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"De Missende Schakel. ........ Terugkoppeling" 
van Besturing naar Beheersing 

Abstract 
This is the report of a project for the design and pre-implementation of a management 
information system. This system is designed for the control and continuously improvement of 
daily business processes . This system creates the feedback which is very important for structural 
control of business processes. The information for the feedback is gathered by several 
indicators. These indicators are not only financial indicators but also non-financial indicators and 
even subjective indicators. Processes can be evaluated by means of these indicators. If 
processes can be evaluated by indicators, teams and persons can be evaluated the same way 
too. 

Referentiewoorden 
• 'Feedback' 
• lnformatiesysteem 
• Management informatiesysteem 
• 'Management control'-systeem 
• 'Performance indicators' 
• Personeelsbeoordeling 
• Prestatieindicatoren 
• Prestatiesturing 
• Terugkoppeling 
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Voorwoord 
lntentie 

Dit is het eindverslag van mijn afstudeerproject. Dit afstudeerproject is de afronding van mijn 
studie tot bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Universiteit van Eindhoven. In dit project 
ben ik werkzaam geweest bij Gamatex. Dit is een bedrijf voor tankopslag van vloeistoffen en 
gassen in de haven van Antwerpen. 

Met dit project moest ik laten zien dat ik kon toepassen wat ik tijdens college had opgestoken. 
Het afstudeerproject is voor mij een erg leerzame periode geweest. Dit komt omdat ik als Hts-er 
gewend was om de handen uit de mouwen te steken om iets te maken dat direct operationeel is. 
Nu ben ik een bepaalde periode alleen bezig geweest met het nadenken over en het ontwerpen 
van structuren. Dit heeft voor mij een geheel nieuwe wereld geopend. Daarom weet ik nu dat ik 
een baan ambieer die in beide werelden bezigheden kent. 

Dankwoord 
Zander hulp was mijn afstudeerproject nooit van de grond gekomen . Daarom dank ik de 
medewerkers van Gamatex en in het bijzonder mijn bedrijfsbegeleider meneer Vanhaelen voor 
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beoordelaars van de Universiteit meneer van Beek en meneer Janssen . Tevens dank ik mijn 
studievriend Quirien die me terzijde stand bij tegenspoed en een spiegel ter reflectie bood bij 
voorspoed . 

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn ouders, die altijd mijn steun en sponsors waren tijdens mijn 
jeugd en studie. Dit is een periode van afhankelijkheid geweest die met dit project tot een einde 
is gekomen. lk hoop dat deze prestatie wordt ervaren als een mooi einde van die periode. Tot 
slot dank ik mijn geestelijke steun en toeverlaat, mijn vriendin Marcelle. 
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Summary 
Initiation 

Gamatex is a company in the harbour of Antwerp for tank warehousing of liquid and gaseous 
minerals and chemicals . Gamatex works on a large modernisation project. The management of 
Gamatex wants to move on beyond the pioneer culture in which the organisation finds oneself. 
The environment of Gamatex is changing fast and the market demands are changing even 
faster. The contracts with customers are becoming shorter every day. The management of 
Gamatex is trying to get ready for this development. The management strives for independency, 
ownership and responsibility in a more flat organisation . The management wants to use latent 
capacities of the people. Besides the physic capacities the mental and the social capacities must 
also be used . The management wants to use besides the hands, the brains and the harts of the 
people. This is done to offer the people the possibility to develop as a whole human. To become 
better, ready for battle and more structural this modernisation project is set-up to realise this. This 
modernisation project contains three sub projects. These sub projects follow after each other 
with overlaps between them. 

The first sub project 
The fi rst sub project of the modernisation project is the process redesign of the business 
processes of Gamatex. Th is redesign is done by means of sociotechnological organisation 
analysis techniques. The sociotechnological techniques study the interpersonal relationships of 
companies. These interpersonal relations and the involvement of the people are the most 
important features of an organisation. On micro level this technic strives for an organisation in 
which many interpersonal relationships fall in autonomic teams. These autonomic teams contain 
six to twelve people. On macro level this technic sees the autonomic teams as units. This technic 
tries to organise these units in such a way the work flows sound over the different units . In short 
this technic strives to many interpersonal relationships within the teams and as less as possible 
dependency between the autonomic teams. Gamatex tries to organise the company in such a 
way the people can work in autonomic teams which are parts of processes that are very 
independent. In this way the foundation is made for people to develop to independency. To work 
independent, people must be supplied with information , resources and accountability. Sub 
project two must take care of that. 

The second sub project 
When Gamatex is redesigned in a modern way, Gamatex should work to a modern way of 
controlling the business processes. For controlling the business processes information is 
needed. This information can be supplied by an information system (PCl-model) . The 
modernisation of the control and information supply is done in the second sub project. The third 
and last sub project is the modernisation and automatisation of the autonomic and independent 
business processes. This is now much easier because Gamatex is split in parts that can more or 
less be seen as independent parts. These parts can be modernised separately from each other. 
The management of Gamatex has now a clear vision of what to modernise. In earlier sessions of 
automatisation the management did not knew what to do. The management asked the IT-experts 
what Gamatex should want. These experts do all they can but do not know Gamatex at all. This 
is the reason these automatisation sessions where no success . 

Within this modernisation project a student is asked to make the preparations for the second sub 
project. The student is asked to make a design for a control system and a information system . 
This design must be ready when the first sub project is finished . In this way Gamatex can 
immediately start the with the modernisation of the control and the information supply of the 
business processes . After the second sub project starts the third sub project. This sub project 
modernises and automates the independent and autonomic business processes . 
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The investigation 
This essay starts with an investigation of the current difficulties of Gamatex. These are difficulties 
like the lack of knowledge of possibilities for improvement and lack of objective instruments for 
judging people in direct relationship with the strategic plan. The causes , among others, are that 
the information is originally meant for external reports and that the demands for the daily 
business processes changes rapidly in an environment that changes faster every day. 

The conclusion has to be drawn that the causes of the problems can not be removed because 
the causes are out of the sphere of influence of Gamatex. This is the reason the negative 
influences of the causes have to be eliminated instead the causes itself. This is why a choice had 
to be made among three possible options to reduce the negative influence of the causes. These 
options where management control based on ; a cybernetic structure , a social mechanism or a 
market mechanism . 

A choice had to be made between the three different options. For this choice an investigation 
was made at Gamatex. Literature, conversations and interviews were used for this investigation. 
This investigation made clear that management control based on a cybernetic structure is the 
best option . This option is besides the investigation the best alternative because it fits best to the 
demands, wishes and solution direction of the management of Gamatex. 

The mission 
After the direction in which the project was going was known a mission statement was made. In 
short : 

1. Design a practical and applicable model for an information system for Gamatex 
2. Design an implementation plan for the information system 

The literature 
The following literature investigation was done to reveal the difficulties of management control 
based on a cybernetic structure. Total Quality Management and the Deming circle are important 
theories to support the management control model based on a cybernetic structure. Also the 
balanced score card is very useful to refine the information system and prevent some difficulties. 
At the ending the social implications of information systems were investigated. All the literature 
made clear that a few core element are of major importance. These elements are accepted , 
participation , influence, attainable and challenging. 

The design of the structure 
After the literature investigation a structure is designed to integrate many present elements of 
Gamatex. This structure must lead to a integral information system for control of daily business 
processes. In this structure many present elements are used . These are elements like reports, 
meetings, methods to develop policy and judgement of people . This was done to make clear that 
an information system is not to hard to make. An integration of present elements also show the 
people of Gamatex are doing a fine job and only need a little direction . 

In the next step this structure is made practicable and applicable. The handbook gives a 
description of the information system . The handbook describes all the practicable steps to make 
the information system work. The information system contains two important parts. The first part 
is the planning cycle and the second part is the evaluation cycle. These cycles emerge from the 
management control model based on a cybernetic structure. 

The planning cycle is a cycle of a year. This cycle shows how plans can be made in different 
steps according to measurements and evaluations from the past. In short : planning , execution , 
measuring, evaluation and making new plans. 

The evaluation cycle is a cycle of a quarter of a year. This cycle shows how evaluations can be 
made in different steps and how these evaluations can be used to adjust the business 
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processes. In short: measuring , evaluation , adjusting and again measuring to show the effects of 
adjustments. 

Elaboration Example 
After the information system structure was worked out and ready for application a start has been 
made with the application . The first step was a stock-taking of opinions and visions of the 
different managers and the general manager of Gamatex. This was not an easy task because 
the managers had received years of practical training in the daily business. The managers found 
it difficult to think at a more abstract level. The managers had to put into words the important 
success factors of Gamatex. After this stock-taking a list with candidate success factors was 
made. The managers had to make an election out of this list of candidate success factors . The 
elected success factors were placed in order of importance. These lists where put together to 
produce the ten success factors for Gamatex. These success factors are filed in the handbook in 
appendix three. 

The next step of the elaboration example was making an example work out for a success factor. 
The safety & environment manager has worked with other companies and is familiar with 
information systems. This manager is used to make plans in a structured way. Gamatex is also 
subjected by government regulation to make annual structural plans for the safety of people. This 
is the reason it was not hard to rewrite together with the safety & environment manager the 
present planning for safety in a way it fits in the structure of the information system. This has led 
to seven factors for safety. These factors are filed in the handbook in appendix four. 

In the last step of the elaboration example all the seven factors where worked out to minimal one 
process indicator. These process indicators are mentioned on the sheets of the factors . A few 
really objective indicators have an own indicator sheet in the handbook appendix five . These 
indicators are not new. They where initiated by the safety and environment manager for the 
investigation of the number of accidents. The indicators are now a part of a feedback loop for 
safety. The indicators are now also a part of an integral system that makes the indicators useful. 
This last step is also taken in co-operation with the safety & environment manager. 

The realisation design 
The last step in the project was making a design for the further implementation of the information 
system . In this design all the practical step are described to come from the present situation into 
the desired situation that is described in the handbook. There was one mayor demand for this 
design. This demand is that the implementation has to be carried out in several phases . Each 
phase must add some value to the system. 

In short the different phases of the realisation design: 

1. Pre-structuring the strategic plan for the information system. 
2. An annual re-planning of the strategic plan . 
3. Introduction of annual evaluations of the success factors and factors out of the strategic 

plan. 
4. Introduction of quarterly evaluations of the success factors and factors out of the strategic 

plan. 
5. Working out the subjective factors to half objective elements. 
6. Making the half objective elements objective and quantitative. 
7. Working out the process indicators to team indicators. 
8. Working out the team indicators to personal indicators . 

The advantage is that if not all phases are carried out , for one reason or another, this system is 
certainly not useless. Every step adds value to the information system. Another advantage is that 
the information system is not operational with the last phase but is made better every phase. This 
makes it possible to quit further implementation if the negative influences of the causes are 
reduced far enough . With this realisation design it is possible to let the sub projects go more 
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fluently over in each other. In this way can be spoken of concurrent engineering. The last 
advantage is that the realisation design is structured in such a way, that after every phase it 
becomes clear that the next phase makes common sense. 

Conclusion 
Difficulties 

Gamatex suffers from the lack of insight in relevant information about performance of business 
processes , teams and persons. Gamatex does not knot where improvements make sense. 
There is also a lack of a good relationship between the business processes and the strategic 
plan. Also the interventions of the management does not have a strong relationship with the 
strategic plan . And last there is no insight in achieving the goals from the strategic plan . 

Analysis 
Gamatex has an infirm management information system. A few bottle-necks are the cause of the 
infirmity of the management information system . The bottle-necks are: 'lack of insight in effectivity 
of goals', 'lack of insight in achieving the goals', 'information is scattered' and 'infirm transparency 
of information'. These bottle-necks have three causes . First , the information is originally mend for 
external reporting and not for internal control of business processes. Secondly, the market 
demands changes faster every day. And last, the environment of Gamatex is changing fast. 
These causes are out of the sphere of influence of Gamatex. Therefor Gamatex can not remove 
the causes of the bottle-necks . Gamatex shall have to eliminate the negative influence of the 
causes so the bottle-neck will not occur again . 

Solution 
To give Gamatex the instruments to eliminate the negative influence of the causes, three 
possible solution directions were found . The three possible solution are; management control 
based on a cybernetic structure, management control based on a social mechanism and 
management control based on the market mechanism . In account of the causes the option 
management control based on a cybernetic structure is the best option for the information supply. 
This option also fits best to the culture of Gamatex. This option gives the most insight in the 
present problems, and this is also a demand for the design . This alternative fits best to the 
solution direction of the general manager. The measuring of performance with indicators and the 
control based on these indicators is also a form of management control based on a cybernetic 
structure. An information system is for the information supply within a management control 
system based on a cybernetic structure. This information system is according to the big 
modernisation project also the issue that Gamatex wants to improve. This option with emphasis 
on the information system fits sound within the big modernisation project of Gamatex. 

For this reasons management control based on cybernetic feedback loops is the choice for the 
basis business process. The market mechanism is to difficult to implement in a small company 
like Gamatex. Management control based on a social mechanism does not increase the desired 
insight so this is also not the best option . Remains management control based on a cybernetic 
structure. 

This does not mean everything must be controlled with feedback loops. Some activities can be 
controlled more effective with a social mechanism. This are activities that are very difficult to 
measure. The creative and innovative aspect of business processes are good examples of 
activities that can better be controlled with a social mechanism . Supporting business processes 
can be controlled best by a market mechanism . Supporting processes have very little 
relationship with the customers of the basis business process . The supporting processes must 
therefor get there own customer (the basis business process) that is most important to them . 

Earlier attempts 
Gamatex has tried before to create performance indicators. This were performance indicators like 
'the number of errors is orders' , 'passage times' and 'quantities of received product' . These 
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earlier attempts have stranded through two important causes. First , the performance indicators 
were not embedded in a bigger system that gives sense to the measurements; a bigger system 
that also evaluates by means of goals coming from the strategic plan . A bigger system in which 
discrepancies coming from evaluation activate interventions. The system we are talking about is 
a management control system based on a cybernetic structure with an information system build 
in. This system connects strategic plans to the evaluation of persons. This system realises e 
complete feedback. The second season why earlier attempts were not successful are the game 
rules. In the creation process of performance indicators for persons a few game rules have to be 
followed . This are game rules like: accepted, participation , influence, attainable and challenging . 
In earlier sessions Gamatex did not paid enough attention to these rules to make the 
performance indicators successful. 

Object design 
Based on this choice an object design is made for the structure of the future information system 
of Gamatex. Different techniques and present elements are combined to one structure. Among 
others the following techniques are used: 'Management control' , 'Balanced score card' and 'Total 
Quality Management'. The following present elements are used: plans, evaluations, indicators 
and reports. The strength of the structure comes from the synergy between the different 
co-operating parts of the structure. This design interlocks the now separate parts and gives the 
parts more sense through co-operating in an feedback loop. 

After that an elaboration example is made within the structure. By means of several techniques 
ten success factors were stated for Gamatex. The success factor 'safety of processes' is 
elaborated to factors and process indicators . This example shows that it is not difficult to rewrite 
policy so it fits in a structural information system . This example shows two things . First it shows 
the difference between maintaining and building elements. Secondly, the example shows the fine 
degree from subjective indicators to objective indicators . 

Realisation design 
At the ending of the project a realisation design is made to come from the present situation onto 
the desired situation . This design describes how the present situation can incrementally refined to 
an integral information system. The design is split different levels of refinement and steps to get a 
level higher. In this way it is possible to quit implementation premature when the negative 
influence of the causes is reduced far enough. This realisation design also makes partly 
concurrent implementation possible. 

Recommendations 
This graduation project fits in a bigger project. This bigger modernisation project contains three 
parts. The first part is the business process redesign of the daily business processes. 
Sociotechnological organisation analysis techniques should be used to simplify the organisation . 
The first recommendation in automatisation is simplify before you modernise . 

The second part of the modernisation project is this graduation project. For this project the 
following recommendation has to be made: Carefully carry out every step of the implementation 
design. The steps bring the present information system every step a level closer to an integral 
information system with a feedback construction. The design first creates a solid base for 
performance indicators. This base provides good connections between the several parts of the 
information system of Gamatex. After every step arises new difficulties. These are the difficulties 
of a information system at that level. These difficulties can be removed with a next step of the 
realisation design to come at a level higher. After that step new difficulties arise and they can be 
removed with a next step. A solid base for an information system with feedback loops of 
performance indicators is created in the first five steps. The last three steps provide performance 
indicators that now have direct relationships with the other parts of the information system . The 
performance indicators are now embedded in a larger system that give the performance 
indicators a bigger chance of success . 
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After every step an evaluation has to be made. The following questions must be answered: 

1. Are the negative influences already reduced to an acceptable level? 
2. Is there a need to adjust the present information system? 
3. Is a next phase of implementation sensible? 

The last steps of the implementation design have to be taken with very great care. Much 
attention has to be paid to the social implications of judging people with (objective) indicators. 
Five buzzwords have to be kept in mind at all times: accepted, influence, participation, attainable 
and challenging . These buzzwords represent in very short game rules that must be followed at all 
times to create performance indicators . If these game rules are not followed to the letter the 
performance indicators will almost definitely fail. This in spite of a good implementation of the first 
five steps. 

Project three of the modernisation project is the modernisation and automatisation of the 
independent and autonomic business processes. After project three Gamatex should enhance 
the information system to a ProMES system including all parts of the high performance cycle 
[12, 13]. The information system is a solid foundation for a ProMES-system. 
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Samenvatting 
lnitiatie 

Gamatex is een bedrijf in de haven van Antwerpen voor de opslag van vloeibare en gasvormige 
chemicalien en mineralen . Gamatex is bezig met een groat moderniseringsproject. De leiding 
van Gamatex wil af van de pionierscultuur van de organisatie. De omgeving van Gamatex 
verandert snel en de eisen van de markt veranderen nog sneller. De contracten met klanten 
warden steeds korter. Het management van Gamatex probeert op deze ontwikkeling in te 
spelen. De leiding streeft naar zelfstandigheid , eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen 
een plattere organisatie . Het is de bedoeling om de nu nog latente capaciteiten van de 
medewerkers te benutten . Naast de fysieke capaciteiten moeten ook de mentale en sociale 
capaciteiten van de medewerkers benut gaan warden . De leiding wil naast de handen ook de 
hersens en het hart van de medewerkers gaan benutten . Dit wordt gedaan om de medewerkers 
de mogelijkheden te bieden om zich als geheel te ontplooien . Om beter, slagvaardiger en meer 
structureel te warden is een moderniseringsproject opgezet om dit te realiseren. Dit 
moderniseringsproject bestaat uit drie deelprojecten. Deze projecten komen na elkaar met de 
nodige overlap tussen de deelprojecten. 

Het eerste dee/project 
Het eerste deelproject van de modernisering is de herindeling van Gamatex in processen. Dit 
herindelen gebeurt door middel van onder andere sociotechnische organisatie analyse 
technieken . In modeland heet dit 'business proces redesign' . In de sociotechniek wordt er 
gekeken naar de interpersoonlijke relaties . Deze interpersoonlijke relaties en de betrokkenheid 
van medewerkers warden als belangrijkste eigenschapen beschouwd van een organisatie . Op 
microniveau tracht de techniek de organisatie op een dusdanige manier in te richten dat zo veel 
mogelijk interpersoonlijke relaties binnen de autonome teams vallen . Deze autonome teams zijn 
zes tot twaalf man groat. Op macroniveau beschouwt deze techniek de autonome teams als 
eenheden. Vervolgens tracht deze techniek de eenheden op een zinnige manier aan elkaar te 
knopen zodat het werk soepel langs de verschillende eenheden kan lopen. In het kort streeft de 
techniek naar veel interpersoonlijke relaties binnen de teams en naar zo min mogelijk relaties en 
afhankelijkheid tussen de teams . Gamatex tracht het bedrijf op een dusdanige manier in te 
richten dat de medewerkers kunnen werken binnen autonomere teams die onderdeel uitmaken 
van processen die onderling wein ig afhankelijk zijn . Op deze manier wordt de basis gelegd voor 
medewerkers die zich zelfstandig kunnen ontplooien. Om de medewerkers zelfstandig te kunnen 
laten werken moeten ze ook de verantwoording krijgen en moet informatie en middelen ter 
beschikking warden gesteld. Hiervoor is deelproject twee opgezet. 

Het tweede dee/project 
lndien Gamatex op een moderne manier is ingedeeld moet er ook een moderne sturing en 
informatievoorziening bij (PSI-model) . De optimalisatie van de sturing en het verbeteren van de 
informatievoorziening wordt gedaan in het tweede deelproject. Het derde en laatste deelproject 
in de modernisering van Gamatex is de verdere automatisering van de onafhankelijkere en 
autonomere bedrijfsprocessen . Dit is nu veel eenvoudiger omdat Gamatex per onafhankelijk 
deel kan automatiseren. Automatiseren kan per onderdeel in stappen gebeuren. De leiding van 
Gamatex weet nu precies wat ze wil. Dit was bij eerdere automatiseringsrondes anders . Bij deze 
rondes werd aan de IT-experts de vraag voorgelegd : 'Wat moeten wij willen?' Deze mensen 
hebben veel te weinig zicht op de latente wensen van Gamatex op automatiseringsgebied. 
Daarom zijn vorige automatiseringsrondes niet geheel naar wens verlopen. 

Binnen dit grate moderniseringsproject is een student aangetrokken om de voorbereidingen te 
treffen voor deelproject twee. De student moet een ontwerp maken voor een sturingssysteem en 
een informatiesysteem. Dit ontwerp moet klaar liggen als de herindeling van bedrijfsprocessen 
gereed is. Op deze manier kan Gamatex direct door met het moderniseren van de sturing en 
modernisering van de bijbehorende informatievoorziening. Na deelproject twee volgt deelproject 
drie die tracht de bedrijfsprocessen zelf te moderniseren en te automatiseren . 
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Het Onderzoek 
Dit rapport start met het onderzoek naar de huidige problemen van het bedrijf Gamatex. 
Gamatex komt het inzicht te kort in de mogelijkheden voor verbetering . Verder heeft Gamatex 
geen objectieve instrumenten voor de beoordeling van medewerkers in een direct verband met 
het strategisch plan. De oorzaken zijn onder andere dat de informatie oorspronkelijk is bedoeld 
voor externe rapportage en niet voor interne beheersing . Verder veranderen de eisen die gesteld 
worden aan de bedrijfsprocessen snel in een omgeving die steeds sneller veranderd . 

De conclusie moet getrokken worden dat de oorzaken van de huidige problemen niet 
weggenomen kunnen worden omdat deze buiten de invloedssfeer van Gamatex liggen . Om 
deze reden moet de negatieve invloed van de oorzaken worden verholpen omdat de oorzaken 
zelf niet weggenomen kunnen worden. Voor het reduceren van de negatieve invloed is gezocht 
naar verschillende alternatieve oplossingen. De alternatieven die in aanmerking kwamen waren 
'management control' op basis van een cybernetische structuur, 'management control' op basis 
van het sociale mechanisme of 'management control' op basis van een marktmechanisme. 

Er moest een keuze gemaakt worden uit deze drie verschillende opties . Voor deze keuze is een 
onderzoek gehouden bij Gamatex. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, 
gesprekken en interviews. Uit dit onderzoek bleek dat 'management control' op basis van een 
cybernetische structuur de beste keuze is. Tevens sluit dit alternatief het beste aan bij de eisen , 
wensen en oplossingsrichting van de opdrachtgever. 

De Opdracht 
Nadat de richting waarin het project ging bekend was is een opdrachtformulering gemaakt. Deze 
luidt in het kort: 

1. Ontwerp een praktisch toepasbaar model voor het informatiesysteem van Gamatex. 
2. Ontwerp een implementatieplan voor het informatiesysteem. 

De literatuur 
Daaropvolgend is een literatuuronderzoek gedaan naar de moeilijkheden bij 'management 
control' op basis van een cybernetische structuur. Hierbij kwamen een aantal technieken naar 
voren zoals 'Total Quality Management' en de 'Deming circle'. Deze elementen beschrijven goed 
hoe de cybernetische structuur werkt. De beide technieken komen sterk overeen. Vervolgens 
werd gebruik gemaakt van de 'balanced score card' om een aantal moeilijkheden te omzeilen. 
Tot slot werd in de literatuur opgezocht wat de persoonlijke kant is van informatiesystemen. Er 
werd bekeken wat de weerstand en de mogelijke implicaties zouden kunnen zijn. Er is gebleken 
uit de literatuur dat als een aantal kernzaken in het oog gehouden worden informatiesystemen 
grote voordelen kunnen bieden . Kernzaken zijn: geaccepteerd, participatie, be"fnvloedbaar, 
haalbaar en uitdagend . 

Het ontwerp van de structuur 
Na dit literatuuronderzoek werd een structuur ontworpen die zoveel mogelijk huidige elementen 
van Gamatex integreert in een integraal informatiesysteem voor de beheersing van de 
bedrijfsprocessen . Hierbij werden verschillende huidige elementen gebruikt zoals rapportages , 
vergaderingen , methodes om beleid op te stellen en evaluatiegesprekken van medewerkers. 
Hierbij is getracht om zoveel mogelijk reeds aanwezige elementen te gebruiken om het voor 
Gamatex eenvoudig te maken om een goed begin te maken met een informatiesysteem. Tevens 
toont dit de medewerkers dat Gamatex zeer goed bezig is en alleen een zetje in de juiste richting 
nodig heeft. 

In de volgende stap werd deze structuur praktisch en toepasbaar gemaakt. Van deze structuur is 
een uitwerking gemaakt in de vorm van een handboek. Dit handboek beschrijft alle praktische 
stappen die genomen moeten worden om het informatiesysteem te laten werken . In het 
handboek staan twee belangrijke onderdelen beschreven namelijk de planningscyclus en de 
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evaluatiecyclus. Dit zijn twee cycli die voortkomen uit het 'management control'-model op basis 
van de cybernetische structuur. 

De planningscyclus is een cyclus van een jaar die in verschillende stappen aangeeft hoe nieuwe 
plannen gemaakt kunnen worden aan de hand van metingen uit het verleden . In het kort : 
plannen maken. uitvoeren , meten, evalueren en nieuwe plannen maken. 

De evaluatiecyclus is een cyclus van een kwartaal die in verschillende stappen aangeeft hoe 
evaluaties gemaakt kunnen worden en hoe die vervolgens gebruikt kunnen warden om de 
bedrijfsprocessen bij te sturen . In het kort : meten , evalueren, bijsturen en meten om het effect 
van de correcties vast te stellen . 

Voorbeelduitwerking 
Nadat de structuur uitgewerkt is en klaar is voor toepassing, is er een begin gemaakt met de 
invoering van het systeem. De eerste stap was de inventarisatie van de meningen en inzichten 
van de verschillende managers en de directeur van Gamatex. Dit was geen eenvoudige taak 
omdat de managers door de jaren lange training in de dagelijkse praktijk niet goed meer in staat 
waren om op een abstracter niveau weer te geven wat belangrijke elementen zijn voor Gamatex 
als geheel of voor de managers specifiek. Na de inventarisatie is een lijst gemaakt met kandidaat 
succesfactoren waaruit de managers weer mochten kiezen en hun lijst opstellen op volgorde die 
zij van belang achten. Deze lijsten zijn naast elkaar gelegd en door middel van statistische 
technieken samengevoegd tot een lijst van tien succesfactoren . Deze succesfactoren zijn in het 
handboek informatiesysteem Gamatex op genomen in bijlage drie. 

De volgende stap was een voorbeelduitwerking maken . De veiligheid & milieumanager heeft bij 
andere bedrijven gewerkt waar informatiesystemen niet nieuw zijn . Deze manager was dus 
gewend om op die manier plannen te maken . Verder is Gamatex door de Belgische overheid 
verplicht een planning te maken voor veiligheid . Het was daarom niet al te moeilijk om de huidige 
planning voor veiligheid te herschrijven zodat deze binnen de structuur van het 
informatiesysteem past. Dit is in samenwerking gedaan met de veiligheid & milieumanager. Dit 
heeft voor Gamatex geleid tot zeven factoren . Deze factoren zijn opgenomen in het handboek 
informatiesysteem Gamatex in bijlage vier. 

In de volgende stap zijn alle zeven factoren uitgewerkt naar minimaal een procesindicator. Deze 
procesindicatoren staan beschreven op ieder blad van de factoren in het handboek. Een paar 
echt objectieve prestatieindicatoren zijn opgenomen als procesindicatoren in bijlage vijf van het 
handboek. Deze prestatieindicatoren waren niet nieuw maar waren door de veiligheid & 
milieumanager al eerder opgesteld . De prestatieindicatoren maken nu echter deel uit van de 
terugkoppeling van zijn beleid op het gebied van veiligheid . De prestatieindicatoren maken nu 
deel uit van een grater systeem dat meer nut geeft aan de prestatieindicatoren . Ook deze stap is 
gemaakt in samenwerking met de veiligheid & milieumanager. 

Het realisatieontwerp 
De laatste stap in het project was het ontwerp van het realisatieontwerp. In dit ontwerp staan alle 
praktische stappen vermeld om van de huidige situatie te komen in de gewenste situatie, die 
beschreven staat in het handbaek. Er was een belangrijke eis die gesteld werd aan het ontwerp. 
Deze eis hield in dat het project in verschillende stappen ingevoerd maest kunnen warden . 

In het kart de acht verschillende fasen van het realisatieproject: 

1. Het strategisch plan voarstructureren vaor het informatiesysteem. 
2. Jaarlijks herplannen van het strategisch plan . 
3. lnvoeren van jaarlijkse evaluaties van de succesfactaren en factaren uit het strategisch plan. 
4. lnvoeren van evaluaties om het kwartaal van de succesfactoren en factoren uit het 

strategisch plan. 
5. Uitwerken van de subjectieve factoren naar semi-abjectieve elementen. 
6. Het objectief en kwantificeerbaar maken van de elementen. 
7. Uitwerken van de procesindicataren naar teamindicataren. 
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8. Uitwerken van de teamindicataren naar persaansindicataren. 

Het grate vaardeel van dit realisatieantwerp is dat indien niet alle stappen van het antwerp 
warden uitgevaerd de vaargaande stappen niet waardelaas warden . ledere stap geeft 
meerwaarde aan het infarmatiesysteem. Een andere vaardeel is dat het systeem niet pas bij de 
laatste stap operationeel wordt maar bij iedere stap meer wordt verfijnd . Dit maakt het tevens 
mogelijk om te stoppen met verdere implementatie als de negatieve invloeden van de oorzaken 
ver genaeg zijn gereduceerd. Ook is het met dit realisatieontwerp mogelijk om de drie 
deelprojecten van het grate moderniseringsproject wat in elkaar te schuiven. Op deze manier 
kan gesproken warden van 'concurrent engineering' . Het laatste vaordeel is dat het 
realisatieontwerp op die manier is geconstrueerd dat na iedere fase blijkt dat de volgende fase 
zinnig is. 
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1. lnleiding 
lnitiatie 

Gamatex staat aan de vooravond van een aantal grate veranderingen op gebied van sturing. De 
leiding van Gamatex wil af van de pionierscultuur van de organisatie. De omgeving van Gamatex 
wordt steeds dynamischer in een markt die steeds sneller verandert. De contracten met de 
klanten warden alsmaar korter. Het management tracht Gamatex voor deze veranderingen klaar 
te maken. Daarom streeft de leiding naar zelfstandigheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
binnen een plattere organisatie. Het is de bedoeling om de nu nag latente capaciteiten van de 
medewerkers te benutten. Naast de fysieke capaciteiten moeten oak de mentale en sociale 
capaciteiten van de medewerkers benut gaan warden . De leiding wil naast de handen oak de 
hersens en het hart van de medewerkers gaan benutten . Dit wordt gedaan om de medewerkers 
de mogelijkheden te bieden om zich als geheel te ontplooien . Om beter, slagvaardiger en meer 
structureel te warden is er een groat moderniseringsproject gaande om dit te realiseren. Dit 
moderniseringsproject bestaat uit drie deelprojecten . Deze projecten komen na elkaar met de 
nodige overlap tussen de deelprojecten . 

Het eerste deelproject van de modernisering is de herindeling van Gamatex in processen. Dit 
herindelen gebeurt door middel van onder andere sociotechnische organisatie analyse 
technieken . In modeland heet dit 'business proces redesign' . lndien Gamatex op een moderne 
manier is ingedeeld moet er oak een moderne sturing en informatievoorziening bij (PSI-model). 
De optimalisatie van de sturing en het verbeteren van de informatievoorziening wordt gedaan in 
het tweede deelproject. Het derde en laatste deelproject in de modernisering van Gamatex is de 
verdere automatisering van de straks autonome onafhankelijke bedrijfsprocessen . 

Binnen dit grate moderniseringsproject is een student aangetrokken om de voorbereidingen te 
treffen voor deelproject twee. De student moet een ontwerp maken voor een sturingssysteem en 
een informatiesysteem. Dit ontwerp moet klaar liggen als de herindeling van bedrijfsprocessen 
gereed is. Op deze manier kan Gamatex direct door met het moderniseren van de sturing en 
modernisering van de bijbehorende informatievoorziening. Na deelproject twee volgt deelproject 
drie die tracht de bedrijfsprocessen zelf te moderniseren en te automatiseren. 

Moeilijkheden 
Binnen Gamatex is het onduidelijk waarom het zo goed gaat en waar de onderneming werkelijk 
staat. Gamatex beschikt nag niet over het inzicht en de instrumenten om meetbaar te maken 
waar moeilijkheden zitten en waar de kansen liggen. De objectiviteit van informatie over 
prestaties van bedrijfsprocessen is nag te gering . Prestaties van bedrijfsprocessen kunnen niet 
continu verbeterd warden als er te weinig objectieve informatie is. 

Op dit moment kunnen medewerkers moeilijk geevalueerd warden aan de hand van objectieve 
informatie over 'hun' prestaties op de bedrijfsprocessen. Metals gevolg dat evaluaties van 
prestaties te veel subjectief blijven . Er wordt op dit moment te veel gebruik gemaakt van 
gebrekkige evaluatiecriteria. Medewerkers warden namelijk geevalueerd op zaken waar moeilijk 
invloed op uit te oefenen is, of waarvan niet bekend is hoe invloed uitgeoefend kan warden . Dit is 
frustrerend voor de personen in kwestie en doet de bedrijfsprocessen geen goed . 

Veronderstelling 
Binnen iedere organisatie warden vele handelingen verricht die van invloed zijn op de sturing van 
de onderneming . Al de gegevens voor de sturing , en nag vele anderen , warden in allerlei 
rapporten , memo's en databases opgeslagen en door gerapporteerd naar de leiding van de 
organisatie. Tegen de tijd dat de gegevens zijn aangekomen is het data geworden . Oat wil 
zeggen de gegevens zijn onduidelijk , teveel , te weinig en in de verkeerde vorm. De informatie zit 
er wel in maar is niet eenvoudig meer te herkennen . Op basis van de gegevens in deze vorm 
kan de onderneming niet voldoende beheerst warden . 
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Het afstudeerproject 
De uitkomst van dit project moet een terugkoppeling tot stand brengen die noodzakelijk is voor 
de beheersing van Gamatex. Op dit moment kent Gamatex te weinig elementen voor de 
beheersing van bedrijfsprocessen. Een van de weinige elementen zijn de budgetten. Gamatex 
zou daarom voorzien moeten warden van een 'instrumentenpaneel' van prestatieindicatoren met 
bijbehorende doelen normen en trends. 

Dit 'instrumentenpaneel' van prestatieindicatoren biedt de basis voor een goede terugkoppeling . 
Nu rest alleen nog een goede evaluatie van de uitkomsten van de prestatieindicatoren . Dit moet 
gedaan warden aan de hand van doelen en normen die voort komen uit het strategisch plan. Er 
is nu sprake van een cyclus: meten, evalueren , ingrijpen of doelen bijstellen en uitvoeren. Als 
deze cyclus periodiek wordt doorlopen kan er gesproken warden van een systeem met 
terugkoppeling. De elementen meten en evalueren vormen samen een informatiesysteem. 

Dit afstudeerproject tracht een ontwerp te maken om die cyclus in de praktijk te brengen. Dit 
ontwerp moet de terugkoppeling realiseren zodat beheersing van bedrijfsprocessen mogelijk 
wordt. Dit project ontwerpt daarom een informatiesysteem. 
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2. Bedrijfsbeschrijving van Gamatex 

2.1. Het Bedrijf 
Gamatex NV is een organisatie voor tankopslag en 'handling' van vloeistoffen en gassen. 
Gamatex verzorgt de opslag van chemicalien, mineralen en gassen. Gamatex laadt en lost 
tankers, gasschepen , lichters, tankvrachtwagens, tankcontainers, ketelwagons en vaten. 

Gamatex is gesitueerd in de haven van Antwerpen. Gamatex ligt centraal in het 
transportsysteem van Europa en heeft direct toegang tot de waterwegen landinwaarts 
(Rijn-Scheldekanaal) , de openbare wegen en de Belgische spoorwegen . 

Gamatex is een tamelijk jong bedrijf en bestaat nu ongeveer 25 jaar. Gamatex ligt tegenover het 
vestingplaatsje Lilo. Dit is een middeleeuws dorpje omringd door vestingmuren . Deze vesting is 
gebouwd ter verdediging van de stad Antwerpen. Er moet eeuwen terug stevig gevochten zijn 
tegen schepen die de Scheide kwamen opvaren, want tijdens de bouw van de tanks van 
Gamatex zijn middeleeuwse kanonskogels opgegraven . 

2.2. De Producten 
Chemicalien 

De totale opslag capaciteit voor chemicalien is 137 .000 CBM (kubieke meter) met tanks 
varierend van 60 tot 5.000 CBM. Dagelijks warden organische en anorganische producten 
'gehandled' volgens de hoogste veiligheidseisen en milieueisen. Zowel de standaard 
productgroepen aromaten, acrilaten , aminen , alcoholen, zuren en basen als speciale 
chemicalien word en opgeslagen en 'gehandled'. 

Tanks warden gemaakt van twee soorten staal namelijk: 'mild steel' of 'stainless steel'. 
Vervolgens kunnen de tanks nog voorzien zijn van een 'coating', die de tank en het product 
beschermt tegen ongewenste chemische interacties. Alie tanks van Gamatex hebben eigen 
pompen en leidingen om de kwaliteit en de kwantiteit te kunnen waarborgen . Vele tanks zijn 
uitgerust met dampretourleidingen die veilige 'handling' mogelijk maken van giftige en gevaarlijke 
stoffen . Opgevangen dampen kunnen onschadelijk warden gemaakt door middel van een 
'ground flare' of kunnen geneutraliseerd warden met een 'scrubber' . Stikstof voor 'blanketing' 
wordt toegevoerd door middel van pijpleidingen. Speciale 'handling'-uitrusting kan op verzoek 
van een klant warden gemaakt of geplaatst. 

Operators krijgen regelmatig training in veiligheid en efficientie van de 'handling' van tankers, 
gasschepen , lichters, tankvrachtwagens, tankcontainers, ketelwagons en vaten. De vulinstallatie 
voor vaten voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en milieueisen. Vaten met gevaarlijke 
producten warden opgeslagen in een afgesloten opslagruimte. 

Mineralen 
De tanks voor mineralen varieren in grootte van 5.000 tot 20 .000 CBM voor 'high' en 'low' 'flash 
clean' producten . De totale capaciteit voor mineralen is 327.000 CBM. Alie tanks zijn gekoppeld 
aan de pijpleiding Antwerpen-Limburg-Luik (PALL) en het 'Central European Pipeline System' 
(CEPS) . Tanks en 'in-line blending'-uitrustingen kunnen volgens specifieke klantwensen warden 
ge"fnstalleerd . 

Gassen 
Voor de opslag van gasvormige brandstoffen zoals LPG en chemische gassen zoals VCM, 
butadieen en propyleen zijn negen 'spheres' van 1.600 en 2.800 CBM beschikbaar. De totale 
capaciteit voor gasopslag is 21 .600 CBM . De installatie heeft aparte vrachtwagen en ketelwagon 
'handling'-faci!iteiten . A!!e soorten gasschepen kunnen warden ge!aden of ge!ost en a!!e steigers 
zijn daarvoor uitgerust met gaslaadarmen en dampretourleidingen. Een verwarmingsinstallatie 
voor het ontvangen van volledig gekoelde ladingen is aanwezig . 
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2.3. De Organisatie 
Gamatex is een organisatie met ongeveer 90 man personeel. Gamatex is een joint venture van 
G.A.T.X. Terminals Corporation uit Chicago en Van Ommeren Tank Terminals uit Rotterdam. 

Service 
Het team van Gamatex is professioneel en ervaren, het begrijpt en handelt naar de specifieke 
klantwensen voor distributie en service. De kwaliteit die Gamatex levert is gewaarborgd door 
middel van een ISO-9000 gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem . 

Communicatie 
De voorraadbeheersingsactiviteiten zijn computergestuurd . Na de afsluiting van een order wordt 
de klant automatisch geadviseerd over de voorraadhoogte. Communicatie tussen computers 
onderling kan volgens specifieke klantenwensen op maat warden gemaakt. 

Faciliteiten 
Gamatex beschikt over vijf steigers voor het ontvangen van (zeegaande) schepen met een 
maximum diepgang van 13,5 meter. De totale opslagcapaciteit is 486.100 CBM . Laboratoria voor 
testen , opzichters en douaneofficieren zijn op de locatie aanwezig . Om aan de milieuwetgeving 
en gezondheidswetgeving te voldoen wordt afvalwater opgevangen en biologisch behandeld . 
Gamatex heeft 20 hectare nog onbebouwde grand om toekomstige faciliteiten onder te kunnen 
brengen. 

Cultuur van Gamatex 
Gamatex is een nog tamelijk jong bedrijf. Gamatex is echter blijven steken in een cultuur die 
heerst binnen een jong en net gestart bedrijf. Een cultuur die zoekende is naar een eigen 
structuur en instelling . In de huidige cultuur reageert men alert op problemen en lost deze ook 
meteen op. De medewerkers werken hard en willen geen 'gezeur aan hun hoofd '. Dit is op zich 
niet kwalijk maar er wordt te weinig gekeken of problemen niet structureel opgelost kunnen 
warden . Dus problemen niet per stuk aanpakken , maar proberen een situatie te scheppen 
waarbinnen problemen van een dergelijke aard niet meer voor kunnen komen . 

De medewerkers op allerlei niveaus binnen Gamatex verwachten te veel van hun meerdere dat 
er precies wordt verteld wat de bedoeling is en hoe er gehandeld moet warden. De medewerkers 
zijn zeer welwillend maar blijven nog te veel achter als het om eigen initiatief gaat. De 
medewerkers hangen nog te veel hun hersens naast hun jas op de kapstok bij het binnen gaan 
van het bedrijf. In de toekomst wordt de mate waarin het bedrijf de mentale capaciteit weet te 
mobiliseren echter steeds belangrijker bij het voortbestaan van het bedrijf. De directie streeft 
daarom naar een andere instelling van de medewerkers. De kernwoorden die de directie daarbij 
gebruikt zijn : zelfstandigheid , eigenaarschap en verantwoordel ijkheid . Gamatex werkt daarom 
naar een organisatie toe van mensen die niet alleen hun handen maar ook hun hersens en hun 
hart gebruiken. 

De markt wordt steeds dynamischer in een omgeving die met de dag sneller verandert. De 
levenscycli van de diensten die Gamatex levert warden steeds korter. Daarom is er binnen 
Gamatex een groat project opgezet om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden. Dit 
moderniseringstraject gaat in drie deelprojecten Gamatex moderniseren . In het eerste 
deelproject warden de bedrijfsprocessen opnieuw georganiseerd. Hierbij tracht het bedrijf de 
basis te leggen voor een bedrijf dat opereert in grotendeels zelfstandige, innovatieve en 
autonome bedrijfsprocessen . Het tweede deelproject moet een modernisering aanbrengen in de 
beheersing en informatievoorziening van die bedrijfsprocessen . Dit rapport verantwoordt de 
ontwerpen voor deelproject twee. Het laatste deelproject gaat de afzonderlijke bedrijfsprocessen 
verder moderniseren en automatiseren . 
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Hoe is Gamatex op dit moment georganiseerd 
Gamatex is op dit moment georganiseerd in diverse afdelingen. Dit zijn afdelingen zoals 
engineering, planning, administratie, commercie, onderhoud, dispatch en operations. Gamatex is 
op dit moment dus vrij sterk functioneel ingedeeld . De indeling van deze afdelingen legt de basis 
voor een moeizame samenwerking tussen de afdelingen. 

De afdelingsgrenzen doorsnijden te veel interpersoonlijke relaties . Dit komt omdat de 
bedrijfsprocessen over verschillende afdelingsgrenzen lopen in plaats van binnen een 
procesgerichte groep van personen . Dit werkt de algemene voortgang van de bedrijfsprocessen 
tegen. Er is vaak sprake van groepvorming tussen mensen die bij elkaar horen. Dit heeft tot 
gevolg dat de medewerkers hun afdeling als de meest belangrijke beschouwen en vinden dat 
andere afdelingen ondergeschikt zijn . Dit komt niet door een verkeerde mentaliteit maar door 
een gebrek aan inzicht in de werkzaamheden op andere afdelingen. Het werk op de 
verschillende afdelingen wordt steeds verder geoptimaliseerd. Hierbij wordt te veel gekeken naar 
de voortgang van de werkzaamheden op de eigen afdeling en er wordt te weinig gekeken naar 
de voortgang van de bedrijfsprocessen over de afdelingen heen. De voortgang van dagelijkse 
bedrijfsprocessen gaat langs verschillende afdelingen. De afdelingen doen het werk zoals hun 
dat het beste uitkomt en gooien het werk vervolgens over een vrij hoge muur naar de volgende 
afdeling. 

Het eerste deelproject van het moderniseringsproject tracht dit te verbeteren. Het is altijd 
verstandig om eerst te vereenvoudigen alvorens te automatiseren . Gamatex wil daarom eerst de 
bedrijfsprocessen vereenvoudigen en moderner beheersen alvorens aan een nieuwe 
automatiseringsronde te beginnen. Gamatex stoot zichzelf geen tweemaal aan dezelfde steen . 

In welke richting gaan de herindelingen 
Gamatex is bezig met een herindeling van de functionele afdelingen naar indeling van het bedrijf 
in zelfstandige autonome bedrijfsprocessen. Hierbij wordt de voortgang van de bedrijfsprocessen 
als belangrijkste eis gesteld. Verder moeten de bedrijfsprocessen zelfstandiger kunnen werken 
en de medewerkers moeten zich eigenaar gaan voelen voor hun bedrijfsproces. De leiding van 
Gamatex gebruikt hiervoor sociotechnologische analyse technieken. 

In de sociotechniek wordt er gekeken naar de interpersoonlijke relaties. Deze interpersoonlijke 
relaties warden samen met de betrokkenheid van de medewerkers als belangrijkste 
eigenschapen beschouwd van een organisatie . Op microniveau tracht de techniek de organisatie 
op een dusdanige manier in te richten dat zoveel mogelijk interpersoonlijke relaties binnen de 
autonome teams vallen . Deze autonome teams zijn zes tot twaalf man groot. Op macroniveau 
beschouwt deze techniek de autonome teams als eenheden. Vervolgens tracht deze techniek de 
eenheden op een zinnige manier aan elkaar te knopen zodat het werk soepel langs de 
verschillende eenheden verloopt. In het kort streeft de techniek naar veel interpersoonlijke 
relaties binnen de teams en naar zo min mogelijk relaties en afhankelijkheid tussen de teams. 

Gamatex streeft naar een eenvoudige organisatie van de bedrijfsprocessen . Hiervoor is echter 
oak een cultuurverandering nodig en dat is niet eenvoudig. De medewerkers moeten gaan inzien 
dat de algemene doorstroom van werk het belangrijkste is en niet de doorstroom op de afdeling . 
Gamatex is nog bezig met de inventarisatie en het ontwerpen van de processen. De indeling van 
de processen zal nog veranderen want er zijn slechts concepten opgezet volgens verschillende 
inventarisatiemethoden. De ruwe vorm die zich begint af te tekenen ziet als volgt uit: 

Commerciele 
prospectie 

Aanvragen 
beoordeling 

Offertes opsteller 
Onderhandeling 

Overeenkomst 
Opstellen 

Werkvoorbereiding 
Uitvoering 

Klanten
facturatie 

Figuur 2. 1. Het basis bedrijfsproces van Gamatex 
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Dit proces beschrijft het belangrijkste bedrijfsproces (basis bedrijfsproces). Binnen Gamatex zijn 
er drie verschillende soorten entiteiten die hun weg door de Gamatex vinden . Dit zijn klanten 
voor chemicalien , klanten voor mineralen en klanten voor gassen. Binnen Gamatex worden 
daarom drie basisbedrijfsprocessen opgezet met minimale interactie. Deze processen moeten 
zo snel en kwalitatief hoogwaardig mogelijk verlopen om klanten tevreden te stellen en te 
houden. Dit zijn de belangrijkste bedrijfsprocessen omdat deze delen van Gamatex de sterkste 
relatie hebben met de klant . De rest van de bedrijfsprocessen zijn ondersteunend van aard . Dit 
zijn bijvoorbeeld beleidsprocessen , onderhoudsprocessen en administratieve processen . 

De contracten van Gamatex komen vaak van de 'spot market' . Dit zijn kortlopende contracten 
voor klanten (handelaren en speculanten) die tijdelijk product willen opslaan . Deze klanten zijn 
een groot dee! van de klantenkring van Gamatex. Deze klanten moeten snel geholpen kunnen 
warden . Het hele basis bedrijfsproces moet snel en kwalitatief hoogwaardig verlopen om deze 
klanten te kunnen behouden. 

1 Commerciele prospectie 
Dit is het eerste deelproces van het basis bedrijfsproces van Gamatex. Dit deelproces tracht in 
contact te komen met potentiele klanten . Dit deelproces gaat actief op zoek naar klanten en 
probeert de potentiele klanten te winnen voor Gamatex. 

2 Aanvragen beoordeling 
Dit deelproces bekijkt welke tanks beschikbaar zijn en welke daarvan geschikt zijn voor het 
betreffende product. Verder volgt een ruwe afweging tussen mogelijke baten en lasten van een 
aanvraag . Dit wordt gedaan omdat een offerte opstellen veel inzet van middelen vraagt en het 
slechts een eerste aanvraag van een klant betreft . 

3 Offertes opstellen en Onderhandeling 
Dit deelproces stelt een offerte op. Hierbij moet bepaald warden of de vergunningen voldoen , of 
de veiligheid gewaarborgd kan worden en wat kosten zijn van de technische aanpassingen die 
nodig zijn . Verder wordt er onderhandeld met de klant over de te leveren dienst en de kosten 
daarvan . Tot slot wordt een afweging gemaakt van de baten en de lasten alvorens het contract 
wordt ondertekend. 

4 Overeenkomsten opstellen en beheer 
Het opstellen van overeenkomsten is een zuiver commerciele taak. Hierbij moet goed op 
uitvoerbaarheid en de winstgevendheid gelet warden . Het beheren van de overeenkomsten is 
voor een groot deel administratief werk. De contracten moeten bij de tijd worden gehouden in 
verband met veranderingen in wetgeving en dergelijke. Voor een dee! is de beheersing het ook 
commercieel werk want de contracten moeten regelmatig onderzocht worden op 
winstgevend heid . 

5 Werkvoorbereiding en Uitvoering 
Het volgende deelproces is de werkvoorbereiding, planning en de uitvoering van de 
werkzaamheden. Dit deelproces omvat de bedrijfsprocessen die bij Gamatex vallen onder 
'operations'. Dit zijn de fysieke handelingen aan het product en de voorbereidingen daarvoor. 

6 Klantenfacturatie 
Het laatste deel van het basisbedrijfsproces is de klantenfacturatie. Dit deelproces verzorgt de 
financiele afhandeling met de klant. 

Klanten met langdurige contracten doorlopen niet steeds het hele basis bedrijfsproces. Deze 
klanten doorlopen steeds maar een paar van de deelprocessen naar gelang de wensen van de 
klant. Dit wordt gedaan totdat het contract wordt afgerond . 

Gamatex tracht te zoeken naar een goede doorstroming van het werk langs de verschillende 
onderdelen van het bedrijf. Het is de bedoeling om te komen tot een inrichting van het bedrijf die 
niet functioneel gericht is maar is gericht op de bedrijfsprocessen . De bedrijfsprocessen moeten 
zo ingericht zijn dat ze zo min mogelijk interactie hebben met andere bedrijfsprocessen . 
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2.4. De Concurrentie 
De klant 

Het opslaan van grondstoffen of producten zijn geen basisactiviteiten voor de chemische of 
petrochemische industrie Om deze reden warden opslagactiviteiten uitbesteed. Het is dan wel 
de bedoeling dat het opslagbedrijf de dienst kwalitatief beter en goedkoper kan leveren. 
Gamatex zal daarom moeten kunnen concurreren met de klant zelf. Deze vorm van concurrentie 
is de oudste vorm van concurrentie die Gamatex kent. Gamatex kan daarom met deze vorm van 
concurrentie goed overweg . 

De concurrent 
Binnen de haven moeten de tankopslagbedrijven met elkaar concurreren. Oeze vorm van 
concurrentie wordt steeds belangrijker. Een aantal lokale concurrenten voor chemicalien zijn : 
Paktank, ACS, GTS en ADPO. Voor mineralen: Nafta B, Paktank en Oil tanking Gent. Voor 
gassen : Eurogas en AGT 

De haven 
De havens Amsterdam , Rotterdam , Vlissingen en Antwerpen liggen op wereldschaal gezien 
dicht bij elkaar. Dit houdt in dat op havenniveau de havens onderling moeten concurreren . Aan 
elementen voor concurrentie moet gedacht warden aan havengeld , diepgang van de haven en 
toegang tot het achterland via binnenvaart, spoorweg en openbare weg . 

Gamatex moet niet alleen kijken naar de eigenschappen van de haven Antwerpen voor 
logistieke ondernemingen . Gamatex moet oak kijken naar de aantrekkelijkheid van de haven 
voor de vestiging van chemische en petrochemische industrie. 

Wat de effecten van deze concurrentievorm zijn wordt thans onderzocht door een student van 
de universiteit van Nijmegen. Naar vermoeden is dit oak een belangrijke vorm van concurrentie 
die goed in de gaten gehouden moet warden. Het onderzoek zal dit moeten uitwijzen . 
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3. Analyse van de uitgangssituatie 

3.1. Oorspronkelijke opdracht 
Ondernemingsdoelstelling 

Gamatex is bezig met een groat moderniseringsproject. Dit moderniseringsproject bestaat uit 
drie deelprojecten. Het tweede deelproject moet een moderne beheersing van de nieuwe 
autonome bedrijfsprocessen tot stand brengen . 

Na deelproject twee wil Gamatex de beschikking hebben over een informatie- en 
rapportagesysteem dat vanaf de werkvloer alle noodzakelijke gegevens verzamelt en deze door 
de verschillende afdelingen heen naar boven toe extraheert tot informatie. lnformatie in de vorm 
van structurele , objectieve , be·1nvloedbare en periodieke prestatieindicatoren voor de 
medewerkers van Gamatex. 

Deze prestatieindicatoren moeten duidelijke instrumenten zijn om de onderneming te kunnen 
sturen . Verder moeten de indicatoren precies aangeven hoe goed de prestaties van Gamatex 
zijn , hoe goed de prestaties zouden moeten zijn en wat het doel is om te halen voor een 
bepaalde datum. De medewerkers kunnen dan eenvoudiger zien welke prestaties goed zijn en 
welke prestaties niet goed zijn, welke prestaties prioriteit hebben en hoe prestaties verbeterd 
kunnen warden . De medewerkers kunnen dan tevens eenvoudiger warden beoordeeld op basis 
van 'hun' verbeteringen die zich weerspiegelen in 'hun' prestatieindicatoren . Dit moet leiden tot 
een organisatie die zelfstandiger werkt en bestaat uit meer betrokken medewerkers. 

Symptomen van Gamatex 
De opdrachtgever is gekomen met een aantal zaken die hij voor verbetering vatbaar beschouwt. 
Het is aan de onderzoeker om te bepalen of dit werkelijk verbeterd dient te warden of niet. 
Daarom zijn het in deze fase van het onderzoek symptomen. 

• De noodzaak tot effectievere en efficientere bedrijfsvoering doet zich steeds weer gelden 
"Doen we de juiste zaken goed" wordt met de dag belangrijker. Gamatex werkt zeer efficient 
en het wordt daarom steeds moeilijker om te verbeteren. Dit is toch nodig want de 
concurrentiedruk wordt alsmaar grater. Gamatex komt het inzicht te kort om te weten waar er 
verbeterd kan warden en waar verbeteringen zinvol zijn. Kortom Gamatex werkt efficient maar 
weet te weinig over de effectiviteit van de geleverde prestaties. 

• Om medewerkers goed voor de onderneming te laten werken , moeten ze ook op de juiste 
zaken warden beoordeeld. Veel managers vinden het moeilijk om medewerkers te 
beoordelen in direct verband met de ondernemingsdoelen . 

• Er is een matig verband tussen de strategische plannen en de prestaties van de 
bedrijfsprocessen. Verder is ook de relatie tussen de strategische plannen en de inteNenties 
van het management niet duidelijk. 

• Er is geen inzicht in het wel of niet halen van doelstellingen uit de strategische plannen. 
• lnformatie is sterk gefragmenteerd en heeft weinig onderlinge structuur en verband. 

Oorspronkelijk afstudeeropdracht 
De oorspronkelijke opdrachtformulering in verband met de bedrijfsdoelstelling, zoals die samen 
met de opdrachtgever is opgesteld voor het afstudeerproject, luidt als volgt: 

1. Stel een hypothese op aan de hand van de veronderstelling en onderzoek de hypothese. 
2. Optimaliseer de huidige informatiestromen tot een management informatiesysteem. 
3. Ontwikkel binnen dit informatiesysteem prestatieindicatoren op basis waaNan het 

management de onderneming kan beheersen en beoordeeld kan warden op zijn prestaties 

Pagina 21 



----[31 GAMATEX 

Uit deze formulering zijn duidelijk het doe! en de gebruikers van de opdracht te destilleren . Ook 
warden in de opdrachtformulering enkele randvoorwaarden gesteld . Deze randvoorwaarden 
warden later in dit verslag verder uitgewerkt. 

Doe/ van de oorspronkelijke opdracht. 
In de oorspronkelijke opdracht was het de bedoeling om te komen tot een opzet van een 
verbeterd management informatiesysteem bij Gamatex. Een management informatiesysteem is 
te definieren als : "Het proces van informatieproductie en informatieverstrekking met behulp 
waarvan managers andere !eden van de organisatie be"fnvloeden , teneinde de strategieen van 
de organisatie uit te voeren" [zie literatuurlijst 8,9, 1 O] . 

In zo'n organisatorische context maakt het management informatiesysteem, dee! uit van het 
'management control' -systeem . Het management informatiesysteem is de informatievoorziening 
binnen een 'management control' -systeem . Een management informatiesysteem is gericht op 
het management van het bedrijf. 

Het beheersingssysteem in zijn geheel is gericht op het bevorderen van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van bedrijfsprocessen [11]. Bij de strategische planning warden de strategische 
en operationele doelstellingen geformuleerd. 'Task control' omvat het beheersen van de 
operationele activiteiten. 'Management control' vormt de link tussen strategische planning en 
'task control' [9] . In figuur 3.1 staat het sturingssysteem met zijn deelsystemen en de 
bedrijfsprocessen schematisch afgebeeld [9] . 

Strategische planning 

'Management control' 

1 'Task control' 

Product in ------+-------+------ Product uit 

Bed rijfsprocessen 

Figuur 3. 1. Sturingssysteem en de Bedrijfsprocessen 

De gebruikers 
Bij 'control' kan dus onderscheid warden gemaakt tussen 'task control' en 'management control' . 
'Task control' omvat alles voor de beheersing van dagelijkse bedrijfsprocessen . Bij 'management 
control ' wil men weten of, en in welke mate, men de strategische en operationele doelstellingen 
realiseert [9]. In het geval van Gamatex is het management informatiesysteem bedoeld voor het 
managementteam. Dit team bestaat bij Gamatex uit een general manager en zes managers. 
T ezamen bepalen zij de strategische doelstellingen van de onderneming en moeten hiervoor 
warden voorzien van informatie. Op basis van deze informatie zijn zij in staat om betere 
besl issingen te nemen en hun prioriteiten beter te bepalen. 

Pagina 22 



7GIGAMATEX 

3.2. Vraagstuk van het onderzoek 
Vraagstuk oplossingsmethode 

Voor het o lossen van het vraa stuk van dit ro·ect wordt de vol ende methode toe e ast: 

1 . Analyse van de uitgangssituatie 

2. Genereren alternatieve oplossingen 

3. Selecteren 'principe' oplossingen 

4. Uitwerking 'principe' oplossing 

Figuur 3. 2. Oplossingsmodel 

De oorspronkelijke opdracht, zoals die in de oorspronkelijke opdrachtformulering is beschreven , 
geeft in feite een oplossing voor het vraagstuk van het project. Deze oplossing moet alleen nog 
verder uitgewerkt warden , stap vier van het model. Om te zien of deze oplossing voldoet , wordt 
eerst een aantal stappen terug gegaan in het model en een globale vraagstukanalyse gemaakt. 
Vervolgens warden alternatieve 'principe' oplossingen aangedragen , waarvan er een oplossing 
wordt geselecteerd. Om er zeker van te zijn dat de oorzaken door de uitgewerkte oplossing 
structureel opgelost warden , wordt de globale vraagstukanalyse verder gedetailleerd. Aan de 
hand van de gedetailleerde vraagstukanalyse en de oorspronkelijke opdrachtformulering warden 
eisen opgesteld waar de uiteindelijke oplossing aan moet gaan voldoen om structureel oplossing 
te bieden aan het huidige vraagstuk . 

In feite ligt het zwaartepunt van de opdracht op de eerste vier fasen . Daarom zijn deze fasen in 
figuur 3.2 wit weergegeven . Fase vijf is licht grijs omdat in dit afstudeerproject een begin wordt 
gemaakt met deze fase . Fase zes is danker grijs gekleurd omdat deze fase niet bereikt kan 
warden in deze afstudeerperiode. Dit neemt niet weg dat deze fase wel uitgevoerd moet warden , 
zeer waarschijnlijk door Gamatex zelf. 

Doelstelling van het onderzoek 
Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is een beter inzicht in de benodigde informatie voor de beheersing 
van Gamatex. Ook dient er duidelijk te warden welke structuur binnen de informatie het beste 
effect heeft op de beheersing van de bedrijfsprocessen . De huidige informatie voor de 
beheersing kan beter warden , daarvoor is inzicht nodig in de oude situatie en wat gewenst is in 
de nieuwe situatie. De verzameling van gegevens, verwerking en evaluatie zal waarschijnlijk 
structureler en periodieker moeten zodat de beheersing beter wordt. Het doel van het onderzoek 
is om daar zekerheid in te krijgen . 

Knelpunten in de kennis 
Het is van belang te weten hoe de verschillende managers werken met de huidige informatie. 
Deze informatie is al jaren dezelfde, dus op basis van deze informatie kan er moeilijk nog meer 
verbeterd warden. Daarom werken de managers met andere soorten informatie. Het onderzoek 
dient duidelijk maken met welke informatie de managers nu werken en hoe ze die informatie 
toepassen . Verder dient duidelijk te warden wat een effectieve structuur is om de informatie te 
produceren , te evalueren en toe te passen. 
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Kennisbelang 
Met deze kennis kan er een verbetering warden gezocht voor de huidige hiaten in de 
informatieverstrekking voor de beheersing van Gamatex. Dit is nodig om Gamatex meer 
weerstand te geven bij de alsmaar grater wordende concurrentiedruk. Gamatex moest in het 
verleden een betere en goedkopere dienst verlenen dan de klanten zelf konden . Tegenwoordig 
moet ook de concurrentie warden overtroefd . Deze concurrentie zit niet stil in de ontwikkeling , 
daarom moet Gamatex snel mee gaan met de tijd om als onderneming te kunnen blijven 
voortbestaan . 

Vraagstelling van het onderzoek 
Doel in het onderzoek 

Het boven water halen van de bran van de symptomen . Kennis van de oorzaak van de 
symptomen is van groat belang. Hiermee kunnen een drietal vragen beantwoord warden. Zeals : 

• Is het beeld dat de opdrachtgever heeft over de symptomen juist? 
• Is een verkeerde doelstelling niet de oorzaak van de symptomen? 
• lndien de symptomen zich werkelijk voordoen, is het dan oplosbaar met een 'management 

control'-systeem met daarin een management informatiesysteem? 

Vraagstuk van het onderzoek 
Bij een onderzoek stelt een onderzoeker een aantal vragen op die hij met het onderzoek tracht 
te beantwoorden. De vragen in dit onderzoek zijn: 

• Welke gegevens warden op dit moment gebruikt door de verschillende medewerkers voor de 
sturing van Gamatex? 

• Hoe warden deze gegevens gegenereerd en hoe warden ze toegepast voor de sturing van 
Gamatex? 

• Wat zijn de mogelijkheden van 'management control'-systemen en management 
informatiesystemen voor de beheersing van Gamatex? 

Dit zijn de kernvragen die beantwoord moeten warden voordat er veranderingen doorgevoerd 
kunnen warden . 

Kennisdoel van het onderzoek 
Er moet aan het einde van het onderzoek bekend zijn wat de mogelijkheden zijn van een 
'management control'-systeem of een management informatiesysteem voor de beheersing van 
Gamatex. Verder moet bekend zijn welke instrumenten het beste voor het meten van de 
prestaties van bedrijfsprocessen gebruikt kunnen warden . Tot slot moet bekend zijn wat de 
mogelijkheden van personeelsbeoordeling zijn en wat de mogelijke problemen hierbij zijn. Dit 
alles metals doe! om de huidige symptomen bij de bron aan te pakken. 

Hypothese 
Met behulp van de symptomen en de veronderstellingen is een hypothese opgesteld. Namelijk: 

Binnen iedere organisatie worden vele handelingen verricht die van invloed zijn op de 
sturing van de onderneming. Alie gegevens voor de sturing, en nog vele anderen, worden 
in allerlei rapporten , memo's en databases opgeslagen en doorgerapporteerd naar de 
leiding van de organisatie. Tegen de tijd dat de gegevens zijn aangekomen is het data 
geworden. Oat wil zeggen onduidelijk, teveel , te weinig en in de verkeerde vorm. De 
informatie zit er wel in maar is niet eenvoudig te herkennen en op te zoeken. Op basis van 
de data in deze vorm, kan de onderneming niet in voldoende mate beheerst worden. Dit 
komt mede omdat er binnen Gamatex geen duidelijke, overzichtelijke en uniforme 
rapportage methodiek aanwezig is. 
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3.3. Globale vraagstukanalyse 
Het oplossen van symptomen begint met het maken van een symptoomanalyse . Dit gebeurt aan 
de hand van het volgende diagnosemodel : 

Symptoomdiagnose 

Verkeerde perceptie Werkelijke symptomen 

Figuur 3. 3. Oiagnosemodel 

Uit deze diagnose moet blijken met wat voor een soort symptomen de opdrachtgever te maken 
heeft. Zoals in figuur 3.3. te zien is zijn er drie mogelijkheden. Dit zijn respectievel ijk: een 
verkeerde perceptie , een verkeerde doelstelling of werkelijke symptomen. Bij een verkeerde 
perceptie moet men de opdrachtgever proberen te overtuigen dat zijn beeld van de werkelijkheid 
niet juist is en dat in werkelijkheid de situatie niet voor verbetering vatbaar is. Bij een verkeerde 
doelstelling moet warden gepoogd de doelstellingen van de opdrachtgever bij te stellen . 
Aangetoond zal warden dat het hier om werkelijke symptomen gaat. 

Symptoomtype analyse 
Om te weten te komen met wat voor een soort symptomen de opdrachtgever te maken heeft is 
er een globale vraagstukanalyse opgezet. Om te weten te komen wat de grootste knelpunten 
waren is eerst een interviewronde gehouden onder het managementteam, met de vraag : Welke 
informatie heeft u tot uw beschikking en welke informatie is gebrekkig of helemaal niet aanwezig? 
Daaruit zijn de volgende vier knelpunten naar voren gekomen : 

1. lnformatie wordt bij verschillende afdelingen gegenereerd en gebruikt. Hierdoor is de 
informatie verspreid over meerdere afdelingen en daardoor onoverzichtelijk . 

2. lnzicht in effectiviteit van de doelstellingen (= de mate waarin de operationele en 
strategische doelstellingen bijdragen tot het realiseren van de missie) ontbreekt. 

3. Het wel of niet halen van de doelstellingen is onduidelijk, of wordt niet gemeten . 
4. Transparantie van de informatie is gebrekkig . Hiermee wordt bedoeld dat de huidige 

informatie moeilijk is te interpreteren . Oak dit gaat ten koste van het inzicht in de huidige 
gang van zaken binnen de onderneming . 

Uit deze knelpunten blijkt dat het in ieder geval niet om een verkeerde doelstelling gaat. 
Uiteindelijk moet een management informatiesysteem er borg voor staan dat het management 
goed ge'i'nformeerd is over de gang van zaken binnen de onderneming . De doelstelling luidt dus: 
zorg dragen voor een goed ge'i'nformeerd management. Dit ligt voor de hand en deze 
doelstelling is oak gerechtvaardigd. 

Om te zien of er sprake is van een verkeerde perceptie dan wel werkelijke symptomen is er een 
inventarisatie gemaakt van de huidige structurele management rapportages. Uit deze 
inventarisatie bleek dater louter budgettaire rapportages zijn die op de afdeling administratie 
gemaakt warden . De rest van de informatie wordt op iedere afdeling gemaakt en gebruikt. 
Hiermee is aangetoond dat het eerste knelpunt zich voordoet. De volgende drie knelpunten 
hangen met elkaar samen . Uit een analyse van de management rapportages bleek het 
volgende: 

• Er wordt weinig informatie grafisch weergegeven door middel van bijvoorbeeld grafieken . 
• Hierdoor is de informatie moeilijk te interpreteren en is de informatie dus weinig transparant. 
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• Er wordt nergens informatie vergaard in relatie tot de doelstellingen van de onderneming , niet 
in de aanwezige rapportages dan wel in een aparte rapportagevorm . 

Uit deze constateringen blijkt ook dat de knelpunten zich werkelijk voordoen. Er is hier dus geen 
sprake van een verkeerde perceptie maar van werkelijke symptomen. Voor de oplossing van de 
symptomen moet er dus een verandering in de 'werkelijkheid ' warden bewerkstelligd. 

Hypothese eva/uatie 
De managers hebben ieder een eigen methode ontwikkeld voor de sturing van de 
bedrijfsprocessen . Omdat de managers de processen zo goed mogelijk willen laten verlopen 
hebben ze door de jaren heen ieder voor zich een ad-hoc systeem ontwikkeld waarmee ze 
werken. Voor het sturen van de verschillende afdelingen warden geen structurele gegevens 
gebruikt, op de budgetten na. Er zijn bijna geen metingen en indicatoren terug te vinden die 
gebruikt warden voor de sturing . Verdere hebben de huidige metingen een magere relatie met 
de sturing. Dit wil zeggen dat de metingen gedaan warden nadat er een signaal is geweest dater 
een probleem is (Voor de medewerkers van Gamatex: De statistieken voor het aantal ongevallen 
met werkverlet). De metingen warden gedaan ter bevestiging van een intuHie. Terwijl metingen 
eigenlijk moeten voortkomen uit het beleid om problemen vroegtijdig te signaleren en vervolgens 
die problemen te kunnen elimineren . 

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd warden dat de hypothese gegrond is. Het 
project moet ontwerpend van aard zijn en niet onderzoekend van aard dus daarmee blijft de 
hypothese voor wat hij is en wordt er gezocht naar structurele verbeteringen zodat de 
symptomen van deze aard niet meer voorkomen . Hiervoor warden eerst een aantal alternatieven 
uitgezocht. Uit deze alternatieven wordt vervolgens een keuze gemaakt . Door een gedetailleerde 
analyse wordt er bekeken of de oorzaken van de symptomen werkelijk warden weggenomen 
door het gekozen alternatief of dater slechts aan symptoombestrijding wordt gedaan . Het beste 
alternatief wordt vervolgens uitgewerkt door verder onderzoek. 

Alternatieve oplossingen 
Na de globale vraagstukanalyse moeten alternatieve oplossingen worden gegenereerd en tegen 
elkaar warden afgewogen. Een 'management control'-systeem kan een aantal gedaanten 
aannemen . Hier zullen drie alternatieven warden besproken , te weten: 'management control' op 
basis van een cybernetische structuur, 'management control' op basis van het sociale 
mechanisme en 'management control' door middel van het marktmechanisme [9 , 1 O] . 

Cybernetische 'management control'-structuur 
Het bekendste 'management control'-systeem komt voort uit de systeemtheorie, namelijk een 
systeem met een cybernetische structuur, zie figuur 3.4. [9]: 

-
Planningssysteem 

.. 
Bedrijfsprocessen -

I 
. 

'" 
- I nterven ierendsysteem 

I 
.. 

,1, ,1, 

Evaluatiesysteem ,_ Meetsysteem ,_ 

Figuur 3.4. Cybernetisch 'management control'-model 

Met dit systeem wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bedrijfsprocessen bewaakt 
door metingen te doen , te evalueren en op basis van de evaluatie bij te sturen. Bij een 
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'management control'-systeem met een cybernetische structuur zijn de volgende deelsystemen 
te onderscheiden: 

1. Een planningssysteem , resulterend in onder andere afspraken over marktstrategieen , 
diensten , werkwijzen en inzet van middelen. 

2. De bedrijfsprocessen, dit is eigenlijk geen deelsysteem van het 'management 
control'-systeem maar zijn de werkelijke bedrijfsprocessen die beheerst moeten warden. 

3. Een meetsysteem, voor de metingen en verwerking van gegevens over, invoer, uitvoer en 
effectiviteit van de bedrijfsprocessen. 

4. Een evaluatiesysteem, waarmee de meetgegevens worden vergeleken met de planning . Op 
basis van de resultaten kan men besluiten de planning bij te stellen of via het 
intervenierendsysteem in te grijpen in de bedrijfsprocessen. 

5. Een intervenierendsysteem, voor de bijsturing van de bedrijfsprocessen op basis van de 
gemaakte evaluatie . 

'Management control' door middel van het sociale mechanisme 
Een andere manier om de bedrijfsprocessen doelmatig en doeltreffend te laten uitvoeren is door 
middel van het sociale mechanisme [11, 12, 13]. Toepassing van dit mechanisme omvat 
socialisatieprocessen die moeten leiden tot een sterke interne betrokkenheid van individuen met 
de doelstellingen van de groep. 

Middelen om dit te bereiken zijn onder andere : training in vaardigheden en overdracht van 
normen en waarden . In sommige gevallen wordt een succesvolle socialisatie met behulp van 
beroepsnormen uitgedrukt in certificatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij advocaten , artsen en 
notarissen. 

Bij deze vorm van 'management control' speelt het leiderschap een belangrijke rol. Met behulp 
van kleine signalen zoals bijvoorbeeld het geven van schouderklopjes op de juiste momenten , 
kan een manager zijn ondergeschikten motiveren om de plannen uit te voeren zoals hij die voor 
ogen heeft. Een voorbeeld is een financiele vergoeding voor een goed idee van medewerker of 
tijd vrijmaken in het werk van de medewerker om het idee uit te laten 1,verken . 

'Management control' door middel van het marktmechanisme. 
Een derde alternatief van 'management control' is 'control' door middel van het 
marktmechanisme [9] . Hierbij worden interne markten gecreeerd tussen organisatorische 
eenheden. Wanneer een bepaalde organisatorische eenheid iets nodig heeft van een ander kan 
men dit kopen . Hiertoe worden contracten afgesloten. De transferwaarde kan gebaseerd zijn op 
externe marktprijzen , maar kan ook bepaald worden met behulp van optimalisatiemodellen , om 
zodoende de totale bedrijfswinst te optimaliseren . Een ander vraagstuk wat hierbij om de hoek 
komt kijken is die van gedwongen winkelnering of niet. Dus of de organisatorische eenheden 
verplicht zijn bij elkaar af te nemen of dat ze ook van externe leveranciers mogen betrekken. 

Met 'management control' op basis van marktmechanismen kan men de organisatorische 
eenheden winstverantwoordelijkheid geven en ze daarop afrekenen. Voorwaarde voor dit 
systeem is dat de organisatorische eenheden relatief autonoom werken. Voorbeelden van 
afdelingen waar 'management control' op basis van dit mechanisme plaatsvindt zijn 
onderhoudsafdelingen en engineeringafdelingen. 

Deze drie alternatieven voor 'management control' sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar 
juist goed aanvullen. Daarom vindt selectie pas plaats na een meer gedetailleerde 
vraagstukanalyse. 

3.4. Gedetailleerde vraagstukanalyse 
Om te voorkomen dat het nieuwe management informatiesysteem op den duur met dezelfde 
problemen te maken krijgt als het huidige moeten de oorzaken van de huidige situatie worden 
achterhaald. Zo kan het probleem structureel worden opgelost en wordt voorkomen dat slechts 
aan symptoombestrijding wordt gedaan . Gedurende de globale vraagstukanalyse zijn de 
grootste knelpunten van het huidige management informatiesysteem achterhaald. In de latere 
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gedetailleerde vraagstukanalyse zijn deze knelpunten bevestigd. Uit de interviews en 
gesprekken die voor de gedetailleerde vraagstukanalyse zijn gehouden zijn ook de oorzaken 
naar voren gekomen. 

De stappen om tot de oorzaken van het probleem te komen staan in een de 'knelpuntanalyse' in 
de figuur 3.5. 

Vraagstuk 

Knelpunten 

lnformatie is te 

gefragmenteerd 

Oorzaken 

Oplossing 

De oorzaken 

Gebrekkige management 

informatie bij Gamatex 

Geen zicht op de effectiviteit 
van de doelstellingen 

Geen inzicht in het wel of niet 
halen van de doelstellingen 

lnformatie oorspronkelijk Veranderende Veranderende 
extern bedoeld eisen omgeving 

Eliminatie van de negatieve 
invloed van de oorzaken 

Gebrekkige 

transparantie 

Figuur 3. 5. Knelpuntanalyse 

De problemen van Gamatex met betrekking tot het 'management control'-systeem staan niet op 
zichzelf. Aan de knelpunten liggen een aantal oorzaken ten grondslag die buiten de 
invloedssfeer van Gamatex liggen: 

De eerste oorzaak zit hem in het feit dat de meeste informatie van oorsprong bedoeld is voor 
externe verslaglegging zoals de resultatenrekening en de balans. De informatie is dus niet 
bedoeld als ondersteuning bij prestatie verbeteringen, maar voor verantwoording van de 
financiele gang van zaken in een achterliggende periode [6,7 ,8). Een voorbeeld hiervan is de 
resultatenrekening. Hierop wordt onder andere de winst van een onderneming weergegeven . Dit 
zegt alleen iets over de beslissingen die in het verleden zijn genomen en niets over toekomstige 
winsten. 

De tweede oorzaak van de problemen heeft te maken met de verandering van het ondernemen 
in het algemeen . Vandaag de dag zijn zaken als : kwaliteit , innovatie , snelheid en servicegraad 
even belangrijk als prijs [18 , 19,20]. Dit betekent dat ook aan die aspecten aandacht moet 
worden besteed om verbeteringen te bewerkstelligen . Financiele informatie alleen voldoet niet 
meer. 

Als derde oorzaak kan de verandering van de markt en andere externe invloeden worden 
genoemd. Door onder andere: hogere eisen van de klant en de overheid , sterkere concurrentie , 
korter wordende dienstlevenscycli kunnen bedrijven het zich niet permitteren om alleen te sturen 
op interne gegevens [19] . Men zal het bedrijf aan moeten passen indien veranderingen in de 
omgeving hierom vragen. Hierdoor is een grotere behoefte aan externe informatie ontstaan. 
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De oplossing 
Omdat de oorzaken van de knelpunten buiten de invloedssfeer van Gamatex liggen 
kunnen de bovengenoemde knelpunten niet worden weggenomen. Daarom moet de 
oplossing niet gezocht worden in het wegnemen van de onderliggende oorzaken, maar in 
het elimineren van de negatieve invloed van de oorzaken. 

De keuze 
Uit de interviews bleek dat er bij het managementteam een behoefte aan informatie in relatie tot 
de doelstellingen bestaat. Van de drie behandelde alternatieven , is ook gezien de oorzaken , 
'management control' op basis van een cybernetische structuur het meest geschikt om in deze 
informatiebehoefte te voorzien . Dit komt ook omdat het goed past bij de cultuur van Gamatex. 
Verder geeft het veel meer inzicht in problemen en dit was een eis aan het ontwerp. Dit 
alternatief sluit ook het best aan op de oplossingsrichting van de opdrachtgever. Het meten van 
en bijsturen met prestatieindicatoren , is ook een vorm van 'management control' met behulp van 
een cybernetische structuur. Een informatiesysteem is de informatievoorziening binnen een 
'management control'-systeem met een cybernetische structuur. Dit is tevens het deel waar 
Gamatex nog sterker op wil warden gezien het grote moderniseringsproject waarbinnen dit 
project moet passen. Het alternatief 'management control' op basis van een cybernetische 
structuur met de nadruk op het informatiesysteem daarbinnen past naadloos in het grotere 
moderniseringsproject dat loopt bij Gamatex. 

Om deze redenen wordt er voor het basis bedrijfsproces gekozen voor 'management control' op 
basis van een cybernetische regelkring . Het marktmechanisme is namelijk moeilijk te integreren 
in een kleine onderneming als Gamatex. Het 'management control' op basis van een sociaal 
mechanisme verhoogt niet het gewenste inzicht dus dat is ook niet de beste keuze . Blijft over 
'management control' op basis van een cybernetische structuur 

Dit wil niet zeggen dat men alles moet gaan sturen met behulp van regelkringen . Sommige 
activiteiten kunnen effectiever gestuurd warden door middel van een sociaal mechanisme. Dit 
zijn de activiteiten die erg moeilijk meetbaar te maken zijn . Een voorbeeld is het creatieve aspect 
of het innovatieve aspect van de bedrijfsprocessen . Ondersteunende bedrijfsprocessen kunnen 
het beste met een marktmechanisme bestuurd warden. De ondersteunende bedrijfsprocessen 
hebben weinig relatie met de klant van het basis bedrijfsproces. De ondersteunende 
bedrijfsprocessen moeten daarom een eigen klant (het basis bedrijfsproces) krijgen die voor hun 
het belangrijkst is. 

Omdat de structuur nog lang niet geheel voldoet zijn nog aanpassingen en uitbreidingen nodig. 
Na de keuze uit de alternatieven is er een uitgebreide opdrachtformulering gemaakt. 

3.5. Opdrachtformulering 
Diagnose 

Er is nag een tekort aan structuur binnen de informatie voor de sturing van Gamatex. De 
verschillende managers hebben ieder hun eigen methode ontwikkeld. Deze methoden zijn vaak 
op basis van ad-hoc informatie. De methoden voor verbeteringen zijn daarom oak moeilijk 
anders dan ook ad-hoc. Veel medewerkers zijn probleemgericht in plaats van oorzaakgericht. 

Dit komt voor een groat deel door de gebrekkige informatie. De medewerkers van Gamatex zijn 
met de huidige informatie niet in staat om een goede terugkoppeling tot stand te brengen . Deze 
terugkoppeling moet op basis van structurele, periodieke, beinvloedbare en objectieve 
prestatieindicatoren zijn. lndien informatie structureel , periodiek, be·fnvloedbaar en objectief is, 
dan is het niet moeilijk voor de medewerkers om in te zien waar en hoe continu kan warden 
verbeterd . Ook wordt het dan mogelijk om medewerkers objectiever te beoordelen op prestaties 
in een directe relatie met het strategisch plan . 
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De opdracht voor het afstudeerproject 
• Maak een procesontwerp voor het project. Met in dit ontwerp beschreven een 

tijdsplanning en een plan van aanpak voor de uitvoering van het project. 
• Ontwerp de structuur van een dynamisch informatiesysteem voor de beheersing van de 

bedrijfsprocessen en de evaluatie van de medewerkers binnen die bedrijfsprocessen. 
De structuur moet gebaseerd zijn op objectieve, periodieke, bei'nvloedbare en 
structurele prestatieindicatoren. De structuur moet een kapstok vormen voor de 
verschillende gebieden die beheerst moeten worden. Dit ontwerp moet naadloos 
passen in het grote moderniseringsproject van Gamatex. Het ontwerp moet in de eerste 
plaats gericht zijn op het managementteam, maar moet eenvoudig uit te bouwen zijn tot 
een informatiesysteem voor heel Gamatex. 

• Maak een ontwerp van hoe het informatiesysteem georganiseerd kan worden en hoe de 
informatie gemaakt, gebruikt en geregistreerd moet worden. 

· Vul samen met een manager een gebied in, als voorbeeld voor andere gebieden. 
· Maak een realisatieontwerp. Met in dit ontwerp beschreven hoe Gamatex de 

verschillende onderdelen van het informatiesysteem kan implementeren in de 
organisatie of de in de organisatie reeds aanwezige onderdelen kan verbeteren. 

Eisen, Wensen en Randvoorwaarden van de opdrachtgever 
Omdat de oorzaken van de symptomen buiten de invloedssfeer van Gamatex liggen kunnen de 
knelpunten niet worden weggenomen . Daarom moet de oplossing niet gezocht worden in het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken , maar in het elimineren van de negatieve invloed 
van de oorzaken . Het el imineren van de negatieve invloeden kan worden gerealiseerd door 
ervoor te zorgen dat het nieuwe informatiesysteem aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan biedt het systeem een duurzame oplossing voor 
de huidige problemen en is het probleem opgelost. De voorwaarden , waar het verbeterde 
informatiesysteem bij Gamatex aan moet gaan voldoen , luiden als volgt: 

Groot modern iseringsproject 
Dit project bestaat uit drie deelprojecten . Het eerste deelproject omvat het opnieuw indelen van 
Gamatex in zelfstandige autonome bedrijfsprocessen . Voor een moderne beheersing en een 
moderne informatievoorziening van deze bedrijfsprocessen moet het tweede deelproject zorgen . 
Het laatste deelproject omvat een modernisering en automatisering van de afzonderlijke 
bedrijfsprocessen . Het hele afstudeerproject moet passen binnen het grote 
moderniseringsproject als deelproject twee. 

lnformatie in relatie met de doelstelling 
De informatie moet in relatie staan met de doelstelling [9 , 11 ]. Het uiteindelijke doel van het 
'management control'-systeem is het initieren van verbeteringen . Daarom zou er een hechte 
relatie moeten zijn tussen het strategisch beleid van Gamatex en het informatiesysteem. Door 
prestaties te meten in relatie tot doelstellingen kan men immers zien of men de doelstellingen 
haalt en of de doelstellingen juist zijn bepaald. 

De prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen meten 
Het optimaliseren van de prestaties van de verschillende afdelingen leidt tot sub-optimalisatie 
van het totale ondernemingsresultaat [8 ,9] . Om dit te voorkomen moet men niet afdelingsgericht 
te werk gaan maar procesgericht. Daarom moet de te generen informatie betrekking hebben op 
de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen van de onderneming en niet op de 
prestaties van de afdelingen . De prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen moeten 
gemeten en teruggekoppeld worden naar de medewerkers. 

Weinig en uniforme rapporten 
De gegevens moeten verwerkt worden in een zo min mogelijke aantal rapporten . Door de 
informatie uniform te verwerken in standaard rapportage vorm wordt bewerkstelligd dat de 
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informatie op logische en duidelijke wijze gepresenteerd kan warden. Verder is het op deze wijze 
beter mogelijk om verschillende soorten informatie aan elkaar te relateren . 

Automatisering 
De data voor invoer moet zo veel mogelijk geautomatiseerd verlopen . Als de rapporten heel veel 
tijd vergen is het niet zinnig om ze te maken want dan kan de tijd beter anders aangewend 
warden . lndien veel werk automatisch gebeurt kan de frequentie van de rapportages 
eenvoudiger warden afgesteld door te experimenteren met de frequentie . Het ontwerp moet de 
basis leggen voor latere automatisering. 

De voorwaarden staan hier niet in volgorde van prioriteit, het ontwerp moet aan alle voorwaarden 
zo veel mogelijk voldoen . Wanneer de opzet van het verbeterde informatiesysteem aan deze 
voorwaarden voldoet, warden de factoren die de huidige problemen veroorzaken buitenspel 
gezet en is het probleem structureel opgelost. 

Relevantie van de opdracht 
Relevantie voor Gamatex als bedrijf 

De noodzaak tot effectievere en efficientere bedrijfsvoering doet zich steeds weer gelden "Doen 
we de juiste zaken goed" wordt met de dag belangrijker. Gamatex werkt zeer efficient en het 
wordt daarom voor Gamatex steeds moeilijker om te verbeteren . Dit is toch nodig want de 
concurrentiedruk wordt alsmaar groter. Gamatex zal door het grate moderniseringsproject meer 
inzicht krijgen in wat belangrijk is om te verbeteren en beter in staat zijn om te verbeteren . Dit 
afstudeerproject is deelproject twee van het driedelig moderniseringsproject. Gamatex kan de 
effectiviteit verhogen met behulp van de uitkomst van het afstudeerproject. 

Relevantie voor Gamatex als organisatie 
De levenscycli van de diensten die Gamatex levert worden steeds korter. Dit heeft te maken met 
alsmaar sneller veranderende eisen van de markt en omgeving van Gamatex. Veel contracten 
met klanten komen van de 'spot market'. Dit zijn kortlopende contracten met handelaars of 
speculanten die product voor een korte tijd willen opslaan . Het management tracht op deze 
ontwikkelingen in te spelen. Daarom is Gamatex bezig met een groot moderniseringsproject. Het 
eerste deelproject omvat het herindelen van het bedrijf van afdelingen naar bedrijfsprocessen. 
Deze nieuwe indeling vraagt een modernere informatiestructuur, deze structuur wordt 
verwezenlijkt in deelproject twee. De informatie zal gericht zijn op de beheersing van de 
verschillende opnieuw ingedeelde bedrijfsprocessen. De informatieproductie en 
informatievoorziening zal moderner warden georganiseerd en vervolgens worden 
geautomatiseerd . In de laatste stap warden de afzonderlijke bedrijfsprocessen verder 
gemoderniseerd en geautomatiseerd . 

Relevantie voor medewerkers van Gamatex 
De beoordeling van de medewerkers wordt ge"i"ntegreerd in de beheersing van de 
bedrijfsprocessen . De medewerkers moeten in de nieuwe indeling zelfstandiger gaan werken en 
krijgen daarvoor ook de informatie. De informatie zal door het informatiesysteem warden 
gemaakt. Dit informatiesysteem zal de zelfstandigheid van de medewerkers ondersteunen en 
trachten verder uitbouwen. 

De opdracht in een maatschappelijk perspectief 
Er wordt in de toekomst niet alleen fysieke arbeid van de medewerkers gevraagd maar ook 
mentale arbeid met een sociale instelling . Dit schept voor medewerkers de mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen en te ontplooien . De zelfstandigheid kan groeien met het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. In bedrijven werken allemaal volwassen 
medewerkers, de vraag blijft waarom ze nu niet als volwassenen worden behandeld . Het is in de 
toekomst niet de bedoeling de medewerkers precies voor te schrijven wat ze moeten doen. In 
samenwerking met de medewerkers moet duidelijk gemaakt warden wat de doelen zijn. Om 
vervolgens de medewerkers te helpen bij het behalen van die doelen De medewerkers moeten 
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dus binnen hun liefst groeiende verantwoordelijkheid alle vrijheid gelaten warden om werk zelf in 
te delen en uit te voeren naar eigen inzicht. De medewerkers kunnen dan problemen zo veel 
mogelijk naar eigen inzicht oplossen . Dit maakt de beheersing van bedrijfsprocessen voor de 
leiding van bedrijven een stuk minder complex. 
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4. lnformatiesystemen in theorie 

4.1. Doel van informatiesystemen 
Het doel van informatiesystemen is het voorzien van de managers van informatie voor de 
besluitvorming en planning , en om medewerkers te assisteren in het richting geven aan , en het 
controleren van bedrijfsprocessen [20]. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere prestaties van de 
onderneming . Wanneer het managementproces nader beschouwd wordt zal dit duidelijk warden 
Het managementproces bestaat uit vier fasen [10 ,23]: 

1. De besluitvorming , welke doelstellingen warden nagestreefd en hoe moeten die warden 
gerealiseerd . 

2. Planning, wanneer en met welke middelen , een gedetailleerde financiele en operationele 
beschrijving van de te verwachten activiteiten . 

3. Richting geven aan activiteiten , door deze te delegeren naar uitvoerend personeel. 
4. Controle, het zeker stellen dat een organisatie opereert zoals is bedoeld en dat de 

doelstellingen warden gerealiseerd. 

Punt vier geeft de rol aan van het informatiesysteem in het managementproces. Uiteindelijk moet 
de terugkoppeling van informatie leiden tot verbetering van de eerste drie stappen van het 
managementproces en langs deze weg tot verbetering van ondernemingsresultaten. Over 
verbetering van de organisatie zijn de afgelopen decennia vele theorieen verschenen . Een ervan 
'Total Quality Management' wordt hier kort behandelt. 

Total Quality Management (TQM) 
Deze filosofie is gericht op het continu verbeteren van alle aspecten van de organisatie [14 , 15]. 
Hierbij wordt het gebruik van cijfers en feiten benadrukt omdat dit de communicatie bevordert. Dit 
door de problemen uit de sfeer van veronderstellingen en emoties te houden onder het motto 
'meten is weten , gissen is missen' [18]. lnteressant in het kader van kwaliteit en verbetering is het 
werk van Deming, bekend door zijn 14 beleidsuitspraken en de 'Deming circle' . De uitspraken 
hebben in grote lijnen de volgende strekking [15]: 

1. Gebruik statistische methoden bij het opsporen van fouten , het werk van leiding geven en 
verbetering van kwaliteit en productiviteit. 

2. Gebruik geen kreten en leuzen die geen reele mogelijkheden tot verbetering hebben. 
3. Creeer een werkklimaat waarin mensen volledig en onbedreigd van hun fouten kunnen 

leren. Ontwikkel vakmanschap en vakmantrots. 
4. Organiseer zoveel mogelijk horizontaal in productteams en projectteams. 
5. Beoordeel hun zaken naar hun kwaliteit en niet primair naar het prijskaartje. 
6. Streef naar perfectie. 
7. Werk doelgericht, op korte termijn en lange termijn , naar verbeteringen van productkwaliteit 

en proceskwaliteit. 
8. Maak maximaal gebruik van statistische kennis (feiten in plaats van meningen) om schijn 

van werkelijkheid te onderscheiden. 

De 'Deming circle' heeft betrekking op de wijze waarop acties voor verbetering dienen te warden 
uitgevoerd. Acties voor verbetering dienen volgens Deming te verlopen in vier stappen; 
'plan-do-check-act' zie de volgende figuur [15] . 

Pagina 33 



------[3] GAMATEX 

Figuur 4. 1. De 'Deming circle' 

Dit betekent dat verbeteringsacties eerst gepland (' plan') moeten warden en vervolgens warden 
uitgevoerd ('do'). Daarna moet warden nagegaan of de actie tot het gewenste resultaat heeft 
geleid ('check'), op basis hiervan moet er warden bijgestuurd ('act'). 

Deze cirkel moet volgens Deming continu doorlopen warden om zodoende continu te 
verbeteren . Opvallend is de grote overeenkomst met de vier fasen van het managementproces 
hiervoor. Uit de figuur blijkt duidelijk dat de controle een essentieel onderdeel uitmaakt van het 
proces voor verbetering . Controle vormt de link tussen het uitvoeren van actie voor verbetering 
en het plannen van nieuwe acties voor verbetering [14 , 15] . 

Uit bovenstaande blijkt de toegevoegde waarde van een goed informatiesysteem. Het meten 
van prestaties is een voorwaarde voor beheersing . Het informatiesysteem is een instrument voor 
het management om aan de ene kant problemen te signaleren en zodoende verbeteringen te 
initieren en om aan de andere kant de kwaliteit van door hen gestelde doelstellingen te 
verbeteren . Doordat men dankzij het informatiesysteem meer zicht heeft op het huidige 
prestatieniveau kan men via normen en doelstellingen beter kwantificeren en communiceren . 

4.2. Elementen van informatiesystemen 
Een informatiesysteem op basis van een cybernetische structuur bestaat uit een aantal 
deelsystemen [8,9] zie figuur 4.2 .. Na de grafische weergave van het model warden de 
elementen per stuk beschreven. 
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Figuur 4. 2. Cybernetisch 'management control'-model 
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Het planningssysteem. 
Het eerste deelsysteem van het informatiesysteem is het planningssysteem, zie figuur 4.2. In dit 
systeem warden plannen gemaakt voor de beheersing van het bedrijf. De uitvoer van dit 
systeem, de planinformatie, is het strategisch plan, het tactisch plan en het operationele plan . 
Deze plannen warden een keer per jaar gemaakt. In deze plannen staan de concrete 
doelstellingen voor het bedrijf, de processen binnen het bedrijf, de teams binnen de 
bedrijfsprocessen en de personen binnen de teams . Door de verschillende afdelingen en 
managementlagen heen , warden deze plannen en doelen ten uitvoer gebracht in de 
bedrijfsprocessen, uitgevoerd door de teams en personen binnen deze bedrijfsprocessen. 

Om succesvol te kunnen zijn moeten de doelstellingen aan een aantal eisen voldoen namelijk 
[8 ,9,10,11 ,12,13]: 

1. Tijdgebonden : Van tevoren moet warden bedacht op welk tijdstip het gewenste resultaat 
bereikt moet zijn . Het tijdstip is mede van invloed op de haalbaarheid en de benodigde 
budgetten . 

2. Meetbaar: Doelstellingen hebben betrekking op resultaten die meetbaar moeten zijn . 
Resultaten moeten gemeten warden met behulp van prestatieindicatoren . 

3. Output gericht: Een doelstelling moet geformuleerd zijn in termen van het gewenste 
resultaat. Dus niet in termen van activiteiten ('input') die tot resultaten moeten leiden . 

4. Objectief realiseerbaar: Het moet in principe mogelijk zijn om de doelstellingen te realiseren . 
5. Subjectief zinvol : Een doelstelling is subjectief zinvol als de betrokkenen dat zelf ook als 

zodanig ervaren . 

De grootheden waar de doelstellingen betrekking op hebben moeten met het informatiesysteem 
gemeten warden . 

De bedrijfsprocessen 
Het tweede deelsysteem van het informatiesysteem zijn de bedrijfsprocessen die beheerst 
moeten warden , zie figuur 4.2. Dit zijn allerhande dagelijkse bedrijfsprocessen , niet alleen bij de 
afdeling operations maar ook op afdelingen administratie, inkoop en verkoop . Binnen deze 
bedrijfsprocessen werken een of meerdere teams en binnen deze teams werken personen. Uit 
deze bedrijfsprocessen haalt het meetsysteem zijn informatie . De metingen zijn een afspiegeling 
van de voortgang bij de bedrijfsprocessen. 

Het meetsysteem 
Het derde deelsysteem van het informatiesysteem is het meetsysteem, zie figuur 4.2. Dit 
systeem beschrijft de metingen en de verwerking van de gegevens tot informatie. De metingen 
hebben de vorm van indicatoren . Deze informatie wordt vervolgens in het evaluatiesysteem 
geevalueerd . Bij het ontwerpen van het meetsysteem dient rekening gehouden te warden met 
het doel van het meetsysteem en de contingentiefactoren van de omgeving waarin het systeem 
moet opereren . Daarnaast zijn er enkele criteria waaraan het meetsysteem moet voldoen . 

Doel van het meetsysteem 
Er zijn grofweg twee clusters te onderscheiden voor het doel van prestatiemeting . Ten eerste 
kan het dienen om medewerkers te motiveren [11 , 12, 13]. De gedachte hierachter is het maken 
van de terugkoppeling over geleverde prestaties , mogelijk gekoppeld aan beloningen , zodat 
medewerkers warden gemotiveerd om hun gedrag te verbeteren . Het tweede cluster heeft als 
doel projecten en organisatiedoelen te bewaken [8 ,9, 10]. 

Het belangrijkste verschil tussen deze twee clusters is dat voor motivatiedoeleinden het systeem 
alleen factoren mag bevatten die volledig door de groep of persoon , die wordt beoordeeld , 
kunnen warden be·fnvloed zonder al te veel afhankelijk te zijn van andere teams of personen 
[12 , 13]. Verder is het belangrijk dat wanneer er aan de metingen beloningen zijn gekoppeld men 
er zeker van dient te zijn dat met het systeem alle belangrijke aspecten van het werk warden 
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gemeten . Bij Gamatex wordt eerst het tweede cluster beoogd maar de basis moet meteen 
gelegd warden voor het eerste cluster. 

Conti ngentiefactoren 
Het contingentiemodel voor een organisatie zegt dat het organisatieontwerp in harmonie moet 
zijn met de contingentiefactoren van de omgeving [9]. Voorbeelden van deze factoren zijn onder 
andere: omvang van de organisatie en de markt waarop men opereert. Deze factoren hebben 
ook invloed op het meetsysteem en hier dient rekening mee te warden gehouden . 

Systeemcriteria 
Het meetsysteem dient aan een aantal basis criteria te voldoen . Het systeem moet: De juiste 
informatie, op tijd, op een economisch verantwoorde wijze genereren [7]. Hierbij dient rekening 
gehouden te warden met: de informatiebehoefte van de medewerkers, de informatiesystemen 
van het bedrijf en beschikbare normen , zoals bijvoorbeeld reeds beschikbare 'benchmark 
standards' . 

Onderdelen van het meetsysteem. 
Het meet- en evaluatiesysteem meet gegevens, vergelijkt deze met standaards en presenteert 
vervolgens die informatie. In het meetsysteem zijn daardoor de volgende elementen te 
onderkennen: 

• Factoren die gemeten warden . 
• Een structuur, het raamwerk waarin de prestatiemetingen warden geplaatst. 
• De technieken van metingen. 
· Frequentie van rapportages . 

Onderdeel 1 van het meetsysteem: Factoren die gemeten worden 
Bij de keuze van de factoren die gemeten moeten gaan warden dient men er voor te zorgen dat 
deze factoren overeenkomen met het doe! van het meetsysteem en de contingentiefactoren . 
Verder moeten de te meten factoren een afspiegeling zijn van de doelstellingen van het te meten 
object , in het geval van dit informatiesysteem dus de doelstelling van de organisatie. Dit zou men 
kunnen doen door middel van de succesfactoren van de onderneming [18 , 19). Deze 
succesfactoren moeten dan wel een afspiegeling zijn van de strategie van de onderneming . 

Het idee om bij informatiesystemen te meten met succesfactoren wordt oak door Kaplan en 
Norton aangehangen. lnteressant op dit punt is oak een artikel van Taylor en Convey [20] . Hierin 
geven ze vier stappen voor het ontwerp van een prestatiemeetsysteem: De eerste stap is het 
bepalen van succesfactoren , de tweede om hier be"i"nvloedbare prestatieindicatoren aan te 
hangen, het derde en laatste punt is haalbare doelen formuleren. 

Onderdeel 2 van het meetsysteem: Structuur 
Om prestaties te verbeteren kan het voorkomen dat er acties warden ondernomen die de 
prestaties van een bepaalde factor verbeteren ten koste van prestaties van een andere factor. 
Oaarom is het van belang dat alle belangrijke factoren voor de organisatie warden gemeten en 
dat men inzicht heeft in de relaties tussen die factoren . Daarom moeten de factoren die gemeten 
gaan warden in een raamwerk warden geplaatst. 

Een mogelijk raamwerk is de piramidevorm [20). Hierbij warden enkele prestatieindicatoren 
gedefinieerd op een hoog aggregatieniveau. Oeze warden vervolgens opgedeeld in meerdere 
indicatoren op lagere niveaus. Het nadeel van deze methode is dat alleen kwantitatieve 
gegevens kunnen warden gebruikt. Niet alle belangrijke factoren zijn echter kwantificeerbaar. 
Bovendien kan er moeilijk warden omgegaan met reciprociteit tussen indicatoren. 

Kaplan en Norton hebben met hun 'Balanced score card' (19] een eenvoudige structuur 
ontwikkeld waarin oak kwalitatieve factoren kunnen warden opgenomen. Nadeel van de 
'Balanced score card' is dat gesuggereerd wordt dat direct duidelijk is welke invloed de te meten 
grootheden hebben op elkaar. Dit inzicht moet echter zelf gecreeerd warden . 
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Onderdeel 3 van het meetsysteem: Technieken 
Factoren kunnen op meerdere manieren gemeten warden . Belangrijk is om onderscheid te 
maken tussen kwantitatieve en kwalitatieve metingen. 

Kwalitatieve metingen resulteren automatisch in subjectieve en intunieve informatie [14, 15]. 
Meestal gebeurt de beoordeling van dit soort factoren door een expert. Hierbij bestaat het gevaar 
van onbetrouwbare resultaten door de vooroordelen en persoonlijke preferenties van de 
beoordelaar. Onder de methoden van kwalitatieve metingen vallen technieken als: auditing, 
enquetes en interviews. 

Bij kwantitatieve metingen kan men onderscheid maken tussen economische methoden en 
bibliometrische methoden. Bij economische methoden probeert men de resultaten zoveel 
mogelijk in termen van geld uit te drukken [1,2,3,4,5]. Voorbeeld van een indicator voor 
engineering is het totaal aan investeringen als percentage van de omzet. Bij bibliometrische 
methoden probeert men zaken als gebeurtenissen op te slaan. Een voorbeeld van 
bibliometrische metingen is voor veiligheid het aantal ongevallen met werkverlet [14, 15]. 

Voordeel van kwantitatieve methoden is dat ze goed te automatiseren zijn . Hierdoor zijn de 
gegevens steeds eenvoudiger te verkrijgen gezien de toenemende rol van de 
computersystemen binnen ondernemingen. 

Onderdeel 4 van het meetsysteem: Frequentie van de metingen en rapportages 
Metingen moeten met een bepaalde frequentie warden uitgevoerd en gerapporteerd [12] . Om te 
voorkomen dat de waarde van een bepaalde meting verloren gaat is het zaak met een goede 
frequentie te meten. Wanneer de frequentie te hoog is zal men de interesse verliezen omdat er 
zich nooit significante veranderingen voordoen. Een te lage frequentie is oak niet goed omdat 
men dan bepaalde signalen kan gaan missen. 

Het evaluatiesysteem 
Het vierde deelsysteem van het informatiesysteem is het evaluatiesysteem , zie figuur 4.2 . Hier 
kunnen de managers en medewerkers zelf bepalen hoe zij presteren ten opzichte van 
historische gegevens, ten opzichte van de normen die gehaald moeten warden en ten opzichte 
van de doelen. De normen en doelen komen uit het tactische en het operationele plan . 

Dit evaluatiesysteem heeft twee stromen van uitvoer namelijk een voor de lange termijn en een 
voor de korte termijn. Delange termijn uitvoer is de invoer voor het planningssysteem. Met deze 
invoer kan het planningssysteem de doelen en normen bijstellen . Dekorte termijn uitvoer is de 
invoer van het intervenierendsysteem. 

Met het evaluatiesysteem moet een beoordeling warden gemaakt van de gegevens die met het 
meetsysteem zijn geproduceerd . Een meetwaarde op zich zegt niets tenzij er een wijze is 
waarop beoordeling plaats kan vinden . Beoordeling van een meetwaarde kan in principe op twee 
manieren: Door vergelijking met historische cijfers en door vergelijking met normen [6]. 

Vergelijking met historische cijfers 
Bij vergelijking met historische gegevens kan men onder andere denken aan trend analyses. 
Voordeel van deze methode is dat men eenvoudig kan beoordelen of prestaties beter of slechter 
zijn geworden. Daarnaast kan men met voorspellingsmethodes eenvoudige verwachtingen voor 
de toekomst berekenen . Aan deze methode kleven echter oak een aantal nadelen. Ten eerste 
kan men alleen beoordelen of men in een bepaalde periode beter of slechter is gaan presteren. 
Over het prestatieniveau waarop men zich bevindt zegt het niets. Een ander groat nadeel is dat 
bij veranderingen intern of extern de gegevens uit het verleden waardeloos warden. 

Vergelijking met normen 
Bij vergelijking met normen kan men intern opgestelde en extern opgestelde normen gebruiken. 
Vergelijking met externe normen wordt 'benchmarking' genoemd. Hierbij kan men zich 
vergelijken met naaste concurrenten of met de beste in de markt. Wat oak gedaan wordt is 
bepaalde activiteiten vergelijken met de 'best in class' op een bepaald gebied . Het is dan 
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mogelijk dat men zich vergelijkt met een bedrijf uit een heel andere markt. Bij vergelijkingen met 
een bedrijf uit een andere markt zal de communicatie aanmerkelijk opener zijn maar de waarde 
van het vergelijkingsmateriaal lager. lnterne normen kan men verkrijgen door taak analyses of 
door het analyseren van historische gegevens. De voordelen en nadelen van historische 
gegevens zijn al aan bod gekomen Bij taakanalyse kan men bijvoorbeeld denken aan het, in 
samenwerking met de manager, nagaan wat een dienst zou moeten kosten in plaats van wat het 
heeft gekost. Een combinatie van taakanalyse en analyse van historische gegevens is ook goed 
mogelijk. 

Bij het vaststellen van normen is participatie van de beoordeelden van enorm groot belang 
[11, 12, 13]. Medewerkers zullen immers meer geneigd zijn om aan de standaards te voldoen 
wanneer zij bij het vaststellen van die standaards betrokken zijn geweest, dan wanneer die 
standaards van hogerhand zijn opgelegd . In het kader van de motivatiefactor bij het bepalen van 
standaards dient onderscheid gemaakt te warden tussen perfecte en praktische standaards. 

Perfecte standaards 
Perfecte standaards zijn standaards die alleen gehaald kunnen warden onder ideale 
omstandigheden . Sommige managers menen dat het, doordat ze theoretisch haalbaar zijn, 
werknemers een prikkel geeft om de standaards zo dicht mogelijk te benaderen. Andere 
verschillen hierover van mening. Zij denken dat perfecte standaarden mensen ontmoedigen 
omdat de standaards toch niet gehaald kunnen warden . Bovendien kunnen zulke standaards 
ertoe leiden dat werknemers de standaards nastreven ten koste van andere facetten van het 
werk (v.b. snelheid ten koste van kwaliteit) . 

Praktische standaards 
Praktische standaards zijn zo strak als mogelijk maar warden wel geacht gehaald te warden 
[12, 13]. In deze factoren zitten gebeurtenissen opgenomen zoals machinestoringen, uitval en 
plaspauzes. Het nastreven van praktische standaards houdt medewerkers op hun tenen, zonder 
wonderen van ze te verwachten. De meeste gedragswetenschappers geloven dat praktische 
standaards, meer dan perfecte standaards, aanmoedigen tot een meer positieve houding ten 
opzichte van het werk. 

Hierbij moet opgemerkt warden dat men zeer voorzichtig moet zijn bij het toepassen van 
prestatiebeloning op basis van prestatiemeting [12, 13]. Dit omdat men daarvoor heel zeker moet 
zijn dat men met het meetsysteem alle belangrijke aspecten van de taak meet. Belangrijke 
aspecten die niet gemeten warden zullen naar alle waarschijnlijkheid warden verwaarloosd. 

Het intervenierendsysteem. 
Het vijfde deelsysteem van het informatiesysteem is het intervenierendsysteem, zie figuur 4.2 . 
Dit systeem zou aan moeten geven hoe de verschillende medewerkers kunnen ingrijpen in de 
bedrijfsprocessen. Daar dit per situatie erg verschilt is het niet mogelijk om hier beschrijvingen 
voor te maken van hoe dit zou moeten gebeuren. Mede omdat de medewerkers beter in staat 
zijn om per keer de situatie te overzien en hun beslissingen daar op af te stemmen. 

De uitvoer van dit systeem is correctieve terugkoppeling. Daarnaast blijft er uiteraard altijd een 
gedeelte van de ingrepen ad hoc, dit heeft te maken met onvoorziene gebeurtenissen. 

lngrijpen in geval van een afwijking is niet altijd nodig. lngrijpen heeft alleen zin in de volgende 
gevallen [18] : 

1. lndien de afwijking groot is (absoluut of procentueel). 
2. lndien de afwijking repeterend is. 
3. Als er een trend in de afwijking zit. 
4. Wanneer de kosten / baten analyse positief uitvalt. 
5. Als de afwijkingen be"i"nvloedbaar zijn. 
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Dubbel terugkoppelingssysteem 
In het systeem zitten twee terugkoppelingen [8 ,9) , zie figuur 4.2. Namelijk een evaluatiecyclus en 
een planningscyclus . De evaluatiecyclus is een terugkoppeling van een kwartaal en de 
planningscyclus is een terugkoppeling van een jaar. 

De evaluatiecyclus 
De evaluatiecyclus doet verschillende metingen aan de bedrijfsprocessen. Vervolgens warden 
de verschillende metingen in deze cyclus geevalueerd door het evaluatiesysteem. Het 
evaluatiesysteem evalueert aan de hand van de normen en doelen uit het planningssysteem. De 
discrepanties die hier uit voort komen warden gebruikt in het intervenierendsysteem. Dit 
intervenierendsysteem past de bedrijfsprocessen aan. Waarna het meetsysteem de 
aanpassingen kan volgen of deze al dan niet succesvol zijn . In het kart de verschillende stappen : 
meten, evalueren , ingrijpen en weer meten . Als deze evaluatiecyclus periodiek wordt doorlopen 
is de eerste terugkoppeling een feit. 

De planningscyclus 
De planningscyclus stelt de normen en doelen bij aan de hand van de evaluaties uit de 
evaluatiecyclus. Op deze manier warden de plannen ieder jaar beter afgestemd op de 
bedrijfsprocessen. De wijze waarop de doelen van vorig jaar al dan niet gehaald zijn is informatie 
voor het strategisch plan , het tactisch plan en het operationele plan . In het kart de verschillende 
stappen : meten , evalueren , doelen bijstellen , uitvoeren en weer meten. lndien deze 
planningscyclus periodiek wordt doorlopen is de tweede terugkoppeling een feit. 

4.3. Moeilijkheden op het gebied van informatiesystemen 
Het vraagstuk bij Gamatex met betrekking tot informatiesystemen is zeker niet uniek. Bekend op 
dit gebied is het boek "Relevance lost; the rise and fall of management accounting" van Johnson 
en Kaplan . De kern van hun boodschap heeft in brede kringen weerklank gevonden . In veel 
ondernemingen schiet het interne beheersingssysteem te kart: Het biedt onvoldoende aan het 
management om gezien de huidige dynamische omstandigheden de onderneming onder 
controle te houden [8,9, 10, 11). Tegenwoordig zeggen financiele resultaten niet voldoende meer 
over de gang van zaken binnen een bedrijf. De grootste problemen van traditionele management 
informatiesystemen zijn [19) : 

1. Te veel gericht op kosten van medewerkers, die snel minder belangrijk warden . 
2. Een van de belangrijkste condities voor een standaard kosten systeem is een stabiele 

omgeving . Hiervan is in veel gevallen geen enkele sprake. 
3. Karter wordende dienstlevenscycli betekenen dat standaard kostprijzen een steeds kortere 

tijd relevant zijn. 
4. Standaardkosten vertellen niet alle belangrijke facetten van 'performance', zoals 

bijvoorbeeld klantenthousiasme. 
5. Te veel gericht op kostenverlaging in plaats van kwaliteitsverbetering of klantgerichtheid . 

Om deze problemen het hoofd te bieden hebben onderzoekers verschillende oplossingen 
aangedragen . Sommige hebben het gezocht in het verbeteren van financiele informatie 
[1 ,2,3,4,5) , andere zijn uitgegaan van het principe dat financiele resultaten het gevolg zijn van 
goede bedrijfsvoering [12 , 13). Deze groep heeft zich geconcentreerd op operationele 
indicatoren. De gedachte hierachter is dat wanneer de prestaties van bedrijfsprocessen 
verbeteren , de financiele resultaten vanzelf volgen . Nadeel van alleen 'operational control' is dat 
de financiele gevolgen van acties uit het oog verloren kunnen warden en het rendement 
achterwege blijft . 
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Volgens Kaplan en Norton zou het niet nodig hoeven zijn om te moeten kiezen tussen financiele 
of operationele gegevens [19]. Ze hebben een structuur ontwikkeld waarin beide soorten 
gegevens warden gecombineerd, de zogenaamde 'balanced score card', zie figuur 4.3 . 

Financieel Perspectief 

Mate waarin de 
onderneming financieel 
profijt weet te halen uit .... -

I - haar activiteiten - I j ~ 

Extern Perspectief Intern Perspectief 

Mate waarin de Missie & 
Mate waarin de 

onderneming inspeelt op +- ~ onderneming zijn interne 
marktverwachtingen en 

Strategie 
processen beheerst 

ontwikkelingen 

T , , f lnnovatief Perspectief 

Mate waarin de 
onderneming in staat is 
in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen 

Figuur 4.3. De 'balanced score card' 

Met de 'balanced score card' warden de prestaties van Gamatex aan de hand van 
succesfactoren op vier verschillende perspectieven gemeten. Hierdoor zijn zowel financiele als 
operationele informatie vertegenwoordigd . De nadruk bij dit model ligt op de balans tussen een 
beperkt aantal metingen die tezamen een reflectie zijn van de bedrijfsvisie en de daaraan 
gekoppelde meetbare doelstellingen . 

Succesfactoren en lndicatoren 
De (kritische) succesfactoren zijn volgens Norton en Kaplan kernzaken die van belang zijn voor 
het bedrijf, en vormen samen het strategisch plan. De succesfactoren zijn zaken die aangeven 
wat het bedrijf wil bereiken en niet hoe het bedrijf dit denkt te bereiken . Het geeft in hele globale 
termen weer wat de doelen zijn voor het bedrijf voor de lange termijn . 

De procesindicatoren maken vervolgens meetbaar of de succesfactoren haalbaar zijn en of er 
gedurende de looptijd bijsturing nodig is. De procesindicatoren geven weer of beleid op korte 
termijn succesvol is of niet. Dit wordt gedaan door de uitkomsten van procesindicatoren te 
vergelijken met de normen en doelen die gesteld zijn in het strategisch plan . 

4.4. De persoonlijke kant van informatiesystemen met indicatoren 
Psychologisch verantwoord 

Om beheersingssystemen met indicatoren op een psychologisch verantwoorde manier in te 
voeren moet er goed gekeken warden hoe dat op psychologisch gebied aangepakt dient te 
warden. Ten eerste moet er sprake zijn van een door de medewerkers geaccepteerde 
regelkring, die een geaccepteerde terugkoppeling geeft [11, 12, 13]. Als dit het geval is dan 
moeten er geaccepteerde doelen warden opgezet [11 , 12, 13] Als dan aan deze drie zaken is 
voldaan wordt er gesproken van een motiverend beheersingssysteem. Natuurlijk wordt er dan 
van uitgegaan dat de indicatoren be"fnvloedbaar zijn door de eigenaren . 
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lndien de medewerkers zelf kunnen zien wat ze goed of slecht doen, dan kunnen ze daar zelf 
verbeteringen in aanbrengen zonder dat een manager ze er op hoeft te wijzen . Dit bevordert de 
zelfstandigheid van de medewerkers en creeert zelfsturing (12] . Zelfsturing is een term uit de 
'ProMES'-techniek (PROductivity Measurement and Enhancement System). 'ProMES' is een 
techniek om goed gebruik te maken van de zelfsturing van mensen . Zelfsturing past natuurlijk 
goed binnen de huidige trend van verplatting en ontstaffing van organisaties. Dit om overbodige 
managers uit te sparen en omdat de medewerkers, indien ze het inzicht hebben, vaak zelf het 
beste weten wat er moet gebeuren voor verbetering. 

'Bottum Up' 
Het mag vanuit persoonlijk perspectief duidelijk zijn dat de invoering alleen goed gaat als er aan 
een aantal basis kenmerken wordt voldaan . Als belangrijkste moet het systeem bottum up zijn 
opgezet. De medewerkers moeten kunnen participeren bij het maken van de indicatoren . Verder 
moet er een goede afstemming zijn met het management over wat de doelen van de 
onderneming zijn (12] . 

Beoordeling en Beloning 
De theorie achter de 'high performance cycle' stelt dat met doelstelling , terugkoppeling en 
waardering goede resultaten te behalen zijn . Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om goede resultaten te behalen. Zo moet de terugkoppeling wel 
geaccepteerd zijn en moeten de medewerkers invloed hebben . Een ander belangrijk aspect is 
de integratie van de beoordeling en de mogelijke beloning in de terugkoppeling . Het is van 
eminent belang dat beheersingssystemen ook gebruikt worden bij 
prestatiebeoordelingsgesprekken van de medewerkers en managers. Want als de beoordeelde 
streeft naar goede indicatoren maar een slecht gesprek heeft omdat zijn manager andere criteria 
hanteert is het beheersingssysteem voortaan kansloos. Een werknemer zal dan namelijk niet 
meer streven naar goede scores op indicatoren , maar naar goede prestaties op de criteria die 
zijn manager hanteert. Er moet een directe koppeling zijn tussen de prestatieindicatoren en 
beoordeling , anders hebben de prestatieindicatoren geen mogelijkheid van bestaan . De 
prestatieindicatoren zeggen dan de medewerker waarop hij uiteindelijk zal worden beoordeelt en 
waarvoor hij beloond zal word en (11 , 12, 13]. 

'What you measure .. .... ' 
Als er goed omgegaan wordt met de mens achter de verschillende indicatoren kan er door 
doelstelling , terugkoppeling en waardering grote vorderingen geboekt worden op allerlei 
gebieden (11 , 12, 13, 18]. Dit komt alleen al omdat de medewerkers duidelijk voor ogen hebben 
wat nu wel en niet gewenst is binnen de onderneming . Bij het kiezen van de indicatoren moet er 
wel altijd opgelet worden, want als de verkeerde prestatieindicatoren worden gekozen kan de 
zelfsturing de ondernemingsdoelen tegen werken . Er moet dus onthouden worden: 'What you 
measure is what you get' (18]. 

Twee methoden 
Vanuit de psychologie bekeken zijn er twee manieren van aanpak mogelijk die ongeveer de 
zelfde doelen nastreven . 

'ProMES'-techniek 
Met behulp van de 'ProMES'-techniek wordt er gezocht naar verantwoordelijkheidsgebieden . 
Deze verantwoordel ijkheidsgebieden worden omschreven met behulp van prestatieindicatoren. 
Voor deze prestatieindicatoren worden vervolgens prestatiewaarderingscurven opgezet. Tot slot 
worden terugkoppelingsrapporten ontwikkeld . Dit is in het kort de aanpak van de 
'ProMES'-techniek. Deze techniek maakt gebruik van elementen uit de 'high performance cycle' . 
De procedure kan op een aantal niveaus in een onderneming worden toegepast. Na invoering 
kunnen voor medewerkers met de capaciteit daartoe de verantwoordelijkheden worden 
uitgebreid . Dit kan gedaan worden door meer prestatieindicatoren op te nemen in de set die 
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medewerkers hebben. Hierbij moet uiteraard ook de bevoegdheid warden uitgebreid en de 
middelen moeten ter beschikking warden geteld. 

Sociotechnologische organisatie analyse techniek 
In de sociotechniek wordt er gekeken naar de interpersoonlijke relaties. Deze interpersoonlijke 
relaties warden als belangrijkste eigenschap beschouwd van een organisatie en de 
betrokkenheid van medewerkers daarin. Op microniveau tracht de techniek de organisatie op 
een dusdanige manier in te richten dat zo veel mogelijk interpersoonlijke relatie binnen de 
autonome teams vallen. Deze autonome teams zijn zes tot twaalf man groot. Op macroniveau 
beschouwt deze techniek de autonome teams als eenheden. Vervolgens tracht deze techniek de 
eenheden op een zinnige manier aan elkaar te knopen zodat het werk soepel langs de 
verschillende eenheden verloopt. In het kort streeft de techniek naar veel interpersoonlijke 
relaties binnen het team en naar zo min mogelijk relaties en afhankelijkheid tussen de teams. 

Het eindresultaat van beide methoden is vanuit psychologisch perspectief gezien nagenoeg 
hetzelfde. De medewerkers hebben duidelijk voor ogen wat prioriteit heeft, zijn gemotiveerd en 
betrokken, hebben invloed op de resultaten en kunnen zelfstandig werken. Kortom beide 
methoden kunnen succesvol zijn en een betrokken medewerker als resultaat hebben. Vanuit 
psychologisch perspectief mag er dan geen verschil zijn, vanuit organisatorisch perspectief zijn 
er zeker verschillen te onderkennen. De sociotechnologische organisatie analyse techniek tracht 
zoveel eenvoud in de organisatie te scheppen dat er duidelijkheid komt voor de medewerkers. 
De 'ProMES' techniek gaat uit van een organisatie en tracht binnen die organisatievorm 
duidelijkheid te scheppen door goede terugkoppeling van informatie. Het 'ProMES'-systeem en 
de sociotechnologische organisatie analyse techniek kunnen elkaar prima aanvullen . lndien 
eerst de organisatie met behulp van sociotechnologische organisatie analyse techniek wordt 
vereenvoudigd (eerste deelproject van het grote moderniseringsproject). Om vervolgens de 
onderdelen te beheersen met behulp van 'ProMES' achtige systemen die nu veel eenvoudiger 
en onafhankelijker zijn (tweede deelproject van het grote moderniseringsproject). 

4 .5. Eisen voortkomend uit de theorie 
Omdat de oorzaken van de symptomen buiten de invloedssfeer van Gamatex liggen kunnen de 
knelpunten niet warden weggenomen . Daarom moet de oplossing niet gezocht warden in het 
wegnemen van de onderliggende oorzaken, maar in het elimineren van de negatieve invloed 
van de oorzaken . Het elimineren van de negatieve invloeden kan warden gerealiseerd door 
ervoor te zorgen dat het nieuwe informatiesysteem aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan biedt het systeem een duurzame oplossing voor 
de huidige problemen en is het probleem opgelost. De voorwaarden, waar het verbeterde 
informatiesysteem bij Gamatex aan moet gaan voldoen, luiden als volgt: 

Een dynamisch informatiesysteem 
Het informatiesysteem moet een dynamisch systeem zijn (19] . Aan deze eis liggen een aantal 
oorzaken ten grondslag. 

Ten eerste de omgeving van de onderneming. Een van de oorzaken van de problemen van het 
huidige informatiesysteem is dat het is opgezet voor de besturing in een stabiele omgeving. Door 
de veranderende markt in het algemeen is er van zo'n stabiele omgeving geen sprake meer. 
Doordat de omgeving verandert, veranderen ook de informatiebehoeften van het management. 
Om relevante informatie te blijven leveren zal het nieuwe systeem in moeten spelen op deze 
veranderingen en zal zelf dus ook in staat moeten zijn te veranderen. Ook interne veranderingen 
kunnen hier aan ten grondslag liggen. Het systeem moet bijvoorbeeld niet geent zijn op 
afdelingen, omdat die gaan veranderen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling om verbeteringen te bewerkstelligen voor de elementen die 
gemeten warden. Wanneer dit gebeurt zullen de prioriteiten anders komen te liggen en er andere 
elementen zijn die men wil gaan verbeteren. Het is dan zinvoller deze elementen te gaan meten 
dan de oude elementen te blijven meten. Daarom moet het systeem dus dynamisch van aard 

Pagina 42 



---lB:IGAMATEX 

zijn . Het informatiesysteem moet modulair en flexibel zijn om met de veranderingen van 
Gamatex mee te kunnen groeien . 

Objectiviteit en Bei·nvloedbaarheid 
De prestatieindicatoren moeten voor de medewerkers duidelijke liefst objectieve informatie 
bieden over zaken waar ze invloed op hebben [11, 12, 13). Verder moet er duidelijk zijn hoe er 
invloed uitgeoefend kan warden . lndien de informatie objectief is dan is er geen ruimte voor 
verschillende interpretaties . Dit verkort de discussies over de interpretatie van de informatie 
waardoor er sneller overgegaan kan warden op het zoeken naar verbeteringen. lndien de 
informatie niet gaat over zaken waar de medewerkers invloed op hebben dan leidt dit tot 
frustratie . Ook gebrek aan inzicht in de mogelijkheden die een medewerker heeft om invloed uit 
te oefenen leidt tot frustratie. Tot slot moeten prestatieindicatoren doelen krijgen . Deze doelen 
moeten echter wel haalbaar zijn maar toch een uitdaging vormen voor de medewerkers. 

Niet alleen financieel 
Niet alleen financiele grootheden moeten gemeten worden [18 , 19). Er is al eerder aan de orde 
gekomen dat vandaag de dag zaken als: kwaliteit, innovatie, snelheid en servicegraad even 
belangrijk zijn geworden als de prijs . Dit betekent dat ook aan die aspecten aandacht moet 
warden besteed om verbeteringen te bewerkstelligen . Financiele informatie alleen voldoet niet 
meer. Ook niet financiele factoren moeten bewaakt warden. 

Open systeem 
Het systeem moet een open systeem zijn [18, 19]. Dit wil zeggen dater niet louter intern gekeken 
moet warden . Er moeten dus ook zaken gemeten worden die op extern gebied liggen. De 
afnemers, de overheid en andere externe relaties stellen steeds hogere eisen. Door deze hogere 
eisen , die vandaag de dag aan ondernemingen warden gesteld , is het niet voldoende om alleen 
intern te kijken hoe er gepresteerd wordt. Het is van groot belang dat de prestaties van de 
onderneming gerelateerd warden aan de prestaties van de concurrenten en de wensen van de 
klanten , de overheid en andere externe relaties. 

Gericht op de gebruiker 
Het systeem moet voldoende gericht zijn op de gebruikers van de informatie [13) . Het 
informatiesysteem moet 'monitoren' of de strategische doelstellingen gehaald warden en of deze 
juist bepaald zijn. Aangezien de strategische doelstellingen bij Gamatex bepaald warden door 
het managementteam, moet het managementteam van informatie warden voorzien over deze 
doelstellingen . De medewerkers moeten warden voorzien van informatie over hun werk, het 
moet informatie zijn waar zij iets mee kunnen . 

Compacte informatie 
De indicatoren moeten zo compact mogelijk weergeven wat de situatie is waarin Gamatex zich 
bevindt [1 ,2,3,4,5, 12]. Er moeten geen verdere handelingen noodzakelijk zijn om de informatie 
toe te passen anders is er nog sprake van gegevens. 

Geaccepteerde terugkoppeling 
Er moet gestreefd worden naar duidelijkheid en inzichtelijkheid . Het moet in een vorm die 
geaccepteerde terugkoppeling geeft aan de medewerkers [12 , 13). De medewerkers moeten zich 
hier in kunnen vinden en de acties die zij ondernemen moeten terug te vinden zijn in de liefst 
grafische terugkoppeling . lndien de terugkoppeling niet geaccepteerd is dan geeft dit 
onoverkomelijke problemen. 
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5. Ontwerp van de informatiesysteemstructuur 

5.1 . Het procesontwerp 
De bedrijfskunde opleiding aan de technische universiteit is ontwerp gericht en niet alleen 
onderzoek gericht. Daarom is het eindproduct van een afstudeerproject een ontwerp. Een 
bedrijfskundig ontwerp bestaat altijd uit drie delen , namelijk; een procesontwerp, een 
objectontwerp en een realisatieontwerp. Het maken van de ontwerpen geschiedt in die volgorde 
met een overlap tussen de verschillende ontwerpen . Het procesontwerp is het eerste ontwerp 
van de afstudeerder. Dit ontwerp is een plan van aanpak voor de afstudeerder zelf. Het is een 
tijdsplanning en een methode die gevolgd gaat warden tijdens het project. Het is met dit ontwerp 
eenvoudig om de voortgan~J van het project goed in de gaten te houden . 

Dit procesontwerp is opgenomen als interne bijlage nummer een . 

5.2. Eerdere pogin~~en voor prestatieindicatoren 
Gamatex heeft reeds een aantal inspanningen verricht op het gebied van informatievoorziening 
voor beheersing van de bedrijfsprocessen . Deze inspanningen namen steeds slechts een 
element uit het 'management control'-model op basis van een cybernetische structuur (zie figuur 
4.2.) . 

Prestatieindicatoren 
Gamatex heeft al een aantal keer getracht om prestatieindicatoren op te zetten . Een van die 
pogingen is het grafisch maandrapport. Hierin staat grafisch weergegeven wat onder andere de 
ontvangen hoeveelheden product zijn geweest en wat de kosten op verschillende afdelingen zijn 
geweest over de afgelopen maanden. Dit rapport is de laatste maanden echter niet meer 
uitgekomen. Mogelijk omdat het veel inspanning vraagt dit rapport te produceren of omdat er 
geen werkelijk ge"fnteresseerde abonnees meer zijn. 

Verder zijn er een tijd terug prestatieindicatoren opgesteld voor de doorlooptijd voor trucks, 
containers en wagons. Omdat er niemand meer is die om de uitkomsten vraagt is er ook 
niemand meer die de cijfers uit de computer haalt. Terwijl de medewerkers de gegevens nog 
steeds in het computersysteem invoeren . 

Ook zijn er indicatoren geweest voor het aantal fouten in werkorders . Deze indicatoren warden al 
lang niet meer geproduceerd omdat niemand ze bekijkt. De data voor de indicator wordt nog 
steeds in het computersysteem gezet maar er is niemand meer die wat met de data doet. 

Tot slot zijn er prestatieindicatoren opgezet voor het aspect veiligheid . Deze prestatieindicatoren 
zijn echter opgezet om een gevoel dat heerste bij de managers te bevestigen. Normaal 
gesproken warden indicatoren opgezet om te dienen als stuurinstrument of op zijn minst als 
'verklikkerlichtje'. Niet als bevestiging dat de kalf al verdronken is om er zeker van te zijn dat de 
put niet voor niets gedempt wordt. 

Waarom zijn vorige pogingen niet succesvol geweest 
Groter systeem en spelregels 

De vorige inspanningen zijn leerzaam geweest maar zijn weinig succesvol geweest. Dit komt om 
een tweetal redenen. Ten eerste omdat de prestatieindicatoren niet ingebed waren in een grater 
systeem dat zin geeft aan de metingen; een grater systeem dat oak evalueert aan de hand van 
gestelde doelen die voortkomen uit het strategisch plan . Een systeem dat ook ingrijpt aan de 
hand van discrepanties die voortkomen uit evaluaties, zie figuur 4 .2. Een voorbeeld van een 
groter systeem is een 'management control'-systeem met daarin een management 
informatiesysteem. Dit systeem koppelt tevens strategische plannen en evaluaties van personen 
aan elkaar. De tweede reden waarom vorige inspanningen niet succesvol zijn geweest zijn de 
spelregels. Bij het opstellen van prestatieindicatoren voor de evaluatie van beleid en personen 
moeten een aantal spelregels in acht warden gehouden . Dit zijn spelregels zoals geaccepteerd , 
participatie , be·fnvloedbaar, haalbaar en uitdagend (zie paragraaf 4.4 .) . Gamatex heeft zich te 
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weinig aan deze spelregels gehouden om de eerdere pogingen om prestatieindicatoren op te 
zetten succesvol te laten zijn. 

Veel inspanning 
De vorige prestatieindicatoren zijn ook niet naar wens verlopen omdat het veel inspanning kost 
om prestatieindicatoren blijvend te meten. Er is nu echter een computersysteem dat enorm veel 
gegevens bevat. Het computersysteem wordt dagelijks gevoed met enorm veel nieuwe 
gegevens. Er is echter niemand die met deze gegevens iets doet. Met de belasting van de 
verschillende medewerkers om de prestatieindicatoren te meten zal het enorm meevallen omdat 
bijna alles uit de computer gehaald kan warden. Rapporten kunnen met behulp van 'queries' met 
een druk op de knop van de computer gemaakt warden. 

Computersysteem 
Er zitten echter zo veel gegevens in het computersysteem dat het niet verstandig is om uit het 
computersysteem gegevens te halen alvorens te bedenken wat belangrijk is om te weten . Het is 
belangrijk om eerst te bedenken wat Gamatex wil weten en in de gaten houden , om dit 
vervolgens uit het computersysteem te halen. Als Gamatex zinniger door een volgende 
automatiseringsronde wil komen moet Gamatex zeer goed weten wat ze wil weten en niet aan 
IT-deskundigen overlaten wat Gamatex zou moeten willen weten. 

Passieve houding 
Binnen Gamatex was jarenlang de instelling : "Niet repareren als het niet stuk is." Of in andere 
bewoording : "Geen problemen zoeken als ze zich niet openbaren ." Dit is voor een bedrijf in de 
pioniersfase een goede instelling om problemen snel te lijf te kunnen als deze zich de kop op 
steken . Gamatex bestaat nu echter de nodige jaren en zal moeten trachten te komen tot een 
organisatie die problemen tracht te voorkomen in plaats van problemen tracht op te lossen. 

Het management uit de beginjaren heeft bij de medewerkers een passieve houding veroorzaakt 
die weinig eigen initiatief toelaat omdat de baas verteld hoe het moet. Een autoritaire instelling 
kan in beginjaren handig zijn om veranderingen snel door te voeren en de zaak op de rails te 
krijgen. Een autoritaire besturing (dicterend) valt echter niet lang volte houden omdat het geen 
gebruik maakt van de mentale en sociale capaciteit van de medewerkers. De medewerkers 
weten vaak zelf het beste wat goed en slecht is. De medewerkers moeten de ruimte krijgen om 
zich zelf te ontwikkelen en problemen op te lossen . 

Nieuwe cultuur 
Gamatex zal daarom naar een cultuur moeten streven die medewerkers binnen hun 
verantwoordelijkheid alle ruimte laat om problemen naar eigen inzicht op te lossen. De leiding 
moet daarbij de processen sturen door middel van een geaccepteerde terugkoppeling en 
evaluatie aan de hand van geaccepteerde doelen. De leiding moet niet de afzonderlijke 
activiteiten sturen maar moet de medewerkers binnen hun verantwoording vrijlaten in hun 
handellen. De leiding moet de medewerkers ondersteunen, trainen en opleiden zodat de 
medewerkers hun dagelijkse taken goed kunnen doen . De processen moeten beheerst warden 
door middel van een geaccepteerde terugkoppeling (een cybernetische 'management 
control'-structuur). Binnen de processen moet de leiding echter niet sturen, slechts ondersteunen 
('management control' door middel van het sociale mechanisme). 

Prestatieindicatoren 
lndien Gamatex de medewerkers zelfstandiger wil laten werken zal Gamatex zijn medewerkers 
moderner moeten sturen. Een voor de hand liggende oplossing is door middel van 
prestatieindicatoren . Deze prestatieindicatoren moeten echter wel in verband staan met de 
strategische doelen van Gamatex. De oude prestatieindicatoren waren niet ingebed in een 
groter systeem dat zin geeft aan prestatieindicatoren. Het grotere systeem geeft zin door 
middel van structurele evaluatie van prestatieindicatoren aan de hand van de 
bedrijfsdoelen. Waarna wordt ingegrepen in de bedrijfsprocessen op basis van de 
discrepanties die uit de evaluatie van prestatieindicatoren naar voren zijn gekomen (zie 
figuur 4.2) . 
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5.3. Uitwerking van de structuur 
Object ontwerp 

Het objectontwerp is het tweede ontwerp van de afstudeerder. Dit ontwerp is een beschrijving 
van de uiteindelijke situatie waarin de organisatie zich moet bevinden als het ontwerp is 
ingevoerd . Dit objectontwerp is geschreven in de vorm van een handboek. 

Dit handboek is een beschrijving van hoe het informatiesysteem er na volledige invoering uit 
moet zien volgens de visie van de student. Bij de invoering van het informatiesysteem moet 
Gamatex beginnen met een leeg handboek. Dit handboek moet met de opbouw van het 
informatiesysteem meegroeien tot een volledig handboek. Hierbij moet het handboek van de 
student als richtlijn dienen. 

Het handboek is ruw te vergelijken met een handboek voor een kwaliteitszorgsysteem of een 
milieuzorgsysteem. Het handboek bestaat uit een hoofdgedeelte en een elftal bijlagen. Het 
hoofdgedeelte legt aan nieuwe medewerkers (in de eerste plaats en eerste instantie managers) 
uit hoe Gamatex omgaat met informatie voor de beheersing van Gamatex. In de bijlagen worden 
verschillende zaken uitgediept en geregistreerd . 

Dit objectontwerp is opgenomen als externe bijlage. 

De basis van het informatiesysteem 
Het informatiesysteem van Gamatex heeft als basis het 'management control'-model (zie figuur 
4.2 .). Na verschillende gesprekken met managers is duidelijk geworden dat een model als dit de 
negatieve invloed van de oorzaken weg zal nemen. Het model is echter niet meer dan een 
plaatje. Het model is een schematische weergave van zaken . Een probleem dat zich vervolgens 
voordoet is de vraag hoe dit model praktisch uitvoerbaar gemaakt moet worden . 

Huidige elementen 
Bij het ontwerpen van de structuur voor het informatiesysteem wordt getracht zo veel mogelijk 
gebruik te maken van de binnen Gamatex reeds aanwezige elementen voor een 
informatiesysteem. Dit wordt in de eerste plaats gedaan om de verdere invoering te 
vereenvoudigen en om een start snel succesvol te laten zijn . Verder laat dit aan de managers en 
de medewerkers zien dat Gamatex zeer goed werk verzet. Gamatex heeft alleen een klein zetje 
nodig in de richting van integratie van de verschillende elementen van een informatiesysteem. 
Tot slot vergt het aanpassen en integreren van huidige elementen minder inspanning en minder 
middelen dan het opnieuw uitvinden van het wiel. Er moet uiteraard wel goed opgelet worden dat 
er niet te veel concessies gedaan worden aan de manier waarop de verschillende elementen 
moeten passen binnen het informatiesysteem. 

Succesfactoren 
Omdat het 'management control'-model nog lang niet voldoet aan alle eisen die gesteld zijn aan 
het ontwerp moet het model worden uitgebreid . Om een stap in de richting van praktische 
toepasbaarheid te maken wordt er gebruik gemaakt van (kritische) succesfactoren . Deze 
succesfactoren geven kernachtig weer wat voor Gamatex de belangrijkste elementen zijn die 
beheerst moeten warden. De succesfactoren zijn zaken van een hoog abstract gehalte . 
Voorbeelden voor Gamatex zijn : veiligheid van processen , financieel rendement en kwaliteit van 
processen. 

'Balanced score card' 
Omdat het risico groot is dat er delen van de beheersing onderbelicht blijven wordt gebruik 
gemaakt van de 'Balanced score card' uit het werk van Kaplan en Norton (zie figuur 4.3.) . Dit 
model geeft een indeling van de succesfactoren in vier verschillende perspectieven . Namelijk; 
financieel perspectief, extern perspectief, intern perspectief en innovatief perspectief. Het geeft 
weer dat op verschillende gebieden goed gescoord moet worden om als bedrijf succesvol te 
kunnen zijn . 
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Deze technieken zijn samen verwerkt tot een nieuw model. Dit model is in persoonlijke 
gesprekken voorgelegd aan de managers van Gamatex voor het verkrijgen van kritiek . Daarna 
volgde een voordracht voor het managementteam over de het uitgewerkte model als basis voor 
het informatiesysteem. Na deze gesprekken en de voordracht bleek het model nog niet aan alle 
eisen te voldoen die er aan gesteld warden . De overgebleven eisen zijn toen in het model 
verwerkt. Dit heeft geleid tot het uiteindelijke model voor de structuur van het informatiesysteem 
van Gamatex, zie figuur 5.1. 
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Figuur 5. 1. Model van de structuur van het informatiesysteem van Gamatex 

De elementen van het informatiesysteem 
Het grootste probleem is de koppeling tussen strategie en de bedrijfsprocessen. Het is 
bijvoorbeeld voor de medewerkers op de laadstations erg moeilijk om in te zien wat hun invloed 
op de 'ROCE' is. Daarom gebeurt dit in het model voor het informatiesysteem van Gamatex in 
verschillende stappen namelijk; missie , strategie , succesfactoren , factoren , procesindicatoren en 
dan komen we aan bij de bedrijfsprocessen . Vervolgens komen nog de stappen teamindicatoren 
en persoonsindicatoren . 
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Missie 
De missie is het fundament van de organisatie Gamatex en staat daarom helemaal onderaan het 
model. De tekst die een weergave is van de missie geeft de waarden en normen weer die binnen 
Gamatex leven . De missie wordt weergegeven in een stuk tekst van hooguit een kantje 
genaamd de 'mission statement' . De 'mission statement' opent met een regel die op de meest 
kernachtige wijze de intentie van Gamatex weergeeft. 

Strategie 
De missie wordt verder uitgewerkt in de strategie. De strategie geeft de richting aan die Gamatex 
op wil om de intentie uit de missie waar te maken en na te leven . De strategie geeft heel in het 
kart en in algemene termen weer wat belangrijk is om na te streven. Dit zijn zeker geen zaken 
die van korte duur zijn of die projectmatig van aard zijn. Deze zaken moeten vele jaren mee 
kunnen en grotendeels onafhankelijk zijn van vele gebeurtenissen binnen en buiten Gamatex. 

De strategie wordt belicht vanuit vier perspectieven . Deze vier perspectieven zijn financieel 
perspectief, extern perspectief, intern perspectief en innovatief perspectief. Dit wordt gedaan om 
meer structuur aan de uitwerking van de strategie te geven, volgens de inzichten van de 
'Balanced score card' (zie figuur 4.3.). Dit model geeft het overzicht weer dat op meerdere 
gebieden goed gescoord moet warden om als onderneming te kunnen overleven. Het financiele 
perspectief is alleen gunstig als het op twee gebieden goed gedaan wordt namelijk extern en 
intern. Echter als het nu goed gaat en het bedrijf verandert niet dan gaat het over vijf jaar niet 
goed meer. De onderneming moet mee met de tijd om het goed te blijven doen . Daarom moet er 
op extern en intern gebied steeds aan innovatie gedaan warden. lndien de strategie met behulp 
van dit model gemaakt wordt is de kans veel kleiner dater belangrijke gebieden onderbelicht 
blijven. 

Succesfactoren (wat wil ik) 
De strategie wordt verder uitgewerkt in de succesfactoren . Deze succesfactoren beschrijven in 
clusters , van hooguit vier, de verschillende perspectieven van de strategie. De richting die de 
strategie op een bepaald perspectief weergeeft wordt volledig door het cluster succesfactoren op 
een kernachtig wijze samengevat. Voorbeelden voor Gamatex zijn: veiligheid van processen , 
financieel rendement en kwaliteit van processen . 

De succesfactoren geven de verschillende deelgebieden aan die Gamatex wil behouden of 
verbeteren . De succesfactoren zijn van blijvende aard, ze zijn dus niet van projectmatige aard . 
De succesfactoren beantwoorden de vraag wat wil Gamatex bereiken of behouden . De 
succesfactoren staan op volgorde van prioriteit. 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex met daarin het managementteam op een 
perspectief goed scoort, moet er naar het bijbehorende cluster van succesfactoren gekeken 
warden. Als het merendeel van dat cluster goed scoort, dan scoort Gamatex op dat perspectief 
voldoende. Er moet dan wel rekening gehouden warden met de prioriteit van de verschillende 
succesfactoren. Hoe lager de prioriteit hoe lager de invloed op het resultaat. 

Factoren (hoe doe ik dat) 
Hier wordt aangegeven hoe Gamatex den kt te kunnen scoren op de verschillende 
succesfactoren . De vraag hoe Gamatex nu moet presteren om op een succesfactor voldoende 
te scoren wordt weergegeven door het cluster van factoren die de succesfactor beschrijft. Dit 
mogen allerlei zaken zijn , zowel van blijvende als van projectmatige aard (ook wel bewakend en 
bouwend genoemd) . Deze clusters beschrijven ieder volledig een succesfactor. Voorbeelden 
voor Gamatex voor de succesfactor veiligheid van processen zijn: metingen veiligheid , 7 op 7 
veiligheidssensibilisatie en veiligheidsopleiding. 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex op een succesfactor goed scoort, moet er naar 
het bijbehorende cluster van factoren gekeken warden. Als het merendeel van dat cluster goed 
scoort, dan scoort de succesfactor voldoende . De missie, de succesfactoren en de factoren 
vormen samen met hun verantwoording het strategisch plan . 
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Procesindicatoren (wat moet ik meten) 
Gamatex is onderverdeeld in bedrijfsprocessen. Deze bedrijfsprocessen kunnen blijvend of 
projectmatig van aard zijn . Om een goed inzicht in de prestaties van die bedrijfsprocessen te 
verkrijgen, zijn er van allerlei aspecten van die bedrijfsprocessen een of meerdere 
procesindicatoren . Deze procesindicatoren zijn structurele en periodieke metingen van liefst 
objectieve zaken . ledere cluster van procesindicatoren beslaat volledig een factor. Voorbeelden 
voor Gamatex voor de factor veiligheidsmetingen zijn : aantal ongevallen met werkverlet en 
frequentiegraad ongevallen . 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex op een factor goed scoort , moet er naar het 
bijbehorende cluster van procesindicatoren gekeken warden. Als het merendeel van dat cluster 
goed scoort dan scoort de factor voldoende. Er zijn ook factoren die projectmatig van aard zijn , 
deze factoren warden ook gemeten met procesindicatoren . Na afloop van het project kan de 
factor met zijn prestatieindicatoren warden verwijderd. De procesindicatoren met hun normen en 
doelen vormen samen met hun verantwoording de bedrijfsdoelen (gangbaar spraakgebruik 
binnen Gamatex voor tactisch plan) . 

Teamindicatoren en Persoonsindicatoren 
Binnen de bedrijfsprocessen werken de teams, binnen deze teams werken de medewerkers. De 
teams gebruiken teamindicatoren en warden ook geevalueerd op deze teamindicatoren . Deze 
teamindicatoren zijn uitwerkingen van de procesindicatoren . De verschillende clusters van 
teamindicatoren beschrijven ieder volledig een procesindicator. Bij het uitwerken van de 
procesindicatoren naar teamindicatoren zijn de teamleden of op zijn minst de 
teamvertegenwoordiger betrokken . Fictieve voorbeelden voor Gamatex voor de factor 
veiligheidsmetingen zijn : aantal ongevallen met werkverlet bij 'drumming' en frequentiegraad 
ongevallen bij 'drumming'. 

De medewerkers binnen de teams gebruiken persoonsindicatoren en warden ook geevalueerd 
op deze persoonsindicatoren . Deze persoonsindicatoren zijn uitwerkingen van de 
teamindicatoren . De verschillende clusters van persoonsindicatoren beschrijven ieder volledig 
een teamindicator. Bij het uitwerken van de teamindicatoren naar persoonsindicatoren zijn de 
personen in kwestie betrokken. De teamindicatoren en persoonsindicatoren met hun normen en 
doelen vormen samen met hun verantwoording de operationele doelen (gangbaar spraakgebruik 
binnen Gamatex voor operationeel plan). 

Evaluatiesysteem en lntervenierendsysteem 
Het evaluatiesysteem evalueert de prestaties van de verschillende bedrijfsprocessen , teams en 
personen aan de hand van de normen en doelen uit de bedrijfsdoelen en de operationele 
doelen. Het intervenierendsysteem probeert de gevonden discrepanties tussen prestaties en 
normen en doelen weg te werken door verschillende acties te ondernemen . 

De evaluatie bekijkt of de prestatieindicatoren scoren volgens de normen uit de bedrijfsdoelen en 
operationele doelen en of de doelen uit deze plannen gehaald zullen gaan warden. Als dit niet 
het geval is dan wordt dit gerapporteerd in het kwartaalrapport samen met de mogelijke reden 
waardoor dit komt. Verder wordt er in het kwartaalrapport beschreven hoe er actie ondernomen 
gaat warden om de processen weer op peil te brengen. lndien er al actie ondernomen is wordt er 
beschreven wat de voortgang hiervan is. lndien teamindicatoren of persoonsindicatoren niet 
volgens plan scoren dan wordt er altijd met de personen in kwestie bekeken wat de beste 
oplossing is voor het probleem. De teams en personen warden niet afgerekend op de 
prestatieindicatoren maar warden geholpen bij het vinden van oplossingen voor de mogelijke 
discrepanties. 

De relaties tussen de elementen van het informatiesysteem 
Het belang van de verschillende elementen van het informatiesysteem zijn misschien duideiijk. 
Echter samen vormen de elementen pas het informatiesysteem. De elementen op zich zijn 
tamelijk waardeloos. lndien bij het opzetten slechts met een of enkele elementen wordt 
begonnen dan is de kans groat dat weer dezelfde fout wordt begaan . Gamatex heeft reeds 
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eerder deze fout begaan met het maken van prestatieindicatoren. Namelijk dat de elementen los 
van elkaar staan en geen onderdeel uitmaken van een grater geheel dat zin geeft aan metingen. 
Het is zinloos om informatie te verzamelen om er vervolgens niets mee te doen. Gamatex gaat 
eerst de bedrijfsprocessen vereenvoudigen daarna moet Gamatex werken aan een integraal 
informatie systeem . Na de invoering van het informatiesysteem gaat Gamatex de afzonderlijke 
autonome bedrijfsprocessen verder moderniseren en automatiseren. 

5.4 . Werking van de structuur 
Uitvoering van het informatiesysteem 

De volgende vraag die beantwoordt moet warden is hoe dit informatiesysteem nu georganiseerd 
moet warden en welke taken verricht moeten warden om het informatiesysteem te laten werken. 
Omdat er in het informatiesysteem twee terugkoppelingen zitten, namelijk een van een kwartaal 
en een van een jaar, is de basis voor de uitvoering ook in twee delen , namelijk de 
planningscyclus en de evaluatiecyclus. 

Om de structuur te laten werken zullen er verschillende activiteiten uitgevoerd moeten warden . 
Deze activiteiten zijn georganiseerd in twee verschillende cycli die ieder een terugkoppeling 
maken . In deze structuur zitten twee cycli namelijk de planningscyclus en de evaluatiecyclus. 
Deze cycli moeten periodiek warden doorlopen om een terugkoppeling te verkrijgen. 

De Planningscyclus 
Voor de duidelijkheid wordt de planningscyclus grafisch weergegeven in figuur 5.2. In figuur 5.1 . 
staat dezelfde planningscyclus afgebeeld als onderdeel van het integrale informatiesysteem. De 
hokjes stellen de taken voor die jaarlijks gedaan moeten warden . De pijlen stellen de volgorde 
voor waarin de verschillende taken gedaan moeten warden . Van iedere taak is een procedure 
gemaakt die terug te vinden is in Bijlage een van het handboek informatiesysteem Gamatex. 

Algemene systeem herziening 

Strategie herzien ing 

Succesfactoren herzien ing 

Factoren herziening 

Procesindicatoren herziening 

Teamindicatoren herziening 

Persoonsindicatoren herziening 

Figuur 5. 2. De planningscyclus 

Taak 1. Algemene systeem herziening 
De eerste jaarlijkse taak binnen de planningscyclus is het bekijken of het informatiesysteem nog 
wel voldoet aan de eisen die er aan gesteld warden. Hierbij wordt er gekeken naar de structuur 
van het informatiesysteem en naar de werking van de verschillende onderdelen . lndien zich 
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problemen voordoen moet er een beslissing genomen worden of en hoe deze problemen 
verholpen moeten worden . 

Taak 2. Strategie herziening 
De volgende taak is het herzien van de missie en de strategie van vorig jaar. Er moet bezien 
worden of deze nog steeds voldoen . Dit wordt gedaan door te kijken water vorig jaar is 
gepresteerd op de verschillende delen van de strategie (kwartaalrapporten). Als er te grate 
discrepanties zijn tussen prestaties en strategie, dan moet de strategie en mogelijk de missie 
worden aangepast. 

Taak 3. Succesfactoren herziening 
Vervolgens worden de succesfactoren van vorig jaar herzien en beoordeeld of de prestaties op 
die succesfactoren (kwartaalrapporten) naar wens waren en of de succesfactoren aangepast 
moeten worden . 

Taak 4. Factoren herziening 
Met de hulp van de factoren van vorig jaar en de prestaties op die factoren (kwartaalrapporten) 
worden de nieuwe succesfactoren uitgewerkt. Als dit gedaan is, dan is er een nieuw strategisch 
plan (zie bijlage acht van het handboek informatiesysteem Gamatex 'HIS 88') . 

Taak 5. Procesindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de procesindicatoren en het maken van de normen en 
doelen voor deze procesindicatoren . Dit moet gedaan worden door de factorverantwoordelijken 
samen met de teamvertegenwoordigers. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van : 

1. De normen en doelen van vorig jaar (bedrijfsdoelen van vorig jaar). 
2. De prestaties op de doelen en normen van vorig jaar (kwartaalrapporten en 

Maandrapporten) . 
3. Nulmetingen (prestaties in het verleden reconstrueren uit archieven) . 

De nieuwe normen en doelen vormen samen met hun verantwoording de nieuwe bedrijfsdoelen 
(zie bijlage acht van het handboek informatiesysteem Gamatex) . 

Taak 6. Teamindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de teamindicatoren en het maken van de normen en doelen 
voor deze teamindicatoren . Dit moet gedaan worden door de factorverantwoordelijken en de 
teamvertegenwoordigers. Hierbij moet gebruik warden gemaakt van de prestaties die het jaar 
ervoor geleverd zijn (maandrapporten). Deze normen en doelen vormen samen met hun 
verantwoording de nieuwe operationele doelen. 

Taak 7. Persoonsindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de persoonsindicatoren en het maken van de normen en 
doelen voor de persoonsindicatoren . Dit moet gedaan worden met de personen in kwestie. 
Hierbij moet gebruik warden gemaakt van de prestaties die vorig jaar geleverd zijn 
(maandrapporten). Deze normen en doelen vormen samen met hun verantwoording de nieuwe 
operationele doelen (zie bijlage acht van het handboek informatiesysteem Gamatex) . 

De Evaluatiecyclus 
Voor de duidelijkheid wordt de evaluatiecyclus grafisch weergegeven in figuur 5.3. In figuur 5.1. 
staat dezelfde evaluatiecyclus afgebeeld als onderdeel van het integrale informatiesysteem. De 
hokjes stellen de taken voor die ieder kwartaal gedaan moeten warden . De pijlen stellen de 
volgorde voor waarin de verschillende taken gedaan moeten warden . Van iedere taak is een 
procedure gemaakt die terug te vinden is in Bijlage twee van het handboek informatiesysteem 
Gamatex. 
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Metingen 

Evaluatie procesindicatoren 

Evaluatie teamindicatoren 

Figuur 5. 3. De evaluatiecyclus 

Taak 1. Metingen 
De metingen die iedere maand en kwartaal gedaan moeten warden staan beschreven in de 
procedures van de verschillende prestatieindicatoren (zie bijlagen vijf, zes en zeven van het 
handboek informatiesysteem Gamatex) . De rapportage hiervan staat beschreven in de 
rapportagewerkvoorschriften (zie bijlage acht van het handboek informatiesysteem Gamatex) 

Taak 2. Evaluatie procesindicatoren 
leder kwartaal moeten de verschillende procesindicatoren warden geevalueerd aan de hand van 
de normen en doelen uit de bedrijfsdoelen . Hieruit kunnen discrepanties naar voren komen . Voor 
de discrepanties die geen oorzaak hebben bij de teams kunnen taken drie en vier overgeslagen 
warden. 

Taak 3. Evaluatie teamindicatoren 
Voor de discrepanties die bij de teams liggen moeten de teamindicatoren geevalueerd warden 
aan de hand van de normen en doelen uit de operationele doelen. Voor de discrepanties die 
geen oorzaak hebben bij de personen binnen de teams kan taak vier overgeslagen warden . 

Taak 4. Evaluatie persoonsindicatoren 
Voor de discrepanties die bij de personen liggen moeten de persoonsindicatoren geevalueerd 
warden aan de hand van de normen en doelen uit de operationele doelen. 

Taak 5. lnterventieplanning en Projecten 
De discrepanties die zichtbaar zijn geworden tussen de normen en doelen enerzijds en de 
werkelijke prestaties anderzijds warden gebruikt om de bedrijfsprocessen bij te sturen . De 
discrepanties en de ingrepen ter correctie warden gerapporteerd in het kwartaalrapport. Van de 
lopende projecten ter correctie wordt de voortgang en het effect gerapporteerd in het 
kwartaalrapport . 
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6. Toepassen objectontwerp 

6.1. lnventariseren en opstellen succesfactoren 
Het procesontwerp bestaat grotendeels uit twee deelprojecten . Nadat in voldoende mate het 
eerste deelproject was uitgekristalliseerd kon een begin gemaakt worden met deelproject twee. 
Dit project startte met de invoering van het systeem . 

De eerste stap was de inventarisatie van de meningen en inzichten van de verschillende 
managers en de directeur van Gamatex. Hierbij is gebruik gemaakt van de vraag : "Wat wil ik met 
Gamatex bereiken?" Dit was geen eenvoudige taak omdat de managers door de jaren lange 
training in de dagelijkse praktijk niet goed meer in staat zijn om op een abstracter niveau weer te 
geven wat belangrijke succesfactoren zijn voor Gamatex als geheel of voor de managers 
specifiek. Na de inventarisatie is een lijst gemaakt met kandidaat succesfactoren waaruit de 
managers weer mochten kiezen en hun lijst opstellen op volgorde die zij van belang achten. 
Deze lijsten zijn naast elkaar gelegd en door middel van statistische technieken samengevoegd 
tot een lijst van tien succesfactoren . 

De lijst met tien succesfactoren luidt als volgt: 

1. Veiligheid van de processen. 
2. Financieel rendement. 
3. Financiele verplichtingen. 
4. Klantenthousiasme. 
5. Kwaliteit van de processen . 
6. Financiele activiteit van de processen. 
7. Betrokkenheid & Creativiteit. 
8. lnnovatie van de processen . 
9. Beheer externe relaties . 

10. Milieu beheersing . 

Deze succesfactoren zijn in het handboek informatiesysteem Gamatex op genomen in bijlage 
drie. 

Deze lijst met succesfactoren staat voor het jaar 1998 op volgorde van prioriteit. Deze lijst mag 
door de jaren heen niet te sterk veranderen . Het is de bedoeling dater prioriteiten verschoven 
word en en dat succesfactoren af zullen vallen en anderen er bij zullen komen . Het is niet de 
bedoeling dat deze lijst er volgend jaar totaal anders uit gaat zien. Deze lijst weerspiegelt het 
beleid van Gamatex op de lange termijn. Het zijn de kerntaken die Gamatex voor ogen heeft. 

Deze lijst met succesfactoren is geevalueerd aan de hand van de gestelde eisen aan de 
opdracht gesteld door de opdrachtgever en aan de hand van de eisen voortkomend uit de 
theorie. De uitkomst van deze evaluatie is dat deze succesfactoren goed zullen voldoen voor het 
beleid van Gamatex voor de komende jaren . Deze succesfactoren moeten natuurlijk wel 
aangepast en bijgesteld worden door de jaren heen. 

6.2 . Uitwerken succesfactor veiligheid 
De factoren 

De volgende stap was een voorbeeld uitwerking maken. De veiligheid & milieumanager heeft bij 
andere bedrijven gewerkt waar informatiesystemen niet nieuw zijn . Deze manager was dus 
gewend om op die manier plannen te maken . Verder is Gamatex door overheid verplicht een 
planning te maken voor veiligheid . Het was daarom niet al te moeilijk om de huidige planning 
voor veiligheid te herschrijven zodat deze binnen de structuur van het informatiesysteem past. 
Dit is in samenwerking gedaan met de veiligheid & milieumanager. Dit heeft voor Gamatex geleid 
tot zeven factoren . Bij het opstellen van de succesfactor voor veiligheid is steeds een vraag in 
gedachte gehouden . Deze vraag luidt: "Hoe kan ik het doe! van de succesfactor bereiken?" 
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De lijst met zeven factoren voor de succesfactor "veiligheid van de processen" luidt als volgt: 

1. Metingen veiligheid. 
2. Veiligheidsinspecties, observaties & rondgangen . 
3. 7 op 7 Veiligheidssensibilisatie. 
4. Veiligheidsopleiding . 
5. Documentatie veiligheidsprocedures. 
6. Veiligheidsinstructies niet-operationele taken. 
7. Aannemers veiligheidsbeleid . 

Deze factoren zijn opgenomen in het handboek informatiesysteem Gamatex in bijlage vier. 

Deze factoren geven precies aan hoe Gamatex de succesfactor 'veiligheid van de processen' 
den kt te gaan bereiken . Deze factoren kunnen ieder jaar weer anders zijn maar zullen door de 
jaren heen niet al te sterk veranderen . Er zitten blijvende en tijdelijke factoren tussen . De 
blijvende factoren zijn bijvoorbeeld 'Metingen veiligheid ' en 'Veiligheidsinspecties, observaties & 
rondgangen'. Deze factoren zullen door de jaren heen blijven bestaan. Deze factoren warden 
ook wel bewakende factoren genoemd . Er zijn echter ook tijdelijke factoren . Dit zijn bijvoorbeeld 
'Aannemers veiligheidsbeleid'. Omdat deze factoren tijdelijk zijn warden ze ook wel bouwende 
factoren genoemd. Ze warden opgezet om iets te verbeteren. 

De procesindicatoren 
In de volgende stap zijn alle zeven factoren uitgewerkt naar minimaal een procesindicator. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de vraag: "Wat moet ik in de gaten houden om op de factoren succesvol 
te zijn?" Bij het opzetten is direct samengewerkt met de betrokken manager. 

Deze procesindicatoren luiden: 

1. Aantal ongevallen met werkverlet. 
2. Frequentiegraad ongevallen . 
3. Ernstgraad . 
4. Aantal verhinderde of niet correct uitgevoerde audits. 
5. Aantal goed verlopen projecten . 
6. Percentage succesvol afgesloten opleidingen . 
7. Aantal wijzigingen in de documentatie van de veiligheidsprocedures. 
8. Systeem verbeterd en sluitend gemaakt? 
9. Beleid geformuleerd en ge"fmplementeerd? 

Deze prestatieindicatoren staan beschreven op ieder blad van de factoren in het handboek. Een 
paar echt objectieve prestatieindicatoren zijn opgenomen als procesindicatoren in bijlage vijf van 
het handboek. 

Deze echte objectieve prestatieindicatoren zijn : 'Aantal ongevallen met werkverlet' en 
'Frequentiegraad ongevallen' . Deze procesindicatoren waren niet nieuw maar waren door de 
Veiligheid & Milieumanager al eerder opgesteld . De prestatieindicatoren maken nu echter deel uit 
van de terugkoppeling van zijn beleid op het gebied van veiligheid . De prestatieindicatoren 
maken nu deel uit van een grater systeem dat meer nut geeft aan de prestatieindicatoren . 

Het mooie van deze voorbeeld procesindicatoren is dat er een gradatie zit in de objectiviteit . De 
procesindicatoren ; 'Aantal ongevallen met werkverlet' en 'Frequentiegraad ongevallen' zijn 
honderd procent objectief. Deze warden gemeten en over de aantallen valt niet meer te 
redetwisten . Deze procesindicatoren vragen echter inspanning om ze te maken en te 
implementeren . Er is namelijk organisatie nodig om ze ieder kwartaal te produceren . 

Tegenover deze objectief meetbare procesindicatoren staan een aantal subjectievere en geheel 
subjectieve procesindicatoren . Een tweetal voorbeelden van geheel subjectieve 
procesindicatoren zijn 'Systeem verbeterd en sluitend gemaakt?' en 'Beleid geformuleerd en 

Pagina 54 



7GIGAMATEX 

ge·1mplementeerd?'. Het grote voordeel van deze indicatoren is dat ze zeer eenvoudig gemaakt 
kunnen worden wat betreft organisatie en administratie. Ze vergen alleen helder denkvermogen 
bij het opzetten. Ze zijn daarom snel gemaakt en ge"implementeerd . Dit soort procesindicatoren 
zijn bij uitstek geschikt voor bouwende factoren . Deze factoren zijn van tijdelijke aard en er 
kunnen daarom niet te veel middelen gestoken worden in het beheersen en controleren van de 
voortgang . 

Het grote nadeel van dit soort indicatoren is dat ze subjectief zijn. Daarom blijven deze 
procesindicatoren altijd discutabel. Dit hoeft geen beletsel te zijn voor het opzetten . Het 
gezamenlijk nadenken over en het opzetten van subjectieve procesindicatoren verheldert de 
doelen sterk. Evaluatie gaat veel beter omdat vooraf de zaken al bekend zijn waarop achteraf 
geevalueerd gaat worden. Het doet de uitvoerders tevens goed nadenken over de belangrijke 
elementen van een project. 
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7. Realisatieontwerp 
Het realisatieontwerp is het derde ontwerp van de afstudeerder. Dit ontwerp beschrijft hoe de 
organisatie het beste van de huidige situatie in de gewenste situatie (objectontwerp) komt. Het 
realisatieontwerp is vaak een stappenplan voor de uitvoering van het ontwerp. In dit project is de 
aandacht echter veel meer uitgegaan naar het procesontwerp en het objectontwerp. Dit komt 
mede omdat de afstudeerder te weinig inzicht heeft in de capaciteiten en mogelijkheden van de 
verschillende medewerkers. Het realisatieontwerp is daarom niet opgezet als stappenplan voor 
wie doet wanneer wat en hoe. 

Dit realisatieontwerp is opgenomen als interne bijlage nummer twee. 

De niveaus in het realisatieontwerp in het kort 
1. Het strategisch plan voorstructureren voor het informatiesysteem. 
2. Jaarlijks herplannen van het strategisch plan. 
3. lnvoeren van jaarlijkse evaluaties van de succesfactoren en factoren uit het strategisch plan. 
4. lnvoeren van evaluaties om het kwartaal van de succesfactoren en factoren uit het 

strategisch plan . 
5. Uitwerken van de subjectieve factoren naar semi-objectieve elementen. 
6. Het objectief en kwantificeerbaar maken van de elementen. 
7. Uitwerken van de procesindicatoren naar teamindicatoren. 
8. Uitwerken van de teamindicatoren naar persoonsindicatoren. 

Het realisatieontwerp is opgezet vanuit de gedachte dat het objectontwerp mogelijkerwijs niet of 
niet geheel uitgevoerd wordt. Om dan toch een hoog rendement uit het project en de inspanning 
van verschillende medewerkers te halen is het realisatieontwerp opgezet in verschillende 
niveaus. leder niveau geeft niet een stap dichter bij de realisatie van een informatiesysteem 
weer, maar een verfijning van het huidige informatiesysteem tot een integraal informatiesysteem 
voor de beheersing van Gamatex. Het grate voordeel hiervan is de waardetoevoeging van 
iedere stap. Het is niet zo dat pas bij de laatste stap het informatiesysteem operationeel wordt. 
ledere stap geeft meerwaarde. Na iedere stap bestaat de mogelijkheid om te stoppen met 
verdere invoering zonder dat dit de vorige stappen waardeloos maakt. lndien Gamatex vind dat 
een verdere verfijning zin heeft, dan is het niet moeilijk om die stap te organiseren omdat 
Gamatex zelf het beste weet wie dat het beste kunnen doen. 

De opbouw van de niveaus 
Voor ieder niveau staat beschreven in interne bijlage twee wat de stappen zijn die genomen 
moeten warden. Daarna staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor het nemen van de stappen. 
Vervolgens wordt er aangegeven wat waarschijnlijk de moeilijkheden zullen zijn bij het nemen 
van de stappen. Tot slot staat per niveau aangegeven wat de voordelen en de mogelijkheden 
zijn van de uitgevoerde stappen. Na invoering van ieder niveau moet besloten warden of 
invoering van meer niveaus nog zinvol is. Vervolgens kan er het beste gekeken warden of er in 
vorige niveaus wijzigingen noodzakelijk zijn geworden. 

Een ander groot voordeel van het realisatieontwerp is de overlap die mogelijk wordt gemaakt 
tussen de drie deelprojecten van het grotere moderniseringsproject waarbinnen dit 
afstudeerproject past. De drie deelprojecten gaan min of meer in elkaar overlopen. Nag voor de 
organisatie van de bedrijfsprocessen gereed is kan er een aanvang warden gemaakt met de 
invoering van de eerste drie stappen van het realisatieontwerp. Nag voor de laatste twee 
stappen van het realisatie ontwerp genomen zijn kan er een aanvang met deelproject drie 
word en gemaakt. Op deze manier is er min of meer sprake van 'concurrent engineering'. 

Het laatste grate voordeel van dit realisatieontwerp is dat het ontwerp op een dergelijke manier 
geconstrueerd is dat na iedere fase duidelijk wordt dat een volgende stap zinnig is. Op deze 
manier is blijkt meteen de zinnigheid van een volgende stap uit de gebreken of discrepanties van 
het informatiesysteem tot op het niveau van dat moment 
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8. Ontwerp evaluatie 
Groot moderniseringsproject 

Het hele afstudeerproject blijft prima tussen het eerste en derde deelprojecten van het grote 
moderniseringsproject van Gamatex passen. De drie deelprojecten warden zelfs deels in elkaar 
geschoven door dit project dat als vloeiende overgang tussen de deelprojecten zit. 

lnformatie in relatie met de doelstelling 
De geproduceerde informatie heeft een directe relatie met de doelstelling van Gamatex. Dit komt 
omdat de gebieden die Gamatex het meest belangrijk vindt (succesfactoren) warden beheerst 
door middel van regelkringen . De succesfactoren komen direct voort uit het strategisch plan en 
hebben daarom een sterke relatie met de doelstelling . De regelkringen voorzien de medewerkers 
van informatie over de voortgang van de bedrijfsprocessen . 

Een dynamisch informatiesysteem 
Het informatiesysteem is dynamisch want ieder jaar warden de verschillende elementen herzien 
door de activiteiten uit de planningscyclus uit te voeren . Het informatiesysteem kan op deze 
manier meegroeien met de doelstellingen van Gamatex. Het is niet zo dat het systeem steeds 
verder veroudert tot het in zijn geheel vervangen moet warden . De succesfactoren zullen door 
de tijd verschuiven en een voor een vervangen warden door nieuwe. De succesfactoren warden 
ieder jaar opnieuw uitgewerkt in factoren en prestatieindicatoren dus het systeem blijft met kleine 
inspanningen bij de tijd . 

De prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen meten 
Het hele systeem is geent op een bedrijfsorganisatie ingedeeld in processen en niet in 
afdelingen . Dit is in de toekomst nodig want er wordt gestreefd naar platte organisatie met 
grotendeels zelfstandig opererende processen. Dit is nodig om flexibel te kunnen reageren op 
elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen in de markt en omgeving van Gamatex. Bij het 
indelen in processen moet als belangrijke eis gesteld warden dat het aantal relaties tussen de 
bedrijfsprocessen zo klein mogelijk moet zijn . Veel relaties binnen de bedrijfsprocessen en 
weinig relaties tussen verschillende bedrijfsprocessen . Dit verhoogt de zelfstandigheid van de 
medewerkers en vereenvoudigt het informatiesysteem. Hierdoor wordt tevens het beheersen en 
beoordelen van bedrijfsprocessen , teams en personen en stuk eenvoudiger. 

Objectiviteit en be"invloedbaarheid 
De objectiviteit komt met het invullen van het systeem . In de eerste fases van het 
realisatieontwerp zal er nog gewerkt moeten warden met subjectieve elementen . In latere fases 
zullen de subjectieve elementen warden uitgewerkt in objectieve prestatieindicatoren . Op dit 
moment kan er nog geen echte uitspraak gedaan warden over de eis van objectiviteit. Het enige 
dat gezegd kan warden is dat het systeem er wel op gebouwd is . 

Be'i"nvloedbaarheid is iets dat als grootste eis blijft staan bij het invoeren van het 
informatiesysteem. Maar als alles met de betreffende personen wordt uitgewerkt naar 
prestatieindicatoren dan is dit punt niet al te moeilijk te verwezenlijken . 

Open systeem 
Het systeem is zeker een open systeem want het is niet gericht op alleen interne of zuiver 
financiele informatie. Door de 'Balanced score card' wordt er ook aandacht besteed aan het 
externe perspectief van Gamatex. 

Niet alleen financieel 
Door de 'Balanced score card' wordt er ook aandacht besteed aan andere gebieden dan het 
zuiver financiele gebied . Naast de financiele informatie wordt er ook informatie verwerkt op 
extern , intern en innovatief gebied . 

Gericht op de gebruiker 
lndien de prestatieindicatoren warden opgezet in samenwerking met de betreffende personen 
dan is het niet moeilijk om de informatie te richten op de gebruiker. Alie informatie moet opgezet 

Pagina 57 



--....j[31 GAMATEX 

zijn vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is niet de bedoeling medewerkers op te zadelen 
met gegevens omdat deze toch zo eenvoudig uit het computersysteem komen . 

Weinig en uniforme rapporten 
Voor een grote transparantie en overzichtelijkheid moet het aantal rapporten klein blijven en 
uniform van opzet zijn zodat snel gevonden kan warden wat de persoon in kwestie zoekt. lndien 
het ontwerp van het informatiesysteem gehandhaafd blijft dan is er zeker sprake van een klein 
aantal uniforme rapporten (zie bijlage acht van het handboek informatiesysteem Gamatex) . 

Compacte informatie 
Aan de eis van compacte informatie wordt voldaan door het werken met prestatieindicatoren . 
Deze prestatieindicatoren geven zeer compact aan dat er iets mis is. Wat er dan vervolgens 
moet veranderen is dan misschien niet meteen duidelijk maar prestatieindicatoren signaleren wel 
problemen. lndien het olielampje in de auto gaat branden wil dat zeggen dat de oliedruk te laag 
is. De oorzaak is dan nog niet meteen duidelijk. 

Geaccepteerde terugkoppeling 
De prestatieindicatoren moeten samen met de medewerkers in kwestie warden opgezet. Daarbij 
moeten de medewerkers de terugkoppeling accepteren. lndien de medewrekers zich niet 
kunnen vinden in de informatie die verstrekt wordt dan is het hele informatiesysteem gedoemd 
om te falen . Er moet daarom goed geluisterd warden naar de medewerkers zelf. 

Automatise ring 
Vanaf begin af aan is er rekening gehouden met een latere automatisering van het 
informatiesysteem. Alie registratie is gedaan op een manier die rechtstreeks in 'records' in 
'databases' opgeslagen kan warden . Omdat de medewerkers nu dagelijks enorm veel gegevens 
in de computer stoppen zal het niet moeilijk zijn om daaruit met de computer de juiste gegevens 
te halen om de prestatieindicatoren te meten. De rapporten kunnen dan grotendeels automatisch 
gemaakt warden . Hierdoor wordt de werkdruk van de medewerkers niet te veel verhoogd . 
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Conclusie 
Moeilijkheden 

Gamatex kampt met te weinig inzicht in relevante informatiestromen ten aanzien van de 
prestaties van de bedrijfsprocessen , de teams en de personen . Gamatex komt het inzicht te kort 
om te weten waar verbeteringen zinvol zijn . Verder is er een matig verband tussen de 
bedrijfsprocessen en het strategisch plan. Ook de interventies van het management hebben een 
zwakke relatie met het strategisch plan . Tot slot is er geen inzicht in het al dan niet halen van de 
doelstellingen uit het strategisch plan . 

Analyse 
Gamatex zit daarom kort gezegd met een gebrekkig management informatiesysteem. Dit komt 
door een aantal knelpunten , namelijk: 'Geen inzicht in de effectiviteit van de doelstellingen', 
'Geen inzicht in het al dan niet halen van de doelstellingen', 'lnformatie is gefragmenteerd' en 
'Gebrekkige transparantie van informatie'. Deze knelpunten hebben een drietal oorzaken. Ten 
eerste is de informatie oorspronkelijk bedoeld voor externe verslaggeving en niet voor de interne 
beheersing van bedrijfsprocessen. Ten tweede veranderende de eisen van de markt snel. Tot 
slot verandert de omgeving van Gamatex snel. Deze oorzaken liggen echter buiten de 
invloedssfeer van Gamatex. Gamatex kan daarom de oorzaken niet wegnemen . Gamatex zal 
daarom de negatieve invloed van de oorzaken moeten elimineren zodat de knelpunten zich niet 
meervoorkunnendoen . 

Oplossing 
Om Gamatex in staat te stellen om de negatieve invloed van de oorzaken te elimineren zijn er 
drie mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen gevonden . Een 'management control'-systeem 
kan een drietal gedaanten aannemen, te weten : 'management control' op basis van een 
cybernetische structuur, 'management control' op basis van het sociale mechanisme en 
'management control' door middel van het marktmechanisme. Van de drie alternatieven , is 
gezien de oorzaken , 'management control' op basis van een cybernetische structuur het meest 
geschikt om in de informatiebehoefte te voorzien . Dit komt ook omdat het goed past bij de 
cultuur van Gamatex. Verder geeft het veel meer inzicht in problemen en dit was een eis aan het 
ontwerp. Dit alternatief sluit ook het best aan op de oplossingsrichting van de opdrachtgever. Het 
meten van en bijsturen met prestatieindicatoren, is ook een vorm van 'management control' met 
behulp van een cybernetische structuur. Een informatiesysteem is de informatievoorziening 
binnen een 'management control'-systeem met een cybernetische structuur. Dit is tevens het 
deel waar Gamatex nog sterker op wil warden gezien het grate moderniseringsproject 
waarbinnen dit afstudeerproject moet passen . Het alternatief 'management control ' op basis van 
een cybernetische structuur met de nadruk op het informatiesysteem daarbinnen past naadloos 
in het grotere moderniseringsproject dat loopt bij Gamatex. 

Om deze redenen wordt er voor het basis bedrijfsproces gekozen voor 'management control' op 
basis van een cybernetische regelkring . Het marktmechanisme is namelijk moeilijk te integreren 
in een kleine onderneming als Gamatex. Het 'management control' op basis van een sociaal 
mechanisme verhoogt niet het gewenste inzicht dus dat is ook niet de beste keuze . Blijft over 
'management control' op basis van een cybernetische structuur 

Dit wil niet zeggen dat men alles moet gaan sturen met behulp van regelkringen. Sommige 
activiteiten kunnen effectiever gestuurd worden door middel van een sociaal mechanisme. Dit 
zijn de activiteiten die erg moeilijk meetbaar te maken zijn . Een voorbeeld is het creatieve aspect 
of het innovatieve aspect van de bedrijfsprocessen . Ondersteunende bedrijfsprocessen kunnen 
het beste met een marktmechanisme bestuurd warden . De ondersteunende bedrijfsprocessen 
hebben weinig relatie met de klant van het basis bedrijfsproces . De ondersteunende 
bedrijfsprocessen moeten daarom een eigen klant (het basis bedrijfsproces) krijgen die voor hun 
het belangrijkst is. 
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Eerdere pogingen 
Gamatex heeft eerdere pogingen ondernomen voor het opzetten van prestatieindicatoren. Dit 
zijn prestatieindicatoren geweest zoals 'aantallen fouten in werkorders', 'doorlooptijden' en 
'hoeveelheden product'. Deze eerdere pogingen zijn echter gestrand vanwege een tweetal 
belangrijke redenen en een aantal minder belangrijke redenen. Ten eerste omdat de 
prestatieindicatoren niet ingebed waren in een grater systeem dat zin geeft aan de metingen; 
een grater systeem dat ook evalueert aan de hand van gestelde doelen die voortkomen uit het 
strategisch plan. Een systeem dat ook ingrijpt aan de hand van discrepanties die voortkomen uit 
evaluaties. (zie figuur 4.2.) Het systeem waarover dit gaat is het 'management control'-systeem 
met daarin een management informatiesysteem. Dit systeem koppelt strategische plannen en 
evaluaties van personen aan elkaar. Dit systeem maakt een complete terugkoppeling werkelijk. 
De tweede reden waarom vorige inspanningen niet succesvol zijn geweest zijn de spelregels. Bij 
het opstellen van prestatieindicatoren voor de evaluatie van beleid en personen moeten een 
aantal spelregels in acht warden gehouden. Dit zijn spelregels zoals geaccepteerd, participatie, 
be"i"nvloedbaar, haalbaar en uitdagend (zie paragraaf 4.4.). Gamatex heeft zich te weinig aan 
deze spelregels gehouden om de eerdere pogingen om prestatieindicatoren op te zetten 
succesvol te laten zijn . 

Object ontwerp 
Op basis van de keuze is een objectontwerp gemaakt voor structuur van het toekomstig 
informatiesysteem van Gamatex. Hierbij zijn verschillende technieken en huidige elementen 
gecombineerd tot een structuur. (zie figuur 5.1.) Dit zijn technieken zoals 'Management control 
techniek', 'Balanced score card' en 'Total Quality Management' en huidige elementen zoals 
plannen, evaluaties, indicatoren en rapportages. De kracht van de structuur komt door de 
synergie tussen de verschillende samenwerkende onderdelen van de structuur. Dit ontwerp 
koppelt de nu losstaande onderdelen aan elkaar en geeft ze meer zin door ze te laten 
samenwerken binnen een terugkoppeling . 

Vervolgens is een voorbeeld invullen gemaakt voor de structuur. Aan de hand van verschillende 
technieken zijn er tien succesfactoren opgesteld . De succesfactor 'veiligheid van processen' is 
uitgewerkt tot factoren en procesindicatoren . Dit voorbeeld laat zien dat het niet moeilijk is om het 
huidige beleid om te schrijven zodat het past binnen een structureel informatiesysteem. Dit 
voorbeeld laat twee dingen duidelijk zien . Ten eerste geeft het duidelijk het verschil weer tussen 
behoudende elementen en bouwende elementen . Ten tweede geeft de voorbeeld uitwerking 
goed weer wat de gradatie kan zijn van subjectieve indicatoren tot objectieve indicatoren. 

rea I isatieo ntwerp 
Daarna is er een realisatieontwerp gemaakt om van de huidige situatie in de gewenste situatie te 
komen. Dit ontwerp beschrijft hoe de huidige situatie incrimenteel verfijnd kan warden tot een 
integraal informatiesysteem. Het ontwerp is ingedeeld in verschillende niveaus van verfijning en 
stappen om een niveau hoger te komen . Op deze manier is het mogelijk om eerder te stoppen 
met implementatie als de negatieve invloeden van de oorzaken ver genoeg gereduceerd zijn. 
Ook maakt dit realisatieontwerp het mogelijk om voor een dee! de drie deelprojecten van het 
grote moderniseringsproject in elkaar te schuiven. 

Aanbevelingen 
Dit afstudeerproject past binnen het grotere moderniseringsproject. Dit moderniseringsproject 
bevat drie onderdelen. Het eerste dee! is het opnieuw inrichten van de bedrijfsprocessen. Hierbij 
moet op de juiste wijze gebruik gemaakt warden van sociotechnologische organisatie analyse 
technieken om de organisatie te vereenvoudigen. De eerste aanbeveling is: Vereenvoudig 
voordat er verder gemoderniseerd en geautomatiseerd wordt. 

Het tweede dee! van het grotere moderniseringsproject is dit afstudeerproject. De volgende 
aanbeveling voor dit project is Neem elke stap van het realisatieontwerp zorgvuldig. De stappen 
brengen het huidige informatiesysteem iedere keer een niveau hoger en dichter bij een integraal 
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informatiesysteem met terugkoppeling. Het ontwerp legt eerst een goede basis voor 
prestatieindicatoren. De basis voorziet de goede verbanden tussen de verschillende onderdelen 
van het informatiesysteem. Na iedere stap blijken vanzelf de gebreken van een 
informatiesysteem tot op dat niveau . ledere volgende stap van het realisatieontwerp neemt 
vervolgens die gebreken weer weg . Dan ontstaan weer nieuwe gebreken die vervolgens weer 
weggenomen kunnen warden met een volgende stap. Tot niveau vijf wordt een goede basis 
gelegd voor een informatiesysteem met voor de terugkoppeling prestatieindicatoren. De laatste 
drie stappen brengen goede prestatieindicatoren tot stand die nu niet las staan van de rest van 
het informatiesysteem en daardoor een veel grotere kans op succes hebben. 

Na iedere stap moet een evaluatie gemaakt warden . Hierbij moeten de volgende vragen warden 
beantwoord . 

1. Zijn de negatieve invloeden van de oorzaken al voldoende gereduceerd tot een 
aanvaardbaar niveau? 

2. Zijn er redenen om het huidige informatiesysteem aan te passen? 
3. Is een volgende stap van implementatie zinnig? 

De laatste drie stappen van het realisatieplan moeten met de grootste zorg genomen warden . Er 
moet veel aandacht warden besteed aan de sociale implicaties van het beoordelen van 
medewerkers met (objectieve) indicatoren . Vijf 'buzzwords' moeten ten aller tijden warden 
onthouden: geaccepteerd , participatie , be·fnvloedbaar, haalbaar en uitdagend . Deze 'buzzwords' 
vertegenwoordigen heel in het kart de spelregels volgens welke prestatieindicatoren opgezet 
moeten warden . Het niet goed volgen van de spelregels leidt ongetwijfeld tot falen . Het kan 
daarom ondanks een goede implementatie van de eerste vijf stappen nog steeds mis gaan . 

Het derde deelproject van het grotere moderniseringsproject is de verdere modernisering en 
automatisering van de verschillende onafhankelijkere en autonomere bedrijfsprocessen . Na 
deelproject drie moet het informatiesysteem van Gamatex warden uitgebouwd tot een 
ProMES-systeem . Dit systeem bevat alle onderdelen van de 'high performance cycle' [12 , 13]. Dit 
informatiesysteem legt een solide fundament voor een ProMES-systeem . 
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lnterne bijlage 1 

Procesontwerp 

lnleiding 
Oit is het ontwerp van het plan van aanpak van het afstudeerproject. Oit ontwerp is een van de 
drie ontwerpen van een bedrijfskundig project. Oit zijn : Procesontwerp , Objectontwerp en 
Realisatieontwerp. 

Gegevens 
Bedrijf: 
Project: 

Gamatex Antwerpen Belgie. 
I nformatiesysteem. 

Probleem eigenaar: Ohr. J.C . Vanhaelen . 
Klant: 
Opdrachtgever: 

Het management van Gamatex. 
Ohr. J.C. Vanhaelen . 

Opdracht uitvoerder: 
Projectleider: 

Universiteit van Eindhoven. 
Ohr. R. Hartman . 

Beoordelaar: 
Bedrijfsbegeleider: 

Tijdsplanning 
Weeknummer: 
38 Start project. 

Ohr. Th . A. van Beek. 
Ohr. J.C. Vanhaelen . 

Leren kennen Gamatex. 
Onderzoek hypothese van het probleem . 

39 Onderzoek hypothese van het probleem . 
40 Afbakening probleem , Aanpassen doelformulering , Aanpassen tijdsplann ing . 
41 Onderzoek huidige informatie . 
42 Onderzoek informatiebehoeften . 

Schrijven Procesontwerp . 
43 Eerste controle punt. 

Oefinitieve opdracht. 
44 Ontwerp informatiestructuur & presentatie. 

Schrijven Objectontwerp. 
45 Ontwerp informatiestructuur & presentatie. 

Schrijven Objectontwerp. 
46 Ontwerp structuur voor prestatieindicatoren. 

Schrijven Objectontwerp . 
4 7 Ontwerp prestatieindicatoren . 

Schrijven Objectontwerp . 
Schrijven Realisatieontwerp. 

48 Tweede controle punt. 
49 Toetsen aan de organisatie door middel van confrontatie met het ontwerp. 

Schrijven verslag tussentijdse voordracht. 
50 Wijzigingen vanuit de organisatie aanbrengen in objectontwerp. 

Voorbereiden tussentijdse voordracht. 
51 Tussentijdse voordracht Bij Gamatex. 

Object - en Realisatieontwerp wijzigen . 
52 Object - en Realisatieontwerp wijzigen . 

Einde project biJ Gamatex. 
Kerst. 
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1 Verdiepen in de vakliteratuur. 
Wijzigingen uit tussentijdse voordracht verwerken. 
Schrijven concept verslag. 

2 Verdiepen in de vakliteratuur. 
Wijzigingen uit tussentijdse voordracht verwerken. 
Schrijven concept verslag . 

3 lnleveren concept verslag. 
Voorbereiden verdediging . 

4 Schrijven definitief verslag . 
5 lnleveren definitief verslag . 

Voorbereiden verdediging . 
6 Voorbereiden verdediging. 
7 Verdediging op TUE. 
8 Uitloop project. 

De verschillende stappen 
Dit project bestaat uit twee subprojecten die voor een groot deel naast elkaar verlopen . Deze 
subprojecten moeten naast elkaar verlopen omdat ze grote invloed op elkaar hebben. 

Het eerste subproject is het ontwerpen van de 'kapstok' . Deze 'kapstok' is de structuur van het 
informatiesysteem waarbinnen de elementen zullen worden opgehangen. Het is een blauwdruk 
volgens welke het informatiesysteem gerealiseerd kan worden . Het geeft aan hoe verschillende 
taken binnen het informatiesysteem uitgevoerd dienen te worden . Het gaat hierbij om organisatie 
van taken, registratie van informatie en rapportage voor de beheersing van bedrijfsprocessen . 
Het eerste subproject heeft een informatiesysteem als resultaat wat min of meer universeel is 
voor verschillende bedrijven. 

Het tweede subproject begint met de invulling van de verschillende elementen van het 
informatiesysteem. Normaal zou subproject twee op subproject een volgen. Dit geeft echter 
moeilijkheden met de terugkoppeling van problemen die bij het invullen van de structuur naar 
voren komen . Bij het uitvoeren van subproject twee komen de problemen en moeilijkheden naar 
voren die verbeterd moeten worden in subproject 1. 

Subproject 1 
1. Uitwerken van het 'management control'-model naar een praktisch toepasbaar model. 
2 . Het praktische model voorleggen aan de managers ter beoordeling. 
3. lndelen in stappen en uitwerken van die stappen , die genomen moeten worden om de twee 

terugkoppelingen uit het 'management control'-model te organiseren. 
4. Korte voordracht houden over de werking van het informatiesysteem om kritiek te verkrijgen. 
5. Start subproject 2 
6. Schrijven van het handboek (Objectontwerp) waarin beschreven staat hoe het 

informatiesysteem werkt. 
7. Voorleggen van het handboek (Objectontwerp) aan de bedrijfsbegeleider voor bekritisering . 
8. Uitwerken hoe de verschillende onderdelen in het systeem gestructureerd moeten worden 

en hoe de 'lay-out' daarvan moet zijn . 
9. Voorleggen aan de bedrijfsbegeleider van het handboek (Objectontwerp) ter correctie . 

10. Voorleggen aan de managers van het handboek (Objectontwerp) ter bekritisering. 

Subproject 2 
1. Door middel van een soort brainstorm enquetes met de verschillende managers van het 

bedrijf een grote lijst met succesfactoren maken die van belang zijn voor Gamatex. 
2 . Uit deze lijst de factoren en de indicatoren verwijderen . Vervolgens deze lijst aan de 

managers voorleggen om de belangrijkste tien te selecteren en op volgorde van prioriteit te 
leggen . De top tien uit deze lijst vormen de tien succesfactoren waar naar gestreefd wordt in 
de onderneming . 
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3. Met de bedrijfsbegeleider overleggen wat te doen met de eventuele discrepanties tussen de 
gevonden tien succesfactoren en de zes belangrijkste elementen uit het strategisch plan 
voor 1998. 

4. Deze kritische succesfactoren zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. 
Samen met de bedrijfsbegeleider moet bekeken worden wie er nu bij welke 
verantwoordelijkheid hoort. 

5. Samen met de bedrijfsbegeleider beoordelen welke kritische succesfactor het beste als 
voorbeeld kan dienen . Deze succesfactor moet horen bij de manager die het beste kan 
meewerken bij de uitwerking . De succesfactor moet dan uitgesplitst worden naar factoren . 

6. Tot slot moeten de verschillende factoren in liefst objectieve indicatoren worden uitgewerkt. 
Deze indicatoren moeten de factoren volledig beschrijven . 
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lnterne bijlage 2 

Realisatieontwerp 

lnleiding 
Oit is het ontwerp van het plan van uitvoer van het objectontwerp. Oit ontwerp is een van de drie 
ontwerpen van een bedrijfskundig project. Oit zijn: Procesontwerp, Objectontwerp en 
Realisatieontwerp. 

Om het meeste rendement uit het project te halen met het minste risico op nutteloosheid is het 
realisatieontwerp verdeeld in niveaus. leder niveau hoger maakt de beheersing beter en brengt 
het totale informatiesysteem een stap dichterbij. Het grote voordeel van dit realisatieontwerp is 
het effect van ieder niveau. ledere stap om een niveau hoger te komen heeft namelijk nut. Het is 
dus niet zo dat het informatiesysteem pas op het hoogste niveau operationeel wordt, maar het 
wordt met iedere stap meer verfijnd . 

Gegevens 
Bedrijf: 
Project: 
Probleem eigenaar: 
Klant: 
Opdrachtgever: 

Opdracht uitvoerder: 
Projectleider: 
Beoordelaar: 
Bed rijfsbegeleider: 

Gamatex Antwerpen Belgie . 
I nformatiesysteem. 
Ohr. J.C. Vanhaelen . 
Het management van Gamatex. 
Ohr. J.C. Vanhaelen . 

Universiteit van Eindhoven . 
Ohr. R. Hartman. 
Ohr. Th . A. van Beek. 
Ohr. J.C. Vanhaelen . 

De niveaus in het realisatieontwerp 
1. Het strategisch plan voorstructureren voor het informatiesysteem. 
2. Jaarlijks herplannen van het strategisch plan . 
3. lnvoeren van jaarlijkse evaluaties van de succesfactoren en factoren uit het strategisch plan . 
4. lnvoeren van evaluaties om het kwartaal van de succesfactoren en factoren uit het 

strategisch plan. 
5. Uitwerken van de subjectieve factoren naar semi objectieve elementen . 
6. Het objectief en kwantificeerbaar maken van de elementen. 
7. Uitwerken van de procesindicatoren naar teamindicatoren. 
8. Uitwerken van de teamindicatoren naar persoonsindicatoren . 

De opbouw van de niveaus 
Voor ieder niveau staat beschreven wat de stappen zijn die genomen moeten worden . Oaarna 
staat beschreven wat de richtlijnen zijn voor het nemen van de stappen. Vervolgens wordt er 
aangegeven wat waarschijnlijk de moeilijkheden zullen zijn bij het nemen van de stappen. Tot 
slot staat per niveau aangegeven wat de voordelen en de mogelijkheden zijn van de uitgevoerde 
stappen . Na invoering van ieder niveau moet besloten worden of invoering van meer niveaus 
nog zinvol is. Vervolgens kan er het beste gekeken worden of er in vorige niveaus wijzigingen 
noodzakelijk zijn geworden. 

Niveau 1 
Het strategisch plan voorstructureren voor het informatiesysteem. 
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Stappen 
Het strategisch plan maken op een dusdanig manier dat het eenvoudig verder uitgewerkt kan 
warden in het informatiesysteem. Het strategisch plan moet beginnen met clusters van 
succesfactoren welke de vier perspectieven van het gebalanceerde succesoverzicht 
beschrijven . Dit moet gedaan warden door de 'general manager' met hulp van het 
managementteam. Vervolgens moeten de succesfactoren warden uitgewerkt in factoren. Dit 
moet gedaan warden door de leden van het managementteam. 

Richtlijnen 
De 'general manager' moet zich inzetten om de missie van Gamatex op papier te verwoorden. 
Hij dient dit te doen met veelvuldig overleg met allerlei mensen in het bedrijf. Oak de 
medewerkers moeten zich kunnen vinden in de missie. De missie moet niet alleen een verhaaltje 
op papier zijn maar moet door heel het bedrijf bekend gemaakt warden. Het moet zo min 
mogelijk 'wishful thinking' zijn en zo veel mogelijk weergeven water in de praktijk leeft 
(Handboek informatiesysteem Gamatex HIS B8). Voortkomend uit de missie moet de 'general 
manager' samen met de managers een strategisch plan opstellen verdeeld over vier gebieden 
van beheersing (HIS B1). Hiervoor moeten succesfactoren warden opgezet (HIS B3). Tot slot 
moeten de verantwoordelijke voor de succesfactoren de succesfactoren uitwerken naar factoren 
en aan de rest van het managementteam voorleggen ter goedkeuring (HIS B4). Het handboek 
kan nu reeds gevuld warden met rapportage werkvoorschriften voor de missie en het strategisch 
plan (HIS B8). Verder kan het handboek warden gevuld met de registratie van de succesfactoren 
en factoren (HIS B3 & B4). 

Moeilijkheden 
Er moet samen een weg uitgestippeld warden die Gamatex gaat bewandelen. Via moeilijke 
discussies zal het management moeten komen tot compromissen en overeenstemming. 

Voordelen 
Het strategisch plan komt veel dichter in de buurt van de bedrijfsprocessen. De strategie is 
duidelijker omdat deze is gestructureerd. Gestructureerd naar perspectief en gestructureerd in 
clusters van succesfactoren en factoren. Het strategisch plan heeft op deze wijze een sterkere 
band met de dagelijkse praktijk van de verschillende managers. De 'general manager' krijgt 
meer een integrerende taak dan een delegerende taak. De managers hebben samen de 
strategie bepaald en zullen zich daarom meer betrokken voelen bij de uitvoering er van. Dus oak 
de relatie tussen de interventie van managers en het strategisch plan is sterker. Verder is het 
strategisch plan op deze manier goed gescheiden in: 1 Waarden en normen (Missie) 2 Wat wil 
Gamatex (Strategie & Succesfactoren) en 3 Hoe denkt Gamatex dat te doen (Factoren). 

Niveau 2 
Jaarlijks herplannen van het strategisch plan. 

Stappen 
lnvoeren van het jaarlijkse herplannen van het strategisch plan . Het oude strategisch plan wordt 
gebruikt voor het bepalen van het nieuwe strategisch plan. Hierbij moeten de clusters van 
succesfactoren opnieuw warden bekeken en bij de tijd warden gebracht. De vernieuwde clusters 
van succesfactoren moeten nu weer samen met het managementteam warden uitgewerkt op 
basis van de oude clusters van factoren. 

Richtlijnen 
De missie moet zo lang mogelijk blijven bestaan en mag daarom niet zomaar even aangepast 
warden. De waarden en normen van Gamatex veranderen oak niet zomaar. De succesfactoren 
en de factoren hoeven slechts herzien te warden en niet opnieuw gemaakt te warden. Het 
handboek kan nu aangevuld warden met een summiere planningscyclus (HIS B1 ). 
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Moeilijkheden 
Dit niveau bevat weinig moeilijkheden. Het enige probleem is een kritische blik. Een kritische blik 
is nodig om niet te gemakkelijk de succesfactoren en factoren van vorig jaar over te nemen . 
Anders zal het systeem langzaam verouderen tot het waardeloos is. 

Voorde/en 
Jaarlijks hoeft niet het hele plan opnieuw gemaakt te warden, maar hoeft alleen modulair herzien 
te warden. Er hoeven hooguit nieuwe (succes) factoren gemaakt te warden , oude verwijderd te 
warden , of prioriteiten verschoven te warden. Er word nu niet gesproken van een strategisch 
plan maken maar van het strategisch plan herzien . De strategische plannen ontwikkelen zich 
hierdoor door de jaren heen en hebben relatie met elkaar. Verder zullen zich minder rare 
sprongen voordoen als managers van plaats verschuiven. Dit wil niet zeggen dat dingen niet 
veranderen maar de veranderingen gaan soepel , snel en niet sprongsgewijs . 

Niveau 3 
lnvoeren van jaarlijkse evaluaties van de succesfactoren en factoren uit het strategisch plan. 

Stappen 
lnvoeren van een jaarlijkse gezamenlijke evaluatie van de verschillende factoren (subjectief) 
voorafgaand aan het opnieuw maken van het strategisch plan. Dit wil zeggen een subjectieve 
evaluatie van prestaties op de verschillende factoren. Dit moet gedaan warden om een goed 
beeld te krijgen van separate prestaties van het managers. Om een goed beeld te krijgen van de 
prestaties van het managementteam als geheel kunnen de succesfactoren warden geevalueerd 
met behulp van de clusters van factoren . 

Richtlijnen 
Er kan nu een uitgebreider handboek warden geschreven met hierin summier de twee 
terugkoppelingen . De planningscyclus kan al aardig beschreven warden . De evaluatiecyclus kan 
slechts op subjectieve basis warden ingevoerd . De organisatie van de taken die nu jaarlijks 
moeten gebeuren zullen georganiseerd moeten warden en geregistreerd in het handboek (HiS 
B1 ,B2,B8). 

Moeilijkheden 
Het handboek moet met de invoering van het informatiesysteem meegroeien . Dit meegroeien 
vereist inspanning van de beheerder van het handboek. Evaluaties zijn nag subjectief echter het 
leert alvast omgaan met de structuur van het informatiesysteem. 

Voordelen 
Een gezamenlijke jaarlijkse terugblik verschaft een prima inzicht in verschillende zaken. Een 
evaluatie geeft altijd een leermoment, van elk succes of falen kan en moet geleerd warden . 
Verder wordt het strategisch plan op deze manier ieder jaar beter afgestemd op de 
bed rijf sprocesse n. 

Niveau 4 
lnvoeren van evaluaties om het kwartaal van de succesfactoren en factoren uit het strategisch 
plan. 

Stappen 
leder kwartaal een gezamenlijke evaluatie invoeren. Een evaluatie van de prestaties op de 
verschillende succesfactoren en factoren (Subjectief) . 

Richtlijnen 
De taken in de evaluatiecyclus maeten nu verder georganiseerd warden. Oak het handboek 
moet met deze verdere organisatie meegroeien . Verder moet nu het kwartaalrapport warden 
apgenamen in het infarmatiesysteem (HIS 88). In dit kwartaalrapport warden de evaluaties van 
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de succesfactoren & factoren beschreven . In het handboek kan nu ook de verklarende 
woordenlijst (HIS 810) en de informatiekalender warden opgenomen (HIS 811 ). 

Moeilijkheden 
Er moeten vier vergaderingen warden belegd waarin gesproken wordt over het verleden en wat 
de taken zijn voor de toekomst. Dit soort vergaderingen warden vaak gezien als veel gescheer 
en weinig wol. Evaluaties zijn echter zeer leerzaam en geven aan waar het beleid te kort schiet 
en waar het beleid succesvol is. Evaluaties zijn nog subjectief echter het leert alvast omgaan met 
de structuur van het informatiesysteem. 

Voordelen 
Na iedere evaluatie bestaat de mogelijkheid om bedrijfsprocessen bij te sturen . Dit stelt de 
managers in staat om beter de bedrijfsprocessen te beheersen . Er is nu een terugkoppeling die 
gebruik maakt van vier evaluaties. Aan het einde van het jaar kan het strategisch plan beter 
warden gemaakt. Dit komt omdat er nu tijd is om in de bedrijfsprocessen in te grijpen voordat het 
strategisch plan opnieuw wordt aangepast. 

Niveau 5 
Uitwerken van de subjectieve factoren naar semi objectieve elementen. 

Stappen 
Het uitsplitsen van de factoren naar belangrijke elementen (semi objectief). Voor iedere factor 
moet er gezocht warden wat de belangrijkste elementen zijn . Deze elementen zijn indicatoren 
om de vinger aan de pols te kunnen houden bij het behouden van verschillende prestaties of 
deze elementen zijn de successleutels voor het slagen van de verschillende projecten voor 
verbetering. 

Richtlijnen 
8ij het splitsen van de factoren in elementen moeten de betreffende medewerkers betrokken 
warden . Verder is het verstandig om in het achterhoofd te houden dat de elementen in het 
volgende niveau objectief gemaal<t moeten kunnen warden . De elementen moeten de 
bedrijfsprocessen goed beschrijven . 

Moeilijkheden 
De clusters van elementen moeten de verantwoordelijkheden van de bedrijfsprocessen volledig 
beschrijven . lndien niet alle aspecten van de activiteiten warden meegenomen zullen later deze 
aspecten verwaarloosd warden. ('What you measure .... ') Dit is niet uit onwil van de medewerkers 
maar omdat ze niet beoordeeld warden op deze aspecten gaan ze zich richten op de aspecten 
waarop wel beoordeeld wordt. 

Voordelen 
Evaluaties warden nu minder subjectief en kunnen beter warden uitgevoerd . Het is eenvoudiger 
om een project in elementen te evalueren dan in zijn geheel. De verschillende managers, 
procesverantwoordelijken en projectverantwoordelijken zien nu wat belangrijk is en wat niet. De 
evaluaties staan in direct verband met het strategisch plan . De strategische plannen komen nu 
dicht in de buurt van de man op het laadstation . De medewerkers gaan nu inzien wat de leiding 
belangrijk vindt en wat niet. 

Niveau 6 
Het objectief en kwantificeerbaar maken van de elementen. 

Stappen 
Het objectief en kwantificeerbaar maken van de verschillende elementen van de factoren door 
middel van procesindicatoren . Dit hoeft niet te gelijk maar kan een voor een . 
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Richtlijnen 
De prestatieindicatoren moeten samen met de medewerkers opgezet worden . De 
prestatieindicatoren moeten aan verschillende eisen voldoen : geaccepteerd, participatie, 
be·fnvloedbaar, haalbaar, uitdagend , objectief meetbaar, niet te veel inspanning voor productie 
en eenvoudig te automatiseren . De procesindicatoren moeten geregistreerd worden in het 
handboek (HIS B5). De beide cycli moeten worden uitgebreid met de procesindicatoren (HIS B1 
& B2) . 

Moeilijkheden 
Het invoeren zal veel inspanning kosten en er zal veel uitgelegd moeten worden . lndien er een 
aantal zaken niet vergeten worden dan zijn de moeilijkheden sterk gereduceerd . De belangrijkste 
kernwoorden zijn : geaccepteerd , participatie , be·fnvloedbaar, haalbaar & uitdagend. 

Voordelen 
Er wordt nu duidelijk waar problemen zitten en kansen liggen. Na mogelijke onderzoeken van 
eisen van klanten en andere externe relaties kan Gamatex werken aan zinnige verbeteringen . 
Evaluaties worden nu objectief, de kans op discussie wordt hierdoor zeer klein, want prestaties 
kunnen objectief worden vastgesteld . De bedrijfsprocessen kunnen nu verbeterd worden aan de 
hand van de problemen die duidelijk boven water komen. Op dit moment kunnen 
procesverantwoordelijken en projectverantwoordeiijken objectief worden geevaiueerd op hun 
prestaties. 

Niveau 7 
Uitwerken van de procesindicatoren naar teamindicatoren. 

Stappen 
Het zoeken naar indicatoren voor de verschillende teams binnen de verschillende processen 
(Eerst subjectief dan objectief). De medewerkers krijgen nu een set met indicatoren uit 
verschillende succesfactoren , factoren en procesindicatoren . Op deze set met teamindicatoren 
meet het team als geheel worden geevalueerd. Het team kan gedurende het jaar proberen de 
prestaties te verbeteren . Aan het einde van het jaar zal het team worden geevalueerd op de 
prestaties. 

Richtlijnen 
De teamindicatoren moeten samen met de medewerkers uit de teams of op zijn minst met de 
teamleiders opgezet worden. De prestatieindicatoren moeten aan verschillende eisen voldoen: 
geaccepteerd , participatie, be·fnvloedbaar, haalbaar, uitdagend , objectief meetbaar, niet te veel 
inspanning voor productie en eenvoudig te automatiseren . De teamindicatoren moeten 
geregistreerd worden in het handboek (HIS B6). De beide cycli moeten worden uitgebreid met de 
teamindicatoren (HIS B1 & B2) . 

Moeilijkheden 
Het invoeren zal veel inspanning kosten en er zal veel uitgelegd moeten worden . lndien er een 
aantal zaken niet vergeten worden dan zijn de moeilijkheden sterk gereduceerd . De belangrijkste 
kernwoorden zijn : geaccepteerd , participatie, be·fnvloedbaar, haalbaar & uitdagend . 

Voordelen 
De teams kunnen objectief of objectiever worden geevalueerd op basis van hun prestaties die 
zich weerspiegelen in 'hun' teamindicatoren . Een evaluatie geeft altijd een leermoment; van elk 
succes of falen kan en meet geleerd worden . De evaluatiecriteria (teamindicatoren) staan in 
direct verband met het strategisch plan en komen hier ook uit voort. lndien teams streven naar 
goede prestaties , dan heeft dit direct effect voor de onderneming . Het is voor de verschillende 
teams glashelder wat hun bijdrage is aan de bedrijfsprestaties . De strategische plannen komen 
nu aan bij de man op het laadstation. 
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Niveau 8 
Uitwerken van de teamindicatoren naar persoonsindicatoren . 

Stappen 
Het zoeken naar indicatoren voor de verschillende medewerkers binnen de teams. (Eerst 
subjectief dan objectief) . De medewerkers krijgen nu een set met indicatoren uit verschillende 
succesfactoren , factoren , procesindicatoren en teamindicatoren . Op deze set met 
persoonsindicatoren moeten de medewerkers individueel warden geevalueerd . De medewerkers 
kunnen gedurende het jaar proberen de prestaties te verbeteren. Aan het einde van het jaar zal 
de medewerker warden geevalueerd op de prestaties van zijn werk. 

Richtlijnen 
De persoonsindicatoren moeten samen met de medewerkers opgezet warden . De 
persoonsindicatoren moeten aan verschillende eisen voldoen : geaccepteerd , participatie, 
be·fnvloedbaar, haalbaar, uitdagend , objectief meetbaar, niet te veel inspanning voor productie 
en eenvoudig te automatiseren . De persoonsindicatoren moeten geregistreerd warden in het 
handboek (HIS B7). De beide cycli moeten warden uitgebreid met de persoonsindicatoren (HIS 
B1 & B2). 

Moeilijkheden 
Het invoeren zal veel inspanning kosten en er zal veel uitgelegd moeten warden. lndien er een 
aantal zaken niet vergeten warden dan zijn de moeilijkheden sterk gereduceerd . De belangrijkste 
kernwoorden zijn: geaccepteerd , participatie, be"i"nvloedbaar, haalbaar & uitdagend . 

Voordelen 
De medewerkers kunnen objectief of objectiever warden geevalueerd op basis van hun 
prestaties die zich weerspiegelen in 'hun' persoonsindicatoren . Een evaluatie geeft altijd een 
leermoment, van elk succes of falen kan en moet geleerd warden . De evaluatiecriteria 
(persoonsindicatoren) staan in direct verband met het strategisch plan en komen hier oak uit 
voort. lndien medewerkers streven naar goede prestaties, dan heeft dit direct effect voor de 
onderneming . Het is voor de verschillende medewerkers glashelder wat hun bijdrage is aan de 
bedrijfsprestaties. 
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lnleiding 

Dit handboek is het plan van het informatiesysteem binnen Gamatex. Dit 
informatiesysteem voorziet het management, de raad van bestuur en het personeel van 
informatie over de gang van zaken binnen Gamatex. 

Om goed en overzichtelijk inzicht te verkrijgen moet de gegevensverzameling en de 
verwerking gestructureerd zijn. Als dit niet gebeurt zal door de overdaad en het gebrek 
aan gegevens de bestuurbaarheid van Gamatex sterk afnemen. Dit systeem verschaft de 
managers en het verdere personeel verschillende instrumentenpanelen waarop af te 
lezen valt hoe het gaat, hoe het zou moeten gaan, wat de trend is en hoe het in de 
toekomst moet zijn. Dit is nodig om Gamatex nog meer slagvaardigheid te bieden in een 
mogelijk roerige toekomst. 

Dit handboek begint met de reden waarom informatie zo belangrijk is. Vervolgens wordt 
de opbouw van de informatie en de informatiestructuur besproken. Uit deze structuur 
wordt naar de verschillende onderdelen uit het systeem verwezen. leder onderdeel van 
dit informatiesysteem staat beschreven in werkvoorschriften. Deze voorschriften 
beschrijven gestandaardiseerd de eigenschappen van dat onderdeel van het 
informatiesysteem. 
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Directieverantwoordelijkheid 

Het management van Gamatex beoogt in de eerste plaats de continuHeit van de 
onderneming . Onze klanten verlangen van ons een dienstverlening die betrouwbaarder 
en goedkoper is dan ze zelf zouden kunnen. De noodzaak tot effectieve en efficientere 
bedrijfsvoering doet zich steeds meer gelden. "Doen we de juiste zaken goed" wordt met 
de dag belangrijker. 

Het handboek informatiesysteem Gamatex is een concept van een meetsysteem dat 
zowel het huidige, de afwijking van een standaard en het toekomstig prestatie niveau 
aangeeft. De doelstelling is alle geledingen van de organisatie een meetinstrument en de 
nodige informatie aan te reiken . Dit meetinstrument moet duidelijkheid verschaffen in de 
bedrijfsvoering en een afweging leveren t.o.v. een standaard. Het stelt tevens de invloed 
van correctieve acties vast en evalueert de haalbaarheid van toekomstige standaarden . 

Het totale informatiesysteem is eveneens een stimulans tot het continue en op creatieve 
manier verbeteren van Gamatex. 
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1. lnformatie 

1 .1 . Doe I van I nformatie 

De terugkoppeling 
Gegevens vormen samen pas informatie als het een bepaald doel dient. Dit doel is het 
continu aanpassen en verbeteren van de bedrijfsprocessen. Gegevens die niets 
verduidelijken of geen stuurinformatie aandragen zijn zinloos. De belangrijkste 
eigenschap van informatie is de terugkoppeling die het maakt. De terugkoppeling geeft 
weer wat de invloed van verschillende ingrepen is geweest. Verder geeft de 
terugkoppeling inzicht in de invloed van verschillende verstoringen van de 
bedrijfsprocessen. Met de informatie die de terugkoppeling tot stand brengt kunnen de 
bedrijfsprocessen efficienter en effectiever worden beheerst. Dit komt omdat voor alle 
deelnemers van de bedrijfsprocessen zichtbaar wordt waar de problemen zitten en waar 
de kansen liggen. Verder moet informatie eenvoudig en overzichtelijk zijn . Gegevens 
worden pas informatie indien ze volledig verwerkt zijn . 

1.2. Sturingssystemen 

Een besturinqssvsteem 

"'- Verstoringen 

lnterventies ~ 
Gewenste situatie --::• ::: Bedrijfsprocessen+--:----:..~ Prestaties 

~-------~ 

Er wordt gesproken van besturen indien er met behulp van informatie over de gewenste 
situatie van de organisatie , de bedrijfsprocessen worden gestuurd. Voorbeeld: Buiten de 
temperatuur meten en aan de hand daarvan de knop van de radiator op een bepaalde stand zetten, om 

binnen de gewenste temperatuur te krijgen Met deze manier van sturen wordt er geen inzicht 
verkregen in hoe het op dit moment gaat. Verder is er met deze manier van sturen een 
gebrekkig inzicht in verstoringen . Voorbeeld. lndien a/teen buiten de temperatuur gemeten wordt, 

dan wordt de radiator nooit hoger gezet a/s er een raam open staat. De gewenste temperatuur wordt dan 

niet gehaald De verstoring "het raam" wordt niet gecorrigeerd. 
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Verstoringen 

lnterventies ~--------~ Meting 

Gewenste situatie Bedrijfsprocessen --• Prestaties 

T erugkoppel i ng 

Omdat besturen een gebrekkige manier van sturen is, kan er beter beheerst warden in 
plaats van bestuurd. Er wordt gesproken van beheersen in dien er primair met behulp 
van informatie over de prestaties en secundair met informatie over de gewenste situatie 
van de organisatie, de operationele bedrijfsprocessen warden gestuurd. Voorbeeld. Binnen 
en buiten de temperatuur meten en aan de hand daarvan de knop van de radiator op een bepaalde stand 

zetten om binnen de gewenste temperatuur te krijgen . Verstoringen warden met een sturing in de 
vorm van beheersen snel opgemerkt. Voorbeefd fndien het raam wordt opengezet zal binnen de 

temperatuur gaan dafen, dit wordt geregistreerd en de radiator wordt bijgesteld om toch de temperatuur te 

behouden. De verstoring "het raam" wordt nu wet gecorrigeerd Er wordt nu gebruik gemaakt van 
de terugkoppeling die de informatie tot stand brengt. 

1.3. Beheersingssystemen 

Doe/en van Beheersing 
Er moeten dus structurele en periodieke metingen van objectieve grootheden gedaan 
warden . Dit moet gedaan warden om de informatie te produceren die het inzicht verschaft 
in de problemen en de kansen van Gamatex. lndien er objectief bepaald kan warden hoe 
de verschillende processen binnen Gamatex presteren, kan er oak iets gezegd warden 
over de prestaties van de managers, de teams en de medewerkers binnen die 
processen . De informatie die nodig is kan dus gebruikt gaan warden voor twee doelen 
namelijk: 

1. De beheersing en verbetering van dagelijkse bedrijfsprocessen . 
2. De evaluatie van de prestatie van managers, teams en personen binnen die 

bed rijfsprocessen. 

Mogelijkheden van Beheersing 
Met deze structurele en periodieke metingen van objectieve grootheden beschikt 
Gamatex over een informatie- en rapportagesysteem dat vanaf de werkvloer alle 
noodzakelijke gegevens binnen haalt en deze door de verschillende afdelingen heen naar 
boven toe extraheert tot informatie. lnformatie in de vorm van objectieve en 
be"i"nvloedbare prestatieindicatoren. Deze prestatieindicatoren zijn duidelijke instrumenten 
om aan Gamatex te kunnen sleutelen . Verder geven de indicatoren precies aan hoe het 
er voor staat, hoe het er voor zou moeten staan en wat het doel is om te halen voor een 
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bepaalde datum. De medewerkers kunnen eenvoudiger zien wat er goed gaat en wat 
niet, waar de prioriteiten liggen en hoe er verbeterd kan warden. Verder kunnen de 
medewerkers eenvoudiger warden geevalueerd op basis van hun verbeteringen die zich 
weerspiegelen in 'hun' prestatieindicatoren. 

Nogmaals de nadelen van besturingssystemen 
In veel besturingssystemen van bedrijven werken de verschillende onderdelen van de 
informatiesystemen onduidelijk samen. Deze systemen zien er ongeveer als volgt uit: 

? . 
Strategisch plan ___ ::._ Bedrijfsprocessen -

Ad hoc 
Ad hoc 

? . I nterventie 
door management 

Er wordt te veel gebruik gemaakt van ad hoc informatie. Op basis van die informatie 
wordt er te veel ad hoc ingegrepen. Er wordt ingegrepen en hersteld maar de 
bedrijfsprocessen warden niet structureel beheerst. Voorbeetd ad hoc informatie: "Er is brand". 
Een daarop vo/gend niet te vermijden ad hoc ingreep is: "Blussen". Er wordt echter te veel tijd in blussen 

gestoken om branden te voorkomen. Met ad hoc besturingen is het erg moeilijk om een aantal 
zaken goed voor elkaar te krijgen namelijk: 

1. Beheersing: Omdat er geen terugkoppeling mogelijk is zonder structurele 
informatie. Zander terugkoppeling wordt er gesproken van besturing. 

2. Stabiele ontwikkeling van het strategisch plan: Er zou een doorgaand beleid 
moeten zijn over verschillende managers en door de tijd heen. Beleid zou !anger 
moeten blijven bestaan dan een manager in een bedrijf op een bepaalde post zit. 

3. Uniform beleid: Het beleid zou gezamenlijk gemaakt moeten worden, zodat dit ook 
uniform wordt ge"interpreteerd. 

4. Concretiseren van plannen en doelen: Er zou een duidelijk verband moeten zijn 
tussen de bedrijfsprocessen en het strategisch plan en tussen interventie van het 
management en het strategisch plan 

Van besturing naar beheersing 
In veel bedrijven wordt er op dit moment te veel bestuurd in plaats van beheerst. Het 
eigenlijke verschil tussen besturen en beheersen is de terugkoppeling. Bij beheersing 
wordt er goed gebruik gemaakt van de in het bedrijf aanwezige gegevens. Deze 
gegevens warden verwerkt tot informatie die: 

1. De managers in staat stelt de bedrijfsprocessen effectief aan te wenden. 
2. De medewerkers in staat stelt de bedrijfsprocessen efficient te laten verlopen. 
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Er moet dus beheerst warden door te sturen op basis van structurele informatie. 
lnformatie van binnen en van buiten de organisatie, die door de tijd heen weergeeft hoe 
het verloop is van de verschillende bedrijfsprocessen. 

1.4. Basis van dit lnformatiesysteem 

Dit informatiesysteem 
Bij Gamatex moet informatie een doel dienen, namelijk beheersing van 
bedrijfsprocessen. Er wordt hierbij uitgegaan van de structuur van een regelkring . De 
structuur komt voort uit de systeemtheorie. Het systeem bestaat uit een vijftal 
deelsystemen namelijk: het planningssysteem, de bedrijfsprocessen, het meetsysteem, 
het evaluatiesysteem en het intervenierendsysteem. Het totale systeem dat uit deze 
subsystemen ontstaat is het informatiesysteem. Dit systeem, ook wel "management 
control system" genoemd, ziet er als volgt uit: 

Cl) 
::J 
>, 
(.) 
O> 
C 
C 
C 
Cll 

a.. 

... 
Planningssysteem ----=-.. Bedrijfsprocessen -... 

H 
Ad hoc 

Ad hoc '' 

-~-• lntervenierendsysteem -
... 

Evaluatiesysteem Meetsysteem 

Het planningssysteem. 

... ,.... 

,, 

Het eerste deelsysteem van het informatiesysteem is het planningssysteem. In dit 
systeem worden plannen gemaakt voor de beheersing van Gamatex. De uitvoer van dit 
systeem, de planinformatie, zijn het strategisch plan, de bedrijfsdoelen en de operationele 
doelen. Deze plannen en doelen warden een keer per jaar herzien. In deze plannen en 
doelen staan de concrete doelstellingen voor Gamatex, de processen, de teams en 
personen binnen die teams. Door de verschillende afdelingen en managementlagen heen 
warden deze plannen en doelen ten uitvoer gebracht in de bedrijfsprocessen door de 
teams en de personen in deze teams. 
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De bedrijfsprocessen 
Het tweede deelsysteem van het informatiesysteem zijn de bedrijfsprocessen. Dit zijn 
allerhande dagelijkse processen, niet alleen bij operations maar ook op de administratie 
en de verkoop enz. Binnen deze processen werken een of meerdere teams en binnen 
deze teams werken personen. Uit deze processen haalt het meetsysteem zijn informatie. 
De metingen zijn een afspiegeling van de voortgang bij de bedrijfsprocessen. 

Het meetsysteem 
Het derde deelsysteem van het informatiesysteem is het meetsysteem. Dit systeem doet 
verschillende metingen en verwerkt de gegevens tot informatie. De metingen hebben de 
vorm van indicatoren. Zo zijn er drie soorten indicatoren namelijk: Procesindicatoren, 
Teamindicatoren en Persoonsindicatoren. Deze informatie wordt vervolgens in het 
volgende systeem geevalueerd. 

Het eva/uatiesysteem 
Het vierde deelsysteem van het informatiesysteem is het evaluatiesysteem. Hier kunnen 
de managers en medewerkers zelf bepalen hoe zij presteren ten opzichte van historische 
gegevens, ten opzichte van de normen die gehaald moeten warden en ten opzichte van 
de doelen. De normen en doelen komen uit de operationele en bedrijfsdoelen. Dit 
evaluatiesysteem heeft twee stromen van uitvoer namelijk een voor de lange termijn en 
een voor de korte termijn. De lange termijn uitvoer is de invoer voor het 
planningssysteem. Met deze invoer kan het planningssysteem de doelen en normen 
bijstellen . De korte termijn uitvoer is de invoer van het intervenierendsysteem. 

Het intervenierendsysteem. 
Het vijfde deelsysteem van het informatiesysteem is het intervenierendsysteem. Dit 
systeem zou aan moeten geven hoe de verschillende personen kunnen ingrijpen in de 
bedrijfsprocessen. Daar dit per situatie erg verschilt is het niet mogelijk om hier 
beschrijvingen voor te maken van hoe dit zou moeten gebeuren. Mede omdat de 
personen beter in staat zijn om per keer de situatie te overzien en hun beslissingen daar 
op af te stemmen. De uitvoer van dit systeem is "correctieve terugkoppeling". Daarnaast 
blijft er uiteraard altijd een gedeelte van de ingrepen ad hoc, dit heeft te maken met 
onvoorziene gebeurtenissen. 

Dubbel terugkoppelingssysteem 
In dit informatiesysteem zitten twee terugkoppelingen . Namelijk de evaluatiecyclus en de 
planningscyclus. De evaluatiecyclus is een terugkoppeling van een kwartaal en de 
planningscyclus is een terugkoppeling van een jaar. 

De evaluatiecyclus laat het meetsysteem verschillende metingen doen aan de 
bedrijfsprocessen . Vervolgens warden de verschillende metingen in deze cyclus 
geevalueerd door het evaluatiesysteem. Het evaluatiesysteem evalueert aan de hand 
van de normen en doelen uit het planningssysteem. De discrepanties die hier uit voort 
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komen warden gebruikt in het intervenierendsysteem. Dit intervenierendsysteem past de 
bedrijfsprocessen aan . Waarna het meetsysteem de aanpassingen kan volgen of deze al 
dan niet succesvol zijn . In het kort de verschillende stappen : meten, evalueren, 
intervenieren en weer meten. Als deze evaluatiecyclus periodiek wordt doorlopen is de 
eerste terugkoppeling een feit. 

De planningscyclus stelt de normen en doelen bij aan de hand van de evaluaties uit de 
evaluatiecyclus. Op deze manier warden de plannen ieder jaar beter afgestemd op de 
bedrijfsprocessen. De wijze waarop de doelen van vorig jaar al dan niet gehaald zijn is 
informatie voor het strategisch plan, de bedrijfsdoelen en de operationele doelen. In het 
kort de verschillende stappen: meten, evalueren, doelen bijstellen, uitvoeren en weer 
meten. lndien deze planningscyclus periodiek wordt doorlopen is de tweede 
terugkoppeling een feit. 
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2. Opbouw van dit informatiesysteem 
Dit informatiesysteem bestaat uit drie informatielagen. In de lagen worden de gegevens 
die binnen komen verwerk tot informatie voor die laag. ledere informatielaag voorziet dus 
de personen uit die laag van informatie. De lagen voorzien tevens de laag er onder van 
gegevens. Schematisch ziet het er aid volgt uit: 

Bedrijfsprocessen 

Product in Product uit 

1 < Operationeel niveau 
Administratie 

Functioneel niveau 

Algemeen niveau 

Laag 1, De operationele informatielaag 
De eerste laag is de operationele informatielaag. Dit is het niveau binnen het 
informatiesysteem waar de basisinformatie wordt gemaakt en gebruikt. Deze laag 
verwerkt gegevens van het operationele niveau. Dit zijn gegevens over dagelijkse 
processen. Hierbij moet gedacht worden aan wie pompt wat, wanneer, waarom en 
waarin . Er moet echter ook gedacht worden aan de dagelijkse processen die zich bij 
onderhoud, verkoop, administratie, enz. voordoen. In het Engels en in de literatuur wordt 
deze laag ook wel "Task Control" genoemd. Dit komt omdat de informatie voor beheer 
van dagelijkse bedrijfsprocessen is bedoeld. Hierbij moet aan de normen van de 
operationele doelen worden voldaan en naar de doelen in dit plan worden gestreefd. Met 
de persoonsindicatoren en de teamindicatoren kan gemeten worden of de normen en 
doelen uit de operationele doelen gehaald worden. 

Laag 2, De functionele informatielaag 
Dit is de laag binnen het informatiesysteem waar de operationele gegevens per 
functioneel domein globaler wordt gemaakt tot informatie voor die laag. Dit is het 
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informatiedomein van de afdelingshoofden en managers. Deze laag moet de operationele 
informatielaag en de algemene informatielaag aan elkaar knopen. Dit systeem tracht 
deze laag zo sterk en duidelijk mogelijk te maken. In het Engels en in de literatuur wordt 
deze laag ook wel "Management Control" genoemd. Het gaat om de beheersing van 
bedrijfsprocessen op management niveau, daarom wordt ook wel de term "Tactisch 
niveau" gebruikt. Hierbij moet aan de normen van de bedrijfsdoelen warden voldaan en 
naar de doelen in dit plan warden gestreefd. Met de procesindicatoren kan gemeten 
warden of de normen en doelen uit de bedrijfsdoelen gehaald warden. 

Laag 3 De algemene informatielaag 
Deze laag verwerkt de meest abstracte vorm van gegevens tot informatie. Hier wordt al le 
informatie zo compact mogelijk weer gegeven voor zoveel mogelijk inzicht. Dit moet 
gedaan warden zonder te verzanden in eindeloze computer afdrukken van gegevens. Het 
uiteindelijke resultaat van het steeds compacter maken van de informatie is de 
boordtabel. Dit is een instrumenten paneel voor de directie van Gamatex. Daarom wordt 
oak wel de term "Strategisch niveau" gebruikt. Met de indicatoren uit de boordtabel kan 
gemeten warden of de normen en doelen uit het strategisch plan warden gehaald . 
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3. De structuur van dit informatiesysteem 

Voor de duidelijkheid wordt eerst de structuur van het informatiesysteem grafisch 
weergegeven. Deze structuur zal vervolgens worden uitgewerkt. 

De opbouw van het informatiesysteem van Gamatex ziet er als volgt uit: 
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Van strategie naar bedrijfsprocessen 
Het grootste probleem is de koppeling tussen strategie en de bedrijfsprocessen. Het is 
bijvoorbeeld voor de mensen op de laadstations erg moeilijk om in te zien wat hun 
invloed op de ROCE is. Daarom gebeurt dat nu bij Gamatex in verschillende stappen 
namelijk: missie, strategie, succesfactoren, factoren, procesindicatoren en dan komen we 
aan bij de bedrijfsprocessen. Vervolgens komen nog de stappen teamindicatoren en 
persoonsind icatoren. 

Missie 
De missie wordt weergegeven in een stuk tekst van hooguit een kantje. De tekst geeft de 
waarden en normen weer die binnen Gamatex leven. De tekst opent met een regel die op 
de meest kernachtige wijze de intentie van Gamatex weer geeft. 

Strategie 
De missie wordt verder uitgewerkt in de strategie. De strategie geeft de richting aan die 
Gamatex op wil , om de intentie uit de missie waar te maken en na te leven. De strategie 
geeft heel in het kort en in algemene termen weer wat belangrijk is om na te streven . Dit 
zijn zeker geen zaken van korte duur of projectmatig van aard. Deze zaken moeten vele 
jaren mee kunnen en grotendeels onafhankelijk zijn van vele gebeurtenissen binnen en 
buiten Gamatex. 

De strategie wordt belicht vanuit vier perspectieven. Deze vier perspectieven zijn 
Financieel perspectief, Extern perspectief, Intern perspectief en lnnovatief perspectief. Dit 
wordt gedaan om meer structuur aan de uitwerking van de strategie te geven, volgens 
inzichten van het volgende model: 

----~•: Financieel Perspectief• :~---. 

I Extern Perspectief 

j ~ 

i 
Missie & 

Strategie 
H Intern Perspectief 

H 

....__----+: lnnovatief Perspectief+--:--.. 

I 

Het gebalanceerde succesoverzicht: Dit is het overzicht dat weergeeft dat op meerdere 
gebieden goed gescoord moet worden om als onderneming te kunnen overleven. Het 
financiele perspectief is alleen gunstig als het op twee gebieden goed gedaan wordt 
namelijk extern en intern . Echter als het nu goed gaat en het bedrijf verandert niet dan 
gaat het over vijf jaar niet zo goed meer. De onderneming moet mee met de tijd om het 
goed te blijven doen. Daarom moet er op extern en intern gebied steeds aan innovatie 
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gedaan warden. lndien de strategie met behulp van dit model gemaakt wordt is de kans 
veel kleiner dater belangrijke gebieden onderbelicht blijven. 

Succesfactoren (Wat wit ik) 
De strategie wordt verder uitgewerkt in de succesfactoren. Deze succesfactoren 
beschrijven in clusters, van hooguit 4, de verschillende perspectieven van de strategie. 
De richting die de strategie op een bepaald perspectief weergeeft wordt volledig door het 
cluster succesfactoren op een kernachtig wijze samengevat. 

De succesfactoren geven nu de verschillende deelgebieden aan die Gamatex wil 
behouden of verbeteren. De succesfactoren zijn van blijvende aard, ze zijn dus niet van 
projectmatige aard. De succesfactoren beantwoorden de vraag wat wil Gamatex bereiken 
of behouden. De succesfactoren staan op volgorde van prioriteit. 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex met daarin het MATE op een perspectief 
goed scoort, moet er naar het bijbehorende cluster van succesfactoren gekeken warden. 
Als het merendeel van dat cluster goed scoort, dan scoort Gamatex op dat perspectief 
voldoende. Er moet dan wel rekening gehouden warden met de prioriteit van de 
verschillende succesfactoren. Hoe lager de prioriteit hoe lager de invloed op het 
resultaat. 

Factoren (Hoe doe ik dat) 
Hier wordt aangegeven hoe Gamatex denkt te kunnen scoren op de verschillende 
succesfactoren. De vraag hoe Gamatex nu moet presteren om op een succesfactor 
voldoende te scoren wordt weergegeven door het cluster van factoren die de 
succesfactor beschrijft. Dit mogen allerlei zaken zijn, zowel van blijvende als van 
projectmatige aard (Ook wel bewakend en bouwend genoemd). Deze clusters 
beschrijven ieder volledig een succesfactor. 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex op een succesfactor goed scoort, moet er 
naar het bijbehorende cluster van factoren gekeken warden. Als het merendeel van dat 
cluster goed scoort, dan scoort de succesfactor voldoende. De missie, de succesfactoren 
en de factoren vormen samen met hun verantwoording het strategisch plan. 

Procesindicatoren (Wat moet ik meten) 
Gamatex is onderverdeeld in verschillende bedrijfsprocessen. Deze processen kunnen 
blijvend of projectmatig van aard zijn . Om een goed inzicht in de prestaties van die 
processen te verkrijgen, zijn er van allerlei aspecten van die processen een of meerdere 
procesindicatoren. Deze procesindicatoren zijn structurele en periodieke metingen van 
liefst objectieve zaken. ledere cluster van procesindicatoren beslaat volledig een factor. 

lndien er nu bepaald moet warden of Gamatex op een factor goed scoort, moet er naar 
het bijbehorende cluster van procesindicatoren gekeken warden. Als het merendeel van 
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dat cluster goed scoort dan scoort de factor voldoende. Er zijn ook factoren die 
projectmatig van aard zijn , deze factoren warden ook gemeten in procesindicatoren . Na 
afloop van het project kan de factor met zijn indicatoren warden verwijderd. De 
procesindicatoren met hun normen en doelen vormen samen met hun verantwoording de 
bedrijfsdoelen. 

Teamindicatoren & Procesindicatoren 
Binnen de bedrijfsprocessen werken de teams, binnen deze teams werken de 
medewerkers. De teams gebruiken teamindicatoren en warden ook geevalueerd op deze 
teamindicatoren. Deze teamindicatoren zijn uitwerkingen van de procesindicatoren. De 
verschillende clusters van teamindicatoren beschrijven ieder volledig een procesindicator. 
Bij het uitwerken van de procesindicatoren naar teamindicatoren zijn de teamleden of op 
zijn minst de teamvertegenwoordiger betrokken. 

De medewerkers binnen de teams gebruiken persoonsindicatoren en warden ook 
geevalueerd op deze persoonsindicatoren. Deze persoonsindicatoren zijn uitwerkingen 
van de teamindicatoren. De verschillende clusters van persoonsindicatoren beschrijven 
ieder volledig een teamindicator. Bij het uitwerken van de teamindicatoren naar 
persoonsindicatoren zijn de personen in kwestie betrokken. De teamindicatoren en 
persoonsindicatoren met hun normen en doelen vormen samen met hun verantwoording 
de Operationele doelen. 

Eva/uatiesysteem en lntervenierendsysteem 
Het evaluatiesysteem evalueert de prestaties van de verschillende bedrijfsprocessen, 
teams en personen aan de hand van de normen en doelen uit de bedrijfsdoelen en de 
operationele doelen. Het intervenierendsysteem probeert de gevonden discrepanties 
tussen prestaties en normen en doelen weg te werken door verschillende acties te 
ondernemen . 

De evaluatie bekijkt of de indicatoren scoren volgens de normen uit de bedrijfsdoelen en 
operationele doelen en of de doelen uit deze plannen gehaald zullen gaan warden. Als dit 
niet het geval is dan wordt dit gerapporteerd in het kwartaalrapport samen met de 
mogelijke reden waarom dit komt. Verder wordt er in het kwartaalrapport beschreven hoe 
er actie ondernomen gaat warden om de processen weer op peil te brengen . lndien er al 
actie ondernomen is wordt er beschreven wat de voortgang hiervan is. lndien team of 
persoonsindicatoren niet volgens plan scoren dan wordt er altijd met de personen in 
kwestie bekeken wat de beste oplossing is voor het probleem. De teams en personen 
warden niet afgerekend op de indicatoren maar warden geholpen bij het vinden van 
oplossingen voor mogelijke discrepanties. 
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4. Uitvoering van het informatiesysteem 
De volgende vraag die beantwoordt moet warden is hoe dit informatiesysteem nu 
georganiseerd moet warden en welke taken verricht moeten warden om het 
informatiesysteem te laten werken . Omdat er in het informatiesysteem twee 
terugkoppelingen zitten, namelijk een van een kwartaal en een van een jaar, is de basis 
voor de uitvoering ook in twee delen , namelijk de planningscyclus en de evaluatiecyclus. 

4.1. De Planningscyclus 
Voor de duidelijkheid wordt de planningscyclus grafisch weer gegeven. De hokjes stellen 
de taken voor die jaarlijks gedaan moeten worden. De pijlen stellen de volgorde voor 
waarin de verschillende taken gedaan moeten warden. Van iedere taak is een procedure 
gemaakt welke terug te vinden is in Bijlage 1 

Algemene systeem herziening 

Strategie herziening 

Succesfactoren herziening 

Factoren herziening 

Procesindicatoren herziening 

Teamindicatoren herziening 

Persoonsindicatoren herziening 

Taak 1. Algemene systeem herziening 
De eerste jaarlijkse taak binnen de planningscyclus is het bekijken of het 
informatiesysteem nog wel voldoet aan de eisen die er aan gesteld warden . Hierbij wordt 
er gekeken naar de structuur van het informatiesysteem en naar de werking van de 
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verschillende onderdelen . lndien zich problemen voordoen moet er een beslissing 
genomen warden of en hoe deze problemen verholpen moeten warden. 

Taak 2. Strategie Herziening 
De volgende taak is het herzien van de missie en de strategie van vorig jaar. Er moet 
bezien warden of deze nog steeds voldoen. Dit wordt gedaan door te kijken wat er vorig 
jaar is gepresteerd op de verschillende delen van de strategie (Kwartaalrapporten) . Als er 
te grate discrepanties zijn tussen prestaties en strategie, dan moet de strategie en 
mogelijk de missie warden aangepast. 

Taak 3. Succesfactoren Herziening 
Vervolgens warden de succesfactoren van vorig jaar herzien en beoordeeld of de 
prestaties op die succesfactoren (Kwartaalrapporten) naar wens waren en of de 
succesfactoren aangepast moeten warden. 

Taak 4. Factoren Herziening 
Met de hulp van de factoren van vorig jaar en de prestaties op die factoren 
(Kwartaalrapporten) warden de nieuwe succesfactoren uitgewerkt. Als dit gedaan is, dan 
is er een nieuw strategisch plan (Zie bijlage 8) . 

Taak 5. Procesindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de procesindicatoren en het maken van de normen 
en doelen voor deze procesindicatoren. Dit moet gedaan warden door de 
factorverantwoordelijken samen met de teamvertegenwoordigers. Hierbij moet gebruik 
warden gemaakt van: 

1. De normen en doelen van vorig jaar (Bedrijfsdoelen van vorig jaar) 
2. De prestaties op de doelen en normen van vorig jaar (Kwartaalrapporten & 

Maandrapporten) 
3. Nulmetingen (Prestaties in het verleden reconstrueren uit archieven) 

De nieuwe normen en doelen vormen samen met hun verantwoording de nieuwe 
bedrijfsdoelen (Zie bijlage 8) . 

Taak 6. Teamindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de teamindicatoren en het maken van de normen en 
doelen voor deze teamindicatoren. Dit moet gedaan warden door de 
factorverantwoordelijken en de teamvertegenwoordigers. Hierbij moet gebruik warden 
gemaakt van de prestaties die vorig jaar geleverd zijn (Maandrapporten) . Deze normen 
en doelen vormen samen met hun verantwoording de nieuwe operationele doelen. 

Taak 7. Persoonsindicatoren Herziening 
De volgende taak is het herzien van de persoonsindicatoren en het maken van de 
normen en doelen voor de persoonsindicatoren . Dit moet gedaan warden met de 
personen in kwestie. Hierbij moet gebruik warden gemaakt van de prestaties die vorig 

WEST 24/03/98 Uitg. 1 Uitvoering HIS 1 

WEST Biz. 17 



--[31 GAMATEX 

jaar zijn geleverd (Maandrapporten). Deze normen en doelen vormen samen met hun 
verantwoording de nieuwe operationele doelen (Zie bijlage 8) . 

4.2. De Evaluatiecyclus 
Voor de duidelijkheid wordt de evaluatiecyclus grafisch weer gegeven. De hokjes stellen 
de taken voor die ieder kwartaal gedaan moeten worden. De pijlen stellen de volgorde 
voor waarin de verschillende taken gedaan moeten worden. Van iedere taak is een 
procedure gemaakt welke terug te vinden is in Bijlage 2 

Evaluatiec clus 

Metingen 

Evaluatie procesindicatoren 

Evaluatie teamindicatoren 

Evaluatie persoonsind. 

Taak 1. Metingen 
De metingen die iedere maand en kwartaal gedaan moeten warden staan beschreven in 
de procedures van de verschillende indicatoren (zie bijlagen 5,6 en 7). De rapportage 
hiervan staat beschreven in de rapportagewerkvoorschriften (zie bijlage 8) 

Taak 2. Evaluatie procesindicatoren 
leder kwartaal moeten de verschillende procesindicatoren worden geevalueerd aan de 
hand van de normen en doelen uit de bedrijfsdoelen. Hieruit kunnen discrepanties naar 
voren komen. Voor de discrepanties die geen oorzaak hebben bij de teams kunnen taken 
3 en 4 overgeslagen warden. 

Taak 3. Evaluatie teamindicatoren 
Voor de discrepanties die bij de teams liggen moeten de teamindicatoren geevalueerd 
worden aan de hand van de normen en doelen uit de operationele daelen . Vaor deze 
evaluatie maeten de teamvertegenwaardigers helpen. Vaor de discrepanties die geen 
oorzaak hebben bij de persanen binnen de teams kan taak 4 overgeslagen warden. 
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Taak 4. Evaluatie persoonsindicatoren 
Voor de discrepanties die bij de personen liggen moeten de persoonsindicatoren 
geevalueerd worden aan de hand van de normen en doelen uit de operationele doelen . 
Deze evaluatie moet samen met de betreffende persoon gebeuren. 

Taak 5. lnterventieplanning & Projecten 
De discrepanties die zichtbaar zijn geworden tussen de normen en doelen enerzijds en 
de werkelijke prestaties anderzijds worden gebruikt om de bedrijfsprocessen bij te sturen . 
De discrepanties en de ingrepen ter correctie worden gerapporteerd in het 
kwartaalrapport. Van de lopende projecten ter correctie wordt de voortgang en het effect 
gerapporteerd in het kwartaalrapport . 
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5. Handboek lnformatiesysteem (HIS) 

Dit handboek bestaat uit een hoofdgedeelte en aantal bijlagen. Het hoofdgedeelte 
beschrijft het hoe en waarom van dit informatiesysteem. De bijlagen zijn 
werkvoorschriften (WVIS) en aanvullende of ondersteunende zaken voor het 
informatiesysteem. 

Bijlage 1 Planningscyclus werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften voor de uitvoering van de planning. Er zijn 
verschillende taken die jaarlijks uitgevoerd moeten warden. Deze taken brengen de 
plannen bij de tijd . De taken staan beschreven in de werkvoorschriften in dit deel. 

Bijlage 2 Evaluatiecyclus werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften voor de uitvoering van de evaluatie en de daarop 
mogelijk volgende interventie. Er zijn verschillende taken die ieder kwartaal uitgevoerd 
moeten warden. Deze taken zijn nodig voor de evaluatie van verschillende delen van 
Gamatex. De taken staan beschreven in de werkvoorschriften in dit deel. 

Bijlage 3 Succesfactoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de verschillende succesfactoren met de 
onderverdeling in factoren. 

Bijlage 4 Factoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de verschillende factoren met de 
onderverdeling in indicatoren. 

Bijlage 5 Procesindicatoren werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de indicatoren met de normen, doelen, 
verklaringen, eigenaren, producenten, teamindicatoren, enz. 

Bijlage 6 Teamindicatoren werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de indicatoren met de normen, doelen, 
verklaringen, eigenaren, producenten, persoonsindicatoren, enz. 

Bijlage 7 Persoonsindicatoren werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de indicatoren met de normen, doelen, 
verklaringen, eigenaren, producenten, enz. 

Bijlage 8 Rapportage Werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften die aangeven hoe de verschillende rapportages er 
inhoudelijk uit moeten zien. Deze rapportages zijn produkten van de taken die 
beschreven staan in bijlage 1 & 2. 
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Bij/age 9 8/auwdrukken Werkvoorschriften 
In dit deel zitten standaard lay-outs voor de verschillende werkvoorschriften . Deze 
standaarden geven snel overzicht en verhogen de leesbaarheid van de verschillende 
werkvoorschriften . Omdat de werkvoorschriften over verschillende boeken zullen warden 
verdeeld zal er anders snel een wildgroei van lay-outs ontstaan . 

Bijlage 10 Verklarende woordenlijst 
In deze lijst warden de gebruikte termen verklaard . Dit is nodig om Babylonische 
spraakverwarringen te voorkomen. lndien er woorden niet vermeld staan in deze 
verklarende woordenlijst dan staan ze vermeld in het handboek documentenbeheer. 

Bijlage 11 /nformatiekalender 
Deze kalender geeft weer welke taken wanneer gedaan moeten warden. De data staan 
oak vermeld op iedere werkvoorschrift zelf. 
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Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 1 

Planningcyclus Werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften voor de uitvoering van de planning. Er zijn 
verschillende taken die jaarlijks uitgevoerd moeten worden . Deze taken brengen de 
plannen tot stand. De taken staan beschreven in de werkvoorschriften uit dit deel. 

lnhoudstafel: 
Algemene Systeem Herziening 
Strategie Herziening 
Succesfactoren Herziening 
Factoren Herziening 
Procesindicatoren Herziening 
Teamindicatoren Herziening 
Persoonsindicatoren Herziening 

Oude Strategisch plan 

4 Kwartaalrapporten 

Oude Bedrijfsdoelen 

Nul Metingen 

12 Maandrapporten 
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Biz. 2 
Biz. 3 
Biz. 4 
Biz. 5 
Biz. 6 
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Strategie Herziening 
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Nieuwe Operationele din 
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Planningscyclus Werkvoorschrift: 
Naam: Algemene Systeem Herziening 
Verantwoordelijke: GEMA 

U itvoerenden: GEMA mogelijk met hulp van MATE 

Onderdelen: Werking van het lnformatiesysteem 

Datum: 1 Juli 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

Eens per jaar onderzoekt de GEMA met mogelijk hulp van het MATE of alle functionaliteit 
nog wel gedekt word of dat er gaten zijn gevallen in dit informatiesysteem. Dit wordt 
gedaan aan de hand van onderstaande vinkenlijst. lndien er gaten zijn gevallen warden 
deze genoteerd voor een beslissing. Ook in het geval dater nog niets mee gedaan wordt, 
wordt het genoteerd. 

Vinkenlijst: 
1. Voldoet de systematiek in dit systeem nog wel? 

2. Is de geproduceerde informatie nog wel in relatie tot de doelstelling? 

3. Is het systeem nog voldoende gericht op de gebruikers van de informatie? 

4. Is het nog steeds een dynamisch systeem? 

5. Is het nog steeds een open systeem? 

6. Worden de prestatie van de belangrijkste processen nog gemeten? 

7 Worden de prestaties nog gemeten aan de hand van de huidige succesfactoren? 

8. Voldoet het model "Gebalanceerde succes overzicht"? 

9. Voldoet de uitwerking van missie, strategie, succesfactoren, factoren , procesindicatoren, 
teamindicatoren , persoonsindicatoren nog? 

10. Zijn de indicatoren nag voldoende objectief meetbaar? 

11 . Worden de gegevens verwerkt in een zo min mogelijke aantal rapporten? 

12. Is het handboek bij de tijd? 
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PlanninQcyclus Werkvoorschrift 
Naam: Strategie Herziening 
Verantwoordelijke: GEMA 

Uitvoerenden: MATE 

Onderdelen: Missie & Strategie 

Datum: 1 September 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

Het MATE besluit of de missie en de strategie van vorig jaar nog voldoen of dat ze aan 
herziening toe zijn . In principe mag hier niet ieder jaar aan gesleuteld warden want dit is 
de basis van het beleid van Gamatex. 

Vinkenlijst: 
1. Is de missie een aangepaste versie van vorig jaar? 

2. Opent de missie met een regel die op de meest kernachtige wijze de intentie van Gamatex 
weergeeft? 

3. Is de missie in principe tijdloos? 

4. Is de missie gericht op de toekomst? 

5 Is de missie maximaal een pagina? 

6. Is er consensus over de missie? 

7. Is de strategie een aangepaste versie van vorig jaar? 

8. Is de strategie voldoende gespl itst naar de vier gebieden uit de gebalanceerde succesoverzicht? 

9. Bestrijkt de strategie voldoende ieder perspectief van de gebalanceerde succesoverzicht? 

10. Is er voldoende rekening gehouden met de prestaties van vorig jaar, welke vermeld staan in de 
vier vorige kwartaalrapporten? 

11 . Is er consensus over de strategie? 

12. Is de strategie maximaal een pagina? 

WEST 27/11/97 Uitg . 1 81 Planningscyclus WVIS HIS B1 

WEST Biz. 3 



7GIGAMATEX 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Naam: Succesfactoren Herziening 
Verantwoordelijke: GEMA 

U itvoerenden: MATE 

Onderdelen: Clusters van Succes Factoren 

Datum: 15 September 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

Het MATE herziet jaarlijks het strategisch plan. Hierbij moet er consensus bestaan van 
wegen het gelijkheidsbeginsel. Om een goede ruggegraat voor het strategisch plan te 
maken moet de volgende vinkenlijst worden afgewerkt. 

Vinkenlijst: 
1. Zijn de clusters van succesfactoren aangepaste versies van vorig jaar? 

2. Heeft ieder perspectief van de gebalanceerd succesoverzicht een cluster succesfactoren? 

3 Beschrijven de clusters van succesfactoren voldoende de vier perspectieven van het 
gebalanceerde succesoverzicht? 

4 Beschrijven de clusters van succesfactoren voldoende de strategie? 

5 Zijn de succes factoren geen projecten en niet van tijdelijke aard , maar voor de beheersing van de 
perspectieven op de lange termijn? 

6. Geven de succesfactoren een doe! aan, niet hoe dat doe! bereikt moet warden? 

7. Beantwoorden de succesfactoren de vraag wat wil Gamatex bereiken? 

8 Is er voldoende gebruik gemaakt van de geleverde prestaties gerapporteerd in de vorige vier 
kwartaa I rapporten? 

9 Heeft iedere succesfactor het kenmerk verbeteren (V) of behouden (B) meegekregen? 

10. Is van iedere succesfactor een formulier ingevuld en ingeleverd bij de GEMA? (Zie B9) 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 81 Planningscyclus WVIS HIS B1 

WEST Biz. 4 



7GIGAMATEX 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Naam: Factoren Herziening 
Verantwoordelijke: GEMA 

Uitvoerenden: MATE 

Onderdelen: Clusters van F actoren 

Datum: 1 Oktober 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

Het MATE herziet jaarlijks het strategisch plan. Hierbij moet er consensus bestaan van 
wegen het gelijkheidsbeginsel. Om een goede ruggegraat voor het strategisch plan te 
maken moet de volgende vinkenlijst worden afgewerkt. 

Vinkenlijst: 
1. Zijn de verschillende clusters van factoren aangepaste versies van vorig jaar? 

2. Heeft iedere succesfactor een cluster van factoren? 

3. Beschrijft iedere cluster van factoren voldoende de bijbehorende succesfactor? 

4. Zijn de factoren of processen of projecten of gebieden van beheersing? 

5. Geven de factoren aan hoe een succesfactor bereikt kan warden? 

6. Beantwoorden de factoren de vraag hoe denkt Gamatex de verschillende succesfactoren te 
realiseren? 

7. Is er voldoende gebruik gemaakt van de geleverde prestaties gerapporteerd in de vorige vier 
kwartaalrapporten? 

8. Hebben alle factoren een factorverantwoordelijke meegekregen? 

9. Hebben alle factoren de indicatie verbeteren (V) of behouden (B) meegekregen? 

10. Is het strategisch plan geschreven? (Zie B8) 

11 . Is van iedere factor een formulier ingevuld en ingeleverd bij de GEMA? (Zie B9) 

WEST 07/02/98 Uitg. 1 81 Planningscyclus WVIS HIS 81 

WEST Biz. 5 



-----,[31 GAMATEX 

Naam: 

Verantwoordel ij ke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 

T oelichting: 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Procesindicatoren Herziening 
F actorvera ntwoordel ijken 

F actorverantwoordelijken 
Vertegenwoordigers teams 

Clusters van procesindicatoren 

1 November 

3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

leder jaar moeten de factorverantwoordelijken samen met de vertegenwoordigers van de 
teams van de processen om de tafel gaan zitten om de indicatoren voor het proces te 
herzien. Daarbij moet de vraag gesteld warden wat moet het proces goed doen om de 
factor goed te laten scoren. 

Vinkenlijst: 
1. Zijn de verschillende clusters van procesindicatoren aangepaste versies van vorig jaar? 

2. Zijn de verschillende doelen en normen aangepaste versies van vorig jaar? 

3. Heeft iedere factor een cluster van procesindicatoren? 

4. Beschrijft iedere cluster van procesindicatoren voldoende de bijbehorende factor? 

5. Zijn er procesindicatoren over procesinput? (v. b. aantal orders ) 

6. Zijn er procesindicatoren over procesverloop? (v.b wachttijd) 

7. Zijn er procesindicatoren over procesoutput? (v.b. aantal trucks per uur) 

8. Zijn er procesindicatoren die het effect van het proces weergeven? (v .b. aantal klachten) 

9. Zijn de procesindicatoren liefst structurele obJectieve periodieke metingen? 

10 Zijn er nulmetigen te doen door gegevens uit het verleden op te zoeken? 

11 . lndien de procesindicatoren nagestreefd warden , zal dan op de factor goed gepresteerd gaan 
warden? 

12. Beantwoorden de procesindicatoren de vraag wat moet ik meten om bij Gamatex de vinger aan de 
pols te houden? 

13. Is er voldoende gebruik gemaakt van de geleverde prestaties, gerapporteerd in de vorige vier 
kwartaalrapporten en de vorige 12 maandrapporten? 

14 Zijn de indicatoren geaccepteerd door de teamvertegenwoordigers? 

15. Zijn de normen redelijk? (Normen indien factor met kenmerk B) 

16. Zijn de doelen moeilijk maar uitdagend? (Ooelen indien factor kenmerk V) 

17. Zijn van alle procesindicatoren formulieren ingevuld en ingeleverd bij de GEMA? (Zie B9) 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 81 Planningscyclus WVIS HIS B1 

WEST Biz. 6 



lGIGAMATEX 

Naam: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Teamindicatoren Herziening 
F actorverantwoordelijken 

F actorverantwoordel ijken 
T eamvertegenwoordigers 

Clusters van Teamindicatoren 

1 December 

3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

leder jaar moeten de factorverantwoordelijken samen met de teamvertegenwoordigers 
van de processen om de tafel gaan zitten om de indicatoren voor het team te herzien. 
Daarbij moet de vraag gesteld warden wat moet het team goed doen om de factor goed 
te laten scoren. 

Vinkenlijst: 
1. Zijn de verschillende clusters van teamindicatoren aangepaste vers ies van vorig jaar? 

2. Zijn de verschillende doelen en normen aangepaste versies van vorig Jaar? 

3. Heeft iedere procesindicator een cluster van teamindicatoren? 

4. Beschrijft iedere cluster van teamindicatoren voldoende de bijbehorende procesindicator? 

5. Zijn de teamindicatoren liefst structurele objectieve periodieke metingen? 

6. lndien de teamindicatoren nagestreefd warden , zal dan op de procesindicator goed gepresteerd 
gaan warden? 

7. Beantwoorden de teamindicatoren de vraag wat moet ik meten om bij Gamatex de vinger aan de 
pols te houden? 

8. Is er voldoende gebruik gemaakt van de geleverde prestaties, gerapporteerd in de vorige vier 
kwartaalrapporten en de vorige 12 maandrapporten? 

9 Zijn de indicatoren geaccepteerd door de teamleden? 

10 Zijn de normen redelijk? (Normen indien procesindicator met normen) 

11 . Zijn de doelen moeilijk maar uitdagend? (Doelen indien procesindicator met doel) 

12. Zijn van alle teamindicatoren formulieren ingevuld en ingeleverd bij de GEMA? (Zie B9) 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 81 Planningscyclus WVIS HIS B1 

WEST Biz. 7 



7GIGAMATEX 

Naam: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen : 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Persoonsindicatoren Herziening 
T eamvertegenwoordigers 

T eamvertegenwoordigers 
Teamleden 

Clusters van Persoonsindicatoren 

1 Januari 

3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

leder jaar moeten de teamvertegenwoordigers samen met de teamleden van de 
processen om de tafel gaan zitten om de indicatoren voor de personen te herzien . Daarbij 
moet de vraag gesteld warden wat moet het team goed doen om de factor goed te laten 
scoren. 

Vinkenlijst: 
1. Zijn de verschillende clusters van persoonsindicatoren aangepaste versies van vorig jaar? 

2. Heeft iedere teamindicator een cluster van persoonsindicatoren? 

3. Beschrijft iedere cluster van persoonsindicatoren voldoende de bijbehorende teamindicator? 

4 Zijn de persoonsindicatoren liefst structurele obJectieve periodieke metingen? 

5 lndien de persoonsindicatoren nagestreefd worden, zal dan op de teamindicator goed 
gepresteerd gaan worden? 

6. Beantwoorden de persoonsindicatoren de vraag wat moet ik meten om bij Gamatex de vinger aan 
de pols te houden? 

7. Is er voldoende gebruik gemaakt van de geleverde prestaties , gerapporteerd in de vorige vier 
kwartaalrapporten en de vorige 12 maandrapporten? 

8. Zijn de indicatoren geaccepteerd door de teamleden? 

9. Zijn de normen redelijk? (Normen indien teamindicator met normen) 

10 Zijn de doelen moeilijk maar uitdagend? (Doelen indien teamindicator met doel) 

11 . Zijn van alle persoonsindicatoren formulieren ingevuld en ingeleverd bij de GEMA? (Zie B9) 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 81 Planningscyclus WVIS HIS B1 

WEST Biz. 8 



BGAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 2 

Evaluatiecyclus Werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften voor de uitvoering van de evaluatie en de daarop 
mogelijk volgende interventie. Er zijn verschillende taken die ieder kwartaal uitgevoerd 
moeten warden. Deze taken zijn nodig voor de evaluatie van verschillende delen van de 
organisatie. De taken staan beschreven in de werkvoorschriften in dit deel. 

lnhoudstafel: 
Procesindicatoren Evaluatie 
Teamindicatoren Evaluatie 
Persoonsindicatoren Evaluatie 
lnterventieplanning & Projecten 

De Evaluatiec clus: 

Bedrijfsdoelen 

Oude Kwartaalrapport 

3 Maandrapporten 

Operationele Doelen 

WEST 07/02/98 Uitg. 1 

WEST 

Biz. 2 
Biz. 3 
Biz. 4 
Biz. 5 

Nieuwe Maandrapporten 

Discrepanties 

Nieuw Kwartaalrapport 

82 Evaluatiecyclus WVIS HIS B2 

Biz. 1 



7GIGAMATEX 

Naam: 

Verantwoordelijke: 

Uitvoerenden: 

Onderdelen: 

Data: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting: 

Evaluatiecyclus Werkvoorschrift: 
Procesindicatoren Evaluatie 

MA TE vertegenwoordiger 

MA TE vertegenwoordiger 
F actorvera ntwoordelijke 

Procesindicatoren 

15 Januari 
15 April 
15 Juli 
15 Oktober 

3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Na ieder kwartaal moeten de procesindicatoren worden geevalueerd. Dit kan het beste 
worden gedaan aan de hand van de volgende vinkenlijst. 

Vinkenlijst: 
1. Is de uitkomst van de indicator tussen de norm ondergrens en de norm bovengrens? 

2 Is er een trend waar te nemen? Zo ja gaat deze in de goede richting? 

3. Is het waarschijnlijk dat het doel gehaald zal gaan warden voor de gestelde datum? 

4. Is de invloed van vorige ingrepen zichtbaar in de uitkomst van de indicator? 

5. Lopen proJecten voor verbetering op schema? 

6 Waarom is de uitkomst van de indicator niet volgens norm of doel? 

7. Zijn de teams binnen de processen niet de oorzaak van de discrepantie? 

8. Is er in het kwartaalrapport melding gemaakt van dit alles? (Zie B8) 

9 Is er een paraaf gezet op het indicator werkvoorschrift door de factorverantwoordelijke? 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 82 Evaluatiecyclus WVIS 
WEST 

HIS B2 

Biz. 2 



EGAMATEX 

Naam: 

Verantwaardelijke: 

U itvaerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 

Taelichting: 

Evaluatiecyclus Werkvoorschrift: 
Teamindicatar Evaluatie 

F actorverantwaardelijke 

F actarverantwaardelijke 
T eamvertegenwaardiger 

T eamindicataren 

1 December 

3 jaar na het apmaken van dit werkvaarschrift 

Een keer per jaar maeten de teamindicatoren warden geevalueerd. Dit kan het beste 
warden gedaan aan de hand van de valgende vinkenlijst. 

Vinkenlijst: 
1 . Is de uitkomst van de indicator tussen de norm ondergrens en de norm bovengrens? 

2. Is er een trend waar te nemen? Zo ja gaat deze in de goede richting? 

3. Is het waarschijnlijk dat het doel gehaald zal gaan warden voor de gestelde datum? 

4. Is de invloed van vorige ingrepen zichtbaar in de uitkomst van de ind icator? 

5. Waarom is de uitkomst van de indicator niet volgens norm of doel? 

6. Zijn de personen binnen de teams niet de oorzaak van de discrepantie? 

7. Is er een paraaf gezet op het indicator werkvoorschrift door de verantwoordelijke? 

WEST 27/11/97 Uitg . 1 82 Evaluatiecyclus WVIS HIS B2 

WEST Biz. 3 



----,BJGAMATEX 

Naam: 

Verantwaardelijke: 

U itvaerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 

Taelichting: 

Evaluatiecyclus Werkvoorschrift: 
Persaansindicatar Evaluatie 

F actarverantwaardelijke 

F actarverantwaardelijke 
Teamlid 

Persaansindicataren 

1 Januari 

3 jaar na het apmaken van dit werkvaarschrift 

Een keer per jaar maeten de persaansindicataren warden geevalueerd. Dit kan het beste 
warden gedaan aan de hand van het valgende vinkenlijst. 

Vinkenlijst: 
1. Is de uitkomst van de indicator tussen de norm ondergrens en de norm bovengrens? 

2. Is er een trend waar te nemen? Zo ja gaat deze in de goede richting? 

3. Is het waarschijnlijk dat het doel gehaald zal gaan warden voor de gestelde datum? 

4. Is de invloed van vorige ingrepen zichtbaar in de uitkomst van de indicator? 

5. Waarom is de uitkomst van de indicator niet volgens norm of doel? 

6. Is er een paraaf gezet op het indicator werkvoorschrift door de verantwoordelijke? 

WEST 07/02/98 Uitg. 1 82 Evaluatiecyclus WVIS HIS B2 

WEST Biz. 4 



GGAMATEX 

Naam: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen: 

Data: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

Evaluatiecyclus Werkvoorschrift: 
lnterventieplanning & Projecten 

MA TE vertegenwoordiger 

MATE vertegenwoordiger 
F actorverantwoordelijke 

P rocesind icatoren 

15 Januari 
15 April 
15 Juli 
15 Oktober 

3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Na ieder kwartaal moeten de operationele processen warden bijgestuurd. Dit kan het 
beste warden gedaan aan de hand van de volgende vinkenlijst. 

Vinkenlijst: 
1. Is de evaluatie naar behoren uitgevoerd? 

2. Is er wel een discrepantie? (zo nee, Dan kan gestopt warden ) 

3. Op de juiste manier de probleemstelling geformuleerd? 

4 Voldoende verschillende oplossingen ge"inventariseerd? 

5. Voor alle oplossingen een afweging gemaakt? 

6. Keuze voor een oplossing voldoende onderbouwd? 

7. Correcte planning gemaakt voor het project? 

8 Lopende de projecten goed? 

9 Is er voldoende gedaan op de lopende projecten weer op schema te krijgen? 

10 Is er in het kwartaalrapport melding gemaakt van dit a lies? (Zie B8) 

WEST 27/11/97 Uitg . 1 82 Evaluatiecyclus WVIS 
WEST 

HIS B2 

Biz. 5 



EIGAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 3 

Succesfactoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de verschillende succesfactoren met de 
onderverdeling in factoren . 

lnhoudstafel: 
Veiligheid van de Processen 
Financieel rendement 
Financiele verplichtingen 
Klant Enthousiasme 
Kwaliteit van de Processen 
Financiele activiteit van de Processen 
Betrokkenheid & Creativiteit 
lnnovatie van de processen 
Beheer externe Relaties 
Milieu beheersing 

Biz. 2 
Biz. 3 
Biz. 4 
Biz. 5 
Biz. 6 
Biz. 7 
Biz. 8 
Biz. 9 
Biz. 10 
Biz. 11 

WEST 19/12/97 Uitg . 1 83 Succesfactoren WVIS 
WEST 

HIS B3 

Biz. 1 



----,[;llGAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Veiligheid van de Processen 

Veiligheid van Personen 
Veiligheid van de lnstallaties 

1 

Kenmerk (V of B) : Verbeteren 

Factor 1: Metingen veil igheid 
Factor 2: Veiligheidsinspecties / Observaties / Rondgangen 
Factor 3: 7 op 7 Veiligheidssensibilisatie 
Factor 4: Veiligheidsopleiding 
Factor 5: Documentatie veiligheidsprocedures 
Factor 6: Veiligheidsinstructies niet-operationele taken 
Factor 7: Aannemers veiligheidsbeleid 

Vervaldatum WVIS : 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

Volgens het wettelijk aspect "ARAB reglementering" moet jaarlijks een voorstel van een 
gestructureerd actieplan worden medegedeeld aan de comiteleden voor 1 november. Dit 
wil zeggen een uitgewerkt strategisch plan en de bijbehorende bedrijfsdoelen. 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

WEST Biz. 2 



£1GAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS : 

Toelichting: 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Financieel Rendement 

De aandeelhouders eisen een financieel rendement van 
voldoende hoog niveau. Hier moet in de gaten gehouden 
warden wat de mate van winstgevendheid is van het 
ge"fnvesteerde vermogen. 

2 

Verbeteren 

j 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

Biz. 3 



---,B]GAMATEX 

Naam: 

Omschrijving : 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Financiele verplichtingen 

Gamatex moet altijd in de gaten houden wat: 
1. De mate is waarin Gamatex in staat is om op tijd aan financiele 

verplichtingen le voldoen. 

3 

2. De mate waarin Gamatex in staat is om alle financiele 
verplichtingen te voldoen 

Behouden 

J 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS 83 

Biz. 4 



GGAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Klant Enthousiasme 

De mate waarin Gamatex haar klanten tevreden weet te 
stellen . 

4 

Behouden 

J 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

Biz. 5 



7GIGAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

T oel ichti ng: 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Kwaliteit van de Processen 

De mate waarin Gamatex in staat is om de bedrijfsprocessen 
naar behoren te laten verlopen . 

5 

Verbeteren 

13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

Biz. 6 



lGIGAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B): 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

WEST 19/12/97 Uitg . 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorsch rift: 
Financiele activiteit van de Processen 

De mate waarin de baten en de lasten van de operationele 
activiteiten onder controle zijn . 

6 

Behouden 

j 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS 83 

Biz. 7 



----,GIGAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B): 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting : 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Betrokkenheid & Creativiteit 

De mate waarin de medewerkers van Gamatex zich betrokken 
voelen bij hun werk en daarvoor ook verbeteringen aandragen. 

7 

Verbeteren 

I 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS 83 

Biz. 8 



-[31 GAMATEX 

Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B): 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting: 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
lnnovatie van de processen 

De mate waarin Gamatex haar bedrijfsprocessen weet te 
verbeteren en vernieuwen. 

8 

Behouden 

13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

Biz. 9 



---t:ll GAMATEX 

Naam: 

Omschrijving : 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: 

Toelichting: 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 

WEST 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Beheer externe Relaties 

De mate waarin Gamatex de externe relaties (buiten de klant) 
weet te beheersen. 

9 

Behouden 

13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

83 Succesfactoren WVIS HIS B3 

Biz. 10 



lBGAMATEX 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Naam: Milieu beheersing 

Omschrijving : De mate waarin Gamatex de milieubelasting tot een minimum 
weet te beperken. 

Prioriteit: 10 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : Behouden 

Factor 1: 

Vervaldatum WVIS: j 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 19/12/97 Uitg. 1 83 Succesfactoren WVIS HIS 83 

WEST Biz. 11 



GGAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 4 

Factoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de verschillende factoren met de 
onderverdeling in indicatoren. 

lnhoudstafel: 
Metingen Veiligheid Biz. 2 
Veiligheidsinspecties / Observaties / Rondgangen Biz. 3 
7 op 7 Veiligheidssensibilisatie Biz. 4 
Veiligheidsopleiding Biz. 5 
Documentatie Veiligheidsprocedures Biz. 6 
Veiligheidsinstructies niet-operationele taken Biz. 7 
Aannemers Veiligheidsbeleid Biz. 8 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 84 Factoren WVIS 
WEST 

HIS B4 

Biz. 1 



---igGAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Metingen Veiligheid 

Omschrijving: Controle indicatoren voor weergave van effect van het 
vei I ig heidsbeleid . 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B) : Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieumanager 

Uitvoerenden: Veiligheid & Milieumanager 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: -

Indicator 1: Aantal ongevallen met werkverlet. 
Indicator 2: Frequentiegraad ongevallen . 
Indicator 3: Ernstgraad 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg . 1 84 Factoren WVIS 
WEST 

HIS B4 

Biz. 2 



GGAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Veiligheidsinspecties / Observaties / Rondgangen 

Omschrijving : Periodiek moeten er een aantal inspecties, observaties en 
rondgangen gedaan warden . Deze moeten systematisch 
gedaan warden en naar behoren warden uitgevoerd. 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B): Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veil igheid & Milieumanager 

U itvoerenden: Supervisors 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: -

Indicator 1: Aantal verhinderde of niet correct uitgevoerde audits, .... 

Vervaldatum WVIS : 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 84 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz. 3 



7GIGAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: 7 op 7 Veiligheidssensibilisatie 

Omschrijving : De medewerkers van Gamatex moeten bewust zijn van hun 
handelen en het effect daarvan op de veiligheid van hen zelf 
zowel als dat van de collega's , het milieu en de installaties. 
Daarvoor is het project "7 op 7" opgezet. 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B): Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieumanager 

U itvoerenden: Supervisors 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: 31 -12-98 

Indicator 1: Aantal goed verlopen projecten . 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg 1 B4 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz 4 



lGIGAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Vei I ig heidsopleidi ng 

Omschrijving: Specifieke opleidingsbehoeften op het vlak van veiligheid in het 
opleidingsprogramma opnemen. 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B) : Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieumanager 

U itvoerenden: Supervisors 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: 31-12-98 

Indicator 1: Percentage succesvol uitgevoerde opleidingen . 

Vervaldatum WVIS: 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg 1 84 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz. 5 



---,GI GAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Documentatie veiligheidsprocedures 

Omschrijving : Om veiligheid te kunnen borgen en behouden moeten er zaken 
warden vastgelegd in voorschriften en procedures. 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of 8): Verbeteren 

Verantwoordelijke : Veiligheid & Milieumanager 

Uitvoerenden: Supervisors 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: 31-12-98 

Indicator 1: Aantal Wijzigingen in de documentatie van veiligheidsprocedures. 

Vervaldatum WVIS: 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 04/12/97 Uitg . 1 84 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz. 6 



GGAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Veiligheidsinstructies niet-operationele taken 

Omschrijving: Naast de operationele taken zijn er nag vele taken die niet door 
operations gedaan warden. Deze taken zijn echter wel op het 
terrein en kunnen de veiligheid in gevaar brengen . Daarom 
moeten ook hier instructies voor gemaakt worden. 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B) : Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veil igheid & Milieumanager 

Uitvoerenden: Supervisors 

Start datum: 01-01-98 

Eind Datum: 31 -12-98 

Indicator 1: Systeem verbeterd en sluitend gemaakt? 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 B4 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz. 7 



~GAMATEX 

Factor Werkvoorschrift: 
Naam: Aannemers veiligheidsbeleid 

Omschrijving : Vanuit de bezorgdheid over het toenemend aan ongevallen en 
schierongevallen moet er meer aandacht warden besteed aan 
de aannemers die op het terrein actief zijn . 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Kenmerk (V of B) : Verbeteren 

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieumanager 

U itvoerenden: Veiligheid & Milieumanager 

Start datum: 01 -01-98 

Eind Datum: 31-12-98 

Indicator 1: Is er een correct beleid geformuleerd en ge'implementeerd? 

Vervaldatum WVIS: J 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 84 Factoren WVIS HIS B4 

WEST Biz. 8 



£1GAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 5 

Procesindicatoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de procesindicatoren met de normen, doelen , 
verklaringen , eigenaren , producenten , teamindicatoren , enz. 

I nhoudstafel: 
Aantal ongevallen met werkverlet Biz. 2 
Frequentiegraad ongevallen Biz. 3 

WEST 04/12/97 Uitg . 1 85 Procesindicatoren WVIS HIS BS 

WEST Biz. 1 



7BIGAMATEX 

Procesindicator Werkvoorschrift: 
Naam: Aantal ongevallen met werkverlet 

Type: (In , Lp, Out, Ef) Effectiviteit 

Omschrijving : Het absolute aantal ongevallen dat werkverlet tot gevolg had. 
Nergens aan gerelateerd . 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieu manager 

Uitvoerenden: Veiligheid & Milieu manager 

Start Datum: 01 -01-98 

Eind Datum: -

Beschrijving Uitvoer: Staafgrafiek met het aantal ongevallen van Gamatex door de 
jaren heen bezien. 

Norm Bovengrens: 10 Per jaar 

Norm Ondergrens: -

Doel : 4 

Datum Doel : Einde 1998 

Rapportage: Kwartaalrapport 

Datum laatste evaluatie 
& Paraaf: 

Indicator 1: (v . b.: Aantal ongevallen met werkverlet laadstations) 
Indicator 2: (v . b.: Aantal ongevallen met werkverlet drumming) 
Indicator 3: (v.b.: Aantal ongevallen met werkverlet elders) 

Vervaldatum WVIS: I 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 04/12/97 Uitg 1 85 Procesindicatoren WVIS 
WEST 

HIS B5 

Biz. 2 



GGAMATEX 

Procesindicator Werkvoorschrift: 
Naam: Frequentiegraad ongevallen 

Type: (In , Lp, Out, Ef) Effectiviteit 

Omschrijving: Het aantal ongevallen gerelateerd aan het aantal gewerkte 
uren. frequentiegraad = Aantal ongevallen met werkverlet 

aantal uren gewerkt 

Prioriteit: -

Gewicht: -

Verantwoordelijke: Veiligheid & Milieu manager 

U itvoerenden: Veiligheid & Milieu manager 

Start Datum: 01-01-98 

Eind Datum: -

Beschrijving Uitvoer: Staafgrafiek met de frequentiegraad van Gamatex door de tijd 
heen bezien. 

Norm Bovengrens: 80 

Norm Ondergrens: -

Doel: 48 

Datum Doel: Einde 1998 

Rapportage: Kwartaalrapport 

Datum laatste evaluatie 
& Paraaf: 

Indicator 1: (v.b.: Frequentiegraad laadstations) 
Indicator 2: (v. b.: Frequentiegraad drumming) 
Indicator 3: (v.b.: Frequentiegraad elders) 

Vervaldatum WVIS: J 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 08/02/98 Uitg. 1 85 Procesindicatoren WVIS 
WEST 

HIS B5 

Biz. 3 



lGIGAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 6 

Teamindicatoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de teamindicatoren met de normen, doelen , 
verklaringen, eigenaren , producenten, persoonsindicatoren enz. 

I nhoudstafel: 

WEST 23/10/97 Uitg . 1 86 Teamindicatoren WVIS HIS B6 

WEST Biz. 1 



-,G]GAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 7 

Persoonsindicatoren Werkvoorschriften 
In dit deel zitten de werkvoorschriften voor de persoonsindicatoren met de normen, 
doelen , verklaringen, eigenaren, producenten enz. 

I nhoudstafel: 

WEST 23/10/97 Uitg . 1 87 Persoonsindicatoren WVIS HIS B7 

W EST Biz. 1 



79GAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 8 

Rapportage Werkvoorschriften 
In dit deel zitten werkvoorschriften die aangeven hoe de verschillende rapportages er 
inhoudelijk uit moeten zien. Deze rapportages zijn produkten van de taken die 
beschreven staan in bijlage 1 & 2. 

lnhoudstafel: 
Mission Statement 
Strategisch Plan 
Bed rijfsdoelen 
Operationele 0oelen 
Kwartaalrapport 
Intern Maandrapport 

WEST 27/11/97 Uitg . 1 

WEST 

Biz. 2 
Biz. 3 
Biz. 4 
Biz. 5 
Biz. 6 
Biz. 7 

88 Rapportage WVIS HIS B8 

Biz. 1 



~GAMATEX 

Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport: Mission Statement 
Verantwoordelijke: GEMA 

U itvoerende: MATE 

Taal: Engels 

Abonnees intern: ledereen 

Abonnees extern: R.v.B. Van Ommeren 
R.v.B. G.A.T.X. 

Onderdelen: 1 De Lijfspreuk 
• Een aansprekende spreuk die kernachtig de intentie van Gamatex 

weergeeft 
2 De Missie 

• De intentie van Gamatex wat verder uitgewerkt De missie moet de 
waarden en normen van Gamatex weergeven. 

• Samen met de lijfspreuk maximaal een pagina 

Datum uitgave: 1 September 

Plaats archief Kantoor GEMA 

Bewaartermijn: 1 O jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

De algehele toon in de missie moet gericht zijn op de waarden en de normen die binnen 
Gamatex gelden of zouden moeten gelden. 

WEST 04/12/97 Uitg . 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 

WEST Biz. 2 



lGIGAMATEX 

Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport: Strategisch Plan 
Verantwoordelijke: GEMA 

Uitvoerende: MATE 

Taal: Engels 

Abonnees intern : MATE 

Abonnees extern: R.v.B. Van Ommeren 
R.v.B. G.A.T.X. 

Onderdelen: De Mission statement 
• Als gegeven 

De strategie 
• Uitgewerkt op de vier perspectieven van het gebalanceerde 

succesoverzicht 
De Clusters van Succesfactoren 

• Verantwoording van ieder cluster 
• Verantwoording van iedere succesfactor 

De Clusters van Factoren 
• Verantwoording van ieder cluster 
• Verantwoording van iedere factor uitgesplitst in : "Verantwoording" , 

"Streven" en "Hoe" 

Datum uitgave: 1 Oktober 

Plaats archief Kantoor GEMA 

Bewaartermijn: 1 O jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

De algehele toon in het strategisch plan moet op de toekomst gericht zijn. Er mogen geen 
verklaringen over het verleden in staan . Daar zijn de kwartaal rapporten voor. 

WEST 04/12/97 Uitg 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 

WEST Biz. 3 



----,[31 GAMATEX 

Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport : Bedrijfsdoelen 
Verantwoordelijke: GEMA 
Uitvoerende: MATE 

F actorverantwoordelijken 

Taal : Nederlands 

Abonnees intern : MATE 
Abonnees extern: -

Onderdelen: De Succesfactoren 
• Aangegeven per succesfactor Verbeteren of behouden (Als gegeven) 

Per factoren de Procesindicatoren 
• Het streven (Als gegeven) 
• Hoe 
• Meting (Procesindicatoren) 
• De trend van de afgelopen tijd (Als gegeven) 
• De norm 
• De doelstelling 

Datum uitgave: 1 November 

Plaats archief Kantoor GAME 

Bewaartermijn : 1 O jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

De bedrijfsdoelen zijn een antwoord op de vraag hoe kan Gamatex bereiken wat ze zich 
tot doel heeft gesteld in het strategisch plan. De algehele toon in de bedrijfsdoelen moet 
op de toekomst gericht zijn . Er mogen geen verklaringen over het verleden in staan . Daar 
zijn de kwartaal rapporten voor. 

WEST 04/12/97 Uitg 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 

WEST Biz. 4 



lGIGAMATEX 

Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport: Operationele Doelen 
Verantwoordelijke: F actorverantwoordelijken 

Uitvoerende: F actorverantwoordelijken 
T eamvertegenwoordigers 
Teamleden 

Taal: Nederlands 

Abonnees intern: MATE 

Abonnees extern: -

Onderdelen: Per team de Teamindicatoren 
• De trend van de afgelopen tijd (Als gegeven) 
• De norm 
• De doelstelling 
• De verantwoording 
· Plannen voor verbetering 
• Weergave van de voortgang van lopende interventiepro1ecten 

Per persoon de Persoonsindicatoren 
• De trend van de afgelopen tijd (Als gegeven) 
• De norm 
• De doelstelling 
• De verantwoord ing 
• Plannen voor verbetering 
• Weergave van de voortgang van lopende interventieprojecten 

Datum uitgave: 1 Januari 

Plaats archief Kantoor GEMA 

Bewaartermijn : 1 O jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

De operationele doelen zijn een antwoord op de vraag hoe kunnen de teams en 
personen een bijdrage leveren aan wat Gamatex zich tot doel heeft gesteld in het 
strategisch plan. De algehele toon in de operationele doelen moet op de toekomst gericht 
zijn. Er mogen geen verk!aringen over het ver!eden in staan. Daar zijn de kwartaa! 
rapporten voor. 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 

WEST Biz. 5 



-!GI GAMATEX 

Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport: Kwartaalrapport 
Verantwoordelijke: GEMA 

Uitvoerende: MATE 
F actorverantwoordelijken 

Taal: Engels 

Abonnees intern: MATE 

Abonnees extern: R.v.B. Van Ommeren 
R.v.B. G.A.T.X. 

Onderdelen: Mission Statement 
• Als gegeven 

De Succesfactoren 
• Hoe word! het gedaan op de succesfactoren als we de verschillende 

factoren in ogenschouw nemen. 
De Factoren 

• Hoe wordt het gedaan op de factoren als we de verschillende 
procesindicatoren in ogenschouw nemen. 

De Procesindicatoren 
• De trend van de afgelopen tijd en waarom stijgend, gelijk of dalend. 
• De norm en waarom en waardoor er afwijkingen zijn van de norm. 
• De doelstelling voor de komende jaren, hoe die te gaan invullen. 
• Weergave de van voortgang van interventieprojecten 

Datum uitgave: 15 April 
15 Juli 
15 Oktober 
15 Januari 

Plaats archief Kantoor GEMA 

Bewac;:1rtermijn: 1 O jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

T oelichting: 

Het strategisch plan kijkt alleen vooruit. Zo zit het kwartaal rapport op de grens tussen 
verleden en toekomst. Het verleden wordt verklaard en er wordt aangegeven hoe de 
doelen uit het strategisch plan in de toekomst gehaald gaan warden. De vier kwartaal 
rapporten van het jaar moeten daarom de basis zijn voor het opstellen van het 
strategisch plan voor volgend jaar. 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 

WEST Biz. 6 
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Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport : Intern Maandrapport 
Verantwoordelijke: F actorvera ntwoordel ij ken 

U itvoerende: Factorverantwoordelijken 
T eamvertegenwoordigers 

Taal: Nederlands 

Abonnees intern: MATE 

Abonnees extern: -

Onderdelen: Procesindicatoren , Teamindicatoren en Persoonsindicatoren 
• De trend van de afgelopen tijd (Alleen ter informatie) . 
• De norm (Alleen ter informatie) . 
· De doelstelling (Alleen ter informatie) 
• De huidige stand van de indicator 

Datum uitgave: Voor de se werkdag van de maand. 

Plaats archief Kantoor GEMA 

Bewaartermijn: 10jaar 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

Het interne maandrapport gaat zuiver over het verleden en is !outer ter informatie voor de 
medewerkers. Er mogen in het intern maandrapport zeker geen zaken over de toekomst 
staan . 

WEST 04/12/97 Uitg. 1 88 Rapportage WVIS HIS B8 
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7GIGAMATEX 

Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 9 

Blauwdrukken Werkvoorschriften 
In dit deel zitten standaard lay-outs voor de verschillende werkvoorschriften . Deze 
standaarden geven snel overzicht en verhogen de leesbaarheid van de verschillende 
werkvoorschriften. Omdat de werkvoorschriften over verschillende boeken zullen warden 
verdeeld zal er anders snel een wildgroei van lay-outs ontstaan. 

I nhoudstafel: 
Blauwdruk Planningscyclus Werkvoorschrift Biz. 2 
Blauwdruk Evaluatiecyclus Werkvoorschrift Biz. 3 
Blauwdruk Succesfactor Werkvoorschrift Biz. 4 
Blauwdruk Factor Werkvoorschrift Biz. 5 
Blauwdruk Procesindicator Werkvoorschrift Biz. 6 
Blauwdruk Teamindicator Werkvoorschrift Biz. 7 
Blauwdruk Persoonsindicator Werkvoorschrift Biz. 8 
Blauwdruk Rapportage Werkvoorschrift Biz. 9 

WEST 23/10/97 Uitg . 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 

WEST Biz. 1 



----,GIGAMATEX 

Planningcyclus Werkvoorschrift: 
Naam: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

Vinkenlijst: 

WEST 23/10/97 Uitg. 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 
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--[31 GAMATEX 

Evaluatiecyclus Werkvoorschrift: 
Naam: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Onderdelen: 

Datum: 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

Vinkenlijst: 

WEST 23/10/97 Uitg . 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 
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7BIGAMATEX 

Succesfactor Werkvoorschrift: 
Naam: 

Omschrijving : 

Prioriteit 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Factor 1: 
Factor 2: 
Factor 3: 

Vervaldatum WVIS: I 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 23/10/97 Uitg. 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 

WEST Biz. 4 
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Factor Werkvoorschrift: 
Naam: 

Omschrijving : 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Kenmerk (V of B) : 

Verantwoordelijke: 

Uitvoerenden: 

Start datum: 

Eind Datum: 

Indicator 1: 
Indicator 2: 
Indicator 3: 

Vervaldatum WVIS: 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting: 

WEST 23/10/97 Uitg . 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 
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Procesindicator Werkvoorschrift: 
Naam: 

Type: (In , Lp, Out, Ef) 

Omschrijving : 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Verantwoordelijke: 

Uitvoerenden: 

Start Datum: 

Eind Datum: 

Beschrijving Uitvoer: 

Norm Bovengrens: 

Norm Ondergrens: 

Dael : 

Datum Dael : 

Rapportage: 

Datum laatste evaluatie 
& Paraaf: 

Indicator 1: 
Indicator 2: 
Indicator 3: 

Vervaldatum WVIS: 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 27/11 /97 Uitg . 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 
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£1GAMATEX 

Teamindicator Werkvoorschrift: 
Naam: 

Omschrijving: 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Start Datum: 

Eind Datum: 

Beschrijving Uitvoer: 

Norm Bovengrens: 

Norm Ondergrens: 

Doel : 

Datum Doel : 

Rapportage: 

Datum laatste evaluatie 
& Paraaf 

Indicator 1: 
Indicator 2: 
Indicator 3: 

Vervaldatum WVIS: 13 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 27/11/97 Uitg . 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 

WEST Biz. 7 



7GIGAMATEX 

Persoonsindicator Werkvoorschrift: 
Naam: 

Omschrijving : 

Prioriteit: 

Gewicht: 

Verantwoordelijke : 

Uitvoerende: 

Start Datum: 

Eind Datum: 

Beschrijving Uitvoer: 

Norm Bovengrens: 

Norm Ondergrens: 

Doel : 

Datum Doel: 

Rapportage: 

Datum laatste evaluatie 
& Paraaf 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 27/11/97 Uitg. 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 

WEST Biz. 8 
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Rapportage Werkvoorschrift: 
Naam rapport: 

Verantwoordelijke: 

U itvoerenden: 

Taal : 

Abonnees intern: 

Abonnees extern: 

Onderdelen : 

Datum uitgave: 

Plaats archief 

Bewaartermijn: 

Vervaldatum WVIS: 3 jaar na het opmaken van dit werkvoorschrift 

Toelichting : 

WEST 23/10/97 Uitg. 1 89 Blauwdrukken WVIS HIS B9 
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Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 10 

Verklarende woordenlijst 
In deze lijst warden de gebruikte termen verklaard . Dit is nodig om Babylonische 
spraakverwarringen te voorkomen. lndien er woorden niet vermeld staan in deze 
verklarende woordenlijst dan staan ze vermeld in het handboek documentenbeheer. 
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Bedrijfsdoelen : Dit is het tactisch plan voor de onderneming. Het werkt het strategisch 
plan op de kortere termijn uit naar een meer praktisch niveau op de wat kortere 
termijn . Het zijn de normen en de doelen voor de verschillende operationele 
processen. 

Bedrijfsprocessen: De dagelijkse taken die de verschillende mensen in het bedrijf moeten 
uitvoeren. Dit zijn niet alleen processen bij operations maar ook op de administratie 
of op de commerciele afdeling. 

Beheersen: Op basis van informatie over de uit- en invoer van de organisatie de 
operationele processen sturen. (Zie ook regelen , besturen) Voorbeeld: Binnen en buiten 
de temperatuur meten en aan de hand daarvan de knop van de radiator op een bepaalde stand 
zetten om binnen de gewenste temperatuur te krijgen. 

Besturen : Op basis van informatie over de invoer van de organisatie de operationele 
processen sturen. (Zie ook regelen , beheersen) Voorbeeld: Buiten de temperatuur meten 
en aan de hand daarvan de knop van de radiator op een bepaalde stand zetten om binnen de 
gewenste temperatuur te krijgen. 

Boordtabel : Een weergave van de bedrijfscijfers op het algemene niveau en van de 
afgelopen termijn. De boortabel komt periodiek uit. De presentatie is compact en 
bevat veel grafieken en grafische elementen omdat de mens van naturen niet goed 
in staat is om van tabellen en cijfers snel een voorstelling van zaken te maken. Een 
van de kenmerken van de tabel is de eenvoud van lezen, althans voor ingewijden . 

Cluster: Dit is een groepje van een aantal succesfactoren, factoren of indicatoren. Een 
cluster hoort bij een perspectief, succesfactor, factor, procesindicator of 
teamindicator. Een cluster beschrijft volledig de zaak waar hij bij hoort op 
kernachtige wijze. 

Data: Zie gegevens 
Factor: Dit is een verdere uitsplitsing van een succesfactor. Alie factoren samen moeten 

de hele succesfactor beschrijven. Factoren beantwoorden de vraag hoe Gamatex 
iets denkt te bereiken. Dit mogen dus zowel zaken van blijvende als van tijdelijke 
aard zijn . 

Gebalanceerde succesoverzicht: Dit is een overzicht dat weergeeft dat op meerdere 
gebieden goed gescoord moet worden om als onderneming te kunnen overleven. 
(Balanced score card van Ohr. Kaplan & Ohr. Norton uit Harvard business review 
jan/feb 1992) 

Gegevens: Dit zijn cijfers en rapporten en databases enz. waar de informatie nog 
uitgehaald moet warden. Door bewerken en specificeren kan van gegevens 
informatie worden gemaakt. Echter wat voor de een informatie is, is voor de ander 
gewoon een gegeven. 

Handboek informatiesysteem (HIS) : Het plan van het informatiesysteem. De beschrijving 
van hoe het informatiesysteem moet werken en de gebundelde werkvoorschriften en 
procedures die het systeem laten werken. 

lmplementatieontwerp: Dit is een derde deel van het produkt van een project. Dit deel 
beschrijft het traject van de huidige situatie naar het einddoel. (Zie ook 
procesontwerp, objectontwerp) 

Indicator: Een getal of gegeven dat compact aangeeft hoe een bepaalde zaak er voor 
staat. Zo is de snelheidsmeter in de auto een goed voorbeeld van een indicator. 
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Echter zonder normen (maximaal 120 km/u) of doelen (we moeten snel rijden zonder 
risico van bekeuring dus 110 km/u) verschaft de indicator geen informatie. 

lnformatie: Op die manier gestructureerde gegevens zodat er niet gezocht of gerekend 
hoeft te warden om duidelijkheid te verschaffen . Wat voor de een informatie is, is 
voor de ander gewoon een gegeven. 

lnformatiekalender: Jaaroverzicht met daarop duidelijk wat er door het jaar heen allemaal 
gebeurt op informatiegebied . 

lnformatiesysteem (IS) : Dit is het alles omvattende systeem voor informatie beheer en 
produktie. Dit systeem dient voor de besturing en evaluatie van de onderneming en 
de personen hier in . Het is gericht op alle niveaus van de onderneming (zie oak: 
Management lnformatie Systeem) 

Kalender: Zie informatie kalender. 
Management control system (MCS) : zie Management informatie systeem. 
Management lnformatiesysteem (MIS) : Dit is het alles omvattende systeem voor 

informatie beheer en produktie voor de besturing van de onderneming . Dit systeem 
dient het management bij de besturing van de onderneming. Het is gericht op het 
algemene en functionele niveau. (Zie ook: lnformatie Systeem) 

Missie: De missie verwoord de waarden en normen van het bedrijf. Dit is opgeschreven 
op een bladzijde. De missie opent met een korte zin die de intentie van Gamatex 
weergeeft. Vervolgens komt een stuk tekst van hooguit een bladzijde dat deze regel 
verklaart . 

Objectontwerp: Dit is een derde dee! van het produkt van een project. Dit dee! beschrijft 
hoe het einddoel er uit moet gaan zien. (Zie ook procesontwerp, 
implementatieontwerp) 

Operationeel niveau: Dit is het gebied binnen het informatiesysteem waarin gegevens 
van dagelijkse processen warden verwerkt. Dit zijn niet alleen processen bij 
operations maar oak op de administratie of op de commerciele afdeling . 

Operationele processen: Zie bedrijfsprocessen 
Operationele doelen: Dit zijn de verdere uitwerkingen van bedrijfsdoelen . De operationele 

doelen zijn de normen en doelen van de onderneming op team & persoonlijk niveau. 
(Zie ook Missie, Strategisch plan , Bedrijfsdoelen) 

Procesontwerp: Dit is een derde deel van het produkt van een project. Dit deel beschrijft 
hoe de ontwerper tot zijn einddoel gaat komen. (Zie ook Objectontwerp, 
implementatieontwerp) 

Regelen: Zie beheersen. 
Strategisch niveau: Het beheersingsniveau van de directie van het bedrijf. 
Strategisch plan: De uitwerking van de missie waarbij er rekening wordt gehouden met 

de prestaties van vorig jaar. (Zie ook missie, bedrijfsdoelen, operationele doelen) 
Het strategisch plan belicht vier verschillende perspectieven. Namelijk: Financieel 
perspectief, Extern perspectief, Intern perspectief & lnnovatief perspectief. 

Stroomschema: Een overzicht dat grafisch weergeeft hoe verschillende taken na elkaar 
gedaan moeten warden. 

Sturen: Een algemene term voor het richting geven aan een organisatie . Er zijn twee 
verschillende vormen van sturing namelijk ; besturing & beheersing . 
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Succes factor: Dit is een gebied waarop volgens het management zeer goed gescoord 
moet gaan worden in de komende tijd (Reckart 1979 CSF-method) . Deze 
succesfactoren beschrijven de strategie op vier verschillende perspectieven namelijk 
op financieel, intern, extern & innovatief perspectief. Deze succesfactoren worden 
uitgesplitst naar factoren . Succesfactoren beantwoorden de vraag wat wil Gamatex 
bereiken. 

Tactisch niveau: Het beheersingsniveau van de managers. 
Tactisch plan: Zie bedrijfsdoelen. 
Task control system: De systematiek voor de beheersing van bedrijfsprocessen op 

operationeel niveau. 
Werkvoorschrift lnformatie systeem (WVIS): lnstructie van hoe een deel van het 

informatie systeem uitgevoerd moet worden. 
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Handboek lnformatie Systeem Gamatex 
Bijlage 11 

De lnformatie Kalender 
Deze kalender geeft weer welke taken wanneer gedaan moeten warden. De data staan 
oak vermeld op iedere werkvoorschrift zelf. 
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lnformatie Kalender: 

1 Januari Persoonsindicatoren Evaluatie HIS B2 
1 Januari Persoonsindicatoren Herziening HIS B1 
1 Januari Operationele Doelen HIS B8 
8 Januari Intern Maandrapport HIS B8 
15 Januari Procesindicatoren Evaluatie HIS B2 
15 Januari lnterventieplanning & Projecten HIS B2 
15 Januari Kwartaalrapport HIS B8 

8 Februari Intern Maandrapport HIS B8 

8 Maart Intern Maandrapport HIS B8 

8 April Intern Maandrapport HIS B8 
15 April Procesindicatoren Evaluatie HIS B2 
15 April lnterventieplanning & Projecten HIS B2 
15 April Kwartaalrapport HIS B8 

8 Mei Intern Maandrapport HIS B8 

8 Juni Intern Maandrapport HIS B8 

1 Juli Algemene systeem Herziening HIS B1 
8 Juli Intern Maandrapport HIS B8 
15 Juli Procesindicatoren Evaluatie HIS B2 
15 Juli lnterventieplanning & Projecten HIS B2 
15 Juli Kwartaalrapport HIS B8 

8 Augustus Intern Maandrapport HIS B8 

1 September Strategie Herziening HIS B1 
1 September Mission statement HIS B8 
8 September Intern Maandrapport HIS B8 
15 September Succesfactoren Herziening HIS B1 

1 Oktober Factoren Herziening HIS B1 
1 Oktober Strategisch plan HIS B8 
8 Oktober Intern Maandrapport HIS B8 
15 Oktober Procesindicatoren Evaluatie HIS B2 
15 Oktober lnterventieplanning & Projecten HIS B2 
15 Oktober Kwartaalrapport HIS B8 

1 November Procesindicatoren Herziening HIS B1 
1 November Bedrijfsdoelen HIS B8 
8 November Intern Maandrapport HIS B8 

1 December Teamindicatoren Evaluatie HIS B2 
1 December Teamindicatoren Herziening HIS B1 
8 December Intern Maandrapport HIS B8 
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