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Figure 1 : Het vijf krachten model 
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De markt van Strabeko wordt beschreven aan de hand van het vijfkrachtenmodel ontwikkeld 
door Michael Porter. Het model heeft als doel het winstpotentieel van een markt, oftewel 
bedrijfstak, te bepalen. In elke bedrijfstak wordt, volgens Porter, dit potentieel beïnvloed door 
vijf factoren die hij 'krachten' noemt. De gezamenlijke kracht van deze vijf krachten bepaalt 
het uiteindelijke winstpotentieel van de bedrijfstak. De krachten en daarmee de kans op 
winsten lopen per bedrijfstak sterk uiteen. 
De vijf krachten zijn: 

1 De macht van leveranciers; 
2 De macht van afnemers; 
3 De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn; 
4 De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt; 
5 De interne concurrentie van spelers op de markt. 

In de komende paragrafen worden de krachten voor Strabeko besproken na een korte uitleg 
van de kracht. 

1. 1 De macht van leveranciers 
Leveranciers kunnen macht uitoefenen door te dreigen met verhoging van kosten of verlaging 
van kwaliteit. De macht hangt af van (1) de hoeveelheid leveranciers, (2) de hoeveelheid 
substituten, (3) het belang van de bedrijfstak voor de leveranciers, (4) de overstapkosten, (5) 
de standaardisatie van het product, en ( 6) de mogelijkheden van verticale integratie 
(leveranciers kunnen het product van de bedrijfstak zelf gaan produceren, of spelers in de 
markt kunnen zelf het product van de leverancier gaan produceren). 

_A~fs~tu~d~e~e-~_e~r~s~la~g_B~a_s_v~a_n_d_e_n_D_rie_s ____ -1-______________ 7~-~5~-2~0~0~7 



Strabeko TU / e ttthnisdu! untwrsiteiteindhoYe-n 

Strabeko kenmerkt zich als een arbeidsintensieve organisatie die voornamelijk energie, verf 
en poeder, straalgrit en zink inkoopt. Voor de genoemde producten bestaan veel leveranciers 
Strabeko koopt deze producten bij meerdere leveranciers in, en is voor deze bedrijven een 
middelgrote tot grote klant. Overstappen van leverancier gaat zonder aanzienlijke 
overstapkosten gepaard .. 
Middels een kleurenmengmachine aangeschaft in 2002 en het houden van een voorraad verf 
en poeder is een grote mate van onafhankelijkheid gegarandeerd. Strabeko is namelijk minder 
gebonden aan de levertijden van de verfleveranciers. Enige afhankelijkheid bestaat wel indien 
door de klant een specifiek verfsysteem wordt voorgeschreven. 

1.2 De macht van afnemers 
Wanneer afnemers veel macht hebben kunnen zij de prijs onder druk zetten door concurrenten 
tegen elkaar uit te spelen. De macht van de afnemers hangt af van (1) het deel van de omzet 
dat door de afnemer wordt afgenomen, (2) het belang van het product voor de afnemer, (3) de 
mate van standaardisatie van het product, (4) de overstapkosten, (5) de winsten van de 
afnemers, ( 6) de dreiging van verticale integratie, (7) het belang van het product van de 
bedrijfstak voor de kwaliteit van het product van de afnemer, en (8) de mate waarin de koper 
geïnformeerd is over de vraag, marktprijzen en kosten binnen de bedrijfstak. 

Uit een omzetanalyse onder de klanten (zie figuur 2 hieronder) blijkt dat hier ook de 80-20-
regel opgaat. Om precies te zijn 1 7% van de klanten zorgen voor 80% van de omzet. Er 
bestaat dus zeker een mate van afhankelijkheid van Strabeko aan hun 60 grootste klanten. 

verkoop 

Figure 2 : Klanten omzet verdeling 

Opmerking: Het grote blauwe vlak rechtsboven betreft 298 klanten die zorgen voor de 
resterende 20% omzet. 
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De macht van afnemers wordt echter ook door de nabijheid van concurrerende bedrijven 
beperkt. Het betreft meestal kleine series te behandelen producten die middels eigen vervoer 
(truck) naar Strabeko worden getransporteerd. Deze transportkosten zijn niet te verwaarlozen. 
Prijsvoordeel bij de concurrent weegt al snel niet meer op tegen de extra transportkosten die 
de afnemer moet maken om naar een concurrerend bedrijf te rijden. 

Vanwege de prijzen in m2 of stuks of kilogrammen verkrijgen de afnemers geen inzicht in de 
kosten. Dit beperkt ook hun macht. 

1.3 De mate waarin substituten en complementaire goederen 
verkrijgbaar zijn 

Alle ondernemingen concurreren in brede zin ook met andere bedrijfstakken waar substituten 
worden geproduceerd. Deze substituten beperken de potentiële opbrengsten voor een 
bedrijfstak. 
De complementaire goederen vertonen een positieve correlatie met de markt. Wanneer 
bijvoorbeeld DVD' s voor consumenten steeds aantrekkelijker worden (bijvoorbeeld door 
dalende prijzen), dan zal dit een gunstig effect hebben op de markt voor dvd-spelers. 

Er bestaan geen substitute bewerkingen voor de bewerkingen van Strabeko. Wel is er sprake 
dat het wegvallen van het marktsegment dat de spoedorders omvat, indien de klanten hun 
processen volledig onder controle krijgen. Strabeko ontvangt namelijk veel orders vanwege 
haar flexibiliteit. Zelfs grotere series tegen een hogere prijs dan de prijzen die de meer 
seriematige georiënteerde concurrent hanteert. Oppervlaktebehandeling is de laatste 
bewerking. Alles wat in voorgaande processen vertraging heeft opgelopen, zorgt voor spoed 
bij de oppervlaktebehandeling. Veel orders dienen namelijk op tijd op de bouw aanwezig te 
zijn (boeteclausules). Vanwege deze spoed kan de order niet naar de seriematige goedkopere 
concurrent. Hier wordt namelijk planmatig gewerkt. Daarom wordt uitgeweken naar 
Strabeko. Indien de planners van de constructiebedrijven echter het proces dusdanig onder 
controle krijgen dat er geen vertraging meer opgelopen wordt in de voorgaande stappen in het 
proces kan er gebruik gemaakt worden van het goedkopere substituut, de seriematige 
concurrent. 

1.4 De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt 
Nieuwkomers in een bedrijfstak streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capaciteit. De 
prijzen kunnen hierdoor dalen of de kosten van de huidige ondernemingen kunnen hoger 
worden. Beide effecten hebben een negatief effect op de winstgevendheid. De kans dat 
nieuwe toetreders de markt betreden hangt af van de bestaande toetredingsbarrières en de 
reactie van bestaande concurrenten op de nieuwkomer. De zes belangrijkste 
toetredingsbarrières zijn: 
1. Schaalvoordelen: schaalvoordelen zorgen voor een barrière omdat nieuwkomers 
gedwongen worden tussen een intrede op grote schaal of op kleine schaal met hogere kosten 
als gevolg. 
2. Productdifferentiatie: wanneer gevestigde ondernemingen merkbekendheid en loyaliteit 
van klanten genieten, moeten nieuwkomers veel investeren om hier tegenop te boksen. 
3. De hoeveelheid benodigd kapitaal: in sommige sectoren is enorm veel kapitaal nodig 
voordat de productie kan beginnen. Dit levert een grote barrière op voor nieuwkomers. 
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4. Overstapkosten: overstapkosten zijn de éénmalige kosten die klanten hebben wanneer ze 
overgaan naar een andere leverancier. Wanneer deze kosten heel hoog zijn, zijn klanten 
moeilijker over te halen om over te stappen naar nieuwkomers 
5. Toegang tot distributiekanalen: wanneer de logische distributiekanalen allemaal zijn 
voorzien door huidige ondernemingen zal het nieuwkomers veel geld en moeite kosten om 
hun producten in de gangbare verkoopkanalen te distribueren. 
6. Het beleid van de overheid: de regering kan toetreding tot een bedrijfssector beperken of 
geheel sluiten door maatregelen als licentieverplichtingen. 

Vanwege milieuwetgeving en grote investeringen in installaties is er veel kapitaal nodig om 
een stralerij of poedercoat bedrijf op te zetten. Dit vormt een grote barrière voor eventuele 
nieuwkomers. Verder is er sprake van een grote instaptijd. Voordat alle vereiste vergunningen 
wederom op gebied van milieu en arbo toegekend zijn, is er veel tijd verstreken. 

1.5 De interne concurrentie van spelers op de markt 
Wanneer de interne concurrentie (concurrentie tussen de huidige ondernemingen in de markt) 
hoog is door bijvoorbeeld hoge uittredingsbarrières, grote strategische risico's ( er staat veel op 
het spel), weinig differentiatie en lage overstapkosten, hoge vaste lasten en opslagkosten, lage 
groei of gelijkwaardige concurrenten, kunnen de marges zwaar onder druk liggen. Hierdoor is 
de winstgevendheid laag en kunnen ondernemingen in dergelijke markten fel reageren op 
mogelijke nieuwkomers. 

Een bepalende factor in de mate van concurrentie is de nabijheid van de concurrent. De 
transportkosten worden namelijk ook meegenomen in de beslissing met welke 
oppervlaktebehandelaar er zaken gedaan wordt. Indien een kleine concurrent meer dan 100 
km weg van Strabeko gelokaliseerd is, is er nauwelijks sprake van concurrentie. 

Strabeko kent de volgende directe concurrenten: 
Straco 
Locatie: 
Installatie: 
Marktsegment: 
Typering: 

Maas 
Locatie: 
Installatie: 
Marktsegment: 
Typering: 

Staalstraal Boxtel 
Locatie: 
Installatie 
Marktsegment 
Typering: 

Wodi 

Waspik 
Stralen, natlak en poedercoaten 
Richt zich op grote en zware constructies. Groot en langdurig werk. 
Straco heeft een grote installatie. Om deze installatie te optimaliseren 
wordt er met een wachtrij gewerkt. Is daarom niet zo flexibel. 

Schijndel 
Grote straalinstallatie en grote poederinstallatie 
Automobiel segment ( chassis frames) 
Is duurder dan Strabeko en richt zich op een ander marktsegment. 

Boxtel 
stralen en poederen 
vergelijkbaar met Strabeko 
Is een echte concurrent. Is ook ingericht als een job shop en richt zich 
op enkel stuks en kleinere series. 
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Locatie: 
Installatie: 
Marktsegment 
Typering 

Eurostaal Roermond 
Locatie: 
Installatie: 
Marktsegment: 
Typering 
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Goirle 
stralen en natlakken 
vergelijkbaar met Strabeko, echter kan niet poederen 
Heeft geen personeel. Kan daarom zo weinig volume aan dat er niet 
echt sprake is van concurrentie. 

Roermond 
Zeer grote straalmachine en primermachine met eigen transport 
Grote series constructie. 
Is goedkoper dan Strabeko. Grote constructies zonder spoed gaan 
doorgaans dan ook naar Eurostaal. Het verschil in prijs weegt hier 
blijkbaar op tegen de extra transportkosten. 

Op basis van bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat de marges niet zwaar 
onder druk liggen. De markt is verdeeld door de concurrenten. Binnen een marktsegment 
heerst weliswaar beperkte concurrentie maar dit leidt tot op heden niet tot flinterdunne marges 
voor Strabeko. 
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2 Swot-analyse en interne postionering 
Om meer zicht te krijgen in Strabeko is een SWOT-analyse uitgevoerd (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke 
en zwakke punten van een organisatie of een (nieuw) product in een markt benoemd, samen 
met de belangrijkste kansen en bedreigingen. Door middel van interviews met het 
management en de economische barometer van de metaalunie (brancheorganisatie voor de 
metaal) is invulling gegeven aan de SWOT-analyse. 

2.1 SWOT-ana/yse 
Sterkte punten 

1. Strabeko is ingericht als job shop zodat het goed om kan gaan met enkelstuks en 
kleine tot middelgrote series materialen. Het behandelt dus jobs met een 
bewerkingstijd van gemiddeld 4 tot 8 uur. Hierdoor is grote flexibiliteit mogelijk in de 
volgorde van behandeling van jobs/orders. Op basis van beschikbare capaciteit in 
relatie met de bewerkingstijden van orders die op basis van de afgesproken levertijd in 
productie genomen dienen te worden, wordt bekeken of er capaciteit beschikbaar is. 
Voor vaste klanten wordt er overgewerkt en desnoods een avondploeg opgetuigd om 
het werk klaar te maken. Bij grote series waar men een aantal weken aan werkt kan 
men niet zo flexibel zijn. 

2. Flexibiliteit van de straal-, natlak- en poedercoat installaties. Strabeko hanteert de 
leus: "Alles wat op een trailer vervoerd kan worden kan Strabeko behandelen." Het 
kan dus grote objecten zoals boten en containers behandelen (tot 4,5 * 6 * 18 meter). 
Tevens kunnen ook zware objecten behandeld worden (tot 10 ton). 

3. Alle gangbare processen in één bedrijf. Dit werkt kostenbesparend voor de klanten 
want het materiaal hoeft niet naar verschillende oppervlaktebehandelaars 
getransporteerd te worden. Het scheelt tevens in doorlooptijd. 

4. Strabeko is betrouwbaar op het gebied van: 
a. Levertijd 
b. Kwaliteit 
c. Prijsstelling (geen prijsschommelingen) 
d. Materiaal identificatie, proces en kleuridentificatie. 

5. Flexibele medewerkers, deze zijn overal inzetbaar. 
6. Strabeko onderscheid zich door mee te denken met de klant. Het treedt op als adviseur 

op het gebied van oppervlaktebehandeling. Slechts weinig metaalbewerkende 
bedrijven zijn thuis in oppervlaktebehandelingen. 

7. Geïntegreerde productieplanning, job administratie en boekhouding (facturering). 

Zwakke punten 
1. Men is met name gericht op techniek. Het management van Strabeko heeft veel kennis 

van de oppervlaktebehandeling processen, routing en handling. Ook is veel kennis 
betreffende milieu en arbo aanwezig. Er is echter weinig kennis aanwezig op het vlak 
van financiën, rechten en verzekeringen. Ook is er weinig aandacht voor personele 
aangelegenheden. 

2. De motivatie van de medewerkers en hun commitment wordt als laag ervaren door het 
management. Er wordt van de medewerkers verwacht dat ze bij elk verschillende job 
de optimale handling methode bepalen. Hierdoor kunnen de medewerkers de handling 
tijd en in tweede instantie ook de bewerkingtijd aanzienlijk verkorten. Dit wordt 

Afstudeerverslag Bas van den Dries - 6 -~~~~~=-~---------- -----------------7-5-2007 



Strabeko T u / e tt'Chnisd'I, univer!.iteit eindhoven 

echter te weinig gedaan. Om productiviteit en de gewenste kwaliteit te halen, is directe 
supervisie nodig. 

3. Er is sprake van een informele cultuur waar weinig onderlinge afspraken formeel 
worden vastgelegd. Tevens worden deze afspraken te weinig opgevolgd. Deze cultuur 
staat veranderingen in de weg. 

4. Strabeko heeft een slordige uitstraling. Dit heeft een ongewenst negatief effect op de 
het beeld dat klanten van Strabeko hebben. 

5. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden op huidige locatie vanwege beperkte 
grondoppervlakte (m2). 

6. Er wordt geen historie opgebouwd betreffende prijsstelling voorgaande jobs. 
7. Onvoldoende aandacht voor particulieren (segment). 

Kansen 
Strabeko ziet kansen in nieuwe processen zoals 

1. Non-stick (anti-graffiti), bijvoorbeeld voor reclameborden. 
2. Emailleren, bijvoorbeeld voor naamborden, badkuipen maar ook voor reclameborden. 
3. Milieuvriendelijk alternatief voor thermisch verzinken 

Kansen in aanvullende processen door middel van verticale integratie. 
1. Schuurtrommelen / afbramen. Dit is een nabewerking van de bewerkingen ponsen en 

knippen. Veel kleinere bedrijven hebben deze machines niet in huis vanwege de lage 
bezettingsgraad die ze verwachten. Door deze bewerking aan de huidige klantenkring 
aan te bieden, verwacht Strabeko wel een hoge bezettingsgraad en dus rendement te 
behalen. Het kan de bewerking stralen vervangen. 

2. Bankwerken (schuren en slijpen) / napoetsen van verzinkt werk (thermisch verzinkt) 
Kansen in processen en handling door middel van automatisering. 

1. Straalrobot 
2. Schuurtrommel machines 
3. Poedercoat robot 
4. Dwars transport rollerbaan straalmachine 

Strabeko ziet de volgende kansen in de volgende marktsegmenten. 
1. Het marktsegmenten voor de toepassing van anti-slip. 
2. Particuliere dienstverlening. Procesintegratie zoals het demonteren van bestaand 

hekwerk, behandelen en terugplaatsen. Het gaat hier om grotere particulieren die geen 
capaciteit hebben om de te behandelen materialen te demonteren en te vervoeren. 

3. Verkoop van verf aan klanten ( ook particulieren). Strabeko koopt grootschalig verf en 
poeder in. Het kan ook de kleuren zelf mengen. Hierdoor kan het de detailhandel 
functie vervullen. 

4. Detacheren medewerkers (voornamelijk spuiters). 
Verder ziet het de overige kansen in: 

1. Uitbreiden samenwerking klanten en leveranciers door middel van het afstemmen van 
processen en werkmethoden. Een voorbeeld hiervan is de manier van aanleveren en 
afleveren van producten. 

2. Uitbreiden samenwerking brancheorganisaties. Strabeko zelf kan weinig invloed 
uitoefenen als enkel bedrijf. Echter de metaalbranche kan wel degelijk invloed 
uitoefenen op bijvoorbeeld Arbo en milieuwetgeving. 

Bedreigingen 
1. Het vinden van gekwalificeerd, gemotiveerd personeel. Volgens de economische 

barometer 2006 van de metaalunie wordt het in de nabije toekomst steeds moeilijker 
geschikt personeel te vinden in de metaalbranche. 
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2. Schaarste grondstoffen in de metaalbranche. Prijzen van staal fluctueren. 
Constructiebedrijven berekenen dit weer door aan hun klanten. Dit heeft effect op de 
orderportefeuille van de constructiebedrijven wat invloed heeft op het aanbod van jobs 
bij Strabeko. 

3. Gebrek aan grondstoffen en fluctuerende prijzen. Met name gaat het hier om energie 
en verf. 

4. Strabeko bedient een lokale markt. Indien door capaciteitsuitbreidingen de capaciteit 
groter wordt dan het aanbod van jobs, zal als gevolg de prijs onder druk komen te 
staan. Dit heeft een negatief effect op de marges. 

5. De overheid concentreert zich in de uitvoering van de wetgeving niet zozeer op milieu 
& arbo maar op de papierwinkel betreffende milieu en arbo. Dit dwingt Strabeko een 
uitgebreide administratie te voeren. 

6. De betalingsmoraal van de klanten. 

2.2 Interne positionering 
De bedrijfswaardeketen van Micheal Porter wordt gebruikt als de basis voor de interne 
positionering. Zie onderstaande figuur 3. De belangrijkste gedachte is dat primaire en 
secundaire activiteiten in een organisatie elkaar dienen te ondersteunen, op elkaar afgestemd 
zijn, om zodoende uiteindelijk rendement te kunnen draaien als bedrijf. 

1aauosJad 

Figure 3 : Bedrijfswaardeketen 

In paragraaf 2.4 marktpositionering is reeds duidelijk geworden dat gemak en urgentie 
belangrijke redenen zijn dat klanten kiezen voor Strabeko. Zie "gemak in verkrijgbaarheid in 
onderstaande figuur. Verder is betrouwbaarheid van levertijd en kwaliteit belangrijk, de 
"leveranciersbetrouwbaarheid" en "maatwerk in producten" in de onderstaande figuur. 
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Figure 4: Bedrijfswaardeketen en marktpositionering 
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Uit de SWOT-analyse zijn de value drivers en value blocks geïdentificeerd. Dit betreffen de 
interne activiteiten en hun onderlinge afstemming waardoor Strabeko in staat is zich te 
positioneren in de markt zoals reeds beschreven. Deze zijn in de volgende 
bedrijfswaardeketen figuur verwerkt. 
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Figure 5: Value drivers Strabeko 
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Middelen- Productie/ Fysieke Marketmg/Verk (After) sales -
verwerving uitvoering d1stnbut1e oop service 

Figure 6: Value blocks Strabeko 
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3 Traditional Costing Systems 
In deze bijlage zijn de kostencalculatie methoden opgenomen die niet in het verslag zijn 
opgenomen. Het betreffen de kostencalculatie methoden: deelcalculatie, enkelvoudige en 
meervoudige toeslagcalculatie, en de kostenplaatsenmethode. 

3. 1 Dee/ca/culatie 
De methode van deelcalculatie is waarschijnlijk de meest eenvoudige: 
Kosten per stuk = begrote kosten 

begroot aantal prestaties 
Bijvoorbeeld: een fabriek van verpakte droge groentesoep begroot de afzet en de productie 
voor het volgende jaar op 40 miljoen pakjes en de kosten op 32 miljoen euro. De kostprijs is 
dan 80 euro cent. 

3.2 Enkelvoudige toeslagcalculatie 
Dit costing systeem wijst indirecte kosten toe aan de jobs op basis van een enkel overhead 
tarief. Deze allocatie gebeurt in 2 stappen: 

1. Alle indirecte kosten worden bij elkaar opgeteld. 
2. Op basis van een geselecteerde kostdrijver zoals gewerkte uren wordt het overhead 

tarief berekend door de totale indirecte kosten te delen door de totaal gewerkte uren. 

Een voorbeeld op basis van arbeidstijden: 
Strabeko heeft 15 uitvoerende mensen in dienst. Het gemiddelde maandsalaris is 2500 euro 
per maand. Het aantal werkbare uren is gemiddeld 125. De directe kosten per uur zijn dan 
2500/125=20 euro. 
De jaarbegroting is: 
Directe kosten (15*12*2500) 

Indirecte kosten: 
Vakantietoeslag 
Sociale lasten 
Kosten management en administratie 
Kantoorkosten 
Totaal indirect 

Toeslagpercentage 243.200/450000 = 54% 
Uurtarief= 20 euro maal 154%=30.80 

450.000 

36.000 
97.200 

60.000 
50.000 

243.200 

Deze methode is toepasbaar bij dienstverlenende bedrijven met een arbeidsintensief karakter 
zoals adviesbureaus en reparatiebedrijven. 

3.3 Meervoudige toeslagcalculatie 
Meervoudige toeslagcalculatie houdt in dat een toeslag voor de dekking van de indirecte 
kosten wordt gelegd op meer dan één soort directe kosten. Deze methode wordt vooral 
toegepast in de industrie. 

Een voorbeeld: 
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Een fabricage bedrijf heeft de volgende begroting gemaakt van omzet en kosten in het 
volgende jaar. 

Direct kosten: 
Materiaalkosten 
Arbeidskosten 
Machinekosten 

Indirecte kosten samenhangend met: 
Materiaalkosten 
Arbeidskosten 
Machinekosten 

6.000.000 
500.000 
400.000 

300.000 
500.000 
600.000 

6.900.000 

1.400.000 
Indirecte kosten zonder duidelijke samenhang met bepaalde soorten directe kosten: 
Algemene beheerkosten 800.000 
Verkoopkosten 1.200.000 
Rente vreemd vermogen 300.000 

Te calculeren winst Vergoeding eigen vermogen 
2.300.000 

400.000 
11.uuu.uoo 

Op basis van de begroting kunnen de volgende toeslagpercentages worden berekend: 
Toeslag indirecte materiaalkosten 300.000/6.000.000 = 5% op de directe materiaalkosten. 
Toeslag indirecte arbeidskosten 500.000/500.000 = 100% op de directe arbeidskosten. 
Toeslag indirecte machinekosten 600.000/400.000 = 150% op de directe machinekosten. 
Algemene toeslag (2.300.000+400.000) / (6.900.000+ 1.400.000) = 0,33 = 33% op alle directe 
kosten plus de specifiek aan directe kosten toegerekende indirecte kosten. 

Voor een nieuw product zijn de gegevens over de directe kosten per eenheid: 
- materialen volgens stuklijst 80 euro 
- arbeidstijd 6 minuten, uurtarief 60 euro 
- machinetijd 2 minuten, uurtarief 150 euro 

Dan leidt dit tot de volgende opbouw: 
Materialen 80.00 
Toeslag op materialen 5% 4.00 
Arbeidskosten, 6 minuten a 60 euro 6.00 
Toeslag op arbeidskosten 100% 6.00 
Machinekosten, 2 minuten a 150 euro 5.00 
Toeslag op machinekosten 150% 7.50 
Subtotaal 108,50 
Toeslag voor algemeen, verkoop, rente en winst 33% 25.80 --------Norm voor verkoopprijs 144.30 

3.4 De kostenplaatsenmethode 
Met de kostenplaatsenmethode kunnen kosten meer gedifferentieerd worden toegerekend dan 
met de vorige methode. De directe kosten, meestal de materialen, worden direct toegerekend 
aan de kostenobjecten. De indirecte kosten worden in een eerste stap verbijzonderd naar 
kostenplaatsen. Een verzameling van kosten die op een bepaalde manier wordt doorberekend, 
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noemt met een kostenplaats. In de praktijk zijn de kostenplaatsen meestal identiek aan de 
afdelingen van een bedrijf. 

De indeling van de kostenplaatsen dient uiteraard afgestemd te zijn op de organisatie van het 
bedrijf. Er zijn diverse indelingen mogelijk en de onderstaande indeling is slechts één van de 
vele mogelijke indelingen: 

Service kostenplaatsen: deze kostenplaatsen verrichten diensten voor andere 
afdelingen in het bedrijf. Kenmerkend is dat tarieven per prestatie zijn te 
berekenen. Een voorbeeld bij Strabeko is het kantoor. 
Algemene kostenplaatsen: daaronder wordt verstaan kostenverzamelingen, 
waarvoor het moeilijk is een goede prestatiebasis vast te stellen. De 
doorberekening is min of meer willekeurig, meestal een procentuele verdeling 
over andere afdelingen. Een voorbeeld bij Strabeko zijn bijvoorbeeld de 
verkoopkosten. 
Hoofdkostenplaatsen: Daaronder verstaat men afdelingen die direct voor de 
inkoop, fabricage of verkoop van de producten werken. Kenmerkend voor de 
hoofdkostenplaatsen is dat de kosten worden doorberekend naar de 
eindproducten. De kosten van de service kostenplaatsen en de algemene 
plaatsen worden uiteindelijk geheel aan de hoofdkostenplaatsen doorberekend. 
De tarieven van de hoofdkostenplaatsen zijn daarom de tarieven van de 
kostprijscalculatie. 

Het onderscheid tussen service kostenplaatsen en algemene kostenplaatsen is niet absoluut. 
Door onderzoek van de indirecte kosten van een op het eerste gezicht algemene kostenplaats 
kan een goede prestatiebasis worden vastgesteld waardoor de afdeling een service afdeling 
wordt. Kosten die niet duidelijk per afdeling lokaliseerbaar zijn, vormen kostenverzamelingen 
zonder afdeling en heten hulpkostenplaatsen. 

De te verrichten calculatiewerkzaamheden zijn: 
1 Begroten van de kosten per kostenplaats; 
2 Vaststellen van de verdelingsnorm per kostenplaats; 
3 Doorberekening van de kosten naar andere kostenplaatsen; 
4 Vaststellen van de tarieven voor de kostprijscalculatie. 

Zoals reeds opgemerkt kunnen de kosten met behulp van de kostenplaatsenmethode 
gedifferentieerder worden toegerekend aan de kostenobjecten dan met de 
toeslagcalculatiemethode. De toerekening vindt namelijk plaats met meerdere verdeelsleutels. 
Zie figuur 7 voor een schematische weergave. 

lrecte k.osten 
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Figure 7 : kostenplaatsenmethode 

Hieronder een voorbeeld van een bedrijf dat onderscheid maakt tussen A-producten en B
producten. A-producten zijn standaard producten en B-producten zijn klant specifieke 
producten. Als eerste zijn de omzet en de verschillende kosten gegeven: 

omzet A-producten 14000 

Omzet B-producten 6500 
Omzet totaal 205001 
Materiaalkosten 10200 
Afdeling inkoop 620 
Grondstoffenmagazijn 250 
Kosten materiaalvoorziening: 870 
Productieafdeling I 1130 
Productieafdeling Il 1530 
Verkoopkosten A-producten 990 
Verkoopkosten B-producten 760 
Huisvesting 260 
Personeelsafdeling 210 
Kantinekosten 240 
Personeelskosten totaal 450 
Directie 350 

roductieplanning 290 
oekhouding 380 
roductontwikkeling 190 
iverse algemene kosten 270 

IAgemene kosten totaal 1480 
Orderverwerking/facturering 330 

agazijn / expeditie 660 
Distributiekosten totaal 990 

ot.kosten ex. vermogenskosten 18660 
Bedrijfsresultaat 1840 

ente vreemd vermogen 720 
e calculeren rente eigen vermoget 960 
ermogenskostentotaal 16801 

160 
ij: rente eigen vermogen 960 

Winst voor belasting 1120 

De toepassing van de kostenplaatsenmethode wordt toegelicht aan de hand van een 
kostenverdeelstaat. Het bevat de doorberekeningen van de servicekostenplaatsen en algemene 
kostenplaatsen naar elkaar en naar de hoofdkostenplaatsen. De eigen kosten van een 
kostenplaats worden de primaire kosten van de kostenplaats genoemd. De door andere 
kostenplaatsen doorberekende kosten worden de secundaire kosten van de kostenplaats 
genoemd. 
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Totalen 
10,140 1,680 260 450 1,480 990 870 1,130 1,530 990 760 

1,680- 264 6 24 48 300 636 120 180 102 

524 524 
524- 66 26 17 87 175 13 1 13 9 

S22 522 
522- 67 84 50 67 177 42 34 

1,597 1,597 
1,597- 160 319 240 240 3 19 3 19 

1,299 1,299 
1,299- 1,063 236 

10,140 1,627 2,248 2, 197 2,608 1,460 

14,000 2,200 50 200 400 2,500 5,300 1,000 1,500 850 

2,400 300 120 80 400 800 600 60 40 

62 10 6 2 1 4 

100 JO 20 15 15 20 20 
90,000 20,000 

De costpools van de algemene en servicekostenplaatsen zijn: 
Vermogenskosten: (hulp kostenplaats) door te berekenen op basis van het 
vermogen per afdeling. 
Huisvestingskosten: door te berekenen op basis van het aantal m2 in gebruik 
per afdeling. 
Personeelskosten: door te berekenen op basis van het aantal personeelsleden 
werkzaam per afdeling. 
Algemene kosten: door te berekenen volgens een geschatte procentuele 
verdeling. 
Distributiekosten: door te berekenen met een tarief per 1. 000 factuurregels. 

De kosten die zijn toegewezen aan de hoofdkostenplaatsen kunnen vervolgens met behulp van 
bepaalde verdeelsleutels worden toegerekend aan de kostenobjecten. Een voorbeeld van een 
voorcalculatie voor 100 stuks product A: 

Basis voor de berekening 
Bedragen of aantallen 
Kostprijstarieven 

TARIEVEN DOOR TE BEREKENEN COSTPOOLS 
Materialen Machineuren Arbeidsuren Omzet 

10,200 1,400 25,200 14,000 
16% 1,605 87.2 18.6% 

vd materiaal per machine per arbeids 
waarde uur uur vd omzet 

Indien bekend is voor product A dat: 

Per 100 stuks is het materiaalverbruik 820 euro 
Machinetijd productie I = 0.15 uur 
Arbeidstijd productie II = 2.6 uur 

Materiaalverbruik 820.00 
Toeslag materialen 16% 131.20 -----
Materiaalkosten 951.20 

Productie I =0.15*1.605 240.90 
Productie II =2.6*87.20 226.72 
fabricage kostprijs 1,418.82 

Toeslag verkoopkosten 22.90% 1,743 .73 

Opm. 22.9% toeslag op fabricage kostprijs 

Omzet 
6500 

22.5% 

vd omzet 
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In bovenstaand voorbeeld is de stapsgewijze methode gebruikt. In deze methode vindt geen 
wederzijdse doorberekening plaats. In termen van de kostenverdeelstaat vindt doorberekening 
alleen maar plaats van links naar rechts. Bij een wederzijdse methode wordt niet alleen 
doorberekend van links naar rechts maar ook van rechts naar links. De directe methode is een 
vereenvoudiging van de stapsgewijze methode. Alle kosten van de service- en algemene 
kostenplaatsen worden namelijk rechtstreeks doorberekend aan de hoofdkostenplaatsen. 
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4 Electra verbruikers 

ELEKTRA VERBRUIKERS 
opgesteld uren per verbruik 
vermogen jaar 2005 
KW KW 1829 

handstralen gritopvoer 6x1kw 6 2000 100% 12000 
handstralen afzuiging 18kw 18 2000 100% 36000 A 
straalmachine 130kw 130 944 80% 98176 
metalliseren afzuiging 11 kw 11 1600 100% 17600 B 
glasparel stralen gritopvoer 3kw 3 1180 100% 3540 
glasparel stralen afzuiging 11 kw 11 1180 100% 13000 
natlak afzuiging hal A 6x11kw 66 1600 100% 105600 
natlak afzuiging hal B 7 kw 7 1000 100% 7000 
natlak luchtsuppletie 2x11kw 22 200 100% 4000 
poedercoat afzuiging 2x7kw 14 1829 100% 26000 
poedercoat-oven 2x7kw 14 2000 100% 28000 
compressor 90-45-22KW 157kw 157 1829 60% 172292 C 
verlichting en kranen 2kw .f. 2000 100% 4000 D 
totaal 483 527208 479429 

Verbruik (479429) is ca 90% van het geinstalleerd vermogen(527208) . 
A+B+C+D 

ad A ad B ad C ad C ad D 
handstralen 24000 9000 65% 111990 2000 146990 
machinestralen 12000 5% 8615 500 21115 
metaliseren 8600 8600 
glasparel 20% 34458 500 34958 
natlakken 5% 8614 500 9114 
poedercoaten 5% 8614 500 9114 

Totaal stroomverbruik per workcenter 

Hand stralen F5+G23 158990 
Machinestralen F7+G24 119291 
Metalliseren G25 8600 
G lasparelstralen F9+10+G21 51498 
Natlakken F11+12+G: 125714 
Poedercoaten F14+15+G: 63114 
TOTAAL 527207 
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5 Theorie tijdstudie 
Tijdstudie wordt vaak gebruikt ter bepaling van "a fair days work". A fair days work is de 
hoeveelheid werk die men van een gemiddelde getrainde ervaren werknemer kan verwachten 
wanneer hij op normaal tempo zonder verstoringen kan werken. Bovenstaande zin bevat 
echter al veel vaagheid: wat is een normaal tempo, hoe getraind is getraind, hoe ervaren is 
ervaren en wat is gemiddeld? Wat wordt onder verstoringen verstaan? Meer algemeen "a fair 
days work" is fair ten opzichte van de werkgever en fair ten opzichte van de werknemer. Om 
toch ondanks de vaagheid tot juiste en eerlijke standaarden te komen zijn er richtlijnen 

. opgesteld. Deze worden in het resterende deel van deze paragraaf kort behandeld. 

Volgens de theorie dient verteld te worden aan diegene die "geklokt" wordt dat er een 
tijdstudie uitgevoerd wordt. De reden dient ook uitgelegd te worden. Diegene die geklokt 
wordt dient een gekwalificeerd, ervaren en getraind gemiddelde presterende medewerker te 
zijn om zodoende een juist beeld te krijgen van standaardtijden van de taken. De medewerker 
dient een normaal tempo van werken aan te houden. 

Diegene die de tijdstudie uitvoert dient op gepaste afstand van de medewerker te staan om 
zodoende niet in de weg te staan. Gedurende de tijdstudie dient er zo weinig mogelijk 
interactie tussen de observator en de geobserveerde te bestaan. De geobserveerde dient tevens 
op de hoogte te zijn dat het hier niet gaat om een prestatiemeting (productiviteitsmeting). Het 
doel van de tijdstudie is inzicht vergaren in de kosten. Dit vereist inzicht in de standaard 
tijden van taken en inzicht in de tijdrelaties tussen bewerkingen, determinanten en objecten 
die behandeld dienen te worden. 

Om een tijdstudie uit te voeren is minimaal een stopwatch, time study board, tijdformulieren 
en een rekenmachine benodigd. Tevens kan ook video opnameapparatuur gebruikt worden. 

Als voorbereiding voor de tijdstudie (middels een voorstudie) dienen de activiteiten al zoveel 
mogelijk opgedeeld te zijn in (basis) taken. Een observator kan dan metingen verrichten aan 
taken die ongeveer 0.04 minuut duren. Worden deze taken afgewisseld door langere taken dan 
kunnen zelfs taken van 0.02 minuut gemeten worden. Om compleet en consistent te meten 
dient de begintijd en de eindtijd van taken zo duidelijk mogelijk herkenbaar te zijn door zowel 
zicht als geluid. Een voorbeeld hiervan is de start van de taak stralen. Het is duidelijk te horen 
dat de stralers de installatie aanzetten en beginnen met de oppervlaktebehandeling stralen. Het 
is ook belangrijk taken met een vaste tijd goed onderscheidbaar te maken van taken met 
variabele tijden. 

Er zijn twee verschillende methodes die gebruikt kunnen worden bij de tijdstudie. De continu 
methode laat de stopwatch lopen zolang de tijdstudie duurt. Bij begin en eindtijden van taken 
wordt de stopwatch vervolgens af gelezen. Bij de snap back methodiek wordt de stopwatch bij 
elke eindtijd van een taak stopgezet, wordt de tijd afgelezen en genoteerd op het tijdformulier. 
Vervolgens wordt de stopwatch op nul gezet en kan de volgende taak gemeten worden. Het 
voordeel van de laatste methode is dat er geen berekeningen uitgevoerd dienen te worden. De 
gemeten tijd wordt namelijk afgelezen van de stopwatch. Er wordt natuurlijk wel een 
onnauwkeurigheid geïntroduceerd door het resetten van de stopwatch. Er gaat namelijk een 
kleine hoeveelheid tijd verloren bij het meten van de volgende taak die reeds begonnen is 
terwijl de observator de stopwatch nog dient te resetten. Dit maakt de methode minder 
geschikt voor het meten van kleinere taken. 
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Volgens de theorie dient de observator een prestatie beoordeling te geven. Het basisprincipe 
van een prestatie beoordeling is het veranderen van de gemeten tijd met een factor die 
afhankelijk is van de prestatiemeting. 
NT = OT * R /100 met: 
NT = normal time 
OT = observed time 
R = rating = prestatie meting, die 100% is wanneer het een standaardprestatie betreft door een 
ervaren, gekwalificeerde medewerker. 

Geen enkele medewerker kan gedurende de gehele dag een standaard tempo werken. Er 
kunnen dan ook drie soorten verstoringen optreden: 

1. De eerste betreffen persoonlijke verstoringen (water halen, naar de toilet gaan). 
2. De tweede betreffen vermoeidheid. 
3. Niet te vermijden verstoringen door het moeten zoeken naar gereedschappen of het 

kapot gaan van gereedschappen, onderbrekingen door management etc .. . 
Om deze onvermijdelijke "verstoringen" te modelleren worden toeslagen geheven over de 
normale tijd. Dit resulteert dan in de volgende standaard tijd: 
ST = NT + NT*toeslag (ofwel NT(l +toeslag)) 
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8 Taakschema's activiteiten 
In deze bijlage worden de duurtijden weergegeven zoals ze uit de tijdstudie volgen. 

8. 1 Parelstralerij taakschema 
De activiteit parelstralen blijkt uit de volgende subactiviteiten (=taken) te bestaan: 

Job uit wachlloc 

i 2 min• NTR_E 

Voorbere iden 
Klantspec. 

Gereedzetten 
1 . straalkar 

" 0 .5 min• NKA R 

i i i 
Voorle ggen : L Voorleggen : M Voorleggen : H 
10 sec • NHIJS 0.5 min• NHIJS 2.5 min• NHIJS 

.... 
Kar in cab ine 
1 min• NKAR 

... 
Cabine start 

1 min• NKAR 

" .. ,,. ,,. ,,. 
' 

Stralen MAT 1 Stra len MAT Il Stralen MAT 111 Stra len MAT 1 Stralen MAT Il Stra len MAT 111 
standaard standaard standaard extra extra extra 

3 .5 min• m2 4.5 min• m2 5.5 min• m2 4.5 mln• m2 5.5 min• m2 6 .5 mln• m2 

.. 1 
Einde Cabine Draaien 
1 min• NKAR 2 min• ST 

• 
Kar uit Cabine 
1 mln• NKAR 

... ... ... 
Terugleggen : H Terugleggen : M Terugleggen : L 
2.5 min• NHIJS 0.5 min• NHIJS 10 sec• NHIJS 

+ 
. Afblazen 
" 0.5 min• ST ... 

! Extra 
Klantspec. 

Naar wachlloc. 1 
2 min • NTR_E 

Figure 8 : TD ABC schema parelstralerij 
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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). 

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. 

8.2 Machine stralerij taakschema 
De activiteit machinestralen blijkt uit de volgende taken te bestaan: 

Voorleggen : H 
Voorleggen : 2 

katten 
2.5 min * NHIJS 

4 min* NHIJS 

.. , ' 
~~ 

Frame voorleggen ~ Spreiden 
1 min ~ 0.5 min* ST 

,, 

, , 

Stralen 
0.4-1 M1 per min 

, ' 

Afleggen : H 
2.5 min * NHIJS 

Figure 9: TD ABC schema machinestralen 

De straalmachine wordt op dit moment alleen gebruikt voor zwaardere materialen. Er wordt 
dus voorgelegd met behulp van de takel. Indien de materialen langer zijn dan 6 meter wordt 
een tweede kat (=takel) gebruikt om het materiaal te takelen naar de machine. Ook kan er 
gebruik gemaakt worden van een frame waarop de materialen gepositioneerd worden. Dit 
frame maakt oppervlaktebehandeling door de straalmachine mogelijk. De machine straalt met 
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een ingestelde constante snelheid tussen de 0.4 strekkende meter en de 1 strekkende meter per 
minuut. 

De breedte van de straalmachine is 1.5 meter. Materialen worden zoveel mogelijk parallel op 
de machine gelegd om het aantal strekkende meters te minimaliseren. De materialen die 
parallel worden gelegd dienen op voldoende afstand van elkaar gelegd te worden. Deze taak 
wordt dan ook "spreiden" genoemd. 
Een belangrijk inzicht bij het machinestralen is dat wanneer het eerste deel van bijvoorbeeld 
een balk in het straalgedeelte van de machine komt, de machine over een lengte van 5 meter 
straalt. Met andere woorden elk materiaal wordt als het ware verlengd met 5 meter. In formule 
vorm: 5 meter + aantal strekkende meters materiaal gedeeld door de ingestelde straalsnelheid. 
Het afl eggen is ofwel het afleggen van het materiaal om het vervolgens te laden op de 
vrachtwagen ofwel het uitleggen van het materiaal om het vervolgens te primeren. 

8.3 Cabine stralerij taakschema 
De activiteit cabinestralen blijkt uit de volgende taken te bestaan: 

Gereedzetten 
straalkar 

0.5 min • NKAR 

• ... ,. 1• 

Voorleggen : H Voorleggen : M Voorleggen : L 
Voorleggen 2 

katten 2.5 min • NHIJS 30 sec • NHIJS 10 sec • NHIJS 
4min " NHIJS 

+ 
. Kar in cabine 
~ 1 min•NKAR 

... 
Opstart Cabine 
1 min• NKAR 

~ 

• • • • • • 
Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT Stralen MAT 

1 1 1 1 Il lil 1 Il lil 
SA2 SA2 SA2 SA2.5 SA2.5 SA2.5 SA3 SA3 SA3 

1 mm • m2 2 min• m2 3mIn •m2 1.5m1n •m2 2.5min" m2 3.5mm•m2 2min"m2 3 min "m2 4min "m2 

J , .. 
Draaien in cabine 

~ 

0.5miri" ST Einde Cabine 
1 mln "NKAR Draaien 

2mln"ST 

,,. 
Kar uit cabine 
1 min"NKAR 

' i 
Terugleggen : L Terugleggen : M Terugleggen : H 
10 sec• NHIJS 30 sec • NHIJS 2,5 min • NHIJS 
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Figure 10 : TD ABC schema cabinestralen 

De taak stralen is gemodelleerd middels materiaalcomplexiteit, gewenste reinheid van 
bewerking, mate van corrosie en het aantal vierkante meters. Indien er sprake is van een hoge 
mate van corrosie blijkt deze variant gelijk te zijn aan stralen SA3. Deze variant is dan ook 
niet apart gemodelleerd. De materiaalcomplexiteit is als volgt gedefinieerd: 

• Mat. I: eenvoudig recht materiaal zoals balken, hekwerken en leuningen. 
• Mat. II: Ofwel ruimtelijk materiaal ofwel materiaal met hoekjes en randjes. 
• Mat. III: De combinatie van ruimtelijk materiaal en hoekjes en randjes. 

Verder kan er gedraaid worden in de cabine of is het materiaal dusdanig zwaar dat er buiten 
de cabine gedraaid dient te worden. In het laatste geval wordt er extra straalcapaciteit 
geconsumeerd van de machine omdat het werk beëindigd dient te worden, de straalkar uit de 
cabine wordt gereden en vice versa. Tijdens het draaien van zwaar materiaal wordt er 
doorgaans wel een kleinere job in de cabine gereden zodat de stralers vooruit kunnen. 

8.4 Meta/iseren taakschema 
De activiteit metalliseren blijkt uit de volgende taken te bestaan: 

S tra Ie n ! 

+ 
Kar verplaa t sen in 

cab in e 
0.5min • NKAR 

• 
Opstart Cab ine 
3 min • N KAR 

..L 1 J,, - -M etaliseren Ma t. 1 M etaliseren Mat Il M eta l iseren Mat . Draaien take l 2 min • m 2 3 m In • m 2 111 2 m in • S T 
TP 

4 min • m 2 

-
.i .i 

Draaien in cab ine Einde Cabine - 0 .5 min • S T 1 m in • N KAR 

K a r u il c a b Ine 
1 m In • N KAR 

J,. ,,. J,. 
Terugleggen : L Terugleggen : M T e rug Ie g gen : H 
1 0 sec • N H IJS 3 0 sec • N H IJS 2 ,5 m ln• NH IJ S 

Figure 11 : TD ABC schema metalliseren 

Indien materiaal gemetalliseerd wordt, dient het eerst gestraald (SA3) te worden. De kar staat 
dus reeds in de cabine en wordt na het stralen naar de metalliseer werkplek geduwd in de 
cabine. De duurtijd metalliseren wordt bepaald door de complexiteit van het materiaal en het 
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aantal vierkante meters. De materiaalcomplexiteit voor de oppervlaktebehandeling 
metalliseren is dezelfde als aangegeven bij de oppervlaktebehandeling stralen. 

8.5 Poeder taakschema 
De activiteit poedercoaten blijkt uit de volgende taken te bestaan: 

Inhangen 2 man Inhangen : M Inhangen : L ' 

2min * ST 30 sec* ST 10 sec * ST 
i 

1 

,, 
1 

Afblazen 
15sec * m2 

' . 
Transport 

1 

Traverse 
4.5 min * trav 

... ... ... ... 
Primeren Auto 

Primeren Poeder Primeren Poeder Primeren Poeder 

2.5 min * m2 
Mat. 1 Mat. Il Mat. 111 

1 min * m2 1.5 min * m2 2min*m2 

1 

' . 
Oven Kleur wisseling 

Primer 10 min " 6 trav r+ 
Poeder 60 min * 6 trav 

2 min * kleur 

' lr '. ' .. 
Poeder 1;1flak Poeder aflak Poeder aflak 

Mat. 1 Mat. Il Mat. 111 
1 min * m2 1.5 min * m2 2 min* m2 

'' 'r ' . 
Uithangen 2 man Uithangen : M Uithangen : L 

2 min* ST 30 sec * ST 10 sec * ST 
' .J ' 

Figure 12: TD ABC schema poedercoaten 

Bij het poedercoaten wordt het materiaal na het stralen ingehangen bij de dropsectie van de 
poedercoat monorail. Het gewicht en de grootte bepalen de inhang variant. Het materiaal van 
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een job consumeert een deel van een traverse of meerdere traversen. De transporttijd van een 
traverse betreft de totale transporttijd over alle trajecten van de monorail. Om het materiaal te 
primeren kan er gekozen worden voor de primer automaat of de poeder aflak werkplek. Na 
het primeren gaan er 6 traversen de oven in om de primer te laten drogen. Na de 
oppervlaktebehandeling primeren wordt het materiaal gepoedercoat. Vervolgens gaat het 
wederom de oven in om te drogen. 

8.6 Natlak taakschema 
Bij het natlakken worden grote zware gestraalde materialen uitgelegd, de rest wordt 
ingehangen in de natlak monorail. De activiteit natlakken-inhangen blijkt uit de volgende 
taken te bestaan: 

Inhangen : H Inhangen : M Inhangen: L 
2 min • ST 30sec*ST 1osec*ST 

... 
Aanvoer Traverse .., 

0.5 min• trav 

Mengen Verf 
5 min per kleur 

~,. 
Aanmaken verf 
10minperjob 

, .. 
Man opstarttijd 

1 min 
Transport 

"* 
~ droogru imte uit 

1 min • traverse 

',. 
Afblazen 

1 5 sec • m 2 
1 Transport 

droogruimte in 
1 min • tra verse 

i l 
' .. -. 

! 

Spuiten Mat. 1 Spuiten Mat. Il Spuiten Mat. 111 o .. 5 min • m 2 • 
laag 1 min • m 2 • laag 2 min • m 2 • laag 

1 Spuiten m ejerdere lagen verf 
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Figure 13 : TD ABC schema natlakken hangen 
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Belangrijk hier zijn de set-up tijden voor het spuiten. Het aanmaken van een kleur houdt het 
gebruik van de kleurmengmachine in. Bij het wisselen van kleur dient de vorige kleur uit de 
pomp en het spuitpistool verwijderd te worden. Het aanmaken van de verf zelf, houdt het 
mengen van de verf met de verdunning en de verharder in. Na het spuiten worden de traversen 
naar een droogruimte getransporteerd om te drogen. Er worden doorgaans meerdere lagen 
verf gespoten. De materiaalcomplexiteit voor de oppervlaktebehandeling spuiten is dezelfde 
als aangegeven bij de oppervlaktebehandeling stralen. 

Een variant bij de activiteit natlakken is het uitleggen van gestraald materiaal om het 
vervolgens te spuiten. 

Uitleggen 2 katten Uitleggen : H U itleggen : M Uitleggen : L 
4 min• NHIJS 2 .5 min• NHIJS 'ir 30 sec• N HIJS 10 sec• NHIJS 

, 
Spreiden 
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5 min per kleur ,, 
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t '" l 
Uitleggen : H Uitlegg en: M Uitleggen : L 

2 ,5 m in • NH IJS 30 sec• NH IJS 10 sec* NHIJS 

Figure 14: TD ABC schema natlakken leggen 
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Bij het uitleggen van groot en zwaar materiaal dient het materiaal afgeblazen te worden en na 
het spuiten van de bovenkant en zijkanten gedraaid te worden. Het draaien kan manueel, met 
behulp van een kantelijzer bedoeld voor stalen balken of met behulp van de takel voor de 
zware frames. 

8. 7 Laden en lossen 
De activiteiten zijn gemodelleerd vanaf de wachtlocatie. Resteert dus het modelleren van de 
laad en los activiteiten. Deze taak betreft de horizontale verplaatsing van het materiaal naar de 
wachtlocatie. Het aantal keer dat deze verplaatsing met behulp van een heftruck of takel wordt 
verricht is dan bepalend voor de duurtijd voor het laden en lossen van een job. Bij deze tijd 
wordt een geschatte basistijd opgeteld die de tijd benaderd om de chauffeur te woord te staan 
en de vrachtbrieven in orde te maken. 
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9 Begrippenlijst bij jobcosting model 
Een C voor een tijdformule (bijvoorbeeld CT_ voorleg bij T _ voorleg) duidt op een optelling 
van deze taaktijd. 

Input 
B 

G 
HIJS 
KAR 
L 
M 
Man 
NHIJS 

= gewenste reinheid ( deze reinheidsgraad bestaat enkel voor stralen echter 
wordt hier toegepast om verschillende gradaties van reinheid weer te geven) 
= materiaalcomplexiteit met de drie varianten zoals hierboven beschreven. 
= aantal materialen in één hijs. 
= aantal materialen op één kar. 
= Licht Manueel. 
= aantal vierkante meters van de gehele job. 
= Manueel. 
= aantal hijsjes met de takel om de job op straalkarren op te leggen of af te 
leggen. 

NLAAG = aantal lagen die gespoten dienen te worden bij natlakken hangen. 
NLAAG 1 = aantal lagen die gespoten dienen te worden bij natlakken leggen. 
NLAAGP = aantal lagen poedercoat. 
NKAR = aantal karren die voor de job benodigd zijn om de materialen op te leggen. 
NTR E = aantal ritten met de heftruck om de job uit de wachtlocatie te halen, met: 
TR E = aantal objecten in een transport eenheid. 
NTRA VERSE= het aantal traversen benodigd voor de job bij natlakken. 
NTRA VERSEP= het aantal traversen benodigd voor de job bij poedercoaten. 
TRA VERSE = het traverse gebruik voor de job. 
TRA VERSP = het traverse gebruik bij het poedercoaten voor de job. 
ST = aantal delen waaruit de job bestaat. 
W = gewicht materiaal. 

Parel stralen 
Pareldruk 

SA2-3 
VP 
DP 
T afblaas 
T DC 

TCIN 
TCUIT 
T draai 

T kar 
T karin 
T karuit 
T loc 

T loc2 

T straal 

= pareldruk is gemodelleerd met 3 gradaties: 3 bar staat gelijk aan voorzichtig 
stralen (bijv. spatborden); 3.5 bar is standaard; 4 bar is stralen onder hogere 
druk dan normaal. 
Reinheidsgraden stralen. 
= varianten voor het voorleggen: Takel, Manueel en Licht. 
= varianten voor het draaien van materiaal: Takel, Manueel en Licht. 
= gemiddelde tijd voor het afblazen van ene object. 
= optelling van TCIN+TCUIT+T_karin+T_karuit indien materiaal buiten de 
cabine gedraaid dient te worden. 
= Gemiddelde tijd voor het opstarten van de cabine. 
= Gemiddelde tijd het beëindigen van de cabine. 
= gemiddelde tijd om manueel, licht manueel of met de takel draaien van een 
object. 
= Zoektijd en rij- en plaats tijd voor de cabine voor een straalkar 
= gemiddelde tijd voor het inrijden van de geladen kar in de cabine. 
= gemiddelde tijd voor het uitrijden van de geladen kar in de cabine. 
= gemiddelde tijd om materiaal met de heftruck of pompwagen uit de 
wachtlocatie te halen 
= gemiddelde tijd om materiaal met de heftruck of pompwagen in de 
wachtlocatie te zetten. 
= de gemiddelde pareltijd per vierkante meter. 
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T_voorleg = gemiddelde tijd om manueel, licht manueel of met de takel een materiaal 
voor te leggen uit de wachtlocatie op een straalkar. 

T voorbereid 

T_verpak 

= voorbereidingstijd in te schatten door diegene die de job aanneemt of die 
blijkt uit tijdinschatting .. 
= verpaktijd in te schatten door diegene die de job aanneemt of die 
blijkt uit tijdinschatting. 

Machinestralen 
De taken die machinestralen gemeen heeft met parelstralen zijn hetzelfde met voorvoegsel 
MS. Bij de taaktijd voorleggen is er een extra voorleg variant, namelijk 2KA T. Deze variant 
houdt voorleggen middels 2 katten op een kraan in. Voor langere materialen wordt deze 
variant toegepast. 

FRAMES 
MEEN 

= aantal delen op 1 frame ten behoeve van het machinestralen. 
= het aantal strekkende meters van het materiaal. Bijvoorbeeld 3 balken van 6 
meter worden parallel gelegd. Het aantal strekkende meters is dan 6. 

MSTFRAME = taaktijd voor het positioneren van het frame. 
MST _ SPREID= taaktijd voor het positioneren van het materiaal zodat er voldoende ruimte 

tussen de diverse onderdelen ligt. Dit is noodzakelijk voor de 
oppervlaktebehandeling. 

MST _ AFBLAAS = taaktijd voor het afblazen per vierkante meter. 
NFRAMES = aantal frames benodigd voor een job. 
SNELHEID = de ingestelde snelheid van de straalmachine. 

Cabinestralen 
Cabinestralen heeft het voorvoegsel CS. 

CST _ cabop = Opstarttijd van de cabine. 
CST eind = taaktijd voor het beëindigen van de cabine. 
CST_gereed_kar = taaktijd om een kar gereed te zetten. 
CST _ karin = taaktijd binnenrijden van een straalkar. 
CST _ karuit = taaktijd voor het uitrijden van een straalkar. 

Metalliseren 
Metalliseren heeft het voorvoegsel M. 

MT metal = de gemiddelde metalliseertijd per vierkante meter. 
MT _ verplaats = taaktijd voor het verplaatsen van de kar in de cabine. 

Natlakken 
Natlakken hangen heeft het voorvoegsel N en natlakken leggen heeft het voorvoegsel NU. 

NT_hang = taaktijd voor het inhangen van materialen. Heeft 3 varianten: licht, manueel, 
zwaar. 

NT_transport = taaktijd voor het transporteren van de traversen naar de spuitwerkplek. 
NT _ kleurwissel = taaktijd voor het wisselen van een kleur in de spuitinstallatie. 
NT _ verf = de gemiddelde natlak tijd per vierkante meter. 
NT _ opstart = taaktijd voor het opstarten van de spuiter. 
NT_transdroog = taaktijd voor het transporteren van één traverse naar de droogruimte. 

_A_fs_tu_d_e_e_N_e_rs_la_g~B_as_va_n_de_n_D_ri_es ____ -31-____________ --'-7~-5~-=20=0C--'-7 



Strabeko T u / e te<hnlsche untversit"it elndhoven 

NT _ verf aanmaak= taaktijd voor het aanmaken van verf voor een job. Per laag wordt er verf 
aangemaakt. 

Poedercoaten 
PT _ transport 
Poederprimer 
PT_primer 
PT oven 1 
PT oven 2 

= taaktijd voor het transporten van één traverse over de gehele monorail. 
= indicator die aangeeft dat de primerautomaat wordt gebruikt. 
= de ingestelde snelheid van de primerautomaat. 
= droogtijd in de oven na primeren. 
= droogtijd in de oven na poedercoaten. 
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10 Formules en beschrijving activiteiten 
In de volgende paragrafen worden de modelmodules behandeld. 

10. 1 Pare/stralen 
Bij de bewerking parelstralen is de straaltijd afhankelijk van het aantal vierkante meter te 
behandelen oppervlak, de complexiteit van het materiaal, de straaldruk, en de gewenste 
reinheid van bewerking. 

Gewicht bepaalt ten eerste of materiaal manueel op een kar gelegd kan worden of met behulp 
van een takel. Tevens bepaalt het gewicht van het materiaal of het gedraaid dient te worden, 
manueel of buiten de cabine met de takel gedraaid dient te worden. 

De tijdvergelijking luidt dan: 
CT_loc = NTR_E*T_loc; T_loc= 2 minuten 
CT voorbereid = ST*T voorbereid - -
CT_ voorleg= IF(J63="M";00:30;IF(J63="L";00: 10;02:00)); 
=IF(E67=TRUE;NHIJS *T _ voorleg;0) 
CT_kar = T_kar*NKAR; T_kar= 30 sec 
CT_karin = T_karin* NKAR; T_karin = 1 minuut 
CTCIN = NKAR*TCIN; TCIN= 1 minuut 
CT_straal = (IF(B=SA2;T_straal=0.5 minuut), IF(B=SA2.5;T_straal=2.5 minuut), 
IF(B=SA3;T_straal=3.5 minuut))+IF(G=2D eenvoudig;T_straal+0 minuut), 
IF(G=Standaard;T_straal+ 1 minuut), IF(G=3D Standaard;T_straal+2 minuut), 
IF(G=Standaard Complex;T_straal+2 minuut), IF(G=3D Complex;T_straal+3 minuut))+ 
= IF(pareldruk=3 bar;T_straal+5.5 minuut), IF(pareldruk=3.5 bar;T_straal+ 1 minuut), 

IF(pareldruk=SA4;T_straal+0 minuut)))*M 
CT_draai ==IF(J65="M";Data!B55;IF(J65="L";Data!C55;Data!B56)) 
=IF(E72=TRUE;((T_Draai*ST));0) 
T_DC=IF(E72=TRUE;IF(W>35;TCIN+TCUIT+T_karin+T_karuit;0);0) 
CT_DC=IF(E73=TRUE;NKAR*T_DC;0) 
CTCUIT=IF(E74=TRUE;NKAR *TCUIT;0) 
CT_karuit=IF(E75=TRUE;NKAR*T_karuit;0) 
CT_ terugleg = voorleggen 
CT_afblaas = ST*T_afblaas; T_afblaas=30 sec 
CT_loc2 = NTR_E*T_loc2; T_loc2=2 minuten 

Het bovenstaande is gemodelleerd in een Excel tool. Zie bijlage 8 voor verdere definitie van 
de formules. 

10.2 Machinestralen 
Indien er gekozen wordt voor machinestralen dient de machinesnelheid en het aantal 
strekkende meters ingevoerd te worden. Tevens zijn er frames ontwikkeld die 
oppervlaktebehandeling stralen door de machine mogelijk maken in plaats van stralen in de 
cabine. Indien er een frame gebruikt wordt dient aangegeven te worden hoeveel stuks 
materiaal op een frame passen. 
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De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Frame voor leggen 
Voorleggen 

Spreiden 

Stralen 

Afblazen 

Terugleggen 

=IF(E51 =TRUE;MST_frame*NFRAMES;0) 
MST_ voorleg= IF($H$7="2 katten";04:00;02:30) 
=IF(E53=TRUE;NHIJS *MST _ voorleg;0) 
Het aantal hijsen (bepaald door aantal in hijs) vermenigvuldigt met de 
taaktijd per voorleg variant. 
=IF(E54=TRUE;MST _ spreid *ST;0) 
De taaktijd spreiden wordt vermenigvuldigd per stuk. 
MST_straal =VLOOKUP(SNELHEID;AL2:AM8;2;FALSE) 
=IF(E55=TRUE;(M _ EEN+5)*MST _ straal;0) 
De straaltijd is afhankelijk van het aantal strekkende meters materiaal 
plus 5 meter en de ingestelde straalsnelheid. 
=MST afblaas*M 
De taak afblazen wordt gedreven door het aantal vierkante meters die 
afgeblazen dienen te worden. 
Als voorleggen. Deze taak kan tevens het voorleggen voor het 
natlakken inhouden. 

Zie bijlage 8 voor verdere definitie van de formules. 

10.3 Cabinestralen 
Indien er gekozen wordt voor de bewerking cabinestralen, dient de reinheid van de bewerking 
ingevoerd te worden en de manier waarop de materialen voorgelegd en gedraaid worden. 
Voor de varianten van deze taken zie paragraaf 7.3. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt:: 
Gereedzetten kar =IF(E31 =TRUE;NKAR *CST _gereed_ kar; 

Het aantal straalkarren vermenigvuldigt met de taaktijd. 
Voorleggen CST _ voorleg =IF($J$29="M";00:30;IF($J$29="L" ;00: 1 0;IF($J$29="2 

katten";04:00;02:30))) 
=IF(E33=TRUE;NHIJS *CST _ voorleg;0) 
Het aantal hijsen (bepaald door aantal in hijs) vermenigvuldigt met de 
taaktijd per voorleg variant. 

Kar in cabine rijden =IF(E34=TRUE;CST_karin*NKAR;0) 
Het aantal straalkarren vermenigvuldigt met de taaktijd. 

Cabine opstart =IF(E35=TRUE;NKAR*CST_cabop/2;0) 
Het aantal straalkarren vermenigvuldigt met de taaktijd gedeeld door 
twee. Er wordt namelijk aangenomen dat er 2 karren per keer in de 
straalcabine worden gereden. De tijd dient dus gedeeld te worden. 

Straaltijd CST_straal=IF(E36=TRUE;VLOOKUP(B;$AJ$2:$AK$3;2; 
FALSE);0) +IF(E36=TRUE;VLOOKUP(D10;$U$2:$V$3;2; 
FALSE);0) 
=IF(E36=TRUE;M*CST straal;0) 
De straaltijd wordt bepaald door de materiaalcomplexiteiten en de mate 
van bewerking. Door het invoeren of instellen van het jobcosting 
model wordt de juiste taaktijd gekozen. Deze taaktijd wordt 
vermenigvuldigd met het aantal vierkante meters. 

Draaien CST_draai=IF(E37=TRUE;VLOOKUP(H28;$AZ$2:$BA$4; 
2;F ALSE);0) 
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CST_draai = indien L: 00:10, M: 00:30, anders 02:00. 
=IF(E37=TRUE;((CST_draai*ST));0) 
De draaitijd wordt bepaald door de variant draaien en de taaktijd per 
stuk. 
CST_draai_uit =IF(E38=TRUE;IF(W>35;CST_cabop/2+CST_karin+ 
CST _ karuit +CST _ eind/2;0);0) 
=IF(E38=TRUE;NKAR *CST _ draai_ uit;0) 
Indien er buiten de cabine gedraaid dient te worden omdat de 
materialen met een takel gedraaid moeten worden, wordt een kar in en 
uit en de opstart en einde van de cabine taaktijden opgeteld bij de taak 
draaien. Deze taaktijd wordt vermenigvuldigd met het aantal 
straalkarren. 
=IF(E39=TRUE;NKAR *CST _ eind/2;0) 
=IF(E40=TRUE;NKAR *CST _ karuit;0) 
Als voorleggen 
=IF(E42=TRUE;M*CST_afblaas;0) 
De taak afblazen wordt gedreven door het aantal vierkante meters die 
afgeblazen dienen te worden. 

Zie bijlage 8 voor verdere definitie van de formules. 

10.4 Metalliseren 
Indien er gekozen wordt voor de bewerking metalliseren hoeven geen verdere 
procesvariabelen ingevoerd te worden. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Verplaatsen kar =MT _ verplaats*NKAR 
Opstarten cabine =NKAR *MT _ cabop 
Metalliseren MT_Metal=IF(E89=TRUE;VLOOKUP(G;Ul:V4;2;FALSE;0) 

=IF(E89=TRUE;M*MT _ metal;0) 
Draaien als bij draaien bij cabinestralen 
Cabine eind =IF(E92=TRUE;NKAR *MT _ cabeind;0) 
Kar uitrijden =IF(E93=TRUE;NKAR *MT _ karuit;0) 
Zie bijlage 8 voor verdere definitie van de formules. 

10.5 Natlakken hangen 
Indien er gekozen wordt voor de bewerking natlakken hangen dient bepaald te worden 
hoeveel lagen er gespoten dienen te worden en hoeveel traversen er gebruikt worden. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Inhangen NT _ hang=IF($J$101 ="M";00:30;IF($J$101="L" ;00:10;02;00)) 

=IF(El0l =TRUE;ST*NT_hang;0) 
Het aantal stuks vermenigvuldigt met de taaktijd per inhang variant. 

Transport traverse =IF(E102=TRUE;NT_transport*NTRA VERSE;0) 
Per traverse bestaat er een taaktijd om de traverse te transporteren. 

Kleurwissel =IF(El 03=TRUE;NT _ kleurwissel;0) 
Indien een kleurwissel noodzakelijk is wordt deze tijd opgeteld bij de 
andere taaktijden. 

Aanmaken verf =IF(E 104=TRUE;NT _ verf*NLAAG;0) 

~A~fs~tu~d~ee=rv~e=r~s=la..,_q ~B=a~s ~va=n~d=e~n~D=r~ie=s ___ - 35 ----------------'7--5~-=2=00=--'--7 



Strabeko TU / e technlsd,t:unrttr11teittfnd~ 

Per laag wordt er een hoeveelheid verf aangemaakt. De taaktijd is de 
taaktijd maal het aantal lagen. 

Opstarten spuiter =IF(E 105=TRUE;((NT _ opstart*NLAAG));0) 
Per laag start de spuiter met de taak opstarten van het spuiten. 

Aflblazen =IF(E106=TRUE;M*NT_afblaas) 
Primeren/natlakken NT_Natlak =IF(E107=TRUE;VLOOKUP(G;AQ2:AR4;2;FALSE);0) 

=IF(E107=TRUE;M*NT_natlak*NLAAG) 
De spuittijd per meter wordt bepaald door de materiaalcomplexiteiten. 
De spuittijd wordt vermenigvuldigd met het aantal vierkante meters en 
het aantal lagen. 

Transport drogen =IF(E108=TRUE;NTRA VERSE*NT_transdroog*NLAAG;0) 
Per traverse bestaat er een transporttijd om de traverse naar een 
droogruimte te transporteren. 

Uithangen Als inhangen 
Zie bijlage 8 voor verdere definitie van de formules. 

10. 6 Natlakken leggen 
Indien er gekozen wordt voor de bewerking natlakken leggen dient bepaald te worden hoeveel 
lagen er gespoten dienen te worden en hoe de materialen gedraaid worden. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Voorleggen NUT_voorleg =IF($H$115="M";00:30;IF($H$115="L"; 00:10; 

IF($H$115="2 katten"; 04:00; 02:00))) 

Spreiden 

Kleurwissel 
Aanmaken verf 
Opstarten spuiter 
Afblazen 

=IF(El 18=TRUE;NHIJS*NUT_ voorleg;0) 
Het aantal hijsen (bepaald door aantal in hijs) vermenigvuldigt met de 
taaktijd per voorleg variant. 
=IF(El 19=TRUE;NUT_spreid*ST;0) 
De materialen dienen gepositioneerd te worden op de schragen om ze 
zodoende goed te kunnen spuiten en draaien. Deze taaktijd wordt 
vermenigvuldigd met het aantal stuks. 
=IF(E120=TRUE;NUT_kleurwissel;0) 
=IF(E 121 =TRUE;NUT _ verfaanmaak*NLAAG 1 ;0) 
=IF(E122=TRUE;((NUT_start*NLAAG1));0) 
=IF(E123=TRUE;NUT_afblaas*M;0) 

Primeren/natlakken NUT_natlak=IF(E124=TRUE;VLOOKUP(G;AS2:AT4;2;FALSE);0) 
=IF(El 24=TRUE;M*NUT _natlak*NLAAG 1 ;0) 

Draaien NUT_draai=IF(Jl 15="M";00:30;IF(Jl 15="L";00: 10;02:00)) 
=IF(E 125=TRUE;ST*NUT _ draai;0) 

Terugleggen Als voorleggen. 
Zie bijlage 8 voor verdere definitie van de formules. 

10. 7 Poedercoaten 
Indien er gekozen wordt voor de bewerking poedercoaten dient bepaald te worden hoeveel 
lagen er gepoederd dienen te worden en hoeveel traversen er gebruikt worden. Tevens dient er 
aangegeven te worden welke werkplek er gebruikt wordt voor het primeren. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Inhangen PT _ hang=IF(H90="M" ;00:30;IF(H90="L" ;00: 10;02:00)) 
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Strabeko 

Afblazen 
Transport traversen 
Primeren 

Oven na primeren 
Kleurwissel 
Poederen 

Oven na poederen 
Uithangen 

TU / e ttchnlsdle universltett,in~n 

=IF(E135=TRUE;ST*PT_hang;0) 
=IF(E136=TRUE;PT_afblaas*M;0) 
=IF(E137=TRUE;NTRA VERSEP*PT_transport;0) 
PT_primer=IF(E138=TRUE;VLOOKUP(PoederPrimer 
;AU2:AV3 ;2;FALSE);0) 
=IF(E138=TRUE;PT_primer*M;0) 
=IF(E139=TRUE;((PT_ovenl *NTRA VERSEP/6));0) 
=IF(E140=TRUE;PT_kleurwissel;0) 
=IF(E 141 =TRUE;PT _poeder*M*(NLAAGP);0) 
PT_poeder=IF(E141=TRUE;VLOOKUP(G;BE2:BF4;2;FALSE);0) 
=IF(E 142=TRUE;NTRA VERSEP*PT _ oven2/6;0) 
Als inhangen 

10.8 Laden en lossen 
Bij het laden en lossen dient men aan te geven of de heftruck of de takel wordt gebruikt bij 
het laden en lossen. 

De tijdvergelijkingen zijn als volgt: 
Laden en lossen =IF(E151 =TRUE;VLOOKUP(KTR_e;AW2:AX3 ;2;FALSE);0) 

=IF(E151=TRUE;(T_los*NTR_E*2)+10:00;0) 
Deze laatste minuten is een inschatting van de tijd dat de papieren met de chauffeur worden 
afgehandeld. 

10.9 Klantspecifieke taken 
Voorbereiden 

Extra taken 

Verpakken 

=IF(E 134=TRUE;ST*PT _ voorbereid;0) 
Indien er voorbereidende taken vereist of gevraagd zijn dienen deze 
ingeschat te worden door het management. Er wordt aangenomen dat 
deze voorbereidtijd per stuk is. 
=IF((El 44=TRUE);PT _ extra;0) 
Alle extra taken die niet gemodelleerd zijn kunnen hier gemodelleerd 
worden. Enkel de totaaltijd ingeschat door het management wordt 
meegenomen in de totaaltijd van de job. 
=IF((El 45=TRUE);NTR _ E*PT _ verpak;0) 
Verpakken is een klantspecifieke taak waar ook de taaktijd ingeschat 
dient te worden door het management. Verpakken als taaktijd kan 
gedreven worden door tijd per stuk op tijd per transporteenheid. 
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