfseconomische Afdeling (BEA) dient haar kennis van en op 'de werkvloer van Hoog 
de productiemaatschappijen' te vergroten . Zij maken de BO Rapportages, echter om te 
weten wat de productiemaatschappijen willen weten is het raadzaam er samen meer 
kennis over op te doen. 

Implementeer het Management Informatie Systeem op het hoogste niveau binnen Hoog 
Kroymans Financial Services. De standaard voor prestatiesturing met behulp van een 
Management Informatie Systeem is ontworpen. Wanneer deze standaard Kroymans 
Financial Services breed wordt ingevoerd, op alle niveaus en binnen alle onderdelen 
van de organisatie, dan wordt er over dezelfde cijfers en sturing gesproken. 

Ontwikkel een snellere en betere service van de stafdienst ICT. Deze servicegraad zal Middel 
natuurlijk gebonden zijn aan een vaste hoeveelheid fte. Echter, de vraag vanuit de 
organisatie wordt zelden voldaan binnen het gewenste termijn. Betere sturing met 
KPI's betreffende Service Unit is wellicht een goede start. 

Maak de koppeling tussen het proces en de sturing met behulp van de Management Middel 
Sturingsinformatie. De Management Sturingsinformatie is op dit moment naar behoefte 
ge'inventariseerd en ontwikkeld. Echter, de link tussen proces en sturing is nog niet 
gemaakt; dit zou een uitdaging zijn om de processen te optimaliseren en deze 
standaarden te implementeren binnen alle labels van Kroymans Financial Services. 
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Epiloog 

In december 2006 begon ik dit afstudeerproject metals uiteindelijk doel het implementeren van een 
Management Informatie Systeem bij A.R.M. Autoleasing te Vianen. Bij aanvang was het doel mij niet 
geheel duidelijk, maar naar mate de gesprekken vorderden en ik eenmaal gestart was met het 
daadwerkelijk onderzoeken werd het doel steeds tastbaarder en meer omkaderd. 

De open en frequente interactie met de verschillende managers op de werkvloer heeft mij tot andere 
inzichten geleid dan ik vooraf had kunnen voorspellen. Met name de perspectieven van de Balanced 
Scorecard (Kaplan en Norton, 1998) en de inzichten van A.R.M. Autoleasing hielpen mij inzien dat 
inzichten en denkwijzen uit de praktijk kunnen conflicteren met de inzichten en werkwijzen uit de 
literatuur. 

De laagdrempeligheid binnen A.R.M. Autoleasing en Kroymans Financial Services was voor mij echt 
opvallend . Extern gericht is het formeel geregeld, terwijl intern iedereen 'alles' aan elkaar kan vragen 
en open staat voor elkaars werkzaamheden. Als externe stagiair heb ik het werken binnen zo'n 
laagdrempelige organisatie als zeer prettig en stimulerend ervaren. Ik heb elke medewerking die 
nodig was gekregen en mij werden kansen geboden om alle aspecten van de organisatie onder de 
loep te nemen ten behoeve van dit afstudeerproject. De betrokkenheid van de directe medewerkers 
bij mijn werkzaamheden was groot. 

Op politiek vlak heb ik binnen Kroymans Financial Services veel geleerd. Direct bij aanvang van het 
project had ik een, voor mijn gevoel, valse start gemaakt met betrekking tot het tijdstip waarop het 
project ging lopen. De planningen van de opdrachtgever A.R.M. Autoleasing liepen namelijk niet 
gelijk met de planningen van de afdeling !CT. Deze afdeling !CT liep tegen mijn aanpak en mijn 
planningen aan; het ontbrak de ICT'ers voornamelijk aan tijd om mij te ondersteunen en te zorgen 
voor de juiste !CT middelen op de juiste momenten. Door in overleg te gaan in samenwerking met 
directie, de ICT'ers inzicht te geven in het afstudeerproject en de noodzaak aan te geven van het 
tijdig voorhanden zijn van !CT middelen, is het goed verlopen. De afdeling !CT heeft mij gefaciliteerd 
zover zij dat konden doen. Dit heeft weliswaar menig maal tot een discussie geleid, maar daar zijn 
beide partijen sterker uitgekomen, wat geleid heeft tot een vruchtbare samenwerking. 
Het is mij duidelijk geworden welke weerstanden een extern !CT project kan oproepen en welke 
positie men kan verwachten van de afdeling !CT. 

Binnen A.R.M. Autoleasing is veel veranderd in 'mijn' korte tijd. De organisatieveranderingen die ik 
gezien heb zoals een 'topdown' resultaatgericht reorganisatie en de communicatie over aanname van 
en ontslag van werknemers, zijn mijns inziens niet allemaal even tactvol aangepakt, noch goed 
besproken in de organisatie. Ook dit beschouw ik als een punt waarop ik inzicht verworven heb, 
namelijk dat de positie en aanpak van managers en directie in een hierarchisch bedrijf belangrijk en 
vaak noodzakelijk zijn om een volgende stap tot verandering te kunnen maken. Daarbij is het 
onderling communiceren van en naar de werkvloer essentieel. 
De effecten, die soms minimale, veranderingen binnen de organisatie hebben op de medewerkers 
heb ik van dichtbij meegemaakt. Door in dit proces betrokken te worden en ook vanaf de zijlijn mee 
te kijken, heb ik een beter beeld gekregen hoe met dergelijke veranderingssituaties en weerstanden 
om te gaan. 

Dit afstudeerproject heeft mij niet alleen veel geleerd over de materie betreffende Management 
Informatie en Management Informatie Systemen, maar zeker ook over managementvaardigheden en 
het politieke spel binnen een zeer complexe en bijzonder interessante, uitdagende organisatie . 
Dit complete resultaat is voor mij persoonlijk en voor mijn verdere carriere zeer waardevol. 

Gijs van der Wielen 
Juni 2007 
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2 Overzicht Kroymans Financial Services 

KROYMANS FINANCIAL SERVICES 

Acquisitie Intermediair Internet Belgie 

• A.R.M. Autoleasing • Saab Financial Services • DirectL ease.nl • J &T Autolease 

• Kroymans Autolease • Kia Financial Services • DirectLease.be 

•Executive Financial Services • DirectL ease.de 

• Ssang Yong Lease Nederland 

• Cadillac Financial Services 

• H 1muner Financial Services 

•Alfa Romeo Lease 
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3 International Fleet Services (Limited (IFS)) 

Is a dedicated vehicle-leasing organisation offering complete service solutions to international 
corporate customers on a global basis. IFS provide vehicle finance and management solutions in the 
form of full service leasing for North American, European and Australian fleet customers. Our 
outsourcing & consultancy approach helps to reduce whole life costs of ownership and uses the latest 
technology to deliver online car quotes, car policies and fleet management control information. Our 
global approach is based on local knowledge, flexibility and service. International Fleet Services 
Limited was established in 1994 and manages, through its partners, more than 480,000 vehicles in 
22 countries. Each country provides dedicated customer account managers liaising across the 
network to deliver a reliable, cohesive and cost-effective service. Whilst the basis of our organisation 
covers currently 22 countries, we would be able to identify a suitable service provider through our 
extensive international contacts, if you need help in other countries. International co-ordination is 
carried out by a dedicated project manager, speaking the customer's language and located close to 
the customer's head office. 

Global Network: 

International Fleet Services Limited's network provides service solutions in Europe, North America, & 
the Middle East. 
Leading leasing companies across the world have joined together to meet your needs, whether it's 1 
car in 1 country or 5,000 in 20. 

Products & Services 

International Fleet Services Limited's core product is full service leasing (closed-end lease with 
maintenance and breakdown services). Most countries also include vehicle insurance cover. All 
countries manage: 

• supplier negotiations. 
• vehicle purchasing. 
• fuel management. 
• driver support. 
• replacement vehicles. 
• accident and incident management. 
• vehicle disposal. 
• fleet and contract management information. 
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4 Het 'tien-stappen-plan' van Kempen en Keizer 

-·, 
,; Rf,PPORT KAPPOH 1 
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Oplo spi.n 
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5 Huidige structuur Managementrapportages 

( •j -. 
~- . ~ '· ; . ' : ... , 

~ . . ' ......... , 
\ ~ . 

. ~ -. Techniek ,, 
1 

~tfm:n.11..00 

MT Rapportage Techniek 
dashboard Techniek in cijfers: Doel Reallsatie 
aantal 1.erwerkte aam.ragen 350 549 

aantal verwerkte aanvragen aantal telefonische aam.ragen 100 59 
% telefonische aam.ragen 22 10 
onl\0ngen facturen 600 683 
Doo1ooptijd factuur1.eiwerking in dagen 10 6 
Ouderdom updates VGS & Aldi 3 3 
startdatum oudste probleemge"'I 11-10-2006 
Ouderdom oudste lopende probleemge"'I 30 50 
Aantal lopende probleemge"'llen 5 5 
Bezettingsgraad huur\Aoot 85% 89% 

% telefonische aanvragen grootte huur\Aoot 20 10 

ouderdom VGS verwer1<ing aantal ontvangen facturen doorlooptijd facturen 

MT Rapportage Schade 
dashboard Schade in ciifers Doel Realisatie 

% schadesturing (PAG) 

doorlooptijd facturen 

doorlooptijd dispatch rapporten 

Scta:il stuirg Perilcta (rraa"d) in% 70 
Scta:il stuirg SchOOeret (rraard) in % ~ 

~jd ta::!W\€Mer1<irg 0n c:li;gan) 10 

cXo1cq:tijd te l.8Melken dspat~en 10 
cXo1cq:tijd irrarectssiers 5 
Neu.-.e sctme d:ssiers (rraa-d) 450 
Geslcten ch>siers deze rraa-d (rraard) !ID 
tctaal q:ienstaard3 sctmes 1596 
aaital ch>siers M/1-B > 00 c:li;gan 50 

doorlooptijd 
inname dossiers 

aantal niet verhaalbaar 
> 90 dagen (verz. via ARM) 
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ouderdom probleemgevallen 

aantal probleemgevallen 

Bezettingsgraad huurvloot 

nieuwe dossiers 

gesloten dossiers 

totaal open schades 
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WI, • •. Contractbeheer : 

door1ooptijd 
autofacturen 

~·-----------------; 

MT Rapportage c.ortradbeheer 
lllstboard c.ortradbeheer in cijfers Cbel lealisatie 
Cl:x:r1cqiijd a::tu..r.av.erkrg il'MlS!airg:n ~ 
>--- --
Cl:x:r1cqiijd 18\'S1Qrg h.ufa::tl.ra1 1C 
bii1cqiij(f\aVBkirg ~rgen- 2 
~c:Xµijd tTcrdstirlriristrctie 2 
Cl:x:r1cqiijd ~rg l:TcrdstdtB:la<iies ~ 

:; 
1 
1 
:; 

1 
AITTa tm:airuaties fil: 8!:f 

doorlooptijd 
huurfacturen 

door1ooptijd 
bekeuringen 

Vav.ekirg HS8 
Cl:x:r1cqiijd bestalirg aids 

door1ooptijd 
brandstofadministratie 
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6 Management Informatie Systeem 

Om verwarring te voorkomen wat door het Management Team bedoeld wordt met een Management 
Informatie Systeem (MIS) is in de literatuur onderzocht wat deze term betekent. 

Volgens Davis en Olson (1987) kan een Management Informatie Systeem (MIS) gedefinieerd warden 
als: 

An integrated man-machine system with which information can be gathered, that supports 
operational activities, the management and the analyse- and decision-making functions in an 
organization. The system makes use of computer equipment, computer software, hand-performed 
procedures, analyse- planning- control- and decision-making models and has a database. 

Toen de term Management Informatie Systeem (MIS) voor het eerst werd ge"lntroduceerd hadden 
veel mensen het beeld van een alles overstijgende supercomputer die alle bedrijfsprocessen 
bundelde, samen met de daarbij behorende organisatorische functies. Het is duidelijk dat een zo 
bedoeld "Total System" te complex is om ongefaseerd te introduceren. 

Nu, bij de huidige stand van de techniek, is een Management Informatie Systeem (MIS) een 
samenwerking van subsystemen, ontwikkeld om benodigde informatie te kunnen laten zien of te 
genereren. Deze subsystemen vallen samen in een totaal plan, met standaard normen en procedures 
op basis van het totale Management Informatie Systeem (MIS). In een organisatie zijn er dus diverse 
gerelateerde systemen die samen in de informatiebehoefte voorzien van (leidinggevenden in) de 
organisatie. 

Managementinformatie bij A.R.M. Autoleasing kan gedefinieerd warden als informatie nodig voor het 
Managementteam, op strategisch, tactisch en operationeel niveau, om voorgedefinieerde 
doelstellingen te halen. 

Volgens van Aken (2002) zijn de verschillen tussen beslissingen op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau als volgt gedefinieerd: 

Strategisch: De strategie van een organisatie definieert de beslissingen in een organisatie die 
rekening houden met het behalen van gestelde targets, de manieren hoe deze te bereiken en de 
resources die nodig zijn voor de complete organisatie. 

Tactisch: De strategie van een organisatie is opgebouwd uit meerdere tactische niveau beslissingen. 
Een beslissing op tactisch niveau is minder zwaarwegend dan een strategische beslissing en bestrijkt 
daardoor een kortere tijdsperiode. Tevens wordt op tactisch niveau de inzet van resources bepaald 
en het eventueel aanpassen van resources. 

Operationeel: Operationele beslissingen zijn kleine organisatorische en procedurele veranderingen 
die plaatsvinden binnen de strategie en structuur van de onderneming, meestal op incidentele basis. 
Binnen dit operationele niveau warden beslissingen gemaakt omtrent het gebruik van de resources. 
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7 Management Control en Informatie 

Management is een set van activiteiten (inclusief planning, het nemen van beslissingen, organiseren, 
leiden en controleren) gericht op de middelen van de organisatie, metals doel het bereiken van 
gestelde targets op een efficiente en effectieve manier. Besturen is het regelen van activiteiten 
binnen de organisatie, zodat de gestelde targets en resultaten binnen acceptabele grenzen blijven 
(Anne Tsui en Susan Ashford, 1994). Besturing faciliteert de organisatie op verschillende manieren 
om te gaan met veranderende omgevingsfactoren, om grenzen te stellen aan fouten, te handelen 
met organisatorische complexiteit en om kosten te minimaliseren . 

Alie organisaties hebben te maken met veranderingen. Wanneer doelen gehaald kunnen worden 
zonder er iets voor te hoeven doen dan was er geen behoefte aan sturing van de organisatie . 
Managers monitoren dit en doen er wat aan doen met behulp van een Management Informatie 
Systeem. 

Kleine fouten of misinterpretaties hebben meestal geen ernstige schade tot gevolg. Maar dezelfde 
kleine fouten, keer op keer terugkomend, kunnen wel een serieus probleem worden. Besturing van 
de organisatie voorkomt dat deze kleine fouten serieuze problemen opleveren omdat deze fouten 
reeds in een vroeg stadium gesignaleerd (kunnen) worden . 

Kleine organisaties met simpele processen zijn vaak eenvoudig te besturen. Grote, complexe 
organisaties daarentegen kunnen verdwaald raken in de processen wanneer er geen slim 
Management Informatie Systeem (MIS) is. Besturing met een Management Informatie Systeem 
(MIS) kan bovendien bijdragen in reductie van de arbeidskosten en vergroten van de output. 

Besturing kan plaatsvinden op verschillende deelgebieden binnen een organisatie, meestal 
gedefinieerd in termen van de 4 basismiddelen: Fysieke-, menselijke-, informatie- en financiele 
middelen. Managers besturen op een aantal verschillende lagen in de organisatie. De basislagen voor 
sturing zijn strategisch, structureel en financieel (tactisch), en operationeel. Elke laag moet gedegen 
gemanaged worden om sturing het meest effectief te laten zijn . 
De stappen in het besturingsproces kunnen vergeleken worden met de Control Cycle van Prakken 
(2000), figuur 3.1 (zie pagina 12): 

• Definieer Standaarden 
• Meet de prestatie 
• Vergelijk de prestaties met de standaarden 
• Overweeg corrigerende maatregelen 

Operationele besturing is gefocust op de processen die de organisatie gebruikt om de middelen om te 
zetten in producten of diensten. Operationele sturing bestaat uit drie vormen: Preliminary, Screening 
en Post Action. 
Financiele sturing is de sturing van financiele middelen: hoe deze de organisatie instromen, in de 
organisatie gehouden worden en de organisatie uitstromen. Financiele sturing levert voor managers 
vaak de meest belangrijke informatie. Efficient en Effectief gebruik van kapitaal maakt vaak het 
verschil tussen succes of mislukking. 
Structurele besturing is gericht op hoe de lagen van de organisatie structuur hun doelen nastreven 
en behalen. 
Strategisch besturing is gefocust op hoe effectief de organisatiestrategie bijdraagt aan het bereiken 
van de doelen van de organisatie. 

Informatie is altijd nodig voor een manager, om zijn taken uit te kunnen voeren. Zonder de juiste en 
tijdige informatie kan de manager zijn taak niet naar behoren uitvoeren. Een essentieel onderdeel 
van de managementfunctie is te beslissen wat te doen met de ontvangen informatie en data van de 
organisatie: Store, Combine, Pass On, Use or Discard. Data zijn facts & figures van een enkele feit of 
realiteit. Informatie is data gepresenteerd op een manier dat het een (toegevoegde) waarde heeft. 

Starreveld (2002) definieert bestuurlijke informatieverzorging als volgt: 
"Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken 
van informatie ten behoeve van het besturen in engere zin (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), 
het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de 
verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd". 
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Informatie is voor managers bruikbaar wanneer het accuraat, op tijd, compleet en relevant is. 
Accuraat met de betekenis dat de informatie voorziet in een valide en betrouwbare reflectie van de 
werkelijkheid. Op tijd met de betekenis dat de informatie op tijd aanwezig is om nog eventuele 
passende acties te verrichten. Compleet met de betekenis dat de informatie een compleet beeld 
moet vormen van de realiteit. En als laatste zal de informatie relevant moeten zijn voor de ontvanger 
van de informatie. Managers hebben een natuurlijke behoefte om meer informatie te vragen wat 
resulteert in stapels rapporten en samenvattingen waar nooit meer naar gekeken wordt. 

Zonder juiste en tijdige informatie kan de manager de organisatie en het primaire proces niet 
besturen. Dit omdat het besturingsproces de input van informatie nodig heeft om standaarden te 
genereren en prestaties te meten. 
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8 Dynamiek van de organisatie in relatie tot Management Sturing 

Organisaties, gezien als open systemen, moeten om zich te kunnen handhaven intern zo zijn 
ingericht en zo worden gemanaged, dat ze de omgevingsvariaties waarmee ze worden 
geconfronteerd kunnen verwerken. Voor zover hun inrichting hiervoor niet passend is, moeten ze 
door passend management de eigen inrichting en / of kenmerken van de omgeving over en weer met 
elkaar in overeenstemming brengen. Deze overeenstemming slaagt nooit volkomen en wordt ook 
steeds weer door nieuwe externe en interne veranderingen verstoord . 

Het Management Team moet 'in- en externe verstoringen' in het dynamische evenwicht opvangen en 
moet daarbij ondersteund (kunnen) worden met een goed Management Informatie Systeem (MIS) 
(bestaande uit techniek, processen en mensen, in willekeurige volgorde) . 

Onderzoeken leverden theoretische en empirische plausibiliteit voor een modelmatige uitwerking 
hiervan, die in de volgende stellingen kan worden samengevat: 

Algemeen 
1. Organisaties zijn als open en contingent systeem waarschijnlijk het vruchtbaarst te 

analyseren bij een beperkte omvang van tussen de ca. 10 en 100 leden, bij een verticale 
geleding van ca . 3 niveaus en bij een identiteit ontleend aan interne en externe 
herkenbaarheid, voornamelijk op grond van een redelijk afgebakend primair proces. 

2. Deze organisaties zijn te zien als modules in complexe en min of meer georganiseerde 
interorganisationele netwerken met een partijen- of arenakarakter. 

3. De effectiviteit van die modulaire organisaties moet gemeten worden op al die dimensies die 
overeenkomen met de, vaak uiteenlopende zo niet strijdige, belangen en posities van 
externe partijen in die netwerken. 

4. Een vergelijkbare opdelende benadering verdient aanbeveling waar het gaat om 
veelomvattende en of langlopende georganiseerde processen, zoals bijvoorbeeld bij 
interorganisationele coordinatie, projectorganisatie beleidsvoering etc. 

Statica 
Om effectief te kunnen zijn met een Management Informatie Systeem (MIS) moeten de kenmerken 
van de organisatie passen bij die van haar omgeving. 
Voor A.R.M. Autoleasing geldt dat deze organisatiestructuur past binnen de innoverende cultuur, de 
flexibele structuur heeft namelijk de hoogste effectiviteitkans in onzekere omgevingen. 

Dyna mica 
Om passendheid van de kenmerken van een organisatie bij die van haar omgeving te 
bewerkstelligen en te bewaren, en/of omgekeerd die van haar omgeving bij die van de organisatie 
zelf, moeten de kenmerken van het management van de organisatie passen bij de bronnen en de 
aard van verstoringen. 
Bij A.R.M. Autoleasing is er sprake van een hoog ontwikkeld, omgevingsgericht management met 
een cooperatieve strategie binnen Kroymans Financial Services. Dit hoog ontwikkeld 
omgevingsgericht management geeft de hoogste effectiviteitkansen in onzekere omgevingen waarin 
de organisatie geen sterke machtspositie heeft of deze op grond van de kenmerken van haar cultuur 
niet gebruikt. 

Cybernetica 
Effectief management vereist een sluitend stelsel van beleid en normen, management 
ondersteunende informatie- en toetsvoorzieningen (monitorsystemen) en effectoren, dat meer 
uitgewerkt moet zijn naarmate aan dat management hogere eisen worden gesteld. 

De lease-markt stelt extra hoge eisen aan het Management Team en aan een Management 
Informatie Systeem. Het moet de juiste sturingsinformatie laten zien waarop het Management Team 
de onderneming in een steeds veranderende markt het beste kan sturen. Om deze redenen zal extra 
effort in het MIS gestoken moeten worden om telkens de juiste kansen in de markt te benutten . 
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De organisatieparadox 

Specialisatie en coordinatie vormen een essentieel geheel in die zin dat ze, om doelmatig en 
doeltreffend te zijn, elkaar nodig hebben. Het is ook een organisatieprincipe dat kan worden 
doorgevoerd; dat wil zeggen dat het verschijnsel bewust kan worden opgeroepen en consequent kan 
worden toegepast. Waarom dat gebeurt, wat de functies en de disfuncties zijn, kan het best 
samengevat worden met de organisatieparadox zie afbeelding Bl. 

Baten 

rol
arbeids
taak
deling 

Lasten 

welvaart en 
ontwikkeling 

......-----.~ produktivi-
teit 

vervreemding 

Figuur Bl: De organisatieparadox (Kastelein, 1990) 
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potentieel 

wegvallen 
identificatie
objecten 

uitwegen 
(afh. van 
condities 
betrokke
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I agressie I 
I activisme I 

Roi- en Arbeidsdeling heeft een diepgaande specialisatie mogelijk gemaakt, waardoor op elk 
deelgebeid een uitermate grote perfectie en efficiency mogelijk wordt. Althans voor zover men erin 
slaagt tegemoet te komen aan de hoge eisen van coordinatie die ermee gepaard gaan. Oat is de 
noodzaak om al die deelproducties en dienstverleningen onderling op elkaar af te stemmen en weer 
in bruikbare combinaties bij elkaar te brengen. Het hoge niveau van coordinatie heeft een hoog 
niveau van synergie mogelijk gemaakt. 

Specialisatie en coordinatie samen hebben in onze samenleving tot een zeer hoog niveau van 
materiele welvaart en ontwikkeling geleid. Daar staat tegenover dat het proces van specialisatie op 
al die terreinen en niveaus heeft geleid tot een sterke zichtvermindering op het geheel. Niet zozeer 
omdat men in absolute zin meer is gaan zien maar vooral omdat het geheel zoveel omvangrijker, 
gedifferentieerder en complexer is geworden. 

Ook voor coordinatie wordt een prijs betaald. Coordinatie betekent het afstaan van stuur- en 
regelbevoegdheden aan anderen, die verantwoordelijk worden voor het alloceren, harmoniseren en 
assembleren van de deelproducties en deeldiensten. Coordinatie is altijd tot op zekere hoogte 
coordinatie door anderen, dat wil zeggen: ze impliceert heteronomie. 

Zichtbeperking en heteronomie tezamen, leveren het verschijnselencomplex op dat wordt aangeduid 
met het beg rip vervreemding: een werk- woon- levens- of wereldsituatie, die nog slechts zeer ten 
dele als eigen herkend wordt. Het resultaat is een braakliggend participatie- en inzetpotentieel, een 
stuwing van behoeften en vermogens tot intelligente en affectieve inzet, die kortweg aangeduid 
wordt als inzetnood. 
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Deze situatie is principieel onaanvaardbaar en onverdraaglijk; zichtbaar wordt dan ook een 
aaneenschakeling van pogingen van mensen om eraan te ontkomen, zoals: 

• Non-participatie, dat wil zeggen gewoon afhaken, langzaamaan of helemaal niet meer 
meedoen. 

• Escapisme, dat wil zeggen de vlucht in een of andere min of meer fanatiek bedreven 
tijdsbesteding, in een of andere sektarisch geloof, in occulte praktijken e.d., veelal ook in 
alcohol en drugs; 

• Vandalisme, agressie en criminaliteit, dat wil zeggen het meer of minder agressief 
demonstreren van het je niet verbonden en niet verantwoordelijk voelen door je te 
vergrijpen aan dingen en soms ook aan mensen; 

• Veranderingsactivisme, dat wil zeggen felle politieke activiteit, direct gericht op het opheffen 
van al dan niet vermeende oorzaken van de onaanvaardbare toestand. 

In principe is deze laatste vorm het meest constructief. Het tragische is echter dat werkelijk goede 
analyses van de oorzaken en het ontwikkelen en uitvoeren van passende reacties daarop dikwijls 
weer dermate gecompl iceerde (pol itieke) organisaties vergen dat zich hierin opnieuw (politieke) 
vervreemding voordoet. 

Bron: Madu/air Organiseren tussen autonomie en centra/e beheersing, J. Kastelein 1990. 
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9 De aanpak om KPI's te (her)definieren 

Elk team dient een of meerdere indicatoren te ontwikkelen. Indicatoren zijn die kerngegevens of 
meetwaarden aan de hand waarvan het presteren (als team) afgelezen kan worden. Let wel, het 
betreft vooral die factoren die door het team zelf be"invloedbaar, en dus ook te verbeteren zijn. 
'Stappenplan voor het zichtbaar maken van resultaten door middel van indicatoren' geeft een 
gestructureerde benadering om tot indicatoren te komen. Hiermee wordt voortgebouwd op de al 
beschikbare informatie, en er wordt aangesloten op het bedrijfsbeleid. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Inventariseren Beoordelen Selecteren Maken van 
van bestaande van de van een afspraken 
meetpunten en bruikbaar- beperkt over de 
het ontwikkelen heid van aantal wijze van 

deze van nieuwe 
indicatoren 

indicatoren. gebruik per 
indicatoren 

aan de 
Wat spreekt indicator (de 

(wat willen we 
hand van 

het meest 
weten?) aan? 

de criteria 

Hu/pmidde/ bij Stap 2 

Eisen t.a.v. "goede indicatoren" 

Er wordt aangesloten bij de 
organisatiedoelstellingen of bij urgente 
kwaliteitsproblemen / knelpunten. 

De metingen zijn vrij simpel uit te voeren. 

Er ontstaat inzicht in de behaalde resultaten; 
er wordt een trend zichtbaar. 

De scores zijn be'invloedbaar voor de 
betrokkenen: men is in staat het beter te gaan 
doen op de betrokken aspecten. 

De indicatoren worden als motiverend 
beschouwd. 

operationali-
satie) 

Indicator 
1 

D Ja 
o Nee 
D ? 

Indicator 
2 

D Ja 
o Nee 
D ? 

Stap 5 

Starten met 
het gebruik 
van de 
indicatoren, 
na verloop 
van tijd 
gevolgd door 
een evaluatie 

Indicator 
3 

D Ja 
o Nee 
D ? 
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Hulpmiddel stap 4 

Indicator: Rapportage: 
Afdeling: Bestemd voor: 
Rapportnummer: Rapportage frequentie: 

Toelichting 
Definitie van indicator: 
Wijze van meting: 

Grafische weergave: 
Status 

Trend 

2,000 .. ...... . .. . 
Extrapolatie 

Normen 
1,000 

Minimum 

Bevredigend 

Uitstekend 

Overige opmerkingen 

Oorzaken van een bepaalde ontwikkeling van de scores - lopende 
verbeteringsacties - relatie met bestaande overlegstructuur enz. 
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10 Prestatiemeetsystemen 

In dit verslag worden enkele modellen geanalyseerd die een brede context schetsen voor het gebruik 
van prestatie-indicatoren. Er wordt als het ware uitgezoomd naar een hoger abstractieniveau . 
Het doel is een samenhangend en volledig prestatiemeetsysteem te tonen. Prestatie-indicatoren zijn 
geen ge"lsoleerde fenomenen, maar zij horen thuis in een breder verband. Het gaat immers niet 
alleen om "meten" of "tellen" maar om "managen" . Wat is zo belangrijk dat de top van de 
organisatie er op kan sturen? Hoe geeft een prestatie-indicator relevante informatie aan de manager 
over belangrijke management onderwerpen? Als er prestatie-informatie is over de werkprocessen 
bijvoorbeeld? 
Uitgebreid wordt ingegaan op de Balanced Scorecard (hierna 'BSC') en het INK-managementmodel 
(hierna "INK") die als normatief model worden opgevat en gebruikt worden als voorbeeld voor een 
latere beoordeling van de prestatiemeting en het gebruik van prestatie-indicatoren bij A.R.M. 
Autoleasing . 

Generieke model/en 
De Leeuw (2002) stelt dat modellen wegwerpartikelen zijn. Het zijn systemen die men gebruikt als 
hulpmiddel om andere systemen te bestuderen. Men doet dat omdat modellen eenvoudiger, 
toegankelijker of hanteerbaarder zijn dan het oorspronkelijke systeem en er toch voldoende op 
lijken. Een model is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid; het kan daarnaast ook de 
gewenste werkelijkheid weergeven ("hoe zou het beter kunnen?"). 
Er worden in de literatuur meer besturingsmodellen genoemd dan BSC en het INK-model. De 
volgende worden kort toegelicht : 

• Pol icy deployment; 
• Management by objectives; 
• Resultaatgerichte Bedrijfsvoering; 
• ProMES; 
• Certiked; 
• Kritieke succesfactorenmethode; 
• Doelmatigheidsanalyse. 

De verschillen tussen de modellen zijn niet groot omdat vaak dezelfde filosofie terugkomt. 
Alie modellen starten bij de missie, visie en strategie van de organisatie; het gaat erom dater 
samenhang is tussen het strategische plan en de uitvoering en dat de strategie de richting geeft tot 
in de uithoeken van de organisatie. Dat is wat alle modellen bindt. 

Policy Deployment 
Deze methode ontstond in Japan onder de naam 'Hoshin Kanri' en 'Hoshin planning '. Policy 
deployment is het ontvouwen van beleid en doelstellingen van de top naar alle uithoeken van de 
organisatie (Dorr, 2000). 
Door het topmanagement worden doelstellingen vastgesteld waarna de verantwoordelijkheid voor 
het realiseren van deze doelstellingen met bijbehorende middelen wordt bepaald voor lagere niveaus 
in de organisatie. Er is dus samenhang tussen doelen en middelen op de verschillende niveaus van 
de organisatie . Men noemt dit ook wel de beleidsketting . In afbeelding B2 is deze weergegeven. 
(Wentink, 1999). 

Topmanagement I Beleld 

I I 

I 

Doelstellingen Plannen 

I 
(doelen) Maatregelen 

(middelen) 

Midden management 

I 

Doelstellingen Plannen 
(doelen) Maatregelen 

(middelen) 

Lager management 

I I 

Doelstellingen Plannen 
(doelen) Maatregelen 

(middelen) 

Afbeelding B2: Bele1dskett1ng (Went1nk, 1999) 
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Management by objectives 
Dit concept (doelgericht werken) is oorspronkelijk ontwikkeld door Peter Drucker. Het is samen te 
vatten onder de titel "resultaatgericht werken". De essentie is dat elke medewerker wordt 
afgerekend op het resultaat van zijn werk. En dit resultaat kan uiteindelijk maar op een manier 
warden beoordeeld: naar economische maatstaven. Het is de taak van het topmanagement om 
concrete en meetbare doelen te stellen. Voor onderdelen van de organisatie kunnen 
subdoelstellingen warden geformuleerd en concrete streefgetallen. En dit proces kan tot aan de 
werkvloer warden verfijnd . Het gaat Drucker erom de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 
organisatie te leggen. Het is de taak van de manager zijn ondergeschikten op hun 
verantwoordelijkheden aan te spreken. Beoordeling is op meetbare resultaten gebaseerd (De Man 
1998). Drucker ontwikkelde zijn denkbeelden in de jaren vijftig. Het lijkt erop dat binnen de overheid 
het denken volgens deze lijnen nu pas in opkomst is volgens Drucker. 

Resultaatgerichte Bedrijfsvoering 
De RGB is een Nederlandse uitwerking van management by objectives. Mulder en Tepper (1999), die 
de RGB ontwikkelden, geven als belangrijkste drijfveren voor toepassing als geheel: 

• in een organisatie het strategisch beleid te vertalen in samenhangende operationele 
doelstellingen en actieplannen; 

• de verantwoordelijkheden van managers en hun medewerkers uit te drukken in meetbare 
termen, te weten de outputvereisten van hun functies; 

• de bevoegdheden - en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden - van managers 
(en hun medewerkers) nauwkeurig te bepalen en vast te leggen; 

• de doelstellingen en actieplannen te koppelen aan verantwoordelijke managers en in te 
bedden in de bedrijfsroutines; 

• bedrijfsprocessen te sturen met behulp van prestatie-indicatoren. 

Daarmee kan bereikt warden dat het operationeel beleid zichtbaar wordt uit op elkaar afgestemde 
doelstellingen en uit de daaraan verbonden actieplannen, budgetten in tijd en geld en de 
voortgangsbewaking. Deze doelstellingen zijn nodig voor elk niveau in het bedrijf vanaf de 
(top)directie - in de vorm van hoofddoelstellingen - tot en met het lager kader. Op elk lager gelegen 
hierarchisch niveau hebben ze betrekking op een kleiner gebied, gaan ze meer in detail en betreffen 
ze doorgaans een kortere periode. 

Pro MES 
ProMES (productivity measurement and enhancement system) is een prestatiesturingssysteem, ofwel 
een systeem voor het meten en verhogen van de productiviteit, uit Van der Bij (2000) en Croonen 
(1997), en ontwikkeld door Pritchard. 
ProMES onderscheidt zich doordat de totaalprestatie van een organisatieonderdeel kan warden 
weergegeven in een integrale score. Deze score kan vervolgens warden onderverdeeld in deelscores 
die laten zien wat de prestaties zijn op de verschillende deelgebieden waarvoor het 
organisatieonderdeel verantwoordelijk is. De scores zijn uitermate geschikt om als aanleiding te 
dienen voor het starten van verbeterprojecten, in het bijzonder omdat ProMES ook inzicht geeft in 
het belang van een bepaald deelgebied voor het totaal. ProMES kan dus helpen ervoor te waken niet 
te beginnen met verbeteren in een deelgebied dat amper bijdraagt aan verbetering van het geheel. 
ProMES is gebaseerd op drie mechanismen uit de motivatietheorie: het stellen van doelen, het geven 
van terugkoppeling en het bekrachtigen van de resultaten/prestaties (het geven van waardering). 
ProMES gaat uit van de vooronderstelling dat het stellen van doelen die specifiek, moeilijk, maar wel 
haalbaar zijn en waarop snelle en positieve terugkoppeling wordt gegeven op door betrokkenen 
be"invloedbare zaken, onder bepaalde voorwaarden zal leiden tot gedragsverandering. Deze 
gedragsverandering zal op zijn beurt leiden tot een verhoging van de productiviteit. 
Door het meten en waarderen van gerealiseerde prestaties en het terugkoppelen van deze prestatie
informatie wordt de basis gelegd voor het voortdurend verbeteren van prestaties. 

Certiked 
Het Certiked-model is ontwikkeld voor de certificatie van organisaties in de kennisintensieve 
dienstverlening (Jeanson-Banning, 1998). Certiked heeft het dienstverlenende proces verdeeld in 
negen elementen. Voor alle elementen wordt een sluitend systeem van indicatoren ontwikkeld. 
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Kritieke succesfactorenmethode 
De methode komt onder veel benamingen en in vele 'jasjes' terug en is erg populair in de 
advieswereld. 
In de kern zijn zowel de BSC als INK varianten van deze methode. Het is een methode om die 
factoren te bepalen waarmee een organisatie zich kan onderscheiden ten opzichte van de 
"concurrentie" en daardoor kan "overleven" . Prestatie-indicatoren over kritische succesfactoren 
geven aan in welke mate de onderneming slaagt in het bereiken van haar strategische doelstellingen. 
Ahaus ( 1999) geeft een aantal - wat hij noemt - vormeisen van succesbepalende factoren: 

• Afgeleid van de visie van de organisatie; 
• Continu'iteitsbepalend, fundamenteel; 
• Toekomstgericht; 
• Uniek voor deze organisatie; 
• Tastbaar en in resultaattermen beschreven. 

Doe/matigheidsana/yse 
De doelmatigheidsanalyse is ontwikkeld voor de Belgische overheid (Bouckaert, 1999). Een 
belangrijk onderdeel van deze analyse is het MAPE-spectrum. Ook dit model plaatst de elementen 
- het MAPE-spectrum - in de "beleidscontext" en deze verbinden de strategische- en operationele 
doelstellingen. In het spectrum wordt de reikwijdte van deze doelstellingen be'invloed door de 
beschikbare financiele ruimte die moet worden afgewogen ten aanzien van een aantal 
maatschappelijke behoeften . 

Verbanden 
De volgende verbanden kunnen worden geconstateerd in de generieke modellen. 

Strategie geeft richting 
Alie modellen starten, zoals gezegd, bij de strategie van de organisatie en verbinden strategisch 
beleid en operationeel beleid . Dit lijkt erg voor de hand liggend, maar in de praktijk zijn er diverse 
problemen . 

Deze problemen hebben te maken met de "vertaling" van de strateg ie. Kaplan en Norton (1998) 
constateren, op basis van onderzoek, dat er in veel bedrijven een brede kloof bestaat tussen het 
ontwikkelen en formuleren van een strategie en de praktische uitvoering en implementatie ervan. 
Kaplan en Norton noemen een viertal oorzaken: 

• Visie en strategie kunnen niet worden omgezet in actie; 
• Strategie is niet gekoppeld aan doelstellingen van afdelingen, teams of personen; 
• Strategie is niet gekoppeld aan toewijzing van hulpbronnen; 
• Feedbackinformatie is van tactische en niet van strategische aard. 

Ad 1 
Visie en strategie kunnen niet worden omgezet in actie 
"De eerste hindernis die een organisatie tegenkomt a/s ze een strategie in de praktijk wit brengen, 
doet zich voor als een organisatie er niet in slaagt haar visie en strategie te vertalen in termen die 
iedereen begrijpt, zodat ze a/s praktische richtlijnen kunnen fungeren. Zolang er fundamenteel 
verschil van inzicht bestaat over de manier waarop een visie en intentieverklaring, hoe bri/jant ook, 
moeten warden vertaa/d tot actie, kampt de organisatie met versplintering en suboptimalisering van 
inspanningen. Bij gebrek aan consensus en duidelijkheid zullen de verschillende groeperingen ieder 
hun eigen oogmerken tot richtsnoer voor hun hande/en nemen, al naar gelang hun persoonlijke 
interpretatie van de strategie". 

Ad 2 
Strategie is niet gekoppeld aan doelstellingen van afdelingen, teams of personen 
De tweede belemmering doet zich voor als de strategie niet wordt vertaald in doelstellingen voor 
afdelingen, teams en personen . Managers richten zich dan eerder op korte termijn operationele 
doelen dan op de bijdrage aan het bedrijf in haar geheel. 
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Ad 3 
Strategie is niet gekoppeld aan toewijzing van hulpbronnen 
De derde belemmering voor implementatie van een strategie ontstaat bij het verzuim om 
actieprogramma's en toewijzing van hulpbronnen te koppelen aan prioriteiten voor de lange termijn. 
De procedures voor budgettering hebben een korte termijn perspectief en daardoor hebben 
financiering of budgettering van investeringen veelal geen samenhang met de strategische 
prioriteiten. 

Ad 4 
Feedbackinformatie is van tactische en niet van strategische aard. 
Deze belemmering leidt er toe dat de strategie niet getest en bewaakt kan worden en in de lucht 
blijft hangen. 

Duidelijkheid in de uitvoering 
In de praktijk is ook het operationele beleid vaak in vage termen geformuleerd (Mulder, 1999). Dit 
wordt veroorzaakt doordat men 6f zelf ook niet weet wat men op langere termijn nu eigenlijk wi l 
bereiken, 6f omdat er bepaalde weerstanden zijn om het beleid in heldere termen neer te zetten en 
uit te dragen. Deze weerstanden hebben, behalve het feit dat elke verandering als zodanig al 
weerstanden oproept, nog de volgende specifieke oorzaken: 

• Concrete operationele beleidsvorming en -overdracht kost veel moeite en tijd, terwijl de 
resultaten daarvan niet direct zichtbaar zijn; 

• De vrees bestaat dat duidelijkheid in beleid- en doeluitspraken ten koste zal gaan van de 
creativiteit, de ondernemingslust en de flexibiliteit van medewerkers; 

• Concrete beleids- en doeluitspraken van de leiding biedt de medewerkers de mogelijkheid 
om de feitelijke beslissingen en acties van de leiding daaraan te toetsten. Macht laat zich 
niet graag in de kaart kijken. 

Indien men om deze of andere redenen geen duidelijk beleid vormt, zal dit leiden tot: 

• Onzekerheid bij medewerkers en gebrek aan vertrouwen van managers in de 
(top)leiding; 

• Doelstellingen en acties van managers en groepen, die niet zijn afgestemd op 
gemeenschappelijke hoofddoelstellingen; 

Voortdurende bijsturing van ge"isoleerde projecten, waarvan de uitkomsten niet duidelijk zijn, die 
elkaar gedeeltelijk overlappen en die elkaar beconcurreren wat betreft het gebruik van geld en tijd. 
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Twee model/en in detail 
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op BSC en het INK-managementmodel. Deze 
modellen geven inhoudelijke steun bij de opzet van de besturing met prestatie-indicatoren doordat 
een logisch en samenhangend prestatiemeetsysteem wordt ontwikkeld. 

Balanced Scorecard 
De BSC is ontwikkeld door Kaplan en Norton in 1992 in enkele artikelen in de Harvard Business 
Review. In 1996 verscheen het boek "The Balanced Scorecard, translating strategy in action" dat in 
de hele wereld een bestseller werd. De BSC is niet alleen in de private sector, maar ook in de 
publieke sector populair geworden. 

Een aantal mogelijke verklaringen voor de populariteit zijn: 
• Eenvoud; 
• Koppeling van prestatie-indicatoren aan strategisch kader; 
• Aandacht voor leercapaciteit van een organisatie. 

In afbeelding B3 is het model van de Balanced Scorecard weergegeven naar Ahaus (1999). 

Innovatie / Lerend 
Vermogen 

Afbeelding 63: het BSC-model (Kaplan en Norton, 1998) 

De BSC biedt drie aanvullende perspectieven naast het gangbare financiele perspectief (extern). 
Het zijn : 

• Klantenperspectief (extern); 
• Bedrijfsprocessen (intern); 
• Innovatie en leren (intern). 

Het gaat om een evenwichtige benadering van externe en interne prestatiemaatstaven voor klanten 
en voor financiers en de interne prestatiemaatstaven voor kritische bedrijfsprocessen, innovaties en 
leren (Kaplan en Norton, 1998). De perspectieven word en hierna kort toegelicht (Wentink 1999): 
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• Het klantenperspectief 
Dit is het oordeel van de klanten over de kwaliteit van producten, diensten en het gedrag 
van een onderneming. Het gaat om het antwoord op de vraag: hoe ziet de klant ons? De 
prijs/kwaliteitsverhouding komt in beeld: prijs, kwaliteit, tijd en service in hun onderlinge 
samenhang. Het vaststellen van de mate van klantentevredenheid, klantenloyaliteit, 
winstgevendheid van klantgroepen, resultaten van klantenwerving en markt- en 
winstaandeel zijn relevante maatstaven. 

• Het procesperspectief 
Welke verbeteringen in kritische bedrijfsprocessen van de onderneming verdienen de 
aandacht? Het gaat hier om de prestaties - de mate van effectiviteit, efficiency en 
kwaliteit - van de kritische bedrijfsprocessen . Zij zijn immers bepalend voor het succes 
van de onderneming. Niet de verbeteringen van afzonderlijke bedrijfsfuncties of van 
afdelingen, maar verbeteringen van processen die dwars door functies en afdelingen 
heengaan, zijn hier aan de orde. Welke verbeterdoelstellingen heeft men voor ogen? 

• Het innovatie- en leerperspectief 
Hoe staat het met de innovatiekracht en -capaciteiten van de onderneming? Is zij in staat 
haar producten blijvend te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen? Start het 
bedrijf verbeter- en vernieuwingsprojecten? Het gaat hier ook om verbeteringen van 
bekwaamheden van de medewerkers, van de arbeidsproductiviteit, vergroting van de 
kwaliteit van arbeid, "education permanente" van personeel en management, versterking 
van hun motivatie en betrokkenheid en verbetering van de kwaliteit van 
informatiesystemen en de informatievoorziening. 

• Het financiele perspectief 
Wat is het oordeel van de kapitaalverschaffers en financiers over de financiele prestaties 
van het bedrijf? Andere thema's zijn: groei, rendement, productiviteit en benutten van 
investeringen. 

De BSC heeft zich ontwikkeld in het bedrijfsleven en was een reactie op de eenzijdige financiele 
sturing in bedrijven. Het traditionele accountingsysteem besteedde weinig aandacht aan het 
kwaliteitsniveau van goederen en diensten, aan de waardering van gemotiveerd en geschoold 
personeel, het belang van beheerste processen en het belang van tevreden en loyale klanten. 
Dergelijke "ongrijpbare" hoedanigheden hebben invloed op de (toekomstige) bedrijfsresultaten. 

De vier perspectieven van BSC zijn logisch van opbouw; ze dekken de meest relevante 
besturingsgebieden . De kracht van de BSC is echter dat binnen de hele onderneming dezelfde 
perspectieven worden gebruikt om van hoog naar laag doelstellingen te vertalen en te 
communiceren. 

Het INK-managementmodel 
Het INK-model is de Nederlandse vertaling van het EFQM-model (European Foundation for Quality 
Management). "INK" staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit, dat zich ten doel stelt Nederlandse 
organisaties te stimuleren om aan "Totale Kwaliteit" te werken. 
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Afbeelding 84 : het INK-model (Ahaus, 1999) 

Het INK-model noemt vier resultaatgebieden en vijf organisatiegebieden die in samenhang bepalend 
zijn voor het succes van de organisatie. De organisatiegebieden - dat is het speelveld van de 
besturende manager - maken mogelijk dat de organisatie op de resultaatsgebieden scoort. De 
resultaatsgebieden staan voor de aandachtsgebieden waarop de prestaties van de organisatie 
gemeten worden - bijvoorbeeld door prestatie-indicatoren. 
Welke strategische gebieden in concrete belangrijk zijn voor de organisatie moet door het 
management - bijvoorbeeld op basis van een omgevingsverkenning of SWOT-analyse - zelf bepaald 
worden. Het INK-model is op zichzelf geen strategisch keuzemodel, geen recept, evenmin als de 
SSC. 

Bij INK bestaat er een terugkoppeling vanuit de resultaatgebieden naar de organisatiegebieden. Door 
per resultaatgebied prestatie-indicatoren te definieren en te meten, kan stuurinformatie worden 
teruggekoppeld naar de organisatiegebieden. Op de organisatiegebieden kunnen vervolgens in 
samenhang doelstellingen worden bepaald met daaraan gekoppeld de beoogde resultaten, die weer 
gemeten worden in de resultaatsgebieden. 

De resultaatgebieden zijn: 
• Waardering door medewerkers; 
• Waardering door klanten en leveranciers; 
• Waardering door de maatschappij; 
• Eindresultaten (wat komt er terecht van de gestelde doelen). 

De organisatiegebieden zijn: 
• Leiderschap; 
• Strategie en beleid; 
• Medewerkers; 
• Middelen; 
• Processen. 

Het INK-model is een voor managers herkenbaar en hanteerbaar model dat meer en meer gebruikt 
wordt voor het professionaliseren van de planning- en controlecyclus. Het ordent en combineert de 
kernonderwerpen voor een manager en helpt bij het op transparante wijze beoordelen en verbeteren 
van de kwaliteit van de organisatie. 
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Het INK-model wordt niet alleen gebruikt als besturingsmodel, maar ook als diagnosemodel (Ahaus, 
1999) zie figuur BS. Deze diagnose in gegoten in de vorm van een positiebepaling door zelfevaluatie, 
waarbij beoordeeld kan warden hoe ver men nog verwijderd is van de excellente onderneming . Er 
zijn vijf ontwikkelingsfasen: activiteit georienteerd, proces georienteerd, systeem georienteerd, 
keten georienteerd en totale kwaliteit . 

PLAN 

ACT 

Afbeelding BS : Het diagnose model behorende bij het INK-model (Ahaus, 1999) 

Wordt het INK-model als besturingsmodel gebruikt dan moet als eerste stap een "visie" warden 
geformuleerd waarin evenwichtig aandacht wordt besteed aan succesbepalende factoren op de vier 
resultaatgebieden. Zo bezien zijn de vier resultaatgebieden van het INK-model eigenlijk te 
beschouwen als een Balanced Scorecard. 

Overeenkomsten en verschil/en 
BSC en INK hebben een totaal verschillende achtergrond en lijken toch op elkaar (Ahaus 1999). 
De Balanced Scorecard is afkomstig uit de management accounting, waar men er steeds meer van 
overtuigd raakte dat financiele meetgegevens meer zeggen over presteren in het verleden dan over 
de echte gezondheid van de organisatie in de toekomst. 
Het INK-model is - als variant van het EFQM-model, is vooral ontwikkeld vanuit het kwaliteitsdenken 
(Ahaus 1999). Ahaus geeft de volgende overeenkomsten en verschillen; 

Overeenkomsten: 
• Beide modellen zijn complete besturingsmodellen voor het sturen van processen en 

prestaties in de organisatie; 
• Bij toepassing van deze besturingsmodellen ontstaat een bredere kijk op meten in de 

organ isatie. Breed wil zeggen, niet alleen gericht op financiele maatstaven; 
• Beide modellen helpen de leid ing om de visie naar actie te vertalen; 
• Beide modellen zijn cyclisch van opzet en gericht op leren en verbeteren; 
• Beide modellen dwingen bij visieontwikkeling tot aandacht voor belangen van geheel 

verschillende betrokkenen (financiers, management, klanten, leveranciers en 
medewerkers). Deze belangen moeten tegen elkaar warden afgewogen . De leiding wordt 
bij de toepassing van de beide modellen gestimuleerd zich zowel extern als intern te 
orienteren ; 
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• Beide modellen warden top down ingezet, maar top down wil niet zeggen 'opgelegd'. Het 
proces is participatief, wat op zich weer onderdeel is van het model ("the profit is in the 
process"). 

Verschillen: 
• Het INK-model is oak een diagnosemodel en niet alleen een besturingsmodel; 
• Het INK-model koppelt resultaten aan organisatiegebieden; de BSC doet dat niet; 
• Het INK-model is breder van opzet (leiderschap, strategie en beleid, maatschappij, 

personeel); 
• Het INK-model geeft ruime mogelijkheden voor het toepassen van subjectieve 

indicatoren naast de meer objectieve indicatoren; 
• BSC besteedt expliciet aandacht aan de noodzakelijke balans in de besturing. 

Evenwichtige balans 
BSC en INK-model geven een evenwichtige balans: 

• Intern en extern (processen, medewerkers, leren en klanten, financien, maatschappij); 
• Verticaal: door de connectie tussen strategie en uitvoering; 
• Complementair: door afstemming en op een lijn brengen van alle perspectieven (BSC) en 

alle resultaat- en organisatiegebieden (INK). Er dient sprake te zijn van een 
samenhangende reeks van doelstellingen, die aan twee criteria voldoen: ze dienen 
verenigbaar te zijn en ze moeten elkaar wederzijds versterken (Kaplan, 1998). 

• Financieel/niet-financieel; 
• Korte- en lange termijn. 

Beide besturingsmodellen zijn compleet en niet eenzijdig gericht op een perspectief. Een zeer 
belangrijk aspect daarbij is dat de operationele doelstellingen de "spanningen" tussen de 
perspectieven moeten verzoenen. 

Hoeveel indicatoren om te sturen? 
Kaplan en Norton snijden in een van hun boeken (1998) een belangwekkend onderwerp aan: met 
hoeveel indicatoren kun je nag sturen? In de praktijk een veel voorkomende vraag. 

"Als ervan uitgegaan wordt dat er voor de constructie van elk perspectief op de scorecard tussen de 
vier en zeven afzonderlijke metingen nodig kunnen zijn, omvat de scorecard voor een onderneming 
vaak tot maximaal vijfentwintig verschillende metingen. Is dit niet te veel? Kan een onderneming 
zich wel op vijfentwintig afzonderlijke dingen concentreren? Het antwoord op beide vragen luidt: nee. 
Zadra een scorecard wordt gezien als een stelsel van pakweg tien tot vijfentwintig afzonderlijke 
metingen, is dat een veel te complex geheel voor iedere organisatie". 

Zij voegen daar aan toe: 
"Onze ervaringen geven aan dat een onderneming werkelijk haar hele strategie kan formuleren en 
bekendmaken op basis van een ge'integreerd stelsel van ongeveer vijfentwintig verschillende 
metingen". 

Dat kan alleen maar als er onderscheid gemaakt wordt in het karakter van de metingen die zij 
noemen: diagnostische metingen en strategische metingen. 

Diagnostische metingen geven aan of de zaak in de hand wordt gehouden en kunnen signaleren of er 
zich ongewone gebeurtenissen voordoen waaraan onmiddellijk aandacht moet warden geschonken. 
Strategische metingen geven aan of de strategie werkt. 

"Een directie kan wel honderden of misschien zelfs duizenden waarden door middel van meting laten 
bewaken om zich ervan te overtuigen dat de onderneming nag volgens de verwachtingen 
functioneert, en om signalen te krijgen over de processen waar corrigerend ingrijpen nodig is. Deze 
metingen hebben echter niet betrekking op de prestatiemotoren achter succesvol concurreren. Ze 
geven een beeld van de noodzakelijke 'gezondheidsfactoren' die de onderneming in staat stellen om 
te functioneren. Ze moeten daarom warden bewaakt als diagnostische indicaties, zodat afwijkingen 
(van de verwachtingen) snel warden opgemerkt. Het komt in feite neer op managen bij uitsluiting". 

Hun stelling is dat in een bedrijf vele zaken warden gemeten, beoordeeld en bekeken en dat kan een 
goede zaak zijn, als er althans iemand is die de gegevens nodig heeft en die er iets mee kan en doet. 
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De noodzaak van het voorkomen van een overload aan informatie hangt hiermee samen. Informatie 
is niet hetzelfde als "gegevens". Daarom is bewerking en opschaling van informatie noodzaak. 
Informatie die op lagere managementniveaus tot stand komt, wordt waardevoller door een andere 
manier van presenteren. Hiervoor zijn drie methoden bruikbaar; 

• Door te aggregeren; 
• Door te selecteren; 
• Door een nieuw eigensoortig product - of een integrale score - te definieren. 

Ook met deze werkwijze blijven de praktische resultaten vaak achter bij de bedoelingen, met als 
gevolg dat op het hoogste organisatieniveau (bijvoorbeeld in managementcontracten) toch gestuurd 
wordt met de "laagste" indicatoren. Men heeft gewoon niet de vaardigheid tot aggregatie, selectie of 
integratie. 

Ahaus (1999) geeft aan dat prestatiesturing mogelijk is door het benoemen van vijf tot tien 
succesbepalende factoren per perspectief van de BSC of resultaatgebied van INK. Bij iedere 
succesbepalende factor kunnen drie tot vijf prestatie-indicatoren worden bedacht om deze te kunnen 
meten. Dit betekent dat al snel circa 100 prestatie-indicatoren worden gedefinieerd voor het sturen 
van prestaties. Daarnaast is het volgens Ahaus nodig om allerlei processen in de organisatie te 
bewaken, zo nodig met procesindicatoren. Dorr (2000) noemt een maximum van vijftien tot twintig 
prestatie-indicatoren. 

Eisen aan besturing met prestatie-indicatoren 
Welke conclusies kunnen getrokken worden uit de bestudering van BSC en INK-model? 

Besturing met prestatie-indicatoren eist dat: 
• Er een heldere, liefst schriftelijk vastgelegde missie, visie en strategie (ook wel 

samengevat als "strategisch plan") is in de organisatie; 
• Het strategische plan op een of andere wijze wordt "vertaald" en richting geeft "tot in de 

uithoeken van de organisatie"; 
• Perspectieven of resultaatsgebieden herkenbaar zijn en in samenhang (intern/extern, 

vertikaal, horizontaal) worden toegepast; 
• De prestatie-indicatoren passen bij het besturingsniveau (en worden daarmee 

hanteerbaar qua aantal); 
• De prestatie-indicatoren valide, betrouwbaar en relevant zijn. 

Samenvatting 
In deze bijlage zijn enkele diagnosemodellen beschreven voor prestatiemeetsystemen die een brede 
context schetsen voor het gebruik van prestatie- indicatoren. De modellen starten bij de missie, visie 
en strategie van de organisatie. Er moet samenhang zijn tussen de strategie en de uitvoering en de 
strategie moet het richtinggevende element zijn in de besturing van de organisatie. Uit onderzoek 
blijkt dat deze - voor sommigen - open deur, in de praktijk toch niet vaak gerealiseerd wordt. 
Hiermee zijn twee belangrijke eisen genoemd voor de besturing met prestatie-indicatoren: een 
heldere visie in combinatie met een richtinggevende strategie. De overige eisen zijn : herkenbare 
perspectieven en resultaatsgebieden. En daarnaast valide, betrouwbare en relevante prestatie
indicatoren, die passen bij het besturingsniveau. 
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11 Het PBI-model 

Een model dat vaak met succes is gebruikt om tot een organisatie- en informatiesysteemontwerp te 
komen, is het zogenaamde PBI-model (bron: Bemelmans, 1998). Hierbij staat de P voor 
(Primair)Proces, de B voor Besturing en de I voor Informatie voorziening. De grondgedachte achter 
het PBI-model is dat niet elke vorm van besturing past bij elke structuur van het te besturen proces. 
De B zal dus afgestemd moeten worden op de P. lets soortgelijks geldt voor de 
informatievoorziening, die afhankelijk is van zowel P als B. Figuur B6 geeft een en ander schematisch 
weer. 

Figuur B6: het PBI-model (Bemelmans 1998) 

Hoe komt men tot een geschikte PBI-combinatie? De stelling is dat bestuurbaarheid de bepalende 
factor is voor deze keuze. Deze bestuurbaarheid is op haar beurt afhankelijk van een aantal 
generieke zaken zoals: 

• Complexiteit, met name veroorzaakt door grote aantallen, ingewikkelde samenstellingen van 
producten, diensten of productiemiddelen en door de mate waarin producten, diensten of 
productiemiddelen uniek zijn, oftewel niet substitueerbaar. Uniekheid verlaagt de flexibil iteit 
en verhoogt daarmee de complexiteit van besturing; 

• Dynamiek, met name bepaald door instabiliteit van vraag en aanbod. Hoe meer 
schommelingen optreden in vraag en aanbodpatronen, des te ingewikkelder wordt doorgaans 
de besturing; 

• Voorspelbaarheid/conditioneerbaarheid. Hoe beter men gebeurtenissen kan voorspellen dan 
wel be"lnvloeden, des te meer kan men anticiperen vanuit de besturing. Kan men niet of 
nauwelijks voorspellen of conditioneren, dan zal men de besturing zodanig moeten inrichten 
dat men snel en adequaat op onverwachte gebeurtenissen kan reageren. 

• Gevoeligheid/economische waarde van producten en middelen. Bezien vanuit het aspect 
gevoeligheid zijn niet alle productiesituaties gelijk. Relatief ongevoelige systemen reageren 
nauwelijks op verstoringen. Gevoelige systemen daarentegen raken in ongerede bij elke 
onverwachte gebeurtenis en vereisen derhalve snelle en adequate bijregeling. De 
gevoeligheid van een systeem wordt mede bepaald door de economische waarde van zaken 
die in het geding zijn. Een lage waarde van producten en/of productiemiddelen staat immers 
voorraadvorming toe. Gegeven deze buffers kan een systeem enige tijd ongehinderd 
doorwerken bij onverwachte fluctuaties in aanbod of vraag vanuit de omgeving. 

Uitgaande van de voorgaande redenering worden bij het PBI-model successievelijk de P, de Ben de I 
in kaart gebracht. Vragen die men zich stelt ten aanzien van de P zijn de volgende: 

• Product-marktkenmerken 
• Productiemiddelkenmerken 
• Kenmerken productieproces 

Na het beschrijven van de P wordt de Bin kaart gebracht. Zo wordt van de Bin elk geval bekeken: 
• De organisatie van de productiemiddelen (proces, lijn, job shop, project shop) 
• De noodzaak van integrale versus ontkoppelde besturing 
• Relevante doelstellingen (kostenminimalisatie, levertijd, doorlooptijd, bezettingsgraden, 

winst, leverbetrouwbaarheid, etc.) 
• Onderscheiden besturingsfuncties (de positie en procedurestructuur). 

Tot slot I, het informatieconcept. Hiervan wordt de architectuur van de diverse systemen in beeld 
gebracht, met de functionele eisen en kwaliteitseisen (dus welke informatie wordt geproduceerd voor 
wie en onder welke condities). 

Voorgaande inventarisaties geven een beeld van de bestaande toestand alsmede van de eventuele 
mismatches die in de huidige PB! combinatie kunnen zitten. Dit laatste biedt aanknopingspunten 
voor een verbeterde PBI-afstemming. 
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12 Gewenst dashboard manager Sales 

Sales Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 

Versie 7 

# Offertes Klantsegment 

-Staff els 

# Offertes Rayon 

# Offertes Klanten -Branche 

# Offertes Prospect 

# Offertee A.R.M. 

Gebud. Rendement Prospect 

Geb. Rend. Prospect Klantsegment Geb. Rend. Prospect Rayon 

Rendementen per Component 

-Merk 
-Type 
-ROB 

In bestelling 
~----1-Verzekering 

-Prijs Correctie 
# Contr.Klanten 

# Contr.Klantseg 

-Staff els 
-Branche 

# Contr.p.Rayon 

# Contr.Nieuwe Klanten 

I 
I 
I * 
I 
I 

«traces» 

, _ 
I 

Salesfunnel 

~--------1-Signaal 

Suspects A.R.M. 

Suspects Rayon 

Suspects Klantsegment 

-Staff els 
-Branche 

• 

Nieuwe klanten 

-Vervanging 
-Overname 
-Nieuwe klant 
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-Mng Fee 
-Restwaarde 

Rendement per Contract 

Rendement Klant 

Rendement Klantsegment 

'------------1-Staffels 

Vervangingsgraad A.R.M. 

-excl. nieuwe mantels 
-incl en excl uitiopende klanten 
-Expiratie 

Per Rayon Per Klantsegment 

-Staff els 
-Branche 

-Branche 

Rendement Rayon 

Per Klant 
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13 Gewenst dashboard manager Operations 

Operations Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 

Versie 6 

-
. 

---------------!--. -----. -! 
I I 
I 

~------ ----------- --l 
I 

Huurauto's derden 

-Marge 

.. 
Opbrengsten 

Huurauto's A.R.M. 

-Bezettingsgraad 
-Marge 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~-I~· I '--~~~~~~I 

-Bekeuringen 

Hercalculaties 
Doorbelastingen 

-HSB 

I 
I -Roekeloos Rijgedrag 
I 
I 

-lnvesteringsverschillen 
I 

I 
lndexeren ROB Km I Looptijd 

- . 

Schade & Techniek 

Schade service 

-Perfecta 60% 
-Schadenet 40% 

Expertise kosten Carglass 

-% naar 
-Bedragen naar 

Vervangend vervoer 

-DLT 
-Leverancier 
-Prijs 

Sanden fitters 

-% naar 
-Bedragen naar 
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lnkoop kortingen 

-Bonussturing 

Sc hades 

-# Openstaande 
-Verwerkte 
-Nieuwe 
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-Gem. bedrag 

Facturen 

-# Verwerkte 
-DLT 
-# Openstaande 
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Rente 

-Laatste update 

lnname dossiers 

-#dossiers 
-DLT 

Techniek 

-# goedkeuringen 
-# aanvragen 
-DLT 
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14 Gewenst dashboard manager ReMarketing 

ReMarketing Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 

Versie 7 
Verkoop Ratio t.o.v. Telexwaarde 

.------i-Boekwaarde 

----------_,lnname Schades 

Verkoopopbengsten Particulieren 

Diverse kosten 

-Jassen 
-\/WE rap 

Reparatie 

Gemelde Schades 

-Eigen Risico 
-Kosten post 

-ten gunste van de verkoop 

Niet gemelde schades 

Opbrengst 

l 
1- - - - - - - - - - - - - I 
I • * I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1 r : 
Net. Oper. Lease 

sr~r-:MH I 

J 
,,., ..... ;..:.,.,.;i.,!· I 

Onderdelen vervanging -1~1 __. .. ,: .. : :·~:~f!l:;;s;s;s;s;sf 

1 

Transportkosten 

Schoonmaakkosten 

Voorraadkosten 

-# auto's in voorraad 
-Opslagkosten Stallingsauto's 
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•• -Berijders 
-Particulieren aan de deur 

Bedrijven 
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Handel 
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Open Cal. 
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Pagina 74 van 110 



15 Gewenst dashboard manager Finance 

Finance Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 
Versie 5 

Resultaat Voorloopauto's 
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-Res. Eigen vloot 
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16 Gewenst dashboard manager Marketing & Communicatie 

Heeft invloed op 

Kosten Overig 

-Kostenplaatsnr 
-Boekstuknr 

Kosten Marketing 

-Kostenplaatsnr 
-Boekstuknr 

Marketing & Communicatie 
Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 

Versie 5 
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17 Gewenst dashboard Klanttevredenheid 

I Klanttevredenheid (KTV) Integron 

Versie 6 

Cijfers Commerciele Binnendienst Cijfers Commerciele Buitendienst 

-Telefonische bereikbaarheid -Telefonische bereikbaarheid 

-Kennis van zaken -Kennis van zaken 

-Klantvriendelijkheid * 1 
-Klantvriendelijkheid 

-Pro-actief meedenken en informeren -Pro-actief meedenken en informeren 

-Nakomen van afspraken -Nakomen van afspraken 

-Reactiesnelheid op vragen -Reactiesnelheid op vragen 

-Duidelijke offertes die aanspreken Klant Details -Snelheid en kwaliteit oplossen van problemen of klachten 

-Afhandeling Offertes -Link in Superoffice - -De zorg en aandacht die u krijgt 
* * -Link Terna SO * * -Samenwerking tussen de Rayon man. en Relatiebeheerder 

l -Link Klachten SO 

1 
1 I 1 • 

* * 
I 

l Grote klanten Respons 

* 

Kleine Klanten Respons J * * 

* 

I 
* * 

I 
* 

Rayon 

* 
* 

Sales 

I'.(' 

ReMarketing 

1 ~ 

1 
1 

1 1 
Marketing & Communicatie 

-Pole Position flllWt * * 
-cARMedia I 
-E-mail nieuwsbrief 1 
-Website 1 1 Verkoop In name 

-Particulieren -Transport 
1 -Bedrijven -Eindafrekening 

-Handelaren -Snelheid 
-Duidelijkheid 

1 

Operations 

I I 
1 1 1 l 1 

Contractbeheer 

Schade en Techniek -Kwaliteit en duidelijkheid contracten 

-Telefonische bereikbaarheid -Kwaliteit en duidelijkheid factu ren 

-Kwaliteit uitvoering schadebehandeling -Duidelijke informatie over contractwijzigingen en expiratie van contracten 

-Kwaliteit uitvoering service en onderhoud -Reactie snelheid op vragen 

-Medewerkers die begrip hebben en u proberen te helpen -DL T contractaanpassingen 

-Juist toepassen van de contractvoorwaarden -Bestellen & Aflevering Auto en Brandstofpas 

Auteur ©: Gijs van der Wielen, afstudeerverslag Pagina 77 van 110 
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18 Gewenst dashboard manager Personeel & Organisatie 

P&O Dashboard opgesteld a.d.h.v. Targets A.R.M. 

Versie 5 

Werknemers Bonussen 

Salarissen Aanbreng-fee Opleidingskosten 

-Beoordelingen 

Is gerelateerd aan 

Auteur © : Gijs van der Wielen, afstudeerverslag 

A MKMllll. OP THE l:J..OYMANS Ga.out 

. • I 
I 

Heeft invloed op I 

I 

I 
I 

Heeft invloed op 

I 
Opleidingsniveau Medewerkerstevredenheid 

-Onderzoek Maart I April 

• Leidt tot 

Verzuim 

I Leidt tot 
I 

I 
Vertoop 

-Verzui monl ine Arboned 
-Maand Rapport 

* I ·~ . I 
Vacatures DL T Werving en Selectie 

-# 
·Afkomst 
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19 Datadictionary van Lease Office 

Object : 

imuttiis: Mvt.Mi thinoM 
,._w.._ ........ 

-----
I •~UhUJeft ••.M.11 .. un tnutrec mut~•~d 

obj ObJ•a I ••nt.llk• .-wrull.w 

cbjacc ObJ4ct tCC:t U OW. I 
"''"'" Adm1nl.W • 

objadsm oiqed ••nv. 11henrt rnuht•• I .i~ <:-
objadst 1()bJ•a ~!."-~~· .ii!~- __ _I Ml ......... t •\14N Y.,nt .. .che•fft.;.141'4~ 
Cbjaln'lt l"•tfltlu op "DC: •~)•"°" I dt t ~dit.u -o•ldig t/tn 
objass O~edi_ •• rc•k•nn9HJ•U.1n9 b•nd ...... -
~ja!~ _'0~~-!.'-~!~~.~~~-~- -1 b•ftlil'N'l e._.J11 .. •nm•1k 
•obJGSSt 01-J•d: 1<H1:.cl"klnt,.111•I 

ob~fs 10b1t~ t.E ·.J~dw(.ving:1pe1io d• 
b•f'!drrv~_'lll'nl:•r hndenm•tti: (~er) 

dl,,b ... ~b}~ct •1~"' ........ r-d. I ba"tl_ai:fi·.tu ~tb•nd 
CbjJer OlrJHt b•nJ .. tir I 
cb ... ·ObJt:c.t bud'lokb• ••~d b•r\ d...~r·'N'\Ctt --d(.,nttl) 

ob ppm ,OtaJ•d •PM H fioop 
b•r1d .. ..,.,.....•r lloo<i>orod (•IN objf;ifs Objed fi1ctl• · -'1cfow-t.vtl'I01P4"1t!d• 

cbjlbw _ , Obj~ t11Cll! l>o!k,."'4• b.d1q1n.~ COMU.~"PJtif: 

obflwrd Oll;Jed h•Nuni.,.n g - (I" ~·~~T'W) 

objnv . ObJtct mtst.:~ t>.g ... ... ;ikut•iurn 
Cb]tWk ObJ•ctinY•P•dnq-pw-...,.t..aop 

obJ'IZ ObJ•d r u:..t b«'la.d1n,·k l• ur ..,.""~ 
cbjulac ..:en~en-l>ocurtlotN(~ti• w ledino·•oort i:ooft ~tkl•d'"'> --------------
oojeent OllJ.ct '-•ntd.en ~.1 .... ll.t..1.allliati.im 

~,'111$t OlliJttt lo. ilciNt~~.!__Utu! ••n•c:ktQ•l"fttA9 •tm•c:tt..it»• la s.-.U.9 

ooj<stn , Ko n-en~ 
Mou•Jll r ~~~·, 

ooJpg OlrJ.ct L.P(S · ina,•llW• . Mlt1trnMil'ld eotltt,.....:nd 

~ctr '.obJ•~-~hd•rt>•ud ... •&•a i.mb.0•9 llM l>No··~ 

<obJOint OilJ•ct onderl\oud&.w.•N•I 

<Ob,i?pbr OpbH1n9a~n o b)ed. 
... IPM r st» .... ,. "1bel 

di j'dwm :a bJ•ct m atit 'IOOt A.OW li>S: J.<'t l>'•• t _ ~-

Leasecontract 

0-
iftttgt:t 

'"' .. 
lnt•o•r 

"'""·-"-
d-
Int 0 ! 
lnt•1•r 

lnt•9•r 

h,_t ,., 

iMegt:t 

Int•"°' 

d.<mel 

d11t• 

"-·-<l>w•--ln.t ger 

lf't.gtir 

- · I 

In 11•• 
In o•• 

r:...,...1:·~ 

>>t ift._ari\.al UHfl y•n ~flt ~ pt:,. 

Yf!IR'nO!Jtn Wollft htet tibjeeltVP• 
wtt. 

>>>»>>->>>• • .. rrtni.VMJ• bl;J Ml: c~•d. . 

X(e) "' ao. ('•nte>.•n) ••• hwt ~. 
,.,..,.,.;;;

10"+ ..;; .. drt--;·;ff;,,,..fl't.Wl'l't.o 

> >..'"»>:i-.>>' . 0-• 
>>>>>>> >t tt.t rnetk • • 

>>>>>>>>>>' • • ::=..~ (winttw) 41• OJI' h..t 

>>>>>>>>>). IJ «>. ~biltdwt (•11'1 ' ) • ~ hiU. .a 
c 1 n •. 

>~» »'A '9 h c n...,.t nP~)• (ln.B""V•'TW) 
1 

_ _ athkoop ~ h41:t obJ•tt , 
0. ............ v••NP ;h n • ..,Ht 

99{'1#'9191>9 ~,~••':9""ocht .-.. de 
K(4!! .O._ .. Jeu, 'S-.A II• J.ding .. 

><c•o) ,..O• •oatt be~ledlno .. 

9.w9919999 °:~~ v aa1ap ·d• aa.n1duAtelH!8'9 Is 

:..>>':' tf)I~ b~eaJ ven. to'tt;ad... 

~t 10• rn+w\d w.....-m h o~ect 11 oebo~. 

>:>>> , >>9'~' -~-~~~.~~4:.: h:~ :~=~b ....... . 
>>>>,.>>>>t 0. ... in9 ,,..., de tPM ttitw••t 

--~ 
·>,>>:Ji.,,.>t 0. bf-Ind ft ~.ti\ ht: Objt: , 

ABC DE FGHIK LMOP RS TTJVW ..----------------------------
16ct,tl:p 
llc: tflcvn 
lictiiid-x 
~tk""1f. 

1..11 •••Wnb~ct f.ktuvrpancn~.• 

--~''!!!.~~,~~ f~~~~-·-~~?-. 
t..a1ea11nb.lt<i •l ..... x• ri"'9 

~~!~l'tt_~~-~~-- ~-·-~-~ 
lle ttstn Ke n 1 ... recoNr.-ct 

,J 

~t0opb 
~!'-'P!'•_ 
llc: tpkst 
llc: tP'"'C 
k: tr 
Mc trok11 

LAHt:uant1•d·po••_vc . c~rnp 

l NSt:(Of\Ci"Ht 

Otc..S .,.....•nlnt 

k tsv• _ &A:•H«in(ttc:\ .f!IM.,t-,-t t. SP*<. 

lc lver i...aseccinuact ( ......,I• ) 

!lctwaf LA •••mntr•••~· '!"'•'"'•""'9 
~gi111r LP<I •Mt .. I• • 

~g1rcst ,u><J •...ullab• 

~_t __ _,_ -- ~'-'----·- --- ·-
llstprsr •••-"""',., It« 
1ts:tprt Pt1ntM'I per 1111. 

lfvarm Lt+H vo1m 

!lllappng ,.. •• .,"ii 
im_!'_dcOpt [M•dl~M .... opoo .... 

~edRJm 1M•dh1M 

meld "•'"'"' 
•nualwt M•ld;n9 S<>oot 
!fneMO Merno 

.memofil Memo 1nv•b hoek 

mernatrf Mtmo ~~otn 

menu -"• "-"" 
:menuitm Mtnvit•M 
---·~·----

1 
I 

-I 

.....,_ 
a1mb•t tt9 

Nnbet..nno-- l!_P• 

M"lftul•rtn9.&ti.-..... 

~ 

Alnl:.ti1IW.. 

· A•'!ll:K•lfnO _!.T'WP• 

.... lfnOI .-.. n 

· Annldo~ai..-.,,.m 

•~911'10· 

h'9 

••rv """::P•rc: 
l r~d:m.Drt ( • ... tp) 

~·_f~~q_pro"'l ir l• F ""If; 
~·-~~•1:,.,,.,.. .. ~ t taftA a1n 

o.~,. 

•4od 

dodmal 

~gk•I 

Iott 

lntAc, 

Auteur © : Gij s van der Wielen, afstudeerverslag 
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-~->>>>.>-> 9i.M AM6111t11ina v .. r h•t le•...c>ntratt.. 

:>>'·"-&'!:!f.?~~9* in~· ••nbt.t~lno
~>>>>.>>9,H ~~ .. •tirat YODrff ..,._bllnt van d o 

l4/tiff ;!:ft .:~:.~~•Wlnv o.!~111 rd 

lndl<•ti<t ol • l H•b•ttinolbO<h9 
J.a/MiN t1Jdt N JootiitiJd •riJv ot in '"" .,,., 

lltokdl 'ftn4k4J'ldu 

>>!Jo >).,>->>Ji.? o "'•Nt ""_... 4 •drnlru ~ 

!Jt'1,'9tt ~~=•n.1\9 efl......On..n. van ft 

,,1,.,1 ..... ~~=':":H•wm van Mt 

9 1ft/'9?9 !>• b..a"'d ...... . . . t..._ l•+<t<•n-V•<\ . 

~(l~) ~=.::..~:-n:.~lNk~ YODt d• 
i->>>>>' >.>> >'W ~· ;,;:.;~. d• ~oekln o .. oc. d• 

>>>-•,.>>p.ff M "t • r9 btdr•g YI)'' •"t H~r 

')o>~.~ i.\TWp•~v•.,, ti• 1'•19-

·>..>>> >>"'f De t..~ndnait:OOtt """' et-o·t)j1mype 
_ _' _ ._Cu_it OBTI>) . 

>>>> >>>>>'9 ::.. u
0
\NIJ%11\f na M h•t br•1' 1ftt• . p 

>>>>.>>>>'9 ::.=~ n•ar d• ).1'W c.v tle 

>>>>>>-->>>-9 F.•irtti~vtntJI• .,,. d• p.ro 19 .• 

>>>>>>>>>>'9 ~~~~,.';._~~' 4• ~o--nt•k•r t O.I 

>>- >>>>->>>>-., !"~ v•f'f4J.~ fti.W dt ... ,..ooer _._ d• 
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Bra ndstofco ntract 

ABC DEF GHIK LMOP RS TUVW r-----------------------------
~ff'9; f'nurwiti•fP.tuur d•tM ,..v•I 

1nsf'rgf 1'uur.,..,_ief~'""' ~f'4C)tl 
'aJ"tcf A.u'"iuW 

;rvgr MnNt .. t'tde veu.•~•""9 

av@rp- ,A.tnw.ttfnde Ye1'1'ehn1'1i9iPr• rnl4 

a\lerseh A.nvuknde YUH .. •ft"'9 1chjf 

1~nd , .. Ad 

1banclmrk aan4•ntYl•rk. 

~ndpr l••d•...,.., 
,bank h•• 

ibatact •""" ..... 
b;tlag l•""'•• 1~9b<n•nd 
t'tlal ••tin b..i.nc 

bctadst l1.tfld•toftonb'•~<.1. • •n.,, 
.d .. n1,en 

'bctbpas llr&ndctoip .u pM mnt:r.ut 

,bctkstn Ma,•n bt•nd:ttolc•nt,.ct 

bet~~ Opbr-en9 t:n t-t.-i~cont.J.ut - --·- . 
l>c:tt •r.andabic•nhd: 

:hctt~~ l1.aM stoltonb'ut afreh:nin~ 

,l)Cttp'>IS am.M .... ,..,-.ode-~Chot 

'bc't' ••n4•~ 
bc:vrg l.and lff"ICVl_Y'4t~_ 

be nu lA._•m.nde/.a,...•nd• b.rldit.tn 

~l'lll.18 hn<htw•<h,,. 

.berquep ,P•r.tmett-" vMh'trtjbtft~ 

'bestafd •••tttl.,"'9·Afl••,.d•t• h11t•n• 
best el h .. •ll AQ 

bestrg &edelN~ 

bitcon &•t.l1n9>tondt\14 

betwy: f.t·t111n9t: • bt• 

ROB factuur: 

~ntg •.-o,sttoo t~tt,t. 1n9 o•r •••~1J• 
~Els.el It .U.•-'•cb6 
relsp;if R- •l• P•Hk 

tel'5rt ·-·-r-et"ba &•hhnt,. •n•lvH 

'f111yba hto/ln9H1VOfl09 

feMw 
r!!v~v 
tefvink 
,relvkfc 
r!'lv~og 
telvwsr 

l elvwh 

tefvwr 

l( ..... ~·••t<I•~ ... 1.uu: ...-.w 
"!"•d •tl>•oo_!'d•"'!_o "'~1chttno 
f"'~•""'"' u:tN-1M 

Kf'llcil•tii•••Ml•lr.;i •ha •fl 

t<ft6 et b•oo-~d'!!!._no o.G. 
Onit..,...k..,.•M.c ~•dwtb•dult 

\l oo .... ••'~ (h•~) "'°' 
W • t tNf"I t!_n'!'_•~~~ 
\IHNaa~ (N9tlf) IC« ff•ltun 
corrtr•dNtl&ltlnt•n 

relvzcr •-'*·rol< .. h•d<I<'> - ·-· 
relvzkt 
11sel~d 
rl~lcp 

~lrt 
mtb• 
mtbsp 
mtb5pp 

1rcbcDde 
ioo11c 
robfrg 
robkor! 
rotJrMj 
rcbmm 
rct11nr9 

1rnhnrrr. 

%1• ... iliu va•r cal'lt.ctperaenen 

,_,.,. .. i-•"9«1•<•d• 
C-orit.tctp+f''- ..... ., ~ ... .. ctt. 
I\ MMi p•r NI MM1•le<bie 

.. erf'l.eU1btl 

R.m.hta•I p.,c•~ 

R~t•b•l~~••t od•·Pci c.•nt.ou 

•<>• OJO. 
llO•..f&ktu11r 

R.<>• '•~tvv1toef 
Roa kcnln9 

O• m•ldrig 

AO& mu:tfmil'tdt< 

RO lo meldlrtf....,.. 

ROt 001IH ... IH1• 

:· 

"'"~ 

b1y1t 

fkokl·-

fi.'blat 

-1m. a..nr 
kMtt-.n 

lbl 

1<9 

"'"
cbo 

•• 1 

nhul• 

••• 
~w .. .dwt. 

ttJe:.~ 

hdt•9 ••n~ nde 
•n1t.:n (ln cL6'1'W) 

.tiNk41tftd•b#'n 

N'lftuJe,1noH•tt.ln 

8.r11nfftof 
~iftilb't\t ko•t 

&nn4 "'11 
~1n11 ,...,,.,01 
(lnd_:&TW) -·-
er11nd.st<1foH '4Uten 
(ind.&TW) 

Pa1 &Ott 

.. •4 h O'I 

IW•nd.rt.f1y1t••m 

..... 
Mmlnl -
AMkmatiuh lt•tal•l'I 

Hkift9 

•TW·a:.:lu9 

F•k.tuutdtuin\ 

IAHeeo !f\.-\ 

" ,, .. 
... ... 

Opt•..at.14 

lllep•ntt;.edr""m 

'Wot •IJk• ~lrut .... 
"4p......tit 

~d.•d•~r.i•I 

$01tet~r'l"le! 

StAitu• cl ........ 

&adr-O (~rue , 'fW) 

o . ... _ 

•lje' 
t.91: .. 1 

decSrn.til 

••v•c.a1 

tch '~' 
,IM,o.,.. 
, .... 90" 

d• , __ 

--
d• 

L-0-

chttM.tf' .... 
dtciM-11 

Auteur ©: Gijs van der Wielen, afstudeerverslag 
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tftt•t•t 

d • 

deurnal 

••• 

In.ta •• 

... 

~-·t-.. -
>>>->>>>>)', O. M:ntij:in9 nHr d• ldminlltf•tJ•. 

Jtlht:• Oroo1 •ntn •dminlWt onenu 

9·9 l :':n:!•~ ~:-:=dull:;:., 
>>>>,>> 9 :;:.~ • ..wul'9nd• d;,.;n•t•n tnd. 

9'1(91Ji/OHI :- la_:kt':t~tum M•t"O wOf 

>-
9 '~·= (ln ~=:d~i~"" 

tt-ml '' f:n:d~~":_c;:.um l'.,.. h.t 

~<•J ~.tnd~":~~ 
>>,>>9-.'' roo!~and1S:::.~" ( x.l).TW) 

>>>> .~>"''' ttM"lodr~u kc-.n.n mcl D-TW •• 

>:>>:.>>>>'>>' ::n:p:.~ .. ndstv:fpat hV h•t 

~ >,>>>,, >>' t.:=:::.b•hoHn ibo.h•t 

•>.>>>,.>>1' =~~=i:~~:.~•ho~d bij 

~ >,>>>i~>-t ~TW "':n k:~nigfwlSCt Y•Of' h tt 

~>, >>>,,>>' ::!:f;;:.":"~~c.elo.;l•ft l'Wt het 

,.__.,........... 
>>>.>>>>>>>'9 0~~11\lltr•tJe blj ~· i:"c\?!-1~~ .. 

Jaf,.... D• F,.._......., vo..tl outioM.-ch b.M•ald •. 

• Ht t btdr~ d t bij 0011 t'i>ito ten ''* 
,>>.>>>~>- 9'."9 v•n de M·,..Hn• •Ord: v llildtl-. 

·>..>>>,>:r-'9 Ot ,.,._, Y•" def~"""~ · 

•>>» >,,.., H.t 'bot• Dl'W •tlr~ \1•'1'l #• f•ktuur .. 

'"''-''"9 0• l•k.....,d• m. 
)C($0) M ... :ak IJll'llliiol'nl'ntl'"" !JOl!J• l't:f: d• U.~~twt \l•fl -d• 

1.. .. 

ti'-"'"'''"' 0• fi~mgadlft.Um y_,,. • f.ktuur •. 

Y••fno lndlc.lllt d•' d• h<!>.M 1>4<fol<IMo h.. of 
~·fdl:!r·• otje«t:A/ <A_ tHl1 • 

~>>>>>> >» M41: rn• lnurmn4r"""" h<tt ~d .• 

)Q(:S) H•t ~rn• ""'"'MW nn 6e fektuur. . 

·>,,,.>>,>>-'9 Ot k;lom.Utst•nd Ytn ~ objt« .. 

>> >>>>>>>>'I H41t C•'i>•I h l;t d• 11.01 facu.i ur •• 

·-> ,,>>>,~»'9 ._.t:t '-:as~ bchoJt1NJ b d• Rot.oft ... t>o.iut. 

9f/HJ9'1'91> 0• I• .....,... ""'"'" 
·> ,,J•1r>,>>'t H•t obJ•ctbehor.nd bo • fl06o.f.lik<tuvr . • 

'"'"''"°' ~;,.6:.d~ .. ...00 de f.,._lt.IVf ~' t'-. M<K i i 

>,,>>->,>>' ~;,,~.:::.r~ .~:~~o a··"~~ut4/nl•t 
·> ,.~ :lo'>.>>'t 0• r•l.ti• ..-.n de F.,._Ww •. 

'"''''"" 0• dMulft •.t-lf'OO de f'ef)llf.a& httt\ 
pe~u!!h~" ' 

9t/'9/'9'9'9 0• ~M ,.,. ..op 6e f'ii> .. • d llfv•rOl\d .. 

·> ,.~>>.>>"t H.t 1cft.d•1ev b•haf'•nde de 1\0&.-ofo ... tl.liur •• 

>0($} ~··t l0t1.•CM 11 fYV'nth 

Ot/•'IJ•!l'J99 D• dwtum v•l'I 4'• twaud d.ltu1 • 

· >>->>.-'>>!t,'1i Hlll t tot •• t d.-.0 (ax.9"'TW) •• d• f~ ... b.Nr .. 
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Band: 

-.......... .. ......... ......................... . ... 
.algfM\ "'9·~-· u m ool•• 
if'i1V¥ S:pM.m\O•rt •b•len 

appsrv "PPH IV.C. 

~bMtd -Al.D • .. OD m•l41n9 

,;rob_mrg l"L0·!\08 M• ldo•t .. •~•1 
~rgrlg l-PP fl•fYi.o.·funct:i•9'HP· n.tnlo9 

asfgrp A•pnrwo.-lundt•9r••P 

aossAc Jio u ut...-.ti• f.tla u-..• 
is.Srrg .AuMr.M'VtiM.aJm,o1u,,•9•I 

~f"Jd 1-J f ur~•fM-.t.uur d•~..,...-O•I 
-~~ftgl ....... _. ......... to..t: .. 90' 
iilUtor Autior1ut:. 

AVIU .6.UN~· v•n:ehM"O 

~erpr Aan \0Ukn4• "'•n:•ktrtnt•Pr•rnl• 

,~ersch ,MnYiih nde 'Htnl•nno;i :.ch.If 
b<l,.;d hnd . 

1'>aneimr1c 
1
••nfi•l"V'n•rk 

i~ridJ>r ~·•d• .... •• 
bank h•k 

'batact •atich Ht.I• 

~tlog &•td°lf'un loQbe:st~~d 

llbal 
··•'" b "'" 

be tad st t.r•f"tdtWfc.ontii•ctoc>t'tl(•c.t. a-11nv. 
d fe:n:1 ten 

«tll!)as •randrtioipN ,., contract 

lbc:tl:~tn ft_os-ten bt• ndstofco n\r• C\ 

~tcpbr Op~"•nt"•n ~•ndndcon ... 
bctt •• •nd•tolcontrHt 

!bc=~ .. rr ""•~•tolconb.ad ·~~'•nlno 

1oott~S •r.t.Fef4p.NJOda•""°'6'11"d\ot 

bcv t.•nde'°'°"""' 

Parameterset: 

omp....,. 
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20 Objecten en objectklassen van Lease Office 

Administratie 

Actie 

Label 

Relatie 

Welke administratie? 

Team 
Team Medewerkers 

Afspraak 
Relaties 

Contactpersonen 
Medewerkers 
Afspraa ksoort 

Actie Medewerkers 

Welk label? 

Relatie 
Prospect 
Klant 
Relatie Campagne 
Relatie Concern 
Relatie Contactpersonen 

Contactpersoon Verbindingen 
Contactpersoon Soorten 

Relatie Vestigingsadres (Laatste) 
Gemeente Gegevens 

Relatie Adres 
Adres Gemeente Gegevens 

Relatie Verbindingen 
Relatie Kredietbesluit (Laatste) 

Ingevoerd kredietbesluit 
In behandeling kredietbesluit 
Geannuleerd kredietbesluit 
Retour kredietbesluit 
Afgehandeld kredietbesluit 
Relatie Objectlimieten 

Relatieparameterset (Laagste) 
Relatieparameterset Parameters 
Relatieparameterset Investering 
Relatieparameterset Componenten 
Relatieparameterset BPM 
Relatieparameterset Afschrijving 
Relatieparameterset Verzekering 
Relatieparameterset Aanv.Verz. 
Relatieparameterset Aanv.Diensten 
Relatieparameterset HSB 
Relatieparameterset Deel 3 
Relatieparameterset Rente 
Relatieparameterset ROB 

Relatieparameterset Bandenproduct 
Relatieparameterset VTV 
Relatieparameterset Adm.kosten 
Relatieparameterset Management Fee 
Relatieparameterset Prijscorrectie 
Relatieparameterset Leasebedrag 
Relatieparameterset Brandstof 
Relatieparameterset M/M KM 

Mantelovereenkomst (Actuele) 
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Opgestelde mantelovereenkomsten 
Verzonden mantelovereenkomsten 
Getekende ma ntelovereen komsten 
Lopende mantelovereenkomsten 
Beeindigde mantelovereenkomsten 
Mantelparameterset 

Mantelparameterset Parameters 
Mantelparameterset Investering 
Mantelparameterset Componenten 

Mantelparameterset Afschrijving 
Mantelparameterset Verzekering 
Mantelparameterset Aanv.Verz. 
Mantelparameterset Aanv.Diensten 
Mantelparameterset HSB 
Mantelparameterset Deel 3 
Mantelparameterset Rente 
Mantelparameterset ROB 
Mantelparameterset VTV 
Mantelparameterset Adm.kosten 
Mantelparameterset Management Fee 
Mantelparameterset Prijscorrectie 
Mantelparameterset Leasebedrag 
Mantelparameterset Brandstof 
Mantelparameterset M/M KM 

Mantelovereenkomst Spec.Afspraak 
Manteloverkomst Subcontractant 

Relatie Intermediair 
Relatie Kredietaanvraag 

Relatie Voorwaarden 
Relatie Zekerheden 

Campagne 
Campagne Campagnesoort 
Campagne Medium 
Campagneresultaat 

Campagneresultaat Relatie (Via) 
Campagneresultaat Relatie 
Campagneresultaat Offerte 

Provisiestructuur 
Provisiestructuur Intermediair 
Provisieperiodiciteit 

Provisieperiodiciteit per Peildatum 
Provisiestaffel 

Leasecontract 
Ge reg istreerde leasecontracten 
Verzonden leasecontracten 
Getekende leasecontracten 
Leasecontracten in bestelling 
Geannuleerde leasecontracten 
Lopende leasecontracten 
Beeindigd 
Afreken ing opgesteld leasecontract 
Afgerekende leasecontracten 
OKS Afgerekende leasecontracten 
Lopend t/m OKS afgerekend 
Beeindigd t/m OKS afgerekend 
Is een opvolger 
Is geen opvolger 
Heeft een opvolger 
Heeft geen opvolger 
Met brandstofcontract 
Met een object 
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Laatste contract bij object 
Leasecontract Intermediair 
Leasecontract Voortgang 
Leasecontractversie ( laatste) 

Calculatie Provisie 
Calculatie Parameters 

Calculatie Parameterset 
Calculatie Scherpteset 

Calculatie Investering 
Alleen LPG 
Calculatie Accessoires 
Calculatie Afleverkosten 

Calculatie Componenten 
Calculatie Inlossing 
Calculatie inlossing totaal 
Calculatie Afschrijving 
Calculatie Verzekering 
Calculatie Aanv.Verzekering 
Calculatie Aanv.Diensten 
Calculatie HSB 
Calculatie Deel 3 
Calculatie Rente 
Calculatie ROB 

Calculatie ROB Bandenproduct 
Calculatie VTV 
Calculatie Adm.kosten 
Calculatie Management Fee 
Calculatie Prijscorrectie 
Calculatie Partner Adm.kosten 
Calculatie Leasebedrag 
Calculatie M/M KM 

Wijzigingsvoorstellen 
Calculatie Wijziging Parameters 
Calculatie Wijziging Investering 

Alleen LPG 
Calculatie Wijziging Componenten 

Calculatie Wijziging Afschrijving 
Calculatie Wijziging Verzekering 
Calculatie Wijziging Aanv.Verz. 
Calculatie Wijziging Aanv.Diensten 
Calculatie Wijziging HSB 
Calculatie Wijziging Deel 3 
Calculatie Wijziging Rente 
Calculatie Wijziging ROB 
Calculatie Wijziging VTV 
Calculatie Wijziging Adm.kosten 
Calculatie Wijziging Man.Fee 
Calculatie Wijziging Prijscorrectie 
Calculatie Wijziging Par.Adm.kosten 
Calculatie Wijziging Leasebedrag 
Calculatie Wijziging M/M KM 

Calculatie Terugkoop 
Leasecontract Brandstofcontract 

Opgestelde brandstofcontracten 
Verzonden brandstofcontracten 
Getekende brandstofcontracten 
Geannuleerde brandstofcontracten 
Lopende bra ndstofcontracten 
Beeindigde brandstofcontracten 
Brandstofcontract Brandstofpas 

Geregistreerde brandstofpas 
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Aangevraagde brandstofpas 
Ontvangen brandstofpas 
Pin verzonden 
Pas verzonden 
Verzonden 
Ingenomen 
Teruggezonden 
Brandpas Berijder 

Brandstofcontract Verbruik 
Brandstofcontract Tankingen 

Laatste tanking 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 
Brandstofstation (gekoppeld) 

Brandstofcontract Inkoopspec. 
Laatste tanking 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 

Brandstofcontract Opbr./Kosten 
Brandstofcontract Kosten 

Brandstofcontract (Dummy) 
Leasecontract Berijder (Verwacht) 
Leasecontract Berijder (Actueel) 

Leasecontract Berijder Adres 
Leasecontract Berijder Gemeente 

Leasecontract Berijder Verbindingen 
Leasecontract Objectgegevens 

Leasecontract Bestelgegevens 
Contract Bestelling Object 

Contract Best.Object Leverancier 
Contract Bestelling LPG-Inst. 

Contract Best.LPG-Inst. Leverancier 
Contract Bestelling Accessoires 
Contract Bestelling Afleverkosten 

Leasecontract Inkoopgegevens 
Contract Inkoop Object 
Contract Inkoop LPG-Inst. 
Contract Inkoop Accessoires 
Contract Inkoop Afleverkosten 

Leasecontract Kilometers 
Leasecontract Opbrengsten/Kosten 

Leasecontract Kosten 
Leasecontract Aanbetaling 
Leasecontract Borg 
Leasecontract Provisie 
Leasecontract Facturatiegegevens 
Leasecontract OKS 

OKS-afrekening 
OKS-opbrengstposten 

Leasecontract Beeindiging 
Leasecontractbeei ndiging-Kilometers 
Leasecontractbeeindiging-Afschr. 
Leasecontractbeeind iging-Rente 
Leasecontractbeeindiging-Assurantie 
Leasecontractbeeindiging-Adm.kosten 
Leasecontractbeeindiging-Man.Fee 
Leasecontractbeeindiging-Aanbet. 
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Object 

Leasecontractbeeindiging-Vooruitbet 
Leasecontractbeeindiging-Borg 
Leasecontractbeeindiging-M/M KM 
Leasecontractbeeindiging-Terugkoop 
Leasecontractbeeindiging-Overname 

Leasecontract Statushistorie 
LeaseContract Eigen bijdrage 

Op voorraad 
Ontvangst vrijwaring 
Niet ingezet 
Ingezet 
Gestolen 
Verzending vrijwaring 
Verkocht 
Verkocht of beeindigd 
Beeindigd 
Object Opbrengsten/Kosten 

Object Kosten 
Object Accessoires 
Object LPG-installatie 
Object Aankoop 

Object Investeringen 
Huidige balanspositie 
Balanspositie voor laatste verkoop 

Object Verkoop 
Object Verkopen 

Laatste Verkoop 
Object Verkopen Factuurgegevens 

Object BE-Boekwaarde 
Object BE-Boekwaarde (Laatste) 
Object BE-Boekwaarde (Verloop) 

Object Herwaarderingen 
Herwaardering als gevolg van schade 

Object Fiscale Boekwaarde 
Object Fiscale Boekwaarde (Laatste) 
Object Fiscale Boekwaarde (Verloop) 

Object Assurantie 
Assurantiedekking 

Assurantiedekking Specificatie 
Schadeverzekering 

Assurantiemutatie 
Openstaande assurantiemutatie 
Laatst verwerkte assurantiemutatie 

Object Garantie 
Object Kentekengegevens (Actueel) 

Object Kenteken Documentatie (Act.) 
Object Kilometers 

Object kilometerstanden 
Meest recente KM-stand 

Object Inzet 
Laatste Objectinzet 

Object Berijders 
Object Berijder 

Object Berijder Adres (Actueel) 
Object Berijder Gemeente 

Object Berijder Verbindingen 
Object BPM verloop 

Objecttype 
Actueel objecttype 
Calculeerbaar objecttype 
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Afleverkosten 
Afleverkosten prijs 

Merk 
Merk Kortingen 

Model 
Model Kortingen 

Uitvoering 
Uitvoering Kortingen 
Courantheidsklasse 
Garantie Gegevens 
ROB Gegevens 

Band Voor 
Band Achter 
Winterband Voor 
Winterband Achter 

VGS Gegevens 
Prijs (laatste) 

Brandstofcontract (Los) 
Opgestelde brandstofcontracten 
Verzonden brandstofcontracten 
Getekende brandstofcontracten 
Geannuleerde brandstofcontracten 
Lopende brandstofcontracten 
Beeindigde brandstofcontracten 
Brandstofcontract (Los) Berijder 
Brandstofcontract (Los) Pas 

Geregistreerde brandstofpas 
Aangevraagde brandstofpas 
Ontvangen brandstofpas 
Pin verzonden 
Pas verzonden 
Verzonden 
Ingenomen 
Teruggezonden 
Br.contract (Los) Brandpas Berijder 

Brandstofcontract (Los) Verbruik 
Br.contract (Los) Tankingen 

Laatste tanking 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 
Brandstofstation (los) 

Br.contract (Los) Inkoopspec. 
Laatste tanking 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 

Brandstofcontract (Los) Opbr/Kosten 
Brandstofcontract (Los) Kosten 

Brandstofcontract (Los) (Dummy) 
Financieel 

Boekingsregel 
Opbrengstboekingen 
Kostenboekingen 
Niet gesluisd 
Gesluisd 
Geclusterd 
Boekingsregel Facturatiegegevens 

Verkoopfactuur 
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Nog niet geboekt 
Geboekt 

Verkoopfactuurdetailregel 
Niet verwerkt tot factuur 
Wei verwerkt tot factuur 
Wel/niet verwerkt tot factuur 
Nog niet geboekt 
Geboekt 
Brandstofafrekening 

Kostenspecificatie 
Brandstoffactuurregels 

Laatste Tanking 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 

Overige factuurregels (Inkoopspec.) 
Alleen brandstof 
Alleen producten 
Afgerekend 
Niet afgerekend 

Verkoopfactuurdetailregel Boeking 
Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 

Verkoopfactuur Boeking 
Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 

Doorbelastingen 
Inkomend Factuurregister 

Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Overgenomen 
Niet Overgenomen 
Vervallen 
Niet vervallen 
Inkomend Factuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Geslu isd 
Geclusterd 

Inkomende Factuur - Afkeuringgevens 
Inkomende Factuur - Factuurgegevens 

Inkomende Factuur - Aanv.Dienst 
Inkomende Factuur - Assurantie 
Inkomende Factuur - Brandstof 
Inkomende Factuur - HSB 
Inkomende Factuur - Inkoop 
Inkomende Factuur - ROB 
Inkomende Factuur - Proces-verbaal 

Inkoopfactuur 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Inkoopfactuurregel 
Inkoopfactuur Boeking 

Weljgeen boeking aanwezig 
Gesluisd 

Auteur © : Gijs van der Wielen, afstudeerverslag 

A MIMUI. OP THI J:l..O'tMANS Gl.OUP 

Pagina 89 van 110 



Geclusterd 
Inkoopfactuur Boekingsregel 

ROB-factuur 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
ROB-factuurregel 
ROB-factuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 
ROB-factuur Boekingsregel 

Proces-verbaal 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Proces-verbaal Overtredingen 
Proces-verbaal Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 
Proces-verbaal Boekingsregel 

Brandstoffactuur 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Brandstoffactuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Geslu isd 
Geclusterd 
Brandstoffactuur Boekingsregel 

Brandstof Factuurregel 
Aanv.dienst Factuur 

Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Aanv.Dienst Factuurregel 
Aanv.dienst Factuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 
Aanv. dienst Factuur Boekingsregel 

Assu ra ntiefactu u r 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
Geboekt 
Assurantiefactuurregel 
Assurantiefactuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Geslu isd 
Geclusterd 
Assurantiefactuur Boekingsregel 

HSB-factuur 
Niet gefiatteerd 
Gefiatteerd 
Niet geboekt 
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Klacht 

Geboekt 
HSB-factuurregel 
HSB-factuur Boeking 

Wel/geen boeking aanwezig 
Gesluisd 
Geclusterd 
HSB-factuur Boekingsregel 

Vooruitbetaalde bedragen 
Vooruitbetaalde bedragen - Vrijval 
Vooruitbetaalde bedragen - Betaald 

Betaald - Aanv.Dienst 
Betaald - HSB 
Betaald Assurantie 

Financiele periode 
Laatste fin . afgesloten periode 

Onderwerp 
Aanmelding 
Afhandeling 
Oplossing 
Klacht Statushistorie 
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21 Structured Query Language 

SQL of 'Structured Query Language' is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'database 
management systeem' (DBMS). Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor 
taken zoals het bevragen en het aanpassen van informatie in een relationele databank. SQL kan met 
vrijwel alle moderne relationele databankproducten worden gebruikt. 

Besch rijvi ng 
SQL is gebaseerd op de relationele algebra en werd in de loop van de jaren 70 ontwikkeld door IBM. 
Sinds het ontstaan van SQL hebben reeds vele verschillende SQL-versies het levenslicht gezien . Pas 
in de loop van de jaren 80 werd SQL gestandaardiseerd. Tegenwoordig gebruiken de meeste 
'Database Management Systems' SQL-92. 
Bij het beschouwen van de verschillende SQL-implementaties moeten we vaststellen dat bijna elk 
DBMS zijn eigen extra functies heeft toegevoegd aan SQL-92. Dit maakt dat computerprogramma 's 
waarbij de databankinterface werd geschreven met behulp van SQL niet noodzakelijk zonder 
problemen kunnen worden gemigreerd van de ene naar de andere SQL-compatibele databank. In 
vele gevallen werd door de ontwikkelaar van de software wel een of andere SQL-functie gebruikt die 
enkel maar bestaat in de SQL-implementatie van een specifiek DBMS. 
Initieel werd SQL ontwikkeld als een vraagtaal voor de eindgebruiker. Het idee was dat 
businessmanagers SQL zouden gaan gebruiken om bedrijfgegevens te analyseren. Achteraf is 
gebleken dat SQL te complex is om door eindgebruikers toegepast te worden. Het gebruik van SQL 
impliceert immers een volledige kennis van de structuur van de te ondervragen databank. 
Tegenwoordig wordt SQL vrijwel uitsluitend door tussenkomst van een applicatie gebruikt. De 
programmeur van de applicatie benadert de database met SQL via een Application Programming 
Interface (API), zoals ODBC (MS Windows), JDBC (Java) of een productspecifieke APL SQL is dus in 
essentie omgevormd van een taal voor eindgebruikers tot een brug tussen applicaties en 
databanken. 
SQL kan worden opgedeeld in drie onderdelen: de Data Manipulation Language (DML), de Data 
Control Language (DCL) en de Data Definition Language (DDL). 

Data Manipulation Language (DML) is een verzameling computertalen die gebruikt worden door 
computerprogramma's of gebruikers van databanken om gegevens uit een databank op te halen, toe 
te voegen, te verwijderen of aan te passen. 

De meest gebruikte DML is die van SQL. Ze wordt gebruikt om gegevens uit een relationele databank 
te halen en te manipuleren. Andere vormen van DML zijn die gebru ikt in IMS/DU, CODASYL
databanken (zoals IDMS), en andere. 

DML-opdrachten beginnen meestal met een werkwoord. In het geval van SQL zijn deze werkwoorden 
"select", " insert", "update", en "delete". 

A Data Control Language (DCL) is een computertaal en tevens een subset van SQL dat gebruikt 
wordt om data toegang van een database te beheersen. Enkele voorbeelden van DCL-opdrachten 
zijn: 
GRANT om specifieke gebruikers toestemming te geven tot specifieke taken. 
REVOKE om toegekende toestemming van gebruikers ongedaan te maken. 

De volgende aspecten kunnen aan GRANTED TO or REVOKED FROM toegevoegd of verwijderd 
worden in het gebruikersprofiel: 
CONNECT: Geeft gebruikers toestemming om toegang te krijgen tot de database of schema. 
SELECT: Geeft gebruikers toestemming om records te selecteren . 
INSERT: Geeft gebruikers toestemming om records in te voegen. 
UPDATE: Geeft gebruikers toestemming om records te updaten. 
DELETE: Geeft gebruikers toestemming om records te verwijderen. 
USAGE: Geeft een gebruiker toestemming om een database object te gebruiken zoals een 

schema of een functie. 

Een Data Definition Language (DDL) is een computertaal voor het definieren van data. XML Schema 
is een voorbeeld van een pure DDL (alleen in de context van XML). Een andere DDL wordt gevormd 
door een deel van de commando's van SQL. 
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DDL-commando's in SQL zijn CREATE, DROP, ALTER, etc. Deze commando's bepalen de structuur 
van een databank, zoals de velden, de tabellen, indexen, relaties en andere. 
Create: - om een nieuwe databank, tabel, index of opgeslagen query te maken. 
Drop: - om een databank, tabel, index of view te verwijderen. 
Alter: - om een bestaand databankobject te wijzigen. 

Werking 
SQL maakt voor de communicatie met het DBMS gebruik van zogenaamde query's. Een query is een 
ASCII-tekenreeks en bevat telkens een opdracht die naar het DBMS wordt verzonden. Het DBMS zal 
op zijn beurt die opdracht interpreteren en uitvoeren en stuurt, indien nodig, een aantal gegevens 
terug naar de opdrachtgever. 

Een SQL-query ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 
SELECT* 
FROM tblKlanten 
WHERE tblKlanten.krediet < O; 

De betekenis van bovenstaande query is als volgt: 
SELECT: Hierachter wordt geplaatst welke velden warden geselecteerd; * is alle velden. 
FROM: Hierachter komt de naam van de tabel, in dit geval tblKlanten. 
WHERE : Hierachter komen veldnamen met waarden waaraan de velden moeten voldoen. 
In dit geval: a lie records waarvan het veld krediet in de tabel tblKlanten kleiner is dan 0. 
Dit is een van de simpelste vormen dat een SQL kan aannemen. 

Met SQL is het mogelijk om tabellen aan te maken, te wijzigen, te vullen en te verwijderen. Daarbij 
is het niet van belang of de tabel een gedeelte van een andere tabel is. Het maakt ook niet uit of de 
tabel alleen in het geheugen voorkomt of werkelijk in een database is opgeslagen. 

Een tabel maken 
CREATE TABLE tabelnaam 

(veldNaaml veldtypel [NOT NULL] [PRIMARY KEY I UNIQUE] 
,veldNaam2 veldtype2 [NOT NULL] [PRIMARY KEY I UNIQUE] 
,veldNaam3 .... ); 

Een tabel verwijderen 
DROP TABLE tabelnaam; 

Een tabel vullen 
INSERT INTO tabelnaam [veldnaaml [,veldnaam2 [, .... ]]] 
VALUES (waardel[,waarde2[, ... ]]]); 

Een tabel lezen 
SELECT veldna(a)m(en) 
FROM Tabelnaam 

[WHERE conditie] 
[GROUP BY veldnaam [, veldnaam ... ]] 
[HAVING conditie2] 
[ORDER BY veldnaam [ASC I DESC] [, veldnaam [ASC I DESC] ... ]]; 

Gegevens bijwerken 
UPDATE <tabel-naam> SET veldnaam=waarde, veldnaam2=waarde2 WHERE conditie; 
SQL statements in HOOFDletters, niet verplichte code tussen [ en ] 

Transacties 
Een transactie is een reeks databasebewerkingen die ofwel allemaal warden doorgevoerd, dan wel 
geen van alien wordt doorgevoerd. 
Neem als voorbeeld de database van een bank, waarbij bij een overboeking eerst het saldo van 
rekening A met een SQL-opdracht wordt verlaagd, en daarna het saldo van rekening B met een SQL
opdracht wordt verhoogd. Als er nu een fout plaatsvindt nadat het saldo op rekening A is verlaagd, 
maar nog v6ordat het saldo op rekening B is verhoogd, 'verdwijnt' het bedrag. Dit is te voorkomen 
door de twee SQL-opdrachten die nodig zijn voor de overboeking in een transactie te zetten. 
Een transactie kan expliciet warden gestart (BEGIN WORK of BEGIN TRANSACTION) of impliciet bij 
de eerste lees- of schrijfopdracht sinds de voorgaande transactie (of sinds het begin van de sessie). 
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De syntax en manier van werken is afhankelijk van de betreffende database, zoals Oracle, Sybase en 
andere. De statements waarmee transacties gedefinieerd warden vallen in SQL onder Data Control 
Language (DCL). 
Er zijn twee commando's om een transactie af te sluiten: 
commit: De applicatie geeft aan dat de transactie wordt doorgevoerd. Als het commit

commando door de database succesvol wordt uitgevoerd dan zijn de 
bewerkingen definitief in de database doorgevoerd . Sommige statements 
bevatten een impliciete commit. Ook is het mogelijk een impliciete commit te 
implementeren. 

rollback of abort: De applicatie geeft aan dat de transactie niet wordt doorgevoerd. Bij sommige 
databases wordt bovendien impliciet een rollback uitgevoerd als er een fout 
optreedt gedurende de transactie. De gegevens krijgen weer de waarde die 
ze hadden v66r de transactie. 

BEGIN WORK; 
UPDATE tabel SET koloml = waardel, kolom2 = waarde2 WHERE kolomID = eenID; 
COMMIT; 
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22 Rekenregels voor Forecast Instrument 

Binnen het CRM pakket van A.R.M. Autoleasing wordt gebruik gemaakt van de beschikbare 
functionaliteit om een Salesfunnel in beeld te brengen. De adressen van mogelijke klanten worden na 
contact met de klant ingevoerd, om zo zicht te hebben wat deze potentiele klant gaat doen in de 
toekomst bij A.R.M. Autoleasing. 

Iedere ingegeven potentiele klant wordt beschreven aan de hand van een aantal categorieen: 

Ad res: 

Ad res Telemarketing: 

Suspect: 

Prospect: 

Hot Prospect: 

Klant: 
Vertrekkende Klant: 

Ex Klant: 

Leverancier: 

hiervoor staan in principe geen vervolgacties ingepland. Echter, dit adres 
wordt toch de moeite waard gevonden om vast te leggen, om bij toekomstige 
bel- of mailactie weer te gebruiken. Het betreffende bedrijf behoort namelijk 
tot de doelgroep van A.R.M. Autoleasing, of zal zich naar verwachting zodanig 
ontwikkelen, dat zij binnen 1 a 2 jaar daartoe zal behoren; 
deze adressen worden maandelijks ingelezen en zijn ingekocht bij een 
telemarketingbureau. Aan het einde van elke kalendermaand moeten al deze 
adressen zijn nagebeld. De categorie moet dan zijn omgezet naar enige 
andere categorie ('Suspect Prospect etc.') eventueel terug naar 'Ad res' of -
indien geheel niet interessant - 'op Stop' gezet worden (door middel van een 
groot kruis door de bedrijfskaart); 
er is minimaal lx contact geweest (telefonisch of bezoek). Het bedrijf is van 
plan binnen het huidige of het volgende kalenderjaar een nieuwe leverancier 
te kiezen . 'Tenders' vallen altijd ender de categorie 'Suspect'. Voor bedrijven 
in deze categorie staat in SO altijd een vervolgactie ingepland; 
er is minimaal 2x contact geweest (telefonisch of bezoek) en er zijn 1 of 
meerdere offertes uitgebracht. Voor bedrijven in deze categorie staat in SO 
altijd een vervolgactie ingepland; 
A.R.M. Autoleasing is door tot de laatste ronde, is bezig met 
onderhandelingen, en eventueel zijn mondelinge toezeggingen zijn er door de 
klant gedaan. Voor bedrijven in deze categorie staat in SO altijd een 
vervolgactie ingepland; 
het bedrijf heeft minimaal 1 auto bij A.R.M. Autoleasing rijden; 
het bedrijf heeft duidelijk aangegeven geen auto's meer bij A.R.M. 
Autoleasing te bestellen; 
het bedrijf is klant geweest, maar heeft geen auto's meer bij A.R.M. 
Autoleasing rijden; 
het bedrijf is leverancier van A.R.M. Autoleasing en heeft geen auto's bij 
A.R.M. Autoleasing rijden. 

Indien er zich een concrete kans op orders voordoet bij een bedrijf (minimaal 1 auto binnen 3-6 
maanden) dan wordt er bij de betreffende bedrijfskaart in SO een 'Verkoop-item' geopend . 

Het totaal van deze prognose wordt in kaart gebracht door enkele rekenregels. Het aantal auto's dat 
een concrete kans is, binnen een termijn van 3-6 maanden, maal de verwachte kans dat deze door 
A.R.M. Autoleasing geleverd gaan worden, is de prognose water aan rijdende auto's bijkomt voor 
het einde van het kalenderjaar. 

Figuur B7 geeft een overzicht van hoe een en ander is opgebouwd. 
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Figuur 87: Schema forecast invulvelden 

Een consistente invulmethodiek garandeert eenduidige interpretatie: 
1. Kies het juiste kans item; 
2. Vul de juiste gegevens in; 
3. Geef de datum aan waarop de 1 e order gaat vallen wanneer de kans doorgaat; 
4. Open altijd het tabblad "meer" en vul de geschatte aantallen hier in; 
5. Hou hier m.b.v tekst het verloop van de kans bij . 

Per rayon en In Totaal is er dan een reele verwachting van wat er dat jaar aan rijdende contracten 
kan warden ingezet. Binnen A.R.M. Autoleasing is dit gehele voorspellingsproces goed doorgenomen 
zodat iedere rayonmanager dit op exact dezelfde wijze invult. Zo kunnen er betrouwbare 
voorspellingen gedaan warden op rayonniveau en op het totale A.R.M. Autoleasing niveau. 

Een voorbeeldlijst die gekoppeld kan warden aan het Management Informatie Systeem is 
weergegeven in figuur BS. 
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Figuur BS: Schema verwachte verkopen rapport 
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23 Stappenplan na Afstudeerproject 

• Bouw het Sales dashboard tenminste uit naar de 3 belangrijkste dashboards te weten, Operations, 
ReMarketing en Finance; 

• Genereer historische data voor de afdelingen Operations, ReMarketing en Finance in een Excel file, 
via de gestelde standaard; 

• Realiseer de andere dashboards op basis van de ontworpen data-architecturen. Bepaal met welke 
data welk dashboard opgebouwd moet worden; 

• Koppel de Performance Manager aan de Objecten en Objectklassen. Deze Objecten en 
Objectklassen geven aan welke databasevelden gekoppeld dienen te worden aan de Performance 
Manager. Via BO rapportages en uiteindelijk via het Data Warehouse wordt dit ingericht met BO 
Data-integrator; 

• Breid de Performance Manager uit met nieuwe data, gegenereerd door BO rapportages . De 
missende BO rapportages voor het vullen van de SQL server data zijn aangevraagd en besproken 
met de gebruikers. Wanneer deze er zijn kan er meer data ingeladen worden en dus ook weer 
enkele dashboards uitgebreid worden. De BO rapportages, die zijn aangevraagd, zijn : 

o Prijscorrecties van Sales; 
o Nieuwe klanten van Sales; 
o ROB sturing van Operations; 
o Huurvloot sturing van Operations. 

• Integreer de Sales funnel definitief, zodra het Data Warehouse er is. De rekenregels e.d. staan 
reeds vermeld in het verslag (zie bijlage 21); 

• Voer het Klantenniveau pas in wanneer het data warehouse er staat; 

• Creeer draagvlak binnen de gehele organisatie zodra een dashboard van een afdeling klaar is, 
operationeel werkend. Informeer eenieder en laat ze mee denken over het systeem van werken en 
de prestatiegerichtheid; 

• Stuur de functioneel verantwoordelijke voor het systeem naar de cursus van BO, Performance 
Manager & Dashboard Manager samen met de heer 0. Verton die naar alle waarschijnlijkheid e.e.a. 
in de toekomst zal moeten ontwikkelen voor geheel KFS; 

• Voorafgaand aan de fase van het data warehouse, als de zogenaamde tussenoplossing, zal iedere 
maand de Excel-file van Sales geupdate moeten worden. Hierop berust het gehele Sales 
dashboard. Wanneer meerdere dashboards van andere afdelingen gebouwd zijn, zullen de Excel
files van die afdelingen ook maandelijks geupdate moeten worden; 

• Toezien op de bouw van het data warehouse en ervoor zorgen dat alle dataschillen op de juiste 
wijze opgebouwd worden, door gebruik te maken van de uitkomsten van dit onderzoek. 
Gedefinieerd is, welke data nodig zijn voor de juiste sturing. Op deze wijze is het relatief eenvoudig 
om de dataschillen effectief in te richten naar de vraag van de organisatie; 

• Bewaak de continu"lteit en voortgang, zodat na 6 maanden het data warehouse staat en de reeds 
gebouwde dashboards aangesloten kunnen worden; 

• Communiceer de werking en resultaten eenduidig zodra real-time data beschikbaar zijn en de 
organisatie voldoende draagvlak heeft voor prestatiegericht werken. Natuurlijk zal dit ook real
time, door middel van een TFT panel op iedere afdeling gecommuniceerd moeten worden, zodat 
ook direct resultaat gezien wordt. 
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24 Auteursrecht © 

Op dit afstudeerverslag is het Auteursrecht © van toepassing. Het auteursrecht is "het uitsluitend 
recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens 
rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, 
bij de wet gesteld". In deze bijlage wordt dit nader uitgelegd, aan de hand van artikelen en 
beschrijvingen van het wetboek. 

Wanneer u iets origineels heeft gemaakt, wilt u natuurlijk niet dat iemand anders daar zomaar mee 
vandoor kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Het auteursrecht maakt het 
mogelijk dat iedereen die werken creeert als enige mag beslissen over de exploitatie van die werken 
en dat die werken bovendien worden beschermd tegen misbruik door anderen. Mede dankzij het 
auteursrecht blijven mensen creatief. 

In artikel 1 van de Auteurswet 1912 wordt het auteursrecht als volgt omschreven: 
«Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en 
te vervee/voudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. » 

In eerste instantie komt het auteursrecht op zo'n werk toe aan de maker van het werk, en wel vanaf 
het moment dat hij of zij het werk gemaakt heeft. Het auteursrecht hoeft niet altijd in handen van 
die maker te blijven. Het recht kan namelijk overgaan op iemand anders, bijvoorbeeld als de maker 
zijn of haar auteursrecht verkoopt. Als de maker het auteursrecht altijd zelf heeft gehouden, dan zal 
het uiteindelijk in handen komen van zijn of haar erfgenamen. Degene die het auteursrecht krijgt 
overgedragen of erft, is vanaf dat moment de nieuwe 'auteursrechthebbende' op het werk. 

Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het 
beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Dat betekent 
dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk 
mag gaan openbaar maken en/of verveelvoudigen. Daarvoor is - in beginsel - de voorafgaande 
toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Die heeft immers als enige de auteursrechtelijke 
zeggenschap over het werk. 

Naast de hierboven genoemde exploitatierechten krijgt elke maker van een werk een paar 
persoonlijkheidsrechten. Die rechten, die ook wel 'morele rechten' worden genoemd, kunnen niet in 
handen van iemand anders komen en blijven dus bij de maker, ook als de maker zijn of haar 
auteursrecht (dus het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht) aan een ander zou hebben 
verkocht. 

Het auteursrecht is een onderdeel van het rechtsgebied dat het 'intellectuele eigendomsrecht' wordt 
genoemd. Daartoe behoren naast het auteursrecht en de daarop lijkende naburige rechten ook het 
merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht. 

Wat regelt het auteursrecht? 
Het auteursrecht regelt voor auteurs de belangrijke begrippen: 

Vervee/voudigen 
Verveelvoudigen is allereerst het maken van identieke exemplaren van een werk (bijvoorbeeld een 
tekst, muziekstuk, schilderij of foto), ook wel vermenigvuldigen genoemd. Dat kan o.a. door 
reproduceren, overschrijven, (foto)kopieren, afdrukken, branden, het maken van afgietsels, het 
opslaan in databanken en het op de harde schijf van de computer zetten. 
Daarnaast verstaat de Auteurswet onder verveelvoudigen ook het maken van een bewerking, 
bijvoorbeeld het vertalen van een boek, het maken van een muziekarrangement, het verfilmen en 
het bewerken van een roman tot een toneelstuk. In het algemeen valt iedere gehele of gedeeltelijke 
bewerking of nabootsing van een werk in gewijzigde vorm onder het begrip verveelvoudiging. 
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Openbaar maken 
Bij openbaar maken gaat het om het beschikbaar stellen van het werk of van een verveelvoudiging 
ervan aan het publiek. Zo zijn bijvoorbeeld het uitzenden, tentoonstellen, laten horen, opvoeren, 
uitvoeren, vertonen, in druk laten verschijnen, verkopen en uploaden op Internet vormen van 
openbaarmaking . 

Overdracht en /icentie 
De oorspronkelijke maker kan zijn auteursrecht op zijn werk overdragen aan een andere persoon of 
organisatie, bijvoorbeeld aan een uitgever, omroep, toneelgezelschap, museum, film-, video- of 
grammofoonplatenproducent. 
Overdracht van auteursrecht moet in een schriftelijk stuk, een akte, worden vastgelegd. Zonder zo'n 
akte kan er geen sprake zijn van auteursrechtoverdracht. 
Het kenmerk van overdracht is dat degene aan wie u uw rechten overdraagt, voortaan zeggenschap 
krijgt over het verdere gebruik van uw werk. Aan de overdracht van uw rechten kunt u (financiele) 
voorwaarden stellen. 

Licentie 
Als de maker zelf zeggenschap wil blijven houden over het verdere gebruik van zijn werk, kan hij 
volstaan met het geven van een licentie (= toestemming). Dat wil zeggen dat hij alleen toestemming 
geeft zijn werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald 
(geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het auteursrecht blijft daarbij in 
handen van de maker. Een licentie kan zowel schriftelijk als mondeling worden verleend. Schriftelijke 
vastlegging is wel beter, omdat dan makkelijker na te gaan is water precies is afgesproken. 
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25 Business Case; Analyse optimalisering ICT infrastructuur 

Doel: 
Het opzetten I realiseren van een data warehouse binnen Kroymans Financial Services. 

Waarom: 
• Consistente, eenduidige en uniforme output; 
• 'Corporate wide ' definities, resultaten en gebruik; 
• Aanzienlijke kostenreductie (m.b.t. maandafsluiting); 
• Hoge productiesnelheid I snelle levering; 
• Mailbare Managementrapporten (vergroten klanttevredenheid). 

Kosten (eenmalig): 
• Licentiekosten voor ARM en KFS 

o BO Dashboard Manager (10 users) 
o BO Performance Manager (10 users) 

• Installatiekosten 
o 5 dagen a € 1.350,- p. dag 

• Training kosten 
o Web Intell igence Xi (2dgn) 1 persoon: 
o BO advanced designer (4dgn) 1 persoon: 
o Data Integrator (4dgn) 2 personen: 
o Dashboard Manager (3dgn) 3 personen : 

• Consultancy kosten in de loop van het project 
o 60 dagen a € 1.350,- p. dag 

• Hardware kosten 
o Niet van toepassing 

In het slechtste geval zal een nieuwe server 
en opslagcapaciteit moeten worden ingezet. 
Geraamde kosten dan: 15.000 - 20.000 euro. 
Indien dit gecombineerd kan worden op de co
locatie, zal dit geen extra kosten met zich 
mee brengen. 

Totaal: 

Kosten per jaar (structureel): 
• Om een technische basis te creeren en te onder

houden is uitbreiding van 0,5 fte bij !CT nodig. 

€ 6.900,
€ 6.900,-

€ 6.750,-

€ 900, 
€ 2.700,
€ 5.400,
€ 5.040,-

€81.000,-

C115.590,-

€32.500,-

Totale structurele kosten zijn: 
Baten per jaar (structureel): 

• Besparing workload managers opmaken van 
maandrapportages, een totale besparing 1,0 fte. 

• Besparing workload BEA ondersteuning 0,25 fte. 
• Besparing workload !CT ondersteuning 0,05 fte. 

€100.000,

€ 16.250,
€ 3.250,-

Totale structurele baten zijn: 

Conclusie 

De terugverdientijd is slechts 16 maanden. 
Daarna volgt een structuree/ positief saldo van€ 87.000, - per jaar. 
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26 Unified Modelling Language 

Data refereren naar werkelijke objecten (bijv. Persoon) en hun eigenschappen (bijv. Geslacht, 
Geboortedatum, Gehuwd, etc.). Werkelijke objecten kunnen niet opgeslagen worden, maar er kan 
wel informatie over deze objecten opgeslagen worden. In een informatiesysteem worden er daarvoor 
informatie objecten gecreeerd welke refereren aan de werkelijke objecten. 

De eigenschappen van een werkelijk object worden gerepresenteerd door de attributen van het 
corresponderende informatie object. Op ieder moment in de tijd heeft een informatie object een 
staat ('toestand') bestaande uit een set waarden van de attributen. De staat van een informatie 
object kan bovendien gekarakteriseerd worden door een objectdiagram (zie bijv . bijlage 12). 

In een informatiemodel is het niet noodzakelijk de staat van het object te weten, echter wel de 
structuur van het object. In een Class Diagram worden de object classes beschreven en hun relaties 
met elkaar, zie figuur B9. 

Persoon 

-Naam 
-Geboortedatum 
-Sofi-nummer 
-Geslacht 
-Ad res 
-Woonplaats 
-Telefoonnummer 

Figuur 69 : Objectclass Persoon 

Een Class Diagram bestaat uit rechthoeken en verbindingslijnen. Deze rechthoeken modelleren de 
object classes en zijn gelabeld met een unieke naam van die Class. Tevens kan een tweede deel van 
deze rechthoek de attributen van deze Class bevatten. Een verbindingslijn tussen 2 of meerdere 
rechthoeken betekent een relatie tussen object classes. Deze verbindingslijn kan gelabeld worden 
met een naam van deze relatie. Elke beperking of eis, aan het aantal objecten dat een Class mag 
hebben is een multipliciteitsvoorwaarde (multiplicity constraint, zie tabel Bl). 

Svmbool Betekenis Verplicht I uniek 
0 .. 1 Nul of een Uniek 
1 Precies een Uniek en verolicht 
O .. * (of afqekort *) Nul of meer 
1.. * Een of meer Verolicht 
2 .. 6 Minimaal 2 en maximaal 6 Verolicht 

Table Bl : Verschillende Mult1pllc1ty Constraints 

Bron: Wagner, 2003 Data en Object Modelling. 
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27 Voordelen verbeterde monitoring 

In deze bijlage zal een verdieping van de detailinformatie betreffende verbeterde monitoring van 
bedrijfsprocessen beschreven worden. In grote lijnen wordt ingegaan op de detailinformatie 
betreffende KP! definieringen; efficiencyvoordelen worden besproken aan de hand van de 
toegankelijkheid van het systeem. 

Detailinformatie 
Door gebruik te maken van de praktijkkennis en de theorie uit de literatuur is er een ontwerp 
ontstaan van het beste uit twee werelden (zie figuur BlO). KPI's zijn opnieuw bekeken met behulp 
van bijlage 9, en mede daardoor zijn er vele geherdefinieerd of nieuw gedefinieerd. Hierdoor is 
monitoring van de bedrijfsprocessen verbeterd, aangezien de kwaliteit van de informatie is 
verbeterd. 

Praktijk 
Kennis van Managers 

Kennis van I in de branche 
Eigen kennis 

Theorie 
Kennis uit Literatuur 

Orientatiefase 

IST 

. SOLL 

Analysefase 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .... Ontwerp 

Ontwerpfase 

Figuur BlO: Theorie- en praktijkgericht onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 1998) 

De detailinformatie betreffende de KPI's is terug te vinden in de bijlagen 12 tot en met 18, van de 
gewenste Dashboards. 
Enkele belangrijke veranderingen, waarmee de monitoring verbeterd is, per afdeling. 

Sales: 
• Rendementsinzichten; 
• Klantsegmentatie; 
• Staffelsegmentatie; 
• Voorspellingen gedefinieerd. 

Operations: 
• ROB inzichten; 
• Huurvloot inzichten. 

ReMarketing: 
• Transport inzichten. 

Marketing: 
• Budget sturing. 

P&O: 
• Inzicht in personeelopleidingsgraad; 
• Inzicht in aanname kosten. 
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Efficiencyvoordelen 
Voorheen was elke manager - v66r dit Management Informatie Systeem van Business Objects, 
genaamd Performance Manager - gemiddeld twee a drie dagen per maand bezig met het genereren 
van de management informatie. Voor zeven managers is dat dus een fte per jaar. 
Met het nieuwe systeem, Performance Manager, is de tijd nodig voor het genereren van management 
informatie gereduceerd tot slechts enkele seconden. Dit levert niet alleen tijdwinst op; deze uren 
kunnen nu ingevuld gaan warden met waar deze ook daadwerkelijk voor bedoeld zijn : het managen. 

Door het genereren van management informatie via deze geautomatiseerde voorziening nemen de 
ondersteuningsactiviteiten hiervoor van andere afdelingen ook relatief af. De afdelingen !CT en BEA 
zullen minder tijd aan ondersteuning kwijt zijn, omdat de managers hun hulp niet meer nodig 
hebben om de juiste ('standaard')management informatie boven water te krijgen. 
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Algemene Begrippenlijst 

Balanced Scorecard: Een model dat zich richt op prestatiemeting. De BSC is geen strategisch 
keuzemodel, maar geeft een raamwerk om de eenmaal gekozen strategie te 
implementeren. De scorecard meet de prestaties van de organisatie vanuit 
verschillende perspectieven: financieel, klanten, interne bedrijfsprocessen, 
innovatie en leren. 

Bedrijfsproces: Een proces is een aantal activiteiten in een logische volgorde, gericht op het 
doelbewust tot stand brengen van een prestatie voor een klant . 

Beheersing: Het vermogen om een eenmaal gekozen koers en eenmaal gekozen 
uitgangspunten daadwerkelijk vast te houden. Beheersing wordt vaak in een 
adem genoemd met "besturing". Besturing is het dynamische element: 
richting geven. Beheersing is het statische element: richting houden. 
Bovendien gebruikt als vertaling van het Engelse woord "control". 

Besturing: Enigerlei vorm van gerichte be'invloeding door het Management Team. Het 
leiden en doen bewegen van de organisatie in de gewenste richting. Vaak 
gebruikt in combinatie met "beheersing". 

Besturingsmodel: De managementopvatting, de -principes en de -stijlen die ten grondslag 
liggen of zouden moeten liggen aan de besturing van de organisatie. 
Tegelijkertijd gebruikt als een praktisch theoretisch model van besturing van 
een organisatie (bijvoorbeeld BSC en INK-managementmodel) waarin sturing 
van processen en prestaties centraal staat. 

Besturingsniveau: Een onderscheiding in het geheel van managementaken vol gens de indeling 
operationeel-, tactisch- en strategisch management. 

Bijsturen: Het nemen van corrigerende acties bij gebleken verstorende omstandigheden 
om te zorgen dat het doel toch bereikt wordt. 

Control-cyclus: Een middel om de cyclische besturing van de organisatie te bewerkstelligen; 
is een toepassing van de PDCA-cirkel. 

Diagnosemodel: Het INK-managementmodel is zowel een besturingsmodel als een 
diagnosemodel. Diagnose of zelfevaluatie is een systematische methode om 
zelfstandig de activiteiten en de resultaten van een organisatie te beoordelen 
aan de hand van een gestandaardiseerde checklist. 

Doelmatigheid: Synoniem voor efficientie; ook gebruikt als containerbegrip voor zakelijkheid 
en resu ltaatgerichtheid. 

Doelstelling: De beoogde toestand, resultaten of mogelijkheden, die idea liter meetbaar en 
tijdgebonden warden weergegeven. 

Effectiviteit: De relatie tussen de outcome (effecten) en de output (prestaties). 

Efficientie: De relatie tussen input (middelen) en output (prestaties). 

EFQM-model: Het oorspronkelijke Europese basismodel voor kwaliteitsmanagement; op dit 
model is het INK-managementmodel gebaseerd. 

Feedback: Terugkoppeling van informatie over de output van een proces. Op basis van 
de informatie kan actie warden genomen voor bijsturing. Een prestatie
indicator is een instrument voor feedback. 

Informatie: Systematisch verzamelde, vastgelegde en verwerkte gegevens ten behoeve 
van de besturing, de werkprocessen en de af te leggen verantwoordingen. 
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INK-model: De Nederlandse vertaling van het EFQM-model. Het INK-model noemt vier 
resultaatgebieden en vijf organisatiegebieden die in samenhang bepalend zijn 
voor het succes van de organisatie. De organisatiegebieden - dat is het 
speelveld van de besturende manager - maken mogelijk dat de organisatie op 
de resultaatsgebieden scoort. De resultaatsgebieden staan voor de 
aandachtsgebieden waarop de prestaties van de organisatie gemeten worden 
- bijvoorbeeld door prestatie-indicatoren . Het INK-model is een 
besturingsmodel en geeft een raamwerk om een eenmaal gekozen strategie 
te implementeren. 

Input: Synoniem voor middelen. 

Kritische succesfactor: Factoren en accenten die voor de organisatie van groot belang zijn op basis 
van de missie, de visie, de strategische doelen en de waarden en normen en 
die, als op deze gebieden slecht gepresteerd wordt, zullen leiden tot een 
belangrijke achteruitgang van prestaties en klanttevredenheid. 

Kwaliteit: Het voldoen aan de wensen van de klant en "fitness for use". Kwaliteit is 
subjectief als het gaat om de dienstverlening door de overheid. 

Maatstaf: Synoniem voor prestatie-indicator; een maatstaf geeft een direct oordeel over 
een verschijnsel; dat is niet altijd mogelijk en dan geven prestatie-indicatoren 
een indirecte benadering. 

Manager: Persoon die richting geeft aan processen, mensen en middelen om bepaalde 
doelstellingen te bereiken. 

Middelen: De beschikbaar gestelde productiemiddelen (personeel, financien, materieel); 
als tekortkoming geldt dat geen relatie bestaat met een taakstelling. 
Synoniem voor input. 

Missie: De relatief statische en onveranderlijke verklaring van de bestaansreden en 
de bedoelingen van de organisatie. 

Model: Een rationele, vereenvoudigde, abstracte weergave van de werkelijkheid. Het 
doel is kennis en inzicht te krijgen in de complexe werkelijkheid, zodat die 
begrepen en beheerst kan worden. 

Organisatiegebieden: Vijf organisatiegebieden komen voor in het INK-managementmodel: 
leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, middelen, processen. De 
organisatiegebieden staan voor de aandachtsgebieden die de managers 
moeten bestrijken. 

PDCA-cirkel: De Plan, Do, Check, Act (so ms ook wordt gesproken van Adapt) cirkel is een 
beheersingsinstrument en een verbeterproces met een continu karakter. Het 
PDCA-principe ontleent zijn kracht aan de herhaling van de cyclus. Een 
prestatie-indicator fungeert bijvoorbeeld als Check, gevolgd door Act (analyse 
oorzaken en problemen), Plan (besluiten over mogelijke acties), Do (de 
gekozen acties worden uitgevoerd). Hierna volgt een nieuwe cyclus. Veel 
organisaties blijven steken in de Plan- en Do-fase. De PDCA cirkel is alleen 
bruikbaar als doelstellingen, activiteiten en resultaten concreet worden 
gemaakt. 

Prestatie-indicator: Meetbare kwantitatieve of kwalitatieve grootheid die de toestand van of 
ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft . Op basis van de 
prestatie-indicatoren kan het Management Team snel beoordelen hoe de 
organisatie scoort op de bedrijfsaspecten die belangrijk zijn. Een prestatie
indicator is een meetbaar gemaakte doelstelling. 

Prestatiemanagement: Het besturende proces en de methoden en technieken om te komen tot 
planning en beheersing van prestaties metals doel de kwantitatieve en 
kwalitatieve karakterisering van de middelen, activiteiten, prestaties (output) 
en effecten. 
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Prestatiemeetsysteem: Een normatief en logisch geheel van methoden en technieken om beter te 
presteren (o.a. BSC en INK-managementmodel); tevens gebruikt om de 
invulling van prestatiemeting in een organisatie te beschrijven. 

Prestatiemeting: 

Prestatienorm: 

Prestaties: 

Procesperspectief: 

Productiviteit: 

Resultaatgebieden: 

Smart: 

Strategie: 

Stu ring: 

Throughput: 

Visie: 

Meting en evaluatie van bereikte resultaten. 

Geeft de gewenste waarde van een prestatie; wordt vaak gebruikt als 
synoniem van prestatie-indicator. 

Alie producten en diensten die een overheid levert; soms ook alleen gebruikt 
als synoniem voor output. 

Het procesperspectief analyseert een organisatie vanuit de processen en niet 
vanuit de functies en wordt daarom wel een horizontale benadering genoemd. 

Een verhoudingsgetal tussen de elementen input/output van de factor arbeid. 

Vier resultaatgebieden komen voor in het INK-managementmodel: 
waardering door medewerkers, waardering door klanten en leveranciers, 
waardering door de maatschappij en de eindresultaten (wat komt er terecht 
van de doelen?). De resultaatgebieden staan voor aandachtsgebieden waarop 
de prestaties van de organisatie gemeten worden. 

Doelstellingen moeten om toetsbaar te zijn zo veel mogelijk "smart" zijn 
geformuleerd; dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, appelerend, realistisch, 
tijdgebonden. 

Uitspraak over de doelstellingen die worden nagestreefd, de wegen waarlangs 
en de wijze waarop dat zal gebeuren en de middelen die daarvoor nodig zijn. 

Synoniem voor besturing. 

Synoniem voor activiteiten. 

Een ambitieus en ideaal beeld van de gewenste en in potentie haalbare 
toekomst van de organisatie. 
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Begrippenlijst Lease specifiek 

Administratiekosten : Vast bedrag per leasecontract waarin de administratiekosten kunnen warden 
opgenomen, meestal is dit bedrag niet toereikend voor de daadwerkelijke 
administratiekosten. 

Afschrijving: Afschrijving is de investeringswaarde verminderd met de restwaarde. Dit is 
het bedrag waarmee het leasebedrag wordt berekend. 

Assurantie: Assurantie is een vast bestanddeel in de exploitatiekosten van een auto en 
maakt deel uit van de diensten die leasemaatschappijen aan hun klanten 
bieden. Bestaat uit de delen WA en Casco. 

Beheer Contract: Vorm van wagenparkbeheer waarbij rente en/ of afschrijving (de investering) 
buiten het contract wordt / warden gehouden. Alie componenten warden dus 
verzorgd behalve de financiering van de auto. 

Brandstof: Brandstof wordt meestal opgenomen in het leasecontract om berijders meer 
gemak te bieden. De lessee tankt veelal met behulp van een brandstofpas. 
De kosten van de brandstofpas warden aan de leasemaatschappij 
gefactureerd en deze factureert de daadwerkelijke kosten door aan de klant. 

Casco Verzekering: Deze verzekering dekt schades aan de auto zelf die niet op derden kunnen 
warden verhaald. Deze verzekering dekt ook de schade tegen verlies of 
diefstal. 

Centrale Inkoop : Vastgelegde inkoopafspraken waarbij de leasemaatschappij de leverende 
dealer bepaald. Centrale inkoopkorting is altijd hoger dan decentrale 
inkoopkorting. 

Eigen Risico: Wanneer er door eigen schuld schade wordt gereden met de auto dan zal de 
casco verzekering de schade dekken onder aftrek van het eigen risico. Het 
eigen risico is dus voor rekening van de klant. De klant bepaald of deze 
kosten al dan niet warden doorbelast aan de berijder. 

Financial Lease: Leaseovereenkomst waarbij de lessee de lessor de volledige investering 
vergoedt, verhoogt met rente en andere overeengekomen kosten. De lessee 
draagt het restwaarde risico en zal de auto daarom op zijn balans moeten 
verantwoorden voor de hele investeringswaarde vermindert met de 
afschrijving. Alie service componenten kunnen aan een Financial Lease 
contract warden toegevoegd. 

Gesloten Calculatie: Gesloten Calculatie is een manier van verrekenen waarbij door de lessee 
maandelijks een vast tarief betaald wordt. Alie restwaarde, vervangend 
vervoer en ROB risico's zijn voor de lessor. Deze leasetechniek zorgt ervoor 
dat de lessee nooit voor verrassingen komt te staan. Gesloten Calculatie met 
inzicht in een manier van verreken waarbij de lessee maandelijks een vast 
tarief betaald. Wei krijgt de lessee inzicht in alle componenten en de opbouw 
van de leasetarieven. Het voordeel van deze calculatie ligt alleen bij de 
lessee. 
Gesloten Calculatie met winstdeling is een wijze van afrekening waarbij 
vooraf een percentage is afgesproken wanneer het eindresultaat op een auto 
positief is. De lessee ontvangt dan een percentage van de winst die gemaakt 
wordt op de auto. 

Gestuurd onderhoud : Uitvoering van onderhoud sturen naar geselecteerde autobedrijven waarmee 
afspraken zijn gemaakt. Dit houdt in dater geen onderhoud zal plaatsvinden 
bij de (merk)dealers. Voordelen voor de berijder zijn het ophalen en 
terugbrengen van de auto en het wassen van de auto na het onderhoud. 
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Houderschapbelasting: De houderschapsbelasting is een van de overheidswege opgelegde belasting. 

Huurkoop: 

LeaseCalculator: 

Lessee: 

Lessor: 

Occasion Lease: 

Open Calculatie: 

Operationele lease: 

Rente: 

Restwaarde: 

ROB: 

De hoogte wordt bepaald door de brandstofsoort en het gewicht van de auto 
en voor een kleiner deel door de provincie waarin de auto is geregistreerd. 

Specifieke vorm van koop en verkoop op afbetaling van rente. Het eigendom 
van het object gaat over op de lessee met de laatste afbetaling. Huurkoop 
wordt vaak gebruikt bij particulieren. 

Rekenprogramma waarmee lessee zelf kan uitrekenen op welk leasetarief een 
bepaalde auto zal uitkomen. Er bestaan programma's waarbij de lessee online 
kan calculeren en de calculatie voor iedereen toegankelijk is. 

Degene die het gebruik van een leaseobject verwerft, dus degene die de 
leaseovereenkomst aangaat. 

De leasemaatschappij oftewel de leasegever. 

Leaseconstructie waarbij het object geen nieuwe auto is, maar een occasion. 
Meestal een ex-leaseauto. Kosten zijn meestal lager dan de kosten van een 
nieuwe leaseauto. De contractduur is meestal korter dan die van een nieuwe 
auto omdat de exploitatiekosten van een occasion snel kunnen oplopen. 
Voordelen zijn er met namen voor kortlopende contracten en startende 
ondernemers. 

Open Calculatie is een wijze van afrekenen waarbij meestal ROB, Restwaarde 
en Vervangend Vervoer na afloop van de contractperiode wordt afgerekend. 
Afrekenen kan alleen voor meerdere auto;s om het operationele karakter van 
de overeenkomst in takt te houden. Het restwaarde risico zou anders bij de 
lessee liggen. Meestal wordt alleen het positieve saldo verrekend. Wanneer 
ook een negatief saldo wordt verrekeend wordt dit een financieel lease 
contract. Deze leasetechniek zorgt ervoor dat zowel de lessee als de lessor 
gedurende de looptijd er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. 

Leaseovereenkomst waarbij lessee het gebruik krijgt over de auto en 
daarvoor een vergoeding betaalt. De overeenkomst is voor een bepaalde tijd. 
De contractduur is korten dan de economische waarde levensduur van het 
object. De lessor draagt het restwaarde risico en de lessee hoeft de auto dan 
ook niet op de balans op te voeren (off balance). Servicecomponenten 
kunnen al dan niet meegenomen worden in operationele lease en deze 
leasevorm heet dan respectievelijk; full operational leasing of netto 
operational leasing. 

Vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen in percentage per jaar. 
Rente bij A.R.M. Autoleasing wordt middels annu"lteit berekend. Rente wordt 
ingekocht via Kroymans Corporation. Bij elke maandbetaling (leasetarief) 
wordt een vast bedrag betaald. 

De restwaarde is de waarde die een auto verwacht wordt op te brengen bij 
verkoop aan het einde van het leasecontract . Dit is een schatting die ver voor 
de daadwerkelijke verkoop plaats vind . Onder andere op basis van de 
restwaarde wordt de calculatie gemaakt. De grote lijnen en de bepaling voor 
individuele auto's worden vastgesteld door de restwaarde commissie. 

Reparatie, Onderhoud en Banden is een kostenpost die op basis van normaal 
gebruik voor de duur van het contract en het totaal aantal te rijden 
kilometers te verwachten is voor; onderhoudsbeurten, reparaties en 
vervanging van slijtagedelen (remmen, koppeling, banden etc.). Door directe 
invloed van het aantal kilometers op deze kostenpost worden de ROB gezien 
als variabele kosten en vaak uitgedrukt in centen per kilometer. ROB is een 
schatting vooraf voor de kosten van dat specifieke model en type auto. 
Sommige onderdelen zoals banden kunnen gelimiteerd zijn. De ROB 
Commissie stelt het ROB vast. 

Auteur©: Gijs van der Wielen, afstudeerverslag Pagina 109 van 110 

A Ml MBE1 OP THB Ka.OYMANS GtlOUP 



Total Loss: Technische Total loss is een auto wanneer hij dermate is beschadigd dat hij 
niet meer verantwoord hersteld kan warden. De auto wordt gesloopt en het 
kenteken ingenomen. Economisch Total loss is een auto wanneer de 
herstelkosten en de opbrengst van het wrak hoger zijn dan de geldende 
boekwaarde of dagwaarde. 

Vervangend vervoer: Middel van vervoer, meestal een vergelijkbare auto, die ter beschikking wordt 
gesteld voor de periode dat de leaseauto niet gebruikt kan warden. 
Vervangend vervoer moet in het contract opgenomen zijn. Vervangend 
vervoer kan warden ingezet respectievelijk na 1 uur (direct) na 24 uur of na 
48 uur. De kosten warden dan respectievelijk goedkoper. 

Vroegtijdig inleveren: Vroegtijdige in levering is wanneer een leasecontract niet wordt uitgediend en 
eerder dan 1 maand voor einddatum wordt ingeleverd. Er volgt een 
afrekening waarbij het verschil tussen boekwaarde en handelswaarde wordt 
verrekend eventueel aangevuld met omzetderving. 

WA Verzekering: Iedere auto moet wettelijk verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid 
(WA). Deze verzekering dekt schade aan derden . 

Winterbandenregeling: Het tweemaal per jaar wisselen van de banden van zomer- naar 
winterbanden en visa versa. De kosten van de winterbandenregeling liggen in 
het omwisselen van de banden. Beide bandensets warden minder gebruikt en 
slijten daardoor minder. Bandensets zijn opgenomen in het ROB cijfer. 
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