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Bijlage A Organigram van Ter Hoeven (huidige situatie) 

In deze bijlage is de organisatiestructuur van Ter Hoeven in de vorm van een organigram opgenomen, 
zoals die geldt per 1 november 1998. Het organigram is gebaseerd op het document 
'organisatieschema' dat intern bij Ter Hoeven wordt gebruikt. Op enkele plaatsen is het organigram 
functioneel aangepast, zodat de organieke structuur overblijft. Dit is de structuur van de afdelingen 
van de organisatie en dus niet de personele structuur. 
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Bijlage B Beschrijving van de geselecteerde microkosmosproducten 

In deze bijlage volgt een kwalitatieve beschrijving van de geselecteerde microkosmosproducten. 
Hierbij wordt er ingegaan wat voor soort en enkele specifieke eigenschappen van de verven. 

Allereerst is gekozen voor een aantal producten uit de S2U-productenlijn. S2U Gloss is een · 
luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten. S2U Solid Gloss is een snel doordrogende high solid 
verf, ook voor binnen en buiten. Sigma S2U Primer is de luchtdrogende grondlakverf uit de S2U serie 
en S2U Satin is de zijdeglanzende variant. Naast gewoon wit kunnen met vier basisverven (basis L 
voor de lichte kleuren, Z voor de zware/donkere kleuren, B voor blauw en Y voor geel) door 
toevoeging van kleurenpasta's alle denkbare kleuren gemengd warden met behulp van de zogeheten 
dispensers. 
Daarnaast is gekozen voor producten uit de schakelverflijn . Dit is een luchtdrogende grand- en 
afschilderverf; in de wintermaanden wordt deze verf vervangen door een luchtdrogende 
doorwerkverfvariant, genaamd Schakelverf Continu. 
Vervolgens de Sigmulto-lijn; dit betreft naadloze meerkleurige wandafwerkingproducten. Naast de 
oorspronkelijke versie (Sigmulto Original) zijn er ook twee andere producten op de markt gebracht. 
Deze producten zijn Sigmulto Expression en Sigmulto Evolution en kunnen gebruikt warden voor 
speciale structuren en kleureffecten. 
Sigmafa9ade Topcoat behoort ook tot de gekozen producten. Het betreft een waterverdunbare coating 
voor binnen en buiten, die voornamelijk wordt gebruikt op grate egale oppervlakken. Het is vaak een 
projectgebonden verf, welke voorgeschreven kan warden in het bestek dat de schilder ontvangt. 
Sigmadur tenslotte is een high-build tweecomponentenlak die uitsluitend op specifieke dispensers 
gemengd kan warden. Deze dispensers staan in een aantal Sigma Service Centers die 
gespecialiseerd zijn in staalproducten. 

--Vedined 
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Bijlage C Microkosmos verantwoording 

In de onderstaande tabel wordt de verantwoording van de keuze van de microkosmosproducten 
weergegeven. Eerst zijn de criteria per product opgesteld die voor het onderzoek relevant zijn . 
Vervolgens zijn daar per criterium representatieve productgroepen bij gekozen. Zo toont elke gekozen 
productgroep enkele interessante kenmerken die samen representatief zijn voor de tota1e· 
goederenstroom door de keten. Deze kenmerken zijn in de tabel vet en cursief gedrukt. 

Criteria / product S2U Sch SchC Sgm FaTc Sdur 

1. Volume Hoog Midden Laag Hoog Midden Laag 
2. Fase PLC B B A/8 AIB B B 
3. Product informatie Laag Laag Midden Midden Laag Midden 
4. Dispenser Ja Ja Ja Nee Ja Nee 
5. Projectgebonden Nee Nee Nee Ja Ja Ja 
6. Seizoensgebonden Nee Ja Ja Nee Ja Nee 
7. Oak DHZ Ja Ja Ja Nee Nee Nee 
8. # producten Hoag Laag Laag Hoag Laag Laag 
9. # in microkosmos 10 4 2 3* 2 1 
10. Opmerkingen Winter hoofd-

Product groepen 

Hieronder volgt de nadere uitleg van de criteria met daarbij de invulmogelijkheden: 

Volume 

Fase PLC 

Productinformatie 

Dispenser 

Projectgebonden 

Seizoensgebonden 

Ook DHZ 

# producten 

# in microkosmos 

----Vedined 

Het totaal aantal verkochte eenheden bij Sigma Coatings, het begin van de 
keten. 
Hoag = relatief veel; Midden = gemiddeld; Laag = relatief weinig 

De fase van de Product Life Cycle (PLC) waarin het product zich bevindt. 
A = nieuw product; B = volwassen; C = einde levenscyclus 

De mate van bekendheid van technische - en gebruikeraspecten van de 
producten (en dus niet de logistieke aspecten). 
Laag = aspecten bekend; Midden = gedeeltelijk bekend; Hoag = aspecten onbekend 

Kan het product op een Sigma dispenser gemaakt worden of meet het 
compleet besteld warden bij Sigma Coatings. 
Ja = mengen op dispenser; Nee = compleet bestellen 

Er lijken verstoringen op te treden door grote afname die veroorzaakt wordt 
door projectbestellingen. 
Ja = van toepassing; Nee = niet van toepassing 

Het afnamepatroon is seizoensafhankelijk. 
Ja = dit is het geval; Nee = dit is niet het geval 

Worden de producten ook in de DHZ markt afgezet of zijn het specifieke 
producten voor de professionele markt? 
Ja = ook afgezet via DHZ-markt; Nee = Alleen voor de professionele markt 

lndicatie van het aantal productsoorten binnen een productgroep. 
Hoag = er zijn relatief veel productsoorten; Laag = er zijn relatief weinig productsoorten 

Het aantal producten van een productgroep dat is opgenomen in de 
microkosmos. 
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Bijlage D Goederenstroom 

In deze bijlage wordt in detail ingegaan op de goederenstromen binnen de twee schakels, namelijk de 
groothandel en het schildersbedrijf. Ook de tijdsduur van de verschillende activite iten in het proces 
worden hierin weergegeven. Deze tijdsduur is gebaseerd op de duur van de activiteiten voor een 
pallet, behalve voor het mengproces is de tijdsduur per eenheid product gegeven. 
De processen en bijbehorende tijdsduren bij de groothandel zijn gebaseerd op de situatie bij Ter 
Hoeven. 
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Bijlage E Kwalitatieve beschrijving van de orderstroom bij Ter Hoeven 

In deze bijlage wordt er een kwalitatieve beschrijving gegeven van de orderstroom bij Ter Hoeven. De 
beschrijving is gegeven op afdelingsniveau. Opmerking hierbij is dat de retourstromen buiten de 
kwalitatieve beschrijving gelaten is. 

Ve,tegenwoordiger 

Tijdens de bezoeken van de vertegenwoordiger aan de afnemers is het voor de schildersbedrijven 
mogelijk om bestellingen bij de vertegenwoordiger te plaatsen. Naar gelang wat voor soort order het 
is , wordt de order intern weer door gespeeld naar het Service Center, Verkoop Binnendienst of 
Calculatie. 

Ba/ie 
Bestellingen komen hier per telefoon, per fax of aan de balie binnen. Na opname van de bestelling 
wordt er beslist of de order bij het Service Center verwerkt wordt of via het Magazijn verwerkt meet 
warden. Orders met veel pakproducten warden meestal via Verkoop Binnendienst naar het Magazijn 
doorgespeeld, tenzij de klant aan de balie er direct om verlegen zit. De balie bevindt zich in het 
Service Center en wordt door hetzelfde personeel als het Service Center bedient. 

Service Center 
Nadat de order ontvangen is , warden de producten verwerkt en verzameld en wordt de order 
uiteindelijk compleet gemaakt voor verzending . Na gereedmelding van de order wordt de order in de 
computer ingevoerd. Is de bestelling door de klant fysiek aan de balie geplaatst of wordt de bestelling 
door de klant zelf afgehaald dan blijven de producten in het Service Center liggen totdat deze 
afgehaald warden. Moet een bestelling bezorgd warden dan wordt de bestelling met de order in het 
Magazijn gezet totdat het door de orderpickers, eventueel gecombineerd met andere orderregels, 
gepickt wordt. 

Bij bestellingen van producten die niet op voorraad warden gehouden, warden de producten door het 
Service Center direct of via afdeling lnkoop bij de leverancier besteld. 
Orders, die bij en door het Service Center verwerkt zijn , warden door een medewerker van Calculatie 
gecontroleerd. 

Verkoop Binnendienst 
Bestellingen kunnen bij Verkoop Binnendienst telefonisch, per fax, per EDI of via vertegenwoordiger 
geplaatst warden. Een bestelling wordt door een medewerker van Verkoop Binnendienst handmatig 
opgenomen of direct in de computer verwerkt. Voor verfproducten , die gemengd dienen te warden, 
wordt een interne bon Service Center ingevuld en ender de deur door naar het Service Center 
geschoven . In de andere situaties warden de producten in het computersysteem verwerkt en 
automatisch doorgestuurd naar het Magazijn . De ingevoerde producten van een order komen bij het 
Magazijn als pickorder op volgorde van picklocatie uitgerold. 
Alie bij de Verkoop Binnendienst verwerkte bestellingen worden gecontroleerd. Van de ingevoerde 
bestellingen wordt automatisch een controlebon gemaakt. De controlebon wordt vervolgens door een 
medewerker van Verkoop Binnendienst gecontroleerd met de handmatige opgenomen bestelling. 
Bestellingen voor producten die niet op voorraad warden gehouden , warden doorgespeeld naar de 
afdeling lnkoop . 

.......___ 
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lnkoop 

Hier komen de orders binnen van producten die niet op voorraad zijn en besteld dienen te warden . De 
afdeling bestelt de producten vervolgens bij de leverancier. Nadat de producten bij Expeditie zijn 
binnengekomen warden ze bij afdeling lnkoop aangemeld. Deze speelt de order weer door naar de 
afdeling, het Service Center of Verkoop Binnendienst, die de opdracht geplaatst heeft. De betreffende 
afdeling handelt de order verder af en geeft de Expeditie de opdracht om de producten intern of extern 
te bezorgen. 

Magazijn 

Bij het Magazijn komen orders via Verkoop Binnendienst en het Service Center binnen. Nadat deze 
verzameld zijn, worden de orders gecontroleerd, verpakt en klaargemaakt voor zending. Eventuele 
mutaties, veroorzaakt door afwezigheid van de betreffende producten, worden op de pickorder 
aangegeven. Deze mutaties worden door de administratie van het Magazijn op de uiteindelijke pakbon 
verwerkt, alvorens de order verstuurd wordt. Deze ordermutaties warden door Verkoop Binnendienst 
nog een keer gecontroleerd en eventueel na overleg met de klant een nieuwe order voor opgesteld 
en/of bij de leverancier besteld. 
De uiteindelijke verzending wordt door afdeling de expeditie verzorgd. 

Expeditie 

Bij afdeling Expeditie komen verzendklare orders binnen die naar de klanten vervoerd dienen te 
worden. De verzendingen worden begeleid met een pakbon, die afgetekend dienen te worden door de 
ontvanger van de verzending. 
Afdeling Expeditie heeft ook als taak de bestelde producten in ontvangst te nemen. Een bestelling 
wordt aan de hand van de meegeleverde pakbon gecontroleerd, waarna het intern verwerkt wordt. 

--Vedined 
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Bijlage F Resultaten enquete 

F. 1 Onderzoeksopzet 

Voor te beginnen met het opstellen van de definitieve enquete is er een vragenlijst ontworpen met 
daarin de verwerkte aspecten behorende bij de probleemstellingen. Deze vragenlijst is gebruikt als· 
richtl ijn voor interviews bij twee schildersbedrijven. Aan de hand van de antwoorden en reacties op 
deze interviews is de defin itieve enquetelijst opgesteld die zo volledig mogelijk de probleemgebieden 
afdekt. 
Daartoe is een steekproef gehouden onder 120 schildersbedrijven van de totaal 850 
schildersbedrijven van Ter Hoeven. De steekproefgrootte van 120 (10 % van 850 = 85 met een 
respons van 70 % maakt dit een steekproefgrootte van 85 / 0,7 = 121 ; afgerond 120) 
schildersbedrijven achtten wij groat genoeg om een goed beeld van de totale populatie van de 
schildersbedrijven van Ter Hoeven te verkrijgen . De 120 schildersbedrijven zijn volgens een 
verhouding verdeeld over de drie te onderzoeken regio's. De verhouding wordt verkregen door het 
aantal schildersbedrijven in een regio te delen door de totale populatie schildersbedrijven. 
Bij de opzet van de enquete is de steekproef onder de afnemers ingedeeld naar grootte (aantal 
werkzame schilders; omzetgrootte) en regio (afname bij Service Center in regio) . In Tabel F.1 warden 
de aantallen van de geenqueteerde afnemers naar grootte en regio weergegeven. 

Tabel F.1 lndeling van het aantal geenqueteerde afnemers naar grootte en regio 

Apeldoorn Deventer Ede Totaal 

Klein/ ambachtelijk 22 20 16 58 
Middelgroot 14 10 8 32 
Groot 7 5 3 15 
Combinatie 7 5 3 15 

Totaal 50 40 30 120 

Na het ontvangen van de respons op de enquete wordt getracht de lijsten aan de hand van het 
antwoord op vraag 38 (hier werd de mogelijkheid geboden om de bedrijfsnaam kenbaar te maken) in 
te delen naar grootte en naar regio, zoals die in Tabel F.1 vermeld staan. Bij de verwerking van de 
resultaten kan gezocht warden naar karakteristieken van de betreffende probleemgebieden per groep. 
Uit de antwoorden zal ook informatie gehaald warden betreffende de totale populatie, zoals 
gemiddelde voorraadhoogte, afname in percentage van de omzet bij Ter Hoeven, 
leverbetrouwbaarheid van Ter Hoeven en de behoefte aan productinformatie. Aan deze resultaten 
warden vervolgens conclusies verbonden betreffende de bovenstaande probleemgebieden. De 
resu ltaten zullen ook verwerkt warden met betrekking tot de logistieke kenmerken tussen de 
groothandel en haar schildersbedrijven, en onderzoeksgebieden in het COLOR-project. 

Bij de verwerking van de ontvangen enquetes is gebruikt gemaakt van het computerprogramma SPSS 
8.0 voor Windows 95 & NT ([Vocht, 1997]). Dit is een veelgebruikt pakket voor het uitvoeren van 
statistische analyses. De hierna genoemde gegevens en analyses zijn gebaseerd op de verwerking 
door middel van dit programma van de enquetes. Met het programma is er ook een indeling van de 
meegewerkte schildersbedrijven naar omzetgrootte en regio gemaakt. Deze indeling van de 
schildersbedrijven , die hebben meegewerkt, is in de volgende Tabel F.2 opgenomen. 

Aangezien het onderzoek plaatsvindt op het gebied van operationele logistiek tussen de groothandel 
en de schildersbedrijven, zullen er aan de hand van de enquete enkele kenmerken van de 

---Vedined 
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schildersbedrijven in kaart gebracht warden . Daarnaast zal er gezacht worden naar interessante 
karakteristieken op logistieke gebied waar groepen afnemers gedefinieerd kunnen warden. 

Tabel F.2 lndeling van het aantal afnemers naar omzetgrootte en regio 

Omzetgrootte Apeldoorn Deventer Ede Totaal 

0-100.000 2 0 1 3 
100.000-500.000 10 3 7 20 
500.000-1 .000.000 14 7 2 23 
1.000 000-5 .000.000 18 7 7 32 
5.000.000 1 3 0 4 

Totaal 45 20 17 82 

F. 2 Resultaten 

Algemeen 

Van de 120 verstuurde enquetes zijn er in tataal 73 ingevulde enquetes ontvangen. Hiermee is een 
respans percentage van 61 % gehaald. Dit is zeer pasitief te naemen. 
De graep afnemers die minder dan 20% van de tatale inkoop van verfpraducten afnemen bij Ter 
Hoeven wardt niet representatief geacht en wardt bij de verdere verwerking van de enquete 
achterwege gelaten . 

Doordat bijna 30% van de beantwaorde enquetes anoniem zijn ingestuurd, is de gehanteerde indeling 
van Tabel F.1 niet haalbaar. Hierdoor zal getracht worden op basis van de eerste twee vragen tot een 
soort gelijke indeling te komen, zoals die wordt weergegeven in Tabel F.1. 
De groepen afnemers met een omzetgrootte van 0-100.000 en >5.000.000 gulden zijn klein en is het 
niet magelijk om aan deze groepen conclusies te verbinden. Deze kunnen eventueel bij de 
aanliggende groepen toegevoegd worden om tot representatieve groepen te komen. Hieruit volgt de in 
Tabel F.3 weergegeven indel ing van afnemers. 

Tabel F.3 lndeling van afnemers naar omzetgrootte en naar regio na samenvoeging 

Omzetgrootte Apeldoorn Deventer Ede Totaal 

0-500.000 -11 2 7 20 
500.000-1.000.000 12 5 1 18 
1.000.000-> 5.000.000 19 8 5 32 

Totaal 42 15 13 70 

Doordat bij regio Deventer de amzetgroottegroep van 0-500.000 gulden een respons van 2 is en bij 
regio Ede in de omzetgroottegroep van 500.000-1 .000.000 gulden een respons van 1 is, is het niet 
relevant om de resultaten per regio te gaan vergelijken . Hierdoor wordt er afgeweken van de opzet, 
zoals die is gegeven in Tabel F.1. De uitkomsten van de vragen zullen als totalen weergegeven 
worden en behandeld worden. 

De afnemers houden zich meer met onderhaudswerkzaamheden bezig dan met 
nieuwbouwwerkzaamheden. 
De afnemers nemen over het algemeen hun verfproducten af bij meerdere groothandels. 
De verfkosten bedragen gemiddeld 14% van de totale omzet 

-.... 
Vedined 
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Voorraad 

Uit de enquete blijkt dat bij ongeveer 34% van de afnemers een dispenser aanwezig is. Hierbij dient 
wel een onderscheid gemaakt te worden tussen de combinatiebedrijven en de schildersbedrijven. 
Nagenoeg bij alle combinatiebedrijven is er een dispenser aanwezig. Na analyse van de 
schildersbedrijven blijkt dat bij ongeveer 17% van de bedrijven een dispenser aanwezig is. 
Bij bedrijven waar verfproducten op voorraad warden gehouden liggen voornamelijk muurverven en · 
grondverven op voorraad. Door te kijken naar het aantal afnemers die deze vraag hebben ingevuld 
blijkt dat ongeveer 82% van de afnemers verfproducten op voorraad houden. 
De meest genoemde reden voor het op voorraad houden van verfproducten is om de voortgang van 
de werken te waarborgen. 
Gemiddeld liggen de verfproducten ongeveer 200 dagen op voorraad. Dit komt voornamelijk door de 
restanten van de werken. 
Bij vier geenqueteerde afnemers is een geautomatiseerde voorraadbeheersingssysteem aanwezig. 
De vier genoemde voorraadbeheersingssysteem zijn: 

• Admicom bij enquetenummer 16 (anoniem) 

• ADFAST bij afnemer Wissink (regio Deventer). 
• VAK-IN computer VAK bij afnemer Boerstoel (regio Deventer) 

• TOPMAN bij afnemer Rennes (regio Ede) 

Na verdere analyse bij Wissink bleek ADFAST geen voorraadbeheersingssysteem te zijn maar een 
administratieve verwerkingsprogramma. Dit kan voor de resterende afnemers oak gelden, waardoor 
de vertrouwelijkheid van de gegeven antwoorden op deze vraag klein is. 

Bestelproces 

Bij veel bedrijven kan er decentraal besteld warden, zowel door de schilder als door de 
werkvoorbereider. Voor beide geldt dat ze bij 1/3 van de afnemers bevoegd zijn tot het bestellen van 
de verfproducten . 
De bestelhoeveelheid bepaald op basis van schatting komt ender de afnemers vaker voor (bij 67% 
van de afnemers) dan bestelhoeveelheid bepaald op basis van calculatie (bij 46% van de afnemers). 
De afnemers plaatsen relatief vaak bestelling bij Ter Hoeven, namelijk ongeveer door 60% van de 
afnemers wordt er vaker besteld dan 3 keer per week. 
Bestellingen warden door de afnemers voornamelijk telefonisch en aan de balie geplaatst, 
respectievelijk 68% en 57% van de afnemers. 
In de meeste gevallen (ongeveer 52%) wordt er 1 tot 2 dagen voor aanvang van een werk de 
benodigde verfproducten besteld. 
In veruit van de meeste gevallen (ongeveer 64%) wordt voor een weekbehoefte van verfproducten 
besteld. 
Het gedrag van de afnemers is redelijk gevoelig voor acties. 

Leverproces 

Ongeveer 95% van de verfproducten kan Ter Hoeven direct uit voorraad leveren. 
lets minder dan de helft van de geenqueteerde afnemers laat in de meeste gevallen de verfproducten 
bezorgen , ongeveer 36% van de afnemers laat 95-100% van de gevallen de verfproducten bezorgen, 
en de andere helft van de geenqueteerde afnemers haalt zelf de verfproducten af, m.u.v. van 
bulkbestellingen. Bij afhalen van de bestellingen is de spreiding grater dan bij bezorgen van de 

--.... 
Vedined 
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verfproducten, namelijk 21% van de afnemers haalt 60 tot 95% van de gevallen de verfproducten zelf 
af en ongeveer 23% van de afnemers haalt 95 tot 100% van de gevallen de verfproducten. 
In veruit van de meeste gevallen warden de verfproducten centraal geleverd. 
De meeste afnemers maken geen gebruik van de nieuwe, ingestelde 11-uur Service. 
De perceptie, betreffende de leverkwaliteit van Ter Hoeven, van de afnemers ligt rand de 96%. 
De leverbetrouwbaarheid van Ter Hoeven wordt door de afnemers ervaren als ongeveer 96%. 
Nalevering van de verfproducten vindt weinig plaats en gebeurt over het algemeen goed. 
Gezien de spreiding van de antwoorden bij het plaatsen van spoedorders kan gesteld warden dat er 
wel wat spoedorders geplaatst warden. 

Tevredenheid 

Gezien de bestelmogelijkheden bij Ter Hoeven is ongeveer 87% van de afnemers hier tevreden over. 
Betreffende de leverkwaliteit is ongeveer 84% van de afnemers tevreden. Ongeveer 82% van de 
afnemers is tevreden over de leverbetrouwbaarheid van Ter Hoeven. Over de afhandeling van de 
spoedorders is ongeveer 74% van de afnemers tevreden over. De afnemers zijn het minst tevreden 
over de informatievoorziening betreffende de verfproducten door Ter Hoeven. Hiervan blijkt dat 
ongeveer 71% van de afnemers tevreden over zijn . 

----Vedined 
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Bijlage G Overzicht van de schildersbedrijven 

Door verschillende selectiecriteria te verbinden aan de geenqueteerde afnemers, zijn de volgende 
interessante schildersbedrijven naar voren gekomen, zie hiervoor de onderstaande tabel. De 
gegevens die in de tabel zijn opgenomen hebben betrekking op het jaar 1997. Deze bedrijven zijn met 
Willem de Weerd , hoofd Verkoop professioneel van Ter Hoeven, besproken om tot een definitieve 
selectie te komen . Er is gekozen voor schildersbedrijf 1 omdat dit een vooruitstrevende 
schildersbedrijf is en meerdere vestigingen heeft. Voor schildersbedrijf 3 is gekozen omdat dit meer 
een familiebedrijf en er een voorraadbeheersingssyteem aanwezig is. En als tussenvorm is er 
gekozen voor schildersbedrijf 2. De schildersbedrijven 4 en 5 zijn als reserves voor het uitvallen van 1 
van de drie schildersbedrijven geselecteerd. 

Selectiecriteria Schildersbedrijf 1 Schildersbedrijf 2 Schildersbedrijf 3 Schildersbedrijf 4 Schildersbedrijf 5 

Vestiging Apeldoom Apeldoorn Holten Ermelo Ede 
Aantal schilders 10-25 30 10-25 10-25 25-50 
Dispenser aanwezig Nee Nee Ja Nee Nee 
Bevoegdheid tot Werkvoorbereider/ Calculator Wim, Jan, Bert en Directie Schilder/ 
bestellen Calculator Hans werkvoorbereider 

Hoe vaak bestellen Elke dag Elke,clag Elkedag 3-5 keer per week Elke dag/ 3-5 keer-
per week 

De mate van planning Schatting/ Calculatie/ Calculatie Schatting Calculatie Basis van calculalie 

Behoefte 
Order plaatsen Fax Fax Telefonisch/ Per fax Telefonisch/ aan de Fax/ aan de balie 

en aan de balie balie 
Vooraanvang 1-2 dagen 1-2 dagen 1-2 dagen 1-2, 2-5 dagen 1-2 werkdagen 

Voorhoeveeldagen Een dag Eenweek Eenweek Eenweek Eenweek 

Leverproces 95-1 00% bezorgen 90% bezorgen 0-5 % bezorgen 95-1 00% bezorgen 0-5% bezorgen 

Decentraal leveren 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 

Bijzonderheden Meerder vestigingen Al een interview meer Voorraadbeheer-

geweest singssysteem ADFAS 
4 aanwezig. 

De selectiecriteria voor de eerste selectie van een ongestructureerde schildersbedrijf waren : 

• Afname bij Ter Hoeven groter dan 40% van de totale inkoop van verfproducten; 

• Meer dan 10 werkzame schilders; 

• Bevoegdheid tot bestellen van verfproducten bij schilder of werkvoorbereider; 
• Minder dan 60% van de verfproducten worden bezorgd; 

• De verfproducten worden elke dag of 3-5 keer per week besteld ; 

• De verfproducten worden op de eerste dag of 1-2 dagen voor aanvang besteld ; 

• Er wordt voor een dag of een week vooruit besteld. 

Een andere selectie, een meer gestructureerde schildersbedrijf, was met dezelfde selectiecriteria , 
alleen nu werd er gezocht naar afnemers die meer dan 60% van hun verfproducten lieten bezorgen . 

........._ 

Vedined 
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Bijlage H Organisatiestructuren van de geselecteerde schildersbedrijven 

Hier wordt een beschrijving gegeven van de organisatiestructuren en de activiteiten behorende bij de 
afdelingen van de geselecteerde schildersbedrijven, zoals die waren in het jaar 1998. 

Schildersbedrijf 1: 

Organisatiestructuur: 
Oirecteur 

I Stat I I 

Bedrijfsleider Hoofduitvoerder Bedrijfsleider 
Barchem Apeldoorn Amersfoort 

6 I Schilders 201 

Activiteiten per afdeling: 

Directie (D) Cal/ Werkv en lnkoop (CWl) Secretariaat (Se) Personeelszaken (P) 
'Directie' Calculatie Betaling Salarissen 
Opname offerte Voorbereiden werk Uurregistratie Beoordelingsgesprekken 
Offerte afhandeling Magazijnbeheer Nacalculalie Contracten 
Bezoeken werken Bestellen (In) • Facturering Personeelsadministratie 
Planning Bestellen producten (Ex) • Telefoon 
Personeel Ontvangst bestelling • Algemene adm. 
Acquisilie Opname werken 
Relatiebeheer lnkoop (onderhandelingen) 

Boekhouding (B) Hoofduitvoerder (H) Schilder (Sch) 
Cijfers continue Bezorgen (In) (controle en voortgang werk) • Bestellen (In) • 

Voorbereiden werk Afhalen (In) • 
Applicatie Applicatie 
Opname werk 

• De act1v1te1ten welke relevant z1Jn voor het onderzoek. 
(Ex) Activite iten die (extern) buiten het schildersbedrijf plaatsvinden. 
(In) Activiteiten die (intern) bij het schildersbedrijf plaatsvinden. 

--...._ 

Vedined 
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Schildersbedrijf 2: 

0 rgan isatiestructu u r: 

Activiteiten per afdeling: 

Directie (0) 
'Directie'. 
Opname 
Offerte afhandeling 
Planning 
Personeel 
Acquisitie 
Relatiebeheer .··· 

Projectleider (Pl) 
Bezorgen (In)* 
Voorbereiden werk 
Opnamewerk 

lnkoop 

Calculator/ 
werkvoorbereider 

Directie 

Bedrijfsleider 

Houtrenovatie 

Uitvoerend 
medewerkers 

Calculator/ werkvoorbereider (Cale) 
Calculatie 
Voorbereiden werk 
Magazijnbeheer 
Bestellen (In)• 
Bestellen producten (Ex) * 
Ontvangst bestelling • 
Opname werken 

Voorman (Vm) 
Bestellen (In) * 
Afhalen (In) • 
Applicatie 
Aanspreekpunt 

• De act1v1te1ten welke relevant z11n voor het onderzoek. 

Administratie 

Staf (5) 
Betaling 
Uurregistratie 
Nacalculatie 
Facturering 
Telefoon 

Projectleiders 

Meewerkend 
voorman 

Uitvoerend 
medewerkers 

Algemene adm. 

Schilder (Sch) 
Bestellen (In) * 
Afhalen (In)• 
Applicatie 

(Ex) Activiteiten die (extern) buiten het schildersbedrijf plaatsvinden. 
(In) Activiteiten die (intern) bij het schildersbedrijf plaatsvinden . 

------Vedined 
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Schildersbedrijf 3: 

Organisatiestructuur: 

Activiteiten per afdeling: 

Planning 
Leiding 
Verwerking offerte 
Planning personeel 
Werk bezoeken 

. Klanten bezoeken na afronding werk 
Glaszetten en leggen vloerbedekking 

Directie 

Jan 
Wim 

I 
Planning Algemeen 

Wim Totale familie 
(ind . WtnlkeO 

Schilders 

- (hoofdvestiging) 

9 schik:l ers 

Schilders 
~ (Hellendoom) 

Hans 
+ 6 schilders 

Administratieve werkzaamheden 
Winkel 
Mengen 
Boekhouding 
Calculatie 
Ophalen producten (Ex) * 
Offerte afhandeling 
Bestellen (Ex) * 
Bestellen (In) * 

* De activiteiten welke relevant zijn voor het onderzoek. 
(Ex) Activiteiten die (extern) buiten het schildersbedrijf plaatsvinden. 
(In) Activiteiten die (intern) bij het schildersbedrijf plaatsvinden. 

----Vedined 
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Bijlage I Kosteninformatiesysteem 'Activity-Based Costing' 

In deze bijlage wordt een theoretische beschouwing gegeven van het kosteninformatiesysteem 
Activity-Based Costing , behorende bij hoofdstuk 4. Er zal eerst ingegaan warden op de positie van 
ABC binnen de kostenbeheersing in de fysieke distributie. Vervolgens wordt er kart aangegeven 
waarom er gekozen is voor ABC. Daarna wordt beschreven wat de aanleidingen zijn geweest tot de· 
ontwikkeling van ABC. Hierbij wordt er ingegaan op de werking van ABC-methode. Hierna warden de 
toepassingsmogelijkheden van de ABC-methode besproken. De voor- en nadelen van de ABC
methode warden opgesomd. Tot slot wordt er ingegaan op de toepasbaarheid van ABC voor 
logistieke doeleinden . 

I. 1 Kostenbeheersing in de fysieke distributie 

In de vorige hoofdstukken en vanuit de probleemstelling komt naar voren dat de huidige 
bestelmethodiek bij de afnemers inefficient is. Hiertoe zal er een nieuw bestelmethodiek ontwikkeld 
dienen te warden die voordelen op het gebied van het bestel- en levertraject voor zowel de 
groothandel als de afnemers met zich meebrengt. Alvorens over te gaan tot het genereren van nieuwe 
bestelmethodieken voor de schildersbedrijven, dient er eerst inzicht verkregen te warden in de huidige 
kosten in het bestel- en levertraject. Aangezien er in de huidige situatie geen inzicht is in deze kosten , 
dient er gezocht te warden naar een methode die een waarheidsgetrouwe weergave geeft van de 
kosten van de relevante activiteiten in het bestel- en levertraject. Hierbij wordt er gezocht naar een 
methode die de beheersing van de kosten waarborgt. Wanneer er gesproken wordt over 
kostenbeheersing is het evident dat een kostenbeheersingssysteem noodzakelijk is ([van Goar e.a., 
1997]). Belangrijk is het doel van een dergelijk systeem vast te stel len. Het doel kan warden 
gedefinieerd als: 

"Het tijdig kunnen genereren van accurate informatie teneinde de verantwoordelijke leiding in staat te 
stellen tot het nemen van de juiste beslissingen, om op die wijze de productiviteit en het kostenniveau 

te beheersen." 

Het kostenbeheersingssysteem is vanzelfsprekend een middel en geen doel. Vanuit de kostenoptiek 
beschouwd , is het noodzakelijk een nauwkeurige gebiedsafbakening vast te stellen van de activiteiten 
die daarbinnen warden verricht en van de kostenplaatsen die daarbij naar voren komen . 
Kostenbeheersing is de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling gekomen. In de steeds 
dynamischer wordende markt voldoet het traditionele kostenbegrip niet langer. 
Het onvoldoende functioneren van dit traditionele kostenbegrip heeft geleid tot twee reacties, waarbij 
ze elkaar niet uitsluiten . De twee reacties luiden: 

• Activity-Based Costing 
Het uitgangspunt hierbij is dat niet de producten de kosten veroorzaken, maar de activiteiten, die 
via 'costdrivers' gerelateerd worden aan 'costpools'. Door middel van een activiteitenanalyse 
tracht de acitivity based costing-methode meer inzicht te verschaffen in de factoren en elementen 
die de kosten veroorzaken. Door vast te stellen welke activiteiten warden uitgevoerd en waardoor 
die activiteiten warden veroorzaakt, neemt het naast het inzicht in de directe kosten ook inzicht in 
de opbouw van de ind irecte kosten toe. In Figuur 1.2 en Figuur 1.3 warden de twee fases binnen 
de ABC-methode schematisch weergegeven. 
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• Geldstroombenadering 
Deze, primair beslissingsondersteunende, benadering verlaat het kostenbegrip maar stelt 
uitgaven en inkomsten centraal. De geldstroombenadering reageert door uitsluitend in te gaan op 
de be"invloedbare geldstromen en niet op integrale kosten. Bij economische afwegingen en 
prestatie-evaluatie dienen uitsluitend de consequenties voor de reele geldstromen in beschouwing 
te worden genomen. De geldstroom van een bedrijf bestaat uit een uitgaande stroom aan de zijde 
van de leveranciersmarkt en een ingaande stroom aan de zijde van de afnemersmarkt. Een 
interne geldstroom is er niet. In Figuur 1.1 wordt dit nader gernustreerd. 

Leveranciersmarkt 

lngaande 
goederenstroom 

Uitgaande 
geldstroom 
(uitgaven aan 
lonen, materialen, 
etc.) 

BEDRIJF 

lnterne goederenstromen 

···· ·· .. ....... · · · · ....... .. .. · Geen interne geldstroom · 

Figuur I. 1 Geldstroombenadering 

Afnemersmarkt 

1---+-- Uitgaande 
goederenstroom 

lngaande 
geldstroom 
(ontvangsten verkopen) 

Bij ABC staan activiteiten en de costdrivers centraal, bij de geldstroombenadering de beslissingen. De 
beslissingen dienen echter te warden genomen op basis van factoren die kosten (en uitgaven) 
veroorzaken (costdrivers). De geldstroombenadering gaat uit van uitgaven, die echter gelijk te stellen 
zijn aan directe, variabele kosten , uitgedrukt in guldens. Voor zover de kosten direct en vast zijn , is er 
een verschil tussen Activity-Based Costing en de geldstroombenadering. Hoe meer vaste kosten 
variabel worden gemaakt, des te meer zullen ABC en de geldstroombenadering aan elkaar 
gelijkgesteld kunnen warden . 

Een ABC-model wordt gebruikt voor kostentoerekening. Kostentoerekening alleen is echter niet 
voldoende. Naast inzicht in de manier waarop de kosten zijn verdeeld, is het belangrijk dat het 
management in staat is de kosten te controleren en te be'invloeden. Noodzakelijk voor een goede 
kostenbeheersing is de beheersing van de fysieke processen in het bedrijf. lnzicht in de manier 
waarop fysieke processen en geldstromen veranderen als gevolg van een beslissing is belangrijk. Een 
alternatief voor beslissingondersteuning kan gevonden warden in Activity-Cash flow-model. Met dit 
model is te bepalen hoe (strategische en operationele) beslissingen de netto cash flow van een 
onderneming kunnen be'invloeden. Dit model wordt echter buiten het onderzoek gelaten. Voor nader 
informatie over dit model wordt er verwezen naar de literatuurvermelding ([Theeuwes, 1994]). 

G. 2 De keuze voor Activity-Based Costing 

Voor het in kaart brengen van de kosten in het bestel- en levertraject tussen de groothandel en de 
afnemer is er gekozen om de methode van ABC als leidraad te gebruiken. ABC geeft namelijk niet 
alleen inzicht in de opbouw van de kostprijzen maar ook in de opbouw van de kosten van de 
activiteiten. ABC biedt hiermee een basis voor het opsporen van verbeteringsprojecten. 
ABC is een methode die in essentie neerkomt op het zoeken naar oorzakelijke verbanden tussen 
activiteiten en kosten . Voordeel van deze benadering is dat de kosten nauwkeurig en betrouwbaar per 
product of per dienst kunnen worden vastgesteld . Bovendien vormen de activiteiten een belangrijk 

---Vedi ned 
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aanknopingspunt voor kostenbeheersing, omdat zij een belangrijk aanknopingspunt betekenen voor 
de beheersing en besturing van het voortbrengingsproces ([van Goar e.a., 1997]). 
ABC onderscheidt zich van andere soorten kostencalculatiesystemen doordat het een goede 
verdeling bewerkstelligt van de kosten over het productassortiment. Uitgangspunt hierbij is dat de 
kostprijs van een product alle kosten dient te bevatten die dat product veroorzaakt, dus oak de 
indirecte kosten ([van Herel, 1996]). ABC ontleedt zijn kracht voornamel ijk aan het feit dat meer 
'indirecte' kosten direct kunnen warden gemaakt door deze in de eerste fase aan de activiteiten toe te 
rekenen. De kosten warden op deze wijze 'eerlijker' aan de producten toegewezen . Doordat kosten 
van productiemiddelen eerst aan activiteiten warden toegerekend, ontstaat er meer inzicht in de 
opbouw van de kostprijs. 

Aan de hand van het verkregen inzicht in de kosten van de activiteiten in het bestel- en levertraject 
kan besloten warden in welke richting een oplossing gezocht kan warden. Aangezien bij de 
groothandel veel indirecte kosten en overheadkosten zijn , zal na de beschouwing van de ABC
methode duidelijk warden dat deze methode in deze situatie uitermate geschikt is. Door de indirecte 
kosten oak door te rekenen naar de activiteiten wordt een duidelijk beeld verkregen van de kosten in 
het traject. Echter bij het berekenen van een te behalen kostenreductie bij eventuele operationele 
verbetervoorstellen , dient er alleen van de variabele kosten uitgegaan te warden . De vaste, indirecte 
kosten warden op korte termijn niet bernvloed, want deze zijn immers vast. Bij lange termijn 
beslissingen, oftewel strategische beslissingen met blijvend effect, dient er wel rekening mee 
gehouden te warden, want naarmate de planninghorizon langer wordt, warden meer kosten variabel. 
Beslissingen met een langere planninghorizon warden met name op de hogere hierarchische niveaus 
genomen. Oat betekent dat voor de hogere hierarchische niveaus een grater aandeel van de totale 
kosten variabel is. 
Aangezien ABC gebruikt wordt om de uiteindelijke bestelmethodieken met elkaar te vergelijken 
warden tarieven van de activiteiten bepaald . Hierbij zullen alle kosten warden toegewezen aan de 
activiteiten en vervolgens warden de tarieven van de activiteiten berekend. 

I. 3 Ontwikkeling en werking van Activity-Based Costing 

Er is in de loop der jaren een discrepantie ontstaan tussen het administratieve systeem van 
kostprijscalculatie en de feitelijke ontwikkeling van de bedrijven, waarbij de vaste en indirecte kosten 
een steeds groter deel zijn gaan innemen. De "overhead" is relatief zeer sterk gegroeid in vergelijking 
met de zogenaamde directe arbeid en producten. Het onderscheid "vast" en "variabel" heeft te maken 
met variaties in het volume (= hoeveelheid) dat per tijdseenheid geproduceerd wordt. De kosten van 
indirecte afdelingen varieren in het algemeen echter niet met het volume, maar met de diversiteit en 
de complexiteit van de productie. Vandaar dat deze kosten in de loop van de tijd het sterkst zijn 
toegenomen in de bedrijven, terwijl deze kosten traditioneel juist vaste kosten worden genoemd ([van 
Herel, 19961). 
In de Verenigde Staten is het calculatiesysteem ABC ontwikkeld dat met name geschikt is voor 
gebruik in een multi-product omgeving met relatief hoge overheadkosten . Dit systeem gaat uit van de 
activiteiten die in een voortbrengingsproces verricht moeten warden ; vandaar de naam Activity-Based 
Costing. 
ABC kan als volgt in een definitie warden omschreven ([Zegers, 1996]): 

"Een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van verscheidene costdrivers om de kosten te al/oceren 
naar producten en diensten." 

........__ 

Vedined 
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Hierbij wordt uitgegaan van financiele en operationele gegevens die de basis vormen van de 
onderliggende processen van een bedrijf. Het belangrijkste uitgangspunt van ABC is dat niet de 
producten of diensten de kosten veroorzaken, maar de activiteiten (hiermee is tevens de grootste 
tegenstelling met de traditionele methoden aangegeven) ([van Damme en Ploos van Amstel, 1995]). 
Dit uitgangspunt laat zich als volgt vertalen: Door een causale relatie te leggen tussen de activiteiten 
en de kostendragers, wordt er ook causaal verband gelegd tussen de kosten en de kostendragers. 
Een activiteit kan worden opgevat als een combinatie van homogene taken. 

De methode 

De toewijzing van kosten volgens de ABC-methode 
verloopt in twee fasen . In de eerste fase worden alle 
handelingen van de onderneming gegroepeerd tot 
activiteiten. ledere activiteit valt als zodanig samen met een 
afgebakende functie, bewerking of ondersteunende dienst 
binnen de onderneming. In Figuur 1.2 is een overzicht 
gegeven van de handelingen die gegroepeerd worden tot 
een activiteit. Vervolgens worden per activiteit alle daaraan 
verbonden kosten (materiaalkosten , energiekosten, 
loonkosten, afschrijvingskosten, kosten van diensten van 
derden en kosten van infrastructuur) gesommeerd tot een 
zogenaamde costpool. Aangezien het gaat om de 
berekening van de voorgecalculeerde kosten, gebeurt deze 
toewijzing van kosten aan activiteiten aan de hand van de 

Handel ing a 

Handel ing b 

Handel,ng d Activiteit M 

Handeling k 

Handeling j 

Costpool M 

Figuur 1.2 Bepaling van een costpool 

kosten die voor een komende periode te verwachten zijn , tenminste voor zover deze al bekend zijn 
([van Herel, 1996]). De eerste fase resulteert hiermee in een verdeling van de totale kosten over de 
verschillende activiteiten, zie Figuur 1.3. 

In de tweede fase worden de costpools doorberekend naar de producten aan de hand van costdrivers. 
ledere activiteit heeft een bijbehorende costdriver die het verband weergeeft tussen het product en het 
gebruik van die activiteit. In het vervolg zal blijken dat niet alle costpools direct naar producten worden 
doorberekend. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt naar verschillende soorten activiteiten. 
Afhankelijk van de aard van een activiteit, wordt de bijbehorende costpool doorberekend naar 

Kostencategorie A Kostencategorie B 

Eerste fase 

Costpool M 

Costdriver 1 Costdriver 2 Costdriver M Tweede fase 

Kostprijs product X 

Figuur 1.3 Een conceptueel model van het ABC-systeem 

-........ 
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eenheden product, batches, producttypes (-families) of andere activiteiten. In Figuur 1.3 wordt de 
werking van de ABC-methode weergegeven waarvan de costpools direct worden doorberekend naar 
het product ([van Herel, 1993]). 
ABC start met het vaststellen van de activiteiten die de handelingen en taken in de organisatie 
weergeven. Een probleem hierbij is welk niveau van detail men moet nastreven. Een gedetailleerde 
definiering van alle activiteiten binnen de organisatie leidt enerzijds tot een nauwkeurige 
kostprijscalculatie, maar anderzijds vraagt het tot het opzetten en bijhouden van een zwaar en 
derhalve zeer kostbaar informatiesysteem. Nadat de kosten van de activiteiten in kaart zijn gebracht, 
kan afgevraagd worden of door verandering in de activiteiten productiviteitsverbetering te behalen valt. 
Hierbij kan de volgende systematische aanpak gevolgd worden ([van Herel , 1996]): 

1. Nagaan of wellicht bepaalde activiteiten wel echt nodig zijn , gezien de feitelijke eisen die de klant 
aan een bepaald product stelt. Dit kan leiden tot eliminatie van activiteiten of vermindering van 
gebruik van bepaalde activiteiten. Dit geldt zowel voor primaire als voor besturende en 
ondersteunende activiteiten. 

2. Nagaan of verbetering aangebracht kan worden in de efficiency waarmee de activiteiten worden 
uitgevoerd, b.v. hogere bewerkingssnelheden, kwaliteitsbeheersing van het ontwerpen, andere 
productietechnieken. Dit geldt ook zowel voor primaire als besturende en ondersteunende 
activiteiten. 

De maatregelen die in het kader van bovenstaande punten 1 en 2 genomen worden, leiden tot minder 
gebruik van productiemiddelen. 
3. Nagaan op welke termijn de eliminatie, vermindering of efficiencyverbetering van activiteiten 

leiden tot verlaging van uitgaven of verhoging van de opbrengsten. 

Verlaging van uitgaven vindt pas plaats, als bepaalde contracten voor productiemiddelen aflopen of 
activa verkocht worden . Verhoging van opbrengsten vindt alleen plaats, als de vrijkomende capaciteit 
aangewend wordt om extra hoeveelheden producten te maken en te verkopen . Daarom zal het 
duidelijk zijn , dat in groeiende markten de voordelen eerder tot uiting komen dan in stagnerende 
markten, aangezien het afstoten van capaciteiten niet op korte termijn kan plaatsvinden. 

I. 4 Toepassingsmogelijkheden Activity-Based Costing 

Door de activiteitenanalyse die ten grondslag ligt aan een ABC-systeem, wordt inzicht verkregen in de 
processen van een onderneming . Dit inzicht evenals de kosteninformatie die voortkomt uit het ABC
systeem, kunnen ondersteuning bieden bij diverse beslissingen . Hieronder worden kort een aantal 
toepassingsmogelijkheden beschreven, waarbij ABC-informatie een rol van betekenis kan spelen 
([van Damme en Ploos van Amstel , 1995] & [Zegers, 1996]): 

• (Strategische) kostprijsberekening 
Met behulp van een ABC-systeem kunnen kosten nauwkeuriger warden toegerekend aan 
kostendragers. De kostprijzen van voortgebrachte producten en diensten kunnen preciezer 
warden bepaald. Verschuivingen in kostprijzen kunnen leiden tot kritische beschouwingen van het 
gevoerde assortiment en het gehanteerde verkoopbeleid . 

• Sourcing 
ABC kan een bruikbaar instrument zijn bij uitbestedingsvraagstukken. Veranderingen in de kosten 
door uitbesteding van activiteiten , kunnen snel warden bepaald. 

--Vedined 
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• Kostenreductie 
Een ABC-systeem levert inzicht in activiteiten en costdrivers. Door het bestuderen van het gedrag 
van costdrivers kunnen aanknopingspunten warden gevonden met mogelijkheden van 
kostenreductie. Ook door het beheersen van de activiteiten kunnen de kosten van een 
onderneming worden gereduceerd. Bijvoorbeeld door het aantal activiteiten te reduceren of door 
processen te herindelen (process-redesign). 

• Winstgevendheidanalyse 
Met behulp van ABC kunnen kosten worden toegerekend aan afzetvariabelen (zoals klanten , 
afzetkanalen of regio's) en productvariabelen (zoals producten en productgroepen) , afhankelijk 
van de keuze van de kostendrager. Door een vergel ijking te maken van de kosten met de 
behaalde opbrengsten, wordt de winstgevendheid op het niveau van de kostendrager inzichtelijk. 

• lnvloed van ontwerpveranderingen 
Het ontwerp van producten en processen bepaalt welke activiteiten moeten warden verricht en 
daarmee de kosten. Nauwkeurige en betrouwbare kosteninformatie per activiteit geeft belangrijke 
ondersteuning bij (her)ontwerpbeslissingen. 

• Voortdurende verbeteringen 
Met de informatie die een ABC-systeem kan verschaffen, wordt inzicht gekregen in de 
kostenstructuur van producten of diensten in termen van activiteiten consumptie. Op basis hiervan 
kan de waarde toevoeging van activiteiten warden bepaald en verbeteringen worden ge'initieerd. 

ABC is oorspronkelijk ontwikkeld als kostprijscalculatiesysteem. Met dergelijke ABC systemen werd 
het mogelijk om nauwkeuriger en betrouwbaarder kostprijzen te berekenen van producten of diensten. 
Zeals te zien is bovenstaand overzicht van de toepassingsmogelijkheden van ABC, kan een ABC
systeem een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de beslissingen. ABC wordt daarom ook 
wel als volgt gedefinieerd: 

"Een informatiesysteem, dat informatie betreffende de activiteiten en de kostendragers voortbrengt, op 
basis waarvan het management diverse operationele en strategische beslissingen kan ondersteunen." 

I. 5 Activity-Based Costing: Voor- en nadelen 

Hieronder worden enkele voor- en nadelen van toepassing van ABC gegeven ([van Damme en Ploos 
van Amstel, 1995) & [Zegers, 1996)): 

Voordelen: 

• Toepassing van ABC leidt tot nauwkeurigere en betrouwbaardere kostprijzen . Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat ABC kleiner dee! van de kosten als indirect beschouwd. 

• De basis van de kostentoerekening wordt gevormd door de processen en de onderliggende 
activiteiten. Hierdoor is de kostentoerekening herkenbaar. Deze herkenbaarheid kan het gedrag 
binnen een onderneming be'invloeden hetgeen de beheersing van processen en kosten ten goede 
kan komen. 

• De aard en de samenhang tussen indirecte kosten en kostendragers wordt door de costdrivers 
inzichtelijk gemaakt. 

• De oorzaken van kostenverschillen tussen verschillende producten of diensten warden duidelijker. 
Uit de ABC-kostprijsopbouw blijkt namelijk wat de kosten van diversiteit en complexiteit zijn . 

---Vedined 
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Nadelen: 

• lmp/ementatie kan moeilijk zijn. Het uitvoeren van activiteiten- en kosteninventarisatie is niet 
eenvoudig en kan veel tijd (en dus geld) kosten. 

• ABC brengt aanzienlijke registratiekosten met zich mee. Dit heeft tot gevolg dat de 
beheersingslast grater wordt. De beheersingslast wordt bepaald door de mate van detail. Bij het 
bepalen van het gewenste detailniveau moet dus een afweging warden gemaakt tussen de 
waarde van een nauwkeurigere kostentoerekening en de additionele kosten die dit met zich 
meebrengt ('de kostprijs van de kostprijs') . 

• Door beslissingen uitsluitend te baseren op kosteninformatie kan ABC aanleiding geven tot 
verkeerde bes/issingen. Kosteninformatie mag echter nooit de enige factor zijn waarop 
beslissingen warden gebaseerd. 

/.6 Toepasbaarheid van ABC voor /ogistieke doeleinden 

lmplementatie van ABC voor logistieke doeleinden kan door de volgende zaken een interessante 
mogelijkheid zijn . In de eerste plaats geeft ABC een goed inzicht in de kosten van logistieke 
activiteiten. Logistieke kosten warden beter zichtbaar en traceerbaar voor specifieke producten of 
diensten. In de tweede plaats heeft implementatie van ABC invloed op het gebied van logistieke 
beslissingen. Logistieke managers krijgen meer inzicht in welke activiteiten logistieke kosten 
veroorzaken en kunnen de Activity-Based informatie gebruiken om de logistieke processen beter te 
kunnen stroomlijnen en onnodige activiteiten te elimineren. In de derde plaats zal de externe relatie in 
de Supply Chain veranderen. Logistieke managers krijgen inzicht in de winstgevendheid van een klant 
of toeleveringskanaal. Dit kan invloed hebben op de structuur van de Supply Chain, waarbij 
leveranciers, klanten of producten geelimineerd warden, waardoor een reductie in de kosten en 
toename in de opbrengsten in de keten ontstaat. Als laatste kunnen door de koppeling van financiele 
en niet-financiele informatie in ABC de standaarden, zoals die gebruikt warden om de logistieke 
performance te meten, veranderen. Organisaties kunnen de kosten van activiteiten koppelen aan 
specifieke producten en klanten. Hierdoor wordt relevante managementinformatie verkregen, 
waardoor de processen door het management geevalueerd kunnen warden en waarop mogelijkheden 
gegenereerd kunnen warden tot verbetering van de winstgevendheid ([Pohlen, 1993]) . 

.........._ 

Vedined 
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Bijlage J Processchema bij Ter Hoeven 

Hieronder wordt een schematische weergave gegeven van het processchema van Ter Hoeven. Het 
processchema is op basis van de goederenstroom, orderstroom, berichtenstroom en beheersing en 
besturing vanuit de generieke analyse tot stand gekomen. 

---Vedined 
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Bijlage K lnventarisatie van de activiteiten binnen Ter Hoeven 

In de onderstaande tabel zijn per afdeling de activiteiten , die binnen Ter Hoeven onderscheiden 

worden, opgenomen. Achter de afdeling staat de afkorting van de afdeling weergegeven . In bijlage J 

wordt in het processchema van Ter Hoeven met stippellijnen het gebied aangegeven dat in het 

onderzoek nader bekeken wordt. De activiteiten , die in het bestel- en levertraject tussen de 

groothandel en schildersbedrijven plaatsvinden, bevinden zich in het met stippellijnen omgeveri 

gebied van de processchema van bijlage J en worden in onderstaande tabel met een * aangegeven. 

Bij de volgende berekeningen zal er alleen op deze activiteiten worden ingegaan. 

Afdeling 

Directie (D) 
Secretariaat (S) 

Personeelszaken (P) 

Automatisering (Au) 
Calculatie (C) 

Marketing & Sales (MS) 
(+ verkoop buitendienst en winkelinrichting) 

Service Center (SC) 

Verkoop Binnendienst (Bi) 

........._ 

Vedined 

Activiteiten 

Algemeen management 
Secretariaat 

Kantinebeheer 
Personeelswerving 
Arbeidsomstandighedenbeleid 
Personeelsadministratie 
Systeemonderhoud (zowel correctief als preventief) 

Margebeheersing 
Berekening verkoopprijs 
Verwerken mutatie inkoopprijzen 
Onderhoud debiteurenbestand 
Verwerking speciale orders 
Verwerking creditnota's 
Opstellen offertes 
Onderhoud artikellijst 
Bijhouden assortiment van grotere organisaties 
Prijsberekening bij acties 
Klanten bezoeken 
Producten promoten 
Adviseren 
Opstellen offertes 
Prospects/ nieuwe klanten 
Winkelinrichting 
Plaatsen bestellingen 
Ontvangst goederen en controle 
Orderregistratie * 
Herstellen van incomplete ordergegevens •• 
Mengen Sigma • 

Mengen Wijzonol * 
Mengen Trimetal * 

Schudden * 
Orderpicken • 
Afhandeling orders • 
lnformatievoorziening/ adviseren 
Transport • 
Retourafhandeling 

Bevoorraden S.C. 
Aannemen order • 
Controle orders • 
Controle ordermutaties • 

Afgeven van barcodes 
Dagrapporten betreffende bezoeken vertegenwoordigers 
Verwerking personee lsverkopen 

Adviseren (technisch ) 
Retourmanco's 
Actieve verkoop 
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Magazijn (M) 

Expeditie (E) 

Exteme transport m 

lnkoop (I) 

• Voor het onderzoek relevante activiteiten . 

Orderpicken • 
Voorprijzen/ overpakken 
Controle/ verpakken * 
Retourathandeling ; 
Administratieve athandeling (ordE!rplanning en 9r,derathandeling) * 
Onderhoud (schoonmaken) 
Handling-in 
Ontvangstcontrole 
Bevoorraden picklocaties 
Handling-uit • 

Transport• 

Transport* 
Retourzendingen (hier of direct leverancier) 
Plaatsen bestellingen 
Productselectie 
Leveringsconditiebeheersing 
Controle inkoopfacturen 
Opzetten inkoopbeleidsplan 
Voorraadbeheersing 
Productmanagement 
Debiteurenadministratie 
Crediteurenadministratie 
Salarisadministratie 

Voorraadadministratie 
Administratiebeheer 
Administratie algemeen 

•• Tijdens het verwerken van een order kunnen de ordergegevens incompleet zijn, waardoor de betreffende werknemer 
contact met de afnemer op dient te nemen voor de benodigde gegevens. 

• 'Financiele administratie (Fa)' (samengesteld uit debiteurenadministratie (Fa), 
crediteurenadministratie (Fa), administratiebeheer (Fa) en administratie algemeen (Fa)) 

-...,_ 
Vedined 
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Bijlage L Kostencategorieen bij Ter Hoeven 

In de onderstaande tabel zijn de totaalbedragen van de kostencategorieen opgenomen . Een 
opmerking bij de tabel is dat de kostencategorie 'Loonkosten' samengesteld is uit alle kosten die de 
werkgever voor de werknemer in rekening dient te nemen. Onder grand- en hulpstoffen warden de 
inkoopwaarde van de omzet en de verpakkingsmaterialen verstaan . Met de huisvestingskosten 
warden de kosten aangegeven die voor of aan het pand zijn gegenereerd. De energiekosten bestaan 
in deze alleen uit de kostensoort gas, water en elektra. Aangezien dit een kleine post is, warden de 
kosten aan de afdelingen toegewezen. De afschrijving is gebaseerd op de interne gehanteerde fiscale 
afschrijving van de objecten. De diverse objecten bij Ter Hoeven hebben een eigen fiscale levensduur 
waarover de objecten minimaal mogen warden afgeschreven . De objecten warden gelijkmatig over 
deze periode afgeschreven. De reden hiervoor is dat op deze wijze maximale fiscale voordelen te 
behalen zijn . Bij de afschrijving wordt er oak geen interest in rekening gebracht. De reden hiervoor is 
dat de financiele middelen aanwezig zijn en dat er geen andere aanwendingsmogelijkheden van 
kapitaal zijn . Onder diensten van derden warden de uitgaven en/ of inkomsten verstaan die door en/ of 
voor derden buiten de onderneming gegenereerd warden. De andere kostensoorten warden onder 
algemene kosten samengenomen. 

--Vedined 

Overzicht van de percentuele verdeling van de kostencategorieen van 1998 

Kostencategorie Percentage 

Personeelskosten .. 8,3% 
Grond- en hulpstoffen 83,6% 
Hu is vesting 1,7% 
Energie 0,2% 
Afschrijv ing 0,8% 
Diensten van derden 3,6% 
Algemene kosten 1,9% 

Totaal 100% 



Afstudeervers/ag, Technische Universiteit t£a Eindhoven 

Bijlage M Toewijzing van de kostencategorieen aan de activiteiten/ afdelingen 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de toewijzing van de kosten per categorie aan de 
activiteiten/ afdelingen, behorende bij de Tabel 4.3 'lndicatie van de verdeling van de 
kostencategorieen over de afdelingen/ activiteiten'. 

( 1) Personeelskosten: 

De berekeningen van de personeelskosten van de activiteiten/ afdelingen zijn gebaseerd op de 
verdeling van de personeelsbezetting en tijdbesteding van de betreffende activiteiten/ afdelingen. 
In de onderstaande tabel zijn voor de activiteiten de personeelsbezetting behorende bij afdelingen 
voor Apeldoorn gegeven. In bijlage N zal er verder ingegaan warden op de tijdbesteding van de 
activiteiten binnen de afdelingen. 

Overzicht van de personeelsbezetting en tijdbesteding van de activiteiten en afdelingen 

Activiteiten Personeelsbezetting Personeelskosten 

Calculatie (C) 4,3 ; Direct toegewezen • 
Marketing & Sales (MS) 16,2 Direct toegewezen • 

Service Center (SC) 3,9 Direct toegewezen • 
Verkoop Binnendienst (Bi) 10,8 Direct toegewezen • 

Magazijn (M) 42 Direct toegewezen 
., 

Expeditie (E) 10,4 Direct toegewezen • 

lnkoop (I) 6,5 Direct toegewezen • 

Financiele administratie (Adm) 10,7 Direct toegewezen • 

Personeelszaken 1,8 Direct toegewezen * 

Algemeen (jncl. automatisering) 5,8 Direct toegewezen • 

Totaal 112,4 
• Toegewezen personeelskosten afkomst19 van Controller. 

(2) Grand- en hulpstoffen: 

De inkoopwaarde van de omzet en de waarde van de verpakkingsmaterialen zijn afkomstig uit 
'Overzicht van de kostensoorten' . lnkoopwaarde van de omzet wordt direct aan de producten 
toegewezen . De waarde van de verpakkingsmaterialen wordt aan de activiteit 'Controle/ verpakken ' 
toegewezen . 
Op basis van de professionele omzet per regio kan de inkoopwaarde van de omzet bepaald warden 
door de omzet te verminderen met een brutomarge van 33%. 

(3) Huisvesting: 

De berekende huisvestingskosten zijn op basis van de oppervlakte van de betreffende ruimtes 
toegewezen aan de activiteiten/ afdelingen. In de onderstaande tabel warden de oppervlakte van de 
betreffende ruimtes weergegeven. 

--Vedined 



Afstudeerverslag, Technische Universiteit t(8 Eindhoven 

Verdeling van de oppervlakte naar afdeling 

Afdeling Oppervlakte in m' 

Service Center 450 
Verkoop Bin.nendienst 150 
Magazijn 3000 
Expeditie 3000 
Calculatie , 50 
Marketing & Sales 550 
lnkoop 50 
Algemeen 450 
Administratie 150 
Personeel 50 

Totaal 7900 

(4) Energie: 

De energiekosten zijn net als de huisvestingskosten op basis van de oppervlakte van de betreffende 
ruimtes aan de activiteiten/ afdelingen toegewezen. 

(5) Afschrijving : 

Voor de voornaamste objecten zijn de jaarlijkse afschrijvingen berekend en toegewezen aan de 
activiteiten/ afdelingen waar het object wordt aangewend. 
De afschrijvingen van kantoorinventarissen en -benodigdheden zijn toegewezen aan de afdelingen 
waar administratieve activiteiten plaatsvinden en verdeeld op basis van personeelsbezetting van de 
betreffende activiteiten/ afdelingen. 

(6) Diensten van derden: 

Kosten van diensten van derden warden direct toegewezen aan de activiteiten/ afdelingen waar het 
voor heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de vrachtkosten warden direct toegewezen aan externe 
transport, vermindert met de doorberekende vrachtkosten uitgevoerd voor derden. 
Bij afdeling Financiele administratie is een negatieve waarde opgenomen. Dit wordt veroorzaakt 
doordat administratieve werkzaamheden warden uitgevoerd voor andere bedrijven . Hiervoor warden 
vergoedingen ontvangen en zijn zodoende als negatieve kosten opgenomen. 

(7) Algemene kosten : 

De algemene kosten , die gemaakt warden door ondersteunende activiteiten , warden toegewezen aan 
de activiteit 'Algemeen'. Daarnaast zijn enkele grate kostensoorten toegewezen aan afdeling 
Marketing & Sales. Dit zijn voornamelijk kostensoorten die vallen ender verkoopkosten. 

--. 
Vedined 
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Bijlage N Resultaten Multi-Moment-Opname 

In de onderstaande tabellen worden voor de relevante fysieke activiteiten van de afdelingen Expeditie 
en Magazijn de resultaten van de MMO weergegeven. Hierbij is voor een week de bestede uren aan 
een bepaalde activiteit bijgehouden. 

Afdeling Expeditie (in manuren) 

Activiteit Ma Di Wo Do Vrij Totaal Relatief 

Lossen (E) 13 11 10 11 8 53 16% 
Ontvangst controle (E) 10 10 10 10 10 50 15% 
In opslag (E) 11 11 11 11 10 54 16% 
Replenishment (E) * 22 22 22 22 15 103 31% 
Handling-uit (E) 12 13 13 13 18 69 21% 

Totaal 68 67 66 67 61 329 100% 
* Het aanvullen van de p1cklocat1es vanu1t bulkvoorraad. 

Afdeling Magazijn (in manuren) 
Activiteit Ma Di Wo Do Vrij Totaal Relatief 

Orderpicken (M) 211 186 200 208 113 918 / .> 56% 
Controle/ verpakken (M) 90 76 75 91 44 376 23% 
Voorprijzen/ overpakken (M) 22 26 26 11 112 7% 
Administratieve afhandeling (M) 9 9 12 7 46 3% 
Retouren (M) 18 18 18 18 18 90 6% 
Schoonmaak (M) 18 18 18 18 18 90 6% 

Totaal 373 329 346 373 211 1632 100% 

Doordat de afhandeling van de orders bij het Service Center veelal uiteenlopend zijn en geen 
eenduidige taakverdeling is, is er aan de hand van een korte tijdstudie en ervaringscijfers van het 
personeel van het Service Center een indicatie van de tijdbesteding van de activiteiten verkregen. 
Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 

Afdeling Service Center 

Activiteiten Tijdbesteding 

Mengen (SC) 1 minuut per product 
Schudden (SC) 20 seconden per product 
Orderregistratie (SC) 2 minuten per order 
Orderpicken (SC) 2 minuten per orderregel (niet mengproducten) 
Afhandel ing order (SC) 2 minuten per order 
Herstellen incomplete ordergegevens (SC) Gem. 10 minuten per foutieve order 

De tijdbesteding van de relevante activiteiten, die binnen de afdeling Verkoop Binnendienst 
plaatsvinden , is volgens dezelfde methode verkregen als bij het Service Center en zijn in de 

onderstaande tabel opgenomen. 

----Vedined 

Afdeling Verkoop Binnendienst 

Activiteit Tijdbesteding 

Orderregistratie (Bi) 20 sec. per orderr. + 1 pers. Hele dag controleren 
Ordermutaties (Bi) 2 uur per dag 
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Bijlage 0 Verdeling van de definitieve costpools naar professionele en DHZ activiteiten 

Nadat de definitieve costpools voor de activiteiten/ afdelingen bepaald zijn, dienen deze gesplitst te 
warden naar professioneel en DHZ activiteiten. Hieronder wordt per afdeling aangegeven hoe de 
definitieve costpools naar professioneel en DHZ activiteiten verdeeld zijn . 

Afdeling Calculatie 

Op basis van de afdeling Calculatie verkregen indicatie cijfer is er een splitsing gemaakt van de 
kosten naar professioneel en DHZ activiteiten. De indicatie cijfer was dat 10% van de activiteiten 
uitgevoerd wordt voor professionele producten/ afnemers. Hier kan op basis van de omzet per regio 
een onderverdeling gemaakt naar Apeldoorn, Deventer en Ede. De onderverdeling is 5% voor 
Apeldoorn , 3% voor Deventer en 2% voor Ede. 

Afdeling Marketing & Sales 

Hier wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen de professionele en DHZ activiteiten. Vervolgens 
warden de kosten die verband houden met de activiteiten van de vertegenwoordigers verdeeld op 
basis van de verhouding van de professionele en DHZ vertegenwoordigers. Bij Ter Hoeven zijn er 3 
professionele vertegenwoordigers en 8 DHZ vertegenwoordigers aanwezig. 
De overige kosten, waar geen verband gelegd kan warden tussen de professionele en DHZ 
vertegenwoordigers, zijn verdeeld op basis van indicatiecijfers van hoofd Verkoop. 

Afdeling Service Center 

Een aanname hierbij is dat alle door het Service Center uitgevoerde activiteiten voor professionele 
doeleinden warden aangewend. 

Afdeling Verkoop Binnendienst 

Kosten van de activiteiten van de afdeling Verkoop Binnendienst zijn op basis van de verhouding van 
de uitgaande professionele en DHZ orders verdeeld . Deze verhouding is verkregen door de uitgaande 
orders per routelijst in te delen naar professionele, combinatie en DHZ afnemer. Voor de verdeling zijn 
routelijsten van een week genomen. Een aanname hierbij is dat de helft van de orders bestemd voor 
combinatiebedrijven professionele orders zijn . Er is ook een onderverdeling gemaakt naar regio 
Apeldoorn, Deventer en Ede. 
De uitkomsten zijn naast indicatiecijfers van de voormalige voorman orderpicken (Jaap van Beek) en 
het percentage van de professionele omzet wat via het Magazijn loopt gelegd. De uitkomsten komen 
redelijk met elkaar overeen , waardoor met de verkregen verhoudingen verder gerekend kan warden. 
Uit de berekening volgt dat 7% van de orders, welke bij afdeling Verkoop Binnendienst verwerkt 
warden, professionele orders zijn. 

Afdeling Magazijn 

Voor de berekening van de kosten behorende bij de professionele activiteiten binnen de afdeling 
Magazijn is er uitgegaan van de resultaten zoals die zijn weergegeven bij afdeling Verkoop 
Binnendienst. 

----Vedined 
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Afdeling Expeditie 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij afdeling Magazijn. 

Afdeling Extern Transport 

Idem afdeling Expeditie. Daarnaast is er ook onderscheid gemaakt naar regio, waar de verwerkte· 
professionele orders uiteindelijk voor bestemd zijn. Verdeling van de verwerkte professionele orders is 
dat 11 % bestemd zijn voor regio Apeldoorn, 10% bestemd voor regio Deventer en 2% regio voor Ede. 

Afdeling lnkoop 

Voor de verdeling van kosten is er uitgegaan van de inkoopwaardeverhoudingen van de omzetten 
betreffende de regio's Apeldoorn, Deventer en Ede, deze zijn respectievelijk 5,6%, 3,6% en 2,3%. 

Afdeling Financiele administratie 

Verdeling van de kosten op basis van de omzetverhoudingen van de reg io's Apeldoorn , Deventer en 
Ede, deze zijn respectievelijk 6,5%, 4,2% en 2,7%. In de bovenstaande tabel zijn de verhoudingen 
van de omzet per regio opgenomen. 

--Vedined 
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Bijlage P Resultaten van de gevoeligheidsanalyse 

In deze bijlage is per variabele de resultaten van de zes verschillende scenario's opgenomen. In de 
eerste tabel zijn de resultaten van de afwijkingen van de eerste variabele 'Tijdbesteding ' opgenomen. 
In de tweede tabel zijn de resultaten van de zes scenario's behorende bij de tweede variabele 
'Waarde kostendrager' uiteengezet. In de beide tabellen zijn de resultaten uitgedrukt in absolute 
waarden. 

Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Tijdbesteding ' in absolute waarde 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Mengen (SC) Fl. 1,30 Fl. 1,39 Fl. 1,25 Fl. 1.44 Fl. 1,21 Fl. 1,49 

Orderregistratie (SC) Fl. 1,78 Fl. 1,97 Fl. 1,69 Fl. 2,06 Fl. 1,60 Fl. 2, 15 

Orderpicken (SC) Fl. 2,30 Fl. 2,38 Fl. 2,27 Fl. 2,42 Fl. 2,23 Fl. 2.46 

Afhandeling order (SC) Fl. 1,78 Fl. 1,97 Fl. 1,69 Fl. 2,06 Fl. 1,60 Fl. 2,15 

Orderregistratie (Bi) Fl. 0,26 Fl. 0,28 Fl. 0,25 Fl. 0,29 Fl. 0,24 Fl. 0,30 

Controle ordermutaties (Bi) Fl. 0,30 Fl. 0,33 Fl. 0,29 Fl. 0,34 Fl. 0,28 Fl. 0,35 

Resultaten van de gevoeligheidsanalyse van de variabele 'Waarde kostendrager' in absolute waarde 

Activiteit Afwijking Afwijking Afwijking 

-5% +5% -10% 10% -15% 15% 

Schudden (SC) Fl. 0,17 Fl. 0, 15 Fl. 0, 18 Fl. 0,15 Fl. 0,19 Fl. 0,14 

Orderpicken (SC) Fl. 2.47 Fl. 2,23 Fl. 2,60 Fl. 2,13 Fl. 2,76 Fl. 2.04 

Transport (SC) Fl. 13,91 Fl. 12,58 Fl. 14,68 Fl. 12,01 Fl. 15,54 Fl. 11,49 

Orderregistratie (Bi) Fl. 0,27 Fl. 0,27 Fl. 0,27 Fl. 0,27 Fl. 0,27 Fl. 0,27 

Controle ordermutaties (Bi) Fl. 0,32 Fl. .0,32 Fl. 0,32 Fl. 0,32 Fl. 0,32 Fl. 0,32 

Controle/ verpakken (M) Fl. 0.22 Fl. 0,22 Fl. 0,22 Fl. 0,22 Fl. 0,22 Fl. 0,22 

Orderpicken (M) Fl. 0,81 Fl. 0,81 Fl. 0,81 Fl. 0,81 Fl. 0,81 Fl. 0,81 

Administratieve afhandeling (M) Fl. 0,98 Fl. 0,98 Fl. 0,98 Fl. 0,98 Fl. 0,98 Fl. 0,98 

Handling-uit (E) Fl. 1,99 Fl. 1,99 Fl. 1,99 Fl. 1,99 Fl. 1,99 Fl. 1,99 

Transport (E) Fl. 19,54 Fl. 19,54 Fl. 19,54 Fl. 19,54 Fl. 19,54 Fl. 19,54 

Direct uit de voorgaande tabellen is te lezen dat de tarieven van de activiteiten 'Orderregistratie (Bi)', 
'Controle ordermutaties (Bi)', 'Controle/ verpakken (M) ', 'Orderpicken (M)', 'Administratieve 
afhandeling (M)' , 'Handling-uit (E)' en 'Transport (E)' geen wijzigingen optreden als er afwijkingen 
optreden. De reden voor het ontbreken van wijzigingen is dat de tarieven zijn berekend op basis van 
de totale verwerkte orders. In dit stadium is er geen onderscheid gemaakt tussen professionele en 
DHZ orders. Bij de gevoeligheidsanalyse wordt juist de verdeling van de orders naar professioneel en 
DHZ getoetst. Dus een toename of afname van de verdeling heeft tot gevolg dat de absolute totale 
professionele kosten per activiteit toe- of afnemen, maar ook het aantal professionele orders zal in 
dezelfde verhouding toe- of afnemen . Hierdoor zal het tarief per professionele order logischerwijs voor 
de verschillende afwijking gelijk blijven . 

---Vedined 
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Bijlage Q Processchema van de schildersbedrijven 

Hieronder is een schematische weergave gegeven van de algemene gangbare processchema van de 
schildersbedrijven. Met stippellijnen is het gebied aangegeven waarin voor het onderzoek relevante 
activiteiten zich bevinden. Voor het onderzoek is het interessant om de interne fysieke 
goederenstroom bij de schildersbedrijven mee te nemen. Hierdoor wordt het onderzoeksgebied 
uitgebreid met het gedeelte dat is aangegeven met streep, punt, punt-lijnen. 
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Bijlage R Kwalitatieve beschrijving van de fysieke goederen- en orderstromen 

Aangezien de schildersbedrijven een eigen invulling hebben betreffende de organisatie van de 
orderstromen en de fysieke goederenstromen wordt er hier voor de schildersbedrijven de invulling 
kwalitatief beschreven. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van afdelingen , zoals die gedefinieerd 
zijn bij de geselecteerde schildersbedrijven . Ter verduidelijking wordt verwezen naar bijlage H, alwaar 
een beschrijving is gegeven van de organisatiestructuur van de betreffende schildersbedrijven. In 
bijlage G zijn er al verschillende algemene kenmerken van de schildersbedrijven opgenomen. 

Schildersbedrijf 1 

Bij schildersbedrijf 1 warden normaliter de producten bezorgd. Zijn voornaamste reden om de 
producten bij Ter Hoeven te bestellen is dat Ter Hoeven voor schildersbedrijf 1 een gunstige 
bezorgregeling heeft. Producten die voor 11 .00 uur besteld zijn, warden dezelfde dag nog geleverd. 
Dit wordt als zeer positief door schildersbedrijf ervaren. Intern dienen de schilders of de 
hoofduitvoerder voor 11 .00 uur de benodigde producten bij de afdeling Calculatie/ Werkvoorbereiding 
en lnkoop besteld te hebben. Hier warden de interne bestellingen gecombineerd tot een externe 
bestelling . De externe bestellingen warden per fax naar Ter Hoeven verstuurd. De producten warden, 
nadat ze bij Ter Hoeven verwerkt zijn, dezelfde dag bij de hoofdvestiging afgeleverd . Het onvangst 
van de bestelling bij schildersbedrijf 1 wordt door de afdeling Calculatie/ Werkvoorbereiding en lnkoop 
in het Magazijn verzorgd . Nadat de producten ontvangen zijn, warden ze voorzien van een sticker met 
daarop de uiteindelijke bestemming. Op de sticker staan het projectnummer en de locatie van het 
project vermeld . Hierdoor wordt de overzichtelijkheid van de interne verwerking van de producten 
bevorderd. Intern warden de producten voornamelijk door de hoofduitvoerder op de werken bezorgd. 
Dit gebeurt gecombineerd met werkbezoeken. De producten kunnen ook door de schilders afgehaald 
warden, maar dit gebeurt uitsluitend na werktijd. 

Schildersbedrijf 2 

Bij schildersbedrijf 2 warden de producten ook voornamelijk bezorgd. De regeling 'voor 11 . 00 uur 
bestellen is dezelfde dag in huis' wordt hier ook als zeer positief ervaren. De schilders plaatsen de 
bestelling intern bij de projectleiders of direct bij de afdeling Calculatie. De projectleiders geven op hun 
beurt de interne bestelling weer door aan de afdeling Calculatie. De afdeling Calculatie bestelt de 
producten per project afzonderlijk bij de groothandel. De externe bestellingen warden voornamelijk per 
fax geplaatst. De reden voor afzonderlijk versturen van de bestellingen is dat de verbruikte producten 
per project beter beheerst kunnen warden. De afzonderlijke bestellingen warden wel bij de 
groothandel gekoppeld tot een zending. Nadat de bestellingen bij de groothandel verwerkt zijn, 
warden ze bij de hoofdvestiging afgeleverd. Bij het sch ildersbedrijf warden de producten door de 
afdeling Calculatie in het Magazijn ontvangen. De producten warden ook weer voorzien van een 
sticker met daarop de uiteindelijke bestemming. De producten warden door de projectleiders bij de 
werken afgeleverd. 

"" Vedined 
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Schildersbedrijf 3 

Bij het schildersbedrijf warden in ongeveer 50% van de gevallen de producten afgehaald en in de 
andere gevallen warden de producten door de groothandel bezorgd. Het wil wel eens voorkomen dat 
de producten door de groothandel bij de werken bezorgd warden. De schilders plaatsen de 
bestellingen intern bij de afdeling Administratie/ Calculatie, alwaar besloten wordt de producten zelf op 
te halen of te laten bezorgen. De producten warden over het algemeen door de afdeling Algemeen· 
opgehaald of in ontvangst genomen. De producten warden vervolgens door de afdeling Planning bij 
de werken bezorgd of ze warden door de schilders bij de vestiging afgehaald. Het intern afhalen van 
verfproducten door schilders gebeurt uitsluitend na werktijd. 

-...... 
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Bijlage S Gevoeligheidsanalyse herinrichting logistieke processen 

In deze bijlage worden voor de verschillende mogelijke inrichtingen de totale kosten doorgerekend 
door minimale en maximale waarde van de tarieven van de activiteiten, behorende bij de activiteiten 
bij de schildersbedrijven, te nemen. De tarieven van de activiteiten behorende bij de groothandel 
worden hier als vast verondersteld . Hieronder wordt per variant dus de kosten uiteengezet in dezelfde 
opmaak als bij paragraaf 6.1 . In de eerste tabel worden de totale kosten berekend bij de instelling van 
de minimale tarieven en in de tweede tabel worden de kosten berekend bij instelling van maximale 
tarieven. De minimale en maximale tarieven zijn wel afgerond naar hele guldens. 

Variant 1 

Bij de tabellen gelden dezelfde opmerking, zoals die vermeldt staan in paragraaf 6.1.1. 

Totale kosten bij instelling van de minimale waarde van de tarieven: 

Schakel Activiteit Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (Ex) • Fl. 5,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport {E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling * Fl. 3,- X X X X X 

Totaal Fl. 40,- Fl. 47,- Fl. 50,- Fl. 42,- Fl. 45,-

• Voor deze actIvIteIten zIJn de taneven gedeeld door het aantal 1nterne bestellingen , waaruIt een gem1ddelde 
externe bestelling is opgebouwd. Een gemiddelde order is opgebouwd uit 3 interne bestellingen. 

Hier zijn de kosten uiteengezet in het geval dat er een bestelling rechtstreeks van een werk wordt 
geplaatst. Bestaat een order uit meerdere bestellingen van verschillende werken dan nemen de 
kosten voor de verschillende combinaties toe. Bijvoorbeeld, wanneer een order uit twee bestellingen 
van verschillende werken bestaat dan zullen de totale kosten van deze bestelling toenemen . De 
activiteiten 'Bestellen (Ex) ', 'Handling-uit (E) ', 'Transport' en 'Ontvangst' dienen voor de verschillende 
combinaties nog een keer in rekening gebracht te worden. De extra kosten voor de combinaties 
bedragen dan respectievelijk Fl. 21,-, Fl. 30,-, Fl. 33,-, Fl. 30,- en Fl. 33,-. De kosten voor een 
gemiddelde order zullen dus sterk toenemen naarmate de gemiddelde order is opgebouwd uit 
bestellingen van verschillende werken. Vanuit gaande dat een gemiddelde order opgebouwd is uit 3 
interne bestellingen dienen extra kosten per combinatie twee keer in rekening gebracht te worden. De 
totale kosten van de combinaties bedragen dan respectievel ijk Fl. 82,-, Fl. 107,-, Fl. 116,-, Fl. 102,- en 
Fl. 111 ,-. 

--Vedined 
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Totale kosten bij instelling van de minimale waarde van de tarieven: 

Schakel Activiteit Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Sch ildersbedrijf Bestellen (Ex) • Fl. 7,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23 ,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling • Fl. 6,- X X X X X 

Totaal Fl. 45,- Fl. 54,- Fl. 57,- Fl. 49,- Fl. 52,-

• Voor deze actIvIteIten zIJn de taneven gedeeld door het aantal rnterne bestelhngen, waarurt een gemrddelde 

externe bestelling is opgebouwd . Een gemiddelde order is opgebouwd uit 3 interne bestellingen. 

Hier geldt ook naarmate een order uit meerdere bestellingen bestaat de kosten zullen toenemen. De 
activiteiten 'Bestellen (Ex)', 'Handling-uit (E)' , 'Transport' en 'Ontvangst' dienen hierbij bij de 
verschillende combinaties voor elke order in rekening gebracht te worden . De extra kosten voor de 
combinaties bedraagt dan respectievelijk Fl. 26,-, Fl. 35,-, Fl. 38,-, Fl. 35,- en Fl. 38,-. Hier wordt ook 
voor een gemiddelde order de kosten berekend. De kosten per combinatie bedragen respectievelijk 
Fl. 97,-. Fl. 124,-, Fl. 133,-, Fl. 119,- en Fl. 128,-. 

Voor beide tabellen geldt dat combinatie 1 bij de minimale en maximale instelling van de tarieven de 
voordeligste inrichting geeft. 

Variant 2 

Minimale instelling van de tarieven: 

Schakel Activiteiten Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 17,- X X X X X 

Bestellen (Ex) Fl. 5,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17, - X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling Fl. 9,- X X X X X 
Bezorgen (In) Fl. 16,- X X X X X 

Totaal Fl. 77,- Fl. 86,- Fl. 89,- Fl. 81 ,- Fl. 84,-

--... 
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Maximale instelling van de tarieven: 

Schakel Activiteiten Tarief Combinatie 

1 2 3 4 5 
Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 22 ,- X X X X X 

Bestellen (Ex) Fl. 9,- X X X X X 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,- X X X 

Order verwerken (Bi) Fl. 12,- X X 
Handling-uit (E) Fl. 2,- X X X X 
Transport (SC) Fl. 13,- X 
Transport (E) Fl. 20,- X X 
Transport (T) Fl. 23,- X X 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling Fl. 18,- X X X X X 
Bezorgen (In) Fl. 16,- X X X X X 

Totaal Fl. 95,- Fl. 104,- Fl. 107,- Fl. 99,- Fl.102," 

Voor de minimale en maximale instellingen geldt hier dat combinatie 1 de voordeligste inrichting. 
Gezien de eventuele capaciteitsbeperkingen van de vutters is de volgende voordeligste inrichting voor 
beide instellingen combinatie 4. 

Variant 3 

Minimale instelling van de tarieven: 

Schakel Activiteiten 

Schildersbedrijf Bestellen (In) 

Bestellen (Ex) 
Ter Hoeven Order verwerken (SC) 

Order verwerken (Bi) 
Handling-u it (E) 
Transport (SC) 
Transport (E) 
Transport (T) 

Schildersbedrijf Ontvangst bestelling 
Afhalen (In) 

Totaal 

Maximale instelling van de tarieven: 

Schakel 

Sch ildersbedrijf 

Ter Hoeven 

Schildersbedrijf 

Totaal 

--Vedined 

Activiteiten 

Bestellen (In) 
Bestellen (Ex) 
Order verwerken (SC) 
Order verwerken (Bi) 
Handling-uit (E) 

Transport (SC) 
Transport (E) 
Transport (T) 

Ontvangst bestelling 
Afhalen (In) 

Tarief 

Fl. 17,-
Fl. 5,-
Fl. 17,-

Fl. 12,-
Fl. 2,-
Fl. 13,-
FL 20,-

Fl. 23,-
Fl. 9,-

Fl. 56,-

Tarief 

Fl. 22,-

Fl. 9,-
Fl. 17,-

Fl. 12,-
Fl. 2,-
Fl. 13,-
Fl. 20,-

Fl. 23,-

Fl. 18,-

Fl. 56,-

Combinatie 

1 2 3 4 5 
X X X X X 
X X X X X 
X X X 

X X 
X X X X 

X 
X X 

X X 
X X X X X 
X X X X X 

Fl. 117,- Fl. 126,- Fl. 129,- Fl. 121 ,- Fl. 124,-

Combinatie 

1 2 3 4 5 

X X X X X 
X X X X X 
X X X 

X X 
X X X X 

X 
X X 

X X 
X X X X X 
X X X X X 

Fl. 135,- Fl. 144,- Fl. 147,- Fl. 139,- Fl. 142,-
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Voor beide instellingen geldt dat combinatie 1 voor deze inrichting van de logistieke processen het 
voordeligst is. Gezien de alreeds vermelde capaciteitsbeperking van de vutters is de combinatie 4 
voor beide instellingen de volgende voordeligste inrichting. 

Variant 4 

Minimale instelling van de tarieven: 

Schakel Activiteiten Tarief 

Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 17,-
Afhalen (Ex) Fl. 45,-

Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,-
Schildersbedrijf lnterne verwerking • Fl. 5,-

Bezorgen (In) Fl. 16,-

Totaal Fl. 100,-

• De helft van de kosten voor ontvangst bestelhng . 

Maximale instelling van de tarieven: 

Schakel Activiteiten Tarief 

Schildersbedrijf Bestellen (In) Fl. 22,-
Afhalen (Ex) Fl. 45,-

Ter Hoeven Order verwerken (SC) Fl. 17,-
Schildersbedrijf lnterne verwerking • Fl. 9,-

Bezorgen (In) Fl. 16,-

Totaal Fl. 109,-
• De helft van de kosten voor ontvangst bestelllng. 

Variant 5 

Minimale instelling van de tarieven: 

Schakel 

Schildersbedrijf 

Ter Hoeven 
Schildersbed rijf 

Totaal 

Maximale instelling van tarieven: 

......___ 
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Schakel 

Schildersbedrijf 

Ter Hoeven 
Schildersbedrijf 

Totaal 

Activiteiten Tarief 

Bestellen (In) Fl. 17,-
Afhalen (Ex) Fl. 45,-
Order verwerken (SC) Fl. 17,-
lnterne verwerking Fl. 5,-
Afhalen (In) Fl. 56,-

Fl. 140,-

Activiteiten Tarief 

Bestellen (In) Fl. 22,-
Afhalen (Ex) Fl. 45,-
Order verwerken (SC) Fl. 17,-
lnterne verwerking Fl. 9,-
Afhalen (In) Fl. 56,-

Fl. 149,-
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Variant 6 

Variant 6 is hier niet uitgedrukt bij minimale en maximale waarde van de tarieven, want de tarieven 
van de activiteiten per bestelling worden vast verondersteld en is in beide situaties gelijk aan Fl. 69,-. 
Bij elke extra bestelling dienen alle kosten nog een keer in rekening gebracht te worden. Dus bij 
veronderstelling dat een order bestaat uit 3 projectbestelling, worden de kosten voor deze variant 
gelijk aan Fl. 207,-

----Vedined 


