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Voorwoord 

Het voor u liggende verslag is het resultaat van een afstudeerproject uitgevoerd hij Brahantia's 
productie unit Valkenswaard, een fahriek welke onderdeel uitmaakt van het Brahantia concern. 
Dit afstudeerproject is de afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject omvat een werkwijze voor het verhogen van de 
toegevoegde waarde hinnen de productie unit. 

Het afstudeer traject is een hijzonder leerzame periode geweeste waarin ik vele facetten van de 
organisatie heh leren kennen, en zaken opgestoken die ik tang met me mee zal dragen. Ik hen er 
dan ook dankhaar voor dat ik dit heh kunnen ervaren. 

Het uitvoeren van de afstudeeropdracht en de totstandkoming van dit verslag is mogelijk geweest 
door de hulp en ondersteuning van vele mensen hinnen Brahantia. Voor hun hijdragen wit ik ze 
hij deze hedanken. In het hijzonder wit ik, voorheen de innovatie manager, de logistiek manager 
dhr. Michel Brouwers hedanken voor de wijze waarop hij mij hegeleid heeft en de unit !eider dhr. 
Kees Beelen voor zijn ondersteuning en kritische houding. Speciale dank gaat uit naar Jan 
Senders, Ad van de Palen en Henry Janssen die van mijn afstuderen op de afdeling arheidsanalyse 
een prettige en leerzame periode hehhen gemaakt. Verder wil ik werkmeester Jan van Herk en zijn 
groep, werkzaam op de strijktafelmontage, hedanken voor de medewerking en het vlotte verloop 
van de invoering van het prestatiemeetsysteem. Verder gaat er speciale dank uit naar dhr. Jos 
Deehen voor zijn adviezen en inspirerende toelichting op de prohlematiek hinnen Brahantia. 

De hegeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven werd verzorgd door de heren H. van 
Mal en H. van Tuijl. Beide wil ik hartelijk hedanken voor de prettige samenwerking en hun 
inhoudelijke commentaar. 

Valkenswaard, augustus 2002 

Rudolf Bakker 
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Abstract 

This report describes the way Babantia b.v. can increase its added value in the production area. To 
achieve this increase of the added value a model has been used to investigate human performance 
and operation circumstances. By monitoring the process by making use of measurement of 
capacity, operation circumstances could be judged on its quality. To improve human performance 
and operational circumstances a performance measurement system has been developed and 
introduced. 
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Samenvatting 

Brabantia is een 'van Europa's grootste fabrikanten op het gebied van niet elektrische apparaten. 
Brabantia beschikt over een vijftal fabrieken, productie units. Productie units binnen Brabantia 
worden beoordeeld op toegevoegde waarde, welke een prestatie maatstaaf per direct aanwezigheid 
uur vormt. De toegevoegde waarde binnen productie unit Valkenswaard blijft achter op de 
verwachte toegevoegde waarde. Deze afwijking heeft tot de opdrachtformulering van het 
onderzoek geleidt: 

Hoe kan de toegevoegde waarde binnen de Productie unit Valkenswaard stijgen? 

Onderzoeksmethode 
Om tot een verhoging van de toegevoegde waarde te komen zijn de stappen welke in onderstaand 
figuur zijn weergegeven doorlopen. 

: I 
_.J Bedrijfs II 

E 
_____ H ___ 1_{ -- I omstand,gheden 

Toegevoegde Verhagen van . 
beschrijving waarde binnen productiesnelheid -

Brabantia (Ydo) ~ Methode voor 
lnvoering resultaat- ,' __ __ - -- - - -- - 4 Prestatie ~► resultaatsturing en meetsysteem in de 

medewerker verhoglng strijktafelmontage 1 

~ p- ro_d_uc_ue_sn_e_lhe_id_ , J 
~---------~----------- -- ----L__ __ _,t 

Orientatiefase Op/ossingsfase lmplementatiefase 

Figuur 1:Doorlopenfasen rea/isatie verhoging toegevoegde waarde 

Om een algemeen beeld te vormen van het Brabantia concern en productie afdelingen van de 
productie unit Valkenswaard zijn deze eerste in kaart gebracht. Hiema is de samenstelling en 
totstandkoming van de gerealiseerde en norm toegevoegde waarde onderzocht. Uit dit onderzoek 
is blijkt dat de hoogte van de toegevoegde waarde wordt betnvloed door het materiaal verbruik en 
de productiesnelheid. Met behulp van een model [Ydo] blijkt dat de productiesnelheid wordt 
bei"nvloed door de bedrijfsomstandigheden en prestatie van de medewerker. Verstorende 
elementen op het productieproces zijn in kaart gebracht door middel van metingen van nuttig 
gebruik van capaciteit. Uit analyse van de prestatie van de medewerker blijkt dat het tempo van de 
medewerkers te laag ligt. Om het tempo te verhogen is een resultaatsturingsysteem ingevoerd bij 
de strijktafelmontage. 

Toegevoegde waarde 
Om invloedsfactoren van de toegevoegde waarde in kaart te brengen is de opbouw van deze 
onderzocht. De toegevoegde waarde wordt als volgt bepaald: 

Opbrengsten - lnkopen Toegevoegde waarde per direct aanwezigheid our = 
Aantal uren aanwezig 

= aantal geproduceerde eenheden * verrekenprijs Opbrengsten 
Inkopen 
Aantal uren aanwezig 

= inkopen tegen verrekenprijs 
= aantal directe uren werkelijk aanwezig (exclusief ziekte, verlof, etc.) 

Een stijging van de toegevoegde waarde per direct aanwezigheid uur is te realiseren door enerzijds 
het aantal geproduceerde eenheden per aanwezigheid uur (productiesnelheid) te verhogen en 
anderzijds het materiaal verbruik te reduceren. 

Het effect van het ( overmatig) materiaal verbruik op de toegevoegde waarde is ten opzichte van 
de invloed van de productiesnelheid klein. Hierdoor is in het onderzoek de nadruk gelegd op het 
realiseren van meer productie per aanwezigheid uur. 
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Verhogen van productiesnelheid 
De productiesnelheid wordt be1nvloed door de bedrijfsomstandigheden en de prestatie van de 
mens. Deze twee factoren zijn een samenspel, <lit wil zeggen <lat de organisatie een omgeving 
moet creeren waarbinnen de medewerkers goed kunnen functioneren. De prestatie van de 
medewerker wordt niet alleen door hemzelf bepaald, maar ook door zijn baas cq omgeving 
be1nvloed. In onderstaand model is <lit weergegeven. 

/ Bijdrage tot 1
) 

de 
productiviteit f-

van de 1 

onderneminJ 

,-

I 
Bedrijfs-

1 omstandigheden 
'-----~ 

Prestatie van de 
mens 

I Afstemming I -- - cl / beheersing I 
)LOrganisa~ -- ~ o_v-;rl; g j 

----, .-JL ~ ~ 
·{ Outillage 1-- -~ ~ 

Werkmethode 

~ Aard 
L technologie 

1L Aanleg [ 

-{~ ~ h~}-o-~~nnis I 
Fys1eke [ I Routin;:J 
status · :~ 

Bereidheid r-l___r:~ 
Figuur 2 :Model om tot producliesnelheid verhoging te komen [Ydo J 

'--------~' -G~i~~ 
In het model wordt over "de bijdrage tot de productiviteit van de onderneming gesproken", in het 
onderzoek is de relatie met productiesnelheid gelegd. 

Bedrijfsomstandigheden 
Om inzicht te verkrijgen hoe goed de bedrijfsomstandigheden zijn, zijn er metingen verricht naar 
het nuttig gebruik van capaciteit. De metingen van het nuttig gebruik van capaciteit geven aan 
waar de organisatie en outillage aangepast moeten worden om een hogere productiesnelheid te 
realiseren. Een indruk van de sf eer en outillage worden verkregen door: het ziektepercentage, 
aantal bedrijfsongevallen, de lay-out en indeling van de fabriek welke een overzicht geeft van het 
benodigde transport. 

V oorafgaand aan de metingen van nuttig gebruik van capaciteit, zijn een aantal indicatoren 
opgesteld. Indicatoren binnen een productieomgeving vormen een middel om het doel van de 
organisatie te bewaken. Indicatoren geven aan hoe goed processen verlopen. Naast het volgen van 
processen kunnen de waarden van indicatoren verbeteringsmogelijkheden aangeven. Het volgen 
van de trend van indicatoren kan gebruikt worden om mensen te stimuleren/motiveren om 
slimmer te gaan werken en een grotere bijdragen te leveren aan de doelstellingen van de 
organisatie. 

Daarnaast is het niet mogelijk om te sturen op indicatoren indien er geen norm is vastgesteld. De 
norm bepaalt de mate van afwijking. Indien er een afwijking van de norm geconstateerd wordt, 
kan men de planning/productie bijsturen en de geconstateerde tekortkoming tenietdoen. In 
onderstaand figuur, regelkring van de onderneming, is weergegeven hoe deze bijsturing plaats zou 
moeten vinden. 
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,,,,,--------
( Ervaring ) 

'-----, ----
Afwijking 

,/'"'-0-- -: - . . ....___,___ 
( rgamsatie , 

·..,_____ doelen .. / --. --
Target: 

Toegevoegde waarde/ Bedrijfsoffers 
.... 1 ____ .,..il Management ........ I , ,_ 

Vergelijke~)+- Tijd, kwaliteit, kosten 

l ,r- -- .L / Target: 

• 
--1E,,--;-----1•~, Productieproces 

1

,...------1(,-_'.J-----•~ Productiesnelheid 

Meten Meten 

L- ,- - ,- _J 
Beinvloeden: Kennis Organisatie 

Figuur 3: Regelkring van een onderneming {van Mal} 

Naar aanleiding van de metingen, nuttig gebruik capaciteit, is een beeld gevormd in de groepen; 
proedercoating, galvano en strijktafelmontage, waar de productiesnelheid verliezen ontstaan. De 
benutting van de machinecapaciteit wordt hoofdzakelijk be'invloed door de inzet van het aantal 
mensen (menscapaciteit) die de machines bedienen. Verlies aan machinecapaciteit veroorzaakt 
door verstoringen of het ontstaan van afkeur bedraagt enkele procenten van de totale machine 
capaciteit. Het ziektepercentage en het kleine aantal ongevallen <lat plaats heeft gevonden geeft 
aan dat er "veilig" gewerkt wordt. De lay-out en de daarbij behorende goederenstromen geven aan 
<lat goederen niet onnodig worden verplaatst. 

De productiesnelheid van de groepen blijven ondanks de geringe verstoring achter op de gestelde 
doelstelling. Om de productiesnelheid te verhogen is verder onderzoek verricht naar de mens
prestatie. 

Prestatie van de mens 
De prestatie van de mens wordt beinvloed door het tempo enerzijds en werkmethoden anderzijds. 
Om mogelijkheden te onderzoeken om de productiesnelheid te doen laten stijgen is onderzoek 
gedaan naar de werkmethoden en tempo. 

De werkmethoden binnen Brabantia worden bepaald en "uitgekristalliseerd" door de afdeling 
arbeidsanalyse in samenwerking met de medewerkers en werkmeester. De analyse die gebruikt 
wordt om bewerkingstijden te bepalen is de Versneld Work Factor Methode. De benodigde tijd 
voor bijkomende handelingen wordt bepaald door een Multi Moment Opname. Aan de hand van 
deze analysen wordt er een normtijd samengesteld voor het produceren van een product of 
onderdeel vermeerderd met een toeslag voor rust en persoonlijke verzorging. Het tempo van de 
medewerkers (zie Ydo model) hangt afvan zijn: 
• vaardigheid 
• fysieke status 
• bereidheid 

Vaardigheid 
De vaardigheid wordt be'invloed door: aanleg, vakkennis en routine. 
Aanleg is iets wat een persoon van nature meekrijgt of niet. Indien een medewerker een bepaalde 
aanleg heeft voor een handeling, dan zal hij/zij minder inspanningen hoeven te leveren dan 
iemand die deze aanleg niet heeft. Een bedrijf kan hierop inspelen door die mensen te selecteren 
die een bepaalde mate van aanleg hebben, en hierdoor een hoger tempo kunnen realiseren. 
Vakkennis wordt opgedaan door werkmethoden, die door de afdeling arbeidsanalyse, 
medewerkers en werkmeester zijn samengesteld, over te brengen. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
om cursussen te volgen en vaardigheden te trainen. 
Routine wordt verkregen door werkzaamheden te herhalen zodat er een bepaalde vaardigheid cq 
handigheid ontstaat op het uitvoeren hiervan. 
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Fysieke status 
In 1994 is binnen Brabantia onderzoek verricht door de universiteit Leiden met als titel "gezonder 
werken bij Brabantia" . Voor verbetering van de fysieke status van de medewerkers wordt naar dit 
onderzoek verwezen. 

Bereidheid 
Om de bereidheid van medewerkers niet te remmen moet er voor gezorgd worden dat de 
medewerkers werk krijgen, dat in overeenstemming is met hun vaardigheid of ' kunnen' . Wanneer 
een medewerker arbeid moet verrichten, dat hem/haar uiteindelijk niet ligt en waarmee hij/zij geen 
behoorlijke prestatie kan leveren, dan neemt de bereidheid om dat werk te doen af.De bereidheid 
tot werken is enerzijds afhankelijk van de mate van activiteit; anderzijds van het karakter van de 
mens. De leiding kan aan beide iets doen. Door de wijze van leidinggeven kunnen activiteiten 
gestimuleerd worden en wordt er bewust of onbewust invloed uitgeoefend op de karaktervorming 
van de medewerkers. 

Om de bereidheid te stimuleren laat Brabantia medewerkers in de winst meedelen, stelt goede 
arbeidsvoorwaarden en laat de medewerkers inspraak hebben door middel van de 
ondememingsraad. Informatie over de regelkring zelfworden door middel van computer 
uitdraaien op een bord in de afdelingen aan de medewerkers verstrekt. In principe vindt jaarlijks 
individueel een beoordelingsgesprek plaats tussen de werkmeester en medewerker. Een 
medewerker krijgt promotie indien hij/zij afgelopen jaar meer werkzaamheden eigen heeft 
gemaakt. 

Ondanks de gunstige bedrijfsomstandigheden, de uitgekristalliseerde werkmethoden en de zorg 
voor een goede fysieke toestand en vaardigheden, wordt het tempo niet behaald. Om de gestelde 
productie(snelheid) te behalen, zal de bereidheid van de medewerkers verhoogd dienen te worden. 
Uit de MMO blijkt dat de tijdsbesteding afwijkt ten opzicht van de norm. Het percentage rust en 
persoonlijke verzorging geeft een indicatie over de bereidheid. Om naast de huidige methoden de 
bereidheid te verhogen van de medewerkers is er een resultaatsturingsysteem ingevoerd. 

Methode voor resultaatsturing 
Om de bereidheid van medewerkers te vergroten is gezocht naar een methode. Bij resultaatsturing 
wordt getracht groepen of individuen te stimuleren hun inspanningen te richten op het realiseren 
van organisatiedoelen en hierdoor resultaten te verbeteren. Het resultaatsturingsysteem dat 
opgezet is voor de situatie bij Brabantia is gebaseerd op het ProMES systeem, wat staat voor 
"Productivity Measurement and Enhancement System". ProMES is een systeem voor het meten 
en bevorderen van productiesnelheid we Ike door Pritchard e.a. [ 1988, 1989] is opgezet. Een 
resultaatsturingsysteem zal de volgende elementen bevatten: 
• Doelen stellen (goal setting); De medewerkers zelf doelen moeten kunnen stellen die zijn 

gerelateerd aan de organisatiedoelen. Om effectiefte zijn moeten deze doelen specifiek en 
uitdagend zijn, dit wil zeggen moeilijk maar toch haalbaar. Vervolgens zullen medewerkers 
ge'interesseerd raken in de mate waarin ze die doelen hebben gerealiseerd. 

• Terugkoppeling (feedback); Er dient terugkoppeling gegeven te worden over de geleverde 
resultaten. Deze terugkoppeling moet alle belangrijke aspecten in acht nemen, specifiek zijn en 
betrekking hebben op be'invloedbare factoren. 

• Beloningssysteem; lndien de doelen behaald zijn (of in zekere mate) zal er een bekrachtiging 
(beloning) moeten plaatsvinden die de waardering van de organisatie aangeeft op de geleverde 
resultaten. Deze waardering kan materieel of immaterieel zijn, maar moet wel gekoppeld zijn 
aan de doelrealisering. 

De basis principes die gehanteerd worden bij het opzetten van het systeem zijn: 
• Participatie: de groep ontwerpt zelf de kernelementen van het resultaatsturingsysteem. 
• Bottom up: het systeem wordt ontwikkeld van onderuit de organisatie (uitvoeringsniveau) en 

niet van boven uit de organisatie opgelegd. 
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• Discussion until consensus: om draagvlak van het resultaatsturingsysteem te creeren zal de 
groep alle gemaakte voorstellen en ideeen bespreken zodat er helderheid onstaat en 
overeenstemming wordt bereikt. 

• Afstemming met het management: het resultaatsturingsysteem zal binnen het kader waar 
binnen het moet functioneren moeten passen en de verantwoordelijkheden van de het 
management moeten dekken. 

De ontwikkeling van een resultaatsturingsysteem vindt plaats in vier stappen. De volgende 
stappen worden achtereenvolgens ontwikkeld: 

Stap 1: Taakgebieden 
Taakgebieden zijn gedefinieerd als de essentiele bijdragen die een eenheid moet leveren aan de 
organisatie. De eenheid stelt vast waar zij voor staat, waar zij verantwoordelijk voor is [Kleingeld 
& van Tuijl, 1990]. 

Stap 2: Vaststellen van indicatoren 
Een indicator is gedefinieerd als een concrete maat die aangeeft hoe goed de eenheid er in slaagt 
haar taken waar te maken. De belangrijkste criteria voor goede indicatoren zijn: validiteit, 
bei"nvloedbaar, volledigheid, duidelijk en rendabel. 

Stap 3: Bepalen van resultaatwaarderingscurven 
Een resultaatwaarderingscurve is een functie die beschrijft welke waarden de behaalde resultaten 
hebben voor de een organisatie. Met andere woorden: de curve geeft de relatie weer tussen het 
resultaat op een indicator en de waarde van het resultaat voor het bedrijf. De resultaten op alle 
indicatoren worden in een dezelfde maat uitgedrukt, zodat resultaten op verschillende indicatoren 
onderling vergelijkbaar en (tot een totaal score) optelbaar zijn. 

Stap 4: Opstellen van een terugkoppelingsrapport 
Het terugkoppelingsrapport geeft de eenheid periodiek informatie over de in een bepaalde periode 
geleverde resultaten. Het terugkoppelingsrapport dient de eenheid op een overzichtelijke en 
duidelijke manier van informatie te voorzien. Naast de indicatiewaarden worden in het 
terugkoppelingsrapport ook de behaalde resultaten en een totaal score van de groep vermeld. Door 
deze getallen op te nemen in het terugkoppelingsrapport krijgt de eenheid inzicht in het resultaten 
van haar werken en de bijdrage tot het geheel. 

Invoering resultaatsturingsysteem 
De invoering van een resultaatsturingsysteem heeft plaatsgevonden in de strijktafelmontage. Er is 
voor deze regelkring/groep gekozen omdat er in deze groep veel uren aanwezig zijn op jaarbasis 
(ca. 28000 uur) en de gerealiseerde productie t.o.v. de gecalculeerde productie van deze groep aan 
de !age kant is (gemiddeld 85% week l tot en met week 21, 2002), welke een 
verbeteringspotentieel aangeeft. Daamaast is er een goede band opgebrouwd met de medewerkers 
tijdens meting van nuttig capaciteit zodat de kennis aanwezig is over wat er speelt binnen deze 
afdeling. De strijktafelmontage is een groep waar 20 medewerkers in 2 ploegendiensten werken. 
Deze groep assembleren onderdelen tot complete strijktafels op individuele werkplekken met 
behulp van pneumatisch gereedschap. 

Taakgebieden 
De taakgebieden die in overeenstemming met de werknemers en management zijn tot stand 
gekomen zijn: 

1. Kwantiteit: "Het assembleren van strijktafels tegen gecalculeerd tarief' 
2. Kwaliteit: "Het assembleren van strijktafels tegen Brabantia kwaliteit normen" 
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Vaststellen van indicatoren 
De twee indicatoren die worden gebruikt om de kwantiteit te meten zijn: 
• Individuele productiesnelheid 
• Groepsproductie 

Productiesnelheid wordt als volgt bepaald: 
# geproduceerde goede producten * # benodigde uren volgens calculatie 

# aanwezige uren 

De kwaliteit wordt bepaald aan de hand steekproeven welke die door medewerkers uitgevoerd 
worden. Elke bezette werkplek wordt een keer per ploeg gecontroleerd of de kwaliteit 
overeenstemt met de gestelde norm. 

Resultaatwaarderingscurven 
Voor de strijktafelmontage is geen resultaatwaarderingscurve opgesteld. Dit omdat het overzicht 
en relatieve belang van de indicatoren overzichtelijk is. 

Terugkoppeling 
De terugkoppeling vindt wekelijks plaats. De terugkoppeling bestaat uit een schriftelijk gedeelte 
en een individueel gesprek tussen de werkmeester en de medewerker. 

Resultaten 
De productie in de strijktafelmontage is 5 weken na de eerste terugkoppeling gestegen van 85% 
naar circa 100%. Een stijging van 15%. In onderstaande grafiek is het verloop van de behaalde 
productie weergegeven. 

Resultaat productie regelkring 26 tegen 100% tarief 2002 
105% ,-------------------------------, 

100% +--- - - - - - - --- - - - - ---11---- - - - - - - - - - ----< 

95% +--- - - - - - - - ---------U--t H l--- - - - --- - - - - ----i 

90%-KHll-U--- - - ----------,,._.....=-flf-----n-tHI--IHl-------- - - - - ------l 

85% -IIH'Ht-U--n--..---- - - - ...-....---llt--..--lHIHHIHt-tHI--I H l----- - ---- - - - - - ---l 

80% -KHHt-tHI--IHI----IHJ-------,IJ--n--lH lt---..ilHt--lHHHHIH>~H IH ~----- - - - - ----< 

75% -flHIHl-<Hl--t HI-U-11-H--tl-<HHIHl-<Hl--t HHI-IH•--t.HHHIH>~Hll--- - - - - - --- - - --t 

70%-KHHt-tHI--IHHt-lHJ--IHHHIHl-<Hl--t HHI-IH•--tHHHIH>~Hlt------- - - - - - - - --t 

~ % -KHHt-tHI--IHHt-lHt--lHHHIHl-<Hl--tHHI-IH•--tHHHIH>~ H II---- - ---- - - - - --< 

60%~..,...,--._..,.._..,...,,...,..._..,...,, ___ ..,..., __ .,_,.--r-,.........-r--r----,--r-,-~ ---r-,---,--r--r--,---,---,-.,.-; 

' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Week 

Figuur 4: Productie rege/kring strijktafelmontage 

Conclusies & aanbevelingen 
• Uit onderzoek is gebleken dat de toegevoegde waarde zoals deze binnen de productie unit 

gebruikt wordt, een indicatie geeft over de productiesnelheid en het materiaal verbruik. Uit 
vervolg onderzoek is gebleken dat de invloed van het materiaalverlies op de toegevoegde 
waarde relatief klein is ten opzichte van het verlies aan productiesnelheid. 

• Het vergelijk met de vaste norm toegevoegde waarde, die in het begin van het jaar wordt 
samengesteld, geeft geen nauwkeurig beeld van de mate van afwijking op productiesnelheid 
en materiaal verbruik. Verder zal men binnen Brabantia zich moeten afvragen of de 
toegevoegde waarde, zoals deze momenteel binnen Brabantia wordt gebruikt, een geschikte 
indicator is om de productie unit te beoordelen. De toegevoegde waarde geeft onvoldoende 
inzicht om op de korte termijn te sturen. 
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• Aan de hand van het model van Y do is vastgesteld dat de productiesnelheid wordt beYnvloed 
door de bedrijfsomstandigheden en de prestatie van de mens. Voor de regelkringen 
strijktafelmontage, galvano en poedercoating zijn geen substantiele verstoringen die de 
productiesnelheid negatief bei"nvloeden aangetroffen die te wijten zijn aan de 
bedrijfsomstandigheden. 

• Productiesnelheid verhoging kan gerealiseerd worden door de bereidheid van medewerkers te 
verhogen. Aan de hand van de literatuur van "ProMES" is gebleken dat met een 
resultaatsturingsysteem de productiesnelheid verhoogd kan worden. Met behulp van dit 
systeem wordt er ruimte gecreeerd voor verbetering. 

• Na invoering van een resultaatsturingsysteem in de strijl\.'tafelmontage is de productiesnelheid 
na vijf weken met circa 15% toegenomen is, ten opzichte van het gemiddelde van voorgaande 
perioden. Deze 15% productiesnelheid toename kan vertaald worden naar een toename van de 
toegevoegde waarde in de strijktafelmontage met 15%. Het is niet met zekerheid te zeggen dat 
deze verhoging met 100% toe te schrijven is aan de invoering van een resultaatsturingsysteem. 

Aanbevelingen 
• Om spreiding van de toegevoegde waarde binnen grenzen te houden, zodat de toegevoegde 

waarde gebruikt kan worden als stuurmiddel, zal de administratieve werkwijze voor bet 
ingeven van productie aantallen en afroepen van materialen volgens een standaard procedure 
moeten verlopen. 

• Om verhoging van de productiesnelheid te realiseren in de regelkringen, kunnen de stappen 
zoals in het verslag zijn beschreven, doorlopen worden. Door eerst na te gaan of de 
bedrijfsomstandigheden geen belemmering vormen voor de productiesnelheid, dit eventueel 
uit te laten voeren door de medewerkers zelf, en daama de mens prestatie te analyseren, kan 
het verlies van productiesnelheid en oorzaken in kaart worden gebracht. 

• Indien er besloten wordt een resultaatsturingsysteem in een regelkring door te voeren om de 
mens prestatie te verhogen, zullen de basis principes en eisen aan het resultaatsturingsysteem, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4, in acht genomen dienen te worden. Dit om de kans van 
slagen en het effect van het systeem te vergroten. 

• Het terugkoppelen van informatie ten aanzien van verbeteringsvoorstellen zal in een korte tijd 
moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de volgende terugkoppeling, en niet op de lange baan 
worden geschoven. De medewerkers willen graag op de hoogte worden gehouden over hun 
voorstellen, indien dit niet wordt gedaan zal de motivatie om verbeteringsvoorstellen te geven 
afuemen. 

• Om het resultaatsturingsysteem in de toekomst te laten voortbestaan zal bet project verdere 
ondersteuning van bet management nodig hebben. Indien dit niet gebeurt zal het systeem 
langzaam "verwateren", en zal het zijn kracht verliezen. Hiemaast zal er "onderhoud" aan het 
systeem plaats moeten vinden; bijvoorbeeld normen en formulieren moeten worden aangepast 
bij introductie van nieuwe producten/artikelen of methoden. 

• Het resultaatsturingsysteem mag niet gebruikt mogen worden om mensen op af te rekenen. 
Indien het systeem bier wel voor wordt gebruikt zal het haar effect verliezen, en zal de 
bereidheid van de medewerkers om met het systeem te werken afuemen. Het systeem kan wel 
gebruikt worden om opleidingsbehoefte te signaleren. 
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Aanleiding onderzoeksopdracht en aanpak 

Brabantia' s productie unit Valkenswaard maakt deel uit van het Brabantia concern. Brabantia is 
een bedrijf welke niet elektrische huishoudelijke producten fabriceert en wereldwijd verkoopt. 
Brabantia heeft verschillende productielocaties waaronder een in Valkenswaard. In deze vestiging 
worden voomamelijk strijktafels, schotelwarmers, keukenhulpen en kurkentrekkers geproduceerd. 
In de productielocatie Valkenswaard werken circa 160 personen in vijfverschillende afdelingen. 

De concurrentie op de markt voor productie van niet elektrische huishoudelijke producten is hoog. 
De consument eist een steeds betere kwaliteit en een breder assortiment aan producten. Om de 
marktpositie te behouden en een verdere groei te bewerkstelligen is geld nodig. Hiervoor moet er 
winst gemaakt worden. Brabantia's drijvende krachten bestaan niet uit boge prijzen en dito 
winsten, maar wordt gekenmerkt door gematigde prijzen en hoge, stijgende verkopen. Brabantia is 
afhankelijk van de optelling van vele kleine winsten, het optimaliseren van winstmarges en het 
minimaliseren van uitgaven. 

Een verhoging van de winst is te realiseren door het reduceren van kosten en/of het genereren van 
meer opbrengsten in het zelf de tijdsbestek. De maatstaaf toegevoegde waarde per direct 
aanwezigheid uur bij Brabantia geeft de verhouding weer tussen de gerealiseerde opbrengst min 
inkopen aan de ene kant en geinvesteerde uren aan de andere kant. 

Opbrengsten - Inkopen Toegevoegde waarde per direct aanwezigheid our = 
Aantal uren aanwezig 

= aantal geproduceerde eenheden * verrekenprijs Opbrengsten 
Jnkopen 
Aantal uren aanwezig 

= inkopen tegen verrekenprijs 
= aantal directe uren werkelijk aanwezig (exclusief ziekte, verlof, etc.) 

Het resultaat van een productie unit worden beoordeeld op de toegevoegde waarde. Hoe boger de 
toegevoegde waarde per direct aanwezigheid uur is, des te beter de productie unit presteert. Er is 
een norm toegevoegde waarde opgesteld waaraan de gerealiseerde toegevoegde waarde wordt 
getoetst. 

Het management van de productie unit Valkenswaard is ervan overtuigd <lat de gerealiseerde 
toegevoegde waarde verboogd kan worden. De aanleiding biertoe is <lat de gerealiseerde 
toegevoegde waarde achterblijft ten opzicbt van de gestelde norm. In bijlage 8 is <lit weergegeven. 
Het management wil inzicht hebben waarom de toegevoegde waarde achterblijft bij haar 
verwacbtingen. 

Naar aanleiding van bet bovenstaande is de volgende opdracbtformulering totstandgekomen: 

Hoe kan de toegevoegde waarde binnen de productie unit Valkenswaard stijgen? 

Om een verhoging van de toegevoegde waarde te realiseren zijn een drietal fasen doorlopen 
[Kempen & Keizer, 1996]: 

• Orientatiefase: bierin wordt er kennis gemaakt met alle facetten van bet bedrijf en wordt 
bet probleem van bet bedrijf in kaart gebracht. 

• Oplossingsfase: er worden oplossingen voor de problematiek (delen) gezocht. 
• Implementatiefase: nadat er oplossingen voor het probleem zijn bedacbt worden deze in 

de praktijk geimplementeerd en getoetst en eventueel bijgesteld. 
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De drie fasen zijn in een vijftal stappen doorlopen. In figuur 1 zijn de fasen met bijbehorende 
stappen weergegeven. Daaronder volgt een beschrijving over de doorlopen stappen. 

T-oe-ge-vo-egde 

Bedrijfsbeschrijving w.aarde binnen 
Brabantia 

'--- - -"H=fdst. _ _ _ f!.!.dst. 2 

Verhogen van 7 
productiesnelheid · 

(Ydo) I 
'---- -'H~ 

' 
I Bedrijfs I 
! omstandigheden I 
i ---~J Methode voor j lnvoering resultaat-

Prestatie . resultaatsturing en meetsysteem in de 
medewerker verhoging strijktafelmontage 

productiesnelheid _ _ _ L _ _ Hfdst. 4 __ _ _ Hf~ 

L _ _ __ _ t ~ - - - ---··- ~+- t 
Orlintatlefase Oplossingsfase lmplementatlefase 

Figuur 1: Door/open Jasen realisatie verhoging toegevoegde waarde 

Om een algemeen beeld te vormen van het Brabantia concern en productie afdelingen van de 
productie unit Valkenswaard zijn deze eerst in kaart gebracht. De volgende stap, hoofdstuk 2, is 
de samenstelling en totstandkoming van de gerealiseerde en norm toegevoegde waarde 
onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoogte van de toegevoegde waarde wordt bei"nvloed 
door het materiaal verbruik en de productiesnelheid. Daamaast blijkt de norm voor de 
toegevoegde waarde geen goed referentie kader te zijn om de gerealiseerde toegevoegde waarde 
aan te toetsen. Om factoren te onderzoeken om productie snelheid te laten stijgen is in hoofdstuk 3 
een model [Y do] beschreven. Uit dit model blijkt dat de productiesnelheid te bemvloeden is door 
enerzijds de bedrijfsomstandigheden en anderzijds de prestatie van de medewerker. Verstorende 
elementen op het productieproces zijn in kaart gebracht door middel van meting van nuttig 
gebruik van capaciteit. Uit de analyse van de prestatie van de medewerker blijkt dat het tempo van 
de medewerkers te laag ligt. Om bet tempo te verhogen is er gekozen om een 
resultaatsturingsysteem in te voeren welke in hoofdstuk 4 wordt behandeld. ln de regelkring 
strijktafelmontage is een resultaatsturingsysteem ingevoerd, welke in hoofdstuk 5 beschreven 
wordt met de behaalde resultaten. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

Dit hoofdstuk zal een algemeen beeld van Brabantia b.v. en haar organisatie schetsen. Brabantia is 
een organisatie welke niet elektrische huishoudelijke apparaten vervaardigt en wereldwijd 
verkoopt. Er zal eerst een beschrijving gegeven warden over het Brabantia concern zelf, waarna er 
een beschrijving volgt van de productie unit Valkenswaard en haar productie afdelingen. 

1.1 Brabantia concern 

In mei 1919 richtte dhr J.M. van Elderen in Aalst de metaalfabriek "van Elderen & Co Aalst" op. 
De fabriek telde 15 man en er werden artikelen zoals melkkannen, melkzeven en kolenkitten 
gefabriceerd. In 1941 werd de naam "van Elderen en Co" veranderd in "van Elderen's 
Metaalwarenfabriek Brabantia". Na de tweede wereldoorlog steeg de vraag naar huishoudelijke 
artikelen. Er was voldoende personeel beschikbaar om het productiepeil op het gewenste niveau te 
brengen. Daarnaast werd er aanzienlijk ge"investeerd in nieuwe machines. 

In 1953 kwam de echte doorbraak van Brabantia, het bedrijf introduceerde de strijktafel. Er 
ontstond ruimte om uit te breiden. In Valkenswaard werd een productie-afdeling gevestigd. Kort 
hierna volgde er een productie unit in het noorden van Nederland, in de plaats Roden. Hier werd 
de droogmolen fabriek "Egam" overgenomen. Naast de binnenlandse markt werd ook de 
Europese markt bewerkt. Er kwamen vestigingen in Belgie, Duitsland, Groot-Brittannie, ltalie, 
Spanje en Zwitserland 

Doordat het in de jaren zestig economisch beter ging, werd de consument steeds kritischer en 
stelde steeds hogere eisen. Dit had tot gevolg dat Brabantia, tot aan de dag van vandaag, een breed 
assortiment moet aanbieden dat kwalitatief zeer sterk is. Deze eisen zijn terug te vinden in de 
missie van Brabantia: 

"We and our partners want success by satisfied and repeat buying end consumers with functional, 
desirable and timeless products for kitchen and home" 

We 
Partners 
Success 
Repeat buying 

= shareholders and the Brabantia team 
= suppliers, customers 
= profit, growth 
= buying other Brabantia products 

Deze ontwikkelingen hebben er tot toe geleid dat Brabantia nu een van Europa's grootste 
fabrikanten is op het gebied van niet-electrische huishoudelijke artikelen. De klanten van 
Brabantia zijn voornamelijk winkelketens die huishoudelijke artikelen verkopen, zoals Blokker en 
Marks en Spencer. Op de markt voor de productie van huishoudelijke artikelen bevinden zich veel 
bedrijven, concurrentie is hierdoor volop aanwezig. Naast de concurrentie van bedrijven die in 
Europa gevestigd zijn, wordt de concurrentie uit "lage lonen" landen steeds groter. 

In bijlage 1 is een organigram afgebeeld van de Brabantia organisatie, in bijlage 2 is het product 
assortiment weergegeven met productie locaties. Enkele gegevens van het huidige Brabantia 
concern: 
• Personeelsbestand: 850 medewerkers wereldwijd 
• Omzet: 1999 86,4 miljoen Euro 

2000 93,3 miljoen Euro 
2001 110,0 miljoen Euro 

• Circa 24% van de omzet wordt gerealiseerd buiten Europa 

* Gadgets zijn keukenhulpen zoals: messen, gardes, knoflookpersen, blikopeners etc. 
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1.2 Productie unit Valkenswaard 

Tn productie unit Valkenswaard (PUV) worden voornamelijk strijktafels, kurkentrekkers, 
keukenhulpen en schotelwarmers geproduceerd. In deze unit werken circa 160 personen. De 
organisatie van PUV ziet er als volgt uit: 

Organisatie productie unit Valkenswaard 

lNTlmER 

Arbo - lllhu . CoOnlnaie 

IIJMAN RESOURCE MANAGER OPERATlONEEl. MANAGER 

----Persone--elsz-al<_en___.l I ____ Recepli_·• _ _, 

Splitgieten lwnststaf 

Mortage lamlstaf art 

G.mm, 
morage gadgets 

Poedercoang, 
morage schotelw.rmer 

Aleier, 
morage striJ(ttels 

Figuur I. I : Organisatie productie unit Va/kenswaard 

Kwallelsmyse 

IIIOVATIE r.wlAGER 

T eclrische cienst 

Faciily beheer 

Engileering 

Arbeidsmyse 

LOGISTIEK MANAGER 

lraoop 

Grondstaf magazijn 
Afval~romen 

lng.r,gsl(eLring 

ISOCOORDNATIE 

De productie vindt plaats in 5 verschillende afdelingen (afdelingen onder operationeel manager) 
die onderverdeeld zijn in 13 regelkringen. Onder een regelkring wordt een autonome taakgroep 
verstaan. De afdelingen zijn onderverdeeld in 2 tot 4 regelkringen en elke afdeling heeft een 
werkmeester. Een deel van het "vroegere taken pakket" van de werkmeester is verschoven naar 
productiemedewerkers. Deze mensen hebben een aanspreekpuntfunctie gekregen op een bepaald 
gebied. Elke regelkring heeft 6 aanspreekpunten die taken uitvoeren op het gebied van: 

• Opleiding en begeleiding 
• Kwaliteit 
• Ordening, netheid, veiligheid en milieu 
• Techniek 
• Logistiek 
• Administratie 

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van deze (deel)taken blijft bij de werkmeester. Het 
doel van deze opdeling van taken is dater een productieomgeving wordt gevormd waarbij een 
betere kwaliteit van producten geproduceerd worden en een aangenamere werkomgeving 
gerealiseerd wordt. In bijlage 3 is een beschrijving over het "aanspreekpunten project" gegeven. 
In bijlage 4 is de lay-out van de productie unit Valkenswaard afgebeeld. 
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In onderstaande tabel zijn enkele gegevens van productie unit Valkenswaard gegeven. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Omzet (OVD) in€ (*1000) 17.677 19.219 13.556 16.202 15.924 17.670 20.324 
TW productie in € per uur 37,84 40,57 42,01 39,63 42,14 43,71 45,19 
TW begroot in € per uur 41 ,97 45,01 46,30 49,98 
Ziekteverzuim directen 8,35% 6,54% 8,15% 7,70% 9,80% 10,20% 10,40% 
Aantal ongevallen /100 directen in % 3,2 0,6 3,3 0,7 4,9 1,2 0,6 
Servicegraad (levering DC) 
Basisartikelen (begroot 98%) 97% 95% 94,6% 90,5% 
Totaal 92% 92% 90% 86,7% 

Tabel 1.1: Gegevens productie unit Valkenswaard 

TW = toegevoegde waarde 
OVD = overdracht verrekenprijs 
DC = distributie centrum (centraal magazijn) 

1.2.1 Producten en productie af delingen 
De productie unit Valkenswaard heeft vi jf afdeling, zie figuur 1.1. Deze vijf afdelingen bestaan uit 
13 regelkringen. De vijf afdelingen met bijbehorende regelkringen warden hieronder beschreven. 

Afdeling 1: 
Deze afdeling bestaat uit de regelkringen poedercoating en schotelwarmermontage. In de 
poedercoating worden onderdelen van een verflaag voorzien. De poedercoat-installatie bestaat uit 
een kettingbaan waaraan producten warden opgehangen. Deze producten gaan eerst door een 
fosforteertunnel, waar deze ontvet warden. Hiema worden de producten gedroogd en worden 
daama gepoederd in een van de drie spuitcabines. Als laatste gaan de producten door een 
moffeloven waar de poeder op het product "gesmolten" wordt. Aan het einde van de kettingbaan 
warden de producten gecontroleerd en opgestapeld van waaruit deze naar de opvolgende afdeling 
gaan voor assemblage. De kettingbaan draait met een constante snelheid. 
Schotelwarmermontage; hier worden onderdelen geassembleerd tot complete schotelwarmers en 
daama ingepakt. De assemblage gebeurt handmatig, of met behulp van eenvoudig gereedschap. 

Afdeling 2: 
Afdeling 2 bestaat uit de regelkringen strijktafelmontage, blikopenerlijn en atelier. 
Strijktafelmontage; bij de strijktafelmontage warden onderdelen uit de spuiterij, kunststof en 
galvano geassembleerd tot complete strijktafels waama deze worden ingesealed en naar het 
magazijn warden gebracht. Het betreft hier individuele werkplekken, waar met pneumatisch 
gereedschap wordt geassembleerd. 
Blikopenerlijn; op deze lijn warden blikopeners volledig geautomatiseerd geassembleerd. Er 
hoeven in principe alleen onderdelen in deze lijn gebracht te worden, waarna deze tot compleet 
ingepakte blikopeners geassembleerd warden. 
Atelier; hier wordt een gedeelte van de strijktafelhoezen in elkaar genaaid. In principe alleen 
hoezen die te weinig zijn geleverd door leveranciers, of nieuwe modellen. Daarnaast warden er 
snoergeleiders, clohouder, en mouwplanken geassembleerd. 

Afdeling 3: 
De regelkringen kunststof en kunststof finishing vallen onder afdeling 3. 
Kunststof finishing; vindt montage van onder andere kurkentrekkers, kiekeboe' s (wc-borstel met 
houder) en keukenrolhouders plaats. 
Kunststof; hier warden kunststof onderdelen vervaardigd met behulp van spuitgietmachines. 
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Afdeling 4: 
Afdeling 4 bestaat uit de regelkringen galvano en montage gadgets. 
Galvano; hier worden onderdelen uit de voorbewerking gegalvaniseerd. Men heeft hier de 
beschikking over een trommelautomaat, retumautomaat en een programma automaat. Op de 
trommelautomaat worden kleine onderdelen, zoals boutjes en moertjes gegalvaniseerd. Op de 
programma automaat worden voomamelijk grote onderdelen gegalvaniseerd, zoals strijktafel 
potenstellen. Aan de retumautomaat werken meerdere mensen in ploegen, circa 6 tot 8 personen. 
Bij dit proces worden veelal kleine producten, zoals onderdelen van de blikopener, 
gegalvaniseerd. Deze producten worden aan een rek gehangen, waama ze via een kettingbaan naar 
een buffer worden getransporteerd. Van deze locatie worden de rekken de retumautomaat 
ingevoerd, welke met een cycli van 80 tot 125 seconde de rekken door 42 baden stuurt. Hiema 
worden de producten afgerekt, gewogen en verzonden. Deze afdeling galvaniseert ook onderdelen 
voor andere Brabantia vestigingen. 
Montage gadgets; worden twee greeps gadgets gemaakt, zoals de alles opener en knoflookpers. 
De gadgets worden handmatig geassembleerd en ingepakt. 

Afdeling 5: 
In de voorbewerking wordt band- en plaatmateriaal verwerkt tot onderdelen en halffabrikaten. De 
onderdelen gaan van deze afdeling naar de galvano of poedercoating. Deze afdeling beschikt over 
een perserij, lasrobots, buigmachines/-robots, stamp- en strekmachines. De voorbewerking is 
verdeeld in de volgende regelkringen: 
Voorbewerking strijktafel; hier vinden voomamelijk de volgende bewerkingen plaats: buigen, 
boren, !assen van 25 rood potenstellen, weerstandlassen en snijden van draad. 
Voorbewerking strijktafel ploeg; hier vindt het afhakken, !assen van 22 rood potenstellen en 
!assen van bladen plaats. 
Automatische perserij; bestaat uit vier grote persen waarop onderdelen worden geperst voor: 
allesopener en blikopener. Er vinden voornamelijk toezichtswerkzaamheden plaats. 
Kleine perserij; bestaat uit kleinere persen waar voomamelijk de volgende inleg werkzaamheden 
plaatsvinden zoals: buigen, ponsen en afhakken. 

Het onderhoud van de machines en oplossen van storingen gebeurt door de eigen technische 
dienst. Verder beschikt men over een eigen gereedschapmakerij. Hier worden stempels 
gerepareerd en geslepen voor de persen. Het onderhoud aan het rollend materieel wordt 
uitbesteed. In het verleden zijn veel machines zelf door Brabantia ontworpen en geproduceerd. 
Tegenwoordig worden de meeste machines ingekocht. 

1.2.2 Ontwerpproces en innovatie 
Alie producten die Brabantia produceert zijn in eigen huis ontworpen. Men beschikt bij Brabantia 
over een ontwikkelingsafdeling met een laboratorium. Wensen/vragen vanuit de markt worden 
hier vertaald in nieuwe producten of redesign. 

lndien het product is ontwikkeld wordt er gekeken in welke productie unit deze het beste 
geproduceerd kan worden. De afdeling innovatie zorgt ervoor dat het productieproces zo wordt 
ingericht dat het product vervaardigd kan worden. Deze afdeling ontwikkelde in het verleden zelf 
machines om producten te vervaardigen, tegenwoordig worden '"standaard machines" ingekocht 
en eventueel naar behoefte aangepast. 

1.2.3 De organisatiecultuur 
Rechten, plichten en werkwijzen zijn binnen de organisatie van Brabantia vastgelegd. Het doe! 
hiervan is dat de werkzaamheden zo ordelijk en effectief mogelijk verlopen. Jaarlijks wordt er een 
audit gehouden om te beoordelen hoe ver het aanspreekpuntenproject is doorgevoerd in de 
organisatie. Uit het audit van 2002, gehouden onder een 40 tal medewerkers welke samen aan 
circa 100 aanspreekpuntfuncties invulling geven, zijn de volgende conclusies getrokken voor wat 
betreft de cultuur binnen het bedrijf en de visie die de medewerkers op Brabantia hebben. 
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► De communicatie tussen management en medewerker is direct en informeel, "meningen 
worden niet onder banken of stoelen geschoven". 

► Het bedrijf is output gericht. 
► Een knelpunt is dat beslissingen veelal top-down verlopen, wat tot resultaat heeft dat 

medewerkers zich niet gestimuleerd voelen om constructief mee te denken over 
bedrijfsprocessen. 

► Ideeen worden wel gegenereerd, maar het duurt vaak erg Jang voordat deze worden 
doorgevoerd. Dit resulteert in dat de meeste medewerkers geen ideeen meer aanJeveren. 

► De terugkoppeling van informatie, van bijvoorbeeld voorstellen, gemaakte fouten of 
resultaten, ontbreekt. Medewerkers worden niet altijd op de hoogte gesteld. 

► Als typisch Brabantia werd omschreven; dat er ergens enthousiast aan begonnen wordt, maar 
nooit wordt afgemaakt of gerealiseerd. De bereidheid om mee te werken aan een 
veranderingsproces is hierdoor afgenomen. 

► De verhoudingen van de medewerkers onderling verschilt per regelkring. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de taakafhankelijkheidsrelatie. In het algemeen kan worden geconcludeerd 
dat hoe groter de afhankelijkheid des te collegialer de medewerkers zich opstellen. 

JO 
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2 Toegevoegde waarde binnen Brabantia 

Voordat een oplossing wordt bedacht dient eerst bet probleem verder in kaart te gebracht te 
word en. In de eerste paragraaf van dit hoof dstuk wordt nagegaan wat onder de toegevoegde 
waarde (TW) wordt verstaan binnen Brabantia. In paragraaf2.2 wordt beschreven wat met de 
indicator TW wordt gedaan. In paragraaf 2.3 wordt bepaald waardoor er een verhoging van de 
TW gerealiseerd kan worden. 

2.1 Samenstellening van de toegevoegde waarde 

Een resultaatindicator op productie unit niveau is de toegevoegde waarde. De directie beoordeelt 
de productie units op deze resultaatindicator. Het doe) van de TW is een maatstaaf per direct 
gewerkt uur weer te geven. De definitie van de toegevoegde waarde is: 

Toegevoegde waarde is het verschil tussen de opbrengst verkoop en inkoop van grondstojfen en 
diensten. Of le wel: elke toevoeging door het eigen bedrijf, die de waarde van een product 
verhoogt waarvoor de klant wil beta/en. 

De TW wordt samengesteld uit een 15-tal elementen. De elementen worden hieronder 
weergegeven. De elementen waar een vinkje voor staat zijn bei"nvloedbaar door de productie 
medewerkers zelf. Aan het eind van de regel staat beschreven hoe zij dit element kunnen 
bei"nvloeden. Snelheid betekent dat dit element bei"nvloed kan worden door de productie snelheid 
op te voeren. Zuiniger betekent dat het verbruik van materiaal invloed heeft. Hoe zuiniger er met 
materiaal verbruik omgesprongen wordt en hoe hoger de productiesnelheid ligt, des te positiever 
wordt de toegevoegde waarde bei"nvloed. De mate waarin de medewerkers de elementen kunnen 
bei"nvloeden wordt verderop in dit hoofdstuk behandeld.In bijlage 5 is een gedetailleerde 
opbouw/beschrijving weergegeven van deze elementen. 

✓ Productie in standaard verrekenprijs 
✓ Productie balffabrikaat in standaard verrekenprijs 

Mutatiestand goederen in bewerking 
Mutatie pseudo's* rest 
Mutatie goederen in bewerking resultaat toegevoegde waarde 
Mutatie goederen in bewerking resultaat materiaal 

✓ Resultaat calculatie verbruik lak/cbemicalien 
Mutatie goederen in bewerking herwaardering 
Pseudo's voorraadverschil + afval toegevoegde waarde 
Pseudo's voorraadverscbil + afval materiaal 

✓ Materialen naar afvallen 
✓ Materialen naar goederen in bewerking 

Materialen voorraadverschil 
Mutatie pseudo's berwaardering 
Correctie in verband met prijs wijziging 
Prijsverscbillen op inkopen 

Totaal toegevoegde waarde 

+/+ 
+/+ 
+/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
+/
-/-
-/-
+/
+/
+/
+/-

De toegevoegde waarde per aanwezigheid uur wordt binnen Brabantia als volgt bepaald: 

*Pseuda's 

Totaal toegevoegde waarde 
Aantal uren aanwezig 

= Goederen in bewerkinglhalffabrikaten welke niet in het magazijn apgeslagen 
warden (bijvaarbeeld kunststafhandgrepen) maar direct in een apvalgende 
afdeling verwerkt warden. 

snelheid 
snelheid 

zuiniger 

zuiniger 
zuiniger 
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De toegevoegde waarde zoals gehanteerd binnen Brabantia is een boekhoudkundige grootheid. 
Hiermee wordt bedoeld dat de opbrengst van producten, inkopen van grondstoffen en diensten 
tegen een vaste verrekenprijs plaatsvinden. De gerealiseerde TW geeft niet de werkelijke maar een 
boekhoudkundige geldstoom weer. De TW welke binnen de productie unit gebruikt wordt kan 
beter beschreven worden als boekhoudkundige toegevoegde waarde. In het verslag zal verder het 
begrip toegevoegde waarde gehanteerd worden in plaats van de boekhoudkundige toegevoegde 
waarde. De TW wordt weergegeven door middel van een computeruitdraai, het "dashboard", 
welke wekelijks door de administratie wordt verstrekt. In bijlage 7 is een dashboard bijgevoegd, 
waarop is af te lezen hoe de TW tot stand komt. 

Het begrip toegevoegde waarde is nu geformuleerd waardoor het werkgebied van deze grootheid 
gegeven kan worden. Het werkgebied bevat alleen factoren die in de standaard calculatie zitten. 
lnvloeden van bijvoorbeeld marktprijs, prijsschommelingen van grondstof, ziekte van 
medewerkers, etc. vallen buiten het werkingsgebied. 

2.2 Vergelijk norm met gerealiseerde toegevoegde waarde 

Binnen Brabantia wordt er een vergelijk gemaakt met de gerealiseerde TW ten opzichte van de 
norm TW. Aan de hand van deze vergelijking krijgt het management team van de productie unit 
een indruk hoe de afgelopen week de productie unit gepresteerd heeft. De elementen waaruit de 
TW bestaat zijn in de vorige paragraafweergegeven. In paragraaf 3.2.1 wordt verder ingegaan op 
het vastellen en hanteren van normen. 

De samenstelling van de norm TW vindt plaats voordat het jaar begint aan de hand van een 
productmix. Deze productmix wordt bepaald door middel van verkoop prognosecijfers van bet 
aankomende jaar. De norm is bepaald aan de hand van een vaste te produceren productmix, die als 
uitgangspunt heeft dat de productie gelijkmatig over het jaar plaatsvindt. De te verwachten afzet 
van producten wordt teruggerekend naar benodigde mens en machine uren. Naar aanleiding van 
deze berekende uren worden er kostenplaatsen uurtarieven berekend. 

Uit onderzoek is gebleken dat de productie afwijkt van de voorspelde (begrote) productmix. 
Daarnaast is de productie niet evenredig over het jaar verdeeld. De wekelijkse gerealiseerde TW is 
een dynamische grootheid, de producten die geproduceerd worden hoeven niet qua soort of aantal 
overeen te komen met de gestelde productmix. De TW die door het fabriceren van een product 
ontstaat verschilt per product. De invloed van de afwijking van gerealiseerde productie ten 
opzichte van de gecalculeerde productmix wordt met een voorbeeld toegelicht.De gerealiseerde 
productie over 2001 zou volgens de calculatie een TW van € 51 ,61 per uur bedragen. De norm 
TW bedroeg voor hetjaar 2001 € 49,98 per uur. 

De spreiding in de TW die wekelijks optreedt, is te verklaren doordat materialen in een bepaalde 
week worden afgeroepen welke de week erop verwerkt worden. Een andere factor is dat orders die 
aan het einde van de week gereed zijn, in het begin van de opvolgende week afgemeld worden. 
Het gevolg van deze administratieve werkwijze is dat er geen reeel beeld ontstaat van het 
materiaal verbruik en geproduceerde producten van de desbetreffende week. In figuur 2.1 is het 
verloop van de TW weergeven. De cumulatieve gerealiseerde TW geeft in het begin van het jaar 
een grote spreiding, net als de wekelijkse gerealiseerde TW. In de loop van hetjaar dempt deze 
spreiding uit tot een "stabiele" grootheid. Deze cumulatieve TW geeft een indicatie wat de 
gemiddelde gerealiseerde TW van het lopende jaar bedraagt, in figuur 2.2 is dit weergegeven. In 
bijlage 8 is de afwijking tussen de norm TW en gerealiseerde TW weergegeven voor de jaren 
I 999-2001. 

Het sturen en beoordelen van processen op de hierboven beschreven TW is vrijwel onmogelijk 
door de optredende spreiding en het onzichtbaar worden van invloeden op processen door het 
cumulatief maken van gegevens. De mate van afwijking van de gerealiseerde TW ten opzichte 
van de norm TW valt aan de hand van deze gegevens niet af te leiden. 
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Voorbeeld: 
Afwijking 
gerealiseerde 
TWl.o.v. 
norm TW 

Blikopener nieuw 
Blikopener oud 

Gecalculeerde kostprijs 
tarief per machine uur 

€ 52 
€25 

Uurloon operator 

€20 
€20 

Weekproductie in uren volgens voorspelde productmix: 
Blikopener nieuw 40 uur * € 72 = € 2880 
Blikopener oud 40 uur * € 45 = € 1800 
Totale TW € 4680 

Norm TW per uur: € 4680 / 80 uur = € 58,20 

Gerealiseerde weekproductie in uren : 
Blikopener nieuw 20 uur * € 72 = € 1440 
Blikopener oud 60 uur * € 45 = € 2700 
Totale TW € 4140 

Gerealiseerde TW per uur: € 4140 / 80 uur = € 51,75 

Afwijking gerealiseerde TW t.o. v. norm TW per uur € 6,45 
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Totale kostenplaats
tarief per uur 

€72 
€45 

Gerealiseeerde toegevoegde waarde 2002 Afwijking cummulatieve toegevoegde waarde 
t.o. v. de norm 

70 +-- --- - - - - - - --- --n--- --1 20,00 -t!---------- --- - - ---1 
- - 2001· 

.E 60 ,. 
i 50 ~ 15,00 ,rl-- ----- - - ------l 

--2000 

3: 40 ,. 
"& 30 
~ 

"Cl 

°'g, 10,00 -tr!;""'t-t-b--+---- - - - -~~ ---1 1999 

> 20 g, 5,00 -Hf-"b-]l~--J'-¥"'-"-- - +-- ----="-\,,..,.e,""'-j --1998 

! 10 o.._...,..._.,..,.....,.._,.....,....,...,....,.....,....,.........,..._...,...,....,,...,.....,..,..,...,,...,.... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Z3 24 25 26 I1 

Week 

Figuur 2.1: Verloop van de toegevoegde waarde 

2.3 Realisatie stijging toegevoegde waarde 

0,00 +.-,-~~~~ - ~ ~ ~~~~~.......,..; 

(0 <0--co--c.o--<0-
NN(')(')"<t"<tlO 

week 

Figuur 2.2: Afwijking toegevoegde waard 1.0.v. de norm 

Uit de gerealiseerde TW van de afgelopen jaren blijkt dat er structureel te veel materiaal verbruikt 
wordt wat mede blijkt uit de grondstof administratie. Dit verbruik beeft een negatieve invloed op 
de gerealiseerde TW. In paragraaf 2.3.2. wordt bier verder op ingegaan. Een tweede mogelijkheid 
om de gerealiseerde TW per uur te laten stijgen is te proberen bij een gelijkblijvende gerealiseerde 
TW bet aantal aanwezigbeid uren te verminderen. Of bij dezelfde aanwezigheid uren meer TW te 
genereren. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf2.3.l. 

Het verbogen van de TW kan worden gerealiseerd op twee deelgebieden: 
1. Meer output behalen per aanwezigbeid uur (verhogen van productiesnelheid). Voor het 

behalen van de buidige TW worden te veel uren verbruikt. Om de TW waarde te verhogen 
zal bet aantal aanwezigheid uren verminderd dienen te worden, of meer toegevoegde 
waarde gerealiseerd moeten worden met het zelfde aantal aanwezigheid uren. 

2. Materiaal verbruik reduceren. Er wordt meer materiaal verbruikt dan is voorgeschreven, 
het percentage materiaal verlies ligt hoger dan gecalculeerd wat negatieve invloed heeft 
opdeTW. 
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In figuur 2.3 is een visgraatdiagram afgebeeld. Dit diagram is opgesteld aan de hand van een 
brainstorm sessie om mogelijke oorzaken weer te geven welke invloed kunnen hebben op de 
productiessnelheid en/of materiaal verbruik. De gebieden waar die invloed hebben op de 
productiesnelheid en/of materiaal verbruik zijn onderverdeeld in vier deelgebieden: Mens, 
Machine, Methode en Materiaal. 

Mens 

Motivatie, '<4-------Aansturing 
coaching 

Ergonomie I 
w erkom standigheden 

Capaciteiten 

Kunde I 
'<4----- -opleiding 

Opleiding I 
program ma 

/ talenten ---

Machine ---- snelheid 

Productiesnelheid 
en/of materiaal 

verbruik 

Onderhoud __ _..,.. 

,.._--Ontwerp 

Technlsche ----Omstellen 
d!enst 

Machine 

Beschikbaarheid -----

Kwaliteit -----/ 

Materiaal 

,.._ _ _ U ilval I afval 

lnkoopprijs 
materiaal 

Figuur 2.3: lnvloedsfactoren op de productiesnelheid en/ofmateriaal verbruik 

2.3.1 Productiesnelheid regelkringen 
De productiesnelheid van de regelkringen wordt bepaald aan de hand van het quotient van het 
aantal aanwezige uren en het aantal gerealiseerde producten uitgedrukt in uren. Binnen Brabantia 
wordt dit quotient de "prestatie" van een regelkring genoemd. De omrekening van het aantal 
gerealiseerde producten in uren vindt plaats aan de hand van een standaard calculatie/ 
verrekenprijs. In hoofdstuk 3 wordt hier dieper op in gegaan. De "prestatie" geeft in principe aan, 
in welke mate er aan de gestelde productiesnelheid is voldaan. De "prestaties" per regelkring zijn 
in onderstaand tabel weergegeven. In deze tabel is tevens afte lezen hoeveel uur in elke 
regelkring aanwezig was in 2001 en het aantal ploegen werkzaam. 

Uit deze tabel valt af te lei den dat er in de meeste regelkringen meer uren worden ingezet om 
producten te maken dan er ingecalculeerd zijn. Het aantal uren wat meer ingezet is kan berekend 
worden door van de uren in kolom "Aantal uren aanwezig" en de uren in kolom "Gerealiseerde 
productie uitgedrukt in uren" afte trekken. De kolom "Prestatie" geeft weer in welke mate de 
productiesnelheid behaald wordt. V oor het jaar 2001 waren 24183 uren meer benodigd dan 
gepland om de behaalde productie te realiseren. De invloed op de TW per uur hiervan is€ 6,33 
wat overeenkomt op 14, 1 % minder gerealiseerde TW ten opzichte van de norm. In plaats van het 
woord prestatie zal verder in het verslag het woord productiesnelheid gebruikt worden. 
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Gcrcalisecrde Prcstatie 
Aantal uren 1>roductic (# 11re11 ,w1111•. I Aantal lllocgen 

aan"czig uitgcdrukt in gerr!alt., eerde "crkzaam 
Rcgelkring uren producrie i11 11rell) 

13 Kunststof man 19222,12 15414,91 80,19% 2 
16 Finishing man 16570,45 14390,86 86,85% 2 
18 Galvano man 29591,85 30260,32 102,26% 2 
25 Atelier 6887,3 4585,18 66,57% 1 
26 Montage strijktafel 27580,93 25466,51 92,33% 2 
27 Montage schotelwarmer 6826,25 4801 ,52 70,34% 1 
29Gadgets 2 10509,08 9059,26 86,20% 1 
30 Blikopener redesign 2224,07 2303 ,2 103,56% 1 
31 Strijktafel ploeg 25172,5 21916,71 87,07% 3 
32 Kleine perserij 11870,97 11086,96 93,40% 1 
34 Automatische perserij 5552,15 4964,6 89,42% 3 
35 Strijktafel overig 18962,23 15623,96 82,40% 3 
36 Montage kunstof 12357,67 10184,66 82,42% 1 
41 Automatische perserij 538,42 297,64 55,28% 2 
42 Kleine perserij 1316,43 642,74 48,82% 2 

Totaal 195182,4 170999 87,61 % 
Tabet 2.1: Prestatie per regelkring 

Opmerking: de gestelde norm wordt niet gezien als een plafond. De calculatie gaat uit van 100% 
prestatie. Indien de I 00% prestatienorm overschreden wordt, heeft dit een positief effect op de 
TW. Dit doordat de productiesnelheid hoger licht dan is ingecalculeerd waardoor er minder uren 
benodigd zijn om een product te produceren dan ingecalculeerd. 

2.3.2 Materiaal verbruik 
Binnen Brabantia ]open diverse projecten om het materiaal verbruik en productie van niet 
goedgekeurde producten (uitval) te reduceren. De invloed op de TW van het meer verbruik van 
materialen voor het jaar 2001 is als volgt: 

Werkelijk materiaal verlies 
Norm materiaal verlies 
Meer verbruik ten opzichte van de norm 

2,77% 
1,74% 
1,03% 

De invloed van het extra materiaal verbruik op de TW is relatiefklein. Door deze geringe invloed 
zal de nadruk in het onderzoek worden gelegd op het verhogen van de productiesnelheid. Het 
verlies van materiaal en oorzaken wordt hieronder kort toegelicht. 

In de montage afdelingen ontstaat in principe geen materiaal verlies, onderdelen die hier worden 
afgekeurd gaan terug naar de afdeling waar deze vandaan komen. De regelkringen die onderdelen 
retour krijgen bepalen zelf, in overleg met werkmeester en kwaliteitsdienst, water vervolgens met 
deze onderdelen gebeurt. In enkele gevallen kunnen de producten nog gebruikt worden 
bijvoorbeeld onderdelen met een fout die in de galvano is ontstaan kunnen worden over 
gepoederd, kunststofonderdelen kunnen versnipperd worden en als grondstof worden hergebruikt. 
Fout en die in de af delingen worden gemaakt, word en in de afdeling zelf hersteld. 

In de voorbewerking heeft men te maken met "aanloopverliezen". Dit wil bijvoorbeeld zeggen: 
indien er een nieuwe rol bandmateriaal wordt gebruikt, heeft men enige tijd nodig om de machine 
opnieuw in te stellen. Hierdoor gaat materiaal verloren. 
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Het materiaal verbruik op de afdelingen is te hoog ten opzichte van de norm. In de poedercoating 
bijvoorbeeld wordt er te veel poeder verbruikt dan de norm voorschrijft. 

Materiaal verlies is in de volgende vier categorieen te verdelen: 
• Aanloopverliezen 
• Uitval 
• Afval 
• Overmatig verbruik van materialen 

2.4 Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat een "zuiver" vergelijk met de norm toegevoegde waarde en 
gerealiseerde toegevoegde waarde niet mogelijk. Om de productie eenheid te sturen aan de hand 
van de vergelijking tussen de gerealiseerde en norm TW, zijn deze indicatoren ongeschikt, zeker 
op de korte termijn. De spreiding is te groot om een reeel beeld te vormen van de gerealiseerde 
TW op week niveau. Het vergelijk norm TW en gerealiseerde TW geeft wel een indicatie over de 
prestatie van de unit. 

Om de (boekhoudkundige) TW te laten stijgen dient het materiaal verbruik gereduceerd te 
worden, en meer productie met gelijkblijvende aanwezigheid uren te worden gerealiseerd, of met 
minder aanwezigheid uren een gelijkblijvende productie. De invloed van het te veel aan materiaal 
verbruik is relatief klein ten opzichte van het meerverbruik aan productie uren. Hierdoor zal in 
eerste instantie de nadruk worden gelegd op het realiseren van meer producten per tijdseenheid. 
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3 Verhogen van productiesnelheid 

In het vorige hoofdstuk is een visgraatdiagram weergegeven waarin oorzaken zijn opgenomen die 
de TW bei"nvloeden. Nader onderzoek wijst uit dat de TW kan stijgen door productiesnelheid te 
verhogen. In het visgraatdiagram zijn de oorzaak gevolg relaties niet eenvoudig te herkennen 
welke invloed hebben op de productiesnelheid. Om verhoging van de productiesnelheid te 
realiseren is gezocht in de literatuur. Y do heeft een model samengesteld waarin factoren 
beschreven worden die invloed hebben op de productiviteit van de onderneming. De oorzaak 
gevolg relaties uit het visgraat diagram kunnen invloed hebben op de elementen uit het Y do 
model. Productiesnelheid kan in relatie worden gelegd met de productiviteit van de onderneming 
zoals beschouwd in het model van Y do. lndien de snelheid van de productie van goede producten 
verhoogt wordt, zal dit bijdragen tot de productiviteit van de onderneming. In het rapport zal 
verder het woord productiesnelheid gebruikt worden. 

In paragraaf 3.1 zal het Y do model toegelicht worden. Uit dit model blijkt dat de 
productiesnelheid enerzijds door de bedrijfsomstandigheden en anderzijds door de prestatie van de 
mens wordt beinvloed. De invloed van de bedrijfsomstandigheden op de productiesnelheid wordt 
in paragraaf 3 .2 behandeld. In paragraaf 3 .3 de prestatie van de mens. 

3.1 Ydo model 

In figuur 3.1 is een bewerking van het Y do model weergegeven. 

Bijdrage tot 
de 

productiviteit 
van de 

onderneming 

Bedrijfs
omstandigheden 

Organisatie 

Outillage 

W erkmethode 

Prestatie van de 
mens 

Figuur 3. 1: Model om tot productiesne/heid verhoging te komen 

Tempo 

Afstemming 
I beheersing 

Overleg 

Lay-out 

Aard 
technologie 

Vaardigheid 

Fitheid 

Bereidheid 

Uit het model blijkt dat de productiesnelheid door twee factoren wordt bei"nvloed; 

Aanleg 

Vakkennis 

Routine 

Karakter 

Activiteit 

• de prestatie van de mens (het totaal aan medewerkers met hun taken en invulling daarvan) en, 
• de bedrijfsomstandigheden (machines, inrichting van productiesystemen en hulpmiddelen). 

De bedrijfsomstandigheden, waaronder een medewerker moet werken, worden beinvloed door de 
organisatie en outillage. De outillage wordt bepaald door de lay-out en aard van de technologie. 
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De opdracht voor het onderzoek was om de TW te verhogen. Deze "boekhoudkundige" TW houdt 
geen rekening met de aard van de technologie in de zin van nieuwe productiemethoden. Indien de 
technologie wordt aangepast, om productiesnelheid verhoging te realiseren, zal de norm TW 
automatisch daarop aangepast worden. De organisatie wordt bepaald door haar structuur, 
afstemming en overleg. Op de bedrijfsomstandigheden kan de medewerker weinig of geen invloed 
uitoefenen, daarvoor is de bedrijfsleiding verantwoordelijk. 

Uit arbeidsstudies blijkt dat de prestatie van de mens wordt bei"nvloed door zijn/haar tempo en 
werkmethode. Er zijn mensen, die in een betrekkelijk laag tempo werken en toch meer presteren 
dan mensen die in een hoog tempo werken. Deze mensen werken met minder tijdverlies; zij 
denken bij hun werk vooruit en doen daardoor geen handeling te veel. Hun werk schiet harder op, 
zonder dat zij zelf "harder" werken. Deze mensen passen een betere/slimmere ofbetere 
werkmethode toe. Methode betekent letterlijk "de weg waarlangs" . Een methode is dus een weg 
waarlangs een doel wordt bereikt (standaard werkwijze). 

Het tempo wordt bepaald door de vaardigheid, fysieke status en de bereidheid van de medewerker. 
Vaardigheid kan worden verkregen door de benodigde vakkennis en routine op te doen. Een 
stukje aanleg bezit de medewerker zelf (ofniet) om een bepaalde handeling uit te voeren. Deze 
aanleg kan niet worden aangeleerd, personen kunnen geselecteerd worden op aanleg. De 
bereidheid is afhankelijk van bet karakter van de persoon zelf en de activiteit die deze persoon wil 
leveren. De leiding kan aan beide iets doen. Het karakter van een mens wordt voortdurend 
"bijgevijld en geschaafd"; ook in de fabriek. De veranderingen van het karakter worden bepaald 
door ervaringen die worden opgedaan, waardoor medewerker tot andere inzichten of ideeen komt, 
ofbestaande ideeen versterken. Van sommige ideeen raakt hij/zij z6 overtuigd, dat zij geleidelijk 
zijn/haar gedrag gaan bei"nvloeden. Door de wijze van leidinggeven kan de leiding de activiteit 
stimuleren en oefenen zij bewust of onbewust invloed uit op de karaktervorming van de mensen. 
De fysieke status is door het bedrijf te bei"nvloeden door een omgeving te creeren waarin 
medewerkers zich "goed" voelen. 

Uit onderzoeken die Y do heeft uitgevoerd blijkt, verder dat door een gebrek aan goede 
voorlichting arbeiders feitenkennis missen, die zij nodig hebben om zich over bet verhogen van de 
productiviteit eenjuist oordeel te kunnen vormen. Daardoor wordt hun bereidheid tot werken 
geremd. Verder blijkt dat de bereidheid van medewerkers groter wordt door aandacht aan zijn of 
haar werk te schenken, dat problem en waar de medewerkers sorns al jaren over praten, en vaak 
zonder resultaat, nu wel aandacht krijgen. 

Zoals hier boven is aangegeven wordt de productiesnelheid bei"nvloed door enerzijds de 
bedrijfsomstandigheden en anderzijds de prestatie van de mens. Deze twee factoren zijn een 
samenspel, dit wil zeggen dat de organisatie een omgeving moet creeren waarbinnen de 
medewerkers goed kunnen functioneren. Het tempo van de medewerker wordt niet alleen door 
hemzelfbepaald, maar wordt ook door zijn baas bei"nvloed. 

De oorzaken van de deelgebieden die invloed hebben op de productiesnelheid en/ofverbruik van 
materiaal uit figuur 2.2; mens, machine, methode, materiaal, kunnen herleid worden tot 
invloedsfactoren op de bedrijfsomstandigheden en de prestatie van de mens uit bet model van 
Y do. Figuur 2.2 geeft mogelijke "detail" oorzaken van factoren die de productie snelheid 
bei"nvloeden weer uit het model van Y do. Het model van Y do geeft een "gestructureerde 
weergave" van de invloedsfactoren op de productiesnelheid weer. 
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3.2 Bedrijfsomstandigheden 

Uit het model van Y do blijkt dat de bedrijfsomstandigheden een belangrijke invloed hebben op de 
productiesnelheid. Om inzicht te verkrijgen hoe goed deze bedrijfsomstandigheden zijn, zijn er 
metingen verricht naar het gebruik van nuttig capaciteit. Het meten van nuttig gebruik van 
capaciteit zal aangeven waar de organisatie en/of outillage aangepast moet worden om een hogere 
productiesnelheid te realiseren. De Iiteratuur geeft verder aan dat het ziektepercentage en aantal 
bedrijfsongevallen de mate van sfeer en outillage weergeven binnen het bedrijf. In tabel I. I is het 
ziekte- en ongevallenverloop weergegeven, in bijlage 14 is een verdere beschrijving gegeven. Er 
zal verder hier geen aandacht meer aan geschonken worden. De outillage kan verder beoordeeld 
worden op haar lay-out met bijbehorende goederenstromen. Het transport van goederen benodigd 
energie en tijd van medewerkers welke invloed heeft op de productiesnelheid 

Er zal eerst een stuk literatuur behandeld worden over het meten van indicatoren. Indicatoren 
geven aan hoe goed processen verlopen en waar eventueel verbeteringsmogelijkheden bevinden. 
Verder wordt de lay-out met bijbehorende goederenstromen onder de loep genomen. Als laatste 
zullen de resultaten en conclusies aan de hand van metingen van nuttig gebruik van capaciteit 
worden weergegeven om een oordeel te geven over de bedrijfsomstandigheden. 

3.2.1 lndicatoren 
Indicatoren binnen een productieomgeving vormen een middel om het doel van de organisatie te 
bewaken. Indicatoren geven aan hoe goed processen verlopen. Naast het volgen van processen 
kunnen aan de hand van de waarden van indicatoren verbeteringspotentieel aangeven worden. 
Hiernaast kunnen indicatoren als vergelijkingsmiddel dienen. Dit vergelijk kan zowel intern, 
binnen andere afdelingen, als extern, bij andere bedrijven/productie locaties, plaatsvinden. Het 
volgen van de trend van indicatoren kan gebruikt worden om mensen te stimuleren/motiveren om 
slimmer te gaan werken en een grotere bijdragen te leveren aan de doelstellingen van de 
organisatie. 

In de praktijk lijkt het vaak zinvol te zijn om indicatoren te gebruiken, maar is de samenhang niet 
altijd even duidelijk. Er kan een zekere mate van overlap zijn, waardoor ingrijpen niet altijd 
duidelijk is. Op deze manier kan er een vorm van sub-optimalisatie ontstaan. Ook de mate, en wie 
de indicatoren kunnen beinvloeden is niet altijd helder, zodat bij geconstateerde afwijking ten 
opzichte van de norm men niet weet welke actie er ondernomen dient te worden om de afwijking 
teniet te doen. Daarnaast is het niet mogelijk om te sturen op indicatoren indien er geen norm is 
vastgesteld. De norm bepaalt de mate van afwijking.Indien er een afwijking van de norm 
geconstateerd wordt, kan men de planning/productie bijsturen en de geconstateerde tekortkoming 
tenietdoen. In onderstaand figuur, regelkring van de onderneming, is weergegeven hoe deze 
bijsturing plaats zou moeten vinden. 

Ervaring 

Management 

Maatregel 

Productieproces 
Melen 

t 
Beinvloeden: Kennis O~anisatie 

Figuur 3.2: Regelkring van een onderneming 

Afwi_j king 

O~anisa tie 

doelen 

Target: 
Toegevoegde waarde/ Bedri_jfsoffers 

• Targets: 
Ti.id, kwaliteit, kosten 

Target: 
r------t-'"-t-----p Productiesnelheid 

Meten 
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Activiteiten binnen de onderneming kunnen gemeten warden, en beoordeeld warden. De 
beoordeling kan op verschillende niveaus plaatsvinden [van Mal, 2001]: 

• Strategisch niveau 
• Tactisch niveau 
• Executie niveau 

In onderstaand tabel zijn de drie besluitvormingsniveaus weergegeven. Achter elk niveau staan de 
bijgehorende vraagstellingen, toetsen op resultaat en metingen (beoordelingscriteria) vermeld. 

Bcoordcling , an ccn ondcrncmingsactiYiteit 
Niveau Vragen Toets Meting 

..c: Wat? Productiviteit van de Toegevoegde waarde 
(.) Waarom? onderneming / bedrijfsoffers "' ·eo 
Q) -e: -VJ 

Kwaliteit 
..c: Hoe? Resultaat van het 
(.) 

Waarmee? productiesysteem Tijd(igheid) -~ -(.) 
o::I 

I:'--< Kosten 

Wie? Benutting van: Aantal 
Q) Wanneer? ► Capaciteit gespecificeerde 

·..:= 
► Materiaal producten per ;:::l 

(.) 

► Milieu tijdseenheid Q) 
>,,: 

µ.l ► Energie 

Tabet 3.1: Beoordeling van een ondem emingsactiviteit 

De regelkring die hierboven beschreven is kan op alle drie de niveaus toegepast warden, wat en 
hoe er wordt gemeten en welke activiteiten er plaats moeten vinden om bij te sturen bij een 
geconstateerde afwijking. 

3.2.1.1 Metingen op strategisch niveau 
Op strategisch niveau wordt bet productconcept en de processen bepaald, deze worden getoetst op 
effectiviteit en efficiency, dit bepaalt de productiviteit van de onderneming. De toetsing vindt 
plaats door de toegevoegde waarde / bedrijfsoffers te meten. In figuur 3.3 is dit weergegeven. De 
toegevoegde waarde in deze context wordt de toegevoegde waarde bedoeld welke rekening houdt 
met invloeden van uit de markt (dit is niet de TW die binnen Brabantia gebruikt wordt). Een 
beschrijving van de TW volgt hieronder. Innovatiekracht en flexibiliteit bepalen hoe snel een 
organisatie zich kan aanpassen aan de vraag uit de markt. De toets in de bijdrage van een nieuw 
product kan geschieden met de volgende ratio [van Mal, 2001]: 

Productiviteit van de ondememing = Toegevoegde waarde I bedrijfso.ffers 

Toegevoegde waarde 
Bedrijfsoff ers 

= Ornzet tegen marktprijs - werkelijk inkopen in geld 
= Uitgave van geld voor kapitaal en arbeid 

Bij constatering van een afwijking kunnen op strategisch niveau de volgende aspecten worden 
bijgestuurd: 

• Keuze van betere productconcepten, waardoor er aantrekkelijke producten voor de 
consument geproduceerd warden en daardoor de omzet stijgt. 

• Betere technologie van de productieprocessen, waardoor producten goedkoper 
geproduceerd kunnen warden. 
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Figuur 3.3:Regelkring op taclisch niveau 

3.2.1.2 Metingen op tactiscb niveau 

: : •- ---- --. --- - ---' 
Target: Toegevoegde waarde / 
bedrijfsoffers 
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De inrichting van productiesystemen is een aangelegenheid op tactisch niveau. De meting van de 
prestatie van het productiesysteem vindt plaats op kwaliteit, tijdigheid en kosten. Op dit niveau 
worden de emst en aantal kwaliteitsfouten, doorlooptijd van producten, percentage op tijd 
geleverde producten en extra kosten door materiaal uitval en tijdsverlies gemeten. In figuur 3.4 is 
de vertaling van de klantenwaardering in prestatie van het productiesysteem, met de kwaliteit van 
de processen als uiteindelijke aandachtsgebieden schematisch weergegeven. 

Kwaliteit 

Processen 

Tijd(igheid) Kosten 

Beschik
baarheid 

Functionaliteit 

Kosten 

Figuur 3.4: Vertaling van klantwaardering in prestatie van het productie systeem, met de kwaliteit van processen als uileindelijk 
aandachtsgebieden.[Gourlier, Van Mal, 1994] 

De eigenschappen van het productiesysteem bepalen in hoge mate de drie hierboven genoemde 
meetgebieden (kwaliteit, tijd(igheid) en kosten). Indien het productiesysteem niet voldoet, is dit te 
herleiden tot extra tijd- en materiaalverlies (extra offers), welke geen bijdragen leveren aan de 
opbrengsten. 

Door afwijkingen van het doel zichtbaar te maken, op het gebied van kwaliteit, tijd(igheid) en 
kosten, en deze te analyseren kan het productiesysteem zo nodig bijgestuurd worden. Naast 
bijsturing kunnen er ook maatregelen genomen worden betreffende de inrichting van het 
productiesysteem zie figuur 3.5. 

Figuur 3.5: Regelkring op strategisch niveau 

3.2.1.3 Metingen op executie niveau 

' ' : ' •-------. --- ---' 
Target: Kwaliteit, 
Tijd(igheid), Kosten 

Het nuttig gebruik van capaciteit, materiaal, energie en milieu is de vertaalslag hoe goed het 
taakspecificatie van het productiesysteem en het product is. Systematisering van werkmethoden en 
meetmethoden (voorschriften en gebruiksaanwijzingen) hebben direct invloed op het nuttig 
gebruik. 

Metingen van de besteding van uren op of door een knelpunt capaciteitsbron, respectievelijk 
machine of medewerker, geven direct aanwijzingen waar substantiele verbeteringen mogelijk zijn. 
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Het doel van capaciteitsgebruik-meting is dus: een eerste richting bepalen voor mogelijke 
verbeteringen en het evalueren van genomen maatregelen. Niet nuttig gebruik van mensen en 
middelen zal zichtbaar worden als tijdverlies ten gevolge van omstelhandelingen, materiaalgebrek, 
transport, storingen, wachttijden, etc. Op deze manier worden er aandachtsgebieden aangeduid. 
Op executie niveau kunnen de werkwijzen beter worden gesystematiseerd waardoor nuttig 
gebruik van capaciteit/materieel wordt verkregen. In figuur 3.6 is de regelkring op executie niveau 
weergegeven. 

' ' 
:_ __ ___ .-------: 

Target: Productiesnelheid 

Figuur 3.6: Regelkring op executie niveau 

3.2.2 Normen 
Indicatoren binnen een onderneming moeten kunnen worden vergeleken met een norm. Een norm 
wordt beschouwd als een referentiekader. Afwijking van deze norm moet leiden tot bijsturing 
volgens het regelkringprincipe. Bij het vaststellen en hanteren van een norm zijn een aantal 
probleem gebieden te onderkennen: 
• Afleiding van normen: het vaststellen van normen kan op verschillende manieren 

plaatsvinden. Normen kunnen op wiskundige manier vastgesteld worden. In veel bedrijven is 
het vaak moeilijk om een norm vast te stellen. Historische gegevens bieden vaak een uitkomst 
(tijdsvergelijking). In enkele gevallen is het mogelijk om een vergelijk te maken met andere 
bedrijven (benchmark). Indien geen van bovengenoemde mogelijkheden aanwezig zijn om 
een norm vast te stellen zal er gezocht moeten worden naar een gezamenlijk vastgestelde 
streef grootheid. 

• Waarde van normen: de normen die gesteld worden zullen mensen moeten prikkelen om ze te 
evenaren of voorbij te streven. Dit betekent dat de score op indicatoren realistisch en door de 
mensen zelf beinvloedbaar moeten zijn in een redelijk tijdsbestek. 

• Constantheid van de normen: de omgeving en situatie van een productie organisatie zal 
voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Hierdoor zullen de normen in de loop van de 
tijd aangepast / bijgesteld moeten kunnen worden om als een reeel referentiekader te dienen. 

• Gebruik van normen: indien er een afwijking van de norm geconstateerd wordt (welke buiten 
de tolerantie grenzen valt), kan er een analyse plaatsvinden. Aan de hand van de gevonden 
oorzaken die tijdens de analyse naar voren zijn gekomen kunnen er maatregelen getroffen 
worden om afwijking in de toekomst te voorkomen. In de regelkring van de onderneming, 
figuur 3.2, is dit schematisch weergegeven. 

3.2.3 Metingen nuttig gebruik capaciteit binnen Brabantia 
Zoals al in paragraaf 3 .2.1.2 beschreven is, is het meten van nuttig gebruik van capaciteit, 
materiaal, energie en milieu de vertaalslag hoe goed het taakspecificatie van het productiesysteem 
en het product is. Bij Brabantia is het nuttig gebruik van capaciteit in de regelkringen 
poedercoating, galvano en strijktafelmontage onderzocht. Dit heeft plaatsgevonden aan de hand 
van het regelkringprincipe van de onderneming op executie niveau. De metingen van het nuttig 
gebruik hebben plaatsgevonden om verstoringen van het productieproces 
(bedrijfsomstandigheden) in kaart te brengen welke leiden tot het verlies van productiesnelheid. 
lndien er productiesnelheid verliezen optreden, zijn de oorzaken te herleiden in de organisatie of 
de outillage van het bedrijf. De keuze om metingen te verrichten op bovengenoemde drie 
regelkringen is omdat in deze regelkringen veel aanwezigheidsuren aangemeld zijn (mensen 
werkzaam). Een productiesnelheid verhoging in deze regelkringen heeft hierdoor relatief gezien 
meer invloed op de TW dan regelkringen waar minder aanwezigheidsuren worden aangemeld. 
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Metingen nuttig gebruik galvano 
De poedercoating en galvano zijn twee machine gebonden afdelingen waar in twee ploegdienst 
gewerkt wordt. In de galvano is over een tijdsbestek van circa vier weken bijgehouden wanneer er 
machine stilstand heeft plaatsgevonden, de snelheid is aangepast of er lege "dummy's" in de 
machine gestuurd zijn. Een dummy is een lege positie. In grafiek 3.7 en Grafiek 3.8, zijn de 
meetresultaten weergegeven van de galvano. 

Nuttig gebruik capaciteit programma automaat 

5% 

2% 

Grajiek 3. 7: Nullig gebruik programma automaat 
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Nuttig gebruik return automaat 
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5% 

Grafiek 3.8: Nuttig gebruik return automaat 

□ Storingslijd 

■ Productie verlies door 
dummy gebruik 

□ Productie verlies door 
snelheid vermindering 

□ Uitval 

■ Leegdraaien machine 
i.v.m. de nacht 

□ Productie tijd 

Het nuttig gebruik van de programma automaat ligt op 71 %. De voornaamste verliesfactor op het 
nuttig gebruiken van de capaciteit is het niet bij kunnen houden van de machine zodat er lege 
posities in de machine gaan. Het leegdraaien van de machine, welke 5% van de capaciteit 
benodigd, moet elke dag gebeuren omdat er tijdens de stilstand gedurende de nacht geen 
producten in de baden mogen hangen. Er is een persoon die deze machine draaiend houdt. Deze 
wordt in enkele gevallen in de pauze afgelost, zodat de machine in deze tijd productie levert. 

Bij de return automaat wordt, indien het tempo niet bijgehouden kan worden, de machine snelheid 
omlaag gedraaid en eventueel dummy's de machine ingestuurd. Dit kost circa 15% van de 
capaciteit. Daarnaast zijn er geregeld, veelal kleine storingen die het nuttig gebruik van de 
installatie negatiefbetnvloeden. Aan deze machine zijn circa 7 personen per ploeg werkzaam. De 
installatie heeft een buffer van waaruit de producten de machine ingaan. 

Metingen nuttiggebruik poedercoating 
Bij de poedercoating is over een tijdsbestek van circa 6 weken het nuttig gebruik van capaciteit 
bijgehouden. De resultaten zijn in grafiek 3.9 weergegeven. 

Het nuttig gebruik van de capaciteit verschilt per ploeg. Met name het percentage stilstand en 
aantal lege traversen dat de machine ingaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de personele 
bezetting per ploeg. Per ploeg werken circa zes personen. Deze installatie werkt met een 
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kettingbaan die op constante snelheid draait. Dit betekent indien er een persoon zijn 
werkzaamheden niet bij kan houden, <lat <lit stilstand of doorgang van lege traversen tot gevolg 
heeft. De productiesnelheid van deze regelkring wordt bepaald aan de hand van het aantal 
traversen welke vol hangen met producten die goed zijn gespoten te delen door het aantal uren 
capaciteit <lat aanwezig is. Het aantal traversen met producten welke in een ploeg gespoten wordt 
is athankelijk van het aantal personen aanwezig: 

Nuttig gebruik poedercoating 

Grajiek 3.9: Nuttig gebruik poedercoating 

□ % nuttig gebruik 

■ % stilstand band 

□ % overspuiten 

□ % lege traversen 

Aantal personen in ploeg Aantal traversen per persoon per dag gespoten 
7 personen 65 traversen 
6 personen 71 traversen 
5 personen 78 traversen 
4 personen 85 traversen 
3 personen 49 traversen 
(de norm is gesteld op 91 traversen per persoon per dag) 

Metingen nuttig gebruik strijktafelmontage 
De strijktafelmontage bestaat uit individuele werkplekken. In deze afdeling is door de 
medewerkers over een tijdsbestek van drie weken bijgehouden wanneer zij geen strijktafels 
konden assembleren. De resultaten zijn weergegeven in grafiek 3.10: Nuttige tijdsbesteding 
strijktafelmontage. 
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Grafiek 3.10: Nuttige ti;dsbesteding strijktafelmontage 
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Naast 18 personen die strijktafels monteren heeft deze afdeling de beschikking over een 
transporteur en een sealer. De transporteur regelt dat er genoeg materiaal voorhanden is en rijdt 
deze tot aan de werkplekken. De sealer verpakt de strijktafels in plastic en zorgt dat deze op een 
pallet worden opgestapeld. 

3.2.4 Lay-out 
Het verplaatsen van goederen voegt geen waarde toe. Het is zaak het transport van onderdelen, 
halffabrikaten en producten te minimaliseren. Om inzicht te verkrijgen welk transport er 
plaatsvindt binnen de productie unit, en eventueel te reduceren, zijn de goederenstromen in kaart 
gebracht. In bijlage 4 is een lay-out bijgevoegd. In deze bijlage is tevens een van - naar matrix 
weergegeven welke de goederenstromen weergeeft tussen de verschillende regelkringen cq 
afdelingen. 

3.2.5 Conclusies 
Naar aanleiding van de metingen, nuttig gebruik capaciteit, is een beeld gevormd van de factoren 
waardoor productiesnelheid verliezen ontstaan. De benutting van de machinecapaciteit wordt 
hoofdzakelijk bei"nvloed door de inzet van het aantal mensen (menscapaciteit) die de machines 
bedienen. Verlies aan machinecapaciteit veroorzaakt door verstoringen of bet ontstaan van afkeur 
bedraagt enkele procenten van de totale machine capaciteit. De lay-out en de daarbij behorende 
goederenstromen geven aan dat goederen niet onnodig worden verplaatst. 

De productiesnelheid per afdeling blijft ondanks de geringe verstoring achter op de gestelde 
doelstelling. Om de productiesnelheid te verhogen is verder onderzoek verricht naar de prestatie 
van de mens. 
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3.3 Prestatie van de mens 

In paragraaf 3.2 zijn de bedrijfsomstandigheden die invloed op de productiesnelheid onderzocht. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de bedrijfsomstandigheden de productiesnelheid niet substantieel 
belemmeren. Het tweede aspect in het model van Y do die invloed heeft op de productiesnelheid is 
de prestatie van de mens. De prestatie van de mens wordt bei"nvloed door bet tempo enerzijds en 
werkmethoden anderzijds. Om mogelijkheden te onderzoeken om de productiesnelheid te laten 
stijgen is onderzoek gedaan naar de werkmethoden en tempo. 

In paragraaf 3 .3. I wordt toegel icht hoe de werkmethoden en benod igde tijd op de uit te voeren 
werkzaamheden bepaald zijn. In paragraaf 3 .3 .2 is het werktempo beschreven en de 
invloedsfactoren hierop; vaardigheid, fysieke status, en bereidheid van de medewerkers. In 
paragraaf 3.3.3 worden conclusies gegeven. 

3.3.1 Werkmethoden 
Elke productie unit bezit een arbeidsanalyse afdeling, voorheen bedrijfsbureau genoemd. Deze 
afdeling analyseert bewerkingen en berekent hiervoor de benodigde productie/bewerkingstijden. 
ontwikkelt arbeidsmethoden in samenwerking met de medewerkers en werkmeester. De afdeling 
arbeidsanalyse zorgt er verder voor dat de productieprocessen zo goed mogelijk worden 
uitgevoerd op het gebied van efficiency, ergonomie en veiligheid. De berekende tijden voor de 
productie van onderdelen en assemblage van eindproducten zijn bepalend voor de 
kostprijsberekening. 

Bij Brabantia werkt men met bet zogenaamde 100% tarief. Dit wil zeggen dat de calculatie, 
planning en resultaatmeting worden ondersteund met normen op basis van de zogenaamde 100% 
uren. De norm wordt uitgedrukt in uren per 1000 stuks product/onderdeel en wordt als volgt 
berekend: 

Taakstelling in 100% uren = Normaaltijd * Rustfactor * Regelkringfactor 

De normaaltijd wordt bepaald met behulp van de Versneld Work Factor (VWF) methode. In 
paragraaf 3 .3. I . I . wordt deze methode verder bes pro ken. De rustfactor is afhankelijk van de 
zwaarte van het werk. De regelkringfactor en bet benodigde transport wordt bepaald aan de hand 
van een multi-moment opname, welke in paragraaf 3.3.1.2. wordt besproken. 

Normstelling is bet vaststellen van de tijd die nodig is voor bet uitvoeren van een taak in een 
gestandaardiseerde situatie. De factoren die de normtijden bepalen zijn: 
► Normaaltijden: Dit zijn de analyse tijden (gemeten tijden) van bewerkingen/handelingen uit 

de VWF analyse. De VWF analyse later in dit hoofdstuk aan bod komen. 
► Rustfactor: De rustfactor is een toeslag voor de dekking van persoons- en 

organisatiegebonden verliezen. Er wordt een opslag van twee procent genomen voor 
organisatiegebonden verliezen, tenminste vijf procent wordt genomen voor persoonlijke 
verzorging en rust, deze wordt in stappen verhoogd indien de werkzaamheden zwaarder zijn 
tot maximaal elf procent. 

► Regelkringfactor: Deze opslagfactor is ter dekking van regelkring activiteiten ( ordergebonden 
en organisatiegebonden taken) en transport. Deze toeslag wordtjaarlijks bepaald door middel 
van een multi-moment opname. 

3.3.1.1 Bepaling normaaltijd met Versneld Work Factor Methode 
De normaaltijd, tarieven voor bewerkingen, die de afdeling arbeidsanalyse maakt worden bepaald 
met de Versneld Work Factor methode. Versneld Work Factor of Predetermind Elemental Motion 
Time System (PEMTS) [Gilbreth] is een systeem van bewegingsanalyse. VWF wordt gebruikt om 
tijdstudies te maken. VWF gaat er vanuit dat alle menselijke arbeid is opgebouwd uit steeds weer 
dezelfde elementaire bewegingen, de zogenaamde standaard elementen. 
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Deze standaard elementen worden be"invloed door verschillende factoren . De invloed van deze 
factoren kunnen worden uitgedrukt in een getalswaarde. Deze getallen geven de 
moeilijkheidsgraad weer van de verschillende bewegingen. 

De standaard elementen waaruit een VWF systeem is opgebouwd zijn: 
I . Reiken 
2. Grijpen 
3. Voorrichten 
4. Verplaatsen 
5. Monteren 
6. Demonteren 
7. Loslaten 
8. Procestijden 
9. Mentale processen 

De tijd voor de verschillende elementen bij een VWF analyse worden uitgedrukt in VU. Een VU 
komt overeen met 0,001 minuut (0,006 seconden). 

De tijden die gemeten worden zijn exclusief toeslagen, zoals bijvoorbeeld: rust en persoonlijke 
verzorging, vermoeidheid, onvermijdelijke omgevingsvertragingen, etc. 
VWF is een afgeleide van Ready Work Factor, en is strikt gebonden aan regels. Elk element heeft 
een bepaalde tijd, welke verhoogd of verlaagd kunnen worden aan de hand van de 
moeilijkheidsgraad. De tijden zij n afhankelijk van: 
► De situatie; of het object al in de hand is of niet. 
► De hoofdafmeting van het object, of de dikte van het object indien het object ge"isoleerd ligt. 
► De moeilijkheidsgraad van de montage. 
► Variabelen, zoals afwijking van de gemiddelde afstand, voorrichten, gewicht, gelijktijdigheid, 

buiten de vingers brengen, montage van onronde objecten in onronde gaten. 
► Gewicht van de te monteren onderdelen. 

De Work-factortijd is die tijd die: 
"De gemiddelde, vakbekwame in het werk geoefende werker met een goede inspanning werkende 
onder normale omstandigheden met inachtneming van de kwaliteitseisen, nodig heeft om een 
handeling uit te voeren". 

De VWF analyse is naast het bereken van bewerkingstijden tevens een instrument om werkwijzen 
te bepalen. Met behulp van VWF wordt bepaald welke werkwijze het goedkoopste is om een 
product/onderdeel te vervaardigen. In bijlage 6 is een voorbeeld van een tariefberekening met 
behulp van een VWF analyse bijgevoegd. 

3.3.1.2 Regelkringfactor bepaald met Multi-moment opname 
Multi-moment opname (MMO) [Tippet, 1927] is een verzameling van momentwaarnemingen van 
de activiteiten van personen of machines over een bepaalde periode. Deze waarnemingen kunnen 
worden ingedeeld in klassen, waarna deze uitgedrukt kunnen worden in percentages die de 
tijdsbesteding/duur weergeven van bepaalde activiteiten (klassen). Deze methode is met name 
geschikt voor situaties waarbij geen vast handelingspatroon optreedt en waarvoor de hoeveelheid 
werk slechts tangs statistische weg te bepalen is. Binnen Brabantia wordt op deze manier de 
"regelkringfactor" bepaald. 

De momentwaarnemingen binnen Brabantia vinden plaats gedurende een bepaalde tijd (1 week). 
Op "random" tijdstippen (ca. 37 keer) door de dag heen, tussen 6:00 uur en 17:00 uur, wordt 
genoteerd wat de desbetreffende persoon doet. Hieronder staat vermeld waaruit de drie klassen 
zijn samengesteld. 
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1. Regelkringactiviteiten: 
• Transport 
• Regelkringtaken 
• SOP (schiften ordenen en poetsen) + verbeteringsacties 
• Coordinatie/overleg over/tussen regelkringen 
• Coordinatie/overleg binnen regelkring 
• Onderhoud 
• Inleren 
• Cursussen 

2. Productie: 
• Waardetoevoegen 
• Bijkomende handelingen 
• Omstellen 

3. Rust en persoonlijke verzorging: 
• Rust en p.v. 
• Afwezig 
• Materiaalverstoring 
• Machinestoring 
• Afstemming mens/mens 
• Afstemming mens/machine 

In de 25-ste week van 2000 en 37-ste week van 2001 zijn er MMO uitgevoerd. In tabel 3.1: 
Tijdsbesteding volgens MMO, is de tijdsbesteding in percentages van de totale aanwezigheidtijd 
weergegeven. 

Productief 77% 69% 67% 
Tabet 3. I : Tijdsbesteding volgens MMO 

Uit de MMO van 2001 blijkt <lat er 4% te veel tijd aan rust en persoonlijke verzorging besteed 
wordt en 6% te veel aan regelkring activiteiten ten opzichte van de norm over de gehele productie 
unit Valkenswaard. 

3.3.2 Tempo 
Het werktempo wat Brabantia van haar medewerkers verlangt is vastgelegd met behulp van de 
VWF methode en de MMO. Aan de hand van de Bedeaux schaal is getracht een indicatie te geven 
hoe hoog het werk tempo ligt. 

De snelheid die hierbij hoort bedraagt 80 Bedeaux. De Bedeaux schaal loopt van O tot 100. Nul is 
volledige stilstand, I 00 is een zeer hoog tempo. In de meeste definities voor bepaalde tempo's en 
voor normaaltijd hanteert men het begrip 'normale' medewerker, waarvoor men zich wellicht het 
best een 'gemiddelde' volwassen medewerker kan denken. Dan kan worden gezegd <lat 100 het 
hoogst haalbare tempo is, over langere tijd volgehouden, voor een gemiddelde medewerker. 
Daarvoor wordt dan een extreme inspanning gevergd. In figuur 3.11 is getracht enig idee te geven 
van de tempo's door de globale indruk in woorden weer te geven. Tempo 60 wordt gezien als een 
'normaaltempo', <lit betekent: Het werk wordt zonder nonchalance, maar ook zonder bijzondere 
ijver, maar toch werkzaam en doelmatig uitgevoerd. Een werktempo van minder dan 60 Bedeaux 
wordt beschouwt als een onder normaal tempo, een tempo van boven 60 Bedeaux wordt gezien als 
een boven normaal tempo [Kunze, 1977]. Het tempo binnen Brabantia is gebaseerd op de 
voorgeschreven werkmethoden. 
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Door verschillen in tempo te analyseren is men tot de ontdekking gekomen dat het tempo van een 
medewerker niet alleen afhankelijk is van zijn bereidheid tot werken: zijn 'willen', maar ook van 
zijn/haar vaardigheid voor het hem opgedragen werk: het 'kunnen'. Als derde invloedsfactor op 
het tempo kan de fysieke toestand van een medewerker aangedragen worden. Een laag tempo 
hoeft dus niet aan de onwil of de luiheid van de medewerker te liggen, maar kan ook veroorzaakt 
zijn, doordat zijn baas hem werk heeft gegeven, dat hem minder goed ligt of waarvoor hij/zij 
minder geschikt is of dat de medewerker op dat moment niet lekker in zijn "vel" zit. De mate van 
aanwezigheid van deze drie aspecten zullen hieronder verder besproken worden. 

Om het productiesnelheid verlies in kaart te brengen is gekeken naar de individuele 
productiesnelheid. Bij de strijktafelmontage blijkt dat de behaalde individuele productiesnelheid 
behoorlijk verschillen per persoon, varierend van 60% tot 120% met een gemiddelde van circa 
85%. 

3.3.2.1 V aardigheid 
De vaardigheid van medewerkers wordt op zijn beurt weer beinvloed door: 
► Aanleg 
► Vakkennis 
► Routine 

Aanleg 
Aanleg is iets wat een persoon van nature meekrijgt of niet. Indien een medewerker een bepaalde 
aanleg heeft voor een handeling, dan zal hij/zij minder inspanningen hoeven te leveren dan 
iemand die deze aanleg niet heeft. Een bedrijf kan hierop inspelen door mensen te selecteren die 
een bepaalde mate van aanleg hebben, en hierdoor een hoger tempo kunnen realiseren. 

Medewerkers die bij Brabantia in dienst treden, worden eerst op uitzendbasis aangenomen. Er 
wordt na zes weken beoordeeld of deze persoon geschikt wordt geacht voor de werkzaamheden 
waar deze mee belast is. Indien dit niet het geval is wordt gekeken naar ander werk, wat de 
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desbetreffende persoon wet I igt. Na een jaar wordt beoordeeld of de desbetreffende persoon een 
contract krijgt aangeboden. 

Vakkennis 
Medewerkers die nieuwe werkzaamheden uitvoeren, warden begeleid door een aanspreekpunt, in 
bijlage 3 is <lit nader toegelicht. De werkmethoden die door de arbeidsanalyse zijn bedacht warden 
door de aanspreekpunten overgebracht op de medewerker, waardoor het inleertraject op 
bewerkingen verkort wordt. Binnen Brabantia bestaat verder de mogelijkheid om diverse 
cursussen te volgen om vakkennis te verhogen, bijvoorbeeld het behalen van een 
heftruckcertificaat, cursus stellen ofhet volgen van Nederlandse les om de communicatie tussen 
de medewerkers en leidinggevende te verbeteren. 

Routine 
Routine wordt opgedaan door een bepaalde handeling vaak genoeg te herhalen zodat er een 
bepaalde mate van vaardigheid ontstaat. Binnen Brabantia warden vaardigheid matrices 
bijgehouden. In de matrices staat vermeld in welke mate een persoon een handeling/bewerking 
kan uitvoeren. Met deze werkwijze heeft de werkmeester inzicht in de mate van inzetbaarheid van 
de medewerker. 

3.3.2.2 Fysieke status 
Binnen Brabantia is een onderzoek/project uitgevoerd door de rijksuniversiteit Leiden met als 
titel: Gezonder werken bij Brabantia. Het project bevatte het ontwikkelen en uitvoeren van een 
gezondheidsbevorderend programma op de werkplek welke grofweg de volgende benadering 
heeft: 

leefgewoonten- en gezondheidsinterventies en, 
interventies gericht op het aanpassen van inhoud en organisatie van de arbeid. 

Het project maakte onderscheid in twee niveaus; het aanbieden van interventies op het individuele 
niveau van de medewerkers en tegelijkertijd ook op omgevings- en organisatieniveau waar 
aanpassingen moeten warden aangebracht. Het project had tot doel het verbeteren van veiligheid, 
gezondheid en welzijn bij de arbeid en het verminderen van het ziektenverzuim via een integrale 
aanpak van leefgewoonten en arbeidsomstandigheden. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
de literatuur van Scholten, Verhoeven, Kittel & Maes: Gezondheid en welzijn op de werkplek 
(1994) en Gezonder werken bij Brabantia, in opdracht van Ministerei van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Er zal verder geen 
aandacht meer aan dit onderwerp besteedt warden. 

Het resultaat van het onderzoek was <lat het ziekteverzuim afnam. Het project is in de loop van de 
tijd "verwaterd". Het animo van de medewerkers om aan het project mee te werken is zodanig 
afgenomen dat het management heeft besloten om het project te stoppen. Enkele "sporen" van het 
project zijn nog merkbaar binnen Brabantia, bijvoorbeeld dat er nog steeds alleen "verantwoorde 
etenswaar " (geen "vette hap") in de kantine verkrijgbaar is. Het ziekte verzuim is in de loop van 
de tijd gestegen op het niveau voordat het project startle. 

3.3.2.3 Bereidheid 
Om de bereidheid van medewerkers niet te remmen moet er voor gezorgd warden dat de 
medewerkers werk krijgen, dat in overeenstemming is met hun vaardigheid of 'kunnen'. Wanneer 
een medewerker arbeid moet verrichten, dat hem/haar uiteindelijk niet ligt en waarmee hij/zij geen 
behoorlijke resultaat kan leveren, dan neemt de bereidheid om dat werk te doen af. 

Reeds Taylor had ontdekt, dat de baas door een goede selectie, opleiding, training en vorming veel 
invloed op het tempo van zijn mensen kan uitoefenen. Hij noemde daarbij uitdrukkelijk ook de 
vorming van de medewerkers. Selectie, opleiding en training hebben betrekking op de vaardigheid 
van de medewerkers; de vorming op <liens bereidheid tot werken. Deze vorming van karakters 
vindt ook in de fabriek plaats, door zowel de organisaties van de medewerkers als door de leiding. 
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De bereidheid tot werken is enerzijds afhankelijk van de mate van activiteit; anderzijds van het 
karakter van de mens. De leiding kan aan beide iets doen. Door de wijze van leidinggeven kunnen 
activiteiten gestimuleerd worden en wordt er bewust of onbewust invloed uitgeoefend op de 
karaktervorming van de medewerkers. 

Uit de modelbeschrijving van Y do blijkt verder <lat door een gebrek aan goede voorlichting 
arbeiders feitenkennis missen, welke zij nodig hebben om zich over het verhogen van de bijdrage 
tot de productiviteit van de onderneming een juist oordeel te kunnen vormen. De bereidheid tot 
werken wordt hierdoor geremd. Verder geeft hij aan <lat aandacht van de leiding de bereidheid van 
de medewerkers vergroot. 

Om de bereidheid te stimuleren laat Brabantia medewerkers in de winst meedelen, stelt goede 
arbeidsvoorwaarden en laat de medewerkers inspraak hebben door middel van de 
ondernemingsraad. Informatie over de regelkring zelf worden door middel van computer 
uitdraaien op een bord in de afdelingen aan de medewerkers verstrekt. In principe vindt jaarlijks 
individueel een beoordelingsgesprek plaats tussen de werkmeester en medewerker. Een 
medewerker krijgt promotie indien hij/zij afgelopen jaar meer werkzaamheden eigen heeft 
gemaakt. 

3.3.2.4 Conclusie 
De resultaat van de mens wordt bei"nvloed door de werkmethoden en het tempo. De 
werkmethoden die binnen Brabantia gebruikt worden zijn ontwikkeld en "uitgekristalliseerd" door 
de afdeling arbeidsanalyse in samenwerking met de werkmeester en medewerkers. De gestelde 
norm voor productie snelheid, samengesteld met behulp van VWF analyses, is realistisch maar 
niet eenvoudig haalbaar. Om de norm te behalen zullen de medewerkers volgens de Bedeaux 
schaal een boven normale inspanning moeten leveren. Om de gestelde productiesnelheid te 
behalen zullen de medewerkers naast een goed tempo ook een goede tijdsbesteding moeten 
hebben. 

Brabantia zorgt <lat de medewerkers over de vaardigheden beschikken om werkzaamheden uit te 
voeren door middel van selectie, opleiding en training van medewerkers. De fysieke status van 
medewerkers kan gedeeltelijk bei"nvloed worden door Brabantia, in het verleden is hier veel 
aandacht aan geschonken. Op het moment worden in principe de Arbo voorschriften in acht 
genomen en wordt er extra aandacht aan de veiligheid geschonken om ongelukken te voorkomen. 
Ondanks de gunstige bedrijfsomstandigheden, de uitgekristalliseerde werkmethoden en de zorg 
voor een goede fysieke toestand en vaardigheden, wordt het tempo niet behaald. 

Om de gestelde productie(snelheid) te behalen, zal de bereidheid van de medewerkers verhoogd 
dienen te worden. Uit de MMO blijkt <lat de tijdsbesteding afwijkt ten opzicht van de norm. Het 
percentage rust en persoonlijke verzorging geeft een indicatie over de bereidheid. Om naast de 
huidige methoden de bereidheid te verhogen van de medewerkers is er een resultaatsturingsysteem 
ingevoerd. 
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4 Methode voor resultaatsturing 

Om de bereidheid van medewerkers te vergroten en daarmee de productiesnelheid te verhogen is 
gezocht naar een methode. Bij resultaatsturing wordt getracht groepen of individuen te stimuleren 
hun inspanningen te richten op bet realiseren van organisatiedoelen. In dit hoofdstuk zal literatuur 
behandeld worden over resultaatmeetsystemen, het ProMES systeem, wat staat voor "Productivity 
Measurement and Enhancement System". ProMES is een systeem voor bet meten en bevorderen 
van productiesnelheid welke door Pritchard e.a. [1988, 1989] is ontwikkeld. Een 
resultaatsturingsysteem zal de volgende elementen bevatten: 

• Doelen stellen (goal setting) 
• Terugkoppeling (feedback) 
• Beloningssysteem 

Verder zal in dit hoofdstuk de eisen die gesteld worden, de ontwikkeling inclusief de door te lopen 
stappen en gestelde voorwaarden voor de invoering van een resultaatsturingsysteem behandeld 
worden 

4.1 Resultaatsturingsysteem 

Productiesnelheid verhoging is te realiseren door een resultaatsturing systeem te ontwikkelen waar 
productie gemeten en gestuurd worden door middel van terugkoppeling, doelen te stellen en 
eventueel beloning [Pritchard 1988, 1989]. Een resultaatsturingsysteem stoelt op een aantal 
resultaatsturing principes die ontleend zijn uit de literatuur over werkmotivatie [Locke en 
Lathem, 1990 en Algera, van Tuijl & Janssen, 1994]. Deze literatuur geeft aan hoe medewerkers 
aangezet kunnen worden om de organisatiedoelen na te streven. 

De voorwaarde daarvoor is dat medewerkers zelf doelen moeten kunnen stellen die zijn 
gerelateerd aan de organisatiedoelen. Om effectiefte zijn moeten deze doelen specifiek en 
uitdagend zijn, dit wil zeggen moeilijk maar toch haalbaar. Vervolgens zullen medewerkers 
geinteresseerd raken in de mate waarin ze die doelen hebben gerealiseerd. Er dient terugkoppeling 
gegeven te worden over de geleverde resultaten. Deze terugkoppeling moet alle belangrijke 
aspecten in acht nemen, specifiek zijn en betrekking hebben op beinvloedbare factoren. Indien de 
doelen behaald zijn (of in zekere mate) zal er een bekrachtiging (beloning) moeten plaatsvinden 
die de waardering van de organisatie aangeeft op de geleverde resultaten. Deze beloning kan 
materieel of immaterieel zijn, maar moet wel gekoppeld zijn aan de doelrealisering. 

Door het meten en waarderen van de gerealiseerde resultaten en bet terugkoppelen van deze 
resultaatinformatie wordt de basis gelegd voor resultaatverbetering. Bijsturing naar een gewenst 
resultaat wordt mogelijk door bet gericht aanwenden van energie en het ontwikkelen van nieuwe 
taak strategieeen. Het verbeteren van resultaten is een continue proces, in figuur 4.1 wordt dit 
gevisualiseerd door de 'High Performance Cycle' van Locke and Lathem. 

Ul t dag l ng : 
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Figuur 4. 1: High Performance Cycle, Locke & Latham (1990) 
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De basis principes die gehanteerd worden bij het ontwikkelingsproces zijn: 
• Participatie: de groep bedenkt zelf de kemelementen van het resultaatsturingsysteem. 
• Bottom up: het systeem wordt ontwikkeld van onderuit de organisatie en wordt niet van boven 

uit de organisatie opgelegd. 
• Discussion until consensus: om draagvlak van het resultaatsturingsysteem te creeren zal de 

groep alle gemaakte voorstellen en ideeen bespreken zodat er helderheid onstaat en 
overeenstemming wordt bereikt. 

• Afstemming met het management: het resultaatsturingsysteem zal binnen het kader waar 
binnen het moet functioneren moeten passen en de verantwoordelijkheden van de het 
management moeten dekken. 

4.1.1 Eisen resultaatsturingsysteem 
De belangrijkste eisen waaraan een resultaatsturingsysteem voor een eenheid moet voldoen zijn de 
volgende: 
• De ( deel)-scoren laten zien welke resultaten behaald zijn op de verschillende taakgebieden 

waarvoor de eenheid verantwoordelijk is. 
• Het systeem moet valide zijn. Dit betekent <lat het systeem een complete enjuiste weergave 

moet zijn van de werkzaamheden waar de eenheid verantwoordelijk voor is. Bovendien moet 
het systeem rekening houden met het relatieve belang van die taakgebieden. 

• Het systeem moet tlexibel zijn. Dit houdt onder andere in <lat veranderingen in 
omstandigheden waaronder de eenheid werkt, in organisatiedoelen en -beleid op eenvoudige 
wijze in het systeem moeten kunnen worden verwerkt. 

• Het is essentieel <lat het systeem geaccepteerd dient te worden door de betrokkenen in de 
organisatie. Dit zijn zowel de medewerkers op de vloer waarvan de resultaten worden gemeten 
als het management 

4.1.2 Ontwikkeling resultaatsturingsysteem 
De ontwikkeling van een resultaatsturingsysteem vindt plaats in vier stappen. De volgende 
stappen worden achtereenvolgens ontwikkeld: 
1. Taakgebieden 
2. lndicatoren 
3. Bepalen van resultaatwaarderingscurven 
4. Terugkoppelingsrapport 

Stap 1: Taakgebieden 
Taakgebieden zijn gedefinieerd als de essentiele bijdragen die een eenheid moet leveren aan de 
organisatie. De eenheid stelt vast waar zij voor staat, waar zij verantwoordelijk voor is [Kleingeld 
& van Tuijl, 1990]. De twee belangrijkste criteria voor goede taakgebieden zijn: 
• als de eenheid precies uitvoert wat in het taakgebied wordt omschreven, worden daarmee de 

organisatiedoelen gediend; 
• de set van taakgebieden is volledig, m.a.w. alle ontwikkelde taakgebieden samen moeten alle 

belangrijke delen van het werk van een eenheid afdekken. 

Stap 2: Vaststellen van indicatoren 
Een indicator is gedefinieerd als een concrete maat die aangeeft hoe goed de eenheid er in slaagt 
haar taken waar te maken. De belangrijkste criteria voor goede indicatoren zijn: 
• Validiteit: de indicatoren geven de resultaten op de taakgebieden op eenjuiste manier weer. 
• Bei"nvloedbaar: de eenheid moet de score op een indicator kunnen bei"nvloeden. 
• Volledigheid: voor elk taakgebied wordt tenminste een indicator ontwikkeld. 
• Duidelijk: de indicatoren moeten voor alle betrokkenen van de eenheid begrijpelijk en 

inzichtelijk zijn. 
• Rendabel: de indicatoren moeten tegen acceptabele kosten meetbaar gemaakt kunnen worden. 
In plaats van vage termen zoals "doe het zo goed mogelijk". De indicatoren zullen worden 
toegepast volgens het regelkringprincipe welke in paragraaf3. l is beschreven. 
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Stap 3: Bepalen van resultaatwaarderingscurve 
Een resultaatwaarderingscurve is een functie die beschrijft welke waarden de behaalde resultaten 
hebben voor een organisatie. Met andere woorden: de curve geeft de relatie weer tussen het 
resultaat op een indicator en de waarde van het resultaat voor het bedrijf. Het resultaat op alle 
indicatoren worden in een dezelfde maat uitgedrukt, zodat resultaten op verschillende indicatoren 
onderling vergelijkbaar en (tot een totaal score) optelbaar zijn. 

Stap 4: Opstellen van een terugkoppelingsrapport 
Het terugkoppelingsrapport geeft de eenheid periodiek informatie over de in een bepaalde periode 
geleverde resultaten. Het terugkoppelingsrapport dient de eenheid op een overzichtelijke en 
duidelijke manier van informatie te voorzien. Naast de indicatiewaarden worden in het 
terugkoppelingsrapport ook de behaalde scores van de resultaten en een totaal score van de groep 
vermeld. Door deze getallen op te nemen in bet terugkoppelingsrapport krijgt de eenheid inzicht 
in het resultaat van haar werk en de bijdrage tot het geheel. 

Het terugkoppelingsrapport dient als basis voor de discussies in een evaluatiebijeenkomst, waarin 
de volgende zaken besproken zullen worden: 
• De totaalscore van de groep; 
• De scores per taakgebied en/of per indicator; 
• Oorzaken van hoge of lage scores; 
• Maatregelen om ( dee!-)resultaten op peil te houden of te verbeteren. 

4.1.3 Voorwaarden invoering resultaatsturingsysteem: 
Om een resultaatsturingsysteem succesvol in een organisatie door te voeren zal de organisatie aan 
een aantal voorwaarden [Pritchard 1988, 1989] moeten voldoen: 
• Binnen de organisatie heerst het besef dat resultaatverbetering belangrijk is, niet eenvoudig te 

realiseren is en inspanningen vergt op de lange termijn; 
• De mensen op de vloer worden beschouwd als belangrijk voor succes van de organisatie; 
• Een stabiele bedrijfsleiding; 
• Er voldoende wederzijds vertrouwen heerst tussen de bedrijfsleiding en de medewerkers; 
• Er een zichtbare ondersteuning door de bedrijfsleiding gegeven wordt aan het resultaat 

sturingsproject; 
• Er in de organisatie een bepaalde mate van kennis over resultaat sturingsprincipes aanwezig. 

Pritchard geeft aan welke afwegingen belangrijk zijn bij de vaststelling van de grootte van de 
organisatie-eenheid waarvoor het systeem wordt ontwikkeld. Daarbij spelen twee factoren een rol: 
• De mogelijkheid om de individuele resultaten los te zien van het groepsresultaat. Als de 

afhankelijkheid tussen de individuele werknemers erg groot is, is het moeilijk om <let resultaat 
van de individuele werknemer te meten, en zal het groepsresultaat gemeten moeten worden; 

• De afweging tussen de waarde van terugkoppel ing en de praktische haalbaarheid. De 
terugkoppeling heeft een groter positief effect als de werknemer zijn eigen bijdrage er mee in 
herkent. Terugkoppeling dient te gebeuren aan een zo'n klein mogelijke groep als praktisch 
haalbaar is. 

De organisatie zal moeten zorgen voor de beschikbaarheid van onder andere; tijd voor de 
groepsleden en een plaats om te vergaderen. 

34 



~ brabantia® 
solid compan 

4.2 Conclusie 

Invoering van een resultaatsturingsysteem zal leiden tot verhoging van productiesnelheid. Er zal 
aan een aantal voorwaarden moeten word en voldaan en principes word en nagestreef d om 
succesvol een resultaatsturingsysteem te implementeren. Een resultaatsturingsysteem kan zowel 
op groeps- als individueel niveau doorgevoerd worden. Binnen Brabantia is op individueel niveau 
binnen de strijktafelmontage een resultaatsturingsysteem gei"mplementeerd. In hoofdstuk 5 wordt 
de invoering van het systeem en behaalde resultaten beschreven. 

Er is gekozen voor een resultaatsturingsysteem omdat de huidige informatie die de medewerkers 
krijgen summier is. Hiermee wordt bedoeld <lat de aangereikte informatie niet door de 
medewerkers begrepen wordt, niet compleet is, of van dusdanige aard is <lat de medewerkers hier 
geen invloed op uit kunnen oefenen en hun bijdrage aan deze informatie niet herkennen. Een 
voorbeeld hiervan is <lat de gestelde doelen voor productiesnelheid bij de medewerkers niet 
bekend zijn. Door mensen informatie aan te reiken waarmee inzicht wordt verkregen hoe goed zij 
hun werkzaamheden verrichten, worden medewerkers betrokken bij hun werkzaamheden. 
Daarnaast zal er ruimte moeten worden gecreeerd voor verbetering. 

In eerste instantie was er enige aarzeling van het management voor het invoeren van een 
resultaatsturingsysteem. Doordat er geen inzicht is in oorzaken van het achterblijven van 
productiesnelheid, en aangetoond is <lat het achterblijven van productiesnelheid niet in de 
bedrijfsomstandigheden zit. Is er besloten om een resultaatsturingsysteem in te voeren. In het 
verleden is ervaring opgedaan met beoordelingsystemen, waarderingsystemen en invoeren van 
autonome taakgroepen. Door opgedane ervaring is het management voorzichtig geworden met het 
invoeren van nieuwe systemen. Mede uit deze ervaring zijn er een aantal voorwaarden opgesteld 
aan een in te voeren resultaatsturingsysteem. Deze eisen hebben invloed op de ontwikkeling van 
het resultaatsturingsysteem, in hoofdstuk 5 zullen deze nader worden toegelicht. 
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5 Invoering resultaatsturingsysteem 

Het resu ltaatsturingsysteem dat door Pritchard ontwikkeld is stelt een aantal voorwaarden om de 
kans voor het succes invoeren van een resultaatsturingsysteem te vergroten. In paragraaf 5.1 
worden deze met voorwaarden getoetst. In paragraaf 5.2 wordt het traject beschreven welke 
vooraf is gegaan aan de daadwerkelijk invoering van het resultaatsturingsysteem. In dit voortraject 
wordt de groepskeuze toegelicht waar het resultaatsturingsysteem is ingevoerd, de 
omstandigheden van de desbetreffende groep en het huidige resultaatsturingsysteem. In paragraaf 
5.3 wordt de invoering van het resultaatsturingsysteem in de regelkring strijktafelmontage 
beschreven. Als laatste wordt in paragraaf 5.4 het resultaat en een evaluatie van het doorgevoerde 
resultaatsturingsysteem gegeven. 

5.1 Voorwaarden invoering resultaatsturingsysteem 

Hieronder wordt beschreven in welke mate er aan de eisen voldaan wordt die Pritchard stelt, om 
de kans van slagen te verhogen voor het succesvol doorvoeren van een resultaatsturingsysteem. 

Resultaatverbetering is belangrijk en niet gemakkelijk 
In de probleem beschrijving is naar voren gekomen dat het van belang is dat de toegevoegde 
waarde zoals Brabantia dat meet moet stijgen. Dit is te realiseren door productiesnelheid te 
verbeteren. Alleen door continue te streven naar (resultaat-)verbetering is deze 
productiviteitsverbetering te realiseren. Het management is bereid om tijd en geld beschikbaar te 
stellen om deze productiesnelheid verbetering te realiseren. 

Personee/ word! beschouwd als belangrijk voor succes 
Tijdens het onderzoek naar probleemgebieden, MMO en metingen naar het nuttig gebruik van 
capaciteit, zijn er geen omstandigheden boven water gekomen welke leiden tot productiesnelheid 
vermindering. De productiesnelheid verhoging zal vanuit de mensen moeten komen. De 
verantwoordelijkheden worden steeds lager in de organisatie gebracht, denk hierbij aan het 
aanspreekpuntenproject. De organisatie denkt hiermee automatisch de hoogte voor de 
toegevoegde waarde zeker te kunnen stellen. Dit blijkt niet het geval, een goed 
resultaatsturingsysteem zal hiervoor een oplossing bieden. 

Voldoende wederzijds vertrouwen tussen personeel en bedrijfsleiding 
Tijdens gesprekken die gehouden zijn tijdens het verloop van het onderzoek, is gebleken dat door 
het personeel sceptisch tegen projecten wordt aangekeken. In het verleden zijn er veel projecten 
uitgevoerd, maar zijn de meeste projecten in de loop van de tijd verwaterd en uiteindelijk gestopt 
zonder behaalde resultaten. Het vertrouwen in het opstarten van nieuwe projecten is hierdoor 
verminderd. Het is dus zaak dat het in te voeren resultaatsturingsysteem goed wordt 
geYntroduceerd en begeleid. 

Bedrijfs/eiding is stabiel 
Er is geen reden aan te nemen dat de opvatting van de bedrijfsleiding niet stabiel is. Uit 
gesprekken en kijkend naar het verleden blijkt dat de organisatieleiding zich niet snel laat leiden 
door "hypes". 

Zichtbare ondersteuning door de bedrijfsleiding aan het resultaatsturingsysteem 
De bedrijfsleiding staat niet afwijzend tegenover vernieuwingen, maar is wel voorzichtig met het 
invoeren van nieuwe systemen. In eerste instantie zal er een proef gedraaid moeten worden in een 
afdeling. Het management wil zo eenvoudig mogelijke indicatoren die zo min mogelijke 
investeringen, in zowel geld als tijd, vereisen. Het management team is bereid om "ruimte" voor 
verbetering te scheppen, indien de baten hoger uitvallen dan de kosten. 
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Kennis over resu/taatsturing principes aanwezig 
Brabantia heeft een rijk verleden wat betreft resultaatmeet- en beoordelingssystemen. Er is 
hiermee veel ervaring opgedaan wat betreft bijhouden van gegevens, beoordelen en reacties van 
medewerkers. Pritchard geeft aan dat de introductie het beste voor de hele groep kan plaatsvinden. 
Als testgroep wordt de regelkring strijktafelmontage gebruikt. Dit is in de ogen van het 
management de "eenvoudigste" groep om het resultaat sturingsprincipe op toe te passen. Dit 
omdat de mensen aangesproken kunnen worden zowel op groepsresultaat als individueel resultaat. 

Uit deze voorwaarden kan geconcludeerd worden dat Brabantia in voldoende mate voldoet aan de 
eisen die Pritchard stelt aan een organisatie om de kans op een succesvolle invoering van een 
resultaatsturingsysteem zo groot mogelijk te maken; er blijven nog wel een aantal aandachtpunten. 
Aan het begin van het project moet er ruimte worden geboden om "kleine irritaties" en 
onduidelijkheden op te lossen. Verder zal er aandacht geschonken moeten worden dat het systeem 
daadwerkelijk voor de mensen zelf is, en dat de medewerkers zelfhet systeem mee opbouwen. 
Het systeem zal goed moeten worden gei"ntroduceerd en begeleid moeten worden, dit om het 
vertrouwen van de medewerkers om een nieuw project te starten te winnen. 

De grootte van de organisatie-eenheid waarvoor het systeem wordt ontwikkeld wordt mede 
bepaald door de athankelijkheidsrelatie van de medewerkers onderling. Bij Brabantia verschilt de 
athankelijkheidsrelatie sterk van groep tot groep. De terugkoppeling die gegeven wordt, moet aan 
een zo'n klein mogelijke groep als praktisch haalbaar is plaatsvinden, omdat dan het effect van 
terugkoppeling het grootst is. Brabantia geeft de voorkeur aan meting op groepsniveau. In het 
verleden heeft men veel tarief systemen gehad, sinds I 999 is men afgestapt van individuele 
resultaatmeting. 

5.2 Voortraject 

Voordat er een resultaatsturingsysteem doorgevoerd kan worden, zal eerst worden bepaald welke 
groep in aanmerking komt. De omstandigheden van deze groep zullen verder bekeken worden op 
mogelijke factoren die invloed hebben op een resultaatsturingsysteem. Tevens zal een beeld 
gevormd worden van de huidige resultaatmeting. 

5.2.1 Selectie groep invoering resultaatsturingsysteem 
De kleinst mogelijk groep waarop terugkoppeling kan worden gegeven binnen Brabantia is op 
regelkringniveau. Het resultaat (in de tabel nog prestatie genoemd) van de regelkringen zijn in 
tabel 2.1: Prestatie per regelkring weergegeven. Uit deze tabel is afte leiden hoeveel uur er op een 
regelkring is aangemeld en welke resultaat behaald is. De VWF methode, om benodigde productie 
tijd te bepalen, is voor alle regelkringen in principe gelijk. De "prestatie" uit tabel 2.1 en het aantal 
aanwezige uren geeft een indicatie in welke regelkring en in welke mate de productiesnelheid te 
verbeteren is en haar invloed op de TW ( een procentuele verhoging van de productiesnelheid in 
een regelkring waar veel uren aanwezig zijn heeft meer effect op de TW dan een afdeling waar 
minder aanwezigheidsuren zijn gerealiseerd). Hoe meer producten er geproduceerd worden bij 
gelijkblijvende aanwezige uren (hogere productiesnelheid), des te gunstiger de TW wordt 
bei"nvloed. 

De invoering van een resultaatsturingsysteem heeft plaatsgevonden in de strijktafelmontage. Er is 
voor deze regelkring/groep gekozen omdat er in deze groep veel uren aanwezig zijn op jaarbasis 
(ca. 28000 uur) en de gerealiseerde productie t.o.v. de gecalculeerde productie van deze groep aan 
de )age kant is (gemiddeld 85% week l tot en met week 21, 2002), welke een 
verbeteringspotentieel aangeeft. Daamaast is er een goede band opgebrouwd met de medewerkers 
tijdens meting van nuttig capaciteit zodat de kennis aanwezig is over wat er speelt binnen deze 
afdeling. 
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De strijktafelmontage bestaat uit individuele werkplekken waar in twee ploegendienst wordt 
gewerkt. De afhankelijkheidsrelatie tussen de collega's is in deze afdeling zeer gering. Het contact 
met collega' s is oppervlakkig en er heerst geen "teamgeest" . 
De dagploeg heeft een gedeeltelijke vaste kern, hiernaast werken circa vijf medewerkers in 
ploegendienst. Totaal werken in deze afdeling circa 20 personen. In de dagploeg is er een 
medewerker die alleen strijktafels " inseald", en een medewerker die het transport op de afdeling 
uitvoert. Deze transporteur zorgt er in principe voor dat elke assemblage medewerker op tijd 
haar/zijn onderdelen krijgt, die verder dan 5 meter van de werkplek opgeslagen zijn. 
In de avondploeg is er geen transporteur aanwezig, de sealwerkzaamheden worden verricht door 
een medewerker die ook assembleert. Resultaatmeting van de transporteur en sealer is minder 
eenvoudig dan die van personen die alleen assemblagewerkzaamheden uitvoeren. Niet elk product 
heeft dezelfde bewerkingstijd, in totaal zijn er circa 95 varianten strijktafels. Niet elke strijktafel 
kan op dezelfde werkplek geassembleerd worden. Deze factoren zullen het meten en bijhouden 
van resultaat indicatoren niet eenvoudiger maken. De productiesnelheid verschilt per persoon. De 
snelheid licht gemiddeld op 85% en schommelt tussen de 60% en 120%. 

Op/eiding en kennis van de Nederlandse taal 
Binnen Brabantia werken veel uitzendkrachten en allochtonen. De communicatie met een aantal 
van deze mensen is niet altijd even eenvoudig. Allochtonen die geen Nederlands spreken krijgen 
Nederlandse les. Voor uitzendkrachten geldt deze mogelijkheid niet. Het kunnen lezen, begrijpen 
en invullen van formulieren is een probleem voor een aantal medewerkers. Hierop zal ingespeeld 
moeten worden door medewerkers zo min mogelijk te laten schrijven en tevens te begeleiden met 
het invullen van formulieren en het aflezen hiervan. Het systeem moet voor iedereen werkbaar en 
begrijpbaar zijn. 

Ajhankelijkheid tussen de cifdelingen 
De afhankelijkheid van de afdeling op zich is groot ten opzichte van andere afdelingen. De 
afdeling strijktafelmontage is afhankelijk van toeleverende afdelingen. Een strijktafel kan tot 45 
onderdelen bevatten, indien er een onderdeel ontbreekt, is het niet mogelijk om een product te 
samen te bouwen. De onderdelen die benodigd zijn in deze afdeling komen van andere afdelingen 
of van Ieveranciers buiten Brabantia. Het is van belang dat medewerkers van een afdeling invloed 
kunnen uitoefenen op factoren die het proces verstoren. Er moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt in bernvloedbare en niet bernvloedbare factoren. De niet bernvloedbare factoren zijn wel 
van belang voor de beheersing van het proces en dienen dan ook vastgelegd of gemeten te 
worden, maar niet te worden meegenomen in de indicatoren. 

5.2.3 Huidige resultaatmeting 
In het verleden zijn er diverse tarief berekenmethoden en resultaat beoordelingssystemen, van 
stukloon tot groepsresultaat, binnen Brabantia in gebruik geweest. Sinds 1999 wordt binnen 
Brabantia met groepsresultaat gewerkt. Normen voor productiesnelheid worden bepaald aan de 
hand van een VWF analyse. Elke regelkring wordt wekelijks beoordeeld op haar 
(groeps-)productie. Dit gegeven wordt als volgt berekend: 

# geproduceerde goede producten * # benodigde uren volgens calculatie 
# aanwezige uren 

De behaalde productie wordt op een bord "willekeurig" in de afdeling gepresenteerd. Naast dit 
getal zijn grafieken waarop het verschil tussen de gecalculeerde productie en gerealiseerde 
productie uitgedrukt in geld weergegeven, van afgelopen perioden van het lopende jaar. 

Indien mogelijk wordt bij nieuwe medewerkers na enkele weken van indiensttreding een schatting 
gemaakt van hun productiesnelheid. Deze wordt samen met de werkmeester besproken. Indien de 
productiesnelheid achterblijft, zal de nieuwe medewerker hierop aangesproken worden. 
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5.3 Invoering resultaatsturingsysteem in de strijktafelmontage 

Voordat er een resultaatsturingsysteem in de regelkring strijktafelmontage doorgevoerd werd, 
heeft er eerst een introductie van het systeem plaatsgevonden. Na deze introductie is er gestart met 
de ontwikkeling van het resultaatsturingsysteem. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden aan de 
hand van vier stappen welke in hoofdstuk 4 zijn behandeld. 

Introductie van het systeem 
De resultaten van het onderzoek "meting van nuttig gebruik van capaciteit" zijn gepresenteerd aan 
de gehele groep. Hieruit is naar voren gekomen dat de bedrijfsomstandigheden nagenoeg geen 
belemmering vormen voor het niet behalen van de gewenste productiesnelheid. De medewerkers 
is gevraagd om oorzaken aan te geven waarom de productiesnelheid niet gehaald wordt. Vaak 
werd de oorzaak bij collega' s neergelegd, maar de oorzaak lag nooit bij de desbetreff ende persoon 
zelf. Naar aanleiding van deze interviews en discussies is met de medewerkers gekozen om een 
individueel en groepsresultaat meetsysteem door te voeren. 

In een presentatie naar de groep is nogmaals uitgelegd wat de noodzaak is van productiesnelheid 
verhoging en de resultaten van de metingen van bet nuttig gebruik van capaciteit. Op deze manier 
is getracht de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten en het probleembesef om 
productiesnelheid te verhogen verder bij te brengen. Verder is tijdens deze presentatie een uitleg 
gegeven over het resultaatsturingsysteem en het doe) hiervan. Het resultaatsturingsysteem is 
geen stok om mee te slaan, maar joist om een "continue verbeteringsproces" in gang te 
zetten. Niet harder werken maar slimmer! De discussies tijdens deze bijeenkomst over het 
achterblijven van het resultaat/productiesnelheid en de houding ten opzichte van het management 
zijn aan de orde gesteld, waardoor er duidelijkheid is gekomen over de bovenstaande punten. 

Afstemming en de houding van het management ten opzichte van het resultaatsturingsysteem is 
van belang. De insteek om de medewerkers zelf het systeem te laten ontwikkelen en daarna 
afstemming met het management te bereiken, vraagt om een bepaalde mate van vertrouwen tussen 
management en de medewerkers. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn bezwaren van medewerkers 
ten opzichte van de houding van het management aan de orde gesteld en besproken. Hierdoor is er 
duidelijkheid en vertrouwen gekomen. 

Voordat de presentatie naar de medewerkers plaats had gevonden was met management al 
doorgesproken aan welke eisen een resultaatsturingsysteem zou moeten voldoen. De belangrijkste 
gestelde criteria door het managent van een in te voeren resultaatsturingsysteem zijn: 
• Het resultaatsturingsysteem moet zo eenvoudig mogelijk zijn, zodat het voor iedere 

medewerker te begrijpen is. 
• Het aantal indicatoren moet minimaal zijn, het liefst niet meer dan drie indicatoren. 
• De normtijden om een bewerking uit te voeren, met behulp van de VWF analyse vastgesteld, 

staat vast. Dit wil zeggen bet management er van overtuigd is dat deze norm behaald kan 
worden en realistisch is voor de te behalen productiesnelheid. 

• Het resultaatsturingsysteem snel in te voeren is en leidt tot verbeteringsacties. 

Bepalen van taakgebieden 
Onder taakgebieden wordt verstaan de duidelijk uit te voeren taken die een eenheid moet leveren 
aan de organisatie. De taakgebieden voor de regelkringen zijn in eerste instantie bepaald door het 
management. Medewerkers worden aangenomen voor een bepaalde functie. In de functie 
omschrijving staat precies wat van hem/haar verwacht wordt. Hiernaast is aan de medewerkers 
zelf gevraagd waarvoor de regelkring staat. De taakgebieden die uiteindelijk in overeenstemming 
tussen medewerkers en management opgesteld zijn: 

1. Kwantiteit: "Het assembleren van strijktafels tegen gecalculeerd tarief' 

2. Kwaliteit: "Het assembleren van strijktafels tegen Brabantia kwaliteit normen" 
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Naast deze twee taakgebieden zijn er nog andere taakgebieden bedacht zoals: veiligheid, 
tijd(-igheid), netheid, inzetbaarheid, etc. Er is besloten deze niet op te nemen als taakgebied voor 
een resultaatsturingsysteem. Dit omdat de medewerkers hier niet altijd direct invloed op hebben, 
of dat er momenteel al dusdanig goed op een taakgebied "gescoord" wordt, dat het "niet zinvol" is 
deze op te nemen in het resultaatsturingsysteem. Met name het aanspreekpuntenproject draagt bij 
dat op taakgebieden goede resultaten warden behaald. Om deze taakgebieden op te nemen in het 
resultaatsturingsysteem betekent dat er een dubbele controle plaatsvindt op een taakgebied. Deze 
dubbele controle is wat overdreven, medewerkers krijgen het gevoel om een controle uit te voeren 
op een controle. Daamaast vergt deze dubbele controle extra tijd. 

Vaststellen van indicatoren 
Een indicator is een concrete maat die aangeeft hoe goed de eenheid erin slaagt haar 
verantwoordelijkheden waar te maken. Aan de medewerkers is gevraagd zelf met ideeen te komen 
om hun taakgebieden te kunnen meten. De indicatoren dienen aan de 4 criteria te voldoen zoals 
beschreven in hoofdstuk 4. Verder dienen de indicatoren in afstemming met het management 
plaats te vinden. De gevonden indicatoren voor de twee taakgebieden zijn hieronder beschreven. 

Indicator voor kwantiteit 
De aantallen die de medewerkers produceren warden per dag zelf in het computer systeem 
ingevoerd. Met de medewerkers en het management is overeenstemming bereikt dat de geleverde 
productiesnelheid als volgt bepaald wordt: 

# geproduceerde goede producten * # benodigde uren volgens calculatie 
# aanwezige uren 

Naast een indicator voor individuele resultaten, wordt er waarde gehecht aan het groepsresultaat. 
De regelkring wordt op groepsniveau beoordeeld door het management. De beoordeling vindt 
plaats aan de hand van gegevens die uit het systeem warden gehaald. Elk individu welke tot deze 
regelkring behoort, draagt bij aan deze groepsproductie. Het uiteindelijke doel is om het totale 
groepsresultaat te verhogen. Door deze doelstelling is besloten om naast de individuele productie 
de groepsproductie te meten. Door een vergelijk te maken van de individuele productie met de 
groepsproductie, kan een medewerker zien wat zijn/haar bijdrage is aan de groep. De 
groepsproductie wordt op dezelfde wijzen bepaald als de individuele productie. 

De twee indicatoren die warden gebruikt om de kwantiteit te meten zijn: 
• Individuele productiesnelheid 
• Groepsproductie 

De wijze waarop, en de mate waarin de gegevens voor de indicatoren gegenereerd warden is als 
volgt: 
• Groepsproductie; # geproduceerde goede producten * # benodigde uren volgens calculatie is 

uit het systeem te traceren, # aanwezige uren is tevens uit het systeem te halen. 
• Individuele productiesnelheid; # geproduceerde goede producten zijn niet eenvoudig uit het 

systeem te halen, # benodigde uren volgens calculatie is niet uit het systeem te halen en is 
onbekend bij de medewerkers, # aanwezige uren is uit het systeem te halen. 

Rekening houdend met deze factoren is een formulier ontwikkeld om de productie te bepalen en 
de taakstelling over te brengen naar de medewerkers. Op dit formulier staat het aantal stuks per 
uur dat volgens de norm geproduceerd moeten warden, gesorteerd op artikelnummer. De 
medewerkers kunnen hun aantallen ingeven en eventueel verstoringen die zij afgelopen periode 
tegen zijn gekomen, die het productie proces hebben verstoord, invullen op het formulier. In 
bijlage 9 zijn deze formulieren weergegeven. Het formulier is samen met de medewerkers 
ontwikkeld. Wijzigingen aan de formulieren vinden regelmatig op verzoek van medewerkers 
plaats. 
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Opmerking: voordat er een resultaatmeetsysteem werd ingevoerd was bij het management en 
werkmeester bekend dat de normstelling voor productiesnelheid voor een meerdere medewerkers 
niet haalbaar is. Een aantal medewerkers kunnen een hogere productiesnelheid leveren dan de 
gestelde norm. Voor de medewerkers die de gestelde norm niet kunnen halen zal het 
resultaatmeetsysteem met de huidige norm voor productiesnelheid frustratie met zich meebrengen, 
waardoor het systeem in plaats van een positieve een negatieve invloed heeft op deze 
medewerkers. Medewerkers zullen wekelijks geconfronteerd worden met het feit <lat zij de 
productiesnelheid niet (kunnen) behalen. Voor deze medewerkers kan een individuele norm voor 
productiesnelheid worden bepaald. Deze norm kan aan de hand van historische gegevens bepaald 
worden. Deze individuele norm zal volgens de methode zoals beschreven in het vorige hoofdstuk 
tot stand moeten komen. Voor de medewerkers die een hogere productiesnelheid hebben dan de 
norm, kunnen ook individuele normen gesteld worden. In de praktijk blijkt dat deze personen al 
voldoende gemotiveerd zijn om een stijgende lijn in de productieaantallen vast te houden. De 
werkmotivatie bij deze medewerkers is dusdanig <lat het de vraag is om het zin heeft voor deze 
mensen een aparte norm samen te stellen. 

Indicator voor kwaliteit 
Elke dag nemen de aanspreekpunten kwaliteit per ploeg op elke, bezette, montageplek een 
steekproef, per dag zijn dit maximaal 24 steekproeven. Tijdens deze steekproeven worden 
geassembleerde strijktafels gecontroleerd op mankementen ofbeschadigingen. Deze controles 
worden bijgehouden op een formulier en gecontroleerd door de werkmeester. Bij afwijking 
worden er zo nodig acties ondernomen om kwaliteitsfouten in de toekomst te voorkomen. In 
bijlage IO is een voorbeeld van een controle formulier bijgevoegd. Deze controle geeft een goede 
weergave van de geleverde groepskwaliteit. De indicator kwaliteit zal door middel van deze 
controle tot stand komen. De kwaliteitsnormen worden bepaald aan de hand van grensmonsters. 
Indien een medewerker twijfelt over de kwaliteit, kan hij/zij aan de hand van deze grensmonsters 
bepalen of de kwaliteit afdoende is. Indien er geen grensmonster voorhanden is of getwijfeld 
wordt over de kwaliteit, kan de werkmeester de kwaliteitsdienst inschakelen. 

Resultaatwaarderingscurve 
Een resultaatwaarderingscurve geeft de relatie weer tussen het resultaat op een indicator en de 
waarde hiervan voor het bedrijf. Met andere woorden: er worden "gewichten" toegekend aan de 
behaalde scoren, waardoor de mate van belangrijkheid van de indicatoren wordt aangeduid. Aan 
de hand van de scores op de indicatoren, rekening houdend met de waardering door het bedrijf, 
kan er een totaal score worden samengesteld. 

Voor de waardering van vastgestelde indicatoren bij de strijktafelmontage is geen onderscheid 
gemaakt. Dit is gedaan omdat er slechts een indicator op individueel niveau, productiesnelheid, 
wordt gebruikt en twee indicatoren op groepsniveau, productiesnelheid en kwaliteit. Het overzicht 
en relatieve belang van de indicatoren is duidelijk zonder gebruik te maken van 
resultaatwaarderingscurven.Het samenstellen van een totaalscore uit individuele en groepsscore is 
niet mogelijk. Deze totaal score zou elementen bevatten waarop een individu op zich geen invloed 
kan uitoefenen. 

Terugkoppeling 
Het terugkoppelingsrapport geeft de eenheid (groep) periodiek informatie over de in een bepaalde 
periode geleverde scoren op indicatoren en eventuele overige informatie die van belang zijn van 
de groep of desbetreffende persoon. Het terugkoppelingsrapport is een logische weergave van de 
indicatoren en de scoren hierop. De grootte van het terugkoppelingsrapport voor de 
strijktafelmontage bedraagt een A-4, beide kanten bedrukt. Omdat de terugkoppeling naast 
groepsgegevens ook persoonlijke gegevens bevat is elk terugkoppelingsrapport uniek. Op de 
voorkant staan de groepsgegevens, op de achterkant staan de persoonlijke gegevens. De 
persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, alleen de werkmeester en de desbetreffende 
persoon krijgen deze te zien. Dit is gedaan om privacy redenen. Verder is er ruimte om eventuele 
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op of aanmerkingen weer te geven. In bijlage 11 is een voorbeeld van een terugkoppelingsrapport 
weergegeven. 

De periode waarover terugkoppeling plaatsvindt bedraagt een week. Er is gekozen voor 
wekelijkse feedback omdat er wekelijks, computer en kosten/tijd technisch, de mogelijkheid 
bestaat om een terugkoppelingsrapport samen te stellen. In eerste instantie wordt het 
terugkoppelingsrapport met de medewerkers individueel besproken. Tevens wordt tijdens <lit 
gesprek de lijst die de desbetreffende medewerker bijhoudt doorgenomen. Op deze lijst kunnen 
oorzaken staan vermeld welke zowel positieve als negatieve invloed hebben gehad op het 
resultaat. De invloedsfactoren worden op deze manier besproken en wordt er naar mogelijkheden 
gezocht om oorzaken in de toekomst te voorkomen of juist de stimuleren. In bijlage 12 is de 
gesprekslijn weergegeven hoe een mondelinge terugkoppeling plaatsvindt. 

De tijd van de vermelde verstoringen op het formulier worden van de aanwezigheidstijd van de 
medewerkers afgetrokken. De terugkoppeling op productiesnelheid geeft door deze werkwijze 
weer wat de medewerkers daadwerkelijk produceert zonder verstoringen. Hierdoor kunnen de 
gegevens van productiesnelheid wekelijks met elkaar vergeleken worden. Daarnaast kan er 
aangetoond worden hoeveel een bepaalde stroring heeft gekost en wat hieraan gedaan kan worden, 
er kan een kosten baten analyse gemaakt worden. 

Het opstellen van terugkoppelingsrapport gebeurt door de werkmeester. De werkmeester 
verzamelt aan het begin van de week de formulieren. Aan de hand van deze formulieren en 
gegevens uit het systeem worden de terugkoppelingsrapporten gerealiseerd. Om de 
gegevensverwerking te vereenvoudigen en snel te laten verlopen is in eerste instantie in het 
computerprogramma Microsoft Access een data base geschreven. De data base is zo opgezet <lat 
de werkmeester gegevens in de computer invoert door enkele "beeldschermen" te doorlopen, 
waama automatisch het terugkoppelingsrapport tot stand komt. Daamaast kunnen gegevens 
eenvoudig worden weergegeven en bepaalde informatie opgevraagd worden. Een nadeel is <lat 
Brabantia niet zelf over <lit prograrnma beschikt en de kennis om met Access te werken ontbreekt. 
Naast de data base in Access is er een spreadsheet in Excel gerealiseerd. Dit is gedaan omdat het 
programma en kennis van Microsoft Excel wel aanwezig is binnen Brabantia. In bijlage 11 is het 
terugkoppelingsrapport welke met behulp van Excel is gemaakt weergegeven. Het nadeel voor het 
maken van een terugkoppelingsrapport met Excel ten opzichte van Access is dat er meer 
handelingen verricht dienen te worden en het terugzoeken van gegeven minder eenvoudig is. Een 
voordeel is <lat Excel en de benodigde kennis binnen Brabantia aanwezig is. Door deze afweging 
is voorlopig besloten om Excel te gebruiken voor bet maken van terugkoppellingsrapporten. 

5.4 Evaluatie en behaalde resultaten 

De algemene lijn in het ontwikkelingstraject van het resultaatsturingsysteem, zoals beschreven 
door Pritchard, is gevolgd. Op een aantal punten is hiervan afgeweken. 
De taakgebieden zijn samen met de medewerkers opgesteld. Het besef van de taakgebieden was in 
grote mate aanwezig bij de medewerkers, dit mede door het aanspreekpuntenproject. 
Het samenstellen van de indicatoren gaf weinig problemen omdat een deel van deze indicatoren al 
gebruikt/verzameld werd. De wijze waarop gegevens voor deze indicatoren gegenereerd moeten 
worden heeft wet enige discussies opgeleverd, zowel met het management als de medewerkers. 
Dit zelfde geldt voor het weergeven van de normen voor productiesnelheid en de bepaling 
hiervan. Tijdens de discussies werd bepaald welke norm, 100% taakstelling en/ofnaakte 
taakstelling, aan de medewerkers doorgegeven moest worden en of medewerkers zelf op papier de 
geproduceerde aantallen bij moeten houden of dit door aanspreekpunten gedaan moet worden. De 
bepaling van de norm is besproken om de angst bij de medewerkers weg te nemen <lat de norm 
aangescherpt zal worden indien de gestelde productiesnelheid behaald zou worden. 
Er zijn geen resultaatwaarderingscurven opgesteld, omdat er geen onderscheid is gemaakt in het 
belang van de scores. Hiernaast is het overzicht en de samenhang van de indicatoren duidelijk. 
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Het terugkoppelingsrapport wordt wekelijks uitgereikt en besproken. Tijdens deze bespreking 
worden de scores op de indicatoren behandeld en mogelijke oorzaken en eventueel oplossingen 
voor "uitschieters" op indicatoren. 

Twee elementen die een resultaatsturingsysteem bevat, zoals beschreven in hoofdstuk 4; doelen 
stellen en terugkoppeling zijn in het ontwikkelde resultaatsturingsysteem opgenomen. Het derde 
element; belonen/waarderen is gelaten zoals het reeds toegepast wordt. De reden hiervoor is dat 
Brabantia in het verleden veel ervaring op heeft gedaan met resultaatbeoordeling. Uit deze 
ervaring is besloten dat er in principe alleen op groepsniveau resultaten worden beoordeeld. 
Beloningen kunnen worden toegekend door de werkmeester, indien een medewerker een 
"bijzonder" resultaat heeft gerealiseerd. In de praktijk komt deze vorm van belonen nauwelijks 
voor. 

Na invoering van het resultaatsturingsysteem is het resultaat van de regelkring strijktafelmontage 
gestegen tot 101 % in week 30. In onderstaand figuur zijn is de productie voor het jaar 2002 van de 
afdeling strijktafelmontage afgebeeld. 

Resultaat productie regelkring 26 tegen 100% tarief 2002 
105% ...---------------------------------, 

100% -+--------------------It---- -----------! 

95% +-----------------l"HIIHl----------------1 

90% 

85% 

80% 

75% 
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65% 

~~~~~~~~~~vv~v~~~~~~~~~~~ 
Week 

Figuur 5.1: Productie regelkring strijk:taf elmontage 

In week 21 is een presentatie cq introductie gegeven over resultaatmeting. In week 23 is gestart 
met het bijhouden van formulieren. Week 23 en 24 zijn gebruikt om gegevens te generen welke in 
week 25 individueel zijn besproken met de medewerkers. Het gemiddelde groepsresultaat op 
productie(snelheid) van week 1 tot en met week 21 bedroeg 84%. De week na de eerste 
bespreking is de groepsproductie tot ruim 90% gestegen. De groepsproductie is in week 30 ten 
opzichte van bet gemiddelde van week 1 tot en met 21 met ruim 15% gestegen. Naast een 
stijgende lijn in de productie zijn er geen (negatieve) uitschieters in de productie geconstateerd en 
geeft het productieverloop een stijgende lijn weer. Het "schommel effect" van de productie van 
week tot week is verdwenen. In bijlage 13, is aangetoond dater geen seizoenseffect of trend beef 
plaatsgevonden. Dit geeft aan dater een "structurele" verbetering heeft plaatsgevonden. Om de 
stijging van de productiesnelheid volledig toe te rekenen aan het resultaatsturingsysteem is niet 
voor de 100% te onderbouwen. 

Tijdens de gesprekken met de medewerkers zijn problemen in kaart gebracht, ideeen gegenereerd 
en gedeeltelijk doorgevoerd. Verder blijkt dat de normproductie van bepaalde soorten strijktafels, 
25 rood, structureel niet behaald worden terwijl er zich geen problemen hebben voorgedaan. De 
afdeling arbeidsanalyse zal nagaan of de gestelde normen overeenkomen met de uit te voeren 
handelingen, en indien nodig de tarieven aanpassen. Door individuele productiemeeting wordt er 
een beeld gevormd welke medewerkers achterblijven op productiesnelheid. De werkmeester kan 
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door deze beeldvorming de medewerkers die achterblijven op productiesnelheid extra begeleiden. 
Door deze begeleiding en extra aandacht kan er voor gezorgd worden dat de productiesnelheid 
van de desbetreffende medewerker stijgt. Verder is er inzicht verkregen in hoeverre verstoringen 
invloed hebben op de productiesnelheid. Met behulp van dit inzicht kunnen beslissingen, 
eventueel met financiele gegevens onderbouwd worden om problemen op te lossen. Hierdoor kan 
er sneller beslist worden of er een voorstel doorgevoerd moet worden of niet. Als laatste kan 
worden vastgesteld dat medewerkers over hun werk na beginnen te denken. Door het genereren en 
uitwisselen van ideeen worden er "slimmere" werkmethoden toegepast. 
De tijd die de werkmeester nodig heeft voor het invoeren van gegevens, samenstellen en 
uitprinten van de terugkoppelingsrapporten bedraagt voor de regelkring strijktafelmontage circa 
1,5 uur per week. Tijdens het maken van de terugkoppelingsrapporten vindt er een controle plaats 
over de urenverantwoording en het afinelden van orders. Deze werkzaamheden werden voordat 
het resultaatsturingsysteem werd ingevoerd ook al verricht door de werkmeester, waarmee hij/zij 
circa 30 minuten mee bezig is. Het meerwerk voor het opstellen van de terugkoppelingsrapporten 
voor de werkmeester bedraagt circa 1 uur in de week. De bespreking van de 
terugkoppelingsrapporten met de medewerkers bedragen gemiddeld 5 minuten per persoon, wat 
neer komt op 1,5 uur per week. Het voordeel is dat de werkmeester tijdens de 
terugkoppelingsgesprekken persoonlijk contact heeft met de medewerkers. In enkele gevallen 
komen hierdoor naast zakelijke ook prive omstandigheden naar voren, die invloed hebben op de 
productiesnelheid, die in de "oude situatie" waarschijnlijk niet besproken werden. Het is niet aan 
te tonen dat de werkmeester door deze terugkoppeling minder vaak op de afdeling rond hoeft te 
lopen en medewerkers aan te spreken. De tijd die de werkmeester meer kwijt is aan het 
resultaatsturingsysteem bedraagt circa 2,5 uur in de week. Voor de werkmeester van de 
strijktafelmontage vormt dit geen belemmering om zijn overige taken uit te voeren. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden uit het gehele onderzoek de belangrijkste conclusies naar voren 
gebracht en worden er een aantal aanbevelingen gegeven. 

Conclusies 
• Uit onderzoek is gebleken dat de toegevoegde waarde zoals deze binnen de productie unit 

gebruikt wordt, een indicatie geeft over de productiesnelheid en het materiaal verbruik. Uit 
vervolg onderzoek is gebleken dat de invloed van het materiaalverlies op de toegevoegde 
waarde relatief klein is ten opzichte van het verlies aan productiesnelheid. 

• Het vergelijk met de vaste norm toegevoegde waarde, die in het begin van het jaar wordt 
samengesteld, geeft geen nauwkeurig beeld van de mate van afwijking op productiesnelheid 
en materiaal verbruik. Verder zal men binnen Brabantia zich moeten afvragen of de 
toegevoegde waarde, zoals deze momenteel binnen Brabantia wordt gebruikt, een geschikte 
indicator is om de productie unit te beoordelen. De toegevoegde waarde geeft onvoldoende 
inzicht om op de korte termijn te sturen. 

• Aan de hand van het model van Y do is vastgesteld dat de productiesnelheid wordt betnvloed 
door de bedrijfsomstandigheden en de prestatie van de mens. Voor de regelkringen 
strijktafelmontage, galvano en poedercoating zijn geen substantiele verstoringen die de 
productiesnelheid negatief bei"nvloeden aangetroffen die te wijten zijn aan de 
bedrijfsomstandigheden. 

• Productiesnelheid verhoging kan gerealiseerd worden door de bereidheid van medewerkers te 
verhogen. Aan de hand van de literatuur van "ProMES" is gebleken dat met een 
resultaatsturingsysteem de productiesnelheid verhoogd kan worden. Met behulp van dit 
systeem wordt er ruimte gecreeerd voor verbetering. 

• Na invoering van een resultaatsturingsysteem in de strijktafelmontage is de productiesnelheid 
na vijf weken met circa 15% toegenomen is, ten opzichte van het gemiddelde van voorgaande 
perioden. Deze 15% productiesnelheid toename kan vertaald worden naar een toename van de 
toegevoegde waarde in de strijktafelmontage met 15%. Het is niet met zekerheid te zeggen dat 
deze verhoging met 100% toe te schrijven is aan de invoering van een resultaatsturingsysteem. 

• De invoering van een resultaatsturingsysteem in de strijktafelmontage is soepel verlopen. Dit 
is mede tot stand gekomen door voormetingen van nuttig gebruik van capaciteit, welke door 
de medewerkers zelf is verricht, en de band die is opgebouwd met de medewerkers in deze 
groep. Door de metingen van nuttig gebruik van capaciteit kon aan de medewerkers 
overtuigend aangetoond worden dat de huidige bedrijfsomstandigheden niet leiden tot het 
achterblijven van productiesnelheid. 

Aanbevelingen 
• Om spreiding van de toegevoegde waarde binnen grenzen te houden, zodat de toegevoegde 

waarde gebruikt kan worden als stuurrniddel, zal de administratieve werkwijze voor het 
ingeven van productie aantallen en afroepen van materialen volgens een standaard procedure 
moeten verlopen. 

• Om verhoging van de productiesnelheid te realiseren in de regelkringen, kunnen de stappen 
zoals in het verslag zijn beschreven, doorlopen worden. Door eerst na te gaan of de 
bedrijfsomstandigheden geen belemmering vormen voor de productiesnelheid, dit eventueel 
uit te laten voeren door de medewerkers zelf, en daarna de mens prestatie te analyseren, kan 
het verlies van productiesnelheid en oorzaken in kaart worden gebracht. 
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• Indien er besloten wordt een resultaatsturingsysteem in een regelkring door te voeren om de 
mens prestatie te verhogen, zullen de basis principes en eisen aan het resultaatsturingsysteem, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4, in acht genomen dienen te worden. Dit om de kans van 
slagen en het effect van het systeem te vergroten. 

• De aanpak die gevolgd is voor het invoeren van het resultaatsturingsysteem in de 
strijktafelmontage kost veel tijd, met name het voeren van gesprekken en discussies op 
individueel niveau. Door het meten van nuttig gebruik van capaciteit uit te laten voeren door 
medewerkers is het inzicht en de bereidheid van de medewerkers verhoogd en heeft een 
positieve bijdragen geleverd op de ontwikkelingstijd van het resultaatsturingsysteem. Voor 
invoering in overige regelkringen is het advies om meer de aanpak zoals beschreven in de 
literatuur toe te passen, met name in groepen waar individuele resultaatmeting niet mogelijk 
IS. 

• Om een resultaatsturingsysteem te laten functioneren zal de werkmeester tijd moeten 
vrijmaken en consequent moeten handelen (bijvoorbeeld wekelijks terugkoppeling geven en 
niet wanneer het de werkmeester uitkomt). Geeft de werkmeester geen zichtbare steun aan het 
resultaatsturingsysteem, dan zal dit negatieve invloed hebben op de bereidheid van 
medewerkers om mee te werken. 

• Het terugkoppelen van informatie ten aanzien van verbeteringsvoorstellen zal in een korte tijd 
moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de volgende terugkoppeling, en niet op de lange baan 
worden geschoven. De medewerkers willen graag op de hoogte worden gehouden over hun 
voorstellen, indien dit niet wordt gedaan zal de motivatie om verbeteringsvoorstellen te geven 
afnemen. 

• De frequentie van de bespreking van het terugkoppelingsrapport waarop deze momenteel in 
de strijktafelmontage plaatsvindt, kan in de toekomst "opgeschroefd" worden. De schriftelijke 
terugkoppeling zal we! wekelijks moeten plaatsvinden. 

• Om het resultaatsturingsysteem in de toekomst te Jaten voortbestaan zal het project verdere 
ondersteuning van het management nodig hebben. lndien dit niet gebeurt zal het systeem 
langzaam "verwateren", en zal het zijn kracht verliezen. Hiernaast zal er "onderhoud" aan het 
systeem plaats moeten vinden; bijvoorbeeld normen en formulieren moeten worden aangepast 
bij introductie van nieuwe producten/artikelen of methoden. 

• Het resultaatsturingsysteem mag niet gebruikt mogen worden om mensen op afte rekenen. 
Indien het systeem hier we! voor wordt gebruikt zal het haar effect verliezen, en zal de 
bereidheid van de medewerkers om met het systeem te werken afnemen. Het systeem kan wel 
gebruikt worden om opleidingsbehoefte te signaleren. 
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Lijst met begrippen 

Aspect 

Dynamisch 

zijde, kant van waaruit iets beschouwd wordt 

de beweging overheerst 

Fysieke status natuurlijke gesteldheid van iemands lichaam 

Kristalliseren concrete vormen aannemen 

solid com an 

Norm toestand of manier van handelen waamaar een categorie of persoon zich kan of 
moet richten 

Outillage uitrusting, toerusting 

Prestatie het doen van een bepaalde taak, het nakomen van een verplichting 

Productief I) voortbrengend 
2) winstgevend 

Productiviteit voortbrengende of scheppende kracht 

Resultaat 

Substantiele 

Statisch 

Taak 

wat iets oplevert -> opbrengst 

in hoofdzaak 

niet bewegend, onveranderlijk 

een taak refereert naar arbeid die verricht moet warden met een kosten, tijd en 
kwaliteit aspect 
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Bijlage 1: Organisatie Brabantia 

CONCERN 
DIRECTOR MARKETING & SALES 

A. van Houdt 

Netherlands 

Belgium 

Germany 

England 

France 

Italy 

"small countries" 

International 

Coop partners 

Marketing & 
Development 

SHAREHOLDERS 

BOARD OF DIRECTORS 

CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR 
C.W .T. van Elderen 

CONCERN 
DIRECTOR PRODUCTION 

M. van de Velde 

Production unit 
Valkenswaard 

Production unit 
Overpelt 

Production unit 
Roden 

Production unit 
Nailsea 

Production unit 
Emmerich 

Buying unit 
Aalst/Waalre 

Central Services 
quality / safety / environment 

CONCERN 
DIRECTOR FINANCE 

C.W.T. van Elderen 

Financial Manager 
F. van der Vorst 

Administration & 
Finance 

~ brabantia® 
solid company 

CONCERN 
DIRECTOR LOGISTICS & EDP 

J.M. van Elderen 

Distribution Centre 

Co-operative Information Centre 

50 



Bijlage 2: Product assortiment Brabantia 

Valkenswaard: 
Strijktafel 
Schotelwarmers 
Kurkentrekkers 
Gadgets 
Strijktafelhoezen 

Nailsea: 
Afval emmers 
(pru llenbakken, 
pedaalemmers, 
touch-bins) 

Overpelt: 

Roden: 

Afval emmers 
Broodtrommels 
Bussen 
Wasboxen 

Droogmolens 

Emmerich 
Brievenbussen 
Geldcassettes 

Handelsartikelen: 
Pannen 

~brabantia® 
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I 

~~~y 
1..-........ , .... '-" ~ 

. . 

e 
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Bijlage 3: Aanspreekpunten 

Met aanspreekpunten wil men binnen Brabantia bereiken dat de werkzaamheden zodanig worden 
ingericht dat de noden van de medewerkers en het bedrijf beter bij elkaar passen. Aanspreekpunten 
voeren een deel van de taken uit die voorheen door de werkmeester gedaan werden. Een deel van het 
takenpakket van de werkmeester wordt opgedeeld in zes kleinere deeltaken welke door 
aanspreekpunten worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid van de uitvoering van deze deeltaken 
blijft bij de werkmeester. Het doel van deze opdeling van taken is, dater een productieomgeving 
wordt gevormd waarbij een betere kwaliteit van producten geproduceerd worden en een aangenamere 
werkomgeving gerealiseerd wordt. Hiermee wordt een schonere werkvloer en verhoging van de 
betrokkenheid van medewerkers bereikt. 

De resultaten die hieruit voortvloeien zijn: 
► Minder kwaliteitsblunders 
► Minder arbeidsongevallen 
► Kwaliteit van begeleiding van nieuwkomers in de organisatie is verbeterd (medewerkers zijn 

sneller ingewerkt en foutlozer). 

Op concernniveau zijn twee trainers verantwoordelijk voor het functioneren van de aanspreekpunten. 
Zij hebben de programma's gemaakt voor het laten functioneren van de aanspreekpunten. Op de 
productie locaties worden zij bijgestaan door "lokale trainers". De lokale trainers verzorgen het 
opleidingstraject van een van de zes deeltaken die de aanspreekpunten op zich nemen. 

De zes deeltaken met bijbehorende programma onderdelen hebben betrekking op: 
► Opleiding en begeleiding: Nieuwe medewerkers doorlopen een opleidingsstappenplan en een 

checklist. 
► Kwaliteit: De systematische kwaliteitscontroles en kwaliteitsanalysen en een 

opleidingsprogramma, metals uitgangspunt kwaliteitsborging. 
► Ordening, netheid, veiligheid en milieu: Het "SOP"-pen (schiften, ordenen, poetsen) alsook de 

checklist veiligheid zijn de belangrijkste onderdelen van het programma 
► Techniek: Opleidingsprogramma voor klein onderhoud, oplossen van kleine storingen en het 

kunnen omstellen van machines. 
► Logistiek: Het bedienen van transportmiddelen, onderhouden en het veilig gebruik hiervan. 
► Administratie: Starten van orders, afmelden van orders het maken van een planning en 

onderhouden van het Kan-ban systeem. 

In de praktijk werken de aanspreekpunten (ASP) als volgt. 
ASP opleiding en begeleiding: blijft enkele dagen in de buurt van een nieuwe medewerker, het ASP 
(aanspreekpunt) geeft uitleg bij de werkzaamheden, water moet gebeuren en hoe, inclusief de 
huishoudelijke z:aken. Het ASP blijft leermeester gedurende het hele opleidingstraject en krijgt een 
evaluatie met de coach en werkrneester. 

ASP kwaliteit: gedurende de week vinden kwaliteitscontrole plaats. Hierbij wordt er gekeken of het 
product goed of fout is. Bij twijfelgevallen kan het ASP terecht bij de coach of werkrneester. Indien er 
een fout geconstateerd wordt, wordt de desbetreffende medewerker erbij gehaald en wordt er 
besproken hoe deze fout in de toekomst voorkomen kan worden. Het ASP probeert de overige 
werknemers kwaliteit bewuster te maken. In de afdeling hangt een bord waarop de werknemers hun 
suggesties en commentaar kwijt kunnen. 

ASP ordening, netheid, veiligheid en milieu: de taak van dit ASP bestaat erin orde en netheid te 
brengen tot de vooropgestelde normen, de opleiding van nieuwe medewerkers en het toezien op de 
naleving van de veiligheidsvoorschriften. Met behulp van een checklist voert het ASP zijn taken uit. 
Verder wordt er met een verbeteringsformulier gewerkt. De resultaten worden op een bord 
bijgehouden. 
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ASP planning en administratie: dit ASP verzorgt de "papieren" afwikkeling, starten en afmelden, van 
orders. In enkele afdelingen wordt nog met een planningslijst gewerkt, de overige afdelingen wordt op 
Kan-ban gestuurd. 

ASP logistiek: transportmiddelen worden bediend door dit ASP daamaast voert deze klein onderhoud 
uit aan deze transportmiddelen, zet producten en onderdelen weg. 

ASP techniek: Dit ASP staat nog in de "kinderschoenen", concrete programma onderdelen zijn er nog 
niet. 

De opgedane ervaring tot nu toe met betrekking tot bet invoeren van aanspreekpunten zijn: De 
medewerking, geloof en commitment van de leidinggevende is van primair belang ( de beste resultaten 
worden geboekt op de afdeling waar de baas het spel goed meespeelt). De keuze van de 
aanspreekpunten is van zeer groot belang (vaardigheden). In de opleiding van de trainers moet nog 
meer gei"nvesteerd worden. 
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Bijlage 4: Lay-out productie unit Valkenswaard 

Verklaring van cijfers in lay-out productie unit Valkenswaard 

1 Kantoren 
1-1 Kantor en 
2 Grondstoffenmagazijn 

3 
4-l 

Voorbewerking, Strijktafel ploeg 
Strijktafel 

4 

Kantoren 
Kantoren 
Voorbewerking, Kleine perserij 

Automatische perserij 
5 
6 
7 
8 
10-12 
11-1 
12-1 

Poedercoating 
Buitenterrein 
Strijktafelmontage 
Galvano 
Centraal magazijn 
Directie kantoren 
Directie kantoren 

Naar 

-a 
~ ~~ <fl 

v ro 
.D - ..0 
6~ 6 Van o ·E 0 > VJ > 

Grondstofinagazijn X X 
Voorbew.strijktafel 
Voorb. str. ploeg 
Auto. perserij 
Kleine perserij 
Atelier 
Poedercoating 
Galvano 
Kunststof 
Kunststoffinish. 
Blikopenerlijn 
Strijktafelmontage 
Schotelwarmer moot. 
Gadgets afdeling 

Tabet: Relaties tussen de regelkringen 
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Bijlage 5: Samenstelling TW 

Productie in S.V.P. +!+ 
lnkoop derden (inkoopprijs grondstoffen welke wordt verhoogd met opslagpercentages) 
Gereed product } . 
S d De samenstelhng van deze twee factoren wordt als volgt on ern 
• Naakte prijs loon 

o Bewerkingstijd (VWF) 
o Kostenplaats tarief (m2

, kapitaal beslag, werkbare uren, hulpstoffen, salaris 
(direct+ indirect), periodieke kosten, overige kstn. (energie, onderhoud, etc.), afdrachten 
(verzekering, rente, onderbez.), afschrijving, vaste kstn. Gaarkosten, onderbez.), verdeling 
(arb. analyse, kwal., prod. beh., waterz.). 

• Naakte prijs materiaal (inkoopprijs leverancier) 
• Opslag percentages 

o Alg. beheer 
o Administratie 
o Computer afdeling 
o Personeelszaken 
o Mag. grondstoffen 
o Ink. grondstoffen 
o Mag. gereed product 

Productie balffabrikaat in S.V.P. +/+ 
Halffabrikaten 

• Naakte prijs loon (samenstelling zie productie in S.V.P.) 
• Naakte prijs materiaal (samenstelling zie productie in S.V.P.) 
• Opslagpercentages (samenstelling zie productie in S.V.P.) 

Mutatiestand G.I.B. rest +/-
Berekening idem als productie is S.V.P., dit zijn orders die gestart zijn maar nog niet 
compleet afgewerkt. 
M~~~~~~ ~ 
Idem als mutatiestand G.I.B. rest, alleen dan voor pseudo's. 
Mutatie G.I.B. resultaat toegevoegde waarde +/-
Nacalculatie van gemaakte orders. Wordt vergeleken water aan uren besteedt mocht 
worden en wat er werkelijk besteedt is. 
Mutatie G.I.B. resultaat materiaal +/-
Nacalculatie van gemaakte orders op materiaal verbruik. 
Resultaat calculatie verbruik lak/cbemicalien +/-
1 keer per kwartaal wordt er een calculatie gemaakt aan wat er aan lak en chemicalien 
verbruikt is, en wat er verbruikt mocht worden volgens het standaard tarief. Het verschil 
wordt onder deze factor afgeboekt 
Mutatie G.I.B. berwaardering +/-
Pseudo's voorraadverscbil + afval toegevoegde waarde +/-
Pseudo's voorraadverscbil + afval materiaal +/-
Materialen naar afvallen -/-
Materialen naar G.I.B. -/-
Materialen voorraadverscbil +/-
Mutatie pseudo's herwaardering +/-
Correctie i.v.m. prijs wijziging +/-
Prijsverscbillen op inkopen +/-

Totaal toegevoegde waarde I 
G.I.B. = Goederen in bewerking 
S. V.P. = Standaard verreken prijs 
Pseudo's = Goederen in bewerking/halffabrikaten welke niet in het magazijn 

opgeslagen worden (bijvoorbeeld kunststofhandgrepen) maar direct in een 
opvolgende afdeling verwerkt worden. 
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Bijlage 6: VWF analyse 

In een VWF analyse kunnen drie niveaus onderscheiden worden: 

Niveau 1: 
Bewerkingniveau, op het eerste niveau wordt een analyse van handelingen gemaakt welke benodigd 
zijn op een product te produceren. 
Niveau 2: 
Artikelniveau, bij het produceren van een artikel worden handelingen uitgevoerd. Op het tweede 
niveau worden die handelingen uit niveau 1 samengevoegd die benodigd zijn voor het produceren van 
een product. Op deze wijze wordt de productie tijd van een product bepaald. 
Niveau 3: 
Overzichtsniveau, op niveau 3 worden de bewerkingen uit niveau 2 weergegeven in een matrix. Uit 
deze matrix worden bewerkingen van "standaard artikelen" en "accessoires" samengevoegd tot 
specifieke eindproducten. 

In onderstaande figuren zijn voorbeelden van de 3 niveaus weergegeven. 

Niveau 1 

[ii Versneld Work Factor - (B ewerkingsnormblad: Assemblage KK T Classickompl. standaard)) l!llr;J E3 
. ,6.estand ~enster !nsteHilgen fxlra .!::!~ 

~ fl r,.,.,. ,,.. ► ►1 ik') ti fl' 

Bewerking: jAs.semblage KKT Classickom Kode: j as 01. kurkt. z01 

Kode 
Naar buitenbus vast en omdraaien om in mal te plaatsen 1-1PpT 

RH Nemen van borgring en plaatsen op mal 2-2 

LH nernen van revet 2-0(-5) 

LH Nemen van buiten bus en monteren op mal 1-1[+5)Pp 

LH Monteren van revet 0-2(-5)Pp 

RH Nemen en monteren van spiraal 2-2{+5)Pp 

RH I nsteken in buitenbus 0-0(-5] 

LH Nemen van drukveer en monteren 1-1{+5} 

RH Nemen van binnenbus en monteren 2-2PpT 

RH mallen naar voren 1-0(-5] 

PT aandrukken PT 

Grijpen en monteren 
Ge·isoleerd, hoofdalmeting > 6 mm. 

M echanisch: gat > 3 mm. en speling > 10 %. 

Afstand normaal: 25 cm < alstand < 50 cm of gemiddelde alstand: 25 crn < gem. afstand < 50 cm. 
W eerstand of het gewicht per hand < = 1,5 kg. 

Tijd: 

Norm per T ijd per Vu 

1 

1,06 

-11511 xj 

~la " 
33 
3) 

16 
33 

20 
40 
5 

28 

40 
13 
8 

453 
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Niveau 2 

l!J Versneld Work Factor • (Arhkelnormblad· monteren cpl in transparanle verpakkingl · f!lg Ei 
f!esland Yenster lnstelngen .!)Ira !felp 

~ ~ f.,... .,... ► ►I tCl 'J J!' 
Artikel: jmonteren cpl. in transparante 

B ewerkingskode Bewerking 

► . Ass KKT Classickompl. (standaaid~ranspa 

fr01.009 bijn. en openmaken doos onbew.prod. 

fr01 .009 bijn en openmaken doos onbew.prod. 

fr01 .009 bijn. en openmaken doos onbew.prod. 

fr01 .009 bijn. en openmaken doos onbew.prod. 

fr01 .002 bijnemen kleine onderdelen 

fr01 .002 bijnemen kleine onderdelen 

fr01 .002 bijnemen kleine onderdelen 

fr01 .009 bijn. en openmaken doos onbew.prod. 

Kode: ias.kurktZ003 

N01m per Tijd per Vu 

200 

650 

210 

500 

150 

150 

2 50 

1 500 

Tijd: 

646 

4 

3 

1 

7 
1 

-16'1 ?5.I 
~ ti~ 

665 
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Niveau 3 

Filenaam 

in.kurkt.J005 

·n.kurkt.J006 

1688.00 

MONTERENKURKENTREKKER 
CLASSIC 

RKR mschrl"vin bewerkin 

36 Plakken overdoos etiket 1 /18 

36 Plakken overdoos etiket 1 /30 

eld met blad 1681 .00 
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otaal 

INGEZET TARIEF 100% 

naakte taakstelling monteren 

PER DIRECT GEWERKT UU 
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Bijlage 8: Ontwikkeling afwijking TW 

Factor 2001 Norm afwi'kin 2000 Norm afwi"kin 1999 Norm afwi'kin 
Productie in SVP 185,22 173,4 170,47 
Productie HF in SVP 16,73 19,16 25, 11 

201,95 212,23 -10,28 192,56 206,98 -14,42 195,58 203,09 -7,51 

Mutatie stand GIB rest -0,03 -0,06 1,35 
Mutatie pseudo's rest 0,39 2,58 0,71 

0,36 0,91 -0,55 2,52 0,94 1,58 2,06 1,37 0,69 

Mut. GIB result. TW 0,39 0,00 0,39 2,55 0 2,55 0,23 -0,46 0,96 

Mut. GIB result materiaal -0,69 -2,5 -1 ,05 
Result. Kalk verbruik lak/chem -0,34 -0,28 0,18 
Mutatie GIB herwaardering -0,34 0,01 -0,06 
Pseudo' s vrd. Versch+afval T -0,53 -0,66 -0,28 
Pseudo' s vrd. Versch+afval M -0,34 -0,51 -0,23 

-2,24 -0,91 -1,33 -3,94 -0,94 -3 -1,44 -0,91 -0,53 

Materialen naar afvallen -1,32 -0.87 -0,45 -0,73 -0,88 0,15 -0,64 -0,85 0.21 

Materiaal naar GIB -100,47 -97,88 -99,86 
Mut. Pseudo' s herwaardering -0,18 0,61 0,02 
Materialen voorraadverschil -0, 11 0,23 -0, 13 
Prijsverschillen op inkopen 0,39 0,64 0,68 

-100,37 -101,07 0,7 -96,4 -103,91 7,51 -99,29 -103,03 3,74 

Toegevoegde waarde 98,76 110,14 -11,38 96,56 102,19 -5,63 96,5 99,21-2,71 

(Aile bedragen zijn uitgedrukt in Hfl. per aanwezigheidsuur) 
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De afwijking van de toegevoegde waarde t .o.v. de norm voor de jaren 1998 - 2001 is in onderstaande 
grafiek weergegeven 

Afwijking toegevoegdewaarde t.o.v. de norm 

C 15,00 +-- ----------- ----- ----------< 
Q) 

3:! 
:::, 
0> 10,00 -+-+--+-,,--..-.____,~ _,__----- ----------~-----< 

~ V ~ 0 M © m N ~ 00 ~ V ~ 0 M © m 
~ N N N M M M V v V v 
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--2001 * 

- - 2000 

1999 

-- 1998 
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Bijlage 9: Formulier voor bet bijhouden van productie en 
weergave van doelen 

STRIJKT AFEL 022 38 breed 
order 2962.00/2963.00/2964.00/2966.00 

Artikel Productie per uur in st. Maandag 
nummer naakt RK toeslag 
2090.24 27 25 
2191 .08 29 27 
2191 .84 27 25 
2192.21 22 20 
2193.68 27 25 
2534.09 28 25 
2636.44 29 27 
2636.68 29 27 
2636.82 27 25 
2637.05 27 25 
2637.29 27 25 
2637.43 22 20 
2653.65 27 25 
2659.45 29 27 
2967.03 27 25 
2973.80 29 27 
2974.03 29 27 
2974.27 29 27 
3003.63 29 27 
3120.07 27 25 
3121 .20 27 25 
3122.05 29 27 
3122.88 27 25 
3125.26 27 25 
3137.69 27 25 
3137.83 27 25 
3140.87 27 25 
3144.07 29 27 
3144.21 27 25 
3144.69 28 25 
3146.05 29 27 
3151.45 29 27 
3151 .69 26 24 
3210.09 27 25 

STRIJKT AFEL 022 30 breed 
order 3082.00 

Naam: 

Aantal stuks gemaakt 
Dinsdag Woensda Donderdag 

Week: 

Vrijdag 

Artikel 
nummer 
2090.86 
2190.23 
2636.06 
2966.42 
2973.66 
3005.09 

Productie per uur in st. Maandag Dinsdag Woensda Donderdag Vrijdag 
naakt RK toeslag 

28 25 
28 25 
28 25 
28 25 
28 25 
28 25 
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order 3081.00 
Aantal stuks gemaakt 

Artikel 
nummer 
2635.69 
2635.83 
2653.41 
2973.28 
2973.42 
3138.06 

Productie per uur in st. Maandag Dinsdag Woensda Donderdag Vrijdag 
naakt RK toeslag 

30 28 
30 28 
30 28 
30 28 
30 28 
30 28 

Ruimte om oorzaken die het proces verstoren te noteren. lndien mogelijk 
verstoringen uitdrukken in tijd. 

Datum ode Eventuele toedracht verstoring Benodigde tijd 

Code Omschrijving 
1 Sealen of transport 
2 Uitzoeken van onderdelen 
3 Overleg / vergaderen 
4 Uitvoeren van regelkringtaken 
5 Storing aan de montagetafel 
6 Geen onderdelen 
7 Overige werkzaamheden 
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Bijlage 10: K waliteitscontroleform ulier 

Checklist uitgevoerde controle's op " 22 Rood " 
Strijktafel 

c==)Controle 1 maal per dag <-----' 
Pootvergrendeling voldoende vast 

op scharnieras Potenstel voldoende vlak op de grond 
Datum: -0, accoord ja / nee Datum: -0, accoord ja / nee 

Verbinding scharnieras, scharnierstuk, 
en hutclips in potenstel voldoende vast Hoes en spanband voldoende strak en 

en aangedrukt goed gemonteerd 
Datum: -0, accoord ja / nee Datum: -0, accoord ja / nee 

Doppen allemaal aanwezig 
en voldoende aangedrukt zijn produkten volgens produkt 

V-Beugel braamvri_i op potenstel gelast informatie-blad gemonteerd 
Datum: -0, kleur <lop accoord ja / nee Datum: -0, accoord ja / nee 

~ontrole 1 maal per week <~--_. 
Datum: -0, accoord ja / nee Datum: -0, accoord ja / nee 
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Bijlage 11: Terugkoppellingsrapport 

Terugkoppeling: regelkring 26 

Kwaliteit: 
Afgelopen week zijn er door de aanspreekpunten kwaliteit geen kwaliteitsproblemen opgemerkt 
tijdens de uitgevoerde controles. 

Groepsproductie: 
De groepsproductie is gestegen in week 27 ten opzichte van week 26, de wijziging in de taakstelling 
van afgelopen week zit hier ook in. De wijziging in de taakstelling geldt voor de strijktafels waar de surf en 
pull out rest op warden gemonteerd. 
Bij 25 en 35 rand is het monteren van de pull out rest uit de taakstelling gehaald, bij de berekening 
voor de surf geld hetzelfde. 

Week: 24 
T otaal aantal uren verloond: 485,15 
Totaal aantal uren aanwezig: 565,98 

Productie: 85,72% 

25 
511,72 
598,87 

85,45% 

26 
472,96 
523,8 

90,29% 

27 
598,73 
651,75 

91,86% 

Productie regelkring 26 tegen 100% tarief2002 

110% ~ -------------------------------~ 

105% -t----------------------------------
100% +----------------------------------

95% +----------------------------------

90% --Ht--lt---tt------------n----ll---tt--11------------------l 

85% ·tlt-lHl-tt·-,n-----=------........,,..--·tl-:rlt--fHl--fl-fHI-----------------. 

80% -tlHIHt--lHIHHlt---1Hlt------lt--.r-11Ht-........... lHt-n--tt-lHHt-•ft-------------------, 

75% -tlt-lt--ft--lHIHI--IHIHt--fH'l-lt--lHHt--ft--lHt--lHt--lHt-fH,Hl--ft------------------1 

70% ................ ► ............................................... ► .......... Ht--tHIHt--tHIH~•~L~H'-lt--fHlt--------------------, 

65% -ttHIHt-lHH,t--lHHt-lt--tl--lHHt--fH1Ht--tHl'""ft-lt--lt-lHHt--ft--------------------, 

60% -t"--r ........ .,,....,,....,.....,.....,....,.....,,........,.......,....,.....,...,,...,.......,...,r"-r"....., .................. ..,,..T"""T-,--r-r--,--r-r-,-T"""T"--r-...--r---r-,---r--r-,-r-"T""T--r-........-{ 

Week 

Opmerking: 
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Eigen productie 

Naam: Ali Yelaldi 

Week: 
Productie tegen 100% tarief: 
Productie tegen naakt tarief: 

24 
75,0% 
68,8% 

25 
93,8% 
86,1% 

26 27 
103,8% 110,2% 
95,2% 101, 1% 

Eigen productie tegen 100°k en naakte taakstelling 

120% ,---------------------------·-----, 

110% +-------n-------------------------l 

100% +--------11--11- --------------------------

90% -+---------<1--tt.-tl- ---------------------------1 

80% -+------➔--i-----------------------------1 

70% -+-----➔l-➔--i--------------------------1 

60% +-,--,--,--,.-.,,...., ..... --..----.----r-,--.--r---r-""T"""""T"""~-.---.---..--,--,--,--,,.........---,.----.----.---,----.-........ ~ 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Week 

Opmerking: 
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Bijlage 12: Terugkoppeling 

Informatie voor werkmeester om een succesvol prestatiemeetsysteem te implementeren 

Door doelen te stellen, deze terug te koppelen aan de medewerkers en eventueel prestaties belonen 
leidt tot productiviteitverhoging. De belangrijkste eisen zijn dat feedback wordt geaccepteerd door de 
betrokkenen en betrekking heeft op bei"nvloedbare prestaties. Daarnaast dient feedback specifiek te 
zijn en dienen medewerkers feedback te krijgen over alle verantwoordelijkheidsgebieden. Voor 
voortdurende verbetering is acceptatie van het systeem een voorwaarde. Een prestatiemeetsysteem is 
een stuk gereedschap voor de werkmeester om medewerkers te coachen ! ! Niet een systeem om 
mensen op af te rekenen. 

De belangrijkste eisen waaraan een prestatiesturingssysteem voor een eenheid moet voldoen 
zijn de volgende: 
• De ( deel)-scoren laten zien hoe er gepresteerd is op de verschillende deelgebieden waarvoor de 

eenheid verantwoordelijk is. 
• Het systeem moet valide zijn. Dit betekent dat het systeem een complete enjuiste weergave moet 

zijn van de werkzaamheden/aspecten waar de eenheid verantwoordelijk voor is. 
• Het systeem moet flexibel zijn. Dit houdt onder andere in dat veranderingen in omstandigheden 

waaronder de eenheid werkt, in organisatiedoelen en -beleid op eenvoudige wijze in het systeem 
moeten kunnen worden verwerkt. 

• Het is essentieel dat het systeem geaccepteerd dient te worden door de betrokkenen in de 
organisatie. Dit zijn zowel de medewerkers op de vloer waarvan de prestaties worden gemeten als 
het management 

De rol van leidinggevende in de gebruiksfase 
Alleen de aanwezigheid van feedback en doelen stellen is onvoldoende om een cyclus van 
verbeteringsactiviteiten in gang te zetten en te houden. Uit ervaringen met prestatiemeetsystemen 
blijkt dat er voortdurende managementattentie nodig is om de beoogde verbeteractiviteiten in gang te 
zetten en te behouden, dit geldt voor zowel de voor de processturing als de condities waaronder 
gewerkt word. 

Gespreksstijl bij prestatie-feedbackbesprekingen 
Leidinggevende zal de resultaten met de medewerkers doorspreken. Deze gesprekken zullen een 
positief effect hebben op de bereidheid van die medewerkers om actief, zelfsturend, te werken aan 
prestatieverhoging. Om acceptatieproblemen te voorkomen zal de leidinggevende na moeten gaan of 
de medewerker de koppeling tussen de gestelde doelen en feedback accepteert. Daarnaast moet er na 
worden gegaan of de medewerker over de vereiste middelen beschikt om problemen op te lossen. 

De gespreksstijl tijdens feedback zal de meeste vruchten afwerpen als de vorm van "probleem 
oplossing" gehanteerd wordt. Deze gesprekstijl biedt de medewerker maximale mogelijkheden om 
actief te reageren in het ontwikkelen van ideeen gericht op prestatieverbetering in de toekomst. 

Gesprekslijn van een feedbackgesprek 
• Leg uit wat de bedoeling is van het gesprek; 
• Gezamenlijk kennis nemen van informatie over in de afgelopen periode door de medewerker 

geleverde prestaties op essentiele delen van zijn functie, vraag de medewerker een concrete 
beschrijving te geven van zijn prestatie (kijken of de medewerker een beeld heeft van zijn 
prestatie en de wijze waarop deze is opgebouwd) ; 

• Gezamenlijk nagaan of deze informatie klopt met het beeld dat de medewerker heeft van zijn 
prestaties: wordt de aangereikte feedback herkent; 

• Gezamenlijk proberen te achterhalen hoe deze informatie door de medewerker wordt 
gewaardeerd: presteert de medewerker op het niveau dat naar zijn eigen idee past bij wat hij zou 
moeten kunnen, vindt hij dat zijn scores lager dan ze zouden moeten zijn, of hoger? 
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• Gezamenlijk proberen te achterhalen hoe de verkregen scores tot stand zijn gekomen -
bijvoorbeeld aan de hand van vragen over werkwijzen die worden gevolgd, eventuele verschillen 
met de werkwijzen van collega's, factoren die het leveren van prestaties bemoeilijken of 
bevorderen; 

• Gezamenlijk proberen bottlenecks op te sporen en uit de weg te ruimen; hierover afspraken 
maken; 

• Gezamenlijk bij een volgende gelegenheid nagaan ofhet is gelukt de gemaakte afspraken na te 
komen. 

Een medewerker die ontevreden is over zijn prestaties en tegelijkertijd zijn kansen op 
prestatieverbetering niet al te laag inschat, is in de juiste conditie voor de volgende stap: nadenken 
over manieren over manieren om tot prestatieverbetering te komen. Hetzelfde geldt voor een 
medewerker die tevreden is over het feit dat zijn prestaties een stijgende trend laten zien en die, 
daardoor gestimuleerd, wil kijken of hij bij een volgende poging opnieuw kan "scoren". Een en ander 
betekent dat de vraag aan de orde dient te komen hoe de medewerker tegen zijn eigen mogelijkheden 
aankijkt. 
• Vraag de medewerker of de in bet feedbackrapport weergegeven prestaties een goed beeld geven 

van wat hij kan: vindt de medewerker dat wat hij in de afgelopen periode heeft gepresteerd, 
gegeven zijn huidige kennis en vaardigheden, het maximum is wat hij kan of acht hij zich in staat 
om, binnen de bestaande situatie, tot verhoging van zijn scoren te komen. Met andere woorden: 
geeft de geleverde prestatie zijn competentie op een goede manier ofvindt hij dat hij meer kan, 
dan wel dat hij op de zijn tenen loopt. 

• Vraag argumenten bij het antwoord van de medewerker op de vorige vraag en bespreek deze met 
andere medewerkers. 

• Vraag de medewerker wat hij zou kunnen veranderen in zijn werkwijzen om tot 
productiviteitsverbetering te komen. 

• Vraag de medewerker wat anderen zouden kunnen veranderen in hun werkwijzen om zijn 
productiviteit te verbeteren. 

• Zet alle mogelijkheden tot productiviteitsverbeteringen op een rij en orden ze naar haalbaarheid 
(moeilijkheidsgraad, voorwaarden die gerealiseerd moeten worden etc.) en naar effect (hoeveel 
productiviteitsverbetering is ervan te verwachten). 

• Kies de mogelijkheid die de beste combinatie van haalbaarheid en effect laat zien. 
• Maak afspraken over de uitvoering van het gekozen alternatief ( wie doet wat wanneer; wanneer 

kunnen effecten zichtbaar worden). 
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Bijlage 13: Onderzoek seizoenspatroon en trend 

In de eerste grafiek is de productie van de strijktafelmontage over het jaar 200 I weergegeven. De 
periode voor de vakantie (voor week 30) laat een grillig patroon zien. Positieve uitschieters in week 
28 en 27, negatieve uitschieter in week 22,23 ,24 en 26. Het stijgende patroon uit figuur 7.1 voor de 
weken voor de vakantie is voor het jaar 200 I niet waar te nemen. In de onderstaande grafieken is geen 
trend waameembaar voor de vakantie periode. Wei een sterke stijgen voorafgaand van een dip in de 
productie. Een verklaring hiervoor is <lat de administratie voor de vakantie wordt bijgewerkt. 
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Naast deze grafieken over de productie van regelkringen, is de productie van de regelkringen over het 
jaar 2001 bestudeerd. Hieruit blijkt dat er zich geen "constante" stijging in de productie voordoet in 
de weken voor de vakantie periode. Hierrnee wordt bedoeld, dat er geen meerdere weken achter elkaar 
een stijging in de productie plaatsvindt, maar wel een "dal & piek" effect. 
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Bijlage 14: Ziekteverloop en bedrijfsongevallen 

Het ziekte- en ongevallenpercentage is een indicatie voor de sfeer in de afdelingen en voor de 
outillage. Het "uitvallen" van medewerkers heeft tot gevolg dat zij vervangen dienen te worden. Dit 
leidt er toe dat er nieuwe medewerkers of medewerkers van andere werkplekken worden gehaald om 
de uitgevallen positie op te vullen. Indien deze medewerker niet de prestatie kan leveren van de 
uitgevallen collega, leidt dit tot een productiesnelheid verlies. Het aantal ongevallen geeft de mate van 
het veilig werken, en kunnen werken weer. Met sfeer wordt bedoeld de mate waarin een barriere 
wordt gevormd tussen de baas en zijn mensen en moeilijkheden veroorzaken tussen de arbeiders 
ondeling. 
Het ziekte verloop binnen de productie unit Valkenswaard bedroeg gemiddeld 10% afgelopenjaar. 
Het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare bedrijven bedroeg 6, 7% in dezelfde periode. Deze twee 
cijfers kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat de totstandkoming van de cijfers niet 
eenduidig is. Het ziekte percentage van unit Valkenswaard bevat alleen het percentage van de directe. 
lndien in het ziekten percentage rekening wordt gehouden met indirecte en het distributiecentrum, zal 
dit cijfer lager uitvallen. Hoe het landelijk ziekte percentage is samengesteld is niet duidelijk bron: 
FME-CWM Statistisch Bulletin, "prijzen en lonen" juni 2002. Het ziekte percentage voor het jaar 
2002 tot en met week 27 voor de unit Valkenswaard bedraagt 7,5%. Het percentage ongevallen 
bedroeg afgelopenjaar 0,6%, wat overeenkomt met een bedrijfsongeval welke 15 verzuim dagen met 
zich meebracht. In onderstaand grafiek is het ongevallen verloop weergegeven van unit 
Valkenswaard. 
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