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Abstract 
The company Strabeko làcks understanding of the job costs. As a result there is no clarity 
what the extent of the profitability of the jobs is. In this project the cost calculation methods 
are studied. Because of the capacity orientation of Strabeko and the wide variety of materials 
of the jobs, the method Time Driven Activity Based Costing proves to be the best option. A 
TD ABC system and jobcosting model is designed to calculate planned job costs. This model 
supports determining the sales price for the jobs and performs a profitability check for the 
jobs. 
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Samenvatting 
Dit afstudeerrapport beschrijft het onderzoek naar het voorcalculatorisch inzicht verschaffen 
in de kosten van Strabeko. Strabeko is een Tilburgs straal- en coatingbedrijf dat reeds veertig 
jaar bestaat en inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijf met 12 medewerkers. Tijdens de 
periode van september 2006 tot en met april 2007 heeft het onderzoek plaats gevonden. Het 
betreft de afstudeeropdracht ter afsluiting van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische universiteit te Eindhoven. 

Strabeko voert de oppervlaktebehandelingen cabinestralen, machinestralen, glasparelen, 
metalliseren, natlakken en poedercoaten uit. Het krijgt materiaal aangeleverd van klanten om 
die te behandelen. Er is dus geen sprake van een vast assortiment producten. In tegendeel, 
omdat Strabeko afhankelijk is wat de klanten aanleveren bestaat er een grote variëteit aan 
aangeleverde te behandelen materialen. Hierdoor heeft het zich zeer flexibel ingericht. 
Praktisch alle maten materialen kan Strabeko behandelen. Het kenmerkt zich als een klein 
bedrijf dat jobshop / klein seriematig werkt. Een tweede vorm van flexibiliteit is de 
flexibiliteit in de levertijd die aan de klanten geboden wordt. Er wordt niet met een vaste 
planning gewerkt. Continu wordt de beschikbare capaciteit aangewend aan die jobs met de 
hoogste prioriteit. Er wordt dan ook gewerkt met het principe van de prioriteitsregel 
doorlooptijdspeling. De positionering van Strabeko in de markt sluit aan bij het bovenstaande. 
Het onderscheidt zich namelijk door flexibiliteit. Dit levert voor de klanten gemak op. Ze 
hoeven deze laatste schakel in het productieproces niet mee te nemen in hun planning. Veel 
jobs betreffen dan ook spoedopdrachten van de klanten Het type orders van Strabeko 
veroorzaakt dan ook dat inzicht in de kosten een complexe aangelegenheid is. 

Strabeko is 15 jaar geleden overgenomen door de huidige eigenaar. Sindsdien is het bedrijf 
sterk gegroeid. Ook zijn veel investeringen gedaan gericht op uitbreiding, kwaliteit, milieu en 
verhoging van de productiviteit. Deze sterke groei en de investeringen hebben mede 
veroorzaakt dat er onvoldoende inzicht is in de job kosten van Strabeko. 

Strabeko maakt geen gebruik van een job administratie. Het bouwt hierdoor geen historie op 
van job gegevens en job prijzen en kosten. In het boekhoudprogramma King wordt enkel de 
verkoopprijs per job geregistreerd op een verkoop grootboekrekening. Kosten worden niet op 
job niveau geboekt. Enkel informatie uit King is beschikbaar. Dit heeft de volgende 
consequenties: 

I. Het is niet duidelijk welke individuele jobs hoeveel bijdragen aan de winstgevendheid 
van Strabeko. 

II. Het is niet duidelijk welk proces/bewerking nu hoeveel bijdraagt aan de 
winstgevendheid. 

111. Hierdoor is er onzekerheid in de prijsstelling. Worden de kosten wel in alle gevallen 
gedekt door de verkoopprijs? Er kan ook geen zekerheid verkregen worden door middel 
van de verkoopprijzen vergelijken met die van de concurrenten vanwege dat Strabeko 
vrij uniek is in de combinatie van bewerkingen die het aanbiedt. 

IV. Nacalculatie gebeurt incidenteel, echter kan niet op job, klant of bewerkingsniveau met 
de gewenste betrouwbaarheid geschieden. 

V. Het is niet duidelijk of er grote verschillen in winstgevendheid bestaan tussen grotere 
series en enkelstuks behandeling. 

VI. Er is onvoldoende inzicht in de winstgevendheid van de klanten. 
VII. Bij een tegenvallende maand kan niet achterhaald worden welke jobs dit veroorzaakt 

hebben. 

II 
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VIII. Bovengenoemde onduidelijkheid/onzekerheid zorgt voor een onzeker 
investeringsbeleid. 
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Op basis van bovenstaande winst en verliesrekeningen blijkt dat de winstgevendheid achter 
blijft bij de omzetstijgingen. Het management van Strabeko kan hiervoor geen aantoonbare 
onderbouwing geven, ondanks investeringen gericht op stijging van de winstgevendheid. Er is 
dus sprake van een realiteitsprobleem. 

Bovenstaande heeft geleid tot de onderstaande opdrachtformulering: 
Onderzoek wat een geschikte methode is om voorcalculatorisch inzicht in de kosten te 
verschaffen en verschaf dit inzicht. Leg dit inzicht vast in een jobcosting model. Dit model kan 
dan ondersteuning bieden aan de job cost calculatie die op zijn beurt dient ter ondersteuning 
van de prijsbepaling, en daarmee de winstgevendheid bepaling, en het uiteindelijk wel of niet 
aannemen van de order. Vanwege dat dit voor Strabeko een eerste stap betreft wil het zich 
beperken tot voorcalculatorisch inzicht. 

Om de opdracht uit te kunnen voeren is een plan van aanpak opgesteld. Aan de hand van de 
methode van Verschuren en Doorewaard is invulling gegeven aan het volgende 
onderzoeksmodel: 
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De eerste stap van de opdracht is de methode bepaling om het kosten inzicht te verschaffen. 
Bij Strabeko worden geen arbeidsuren en machine uren getraceerd middels een job kaart 
systeem. Machine en arbeid worden bij Strabeko dan ook als indirecte kosten behandeld. 
In de analyse en diagnose fase is dan ook een literatuurstudie verricht naar jobcosting en de 
verschillende kostencalculatie methoden om inzicht te verschaffen in de indirecte kosten van 
Strabeko. Vanwege de capaciteitsoriëntatie, de manier van capaciteit toewijzen aan de jobs, 
de grote variëteit aan materialen van de jobs en de onderhoudbaarheid van het TD ABC 
systeem is er gekozen om dit inzicht te gaan verschaffen met behulp van Time Driven 
Activity Based Costing. Het is de enige methodiek die eenvoudig de grote variëteit aan 
materialen kan modelleren. 

De essentie van TD ABC is dat er gebruik wordt gemaakt van enkel duurtijddrijvers als 
activiteitenveroorzakers. Zie het onderstaande schema voor een weergave van de TD ABC 
methodiek: 

A.e60UrC88 

Kosten per 88nheid van de resouro;;i-
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Middels duurtijden, resultanten van de tijdvergelijkingen, worden de kosten van 
capaciteitconsumptie door middel van tijd van capaciteitsbronnen toegewezen aan de 
verschillende jobs. 

Het tweede deel van de opdracht betreft het verschaffen van inzicht in de kosten. Bij de 
implementatie van TD ABC is er gewerkt volgens het onderstaand stappenplan: 

1. Analyseren van de activiteiten; 
2. Identificeren van de capaciteitsbronnen die de activiteiten uitvoeren; 
3. Inventariseren van de kosten voor de capaciteitsbronnen; 
4. Bepalen van de praktische capaciteit; 
5. Berekenen van de capaciteitbron tarieven per eenheid tijd; 
6. Bepalen van de benodigde tijd per uitgevoerde activiteit; 
7. Berekenen van de kosten per uitgevoerde activiteit. 

Implementatie van de eerste 5 stappen heeft geleid tot de volgende financiële resultaten: 

IV 
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Cabine Straal Glasparel Metaliseer natlak Poedercoat 
Kosten Mede werkers stralerij machine cabine cabine installatie installatie Oven 

Salaris Management € 20,490 €0 €0 € 35,955 €0 €0 € 8,989 €0 
Salaris+ ov. Kosten Prod. Medew. € 355,562 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 
Huisvestingkosten € 2,229 € 8,862 € 7,627 € 12,789 € 1,643 € 42,240 € 33,440 €0 
Machine huur kosten € 545 € 17,251 € 10,978 € 5,250 € 4,432 € 9,205 € 17,046 € 2,523 
Werkplaatskosten €34,573 € 24,948 € 10,256 € 10,453 € 16,310 €25,987 €0 
Handlingkosten & gereedschappen €9,124 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Electra €0 € 20,895 € 14,633 €6,634 €992 € 10,851 € 7,998 €0 
Afschrijving € 1,919 € 2,486 €0 €0 €0 € 1,734 €0 €0 

Gas €0 €0 € 0 €0 €0 €0 €0 € 25, 100 

€ 389,869 €84,066 € 58,185 € 70,885 € 17,519 € 80,339 €93,460 € 27,623 

Door deze kosten te delen door de ingeschatte praktische capaciteit per capaciteitsbron zijn de 
volgende werknemer en machine uurtarieven bepaald: 

Praktische 

Capaciteitsbronnen Kosten Capaciteit Uurtarief 

Medewerkers € 389,869.24 20760 € 18.78 

Cabine stralerij € 84,066.48 1652 € 50.89 
Straal machine € 58,185.34 1652 € 35.22 
Glasparel cabine € 70,884.80 1416 € 50.06 

Metaliseer cabine € 17,519.41 944 € 18.56 
Natlak installatie € 80,339.15 944 € 85.11 

Poedercoat installatie € 93,459.78 2124 € 44.00 
Oven € 27,622.61 1652 € 16.72 

Vanwege het gebrek aan historische records is er bij stap 6 gekozen voor het uitvoeren van 
een tijdstudie ter bepaling van de benodigde tijd per activiteit. Om hier invulling aan te geven 
is allereerst een studie verricht hoe een tijdstudie uit te voeren. Vervolgens is onderzocht hoe 
deze studie uitgevoerd dient te worden bij Strabeko. Vanwege het optreden van veel ruis, wat 
inzicht in de kosten vertroebelt, is er gekozen voor het uitvoeren van de tijdstudie in een 
geconditioneerde omgeving. De "ruis" is vervolgens gemodelleerd in de vorm van een toeslag 
van 25%. 

Het uitvoeren van de tijdstudie heeft geleid tot invulling van stap 6 van het stappenplan van 
TD ABC. De processen zijn geanalyseerd, de activiteiten en de taken zijn geïdentificeerd en 
de tijddrijvers en de duurtijden van de taken zijn achterhaald. Een voorbeeld van de activiteit 
is het machinestralen: 

Voorlegge n : H Voorlegge n : 2 
ka tie n 2 .5 m ln• N H IJS 4 min • N H IJS 

. 
• • 

F ram e voorleg gen - Sp r eiden i 

1 m ln 0 .5 min• ST 

i 
S tra Ie n 

0 .4 -1 M 1 p e r mln 

J, 
.. 

Afleg ge n : H 
2 .5 min • N H IJ S 

. 
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De tijddrijvers en duurtijden van de verschillende taken, de tijdvergelijkingen, zijn verankerd 
in een jobcosting model. Dit model verenigt een job order systeem en een TD ABC systeem. 
Het ondersteunt in de bepaling van de kosten van de jobs van klanten. Hierdoor ondersteunt 
het in de prijsbepaling van de jobs, de bepaling van de mate van winstgevendheid van de jobs 
en het uiteindelijk wel of niet aannemen van de opdracht. 

Verder geeft het tevens de volgende ondersteuning: 

• 

• 

• 

Indien er gekozen kan worden tussen verschillende capaciteiten om de job te 
behandelen geeft het jobcosting model ondersteuning in de keuze tussen de 
verschillende capaciteiten. Het model kan namelijk meerdere capaciteiten doorrekenen 
voor de job. Zodoende kan de optie met de hoogste bruto marge (verkoopprijs -
variabele kosten) gekozen worden. 
Ook is kosteninzicht verkregen middels het jobcosting model betreffende de 
seriegroottes. Indien aantallen kleiner zijn dan het maximaal te handlen materiaal per 
handling of transport drager, treedt inefficiëntie op en die wordt toegerekend aan de 
desbetreffende job. Inefficiënties kunnen oplopen tot 40% van de duurtijden van met 
name handling taken. 
Door de activiteiten te modelleren op het laagste detail niveau maakt het aggregatie 
mogelijk. Het taakidee kan gebruikt worden om bijvoorbeeld templates voor bepaalde 
veel voorkomende materialen of voor materialen voor terugkerende klanten te 
bepalen. Deze templates kunnen na eventuele verdere validatie dan dienen als 
standaarden. 

• Door het verschaffen van uurtarieven voor personeel en machines of installaties en het 
verschaffen van de duurtijden van de diverse taken worden investeringsberekeningen, 
zoals terugverdientijden, nauwkeuriger. 

• Door het verschaffen van uurtarieven voor personeel en machines of installaties en het 
verschaffen van de duurtijden van de diverse taken worden de kosten van jobs van 
klanten inzichtelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat tevens inzicht in de 
klantwinstgevendheid. 

• Het ondersteunt in de bepaling van gedifferentieerde set-up verkoopprijzen. Een 
verkoopprijs per vierkante meter wordt namelijk aangevuld met een minimale set-up 
verkoopprijs. Klanten die 8 euro per vierkante meter voor een job van 100m2 
afrekenen, verwachten deze prijs ten onrechte ook voor een job met 2 vierkante meter. 
Door meer inzicht in vaste taaktijden kunnen er gedifferentieerde minimale set-up 
verkoopprijzen bepaald en gecommuniceerd worden. 

Het jobcosting model geeft niet zonder meer de winstgevendheid weer van de bewerkingen. 
Door het invoeren van jobs in het model kan het management hier echter wel meer inzicht in 
krijgen. 

Uit de prijstoetsing en uit interviews met het management van Strabeko blijkt dat het effect 
van materiaalcomplexiteit op de duurtijden van de handlingtaken niet werd meegenomen in 
de bepaling van de verkoopprijs. Tevens worden onvoldoende de vaste taaktijden (steltijden), 
zoals het aanmaken van verf, meegenomen in de bepaling van de verkoopprijs. Vooral bij 
kleinere jobs kan dit leiden tot negatieve marges. De kosten van de jobadministratie wordt 
ook onvoldoende doorberekend aan de klanten. Vooral bij kleinere jobs kan dit leiden tot 
negatieve marges. 
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Met het ontwerp van het jobcosting model is invulling gegeven aan stap 7 en het tweede deel 
van de opdracht, namelijk het verschaffen van inzicht in de job kosten van Strabeko. Het 
model is ontworpen in Excel en Access. De reden hiervan zijn de eenvoud van het gebruik 
van de programma's, de onderhoudbaarheid van de tijdvergelijkingen en de beschikbaarheid 
van de programma's bij Strabeko. 

Na het uitvoeren van de stappen van TD ABC kan er geconcludeerd worden dat door op 
taakniveau te modelleren, de grote variëteit aan materialen relatief eenvoudig gemodelleerd 
kan worden. De methodiek is dan ook goed toepasbaar. 

Dit onderzoek betreft slechts een eerste stap. Het voorcalculatorisch inzicht verschaffen in de 
kosten van Strabeko. In latere stappen kan dit eventueel uitgebreid worden met nacalculatie. 
De voorcalculatorische tijdgegevens kunnen in de toekomst ook gebruikt worden voor 
planningdoeleinden. 
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Voorwoord 
Ter afsluiting van mijn avondstudie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
te Eindhoven ligt hier voor u mijn afstudeeropdracht. Deze opdracht is uitgevoerd bij 
Strabeko, een oppervlaktebehandeling bedrijf gevestigd in Tilburg. Centraal in deze opdracht 
is het verkrijgen van inzicht in de job kosten van Strabeko. 

Graag wil ik mijn vader in zijn rol van bedrijfsbegeleider bedanken. Ik wil de TUe 
begeleiders Fred van Bel en Henk van der Veeken bedanken voor hun begeleiding. Tevens 
wil ik Ronald Huigsloot bedanken voor zijn goede adviezen en hulp. Ook wil ik mijn vriendin 
Niki Kalkhuis bedanken voor haar steun. 

Bas van den Dries 
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1 Opdracht 
De afstudeeropdracht, ter afsluiting van mijn avondstudie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven heb ik uitgevoerd bij Strabeko, een 
oppervlaktebehandeling bedrijf te Tilburg. 

Dit hoofdstuk begint met een korte inleidende beschrijving van Strabeko. Het beschrijft de 
aanleiding tot het probleem, de probleemstelling en de opdrachtformulering. Verder wordt de 
aanpak van dit afstudeerproject behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
verantwoording van de opbouw van dit afstudeerverslag. 

1. 1 Bedrijfsbeschrijving 
Strabeko is een Tilburgs straal- en coatingbedrijf dat reeds veertig jaar bestaat en inmiddels is 
uitgegroeid tot een bedrijf met 12 medewerkers. De huidige eigenaar heeft het bedrijf 15 jaar 
geleden overgenomen. In die tijd heeft Strabeko een grote groei doorgemaakt. Inmiddels heeft 
een opvolgende zoon de werkmaatschappij in 2003 overgenomen en geeft leiding aan de 
dagelijkse activiteiten. Strabeko heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van 
oppervlaktebehandelingen van uiteenlopende objecten. 

De oppervlaktebehandelingen die Strabeko uitvoert zijn cabinestralen, machinestralen, 
glasparelen, schuurtrommelen, metalliseren, natlakken en poedercoaten. Voor een 
uitgebreidere omschrijving van de bewerkingen verwijs ik u naar hoofdstuk 2 
bedrijfsoriëntatie. Vanwege de markt waar Strabeko zich op richt, heeft Strabeko zich 
ingericht als een klein bedrijf dat job shop/klein serie matig werkt. Voor een beschrijving van 
de markt en de positionering van Strabeko in de markt, zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.3 en 2.4. 
Verder kenmerkt Strabeko zich door een grote mate van flexibiliteit in de meest ruime zin van 
het woord. Concreet betekent dit dat praktisch elke maat object behandeld kan worden wat 
voor een grote diversiteit te behandelen objecten zorgt. Voorbeelden van te behandelen 
objecten zijn constructies, hekwerken, machines, tandwielen, trappen, speeltuinen etc .. Deze 
objecten zijn doorgaans producten van klanten die ze aanleveren voor één of meerdere 
oppervlaktebehandelingen. Het betreffen dus geen producten van Strabeko zelf, waardoor er 
geen sprake is van een vast assortiment objecten. 

Een tweede vorm van flexibiliteit is de flexibiliteit in de levertijd die aan de klanten geboden 
wordt. Oppervlaktebehandeling is vaak de laatste bewerking die verricht wordt aan een 
product. Vertragingen eerder opgelopen in het proces (van de klant) veroorzaken druk op de 
levertijden die gevraagd worden aan Strabeko. Over het algemeen worden korte levertijden 
door Strabeko bewerkstelligd door: 

1. De vaste klanten voorrang te geven boven de incidentele klanten. 
2. De jobs die reeds gelost zijn, echter een mindere urgentie hebben betreffende levertijd, 

worden gepasseerd door de meer urgente jobs. 
3. In goed overleg met de klanten de levertijden uitstellen of naar voren halen. Vanwege 

de goede relatie die Strabeko onderhoudt met haar klanten, worden in goed overleg 
ook levertijden verzet. 

4. Overwerk. 
Er is daarom geen sprake van een vaste planning. Bij het aannemen van een nieuwe opdracht 
wordt er een globale capaciteit check uitgevoerd om te bepalen of er capaciteit van de 
benodigde bewerkingen aanwezig is. Indien dit niet het geval is wordt de speling die de reeds 

- 1 -
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aanwezige jobs hebben ten opzichte van hun uiterste levertijd gebruikt om capaciteit vrij te 
maken, of wordt er indien mogelijk een latere levertijd afgesproken met de klant van de 
nieuwe opdracht. Nieuwe opdrachten/jobs worden in principe altijd aangenomen tenzij het 
geen vaste klanten betreffen en alle rek uit de capaciteit is. 

1.2 Aanleiding probleem 
Zoals reeds eerder opgemerkt is Strabeko in de laatste 15 jaar sterk gegroeid en veranderd. In 
deze tijd is het personeelsbestand uitgegroeid van 5 medewerkers naar 12 medewerkers, de 
omzet is gegroeid van 0.5 mln. euro naar 1.3 mln. euro. Tevens zijn er de volgende 
investeringen gedaan die voornamelijk zijn gericht op uitbreiding, kwaliteit, milieu en 
verhoging van de productiviteit: 

1. Inhaalslag milieu en technologie om te voldoen aan milieuwetgeving; 
2. Start elektrostatisch spuiten om verf verliezen te verminderen; 
3. Start hangend railsysteem in spuithal 1995; 
4. Aankoop grond buurman in 1997 ten behoeve van grotere losplaats, poedercoat hal en 

plaatsing straalmachine; 
5. Start poedercoat in nieuwe bedrijfshal; 
6. Aankoop straalmachine omstreeks 2002; 
7. Start glasparelproces in 2003. 

Ad 3) De toenmalige bottleneck was de droogcapaciteit in vierkante meters spuithal 
oppervlak (materiaal werd toen horizontaal uitgelegd op schragen om te drogen). Middels een 
monorail (verticaal hangen) werd deze bottleneck opgeheven. Door de aanvulling van een 
droogruimte werd het proces tevens versneld en de bottleneck verder opgeheven. 

Strabeko richt zich op enkelstuks en kleine series. Deze positionering van Strabeko in de 
markt heeft geleid tot het inrichten van Strabeko als een jobshop. Het type orders van 
Strabeko veroorzaakt dan ook dat inzicht in de kosten een complexe aangelegenheid is. 

De verkoopprijs van de jobs (1 of meerdere objecten van een klant die tegelijkertijd worden 
aangeboden voor oppervlaktebehandeling) worden door het management bepaald door de 
oppervlakte van het te behandelen object te vermenigvuldigen met een vierkante meter (m2) 
prijs. Bij de overname van het bedrijf door de huidige eigenaar van Strabeko is deze calculatie 
methode overgenomen van de vorige eigenaar. Deze prijs is niet standaard. Deze wordt 
bepaald (ingeschat) door: 

1. Mate van corrosie; 
2. Handling toeslag als gevolg van de ruimtelijkheid en complexiteit van het te 

behandelen object; 
3. Voorgeschreven reinheid; 
4. Gevraagde laagdikte; 
5. Eventuele extra maatregelen zoals maskeren e.d .. 

De redenen om deze prijs per vierkante meter te handhaven door het management zijn vooral 
van commerciële aard. 

De verkoopprijs per m2 is bepaald door het management per bewerkingsvariant. De 
combinaties van de bewerkingen stralen, metalliseren, primeren, spuiten en poedercoaten met 
de gevraagde mate van reinheid en gevraagde laagdikte bepalen de varianten. Een voorbeeld 
van de prijs per bewerkingsvariant is: Strabeko hanteert voor stralen SA2, primeren 1 laag 
standaard kleur voor constructie profielen een prijs van 8 euro per vierkante meter. In de 
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boekhouding worden enkel de totaalopbrengst per job vastgelegd. Geen operationele jobdata 
wordt geregistreerd. 

Tevens worden niet alle kosten per bewerking per periode vastgelegd. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van een kostencalculatie methode. Ook is er geen sprake van een continu 
tijdregistratiesysteem die een nacalculatie mogelijk maakt. Dit heeft de volgende 
consequenties: 

I. Het is niet duidelijk welke individuele jobs hoeveel bijdragen aan de winstgevendheid 
van Strabeko. 

II. Het is niet duidelijk welk proces/bewerking hoeveel bijdraagt aan de winstgevendheid. 
111. Hierdoor is er onzekerheid in de prijsstelling. Worden de kosten wel in alle gevallen 

gedekt door de verkoopprijs? Er kan ook geen zekerheid verkregen worden door middel 
van de verkoopprijzen vergelijken met die van de concurrenten vanwege dat Strabeko 
vrij uniek is in de combinatie van bewerkingen die het aanbiedt. 

IV. Nacalculatie gebeurt incidenteel, echter kan niet op job, klant of bewerking niveau met 
de gewenste betrouwbaarheid geschieden. 

V. Het is niet duidelijk of er grote verschillen in winstgevendheid bestaan tussen grotere 
series en enkelstuks behandeling. 

VI. Er is onvoldoende inzicht in de winstgevendheid van de klanten. 
VII. Bij een tegenvallende maand kan niet achterhaald worden welke jobs dit veroorzaakt 

hebben. 
VIII. Bovengenoemde onduidelijkheid/onzekerheid zorgt voor een onzeker 

investeringsbeleid. 
In het verleden zijn reeds adviesbureaus gevraagd om duidelijkheid te verschaffen. Ook is 
getracht middels stagiairs meer inzicht te verschaffen. Dit heeft echter nog niet tot het 
gewenste inzicht geleid. 

1.3 Probleem analyse, probleemstelling en opdracht 

1.3.1 Probleem analyse 
In deze paragraafworden de probleemanalyse, de probleemstelling, de opdracht, plan van 
aanpak en de verder opbouw van dit afstudeerrapport behandeld. Zie het onderstaand 
overzicht met de winst en verliesrekeningen van de laatste 10 jaar van Strabeko. 
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Overzicht W&V Strabeko BV 
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Jaar 

= Personeelskosten - Inkoopwaarde van de omzet = Huisvestingskosten - Kosten werkplaats 

- Autokosten 

- Bedrijfsresultaat 

c= Verkoopkosten 

-Winst/omzet 

Table 1 : Winst en verliesrekeningen Strabeko 

= Algemene kosten 

-Linear (Winst/omzet) 

- Afschrijvingskosten 

Op basis van bovenstaande winst en verliesrekeningen blijkt dat de winstgevendheid achter 
blijft bij de omzetstijgingen. Het management van Strabeko kan echter geen aantoonbare 
onderbouwing geven waarom de winstgevendheid van Strabeko achter blijft, ondanks de 
gemaakte forse investeringen. Er is dus sprake van een realiteitsprobleem. Er worden geen 
onhaalbare doelstellingen nagestreefd en het betreft ook geen perceptieprobleem. 

Uit een nader onderzoek van de boekhouding gebaseerd op cijfers uit de winst en 
verliesrekening 2005 blijkt de volgende opbouw van de kosten: 

2% 

3%1 

17%\ \ 

1% 

1% 

Kosten opbouw2005 

43% 

Figure 1 : Kosten opbouw 2005 
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omzet 

■ Personeelskosten 
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□ Kostenwerkplaats 
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Vanuit de onderneming bezien zijn alle kosten relatief vast op de variabele kosten 
"inkoopwaarde van de omzet" na_ Uit de boekhouding blijkt dat Strabeko een 
arbeidsintensieve organisatie is. De personeelskosten betreffen namelijk 43% van de totale 
kosten. De werknemers van Strabeko hebben ofwel een jaarcontract ofwel een contract voor 
onbepaalde tijd. Er is dus weinig te sturen op korte termijn op de hoogte van de 
personeelskosten. Wel wordt er gelet op de hoeveelheid overuren_ De aard van de 
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onderneming en de manier waarop het bedrijf wordt aangestuurd, bepaalt echter dat dit een 
onderdeel is van de flexibiliteit die aan de klanten geboden wordt. Dit ondermijnt de controle 
op de overuren die gemaakt worden en dus op de personeelskosten. De kostenposten 
"Huisvestingskosten" en "Kosten werkplaats" zijn typische, vaste indirecte kosten. 

Als gevolg van deze starheid van de kosten focust het management van Strabeko zich met 
name op de omzet. Meer omzet met slechts 22% variabele kosten betekent namelijk een grote 
toename van de winst. Het maximaliseren van de omzet die uit de Strabeko capaciteit gehaald 
kan worden, rechtvaardigt daarom het capaciteitsperspectief dat in dit verslag gehanteerd 
wordt. 

Zoals in de aanleiding is vermeld worden de opbrengsten per job als totaal bedrag 
gefactureerd. Uit een nader onderzoek van de boekhouding blijkt dat de kosten enkel op 
grootrekening worden gecodeerd. De binnenkomende debetfacturen worden niet gecodeerd 
naar bewerking, kostenplaats of klant. Concluderend worden zowel de opbrengsten als de 
kosten niet per job geadministreerd in de boekhouding. Tevens bestaat er geen job 
administratie, bijvoorbeeld een ERP programma, waarin jobs gecaptured worden. Zodoende 
wordt er geen historie aan jobs opgebouwd die in het verleden zijn behandeld door Strabeko. 
Vanwege geen tijdregistratie of jobkaart systeem worden ook geen handling tijden en 
bewerkingstijden van de jobs gemeten en vastgelegd. 

Eén en ander is vastgelegd in het volgende fish diagram: 

Groei Vastl egging in boekhouding Methode prij sbepaling 
( veranderin 

volume 
omzet 

medewerkers verkoop 
per variant 

inkoop 
enkel op grootboek 
rekening 

m2 

-------~-...__ ______ ~_...__ _______ ~...__ ____ ...,...+1 

investeringen 
tijd meten 

kl anten 
Processen jobadministratie 

historie 

Verandering Data capturing Producten 

Figure 2 : Fish diagram probleem aanleiding & analyse 
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Het onvoldoende inzicht in de kosten leidt vervolgens tot de volgende consequenties: 
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Figure 3 : Gevolgen van probleem 

1.3.2 Probleemstelling 

'\ \ 

prij ~J el eid 

01Noldoende ira.icht m 

investeringsbeleid 

Oorzaken 

re9.lll~ai net 

bed~1dbai1J 

wi riSge,,•eruibeid f.JfO.:e s:::;~i 

Concluderend uit de aanleiding en probleemanalyse worden de opbrengsten en kosten niet op 
jobniveau geadministreerd. Eerdere onderzoeken zijn enkel uitgegaan van de boekhouding en 
interviews met het management. Dit heeft echter niet tot het gewenste inzicht geleid. In de 
laatste 15 jaar is er veel intern veranderd. Er bestaat daarom onvoldoende inzicht in de kosten 
van Strabeko met als gevolg onduidelijkheid op het gebied van: 
• Winstgevendheid bewerkingen 
• Winstgevendheid klanten 
• Winstgevendheid individuele jobs (series versus enkel stuks, invloed van ordergrootte) 
• Winstgevendheid productfamilies 
• Investeringen 
• Prijsstelling 
Verwacht wordt dat indien inzicht bestaat wat voor jobs, grote series versus enkelstuks, 
productfamilies zoals hekwerken ofleuningen etc .. . , welke bewerkingen, welke klanten wel 
of niet bijdragen aan een gezond bedrijfsresultaat, de beperkte capaciteit van Strabeko ingezet 
kan worden op meer winstgevende jobs. Door het ofwel niet aannemen van een job tegen een 
te lage prijs ofwel door het vragen van een hogere prijs als gevolg van kosteninzicht kan 
hierdoor de winstgevendheid 10% stijgen. Dit betekent een extra winst van 20.000 euro op 
jaarbasis. 

Vanwege bovenstaande probleemstelling bestaat er veel discussie over het te voeren beleid. 
Pas als er duidelijkheid bestaat over het bovenstaande, is het volgens Strabeko zinvol om één 
en ander in een ondernemersplan vast te leggen wat een consensus tussen de leidinggevenden 
dient te zijn betreffende het te voeren beleid (inclusief investeringsbeleid). 

1.3.3 Opdracht 
Onderzoek wat een geschikte methode is om voorcalculatorisch inzicht in de kosten te 
verschaffen en verschaf dit inzicht. Leg dit inzicht vast in een jobcosting model. Dit model kan 
dan ondersteuning bieden aan de job cost calculatie die op zijn beurt dient ter ondersteuning 
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van de prijsbepaling, en daarmee de winstgevendheid bepaling, en het uiteindelijk wel of niet 
aannemen van de order. 

1.3.4 Afbakening onderzoek 
Nacalculatie wordt gemaakt na afloop van de productie en is gebaseerd op werkelijke cijfers. 
Dit vereist een continu registratie van alle jobs en het meten van alle jobtijden en het rekenen 
met gerealiseerde kosten van een bepaalde maand. Het management van Strabeko heeft 
aangegeven dit niet te willen. De eerste stap die het wil nemen is voorcalculatie. In deze 
afstudeeropdracht wordt nacalculatie dan ook buiten beschouwing gelaten en beperkt zich tot 
voorcalculatie. 

In het onderzoek zijn de verf- en poederkosten niet meegenomen. Deze kosten vallen buiten 
het onderzoek daar het zich richt op indirecte kosten bij Strabeko. 

1.4 Methode van onderzoek 
Bij het afstudeerproject wordt de regulatieve cyclus gevolgd. De stappen van het 
afstudeerproject zijn: 

1. Probleemstelling 
2. Diagnose 
3. Plan / ontwerp oplossing 

Volgens het 10 stappen model van Kempen en Keizer 2000 bestaat de probleemstelling fase 
uit de volgende deelstappen: werving project, externe oriëntatie, intake gesprek, oriënterende 
interviews, analyse, terugkoppeling en contractering en projectorganisatie. In de voorgaande 
paragrafen is invulling aan deze fase met zijn deelstappen gegeven. 

In de analyse en diagnose fase wordt een literatuurstudie verricht om de methode te bepalen 
hoe het beste het kosten inzicht verkregen kan worden. Uitgangspunt voor de methode van 
onderzoek is de invulling van het onderzoeksmodel (Verschuren en Doorewaard, 1995). Zie 
hiervoor het onderstaande model. 

Jobcosting 

toeslagmethoden 

ostenp aatsen 
methode 

ABC 

RCA 

TD ABC 

Tijdstudie 

Figure 4 : Onderzoeksmodel 
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Het object van onderzoek is het operationele proces van Strabeko. De onderzoeksoptiek, de 
theoretische bril waarmee naar dit proces gekeken wordt, is de financiële optiek. 

In het literatuuronderzoek is literatuurstudie verricht naar de bovenstaande financiële 
methodieken (links naast de grote verticale pijl in bovenstaande figuur). Deze verschillende 
financiële methoden worden geconfronteerd met de praktijksituatie van Strabeko. Vervolgens 
zal een keuze worden gemaakt tussen de financiële methoden. Centraal staat hier de 
toepasbaarheid van de methoden en indien meerdere methoden even goed toepasbaar zijn zal 
een kosten/baten analyse uitgevoerd worden. 

Aan de hand van de gekozen methode wordt bepaald in hoeverre er aanvullende gegevens 
benodigd zijn betreffende het operationele proces om de methode toe te passen. Aanvullende 
literatuurstudie zal verricht worden hoe invulling gegeven dient te worden aan het uitvoeren 
van een tijdstudie. Met behulp van de meetgegevens uit de tijdstudie zal de gekozen methode 
verder toegepast worden. 

Hierin onderscheidt dit onderzoek zich van eerdere pogingen. In het verleden is men enkel uit 
gegaan van de boekhouding en interviews met het management. 

De toepassing van de methode, verankert in een te ontwerpenjobcosting model, is vervolgens 
de ontwerpoplossing. Hierdoor verzekert Strabeko zich dat ze verder invulling kunnen geven 
aan het bepalen van de kosten van jobs en hiermee gepaard gaande de bepaling van de 
winstgevendheid van jobs. Hierdoor wordt tevens het inzicht in de kosten en de 
winstgevendheid door het management vergroot. 

1. 5 Opbouw verslag 
In hoofdstuk 1 zijn de inleiding, de aanleiding tot het probleem, de probleemstelling, de 
opdracht en het plan van aanpak behandeld. In hoofdstuk 2 bedrijfsoriëntatie wordt stil 
gestaan bij wat voor bedrijf Strabeko nu is. Welke processen heeft het, hoe staat het in de 
markt zijn zaken die in dit hoofdstuk aan bod komen. De diverse typeringen en oriëntatie in 
de processen zijn later gebruikt bij de keuze van de calculatiemethode. Hoofdstuk 3 is het 
resultaat van een literatuurstudie naar de diverse calculatie methoden ter verkrijging van meer 
inzicht in de kosten van Strabeko. Zoals vermeld is de keuze van de methode het resultaat van 
het "botsen" van theorie met praktijk. Welke theorie is gegeven de Strabeko praktijk het beste 
toepasbaar en genereert het meeste inzicht in de kosten. In hoofdstuk 4 wordt de methode 
Time Driven Activity Based Costing geïmplementeerd bij Strabeko. Het betreft in dit 
hoofdstuk de eerste 5 stappen. Centraal bij TD ABC staat de consumptie van 
capaciteitsbronnen in de vorm van tijd. De bepaling van de tijdconsumptie en de resultaten 
worden beschreven in hoofdstuk 5. Dit is tevens de invulling van stap 6 van het stappenplan. 
Hoofdstuk 6 behandelt het jobcosting model, een model ontworpen om de consumptie van tijd 
van de diverse capaciteiten te bepalen en aan de hand van deze tijd de kosten voor de job te 
bepalen. Dit betreft tevens de laatste stap van het TD ABC stappenplan. Hoofdstuk 7 sluit het 
rapport af met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Bedrijfsoriëntatie 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bewerkingen van Strabeko, de typering van de 
productie situatie, de aansturing ervan en de marktpositionering. Zie bijlage 1 voor een 
beschrijving van de markt van Strabeko aan de hand van het vijf krachten model van Porter en 
bijlage 2 voor een SWOT analyse met de value drivers en blocks aan de hand van de 
bedrijfswaarde keten. Deze oriëntatie heeft als doel het bedrijf beter te leren kennen tijdens de 
oriëntatie fase en het te typeren. Deze kennis wordt later in het onderzoek toegepast bij de 
keuze van de kostencalculatie methode. 

2. 1 Bewerkingen 
In de onderstaande paragrafen worden de diverse bewerkingen kort besproken. Stralen is een 
voorbehandeling voor de afwerk/bescherming behandelingen zoals natlakken en 
poedercoaten. Strabeko kent de volgende processen: stralen, parelstralen, metalliseren, 
natlakken en poedercoaten. Een job bestaat doorgaans uit een combinatie van stralen, 
eventueel metalliseren en een nabewerking. 

2.1.1 Cabinestralen en machinestralen 
Voornamelijk stalen oppervlaktes worden gestraald. Dit 
gebeurt door middel van het beschieten met scherpe 
staalkorrels, zodat de walshuid, oude verfresten en roest 
verwijderd worden. Hierdoor ontstaat een ideaal gereinigd ruw 
oppervlak, die de hechting van een vervolgbehandeling zeker 
stelt. Corrosiewering is hiermee gewaarborgd. In de 
straalcabine wordt handmatig gestraald. Met de straalmachine '""""'_.._...::...11"'"""'"--__,;'--""'-'llii""" 

wordt automatisch gestraald met behulp van werpwielen. Het proces is zodanig ingericht dat 
de vervolgbehandeling aansluitend plaats vindt. 

2.1.2 Metalliseren 
Metalliseren is het aanbrengen van een zinklaag op SA3 
(zilverblank) gestraald materiaal. De zink wordt op het object 
verneveld, wat een gelijkmatig en glad uiterlijk geeft. Zink 
biedt daarnaast een voortreffelijke bescherming tegen corrosie. 
Met metalliseren wordt de levensduur van materiaal verlengd. 
De zinklaag aangevuld met natlakken of poedercoaten geeft 
een nog betere bescherming tegen weers- en 
omgevingsinvloeden. 

2.1.3 Parelstralen 
Glasparelen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het behandelen van non-ferro materialen, zoals 
bijvoorbeeld RVS (roest-vrij-staal), messing, aluminium. Deze oppervlaktes worden gestraald 
met glasparels om verkleuringen en oxyde te verwijderen. Verder krijgt het oppervlak door dit 
glasparelproces een geringe ruwheid (RA waarde). Het resultaat is een egaal schoon 
oppervlak waardoor aanhechting van bacteriën minder kans heeft. Lasnaden en- / of zetkanten 
zijn overigens ook niet meer zichtbaar. Deze behandeling is daarom zeer geschikt voor 
hoogwaardige mechanische delen die bijvoorbeeld in de voedingsindustrie en in de medische 
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wereld worden gebruikt. 

Andere toepassingen waarvoor glasparelen gebruikt wordt: het matteren van hard plastic en 
glas. Logo's worden onder andere op deze manier aangebracht. Nog een specifieke toepassing 
van dit reinigingsproces is het blank maken van hardhouten meubels. 

2.1.4 Natlakken 
Natlakken is het aanbrengen van één of 
meerdere lagen verf, waardoor het materiaal 
een langere levensduur krijgt. Elke 
willekeurige kleur is verkrijgbaar. Een eigen 
verfmengmachine (kleurmengmachine) zorgt 
voor elke gewenste kleur, snelle doorlooptijd 
en minder afval. 

2.1.5 Poedercoaten 
Poedercoaten is een lak of kunststoflaag, die als poeder wordt 
opgebracht, door middel van warmte chemisch reageert en 
vervolgens uitvloeit tot een gesloten laag. Dit is een harde, 
slijtvaste milieuvriendelijke laag, die zorgt voor bescherming 
en verfraaiing van het product. Binnen drie uur kan een 
gepoedercoat product afgeleverd worden. Deze behandeling is 
in elk RAL-nummer verkrijgbaar. Staal en aluminium zijn 
uitermate geschikt om te poedercoaten. MDF kan inmiddels 
ook gepoedercoat worden. Wanneer het product tegen allerlei 
weers- en omgevingsinvloeden beschermd moet worden, wordt een duplex- systeem 
toegepast. Dit systeem bestaat uit een poederprimer-laag en een poeder-aflaklaag. Nog betere 
corrosie bestendigheid wordt verkregen door een zinklaag toe te passen in de vorm van 
metalliseren of zink-poederprimer. 

2.2 Typering productie 
Zoals reeds kort aangehaald in de inleiding van hoofdstuk 1 kenmerkt de productie situatie 
van Strabeko zich als een jobshop. De productie afdelingen zijn namelijk functioneel 
ingedeeld. De jobs kenmerken zich als enkel stuks of kleine series. De bezettingstijden van de 
jobs variëren sterk. Ook de routings variëren sterk want niet elke job krijgt dezelfde 
bewerkingen. Er bestaan ongeveer 15 bewerkingsvarianten. Voor hele grote series is Strabeko 
te duur. Dan wordt uitgeweken naar bedrijven als Eurostaal Roermond die met een grote 
wachtrij aan jobs een heel erg dure geautomatiseerde straalmachine volplannen. Prijs gaat dan 
boven flexibiliteit. 

Het vrijgeven van orders en de sturing van de orders onderhanden in de fabriek wordt 
gebaseerd op levertijd. Er wordt niet daadwerkelijk gebruik gemaakt van prioriteitsregels 
echter wel het principe ervan. De capaciteit wordt ingezet op de orders die prioriteit hebben. 
Er wordt het principe gehanteerd van doorlooptijdspeling. Het prioriteitsgetal is gelijk aan de 
leverdatum minus het tijdstip van nu, minus de som van de bewerkingen die nog moeten 
worden uitgevoerd. De orders die de minste speling hebben ten opzichte van hun afgesproken 
levertijd en hun ingeschatte bewerkings/doorlooptijden hebben de grootste prioriteit en 
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worden het eerste vrijgegeven. In verband met droogtijden is dit een belangrijke 
p lanningsacti vi tei t. 

Bij het afspreken van een levertijd wordt niet daadwerkelijk gebruik gemaakt van 
leverdatumafgifte regels. De gevraagde levertijd van de bestaande klantenkring wordt in 
principe aangehouden. In uiterste gevallen of bij nieuwe of incidentele klanten wordt het 
principe van de werklastafhankelijke levertijd afgifte gehanteerd. Naar mate het aanbod van 
werk groter is wordt er voor de nieuwe order een latere levertijd met de klant afgesproken. 

Er wordt voornamelijk voor een vaste klanten kring gewerkt. Deze klantenkring bestaat veelal 
uit constructiebedrijven. Er is geen sprake van een vast productassortiment want de producten 
van de klanten worden behandeld en dat kunnen zeer uiteenlopende producten zijn. Het werk 
dat aangeboden wordt is daarom niet repeterend. De variatie van de grootte van de serie, de 
grootte en vorm van de te behandelen producten, de benodigde handling en de 
behandelingstijd is groot. Per job wordt dan ook de prijs bepaald. 

Wel kan men productfamilies onderscheiden. Uit analyse van de behandelde producten blijkt 
dat de volgende productfamilies onderscheiden kunnen worden: 

• Leuningen 
• Hekwerk 
• Machineonderdelen 
• Tandwielen 
• Tafel en stoelframes 
• Machinerevisies 
• Constructie profielen 
• Beugels en steunen 
• Containers 
• Trappen en bordessen 

Geschat wordt dat 80% van de te behandelen producten onder te verdelen is in één van 
bovengenoemde productfamilies. De overige 20% zijn incidentele jobs zoals een speeltuin, 
stalen neuzen voor veiligheidsschoenen en kunstwerken. 

2.3 De markt 
Strabeko richt zich met name op de nabij gelegen constructie en machinefabrieken. Het is 
gespecialiseerd in de enkelstuks en kleine series. Het onderscheid zich van de concurrentie 
door zeer flexibel en toch betrouwbaar te zijn. Tevens onderscheidt Strabeko zich door korte 
doorlooptijden en dus snelle leveringen Hierdoor kan het de concurrentieslag in grote series 
niet aan. Dit vraagt namelijk niet een job shop structurering maar een seriematige 
structurering. Verder wordt in een seriematige omgeving met starre installaties planmatig 
gewerkt. De klanten dienen zich te schikken naar de planning van de oppervlaktebehandelaar. 

2.4 Markt positionering 
De kern van het formuleren van een concurrentiestrategie ligt in het positioneren van de 
onderneming in de bedrijfstak. Een goede positionering is er één van waaruit de onderneming 
zich kan verdedigen tegen deze concurrentiekrachten of ze ten gunste van de onderneming 
kan laten werken. Men kan zich in de volgende opzichten onderscheiden: 
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1. Prijsstelling. Een voorbeeld hiervan is Tilcoating. Een starre grote geautomatiseerde 
poedercoat machine bewerkt dagenlang maar één enkele kleur om daarna over te gaan 
naar de volgende kleur. Door optimale capaciteitsbenutting kan een lage prijs 
gevraagd worden. 

2. Productkenmerken. Auto's worden bijvoorbeeld in een stofvrije omgeving gespoten 
waardoor het eindresultaat mooier is dan wanneer er in een fabriekshal gespoten 
wordt. 

3. Leverancierskenmerken. Betrouwbaarheid, continuïteit en ook wel status spelen hier 
een belangrijke rol. 

4. Gemak en urgentie. Strabeko kenmerkt zich als een zeer flexibel bedrijf. Bijna alle 
maten producten kunnen behandeld worden, er wordt een flexibele planning gevoerd, 
en korte levertijden worden gerealiseerd. De markt maakt hier gebruik van omdat de 
uiteindelijke oppervlaktebehandeling het laatste proces is, voordat bijvoorbeeld de 
constructie wordt opgeleverd in de bouw. Met andere woorden, er is vaak sprake van 
urgentie. Omdat Strabeko alle gangbare processen onder één dak uitvoert biedt dit ook 
gemak voor de klanten. 

Verder kenmerkt Strabeko zich door betrouwbare levertijden en een hoge kwaliteit. 

Om deze marktpositionering te verwezenlijken is vervolgens meer intern gekeken naar 
Strabeko middels het uitvoeren van een SWOT-analyse en het opstellen van de 
bedrijfswaardeketen met de value drivers en value blocks. Zie hiervoor bijlage 2. 
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3 Literatuuronderzoek en keuze methode 

3. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek behandeld. Dit onderzoek 
heeft zich toegespitst op het gebied van management accounting. Een definitie van 
management accounting is: het identificeren, meten en communiceren van economische 
informatie om weloverwogen keuzes en beslissingen te maken door de gebruikers van deze 
informatie. 

De functies van management accounting zijn: 
1. Het alloceren van kosten tussen verkochte producten en voorraden product ten 

behoeve van interne en externe financiële rapportages. 
2. Het verschaffen van relevante informatie zodat managers betere beslissingen kunnen 

nemen. 
3. Het verschaffen van informatie ten behoeve van planning of begroting, control en 

prestatiemetingen. 

Vooral functie 2 is in lijn met de opdracht van dit afstudeerproject want de opdracht luidt 
voorcalculatorisch inzicht te verschaffen in de financiën van Strabeko. Op basis van dit 
inzicht kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden om opdrachten aan te nemen en 
prijzen te bepalen. 

Tijdens de bedrijfsoriëntatie is naar voren gekomen dat elke job weer anders is. Voor elke job 
wordt de factuurprijs afzonderlijk bepaald. In de probleemformulering is duidelijk geworden 
dat er onvoldoende inzicht is in de kosten. Tijdens de literatuurstudie is daarom 
literatuuronderzoek gedaan naar jobcosting en kostencalculatie methoden. Zie hiervoor de 
volgende paragrafen. 

3.2 Jobcosting 
Een onderneming kan kiezen tussen twee extremen betreffende de keuze van kosten 
systemen, namelijk jobcosting systemen en process costing systemen. Jobcosting systemen 
worden gebruikt wanneer elk product, batch of service uniek is. Voorbeelden zijn accounting 
bedrijven die custom made werk verrichten voor hun klanten of een gereedschapfabriek die 
custom made gereedschappen maakt. Elke job is dan ook uniek en dient separaat gecalculeerd 
te worden. De tegenpool van jobcosting systemen zijn process costing systemen. Hier is er 
sprake van massa productie van één bepaald product waardoor allocatie van kosten aan 
individuele producten niet nodig is. 

In eenjobshop met telkens weer verschillende producten die behandeld dienen te worden, 
dient men te weten welke jobs winstgevend zijn. Het doel van eenjobcosting systeem is elke 
job afzonderlijk te bezien en zijn kosten te traceren en te alloceren. Samen met de opbrengst 
van de job kan dan de winstgevendheid van de job bepaald worden. 

De ruggengraat van een jobcosting systeem is een job-kost kaart. Dit is een kaart waarop alle 
kosten voor de specifieke job worden verzameld. Voor elke job bestaat er één kaart. Op de 
kaart worden kosten verzameld uit drie basis categorieën: 

1. directe kosten voor materialen 
2. directe kosten voor arbeid 
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3. fabrieksoverhead 
Afhankelijk van de extra benodigde informatie ten behoeve van planning, prestatie evaluatie 
of het bepalen van de verkoopprijs wordt er additionele informatie verzameld op de job-kost 
kaart. Voorbeelden zijn: welke afdelingen er aan de job hebben gewerkt, type en hoeveelheid 
gebruikte materialen, arbeidsclassificatie en hoeveelheid van gewerkte uren, type machines en 
hoeveelheid uren gewerkt aan de job. 

Middels een job-kost kaart worden dus de directe kosten voor materialen en arbeid getraceerd 
voor de verschillende jobs. Zie onderstaande figuur. 

directe 
materialen en 
directe arbeid 

kost toewijzing 

kosten 
object 
(Job) 

fabrieks 
overhead 

Figure 5: Kosten toewijzing 

De materialen gebruikt voor de jobs kunnen worden getraceerd, de gewerkte directe uren 
kunnen worden gemeten, de fabrieksoverhead is echter een andere zaak. Wat te doen met de 
uren van de leidinggevenden, kosten voor elektriciteit, afschrijvingen en eventuele 
leeglooptijd? Hoe kunnen deze naar de jobs toegerekend worden? Het betreffen hier indirecte 
kosten. Zoals in figuur 5 aangegeven worden de indirecte kosten gealloceerd aan de jobs. 
De allocatie geschiedt door middel van kostendrijvers. Hier wordt bij de beschrijving van de 
verschillende kostencalculatie methoden verder op ingegaan. 

Het management van Strabeko kiest echter niet voor een jobcosting systeem dat middels 
jobkaarten directe materialen en directe arbeid traceert. Hiervoor heeft het de volgende 
redenen: 

• 

• 

• 

• 

Er wordt gemiddeld twee maal zoveel tijd besteed aan het handlen van materiaal in 
vergelijking met de tijdbesteding aan het behandelen van het materiaal. Het handlen 
van het materiaal betreffen vele kort cyclische handelingen uitgevoerd door 
verschillende medewerkers. Dit ondermijnt de toepassing van jobkaarten. 
Het registreren van de jobtijden op jobkaarten en het verwerken van de job data wordt 
door het management ingeschat op minimaal 1 manjaar per jaar. De kosten hiervan 
bedragen 25000 euro. Tevens dient een ondersteunend ERP systeem aangeschaft te 
worden om te dienen als job administratie programma. De kosten hiervan en van de 
implementatie worden ingeschat op 25000 euro in het eerste jaar. Deze investering wil 
het bedrijf in deze eerste stap niet maken. Het overschrijdt tevens de verhoogde 
winstverwachting van 20.000 euro op jaarbasis. 
Terugkerende jobs van klanten of terugkerende objecten van verschillende klanten 
hoeven niet structureel gemeten te worden. Het betreft dus een te zware en te dure 
oplossing voor Strabeko. 
Het meten van de werkelijke jobtijden betekent ook het meten van veel verstoringen, 
zoals het zoeken naar gereedschap, overleg plegen en dergelijke. Dit draagt niet bij 
aan het kosteninzicht. 



Strabeko TUie le<hnlsdi,unlversltelteindhci-ttn 

Man en machine uren worden daarom niet getraceerd. Machine en personeelskosten worden 
dan ook bij Strabeko als indirecte kosten behandeld. Dit houdt in dat de kosten worden 
toegewezen op basis van kostendrijvers [9]. Vanwege het bovenstaande is besloten de 
literatuurstudie verder te richten op kostencalculatie methoden die indirecte kosten alloceren. 

3.3 Kostencalculatie methoden 

Aan de hand van onderstaande figuur wordt in de volgende paragrafen een overzicht van de 
bestaande costing systemen (kostencalculatie methoden) gegeven. 

Direct 
Cost 

Traditional 
Cost - Objects 

Costing systems / Jobs 

Indirect 
Costs 

ABC - systems 

Figure 6 : Costing systemen 

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat enkel de indirecte kosten centraal staan in dit 
onderzoek. Er wordt dan ook literatuurstudie verricht naar de traditional costing systems en 
ABC (activity based costing) systems. 

Verschillende calculatietechnieken leiden in het algemeen tot verschillende kostprijzen. Het is 
daarom ook van groot belang de voor een onderneming meest geschikte kostprijscalculatie 
techniek te hanteren, zodat de kostprijsinformatie betrouwbaar is. De kostprijs bestaat 
overigens niet. Deze kanttekening berust hierop dat vooral de toerekening van de indirecte 
kosten alleen mogelijk is bij bepaalde aannamen. 

De calculatiemethode direct costing is niet opgenomen in dit hoofdstuk. Bij deze methode 
wordt uitsluitend gecalculeerd met variabele kosten. Vanwege dat een integrale kostprijs 
beoogd wordt, valt deze methodiek buiten de scope van de opdracht. 

De traditionele kostencalculatie methoden worden behandeld in bijlage 3. In de volgende 
paragrafen van dit hoofdstuk wordt de ABC methodiek met de varianten Time driven ABC en 
Resource Consumption Accounting behandeld. Het hoofdstuk eindigt met een onderbouwde 
keuze van een methodiek na bestudering van alle kostencalculatie methoden. 

3.3.1 Activity based costing 
De Activity based costing (ABC) methodiek wijst kosten toe aan de activiteiten die in een 
bedrijf worden uitgevoerd. In een tweede stap worden de kosten van deze activiteiten verder 
toegewezen aan de producten en klanten op basis van hun werkelijke gebruik van de 
activiteiten. De achterliggende gedachte hiervan is eenvoudig: de kosten van een afdeling 
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hoeven niet zozeer afbankelijk te zijn van productievolumes, maar wel van het aantal 
keren dat de activiteiten van de afdeling moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de 
kosten van de activiteit "orderverwerking" is in belangrijke mate afhankelijk van het aantal 
orders/jobs die door de klanten wordt "verbruikt", ongeacht de hoeveelheid 
goederen/producten die de jobs betreffen. Via een causaal verband tussen product of klant en 
activiteit is het mogelijk de kosten op een transparante manier toe te wijzen om zo inzicht te 
krijgen in de werkelijke rendabiliteit van producten en klanten. 

Zie voor een schematisch overzicht de volgende figuur: 

Kostensoort 

Kosten veroorzaker 

Activteit 

Acti vitei tenveroorzaker 

Grond en 
gebouwen 

Machines Personeel 
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Figure 7 : ABC methodiek 

Het algemene stappenplan voor ABC bestaat uit de volgende stappen: 
Fase 1: 

1. Analyseren en bepalen van de activiteiten. 
2. Toewijzen van de kosten aan de activiteitencenters. 

Fase 2: 
3. Bepaling van de activiteitenveroorzakers. 
4. Bepalen activiteitentarief en het toewijzen van de kosten van de activiteiten aan de 

kostenobjecten. 

Stap 1 : Analyseren en bepalen van de activiteiten 
Activiteiten zijn opgebouwd uit taken. Middels een activiteitenanalyse worden de activiteiten 
geïdentificeerd. In eerste instantie zullen vaak te veel en te gedetailleerde taken worden 
geïdentificeerd, maar hieruit kunnen de belangrijkste activiteitencenters worden gedestilleerd. 
Een activiteitencenter is een clustering van activiteiten. Belangrijk daarom is de bepaling van 
de hoogte van het detailniveau. Deze hoogte is een resultante van de afweging van enerzijds 
accuraatheid en de kosten van het verzamelen van alle informatie op het gedetailleerde 
niveau. In Management and Cost accounting van Colin Drury [2] wordt vermeld dat de norm 
voor het aantal activiteitencenters tussen de 20 en 30 is. 

De uiteindelijke keuze van de activiteiten is een afweging tussen de volgende factoren: 
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De totale kosten van de betreffende activiteit. Om de activiteit als activiteitencenter 
te benoemen dienen de kosten van het activiteitencenter groot genoeg te zijn. Met 
andere woorden: de activiteit dient voldoende belangrijk te zijn. 
De aanwezigheid van een enkele geschikte kostendrijver. Indien de kostendrijver de 
kosten niet juist kan alloceren naar de kostenobjecten dient de activiteit verder 
opgedeeld te worden. Op dat niveau dient vervolgens bepaald te worden of er juiste 
kostendrijvers voor handen zijn. In een activiteitencenter worden namelijk enkel die 
activiteiten en taken gecombineerd waarvan de kosten middels 1 kostendrijver 
gealloceerd kunnen worden aan de kostenobjecten. Een voorwaarde is dat de 
activiteiten een zelfde consumptie ratio hebben. Indien dit laatste niet het geval is 
dienen de activiteiten opgesplitst te worden. 
Het gewenste inzicht in de kosten. Indien een gedetailleerd inzicht gewenst is zullen 
de activiteiten op een lager detail niveau gekozen worden. 

Activity based costing hanteert de volgende classificatie van activiteiten: 
1. Unit-level activiteiten oftewel volume gedreven activiteiten. Deze 

activiteiten worden elke keer uitgevoerd wanneer er een product of dienst is 
geproduceerd. Tussen het gebruik van de resources van de unit-level 
activiteiten en het aantal producten bestaat een lineair verband. Typische 
kostdrijvers voor volume gedreven activiteiten zijn arbeidsuren, machine 
uren en hoeveelheden materiaal gebruikt. Traditionele kostcalculatie 
methoden gebruiken enkel volume gedreven activiteiten. 

2. Batch-level activiteiten worden elke keer uitgevoerd wanneer er een batch 
producten wordt geproduceerd. Deze kosten variëren dus met het aantal 
batches ongeacht het aantal producten in de batch. Door de introductie van 
dit type activiteit kan activity based costing de kosten accurater toewijzen 
aan de kostenobjecten. 

3. Klant, product of service ondersteunende activiteiten ondersteunen de 
productie en verkoop van individuele producten en services. Er bestaat nu 
geen lineaire relatie met het aantal geproduceerde producten of batches. Wel 
is het doorgaans zo dat er een positief verband tussen ondersteunende 
activiteiten en de hoeveelheid geproduceerde producten bestaat. Een 
voorbeelden van dit type activiteiten is het up-to-date houden van 
specificaties. 

4. Faciliteit of bedrijfsondersteunende activiteiten omvatten activiteiten als 
algemene administratie, directie en dergelijke. Deze kosten zijn niet middels 
een oorzaak-gevolg verband te relateren aan de kostenobjecten. De 
toewijzing is dan ook arbitrair. Er wordt teruggevallen op algemene 
verdeelsleutels zoals omzet of afzet of aantallen werkorders. 

Stap 2 : het toewijzen van de kosten aan de activiteitencenters 
Deze stap betreft het per activiteit inventariseren van de kosten die door de in stap 1 bepaalde 
activiteiten worden veroorzaakt. Allereerst worden homogene kosten verzameld in 
verschillende kostcenters. Veel van deze kostcenters kunnen meestal direct gerelateerd 
worden aan één of meerdere van de bepaalde activiteitencenters. Anderen zijn slechts indirect 
gerelateerd aan één of meerdere activiteiten. Om de kosten van de kostcenters te alloceren aan 
de activiteiten dienen kostenveroorzakers bepaald te worden. Een kostenveroorzaker is de 
maatstaf voor de hoeveelheid capaciteit die door een activiteit wordt gebruikt. Voorbeelden 
van kostenveroorzakers zijn ruimte in vierkante meters en tijd in minuten. 
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De kosten van de kostcenters dienen toegewezen te worden aan de activiteiten op basis van 
oorzaak-gevolg kostenveroorzakers of op basis van inschattingen van het kostengebruik van 
de activiteiten. Om de kostveroorzakers te kunnen bepalen is inzicht in de diverse processen, 
producten en klanten noodzakelijk. Willekeurige allocaties mogen niet gebruikt worden 
vanwege dat dit de betrouwbaarheid van de allocaties aantast. Het gebruik van causale 
kostenveroorzakers in deze stap om de kosten van de kostcenters te alloceren aan de 
activiteiten is dan ook van groot belang. 

Stap 3 : Bepaling van de activiteitenveroorzakers 
Om de kosten van de activiteiten te alloceren aan de kostenobjecten worden 
activiteitenveroorzakers bepaald. Een activiteitenveroorzaker is de maatstaf voor de 
frequentie en intensiteit van de vraag naar activiteiten door kostenobjecten. 

Bij de bepaling van de activiteitenveroorzaker is het belangrijk voor ogen te houden dat het de 
kosten adequaat alloceert aan de kostenobjecten. Tevens dient de activiteitenveroorzaker 
meetbaar te zijn en zijn deze meetgegevens ook verkrijgbaar. De kosten van het verkrijgen 
van meetgegevens dienen in de bepaling van de activiteitenveroorzakers meegenomen te 
worden. 

Er zijn drie typen activiteitenveroorzakers volgens Management and Cost accounting van 
Colin Drury [2]: 

1. Transactiedrijvers: deze tellen de keren dat de activiteit wordt uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld het aantal jobs die een orderadministratie heeft ingevoerd voor diverse 
klanten of het aantal set-ups van een machine. Indien de consumptie van de activiteit 
(en dus ook het gebruik van de resources door de activiteit) door de kostenobjecten 
voldoende gelijk is kan dit type activiteitenveroorzaker toegepast worden. 

2. Tijdgedreven activiteitenveroorzakers: de tijd die geconsumeerd wordt door het 
uitvoeren van de activiteit. Indien bijvoorbeeld voor bepaalde producten de set-up 
tijden van de machine aanzienlijk verschillen kan men niet volstaan met een 
transactiedrijver. Door de tijd als activiteitenveroorzaker te gebruiken wordt een meer 
accurate kostentoewijzing bewerkstelligd. 

3. Intensiteitdrijvers zijn gebaseerd op het gebruik van de werkelijke resource. Bij 
tijdgedreven activiteitenveroorzakers kan men bijvoorbeeld gebruik maken van een 
gemiddeld personeelstarief. Bij een intensiteitdrijver wordt dan doorgaans onderscheid 
gemaakt tussen de werkelijk gebruikte resources, zoals skilled en unskilled werkers. 
De tijd gebruikt maal het gedifferentieerde tarief wordt dan gealloceerd aan het 
kostenobject. 

Stap 4 : bepalen activiteitentarief en het toewijzen van de kosten van de activiteiten aan de 
kostenobjecten 
Het tarief van een activiteitenveroorzaker wordt verkregen door de totale kosten van een 
activiteit te delen door de totale hoeveelheid van de desbetreffende activiteitenveroorzaker. 
Indien de totale jaarlijkse kosten van een order of job administratie 10.000 euro betreffen en 
de activiteitenveroorzaker aantal jobs is totaal 1000 jobs per jaar, dan is het tarief 10 euro per 
job. Op basis van de activiteitenveroorzaker en het tarief worden de kosten toegewezen naar 
de kostenobjecten. 
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3.3.2 Resource Consumption Accounting 
Resource consumption accounting (RCA) is niet een separate kostencalculatie methode. Het 
is een aanvulling op ABC en deels ook een verbetering. Het vindt zijn origine in de Duitse 
kostencalculatie methoden en in kwantitatief gebaseerde ABC. RCA gaat goed samen met 
ERP-programma' s zodat informatie op taakniveau en capaciteitniveau kan worden gebruikt 
om uiteindelijk de kosten van producten te bepalen. 

Het vult ABC aan op een drietal gebieden: 
Resources 
ABC concentreert zich voornamelijk op activity kostendrijvers die de kosten toewijzen van de 
activiteiten naar de kostendragers. De kostentoewijzing van de kostcenters (resource pools die 
hier aangeduid worden met capaciteitbronnen) naar de activiteiten is volgens RCA 
onderbelicht. Dit staat dan ook centraal bij resource consumption accounting. RCA gaat op 
een andere manier om met ongebruikte of overcapaciteit. Tevens onderkent RCA ook dat 
capaciteitbronnen andere capaciteitbronnen ondersteunen. De kosten hiervan dienen dan ook 
toegewezen te worden aan de eerstgenoemde capaciteitbronnen. RCA gaat uit van het 
volgende: 

I. Er bestaan meerdere en wederzijdse relaties tussen capaciteitbronnen onderling en 
tussen capaciteitbronnen en activiteiten. 

Il. Probeert alle kosten toe te wijzen aan de capaciteitbronnen. Ook die van 
ondersteunende capaciteitbronnen die leveren aan primaire capaciteitbronnen. 
Secundaire kosten betreffen kosten van deze ondersteunende capaciteitbronnen. 

111. Niet gebruikte en overcapaciteit wordt niet toegewezen aan de activiteiten en 
kostenobjecten. Deze "idle" capaciteit wordt inzichtelijk gemaakt. Activiteiten krijgen 
enkel kosten toegewezen gebaseerd op het werkelijke verbruik van de capaciteit. 

IV. Er wordt gewerkt met homogene kostcenters (de kosten van de capaciteitenbronnen) 
waardoor kosten makkelijker traceerbaar zijn. Dit leidt in de praktijk tot het werken met 
meer kostcenters dan met traditionele ABC. 

V. Voorziet in een framework van capaciteitbronnen. 

Kwantiteit gedreven kosten toewijzing 
VI. Kosten toewijzing is gebaseerd op kwantitatief verbruik van capaciteit door middel van 

"resourcedrijvers". Capaciteitbronnen die capaciteit van andere capaciteitbronnen 
consumeren is gebaseerd op causale "output unit to output unit" kwantiteit standaarden. 
Bijvoorbeeld de relatie van een machine uur met het elektriciteit (KWuur) consumptie 
gebruik van de machine per uur. 

VII. Kostentoewijzing is gebaseerd op oorzaak-gevolg (causaal) verbruik van de 
capaciteitbron. 

VIII. RCA gebruikt kwantitatieve output drijvers als output maatstaven voor de capaciteiten. 
In geval van elektriciteit gebruik van een machine worden niet euro ' s geconsumeerd 
maar KW. Er wordt zo lang mogelijk doorgerekend met kwantiteiten in plaats van 
euro's om zodoende consumptie patronen niet te verstoren. Pas bij het toewijzen van 
kosten wordt er met euro ' s gerekend. 

Aard van de kosten 
IX. Bepaling van de aard van de kosten (hoe de capaciteit wordt geconsumeerd). Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen vaste en proportionele kosten. Bij ABC worden de vaste 
kosten en de variabele kosten van de capaciteitbronnen toegewezen naar activiteiten. 
ABC behandelt hierna de kosten als variabel. Namelijk proportioneel afhankelijk van 
de activiteiten. Bij RCA worden de vaste kosten niet verhoogd of verlaagd indien de 
activiteiten stijgen of dalen. 
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De belangrijkste voordelen van RCA ten opzichte van ABC zijn: 
a. Het verwijst de kosten van ongebruikte of overcapaciteit van capaciteitbronnen naar 

de verantwoordelijke persoon die vervolgens actie kan ondernemen, het wijst echter 
niet de kosten van ongebruikte capaciteit toe aan producten. Er wordt dus 
voorkomen dat als gevolg van minder capaciteit gebruik door één product vanwege 
bijvoorbeeld een verbeterde methode, de kostprijzen van de andere producten stijgen 
ten gevolge hiervan (fixed cost death spiral effects). 

b. RCA vergemakkelijkt capaciteitanalyse door met theoretische volumes te rekenen 
ten behoeve van de berekening van kosttarieven en ongebruikte en overcapaciteit 
zichtbaar te maken voor managers. 

c. RCA gebruikt vervanging afschrijvingskosten. Stel een metaalbewerkingbedrijf 
heeft twee machines die dezelfde bewerking kunnen uitvoeren. Machine 1 is nog 
niet afgeschreven en machine 2 is reeds volledig afgeschreven. Zou men niet 
rekenen met de vervanging afschrijvingskosten dan maakt het uit met welke 
machine er wordt geproduceerd. Door wel met de vervanging afschrijvingskosten te 
rekenen wordt een gelijke kostprijs aangehouden ongeacht de gebruikte machine. 

d. Kosten van capaciteitbronnen worden toegewezen aan kostenobjecten (producten) 
op basis van oorzaak gevolg kwantitatief verbruik van de capaciteit door de 
objecten. 

e. Identificeert en wijst kosten toe als vaste kosten of proportionele kosten op 
capaciteitsniveau in plaats van op product niveau. Indien kosten als vast of 
proportioneel worden toegewezen op productniveau is de relatie met het werkelijke 
kostenconsumptie vertroebeld. Bij ABC worden de vaste kosten en de variabele 
kosten van de capaciteitbronnen toegewezen naar activiteiten. ABC behandelt hierna 
de kosten als variabel. Namelijk proportioneel afhankelijk van de activiteiten. Bij 
RCA worden de vaste kosten niet verhoogd of verlaagd indien de activiteiten stijgen 
of dalen. 

f. Maakt beslissers mogelijk de kosten terug te traceren naar de capaciteitbronnen. 
g. Maakt vergelijk mogelijk tussen de verbruikte kwantiteiten in plaats van vergelijk in 

euro ' s. 

Het belangrijkste nadeel van deze aanvulling op ABC is de toegenomen complexiteit. 

3.3.3 Time-driven activity based costing 
Ondanks het succes van ABC zijn er ook nadelen. De complexiteit hangt sterk af van het 
aantal activiteiten in het model. Telkens wanneer er een activiteit aan het model moet worden 
toegevoegd, moeten oorzaak-gevolg relaties tussen kosten en activiteiten en tussen 
activiteiten en producten/klanten worden bijgewerkt. En voor elke activiteit die wordt 
toegevoegd moet de tijdsbesteding van de medewerkers over de activiteiten worden 
aangepast. Iedere extra activiteit veroorzaakt zo een groot aantal extra allocaties in het model 
en vereist een nieuwe raming van de tijdallocaties. Wanneer er voor een bepaalde activiteit de 
behoefte is ontstaan om deze activiteit op de delen in meerdere deelactiviteiten moet het ABC 
model wederom verregaand worden aangepast. De nadelen van dit model zijn dan ook dat het 
vaak complexe modellen betreffen die moeilijk onderhoudbaar zijn. Een consequentie is dat 
ze daarom ook duur zijn. Vanwege bovenstaande nadelen worden bestaande ABC-systemen 
vaak incidenteel geüpdate en gaan daarom steeds minder de werkelijkheid reflecteren. Er 
wordt tevens voornamelijk gebruik gemaakt van interviews. Tijden zijn vaak gebaseerd op 
inschattingen van personeel van de tijd die ze spenderen aan de verschillende activiteiten. 
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Hiermee wordt subjectiviteit in de modellen geïntroduceerd. Een ander nadeel van deze 
subjectieve tijdinschattingen is dat werknemers die hun tijd inschatten die ze spenderen aan 
de verschillende activiteiten, 100% van de tijd verdelen over deze activiteiten. Er wordt dus 
uitgegaan van capaciteiten die 100% benut worden. Dit is in de praktijk zelden het geval. De 
kosten drijver tarieven dienen gebaseerd te zijn op de praktische capaciteitsbenutting. 

Als een reactie hierop is Time driven Activity based costing (TD ABC) ontwikkeld. Deze 
benadering kan meer heterogeniteit in de activiteiten, orders en producten hanteren zonder 
bovengenoemde nadelen zoals toenemende complexiteit en moeilijke onderhoudbaarheid. 
Tevens rekent het model met de praktische capaciteitsbenutting. 

Het essentiële verschil met ABC is de keuze van de kostendrijver. ABC gebruikt 
voornamelijk transactionele kostdrijvers (transactie drijvers) zoals het aantal orders, klachten 
of kredietcontroles om de totale kosten van een activiteit toe te wijzen aan een product/klant. 
TD ABC maakt echter enkel gebruik van duurtijddrijvers. Kosten worden namelijk 
toegewezen op basis van een duurtijd van een transactie. Bijvoorbeeld 4 uur 10 minuten per 
kredietcontrole. 

In TD ABC hoeven de extra activiteiten niet te leiden tot extra activiteiten in het model: de 
diversiteit wordt geïntegreerd via de invoering van tijdsvergelijkingen. Bij ABC leiden 
varianten op activiteiten echter tot een explosie van bijkomende activiteiten. Zie het volgende 
voorbeeld: 

In ABC blijkt na een analyse van het orderverwerkingsproces dat de ene order invoeren niet 
de andere is. Sommige orders komen van bestaande klanten, anderen van nieuwe klanten. 
Sommige orders worden geplaatst per telefoon, per fax of via EDI. Sommige orders hebben 
betrekking op een klein aantal producten, waar andere tientallen orderlijnen omvatten. 
Sommige orders hebben prioriteit boven anderen. In ABC worden al deze varianten als 
separate activiteiten gezien. De activiteit orderacceptatie wordt nu onderverdeeld in: 

• Orderacceptatie nieuwe klant - grote order- telefonische bestelling - spoedorder 
• Orderacceptatie bestaande klant - grote order- telefonische bestelling - spoedorder 
• Orderacceptatie bestaande klant - grote order- EDI bestelling - normaal order 
• Enz ... 

Dit heeft een explosie van het aantal activiteiten tot gevolg. Tevens heeft het consequenties 
voor de efficiency en de betrouwbaarheid van de inschatting van de procentuele verdeling van 
de beschikbare tijd over alle activiteiten en het totaal beschikbare transactievolume per 
activiteit. 

Bij TD ABC wordt voor elke bijkomende taak een bijkomende duurtijd bepaald die in 
de analyse moet worden opgenomen. Het resultaat is een eenvoudige vergelijking: 
Bijvoorbeeld: orderacceptatie = 20 minuten+ 5 minuten (indien grote order)+ 10 minuten 
(indien telefonische order)+ 7 minuten (indien spoedorder). Het activiteiten model hoeft dus 
niet worden aangepast en de voor de tijdsvergelijkingen noodzakelijke basisparameters - de 
ramingen van de duurtijd per taak - zijn doorgaans relatief eenvoudig en voldoende 
nauwkeurig te bepalen. Om de totale kosten te berekenen van de activiteit die een specifieke 
klant veroorzaakt, volstaat het een tijdsvergelijking te maken waarin de eenheidstijden per 
taak worden vermenigvuldigd met de transactievolumes van de klant. 

Zie het onderstaande schema ter verduidelijking. 
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In paragraaf 1.4 methode onderzoek is reeds het onderzoeksmodel vermeld (zie figuur 4). In 
de literatuurstudie is een theoretische vergelijking opgenomen van de verschillende 
kostencalculatie methoden. In de volgende paragrafen worden de eisen voor de te hanteren 
methode opgesteld en wordt de toepasbaarheid van de verschillende methodes bij Strabeko 
bekeken. Dit resulteert in een beoordelingsinstrument waarmee een onderbouwde keuze van 
de kostencalculatie methode gemaakt kan worden. 

3.4.1 Eisen aan de kostencalculatie methodiek 
Uit de kenmerken van een jobshop en de kenmerken van Strabeko volgen de eisen betreffende 
de kostencalculatie methodiek. Deze eisen worden in deze paragraaf behandeld. 

Vanwege de heterogeniteit aan producten, de sterk variërende routings en bezettingstijden en 
de sterk wisselende vraag naar capaciteit is inzicht in de kosten verkrijgen complex. 
Vergaand inzicht in de kosten is dus een belangrijke prestatie eis van de kostencalculatie 
methode. 

De kostencalculatie methodiek dient met een zeer grote variëteit aan jobs/producten 
overweg te kunnen. Er is namelijk bij Strabeko niet sprake van een vast assortiment aan 
eindproducten. Er worden namelijk oppervlaktebehandelingen uitgevoerd aan de producten 
van de klanten. Vanwege de grote flexibiliteit van Strabeko in de te behandelen producten of 
objecten is de diversiteit erg groot. Voorbeelden zijn: stalen neuzen, speeltuinen, motorfiets 
onderdelen, trappen etc" De methode dient om te kunnen gaan met deze extreme 
heterogeniteit in de producten/objecten zonder onnodig complex en moeilijk onderhoudbaar 
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en duur te worden. 

Belangrijke wensen van het management van Strabeko zijn enerzijds een gedetailleerd inzicht 
in de kosten en anderzijds objectiviteit en meetbaarheid van het kostencalculatie model. Een 
adviesbureau dat het management de tijdsverdeling over de belangrijkste processen laat 
inschatten (een proces waar ze zich overigens niet in hebben verdiept) en daarmee ongeveer 
80% van de kosten toewijst en vervolgens heel minutieus de resterende indirecte kosten 
alloceert draagt niet bij aan het inzicht in de kosten. Met andere woorden: het model dient 
zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op metingen! 

Bij Strabeko zijn enkel de kosten voor verf en poeder direct. Vanwege het ontbreken van een 
jobkost kaartensysteem, zie paragraaf 3 .2 voor de redenen hiervan, worden de hoeveelheid 
machine uren en arbeidsuren besteed aan de verschillende jobs niet geregistreerd. Met andere 
woorden: deze worden niet getraceerd. Zie figuur 5. De personeelskosten en de kosten van de 
machines, zoals afschrijvingen, elektriciteit, onderhoud, worden bij Strabeko dus behandeld 
als indirecte kosten. Het overgrote deel echter van deze indirecte kosten betreffen 
productiekosten als: 

• Personeel 42% 
• Cabinekosten 11 % (huisvestingskosten die tevens huur installatie omvatten) 
• Werkplaatskosten 17% 

Slecht een klein deel, 5% betreffen niet productie gerelateerde indirecte kosten. Het gevolg 
hiervan is dat het productieproces en het inzicht in de kosten van het productieproces 
centraal dienen te staan in de toepassing van de calculatiemethodiek. 

Op korte termijn kan Strabeko slechts een gering percentage van de kosten beïnvloeden. De 
focus ligt dan ook op het capaciteitgebruik en hieraan gekoppeld de opbrengsten [24]. Door 
een betere benutting van de capaciteit, bijvoorbeeld door een betere identificatie van 
wisselende bottlenecks, kan meer opbrengst gegenereerd worden met gelijke kosten. 
Wisselende vraag naar capaciteiten en variërende bezettingstijden leiden tot schommelingen 
in de vraag naar capaciteit van de verschillende capaciteiten. Dit kan leiden tot eventuele 
leegloop op sommige momenten. Deze leegloop dient niet toegewezen te worden aan de 
jobs ten behoeve van een consistent kostenbepaling 

De meest in de praktijk gebruikte methoden zijn eenvoudig. Nadelen van ingewikkelde 
methoden zijn namelijk: 

• Berekening kost veel tijd; 
• De methoden vergen veel uitleg; 
• De uitkomsten zijn soms moeilijk te interpreteren; 
• Het leren van de methoden vraagt veel inspanning. 

Bovengenoemde nadelen spelen zeker een rol in het klein en midden bedrijf. Het ontbreekt 
vaak de financiële kennis en de "rust" om een ingewikkelde methode toe te passen. Vaak 
ontbreekt het ook aan gegevens in het klein en midden bedrijf [20]. Dit bemoeilijkt de 
implementatie van elke methode, echter daar de verfijndere methoden meer informatie nodig 
hebben, zullen die ook het meeste nadeel ondervinden. De methodiek dient onderhoudbaar, 
eenvoudig te implementeren en makkelijk aan te vullen en uit te breiden te zijn. 

3.4.2 Toepasbaarheid 
Buiten bovengenoemde eisen is de toepasbaarheid van de methode een belangrijk criterium. 
Niet elke methodiek is namelijk zonder meer in elke situatie toepasbaar. 
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Zoals in hoofdstukken 1 en 2 beschreven is Strabeko een capaciteitgedreven firma zonder een 
vaste planning. De capaciteit wordt toegewezen op basis van een levertijdgedreven 
prioriteitsregel. Het management bekijkt de firma ook vanuit het capaciteitsperspectief. 
Vanwege het gebrek aan eigen producten biedt Strabeko dus eigenlijk een dienst aan in de 
vorm van capaciteit in uren. Belangrijk in de toepassing van de calculatietechniek is dan het 
gebruik van duurtijddrijvers. 

Een groot nadeel van ABC is dat het slechts met een beperkt activiteiten(veroorzakers) kan 
werken. Het model wordt al gauw zeer complex. De transactionele kostendrijvers van ABC 
tellen de keren dat een bepaalde activiteit is uitgevoerd. Indien de kostenveroorzaker de tijd 
betreft (bijvoorbeeld in minuten) wordt dus impliciet van een normtijd voor de 
activiteitenveroorzaker uitgegaan. Wanneer echter de capaciteitstijd van elke keer dat een 
activiteit wordt uitgevoerd kan variëren, dan zal het simpelweg tellen van het aantal keer dat 
een activiteit uitgevoerd wordt niet nauwkeurig de consumptie van de capaciteit reflecteren. 
Een simpel voorbeeld is het stralen van een hekwerk. De tijd om het hekwerk te stralen is 
voornamelijk afhankelijk van de volgende factoren: 

1. Mate van corrosie; 
2. Handling toeslag als gevolg van de ruimtelijkheid en complexiteit van het te 

behandelen object; 
3. Gevraagde reinheid van stralen. 

De tijd die het kost om het hekwerk te stralen kan dus sterk variëren afhankelijk van de 
bovenstaande punten. Deze heterogeniteit in de ruimtelijkheid van de te stralen hekwerken 
kan opgelost worden door het uitbreiden van het aantal activiteiten: 

• Stralen eenvoudig hekwerk (hekwerk 2 dimensionaal zonder versieringen); 
• Stralen hekwerk matig ruimtelijk (hekwerk 3 dimensionaal zonder 

versieringen); 
• Stralen hekwerk ruimtelijk met versieringen (hekwerk 3 dimensionaal met 

versieringen). 
Wanneer ook de mate van corrosie wordt gemodelleerd dient onderscheid gemaakt te worden 
m: 

• Weinig corrosie; 
• Normaal corrosie; 
• Veel corrosie. 

Wanneer ook de mate van behandeling gemodelleerd dient te worden dient vervolgens ook 
onderscheid gemaakt te worden in: 

• Stralen SA2; 
• Stralen SA2 ½ (standaard mate van stralen); 
• Stralen SA3 ( compleet blank stralen). 

ABC gaat dus met deze heterogeniteit om door de activiteiten te classificeren in 27 
verschillende varianten. Vanwege de zeer grote diversiteit aan te behandelen producten en de 
verschillende bewerkingen en verschillende vormen van handling (laden, lossen, voorleggen, 
draaien, in hangen monorail etc . . . ) blijkt uit een voorstudie dat de classificatie uit honderden 
activiteiten zal bestaan. Andere bedrijven hebben om dezelfde reden gekozen voor TD ABC 
in plaats van ABC [7] . Zie onderstaand schema voor een vereenvoudigde weergave ter 
verduidelijking: 
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Figure 9: Poging tot (onmogelijke weergave) ABC bij Strabeko 

TD ABC kan echter veel beter omgaan met deze heterogeniteit. Middels tijd formules wordt 
de heterogeniteit in het te behandelen hekwerk gemodelleerd. De activiteit is dan stralen. De 
activiteitveroorzaker is de tijd (in minuten). 
De straaltijd formule kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 
Straaltijd per vierkante meter: 5 minuten SA2 ½( + 2 indien ruimtelijk; + 3 indien ruimtelijk en 
versieringen + 2 indien veel corrosie -2 indien weinig corrosie + 2 indien SA3 -1 indien SA2) 
Veelal is deze data reeds vastgelegd bij bedrijven in de vorm van een ERP programma. 
Deze variant is veel flexibeler voor het modelleren van de vele verschillende te behandelen 
producten met alle bewerkingsvarianten. Zo kunnen bijvoorbeeld ook vaste tijden 
gemodelleerd worden in de formules. Denk aan een vaste opstarttijd van de straalcabine na 
elke onderbreking. Deze bestaat uit het openen en sluiten van de cabine, opzetten van de 
straalkap, en het aanzetten van de straalmachine. Deze tijd is vast ongeacht het aantal meters, 
of het type product te stralen. 

Een groot voordeel van TD ABC is dat niet uitgegaan wordt van weinig betrouwbare 
interviews van operationele medewerkers en managers, zoals bij ABC veelal het geval is. 
Door het meten van taken middels een tijdstudie wordt getracht betrouwbare informatie te 
verschaffen die enerzijds inzicht middels TD ABC mogelijk maakt en anderzijds het ontwerp 
van een TD ABC model mogelijk maakt. 

3.4.3 Keuze calculatiemethode 
De afzonderlijke behandeling van elk van de methoden kan aanleiding geven tot het 
misverstand dat een exclusieve keuze voor één van de methoden moet worden gemaakt, die 
toepassing van andere methoden uitsluit. In de praktijk worden elementen uit elk van de 
methoden gebruikt binnen één systeem van kostencalculatie. 

In principe is er gekozen voor de Time driven Activity based costing methode aangevuld met 
de principes van RCA. Deze methodiek wordt aangevuld met de ABC methode voor de niet 
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productie gerelateerde kosten. De redenen om te kiezen voor TD ABC boven ABC bij 
Strabeko zijn: 

1. TD ABC kan beter omgaan met het oneindige assortiment te behandelen producten 
door enerzijds te werken met IF THEN formules en anderzijds uit te gaan van de tijd 
als activiteitenveroorzaker. Dit sluit het beste aan bij de capaciteitsoriëntatie van 
Strabeko. TD ABC kan de complexiteit van de processen beter modelleren [8]. 
Traditionele ABC tracht het grote assortiment te modelleren door middel van 
classificeren [12]. Dit resulteert bij Strabeko in honderden classificaties. Dit maakt 
deze methode minder goed toepasbaar. 

2. De tijddrijvers kunnen gekoppeld worden aan de vierkante meters te behandelen 
oppervlakte of het gewicht van het te behandelen object in de formules. Hiermee 
wordt de opbrengst (berekend per m2 of kg) gekoppeld aan de kosten (tijd in 
minuten). 

3. Het is weliswaar duurder de tijden te meten middels tijdstudies dan de methodiek te 
gebruiken zoals reeds eerder beschreven bij ABC. Er wordt echter wel voldaan aan 
een belangrijke eis van het management: meetbaarheid en dus indien juist uitgevoerd 
objectiviteit en daarmee verdergaand inzicht in de kosten. Door het verrichten van 
tijdsmetingen zal TD ABC ook nauwkeuriger zijn waardoor de methode meer inzicht 
zal verschaffen in de kosten. 

4. Door de bewerkingstijden, handlingstijden etc ... per bewerking te meten kan ook het 
effect van de seriegrootte onderzocht worden. Sommige tijdcomponenten zijn 
namelijk vast en andere zijn afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Er wordt 
namelijk niet op activiteitniveau gemeten maar op een aggregatie niveau lager, op 
taakniveau. 

5. Bij ABC is het aantal activiteitenveroorzakers beperkt tot één per activiteit. Bij TD 
ABC is er geen beperking. In een TD ABC formule kunnen meerdere 
activiteitenveroorzakers opgenomen worden die elkaar ook onderling kunnen 
beïnvloeden. 

6. Er wordt niet gerekend met 100% van de capaciteit maar met de praktische capaciteit. 
Bij eenjobshop is men namelijk gefocused op de optimale inzet van de diverse 
capaciteitsbronnen. Rekenen met de theoretische capaciteit leidt tot een te lage 
kostprijs. 

7. De manier van toewijzen van capaciteit aan de jobs is beter. Bij ABC wordt 100% van 
de capaciteit door middel van schatting verdeeld over de jobs. Bij TD ABC wordt 
enkel de geconsumeerde capaciteit toegewezen aan de jobs. Eventuele leegloop wordt 
niet toegewezen. 

8. Tijdsverdelingen over de activiteiten dienen bij ABC elke maand weer te geschieden, 
terwijl de data verzameld voor TD ABC vastgelegd kan worden in bijvoorbeeld ERP 
systemen of Access databases. [ 6] 

9. TD ABC is eenvoudiger, makkelijker te onderhouden en daarom ook goedkoper en 
sneller te implementeren. 

Voor de niet productie gerelateerde kosten zoals de job administratie kosten en kosten 
veroorzaakt door slechte betalers wordt gekozen voor de ABC methode. Redenen hiervoor 
ZIJn: 

1. Het wordt gezien als een uitbreiding van de kostenplaatsenmethode 
2. Het is de meest verfijnde methode. Het management heeft aangegeven indien ze toch 

dienen te investeren in tijdmetingen dat het ook zoveel mogelijk inzicht in de kosten 
dient te verschaffen. 
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3. De methode is flexibeler toepasbaar dan de kostenplaatsenmethodiek. Een voordeel 
van de activity based costing methode is dat er doorgaans met meer soorten 
kostendrijvers dan enkel volume gedreven kostendrijvers wordt gewerkt. De 
kostenplaatsenmethode alloceren standaard de service kostenplaatsen naar de 
hoofdkostenplaatsen. Activity based costing echter hanteren separate kostendrijver 
tarieven voor deze service afdelingen en wijzen de kosten van de ondersteuning 
activiteiten direct toe aan de kostenobjecten zonder allocatie aan de 
hoofdkostenplaatsen. Toewijzing van deze kosten aan de hoofdkostenplaatsen 
verbreekt de oorzaak-gevolg verband met de kostendrijver. 

4. Er is sprake van een zeer grote diversiteit aan producten die allemaal in andere maten 
de resources van Strabeko gebruiken. Activity based costing kan hier volgens de 
theorie beter mee omgaan dan de kostenplaatsen methode. 

5. De capaciteitoriëntatie van de activity based costing methode sluit goed aan bij de 
oriëntatie van Strabeko. 

Wordt er nu gekozen voor twee totaal verschillende kostencalculatie technieken? Niet echt. 
ABC maakt namelijk gebruik van transactie kostendrijvers, tijdgedreven kostendrijvers en 
intensiteit kostendrijvers. In veel modellen is dan ook reeds gebruik gemaakt van tijdgedreven 
kostendrijvers in de vorm van tijdsvergelijkingen resulterend uit een activiteiten en tijdstudies 
[6], [22]. Zoals in de aanleiding reeds vermeld hoeft er ook geen eenduidige keuze te worden 
gemaakt, de methoden sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar aan. 

In het implementatie hoofdstuk zal aangegeven worden hoe er invulling bij Strabeko gegeven 
wordt aan de TD ABC methodiek. 
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4 Implementatie Time-Driven ABC: stap 1 t/m 5 

4. 1 Inleiding 
Zoals in de keuze van de methode paragraaf 3.4.3. is aangegeven is gekozen voor Time 
Driven Activity Based Costing aangevuld met de principes van Resource Consumption 
Resources. 

In de literatuur beschikbaar over TD ABC wordt beschreven dat veel bedrijven reeds veel 
data betreffende hun processen in een ERP programma hebben opgeslagen [8]. Bij Strabeko 
wordt echter geen data opgeslagen in ERP programma's. De data die ze gebruikt komt 
rechtstreeks van de klanten. Met behulp van deze informatie wordt een job aangemaakt in het 
boekhoudprogramma KING. 

De focus van dit onderzoek is niet gericht op 100% precisie. Om zeer accuraat de kosten te 
alloceren in een klein bedrijf is een ERP programma bijna een vereiste om alle input data te 
registreren van de diverse jobs voor de diverse klanten voor de diverse bewerkingen. Bij 
Strabeko als klein bedrijf ligt de focus daarom meer op een simpel en eenvoudig te 
onderhouden robuust voorcalculatiesysteem. 

Een belangrijk inzicht van TD ABC is dat hoewel activiteiten al snel zeer complex kunnen 
worden, men normaliter in staat is om te identificeren welke factoren deze activiteit complex 
maken [8]. Deze factoren/variabelen kunnen vaak achterhaald worden. Zie het eerder gegeven 
voorbeeld van de factoren die invloed hebben op de bewerkingstijd van het stralen van een 
hekwerk. De extra tijden die de factoren veroorzaken en de factoren zelf, kunnen volgens TD 
ABC theorie worden geschat door managers of volgen uit observaties of metingen. Strabeko 
heeft gekozen om zoveel mogelijk te observeren en te meten. 

Uit diverse stappenplannen is het volgende stappenplan ontwikkeld dat recht doet aan zowel 
TD ABC als aan RCA: 

1. Analyseren van de activiteiten; 
2. Identificeren van de capaciteitsbronnen die de activiteiten uitvoeren; 
3. Inventariseren van de kosten voor de capaciteitsbronnen; 
4. Bepalen van de praktische capaciteit; 
5. Berekenen van de capaciteitbron tarieven per eenheid tijd; 
6. Bepalen van de benodigde tijd per uitgevoerde activiteit; 
7. Berekenen van de kosten per uitgevoerde activiteit; 

In dit hoofdstuk worden de stappen 1 tot en met 5 behandeld. Om vervolgens stap 6 te kunnen 
uitvoeren zijn op de werkvloer observaties gedaan en tijdmetingen verricht. Zie voor de 
theorie betreffende tijdmetingen, de opzet bij Strabeko ervan en de resultaten van de 
tijdmetingen hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is invulling aan stap 7 gegeven door het ontwerpen 
van eenjobcosting model. Hetjobcosting model wijst kosten toe aan jobs middels 
capaciteitsconsumptie in de vorm van tijd die de activiteiten consumeren. Met behulp van het 
jobcosting model wordt de tijd berekend die de machines en het personeel aan de jobs 
besteden. Enkel de geconsumeerde tijd wordt doorgerekend aan de jobs in de vorm van 
kosten. Indien er sprake is van ondercapaciteit, wordt dit niet ten laste gelegd van de jobs. De 
jobs krijgen enkel de gebruikte tijd toegerekend. 
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4.2 Stap 1: analyseren van de activiteiten 
Het zijn de activiteiten verricht aan de jobs die de capaciteit van de capaciteitsbronnen 
consumeren en zodoende kosten veroorzaken, die via de activiteiten toegerekend worden aan 
de jobs. Het betreffen niet alleen activiteiten uit het primaire proces maar ook activiteiten uit 
de secundaire processen, de ondersteunende processen. In deze stap is de mate van 
detaillering belangrijk. De activiteiten kunnen steeds gedetailleerder opgedeeld worden tot op 
het niveau van de "time and motion studies". Vanwege de opbouw van de boekhouding en de 
aard van Strabeko wordt in deze stap gekozen voor de belangrijkste processen op primair en 
secundair niveau als de ABC activiteiten. Per proces zijn namelijk een aantal 
grootboekrekeningen in de financiële administratie opgezet en zijn de kosten geadministreerd. 
Bij stap 6 "de bepaling van de tijd per activiteit" worden de activiteiten gedetailleerder tot op 
taakniveau (sub-activiteiten) onderzocht. 

Bij Strabeko zijn de volgende activiteitencenters geïdentificeerd: 
1. Cabinestralen; 
2. Machinestralen; 
3. Glasparelen; 
4. Metalliseren; 
5. N atlakken; 
6. Poedercoaten. 

Deze hoofdactiviteiten komen overeen met de processen die de verschillende (machine) 
capaciteitsbronnen uitvoeren. Voor de beschrijving van de diverse processen zie paragraaf 2.1 

Per proces zal een machinetarief berekend worden. Een proces omvat ook bewerkingstijd en 
handlingtijd van de medewerkers van Strabeko. Voor de handling en bewerkingstijden zal een 
personeelstarief per uur berekend worden. Dit tarief is echter niet proces/activiteit specifiek. 
Elke medewerker is namelijk op verschillende werkplekken inzetbaar en men werkt niet altijd 
op dezelfde werkplek. Het inzetten van de werknemers wordt bepaald door het aanbod van 
werk. Hierdoor is differentiatie in personeelstarieven onnodig en tevens onmogelijk. 

Er worden ook nog twee niet productiegerelateerde activiteiten onderscheiden: 
7. Job administratie (invoeren order, order administratie, meten/controle); 
8. Geld innen. 

Aangezien de niet-productie gerelateerde kosten minder dan 15% van de totale kosten 
bedragen wordt dus voornamelijk gefocust op de primaire activiteiten. 

"Verpakken" is niet in aanmerking gekomen als TD ABC activiteit. De totale kosten van deze 
subactiviteit bedragen namelijk minder dan 1 % van de jaarlijkse kosten. De subactiviteit is 
niet van voldoende belang. "Verpakken wordt dan ook als een taak gemodelleerd. "Laden en 
lossen" wordt om dezelfde reden ook als taak gemodelleerd. 

Vanwege de wens van het management inzicht in de kosten van slechte betalers te krijgen, is 
gekozen om "geld innen" te modelleren als TD ABC activiteit. Jaarlijks wordt een 
verzekering voor niet betalende klanten en faillissementen afgesloten. Tevens kost het innen 
van geld veel tijd (en zorgen) van het management. 
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4.3 Stap 2: identificeren van de capaciteitsbronnen die de 
activiteiten uitvoeren 

Volgens de RCA principes wordt per activiteit bepaald welke capaciteitsbronnen deze 
uitvoeren. Deze stap is niet uitgevoerd voor de niet productiegerelateerde activiteiten. De 
volgende capaciteitsbronnen worden onderscheiden: 

Caoaciteitsbronnen Activiteit 
Productie medewerkers Alle productie activiteiten 
Straalcabine Cabinestralen 
Straalmachine Machinestralen 
Glasparel cabine Parelstralen 
Metalliseer cabine Metalliseren 
N atlak installatie Primeren en natlak 
Poedercoat installatie Poederprimeren en poedercoaten 

Table 2 : Capaciteitbronnen 

4.4 Stap 3 Inventariseren van de kosten 
In deze stap worden alle kosten toegewezen aan de capaciteitbronnen. Ook is de relatie tussen 
de capaciteitsbronnen onderling onderzocht. Centraal staat hier het kwantitatief verbruik van 
capaciteit door middel van oorzaak-gevolg resourcedrijvers. 

In onderstaande tabel staan de kostensoorten met de eventuele kostenveroorzakers vermeld en 
diegene die direct toewijsbaar zijn op basis van de boekhouding. 

Kostensoort Kostenveroorzaker 
Huisvestingkosten Huisvestingskosten, die voornamelijk uit huur van de gebouwen en 

huur van de grond bestaan, worden verdeeld aan de hand van de 
oppervlaktes van de diverse ruimtes die de capaciteitsbronnen 
innemen vermenigvuldigt met de huurwaarde [28]. 

Werkplaatskosten Deze kosten worden reeds verdeeld in de boekhouding naar de diverse 
capaciteitsbronnen. 

Huur machines Kosten voor het huren van de installaties ( de capaciteitsbronnen) 
worden verdeeld op basis van de vervangingswaarde van de 
capaciteitsbronnen [27]. 

Handlingkosten Deze kosten zoals kosten voor takels en transportmiddelen zijn 
toegerekend aan de capaciteitgroep productiemedewerkers 

Electriciteitskosten Deze kosten zijn verdeeld aan de hand van het elektriciteitgebruik van 
de capaciteitsbronnen. 

Gaskosten Deze kosten zijn verdeeld aan de hand van het gasverbruik van de 
capaciteitsbronnen. 

Personeelskosten De personeelskosten zijn aan de hand van de salarissen verdeeld over 
de capaciteitsbronnen productiemedewerkers, kantoorpersoneel en het 
management. 

Verf- & poeder Deze kosten betreffen directe variabele kosten. Deze vallen buiten het 
kosten onderzoek. 

Table 3 : Kostensoorten en kostenveroorzakers 
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Huisvestingkosten 
Kosten gebouw aan de hand van oppervlakte en de huurwaarde 
De verdeling van de capaciteitsbronnen ziet er als volgt uit op basis van de vierkante meter 
verdeling en de huurwaarde [28]: 

Eerst worden de vierkante meters en de huurwaarde van de gebouwen in kaart gebracht. 

Gebaseerd op taxatierapport Laureijssen, Broeken & van den Berg (dec 2005) 
Capaciteitsbron m2 Euro/m2 Huurwaarde Opmerking 
Cabinestralerij (HalB) 62 € 35.00 € 2,170.00 lvm transport karren 

Cabinestralerij (HalC) 52.5 € 32.00 € 1,680.00 
Cabinestralerij (HalD) 150 € 32.00 € 4,800.00 
Kantoor 1 ste etage 37.5 € 75.00 € 2,812.50 
Kantoor begane grond 90 € 85.00 € 7,650.00 
Machinestralerij (HalB) 62 € 35.00 € 2,170.00 lvm rollenbaan 

Machinestralerij (HalD) 100 € 32.00 € 3,200.00 
Machinestralerij (HalF) 72 € 32.00 € 2,304.00 

Medewerkers (Kantine e.d.) 37.5 € 75 .00 € 2,812.50 
Metaliseer cabine (HalD) 50 € 32.00 € 1,600.00 
Natlak installatie (HalA) 400 € 32.00 € 12,800.00 
Natlak installatie (HalB) 186 € 35.00 € 6,510.00 

Natlak installatie (Half) 366.5 € 32.00 € 11,728.00 
Natlak installatie (Opslag verf) 95 € 40.00 € 3,800.00 
Parelstralerij (Half) 400 € 32.00 € 12,800.00 
Poedercoat installatie (HalC) 157.5 € 32.00 € 5,040.00 
Poedercoat installatie (HalE) 260 € 35.00 € 9,100.00 
Poedercoat installatie (Half) 366.5 € 32.00 € 11,728.00 

Table 4: Huurwaarde gebouwen 

Hierna wordt de deel van de huur van de grond in kaart gebracht. 
Capaciteitsbron m2 Euro/m2 Huurwaarde Opmerkingen 
Cabinestralerij (HalB) 62 € 8.00 € 496.00 
Cabinestralerij (HalC) 52.5 € 8.00 € 420.00 
Cabinestralerij (HalD) 150 € 8.00 € 1,200.00 
Kantoor 1 ste etage 0 € 8.00 € 0.00 
Kantoor begane grond 90 € 8.00 € 720.00 
Machinestralerij (HalB) 62 € 8.00 € 496.00 
Machinestralerij (HalD) 100 € 8.00 € 800.00 
Machinestralerij (Half) 72 € 8.00 € 576.00 
Medewerkers (Kantine e.d.) 0 € 8.00 € 0.00 
Metaliseer cabine (HalD) 50 € 8.00 € 400.00 
Natlak installatie (Buitenterrein) 1228 € 8.00 € 9,824.00 
Natlak installatie (Ha!A) 400 € 8.00 € 3,200.00 
Natlak installatie (HalB) 186 € 8.00 € 1,488.00 
Natlak installatie (Half) 366.5 € 8.00 € 2,932.00 
Natlak (Opslag verf) 95 ,€ 8.00 € 760.00 
Parelstralerij (Half) 400 € 8.00 € 3,200.00 
Poedercoat installatie (HalC) 157.5 € 8.00 € 1,260.00 
Poedercoat installatie (HalE) 260 € 8.00 € 2,080.00 
Poedercoat installatie (Half) 366.5 € 8.00 € 2,932.00 
Poedercoat installatie (Buitenterrein) 1228 € 8.00 € 9,824.00 

,! 
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Table 5 : Huurwaarde grond 

Deze bovenstaande berekeningen leiden tot de volgende verdeling van de huur: 
Capaciteitsbron Huurwaarde % cum% 
Cabinestralerij (HalB) € 2,666.00 1.8% 
Cabinestralerij (Ha!C) € 2,100.00 1.4% 
Cabinestralerij (HalD) € 6,000.00 4.1% 
Kantoor 1 ste etage € 2,812.50 1.9% 
Kantoor begane grond € 8,370.00 5.7% 
Machinestralerij (HalB) € 2,666.00 1.8% 
Machinestralerij (HalD) € 4,000.00 2.7% 
Machinestralerij (Half) € 2,880.00 2.0% 
Medewerkers (Kantine e.d.) € 2,812.50 1.9% 
Metaliseer cabine (HalD) € 2,000.00 1.4% 
Natlak installatie (Buitenterrein) € 9,824.00 6.7% 
Natlak installatie (Ha!A) € 16,000.00 10.9% 
Natlak installatie (HalB) € 7,998.00 5.4% 
Natlak installatie (HalF) € 14,660.00 10.0% 
Natlak installatie (Opslag verf) € 4,560.00 3.1% 
Parelstralerij (Half) € 16,000.00 10.9% 
Poedercoat installatie (HalC) € 6,300.00 4.3% 
Poedercoat installatie (Ha!E) € 11 ,180.00 7.6% 
Poedercoat installatie (HalF) € 14,660.00 10.0% 
Poedercoat installatie (Buitenterrein) € 9,824.00 6.7% 

Table 6 : Huurwaarde gebouwen en grond 

Huur machine kosten 
Kosten installatie aan de hand van vervangingswaarde 
De verdeling van de vervangingswaarde [27] ziet er als volgt uit: 

Gebaseerd op taxatierapport VP Taxatie BV (Okt 2006) 
Capaciteitsbron Waarde % Opmerking 
Cabinestralen 330000 25.3% 

Kantoor 17780 1.4% 
Machinestralen 210000 16.1% 

7.3% 

7.6% 

6.5% 
1.9% 
1.4% 

36.0% 
10.9% 

28.5% 

Medewerkers 9835 0.8% kantine/k.l eedruimte/tio I etten 
Metaliseren 85000 6.5% 
Natlak 176434 13.5% 

Parelcabine 100000 7.7% 
Poedercoat 326850 25.0% 
Oven 50000 3.8% 

Table 7 : Vervangingswaarde installaties 

Opmerkingen 

De oven maakt onderdeel uit van de poedercoat installatie. Om de activiteiten te kunnen 
modelleren is er voor gekozen de oven separaat te modelleren. Het drogen in de oven is echter 
niet een apart activiteitencenter. 

Elektriciteitskosten 
Kosten elektriciteit op basis van opgesteld vermogen en gebruik 
Voor de details van het kilowattuur verbruik van de machines zie bijlage 4. 
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Capaciteitsbron KWUUR % 
Cabine stralerij 176990 34% 
Machine stralerij 123791 24% 
Metaliseercabine 8600 2% 
Glasparel cabine 55998 11% 
Natlak cabine 91814 17% 
Poedercoat installatie 67614 13% 
Totaal 524807 100% 

Table 8 : Kilowattuur gebruik capaciteitsbronnen 

De onderstaande tabel is het resultaat van het toewijzen van de kosten naar de 
capaciteitsbronnen op basis van bovengenoemde kostenveroorzakers. 

Cabine Straal Glasparel Metaliseer natlak Poedercoat 
Kosten Mede werkers stralerij machine cabine cabine installatie installatie Oven 

Salaris Management € 20,490 €0 €0 € 35,955 €0 €0 € 8,989 €0 

Salaris+ ov. Kosten Pred. Medew. € 355,562 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Huisvestingkosten € 2,229 € 8,862 € 7,627 € 12,789 € 1,643 € 42,240 € 33,440 €0 

Machine huur kosten € 545 € 17,251 € 10,978 € 5,250 € 4,432 € 9,205 € 17,046 € 2,523 

Werkplaatskosten € 34,573 € 24,948 € 10,256 € 10,453 € 16,310 € 25,987 €0 

Handlingkosten & gereedschappen €9,124 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 

Electra €0 € 20,895 € 14,633 €6,634 €992 € 10,851 € 7,998 €0 
fschrijving € 1,919 € 2,486 €0 €0 €0 € 1,734 €0 €0 

Gas €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 25,100 

€ 389,869 € 84,066 € 58,185 € 70,885 € 17,519 € 80,339 € 93,460 € 27 ,623 

Table 9 : Kosten per capaciteitsgroep 

4. 5 Stap 4 Bepalen van de praktische capaciteit per 
capaciteitsbron 

Volgens het TD ABC principe [8] is de praktische capaciteit een percentage van de 
theoretische capaciteit. Deze praktische capaciteit wordt ingeschat. Als vuistregel voor de 
praktische capaciteit van machines wordt volgens Kaplan en Anderson aangenomen dat de 
praktische capaciteit ongeveer 80 a 85% van de theoretische capaciteit is. Oorzaken van 
verschillen tussen theoretische en praktische capaciteit zijn voor een machine: 

• Onderhoud en reparatie; 
• Leegloop als gevolg van geen aanbod van werk. 

Tevens worden opstarttijden en afsluittijden van de werkdag niet meegerekend tot de 
praktische capaciteit. 

Voor de praktische capaciteit van een medewerker wordt als vuistregel gesteld dat de 
praktische capaciteit ongeveer 80% van de theoretische capaciteit is. Typische oorzaken van 
verschillen tussen theoretische en praktische capaciteit zijn: 

• Pauzes; 
• Opstarten aan het begin van de dag en afsluiten aan het einde van de dag; 
• Werkoverleg; 
• Training. 

Capaciteitsbenutting is de tijd dat een job de capaciteitsbron weerhoudt van het aanwenden 
van zijn capaciteit aan een andere job. 

In overleg met het management is gekozen om te rekenen met 7 uur voor de straalcabine en 
de straalmachine. Concreet betekent dit dat deze installaties 7 uur per dag productief zijn en 
dat er per dag 0.75 uur verloren gaat aan theoretische capaciteit. Dit komt neer op 90% van de 
theoretische capaciteit. Ook voor de medewerkers wordt de praktische capaciteit bepaald op 7 
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uur (exclusief pauzes). Oorzaken zijn bijvoorbeeld: schoonmaakwerkzaamheden en 
opruimwerkzaamheden, onderhoudwerkzaamheden, organisatie werkplek, opstarten en 
afsluiten van de werkdag. Uit de laatste drie jaren blijkt namelijk dat er geen leegloop als 
gevolg van geen aanbod van werk voorkomt bij bovengenoemde capaciteitbronnen. 

De metalliseercabine en de parelstraal cabine hebben minder praktische capaciteit vanwege 
leegloop ten gevolge van geen aanbod van werk. Dit is wederom op basis van inschatting van 
het management van de laatste drie jaar. De natlak installatie heeft minder praktische 
capaciteit vanwege dat het gebruik maken van de installatie slechts een klein deel is van de 
natlak gerelateerde werkzaamheden. Er wordt voornamelijk gehandeld. De poedercoat 
installatie heeft een praktische capaciteit van 9 uur vanwege het optellen van 2 praktische 
capaciteiten. De poederwerkplek wordt namelijk aangevuld door een primer automaat met 
slechts 2 uur praktische capaciteit per dag. De oven wordt apart gemodelleerd, echter maakt 
onderdeel uit van de poedercoat installatie. Het betreft hier een secundaire capaciteitsbron. 

Zie onderstaande tabel voor de praktische capaciteiten van de capaciteitsbronnen. 
Capaciteitsbron Praktische capaciteit 
Straalcabine 7 uur per werkdag a 236 werkdagen 
Straalmachine 7 uur per werkdag a 236 werkdagen 
Glasparelen cabine 6 uur per werkdag a 236 werkdagen 
Metalliseer cabine 4 uur per werkdag a 23 6 werkdagen 
Natlak installatie 4 uur per werkdag a 236 werkdagen 
Poeder installatie 9 uur per werkdag a 236 werkdagen 
(Oven) (7 uur per werkdag a 236 werkdagen) 

Table 10 : Practische capaciteit capaciteitsbronnen 

Opmerking:Strabeko werkt 52 - 3 weken bouwvak- kerstweek= 48 weken - 4 feestdagen= 
236 werkdagen. 

4. 6 Stap Sa Bepaling van de kosten per eenheid van de 
resources 

In de voorgaande stappen zijn de kosten voor de capaciteitsbronnen bepaald. Tevens is de 
praktische capaciteit bepaald voor alle capaciteitbronnen. Om te komen tot een machine 
uurtarief en een werknemer uurtarief worden de toegewezen kosten gedeeld door de 
praktische capaciteit per capaciteitsbron. Zie hiervoor onderstaande tabel. 

Praktische 

Capaciteitsbronnen Kosten Capaciteit Uurtarief 

Medewerkers € 389,869.24 20760 € 18.78 

Cabine stralerij € 84,066.48 1652 € 50.89 

Straal machine € 58,185.34 1652 € 35.22 

Glasparel cabine € 70,884.80 1416 € 50.06 

Metaliseer cabine € 17,519.41 944 € 18.56 
Natlak installatie € 80,339.15 944 € 85.11 

Poedercoat installatie € 93,459.78 2124 € 44.00 

Oven € 27,622.61 1652 € 16.72 

Table 11 : Uurtarieven capaciteitsbronnen 

Bij de glasparel cabine zit 80% van het salaris van de manager van de glasparel cabine 
inbegrepen in de kosten. Vanwege dat hij resultaatverantwoordelijk is en tevens ook zelf 
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straalt en handelt is hij niet overal inzetbaar binnen Strabeko. De overige 20% supervised hij 
de poedercoat installatie. Bij de toerekening van de kosten aan de cabine stralerij is uitgegaan 
van de situatie in 2005. Er werd toen gestraald met twee stralers in de cabine. 

4. 7 Stap 5b Toewijzen van de kosten aan de activiteiten 
In de volgende matrix zijn de kosten van de resources toegewezen aan de activiteiten: Deze 
figuur is uiteraard dezelfde als de voorgaande voor de productie gerelateerde activiteiten. 

Activiteiten uurtarief 

Cabine stralen € 50.89 

Machine stralen € 35.22 

Glasparelen € 50.06 

Metaliseren € 18.56 

Natlakken € 85.11 

Poedercoaten € 44.00 

(oven) € 16.72 

Table 12 : Uurtarieven activiteiten 

Voor de niet-productiegerelateerde activiteiten zijn de volgende kosten geïdentificeerd: 
11\0sten 1 JooaamIn 11..::ieIa innen 

Salaris Management € 22,766.34 € 2,276.63 

Salaris Kantoorpersoneel € 8,880.26 

Huisvestingkosten Kantoor € 9,889.53 
Kantoorkosten € 22,276.90 

Verzekeringen € 0.00 € 5,342.06 

Inventaris Afschrijving € 5,169.00 

Electra & gas € 1,321 .04 

€ 70,303.07 € 7,618.69 

Table 13 : Kosten secundaire activiteiten 

Met 3500 jobs per jaar komt dit neer op een job administratie toeslag per job van 24 euro. 
Strabeko heeft ongeveer 20 slechte betalende klanten die een toeslag generen van 
7618.69/(15*20)= 25 euro per job van een slecht betalende klant. 

Er blijken kosten te zijn die niet te relateren zijn aan de activiteiten. Dit betreft de overhead. 
Kosten Euro 

Auto kosten 

Verkoop kosten 

Algemeen 

Totaal 

Table 14: Overhead kosten 

€ 10,076.50 

€ 9,125.01 

€ 20,105.00 

€ 39,306.51 

De overheadkosten bedragen voor Strabeko 4% van de totale kosten. Dit houdt een toeslag in 
van 4% op de totale toegewezen kosten van een job. 

De kracht van TD ABC is dat de personeelskosten niet door middel van een geschatte 
statische verdeling verdeeld worden over de diverse processen. Deze capaciteitsconsumptie 
wordt namelijk in het volgende hoofdstuk bepaald door de diverse taken, tijddrijvers en 
taaktijden in kaart te brengen. Om het management toch een indicatie te geven van de uur 
kosttarieven van de diverse processen wordt in onderstaande tabel de kosten weergegeven bij 



Strabeko 

een gebruikte opstelling van het personeel. Let wel: het betreft hier niet de opstelling van het 
personeel. 

#mede 

Capaciteitsbronnen werkers Personeel Machine Subtotaal Overhead Totaal 

Cabine stralerij 2.50 € 46.95 € 50.89 € 97.84 € 0.04 € 101.43 

Straal machine 1.50 € 28.17 € 35.22 € 63.39 € 0.04 € 65.72 

Glasparel cabine 0.50 € 9.39 € 50.06 € 59.45 € 0.04 € 61.63 

Metaliseer cabine 0.50 € 9.39 € 18.56 € 27.95 € 0.04 € 28.97 

Natlak installatie 1.50 € 28.17 € 85.11 € 113.27 € 0.04 € 117.43 
Poedercoaten installatie 3.00 € 56.34 € 60.72 € 117.06 € 0.04 €121 .36 

Table 15: Kosten bij een veel gebruikte personeelsopstelling 

De installaties worden dan 1 uur gebruikt. Bij de poedercoat installatie wordt ook de oven één 
uur gebruikt. De primerautomaat wordt in het bovenstaande voorbeeld niet gebruikt. 
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5 Bepalen van de benodigde tijd per activiteit: stap 
6 

In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat Strabeko geen data betreffende behandelde 
jobs administreert in bijvoorbeeld een ERP programma. In het boekhoudprogramma King kan 
enkel een globale job omschrijving, met een job totaal verkoopprijs geboekt op een verkoop 
grootboekrekening terug gevonden worden. Het gebrek aan een job administratie maakt een 
consistent prijsbeleid moeilijk aangezien Strabeko zo goed als geen terugzoekmogelijkheden 
heeft. Voor het onderzoek heeft het de volgende consequenties: 

1. De input gegevens van behandelde jobs die mogelijk tijddrijvers zijn, ontbreken; 
2. De tijden van deze behandelde jobs zijn onbekend. 

Om kwantitatieve invulling te geven aan stap 6 van het stappenplan zijn daarom bovenstaande 
gegevens benodigd. Stap 6 behelst namelijk: 

1. Het bepalen van de tijddrijvers; 
2. Bepaling van de tijd per tijddrijver. 

In paragraaf 5.1 wordt de keuze van de methode om deze gegevens te verkrijgen behandeld. 
In bijlage 5 wordt er verder ingegaan op de theorie van de gekozen methode. Paragraaf 5.2 
behandelt de grootte van de steekproef. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens de daadwerkelijke 
opzet bij Strabeko besproken. In paragraaf 5.4 worden de resultaten van de methode 
weergegeven en besproken. 

5. 1 Keuze studie 
Er zijn drie manieren om tijd standaarden te bepalen. Dit zijn tijdschattingen, historische 
records en werkmetingen technieken. De twee laatstgenoemden zijn over het algemeen 
nauwkeuriger dan tijdschattingen. De reden hiervoor is dat schattingen altijd subjectief zijn. 
Vanwege het feit dat Strabeko geen tijdgegevens heeft bijgehouden en opgeslagen, kunnen 
geen historische records gebruikt worden. Voorbeelden van werkmetingen methodieken zijn 
stopwatch tijdstudies, motion studies of work sampling studies. Bij Strabeko is er gekozen om 
werkmetingen uit te voeren vanwege de objectiviteit versus de inschattingen van 
medewerkers of het management. 

Motion studies zijn gericht op het identificeren en analyseren van lichaamsbewegingen die 
gebruikt worden om het werk uit te voeren. De studies zijn voornamelijk gericht op het 
elimineren van niet functionele bewegingen en het verkorten van andere bewegingen. Omdat 
dit onderzoek niet gericht is op vermindering van het aantal bewegingen is deze methode voor 
dit onderzoek niet goed toepasbaar bij Strabeko. Een toepassing van work sampling studies is 
multi moment opnamen. Op willekeurige tijden wordt door middel van observatie vastgelegd 
wat medewerkers en machines uitvoeren. Het aantal observaties betreffende een gegeven 
activiteit of taak gedeeld door het totaal aantal observaties, benadert de tijdconsumptie van 
deze activiteit of taak. Een nadeel van deze methode is dat door niet het gehele proces te 
observeren, er enkel inzicht verschaft wordt in de procentuele verdeling van de tijd (inclusief 
eventuele leegloop) over de diverse activiteiten en taken. Het gaat voorbij aan de echte duur 
van taken en de identificatie van de determinanten van de duurtijden. Aangezien dit een 
belangrijk deel van het onderzoek betreft, is gekozen voor het uitvoeren van stopwatch 
tijdmetingen (tijdstudie ). 

In bijlage 5 worden de theoretische richtlijnen van een tijdstudie besproken. 
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5.2 Steekproefgrootte 
Over het algemeen worden tijdstandaarden in de industrie ontwikkeld ter beoordeling van de 
prestatie van de medewerkers. Een deel van hun loon hangt af van deze prestatiemeting. Een 
hoge betrouwbaarheid van de standaardtijden is dan van groot belang. Het aantal benodigde 
metingen voor een specifieke betrouwbaarheid (vaak 95% of 90%) kan men uitrekenen 
middels de formule: 

N= {t*s } 

k * x _gemiddeld 

2 

Met n is de steekproefgrootte, t is afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid, s is de 
steekproefstandaarddeviatie, x _gemiddeld is het steekpoef gemiddelde en k is een constante. 

Vanwege dat n<30, een kleine steekproef, wordt de T-distributie aangenomen. 

Indien uitgegaan wordt van 95% betrouwbaarheid 
Een gemiddelde van 2 minuten. 
Een standaard deviatie van 0.2 
K= 0.05 
Dan dient de steekproefgrootte 19 te zijn. 

Indien echter het gemiddelde 0.5 minuut is en de standaarddeviatie 0.1 dan dient de 
steekproefgrootte ongeveer 70 te zijn. 

Dit is conform de tabel in Methods, Standards and Work Design 2003, pagina 393. Deze tabel 
geeft het volgende weer: 

tijd in minuten n 
0.10 200 
0.25 100 
0.50 60 
0.75 40 
1.00 30 
2.00 20 

2.00 - 5.00 15 
5.00 - 10.00 10 
10.00 - 20.00 8 
20.00 - 40.00 5 

40.000 - above 3 

Table 16 Vereiste grootte van een steekproef 

De kosten van het uitvoeren van tijdmetingen in een geconditioneerde omgeving zijn echter 
duur. Deze metingen worden namelijk verricht buiten de reguliere werktijden van Strabeko. 
Dit houden kosten van overwerkuren in, plus de kosten van de installaties. Tevens is de 
tijdstudie gebonden aan het aanbod van materialen van klanten. Het berekenen van een 
statistische betrouwbaarheid voor alle taaktijden is dan ook niet haalbaar. Er wordt namelijk 
niet voldaan aan de vereiste steekproefgroottes om een betrouwbaarheid van bijvoorbeeld 
90% of 95% te halen. In overleg met het management is gekozen voor 10 metingen per taak. 
Voor deze metingen zijn betrouwbaarheidsintervallen berekend met steekproefgrootte 10, 
mits het aanbod van jobs het toeliet deze aantallen metingen te verrichten. In alle gevallen 
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ging het management akkoord met de grootte van het interval waar het populatiegemiddelde 
met een kans van 90% in ligt. Zie hiervoor bijlage 7. 

Om zo betrouwbare mogelijke resultaten te verkrijgen uit de tijdstudie is zoveel mogelijk 
volgens de theoretische richtlijnen gewerkt. Zie onderstaande paragraaf voor de 
daadwerkelijke opzet van de tijdstudie bij Strabeko. 

5.3 De opzet van de tijdstudie bij Strabeko 
In de theorie is er sprake van een tijdstudie waar gemeten wordt in een geconditioneerde 
omgeving. Er wordt van tevoren gecontroleerd of alle gereedschappen aanwezig zijn, er 
worden van tevoren representatieve medewerkers geselecteerd enz .. Uit een voorstudie blijkt 
dat de dagelijkse praktijk niet vergelijkbaar is met een geconditioneerde omgeving. 
Medewerkers vragen elkaar om hulp, helpen elkaar, overleggen, organiseren hun werkplek, 
zoeken naar transportmiddelen of gereedschap, zoeken naar hulpmiddelen, wachten op elkaar 
etc .. Meten in de praktijk bij Strabeko staat gelijk aan het meten van veel "ruis". De overigens 
legitieme "ruis" worden gemodelleerd in de vorm van toeslagen. Het meten van jobs inclusief 
deze ruis verschaft echter niet het gevraagde inzicht in de kosten. Ter verduidelijking het 
volgende voorbeeld: 

Aan een job wordt 1 uur gewerkt. De job consumeert 1 uur de parelstralerij en 1 uur van een 
medewerker. Echter de medewerker kon geen lege straalkar vinden zodat hij op zoek moest 
naar een lege kar. De zoektijd van 10 minuten wordt opgeteld bij het manuur. De kosten 
bedragen daarom voor deze job 1 uur parelen van de machine en 1 uur en 10 minuten van de 
medewerker. 

Het kosteninzicht is echter niet gebaat bij het inzicht dat bij die specifieke job er 10 extra 
minuten capaciteit is geconsumeerd wegens het zoeken naar een kar. Er is echter wel sprake 
van kosteninzicht indien een redelijke nauwkeurige tijdbepaling gemaakt kan worden indien 
10 soortgelijke jobs worden behandeld. Deze tijdbepaling is dan de optelling van de 
tijdstandaarden vastgelegd in de tijdformules vermenigvuldigd met een standaard toeslagtijd. 
De incidentele extra tijden zitten dan verwerkt in de toeslagen uitgesmeerd over de 10 jobs. 
Kosteninzicht wordt dus het beste verkregen door te meten in een geconditioneerde 
omgeving. Deze "normtijden" worden vervolgens gecorrigeerd door een prestatiecorrectie en 
een toeslagtijd. 

Om te komen tot standaard tijden dient de hoogte van de toeslag bepaald te worden. Volgens 
de ABC theorie wordt doorgaans 15% toeslag genomen voor manuele handelingen (handling) 
en 10% voor machines. De International Labour Office [26] daarentegen heeft zeer 
gedetailleerd de effecten van allerlei werkomstandigheden gemeten en die uitgedrukt in 
toeslagpercentages. Met behulp van deze tabel zijn de volgende toeslagen toegekend aan 
Strabeko: 

• Persoonlijke verzorging en basis vermoeidheid. 9% 
• Variabele vermoeidheid. 

o gebruik van kracht (tillen van gemiddeld 12.5kg, duwen, trekken); 4% 
o slecht licht; 2% 
o geluidsniveau, afwisselend luid. 2% 

• Niet te voorkomen vertragingen zoals interruptie door de supervisor, 
organiseren job, ketel bijvullen. 5% 

• Te voorkomen vertragingen zoals zoeken naar gereedschappen en karren. 3% 
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25% 

Uit onderzoek blijkt [26] tevens dat in industrieën de minimale toeslag 10% bedroeg en de 
maximale toeslag 35%. Het overall gemiddelde was 17.7%. Dit sluit aan met de verwachting 
van het management van Strabeko dat als gevolg van zwaar fysiek werk in eenjobshop (geen 
lange series) in voor de mens minder optimale omstandigheden, dat de toeslag boven het 
gemiddelde van industrieën ligt. De beredeneerde toeslag op basis van de International 
Labour Office standaard bedraagt dus voor Strabeko 25%. Middels een tijdstudie met 25 jobs 
die in de praktijk zijn gemeten (niet geconditioneerd) is deze toeslag gevalideerd. De toeslag 
bleek namelijk gemiddeld 24% te zijn. Zie bijlage 6. De resultante, norm tijd gecorrigeerd 
met de prestatie gecorrigeerd met een toeslag, is dan de standaardtijd voor het uitvoeren van 
een specifieke taak. 

Er is gekozen voor de volgende geconditioneerde opzet bij Strabeko. Allereerst zijn de 
medewerkers van Strabeko middels een presentatie ingelicht dat er een tijdstudie verricht 
wordt met als doel inzicht te verwerven in de kosten. Er is benadrukt dat deze tijdstudie geen 
enkel effect zal hebben op beoordelingen en/of salarissen. Middels een voorstudie zijn de 
taken geïdentificeerd die voor alle materialen/objecten gelden. Tevens zijn de determinanten 
geïdentificeerd. Een representatieve medewerker is vervolgens gevraagd om op een standaard 
tempo in een voorbereide situatie bepaalde standaard (veel voorkomende) materialen te 
behandelen. De medewerker start dus in een georganiseerde werkplek waar de te behandelen 
materialen, transportmiddelen en gereedschappen klaar staan voor gebruik. Overigens wordt 
in veel gevallen het tempo beperkt door bijvoorbeeld de snelheid van een takel. Tijdens deze 
meting worden de determinanten vastgelegd, eventuele extra taken vastgelegd en de tijden 
van alle taken gemeten met behulp van een stopwatch volgens de continu methode. Begin en 
eindtijden zijn zoveel mogelijk herkenbaar gemaakt door zowel zicht als geluid. Tijden als 
gevolg van fouten of verstoringen worden gemeten, echter worden niet meegenomen in de 
standaard tijd bepaling. 

Middels een voorstudie en een geconditioneerde tijdstudie is dan het volgende bereikt: 
1. Identificeren (basis) taken. 
2. Identificeren determinanten van de duurtijden van de taken; 
3. Het meten van de tijden behorende bij de taken en determinanten. 

De metingen resulteren in normtijden voor de "basis" behandeling van de objecten van de 
jobs. Met basis wordt hier bedoeld de standaard behandeling van alle materialen zonder extra 
klantspecifieke taken. Voorbeelden van deze extra taken zijn: 

1. Openen en dichtdoen van verpakkingen van de klant; 
2. Materiaalvoorbereidingen die klant specifiek zijn. 

De resultaten van de tijdstudie zijn verwerkt in Excel en zijn vervolgens gebruikt in de 
overige stappen van het stappenplan dat besproken wordt in de volgende paragrafen. 

5.4 Resultaten observaties & tijdmetingen 
Zoals reeds behandeld in hoofdstuk 3 maakt TD ABC gebruik van tijd als 
activiteitenveroorzaker. De tijd dat een job een capaciteit gebruikt zodat niet aan een andere 
job gewerkt kan worden is bepalend voor de capaciteitsconsumptie en dus voor de 
kostentoerekening aan de job. Middels interviews, observatie en een tijdstudie zijn de 
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tijddrijvers, en de tijd per taak en taak.varianten achterhaald. Deze relaties worden in 
hoofdstuk 6 vastgelegd in eenjobcosting model om de tijd per activiteit voor jobs te bepalen. 
Deze paragraaf geeft de gevonden tijden van de taken en de taakvarianten weer. 

De basis vorm van de activiteiten ziet er als volgt uit: 
1. Voorleggen of inhangen: de handling van materiaal van de wachtlocatie naar het 

proces toe inclusief het positioneren op een handling middel zoals een kar of een 
traverse. 

2. Met behulp van transport (handling) middel het materiaal verplaatsen naar de 
werkplek waar het daadwerkelijk behandeld wordt. 

3. Het opstarten van de man en het opstarten van de machine. 
4. De bewerking. 
5. De tegenovergestelde richting van 3, 2 en 1. 

Feitelijk worden 2 soorten materiaal complexiteit gemodelleerd. De eerste vorm van 
complexiteit is de vorm van het materiaal dat bepaalt hoeveel stuks in één keer gehandled 
kunnen worden. De vorm van het materiaal bepaalt hoeveel keer een bepaalde handling taak , 
zoals voorleggen, dient uitgevoerd te worden om de handling voor een job uit te voeren. 

De tweede vorm van materiaal complexiteit is de vorm van het materiaal die de 
tijdconsumptie om het materiaal te bewerken bepaalt. Complexiteit wordt hier vergroot indien 
het materiaal ruimtelijk is maar ook indien er veel hoekjes en kantjes zijn die de 
oppervlaktebehandeling bemoeilijken en dus de duur van de bewerking verlengen. 
Er worden drie gradaties van complexiteit binnen Strabeko onderscheiden: 

a. Standaard ➔ makkelijk te behandelen tweedimensionaal materiaal. Diepte materiaal 
minder dan 20 cm. Voorbeelden zijn hekwerk met afmetingen 1 meter bij 0.60 
meter zonder versieringen, zonder haakse uitsteeksels. 

b. Ruimtelijk of complex➔ ruimtelijke materialen of materialen met allerlei hoekjes en 
randjes. 

c. Ruimtelijk en complex ➔ ruimtelijke complexe materialen of extreem ruimtelijke 
materialen (stralers moeten op een trap stralen of liggend) of extreem complex. 

In de volgende paragraaf worden voor de activiteit parelstralen de tijden en de taken met de 
varianten kort behandeld. In bijlage 8 staan de overige activiteiten met hun taak.tijden en 
varianten. In bijlage 7 staan de gemeten tijden overzichtelijk gepresenteerd voorzien van een 
standaarddeviatie berekening. Tevens is er een betrouwbaarheidsinterval berekend 
waarbinnen het populatiegemiddelde met 90% binnen ligt. In het volgende hoofdstuk worden 
de formules van de taken samen met de determinanten behandeld. 

5.4.1 Parelstralerij taakschema 
De activiteit parelstralen blijkt uit de volgende subactiviteiten (=taken) te bestaan: 
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Figure 10 : TD ABC schema parelstralerij 

Voor de handling taken geldt dat aan de hand van de eigenschappen van de job bepaalt kan 
worden welke variant het betreft en hoeveel keer de taak met een vaste tijd dient uitgevoerd te 
worden. De formule ziet er dan als volgt uit: aantal keer * duurtijd handling taak. Voor de 
taak voorleggen is het gewicht van het materiaal belangrijk voor de keuze van de variant. 
Indien het materiaal zwaarder is dan 25 kg wordt het voorleggen met een takel verricht. 
Indien het tussen de 5 en de 25 kilo weegt kan het manueel. Indien het lichter materiaal betreft 
geldt een kortere duurtijd (licht manueel). 
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Draaien is een taak die niet altijd uitgevoerd dient te worden. Hier wordt de IF THEN ELSE 
formule gebruikt. De taak parelstralen wordt gedreven door de materiaalcomplexiteit, het 
aantal vierkante meters en de mate van bewerking (standaard of extra). De 
materiaalcomplexiteit is gemodelleerd als een variant middels een IF THEN ELSE formule. 
Het aantal vierkante meters is in de formule opgenomen. 

Voor de taken voorbereiden en verpakken zijn geen standaard tijden bepaald. Deze zijn 
namelijk klantspecifiek. Deze taken zijn wel gemodelleerd in het jobcosting model. 
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6 Jobcosting model: stap 7 
De laatste stap, het berekenen, bepalen en toewijzen van de kosten aan de jobs, wordt 
verwezenlijkt door middel een jobcosting model. Het jobcosting model verenigt enerzijds een 
job-order costing systeem en anderzijds een time-driven ABC systeem. 

De duurtijden van de verschillende taken zijn in paragraaf 5.4 behandeld. In combinatie met 
de kostentarieven behandeld in paragraaf 4.6 en 4. 7 kunnen kosten van jobs bepaald worden. 
In dit hoofdstuk wordt een jobcosting model beschreven, ontwikkeld voor het bepalen van de 
kosten van een job bij Strabeko. 

De tijden zijn zoveel mogelijk afgerond naar halve minuten. Vanwege variabiliteit, zie bijlage 
7, is het jobcosting model geschikt voor jobs die bestaan uit maximaal 50 stuks. Indien het 
grotere jobs betreft wordt de eventuele afwijking vanwege de variabiliteit van de duurtijden 
van de taken en de fout ten gevolge van het afronden van de taaktijden te groot waardoor het 
model onbetrouwbaar wordt. Aangezien Strabeko voornamelijk enkelstuks en kleine series 
behandeld is dit geen grote beperking. 

6. 1 Input model 
Centraal staan de eigenschappen van de materialen van de job in het jobcosting model. Aan 
de hand van deze gegevens die verstrekt worden door de klanten van Strabeko kan de 
noodzakelijke input van het model ingevoerd worden. Deze input is: 

• Materiaalomschrijving; 
• Job nummer; 
• Klant; 
• Zoekterm (database); 
• Aantal delen (aantal stuks materiaal); 
• Vierkante meter oppervlak, (strekkende meters in geval van machinestralen); 
• Gewicht van de delen. 

Verder dienen de afgeleiden van de materiaaleigenschappen bepaald te worden. Het 
uitgangspunt is dat op basis van de ervaring van het management van Strabeko er bepaald kan 
worden hoeveel delen in een takel beweging passen of hoeveel delen er op een straalkar 
passen. De materiaal af geleiden zijn: 

• Aantal in een takel of heftruck beweging bij het laden en lossen; 
• Aantal in een takelbeweging; 
• Aantal op een straalkar; 
• Aantal in een traverse. 

Per proces kunnen ook machine-instellingen zoals de straalsnelheid bij het machinestralen 
ingevoerd worden. Als laatste dient de materiaalcomplexiteit bepaald te worden. Deze 
materiaalcomplexiteit bepaalt de bewerkingsduur van de oppervlaktebehandeling. 

Specifiek dient voor cabinestralen ingevoerd te worden: 
• Variant voorleggen; 
• Variant draaien; 
• Gewenste reinheid van materiaal. 

Specifiek dient voor machinestralen ingevoerd te worden: 
• Variant voorleggen; 
• Strekkende meters; 



Strabeko T u / e te(holscti, universiteit cindhoven 

• Machinesnelheid; 
• Indien materialen op een frame worden gelegd het aantal delen per frame. 

Specifiek dient voor parelstralen ingevoerd te worden: 
• Variant voorleggen; 
• Variant draaien; 
• Gewenste reinheid van materiaal; 
• Straaldruk. 

Specifiek dient voor natlakken leggen ingevoerd te worden: 
• Variant voorleggen; 
• Variant draaien; 
• Aantal lagen verf. 

Specifiek dient voor natlakken hangen ingevoerd te worden: 
• Aantal in een traverse; 
• Variant inhangen; 
• Aantal lagen verf. 

Specifiek dient voor poedercoaten ingevoerd te worden: 
• Aantal in een traverse; 
• Variant inhangen; 
• Variant werkplek poederprimeren; 
• Aantal lagen verf. 

Indien er klantspecifieke taken uitgevoerd dienen te worden, zijn deze niet rechtstreeks van 
het materiaal af te leiden. Deze taaktijden zoals maskeren van materialen voor het stralen 
dienen dus ingeschat te worden door het management. Hiervoor zijn mogelijkheden in het 
model opgenomen. 

6.2 Werking model 
Vanwege het dynamisch karakter van Strabeko dienen taakschema' s en duurtijden van taken 
en taakvarianten frequent herzien te worden. Er is gekozen voor een Excel spreadsheet model 
vanwege de praktische en eenvoudige werking. Excel maakt het onderhoud van het model 
vanwege de frequente veranderingen ook mogelijk. 

De gebruiker van het model modelleert de job door het invoeren van de input gegevens en het 
eventueel invoeren van procesvariabelen zoals de straalsnelheid van de straalmachine. Tevens 
kunnen alle taken aan en uit worden gezet (0/1 ). 

Het principe van duurtijden van taken, het taakidee, wat ten grondslag ligt aan de TD ABC 
methodiek en dus ook aan hetjobcosting model, bevat een grote mate van detail. Met deze 
mate van detaillering kunnen de jobtijden van de grote variëteit aan materialen/jobs 
gemodelleerd worden. Ook is het mogelijk met behulp van de jobcosting model jobtijden op 
een hoger aggregatieniveau vast te leggen. Dit is het makkelijkste uit te leggen met behulp 
van het volgende voorbeeld: 

Een klant van Strabeko besteedt de oppervlaktebehandeling uit van tandwielen. Indien het 
altijd dezelfde tandwielen en dezelfde aantallen betreft, hoeft het model slechts éénmaal de 
jobtijden te bepalen. Bij vergelijkbare materialen kan dankzij het inzicht in de taaktijden en in 
de bijbehorende kosten, templates worden gecreëerd die kunnen dienen als standaard. Om 
invulling aan deze mogelijkheid te kunnen geven kan elke gemodelleerde job worden 
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opgeslagen in een hiervoor gecreëerde database. De voordelen van een database zijn de 
terugzoek mogelijkheden en een overzichtelijke presentatie van de jobtijden. 

In bijlage 10 worden de formules van de diverse taken behandeld. 

6.3 Toetsing pricing met jobcosting model 
In deze paragraaf worden behandelde jobs ingevoerd in het jobcosting model. Het jobcosting 
model rekent de kosten van de betreffende job uit. Naast deze kostenberekening wordt de 
verkoopprijs gezet, zoals hij zonder gebruik van het job costing model doorgaans bepaald 
wordt. Zie hiervoor tabel 17. 
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Zoektenn 
CZL balk 
Power pijp 
Metri frame 
Spatborden 
Naav ventilatorkast 
Jong frames 
Jong trappen 
Bers balken 
Bers constructie 
Brek plaatjes 
Brek plaatjes 
Brek plaatjes 
Hein balk 
Jong hekwerk 
VBM speeltuin 
VBM frame 
Gef bak 
Hoef strips 
Truck bumpers 
Wav tuinstel 
regenpij pen 
Baast roeiboot 

Klant 
CZL 

Power pipimg 
Metritech 
Particulier 
Naavkens 
De Jong 
De Jong 

Bersselaar 
Bersselaar 

Brekelmans 
Brekelmans 
Brekelmans 
Heineken 
De Jong 

Van Besouw 
Van Besouw 
Van Geffen 
Hoefnagels 
Truckland 

Wavers 
particulier 
Van Baast 

Aantal 
Materiaal omschrijving Delen M2 

balken 2 1.408 
Pijp (groot) 2 6.58 
Frame 1 3.8 
Spatbord 2 4 
Ventilatorkast 1 6 
4 frames 4 3.9 
Trappen 4 68.9 
4 balken 4 9 
Balkenconstructie 18 180 
Plaatjes 82 5.5 
Plaatjes 67 5.5 
Plaatjes 145 7 
4 lange balken, 4 korte balk( 9 14.9 
12 hekwerken / frames 12 50 
wip, paal, frame, speeltuin fi 4 12.4 
frame + 4 buizen + kruis 6 8 
Grote bak 1 18.2 
14 strips en 10 plaatjes 24 9. 1 
5 bumpers 5 10.4 
4 stoeltjes, 1 tafel en onders 6 5. 1 
7 regenpijpen 7 7.3 
Roeiboot 1 21 

METHOD DIRECT KOSTEN 
Gewicht Complexiteit E KOST COST OMZET TOTAAL MARGE Referentie 

50 Standaard ST 50.00 - 100.00 50.67 49% PAREL 1 
50 Standaard Meter 12.00 - 78.96 56.19 29% PAREL3 
50 Standaard ST 12.00 - 65.00 36.88 43% PAREL4 
50 ruimtelijk of complex totaal 12.00 - 50.00 71.17 -42% PAREL 11 
50 Standaard Meter 15.00 - 90.00 46.32 49% PAREL 12 
25 ruimtelijk of complex Meter 8.00 3.90 31.20 27.10 13% Nl4 
100 Standaard Meter 8.00 68.90 551.20 252.87 54% Nl2 
100 Standaard Meter 4.50 9.00 40.50 41 .69 -3% N8 
100 Standaard Meter 3.00 180.00 540.00 466.90 14% N7 
0.1 Standaard ST 0.75 11.00 61.50 62.49 -2% PI 
0.1 Standaard ST 0.75 11.00 50.25 59.24 -1 8% P2 
0.1 Standaard ST 0.75 14.00 108.75 82.11 24% P3 
50 Standaard Meter 4.50 14.90 67.05 76.01 -1 3% NIS 
50 Standaard Meter 7.00 50.00 350.00 239.21 32% N13 
50 Standaard Meter 10.00 - 124.00 65.35 47% CSl 
50 Standaard Meter 10.00 - 80.00 50.73 37% CS2 
100 Standaard Meter 8.00 - 145 .60 58.39 60% CS3 
100 Standaard Meter 17.00 18.20 154.70 92.47 40% Ml 
10 ruimtelijk of complex Meter 15 .00 - 156.00 66.83 57% CS4 
10 ruimtelijk of complex Meter 15.00 - 76.50 50.52 34% CS5 
10 Standaard Meter 6.00 - 43.80 41 .88 4% CS6 

100 ruimtelijk of complex Meter 12.00 - 252.00 93.64 63% CS7 
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Zoals verwacht varieert de winstgevendheid van de jobs behoorlijk! 

Verklaringen voor de variaties zijn: 
[Klanf !Materiaal ~ erklarin2 mar2e variaties 
CZL Balken Hogere verkoopprijs vanwege hoog afbreukrisico. 
Metritech Frame Conform verwachting management; hogere prijs met 

klant afgesproken. 
Particulier Spatbord Verkeerde inschatting bewerkingscomplexiteit. 
De Jong 4 frames Complexiteit handling van materiaal niet meegenomen in 

verkoopprijs. 
De Jong Trappen Gunstige verhouding materiaaloppervlak versus handling 

taakduurtijden. Veel meters. 
Bersselaar 4 balken Stelkosten van het aanmaken van verf niet meegenomen. 
Bersselaar Balkenconstructie Stelkosten van het aanmaken van verf niet meegenomen. 
Brekelmans Plaatjes Ondanks een stukprijs is de verkoopprijs terugherleid van 

een vierkante meter prijs. De capaciteitconsumptie is 
voornamelijk handling in plaats van bewerking. Deze 
handling is echter onvoldoende meegenomen in de 
verkoopprijs. 

Heineken 4 lange balken, 4 Stelkosten van het aanmaken van verf niet meegenomen. 
korte balken 

Van Geffen Grote bak Gunstige verhouding materiaaloppervlak versus handling 
taakduurtijden. Veel meters. 

Truckland 5 bumpers Gunstige verhouding materiaaloppervlak versus handling 
taakduurtijden; manuele handling in plaats van met 
behulp van de takel. 

Particulier 5 regenpijpen Niet doorberekenen van job administratiekosten aan 
klant bij deze kleine job. 

Van Baast Roeiboot Gunstige verhouding materiaaloppervlak versus handling 
taakduurtijden. Veel meters. 

De overige jobs zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel omdat ze conform verwachting 
van het management van Strabeko zijn. 

Een belangrijke kanttekening van het jobcosting model is dat het ondersteunend dient te zijn. 
Er dient voorkomen te worden dat er verkoopprijzen worden bepaald op basis van 
gecalculeerde kostprijzen vermenigvuldigd met een winstpercentage. Vanwege de 
positionering van Strabeko in de markt is de prijs in vele gevallen niet doorslaggevend. De 
markt laat dus hogere marges toe. Met andere woorden: er dient uitgegaan te worden van de 
markt, de klanten .. Ook rekent hetjobcosting model niet met mogelijke afbreukrisico's (risico 
van claims in geval van schade aan dure materialen) en extra kosten om spoedopdrachten toch 
tijdig te behandelen voor klanten. Deze factoren dienen echter wel in de verkoopprijs 
meegenomen te worden. Het jobcosting model ondersteunt in het verschaffen van kosten 
inzicht en het bepalen van de mate van winstgevendheid van de job. Hierdoor voorkomt het 
dat jobs tegen een te lage verkoopprijs worden aangenomen. Op wat langere termijn 
voorkomt het dat Strabeko minder winstgevende jobs aantrekt ten koste van de meer 
winstgevende jobs. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen betreffende het onderzoek gegeven. 
In paragraaf 7.2 worden de conclusies met betrekking tot de implementatie van TD ABC 
behandeld. In paragraaf 7 .3 worden de aanbevelingen voor Strabeko behandeld. 

7. 1 Inleiding 
De opdracht die centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek is: 
Onderzoek wat een geschikte methode is om voorcalculatorisch inzicht in de kosten te 
verschaffen en verschaf dit inzicht. Leg dit inzicht vast in een jobcosting model. Dit model kan 
dan ondersteuning bieden aan de job cost calculatie die op zijn beurt dient ter ondersteuning 
van de prijsbepaling, en daarmee de winstgevendheid bepaling, en het uiteindelijk wel of niet 
aannemen van de order. 

Om aan deze opdracht te kunnen voldoen is een literatuurstudie verricht naar de verschillende 
kostencalculatie methodieken. Tevens is tijdens de oriëntatiefase Strabeko zoveel mogelijk 
getypeerd zodat met behulp van deze typeringen een keuze gemaakt kon worden tussen de 
verschillende kostencalculatie methodieken. Uiteindelijk is er gekozen voor TD ABC. Om 
invulling aan deze methodiek te geven is verder onderzoek verricht middels het uitvoeren van 
een tijdstudie. Tevens is door het houden van interviews en observatie invulling gegeven aan 
het stappenplan van TD ABC. Door middel van het uitvoeren van een financiële analyse 
(boekjaar 2005) volgens het stappenplan van TD ABC zijn uurtarieven voor de verschillende 
activiteiten van Strabeko bepaald. De taken met hun varianten en duurtijden en de uurtarieven 
zijn vervolgens verankerd in een jobcosting model. 

7.2 Conclusies 
Door op taakniveau te modelleren kan relatief eenvoudig de grote variëteit aan materialen 
gemodelleerd worden. De methodiek is goed toepasbaar. De toepassing van TD ABC heeft tot 
het inzicht geleid dat de construct "productfamilies" weliswaar een veel gebruikte term is 
binnen Strabeko, echter financieel van weinig betekenis is. Het maakt bijvoorbeeld niet uit bij 
de veelvuldig voorkomende taak "voorleggen" of er een tandwiel of een hekwerk in de takel 
hangt, terwijl het verschillende grondvormen betreft. 

Aan het eerste deel van de opdracht is invulling gegeven door de keuze van TD ABC. Deze 
kostencalculatie methodiek modelleert de activiteit op het kleinste voor Strabeko relevante 
detailniveau. Door de directe koppeling van de financiën aan de activiteiten wordt het 
verschaffen van inzicht mogelijk gemaakt. Er is gekozen voor TD ABC omdat het de 
methode is die het beste kan omgaan met het "oneindige" assortiment te behandelen 
producten. Het past bij Strabeko omdat capaciteitsbenutting centraal staat. Ook vanwege de 
manier van capaciteit toewijzen aan de jobs en de onderhoudbaarheid van het TD ABC 
systeem. 

Door de toepassing van TD ABC, het berekenen van de uurtarieven en de verankering ervan 
met de taak duurtijden in het jobcosting model wordt voorcalculatorisch inzicht in de kosten 
gegenereerd. Hiermee is invulling gegeven aan de opdracht. Het model geeft inzicht en 
berekent de kosten op basis van de materiaaleigenschappen van de job. Het ondersteunt 
hiermee de prijsbepaling, de winstgevendheidbepaling en het wel of niet aannemen van de 
job. 
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Verder geeft het tevens ondersteuning in de volgende situaties: 

• 

• 

• 

Indien er gekozen kan worden tussen verschillende capaciteiten om de job te 
behandelen geeft het jobcosting model ondersteuning in de keuze tussen de 
verschillende capaciteiten. Het model kan namelijk meerdere capaciteiten doorrekenen 
voor de job. Zodoende kan de optie met de hoogste bruto marge (verkoopprijs -
variabele kosten) gekozen worden. 
Ook is kosteninzicht verkregen middels hetjobcosting model betreffende de 
seriegroottes. Indien aantallen kleiner zijn dan het maximaal te handlen materiaal per 
handling of transport drager, treedt inefficiëntie op en die wordt toegerekend aan de 
desbetreffende job. Inefficiënties kunnen oplopen tot 40% van de duurtijden van met 
name handling taken .. 
Door de activiteiten te modelleren op het laagste detail niveau maakt het aggregatie 
mogelijk. Het taakidee kan gebruikt worden om bijvoorbeeld templates voor bepaalde 
veel voorkomende materialen of voor materialen voor terugkerende klanten te 
bepalen. Deze templates kunnen na eventuele verdere validatie dan dienen als 
standaarden. 

• Door het verschaffen van uurtarieven voor personeel en machines of installaties en het 
verschaffen van de duurtijden van de diverse taken worden investeringsberekeningen, 
zoals terugverdientijden, nauwkeuriger. 

• Door het verschaffen van uurtarieven voor personeel en machines of installaties en het 
verschaffen van de duurtijden van de diverse taken worden de kosten van jobs van 
klanten inzichtelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat tevens inzicht in de 
klantwinstgevendheid. 

• Het ondersteunt in de bepaling van gedifferentieerde set-up verkoopprijzen. Een 
verkoopprijs per vierkante meter wordt namelijk aangevuld met een minimale set-up 
verkoopprijs. Klanten die 8 euro per vierkante meter voor een job van 100m2 
afrekenen, verwachten deze prijs ten onrechte ook voor een job met 2 vierkante meter. 
Door meer inzicht in vaste taaktijden kunnen er gedifferentieerde minimale set-up 
verkoopprijzen bepaald en gecommuniceerd worden. 

Het jobcosting model geeft niet zonder meer de winstgevendheid weer van de bewerkingen. 
Door het invoeren van jobs in het model kan het management hier echter wel meer inzicht in 
krijgen. 

Uit de prijstoetsing en uit interviews met het management van Strabeko blijkt dat het effect 
van materiaalcomplexiteit op de duurtijden van de handlingtaken niet werd meegenomen in 
de bepaling van de verkoopprijs. Tevens worden onvoldoende de vaste taaktijden (steltijden), 
zoals het aanmaken van verf, meegenomen in de bepaling van de verkoopprijs. Vooral bij 
kleinere jobs kan dit leiden tot negatieve marges. De kosten van de jobadministratie wordt 
ook onvoldoende doorberekend aan de klanten. Vooral bij kleinere jobs kan dit leiden tot 
negatieve marges. 

Door voor een laboratorium opzet te kiezen zijn normwaarden (onderwaarden) voor de 
taaktijden bepaald. Dit maakt onderling vergelijk makkelijk en mogelijk. Het maakt 
tijdschatting in de toekomst voor het management ook makkelijker, vanwege reeds aanwezige 
normwaarden waartegen de tijdschattingen afgezet kunnen worden. Ook kan in een later 
stadium bepaald worden hoeveel inefficiëntie nog aanwezig is binnen de processen. Doordat 
de capaciteit van personeel en van de machines wordt uitgedrukt in minuten, die gealloceerd 
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wordt aan de jobs, leidt dit tot inzicht in het capaciteitsgebruik van de diverse 
capaciteitbronnen. 

De voorcalculatorische tijdbepaling van man en machine zal in geval van onzekerheid 
(nieuwe klanten, nieuwe materialen of bewerkingen) leiden tot het verrichten van metingen. 
Strabeko heeft namelijk nu ook geleerd hoe ze dient te meten. Dit leidt op zijn beurt weer tot 
verdere validatie en minder onzekerheid in prijsstelling en ondernemerschap. 

Het uitvoeren van metingen op de werkvloer en het verrichten van onderzoek heeft 
bijgedragen tot het kostenbewustzijn van de medewerkers. De verkoopprijs wordt door 
middel van inschatting van het management bepaald. De kosten worden echter bepaald door 
het materiaal en het verrichten van de activiteiten door de medewerkers. Dit bewustzijn heeft 
geleid tot meer betrokkenheid en meer focus op inefficiënties (wat tot uiting komt in langere 
taaktijden in de praktijk). Een andere bij effect van het onderzoek is de focus op proces 
verstoringen bij het management. Doordat het proces nu gemodelleerd is in taken met 
duurtijden (normtijden) als onderwaarden, zijn de verstoringen beter herkenbaar. 

Needy (2000) concludeert dat een ABC model voor een kleine onderneming: 
• Rekenkundig simpel moet zijn; 
• Geïmplementeerd moet kunnen worden met algemene software; 
• Flexibel en dynamisch dient te zijn; 
• Makkelijk onderhoudbaar is. 

Vanwege het modelleren in Excel en Access is aan bovenstaande richtlijnen zoveel mogelijk 
voldaan. Het model is makkelijk te veranderen en te updaten in software die bij Strabeko voor 
handen is. 

7.3 Aanbevelingen 
Het betreft hier geen éénmalig onderzoek. Inzicht in kosten verwerven is een continu proces. 
Voor de methode is het van belang om regelmatig de tarieven vast te stellen op basis van het 
laatste beschikbare boekjaar. Tevens dient het jobcosting model frequent onderhouden en 
aangevuld te worden om de werkelijkheid te modelleren. Ook dient Strabeko continu 
tijdgegevens van jobs met materialen te verzamelen ter verdere validatie van het jobcosting 
model en de duurtijden van de verschillende taken. 

Tijdens de voorstudie tijdmeten is geconcludeerd te gaan meten in een laboratorium opzet. De 
reden hiervoor is dat standaardtijden afgeleid van het materiaal en de gewenste bewerkingen 
inzicht genereren in de kosten van de betreffende job. Tijdens deze voorstudie bleken er vele 
verstoringen op te treden tijdens de handelingen en bewerkingen. Ook in de laboratorium 
opzet bleek het moeilijk de proef zodanig voor te bereiden dat er geen verstoringen op traden. 
Vele van deze verstoringen betreffen technische verstoringen en menselijke fouten en zijn dus 
inefficiënties. Voorbeelden zijn: 

• Ketel leeg van stralerij; 
• Technische verstoringen metalliseren; 
• Rework vanwege onvoldoende stralen of spuiten; 
• Vuil in de spuit nozzle; 
• Zoektijden naar gereedschappen en handlingsmiddelen zoals straalkarren en stroppen. 
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De toeslag is ingeschat op 25% van de normtijd van de diverse taken. Na de tijdstudie leeft de 
overtuiging dat er efficiënter gewerkt kan worden zodat op termijn de toeslag tot 20% terug 
gebracht kan worden. Dit resulteert in een betere capaciteitsbenutting. 

Nu wordt het materiaal van jobs verdeeld over cabinestralen en machinestralen op basis van 
de beslisregel maximalisering capaciteitsbenutting, minimaliseren van wachttijd en 
voorkomen van leegloop. Indien de straalmachine bezet is wordt een nieuwe job toegewezen 
aan het cabinestralen. Zodoende wordt leegloop op beide capaciteiten voorkomen. Vanuit 
economisch perspectief kan het echter interessant zijn de cabinestralerij een aantal uur per 
week of per dag stil te zetten en de gebruikstijd van de straalmachine uit te breiden. Vanwege 
het mechaniseren van het straalproces is namelijk de straalmachine minder arbeidsintensief en 
zijn hogere bruto marges mogelijk indien de verkoopprijs gelijk blijft. 

Dit onderzoek betreft een eerste stap. In een later stadium kan op grond van verbeterd kosten 
inzicht toch besloten worden ook nacalculatorisch kostencalculatie uit te gaan voeren. Ter 
ondersteuning hiervan kan dan gedacht worden aan een ERP programma. Waar nu het 
jobcosting model tevens ondersteunt in een opbouw van historie, gegevens van jobs, kosten 
en verkoopprijzen, kan dan het ERP programma hier verder ondersteuning in bieden. Dit om 
consequentheid van prijzen aan klanten te kunnen garanderen en snel prijzen en de opbouw 
ervan terug te kunnen vinden. 

Ook kan het jobcosting model de input genereren voor een capaciteitsplanning. Indien 
hiervoor gekozen wordt, kan ook gedacht worden aan de bepaling van (wisselende) 
bottlenecks en de onderlinge afstemming van de diverse processen. Ook het bewust toepassen 
van prioriteitsregels behoort dan tot de mogelijkheden. 
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