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Woord vooraf 

In het kader van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb 
ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij de Koster Groep in Beesd. Deze afstudeeropdracht is gestart 
naar aanleiding van een probleem dat ervaren werd binnen de Koster Groep. Vervolgens is de 
opdracht in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase, met een tijdsduur van ongeveer drie maanden, had 
als doel te komen tot een goede probleemformulering. Vervolgens is in de tweede fase, met een 
tijdsduur van ongeveer vijf maanden, een oplossing voor de problemen aangedragen. Bij afronding 
van de afstudeeropdracht is reeds een start gemaakt met de invoering van de ontwerpoplossingen. Van 
harte hoop ik, dat de invoering tot een succesvol einde gebracht zal kunnen worden. 

Om het leesgemak te vergroten, heb ik ervoor gekozen het rapport in twee delen te splitsen: het 
inhoudelijke rapport vormt het hoofddeel, terwijl de bijlagen zijn opgenomen in een aparte bundel. 

Tot slot wil ik mijn begeleiders van de TU Eindhoven, ir. M.Kirkels en dr.ir J.Halman bedanken voor 
hun kritieken. Deze kritieken hebben mij meerdere malen geleid naar nog ' onontgonnen gebieden.' 
Daarnaast wil ik Ohr. Koster bedanken voor de mogelijkheid af te studeren bij de Koster Groep en 
Ohr. Straus voor het inzicht in de rol van de psychologische factor bij organisatieveranderingen. Ook 
wil ik Ohr. Brandenberg, Ohr. Burggraaf en Ohr. Visser bedanken voor het verkregen inzicht in het 
grote verschil tussen theorie en praktijk. 

Beesd, l september 1999 
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Abstract 

This report discusses problems and solutions to these problems, which were found at The Koster 
Group, a company that executes projects involving electrical engineering and plumbing. Major 
problems found included an inadequate registration of consumption of material and an insufficient 
control on the execution of projects due to a lack of planning activities. These problems could exist 
because of an inadequate organisational structure lacking a proper delegation of tasks, responsibilities 
and authority. 
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Summary 

The graduation survey described in this report has been carried out at the Koster Group in Beesd. The 
Koster Group consists of four subsidiaries. 

• Koster Beheer BV, which administers the shares of the Koster Group; 
• Koster Elektrotechniek BV (KET), which carries out projects that involve electrical engineering; 
• Koster Installatietechniek BV (KIT), which carries out projects that involve plumbing; 
• Koster Beveiligingstechniek BV (KBT), which carries out projects that involve electrical engi

neering regarding safety and protection matters. 

Realisation of the problem formulation 

The general manager of the Koster Group was not satisfied by the way costs of material consumption 
were transferred to the proper subsidiary. In order to solve this problem, he asked for the help of a 
consultant, who carried out a quick-scan. This consultant identified two areas that are responsible for 
major problems : the logistics management and the organisational structure. For both areas he attracted 
students, who have been given assignments in order to improve the current situation. Regarding the 
organisational structure two students Personnel & Labour of the College of Utrecht have been at
tracted. For the logistics area a student Industrial engineering of the Eindhoven University of Technol
ogy has been attracted. This report discusses this latter area. 

The assignment concerning the logistics-management area was the following : 

This assignment has been used as a first direction for the graduation survey to be carried out. Various 
interviews with employees followed and resulted in the identification of several problems. Five of 
these problems have one cause in common and were seen as very serious . The survey was focussed on 
these problems They therefor have been named ' relevant problems' . Three other problems were seen 
as less serious and no further attention was dedicated to them. Therefor, these problems have been 
named 'irrelevant problems'. The irrelevant problems were: 

• Charging of indirect costs: indirect costs are transferred to subsidiaries in a rather random manner; 
• The route chosen by suppliers: due to changes in delivery routes of suppliers, materials are not 

always delivered at the same time, which may cause serious delays in production progress; 
• The organisational structure causes some other serious problems, as was said above. Initially, no 

attention was dedicated to this problem, as it had no common cause with the other problems. Later 
on in the survey, the relationship of this problem with the 'relevant problems' was taken into ac
count. 

The ' relevant problems' are: 

• It is not possible to get clear numbers when computing results of each subsidiary; 
• It is not possible to get clear numbers when computing results of finished projects; 
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• It is not possible to clearly assess the value of work-in-progress; 
• Inventory control is not possible; 
• Supplier selection is not possible. 

These problems are caused by one and the same underlying problem: an inadequate registration of 
consumption of materials. Four flows of information must be present to realise a good registration: 

1. Registration of consumption of stock materials (materials that are kept on stock); 
2. Registration of consumption of project materials (materials that are bought and that directly are 

delivered to the proper project); 
3. Internal balancing of costs of material bought by one subsidiary but consumed by an other sub-

sidiary; 
4. Registration of consumption of material that is used for service work. 

However, after having studied these flows of information at the Koster Group, the main conclusion 
was, that these flows are to a large extent inadequate. 

This problem then was formulated as the first part of the problem formulation . 

Having formulated the above, a question arised: if it is not possible to assess the costs of material con
sumption after a project is finished, is it then possible to check the costs of material consumption dur
ing the execution of a project. To answer this question, important factors to control during the 
execution of a project have been identified first. These factors are the following : 

• Production progress; 
• Direct costs, these are: 

• Costs for material consumption; 
• Costs of the input of man-hours; 
• Costs of the use of assets; 

• Quality. 

Furthermore, controlling these factors should be done by making a planning before starting a project. 
Secondly, there should be a good registration of the development of these factors during the execution 
of the project. 

To get an answer to the question whether these factors are being controlled during the execution of a 
project, the planning activities of the Koster Group have been studied. No attention has been paid to 
the costs of the use of assets, as these costs are relatively low compared to the costs of material con
sumption and the costs of the input of man-hours. The following conclusion has been drawn: there are 
no systematic planning activities in order to control above-mentioned factors, except for the quality of 
a project. This conclusion led to the second part of the problem formulation: 

·ono ap 

The relation between the problems that have been formulated above and the problems that are related 
to the organisational structure is as follows : there is an inadequate organisational structure that lacks a 
proper delegation of tasks, responsibilities and authority. Therefor, no one in the organisation feels 
responsible for the problems mentioned above. 

This has been formulated as the third part of the problem formulation : 
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In order to get an objective view on the problems and in order to assess the seriousness of the prob
lems, available numbers have been analysed. This has yielded the following results: 

• Registration of consumption of material is inadequate for all subsidiaries; 
• For both KET and KBT it can be assessed, that the estimated budget for costs of the input of man

hours is exceeded regularly. For KIT this could not be assessed, as no numbers were available. 
• Stock of material is high for all subsidiaries in comparison to companies that operate in the same 

branch. 

Lack of available numbers, in itself, proved that there is an insufficient control on the execution of 
projects. 

Design of a solution 

Design,: registration of consumption of material 

The first part of the problem formulation was 'How can a good registration of consumption of materi
als be achieved?' . First, goals and requirements of a potential solution have been formulated . These 
goals were: 

• Establish a form of registration of material that can be used in order to systematically control con-
sumption of material during the execution of a project. And secondly: 

• Establish a form of registration of material that will result in a solution to the 'relevant problems' . 

Four requirements of a potential solution then have been formulated: 

1. Registration of consumption of material must be sufficiently accurate in order that a good control 
of consumption of material during the execution of projects will be possible; 

2. Registration of consumption of material must be sufficiently quick in order that immediate action 
can be taken if necessary; 

3. Internal control must be possible when registering consumption of material. This means that pro
cedures must make it possible to prevent or correct mistakes that will be or have been made acci
dentally or deliberately. 

4. The fourth requirement aims at the third requirement. Taking into account that the Koster Group 
will pursue a strong growth, the third requirement must also be fulfilled in the future. 

A solution has been reached by designing procedures to actually realise the four flows of information, 
which have been mentioned above. It also has been made sure that each flow of information met the 
requirements formulated. 

Design,; project planning 

In the second part of the problem formulation, it has been said that there is no systematic control on 
important factors during the execution of a project. As also has been formulated, a solution to this 
problem should consist of a planning. However, before being able to bring about a planning, it is nec
essary to have certain information available. This information is yielded by a project analysis . Before 
elaborating on a project analysis, first goals and requirements of a planning have been formulated . Six 
goals of a planning have been identified. A planning must be made in order to: 

1. Control production progress during execution of the project; 
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2. Control cost of material consumption during execution of the project; 
3. Control cost of the input of man-hours during execution of the project; 
4. Plan an efficient use of man-hours; 
5. Tune supply and demand of materials; 
6. Determine the moment of sending term invoices . 

The same requirements apply to the solution of this part of the problem formulation as to the first part: 
the planning must be sufficiently accurate in order that a good control on important factors during the 
execution of the project will be possible. The planning must yield information sufficiently quickly in 
order that immediate action can be taken if necessary. The third requirement does not apply to a proj
ect planning, but the fourth one does: when the Koster Group will grow considerably in the future, it 
must be possible to adapt the making of a project planning to new standards. This latter requirement 
has been met by first approaching the analysis in a theoretical way and by this way showing why spe
cific choices have been made. 

The project analysis gives an answer to the following questions : 

What should be installed? 
How should it be installed? 
By which means should it be installed? 
When should it be installed? 

Prior to carrying out the analysis, an important question must be answered: for whom will a planning 
be made? An answer to this question then results in two more questions : what is the level of detail that 
must be achieved? And how can information be classified in an orderly manner in order that a plan
ning can easily be made? This latter question could also be formulated as, 'What Work Breakdown 
Structure should be applied?' . An answer to both questions should again meet specific requirements . A 
specific level of detail should meet the following three requirements : 

1. The information that is yielded by the analysis must have practical value. This means the informa
tion should not e.g. account for every penny, but the level of detail must neither be to coarse; 

2. When performing the analysis one should deliberate over the time necessary to perform the analy-
sis and the value of information that is yielded. 

3. The information that comes from an analysis may only be information that is known to be sure. 

Subdividing, or applying a Work Breakdown Structure, is done in order that 

• One has a good overview of the whole project; 
• For every part a budget of costs to be expended can be made; 
• For every part a planning of production progress can be made; 
• During execution a good control on each part is possible; 
• For each distinguished part, tasks and responsibilities can be established. 

This subdivision must also meet certain requirement: 

1. Only one person is responsible for a certain part of the project; 
2. A specific part must be executed independently from other parts; 
3. The part must be measurable in terms of consumption of material and input of man-hours; 
4. The part must be large enough to have a good overview when all parts are put together. 

A subdivision can be made according to a lot of criteria. One can think of a subdivision in systems and 
subsystems or according to phase in the project life cycle. In this survey a subdivision according to 
operation has been made. This has been done as a subdivision according to operation meets all re
quirements and is easily realisable and understandable, provided one deals with relatively small proj
ects, like the Koster Group does. 
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This then leads to the question how an analysis can be performed in reality? The following answers 
can be given to above-mentioned questions: 

What should be installed? The contractor sends drawings and other information, which is 
used to make a technical description of the installation. 

How should it be installed? The technical description is translated into a drawing. This draw
ing can show how a installation should be installed and which specific operations are neces
sary. 

By which means should it be installed? A working estimate is made. This estimate shows ex
act figures for costs of materials to be consumed and man-hours to be brought in. This is done 
for every distinguished operation. 

When should it be installed? It is known when a project should start and finish and it is also 
known which operations are to be carried out. This means all ingredients are present to answer 
this question. 

What level of detail should now be achieved and how should a subdivision be made. Taking into ac
count the above-mentioned requirements the following guidelines have been established. 

For house building one can make a detailed analysis in which operations of three hours and less are 
distinguished. A subdivision in more than one level does not yield valuable results. For utility building 
operations of twenty to forty hours should be distinguished. Here it can also be said that a subdivision 
in more that one level yields no valuable results. 

Now it has been explained how an analysis can be performed, the information can be used to make an 
actual planning. Six forms of a planning have been treated in the report: 

1. A planning to control the input of man-hours; 
2. A planning to control the production progress; 
3. A planning to control the consumption of material; 
4. A planning to co-ordinate the input of man-hours; 
5. A planning to co-ordinate the delivery of materials; 
6. A planning to co-ordinate the sending of term invoices. 

It also has been made sure, that planning 1-3 meet the requirements mentioned before: the planning 
must be sufficiently accurate and the planning must yield timely information. 

Design: organisational structure 

The last part of the problem formulation has been formulated in order that clear tasks and responsibili
ties are delegated in order to control the execution of projects. First a definition of relevant terms has 
been given: 

Delegation: 
Tasks: 

Authority: 
Responsibility: 

the transferring of tasks, responsibilities and authority from one employee to the other. 
the execution of an operation to achieve a goal. This means that to achieve a goal sev
eral tasks are executed that consist of several operations. 
the right to take decisions that are necessary to execute a task. 
the obligation to execute a task as well as possible and to report on the results . 

The students of the College of Utrecht have established a new organisational structure. The also de
scribed functions in a formal way. This formed the framework of a new delegation of tasks, responsi
bilities and authority. Again a goal and a requirement have been formulated : tasks and responsibilities 
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must be delegated in order to control the execution of projects . The requirement is that each employee 
has one and only one supervisor. This way clear communication channels are established and no mis
understanding can arise regarding tasks and responsibilities. 

To delegate tasks and responsibilities, three levels have been distinguished within a company: at the 
head of a company stands the board of directors . The board of directors must make sure that a com
pany can survive in its surrounding. A second layer of an organisation consists of employees that take 
care of the proper execution of a project. The third layer is made up of executive employees. These 
employees 'really' make the work. First tasks, responsibilities and authority have been described in a 
general way for each of the distinguished levels. Secondly, specific tasks and responsibilities have 
been described in order to control the execution of projects i.e. to control production progress, the cost 
of material consumption and the cost of man-hours. 

Implementing the solution 

Before really implementing a design-solution, an implementation strategy has been chosen. This strat
egy can be seen as a project with well-defined stages from problem formulation to design-solution im
plementation. The implementation can be carried out, according to a predefined plan with predefined 
milestones and is lead by a process guide. This meant that in order to really implement a design
solution, these solutions have been subdivided in phases that must be realised subsequently. To sup
port the implementation of each phase, conditions have been described, that should be met before 
really implementing the design-solutions. 
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1. De Koster Groep en haar werkzaamheden 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van de Koster Groep en haar werkzaamheden, 
zoals deze bij de start van bet afstudeeronderzoek zijn aangetroffen. Paragraaf 1.1 behandelt de ge
schiedenis en organisatie van de Koster Groep, alsmede haar producten en de markten waarop dit be
drijf actief is. In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op een bouwproject in het algemeen en de fasen waaruit 
een bouwproject is opgebouwd. Vervolgens zal in de laatste paragraaf een beschrijving worden gege
ven van de rol van de Koster Groep bij de uitvoering van een bouwproject. Ook de werkzaamheden 
die zij uitvoert om haar deel bij te kunnen dragen, worden besproken. 

1.1 De Koster Groep 

1.1.1 Geschiedenis 

In 1967 begon de oprichter van de Koster Groep, Ohr. Koster, als kleine zelfstandige elektromonteur 
in een garageruimte. Na een overweldigende belangstelling werd na een jaar een winkel in huishoude
lijke apparatuur, radio en televisie en verlichtingsartikelen geopend. De groei zette zich voort en uit
breiding werd noodzakelijk. Een in de omgeving van het bedrijf staande schuur werd gekocht en 
ingericht als magazijn en opslagruimte. Nadat een uitslaande brand het bedrijf in as had gelegd, werd 
begonnen met de opbouw van een nieuw zaak. De basis, elektrotechniek, werd hierbij uitgebreid met 
Ioodgieterwerkzaamheden en sanitairinstallatie, oftewel installatietechniek. Als gevolg van de sterke 
groei van het bedrijf, werd een verhuizing naar een groter pand noodzakelijk. Dit pand werd gevonden 
in Beesd. In 1997 werd besloten tot de oprichting van een aparte afdeling beveiligingstechniek, die 
voort is gekomen uit de elektrotechnische afdeling. Deze afdelingen zijn in aparte BV's onderge
bracht, zoals in de volgende paragraaf beschreven wordt. 

1.1.2 Organisatie 

De Koster Groep bestaat uit vier BV's: Koster Beheer BV, Koster Elektrotechniek BV (KET), Koster 
Installatietechniek BV (KIT) en Koster Beveiligingstechniek BV (KBT) . KET is de grootste werk
maatschappij en heeft 47 werknemers in dienst, KIT heeft 13 werknemers en KBT heeft er 6. Deze 
werkmaatschappijen zijn gehuisvest in hetzelfde pand en maken gebruik van dezelfde stafdiensten. 
Aan het hoofd van de Koster Groep staat de algemeen directeur, terwijl aan het hoofd van elke werk
maatschappij een directeur staat. Deze wordt, in het geval van KET en KIT, bijgestaan door een assis
tent-bedrijfsleider. Daarnaast hebben KET en KIT beide een stafafdeling die werkzaamheden, zoals 
calculeren en tekenen, uitvoert en de inkoop van materialen regelt. Het uitvoerend werk wordt verricht 
door koppels, waarbij de eerste monteur de leiding heeft over een hulpmonteur. In het organigrarn in 
figuur 1.1 staat een en ander nogmaals weergegeven. In het vervolg van het rapport zal in het alge
meen gesproken worden over de Koster Groep. Als er onderscheid gemaakt moet worden naar werk
maatschappij, dan zal deze werkmaatschappij aangeduid worden met de afkorting KET, KIT of KBT. 



Magazijn 

Directeur 
KET 

I 
Assist. bedr. Assist. bedr. 

leider leider 

L__ 
~ 

I 

Calculatie/ Tekenkamer Calculatie/ 
WVB. WVB 

I 
le Monteur le Monteur l e Monteur 

Hulp- Hulp- Hulp-
monteur monteur monteur 

Figuur 1.1 Organigram van de Koster Groep 

1.1.3 Producten en markten 
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De belangrijkste producten van KET zijn de algemene licht- en krachtinstallaties, oftewel de aanleg 
van een elektriciteitsinstallatie in gebouwen. In 1998 wist KET een omzet te realiseren van een kleine 
vijf miljoen gulden. Daartoe werden in 1998 71 projecten aangenomen met een gemiddeld orderbe
drag van 67.000 gulden. De gemiddelde projectduur is omstreeks vier maanden met een grote sprei
ding rood dit gemiddelde; de duur van een project kan varieren van enkele dagen tot meer dan een 
Jaar. 
KBT, oorspronkelijk een onderdeel van KET, heeft zich gespecialiseerd in beveiligingsinstallaties en 
behaalde een omzet van bijna een miljoen gulden. Er werden in 1998 36 projecten aangenomen met 
een gemiddeld orderbedrag van 22.000 gulden. De projectduur bedraagt een tot enkele weken. 
De belangrijkste markten voor elektrotechnische installaties zijn de utiliteitsbouw (55% van de om
zet), de woningbouw (40%) en onderhoudswerkzaamheden (5%). De verwachting voor de toekomst 
met betrekking tot de vraagontwikkeling ziet er goed uit. De verwachting is, dat de installatie
intensiteit van woningen en gebouwen in de toekomst sterk zal toenemen. Marktontwikkelingen en 
innovaties volgen elkaar namelijk in snel tempo op. Daarnaast neemt de vraag naar energiebesparing
mogelijkheden toe. 

KIT is een bedrijf uit de loodgieterbranche dat ook wel wordt aangeduid als gawalo, als afkorting van 
gasfitters-, waterfitters-, loodgieters- en sanitairinstallatiebedrijven. 65% van de omzet komt uit de 
woningbouw, 30% uit de utiliteitsbouw, terwijl onderhoudswerkzaamheden ongeveer 5% voor hun 
rekening nemen. Deze omzet bedroeg in 1998 drie miljoen gulden. Er werden 54 projecten aangeno
men met een gemiddeld orderbedrag van 55 .000 gulden. De projectduur kan sterk varieren van enkele 
dagen tot meer dan eenjaar. 
Ook voor KIT lijkt de vraag zich positief te ontwikkelen; er is een toenemende vraag naar luxe en 
comfort, dat zich uit in de 'badkamertrend' (luxe badkamers) en luxe apparaten, zoals in kookappara
tuur. Bedreigingen van de markt komen uit de doe-het-zelfboek en de beunhaas. Ook innovaties en 
veranderende regelgeving vragen een extra inspanning van installatiebedrijven. 
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Hoofdstuk 1: De Koster Groep en haar werkzaamheden 

Zoals boven beschreven, wordt de omzet behaald door middel van het uitvoeren van projecten. Om 
deze reden wordt in de volgende paragraaf een beschrijving gegeven van de omgeving waarin de 
Koster Groep opereert, het bouwproject. Vervolgens zal in paragraaf 1.3 de rol van de Koster Groep in 
een bouwproject en de werkzaamheden die zij uitvoert, behandeld worden. 

1.2 Beschrijving van een bouwproject 

Een bouwproject wordt door de Stichting Bouwresearch [23] omschreven als 'het geheel van proces
sen, invoeren en relaties, dat nodig is om een bouwkundig werk te realiseren ' . Het gehele bouwproject 
bestaat uit 5 fasen (Voordijk [30] ), die in de figuur hieronder staan weergegeven. Eventueel zou men 
ook nog de fasen 'onderhoud en beheer' en 'sloop' kunnen onderscheiden. 

Initiatief ➔ Ontwerp ➔ Uitvoering ➔ Op levering ➔ Ingebruik-
neming 

Figuur 1.2 De fasen van een bomvproject. 

De start van een bouwproject ligt bij een opdrachtgever. De opdrachtgever kan een daadwerkelijke 
gebruiker, zoals een bewoner, zijn of een beheerder, zoals een woningbouwcorporatie. Tot de initia
tieffase behoort het formuleren van de huisvestingsbehoeften, die tezamen met de wensen van de op
drachtgever worden vertaald in een Programma van Eisen. Dit programma omvat gebruikseisen, 
functies en prestaties en voorwaarden van het toekomstige bouwwerk. 

In de tweede fase wordt het Programma van Eisen vertaald in een ontwerp. Partijen in de ontwerpfase 
zijn de architect en de technische adviseurs. Vanuit het definitieve ontwerp wordt bepaald welke acti
viteiten tijdens de uitvoering verricht moeten worden, welke bouwstoffen of -materialen gebruikt 
moeten worden en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Deze informatie wordt opgenomen in 
een bestek (een omschrijving van een bouwkundig werk) en bestektekeningen. Als het plan besteksge
reed is, vraagt doorgaans de architect namens de opdrachtgever bij diverse aannemers prijsaanbiedin
gen. Dit is de aanbesteding van het project. 

Nu start feitelijk de fase van uitvoering door het bouwbedrijf. De aanvraag wordt geanalyseerd (bestek 
en bestektekeningen) en onderverdeeld in gespecificeerde elementen of gebouwdelen. Aan de hand 
van deze elementen bepaalt het bouwbedrijf de methode van werken. De eerste grove planningen wor
den vervolgens samengesteld, er wordt bepaald wat zelf wordt gedaan en wat wordt uitbesteed aan een 
onderaannemer en de calculatie wordt afgerond. Vervolgens wordt <lit alles in een offerte gegoten. 

Na alle offertes beoordeeld te hebben, gunt de opdrachtgever het werk aan een van de aanbieders. 

Wanneer een aannemer dan het project toegewezen heeft gekregen, start de projectvoorbereiding, de 
inkoop, productievoorbereiding en productie. 

In de fase van projectvoorbereiding vinden onder leiding van de projectleider de volgende activiteiten 
plaats: 

• De samenstelling van het team voor de uitvoering van het project; 
• Bepaling van de onderaannemers, installateurs en toeleveranciers; 
• Voorbereiden van het startgesprek; 
• Bepalen van het budget voor zowel interne als externe activiteiten (bijvoorbeeld inkoop materiaal 

en budget ten behoeve van onderaanneming); 
• Opstelling van het projectdraaiboek met verfijningen van de eerder gemaakte (grove) planningen. 
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Hoofdstuk l : De Koster Groep en haar werkz.aamheden 

In deze fase gaat de hoofdaannemer op zoek naar onderaannemers en installateurs, die een dee! van het 
bouwproject zullen uitvoeren. Op dit moment raakt de Koster Groep betrokken bij de uitvoering van 
het project. Hoe het een en ander verloopt binnen de Koster Groep is beschreven in de volgende para
graaf. 

De productie is tenslotte de uitvoering van de in voorgaande stappen genomen beslissingen en keuzes . 
Uiteindelijk, na voltooiing van de bouwwerkzaamheden, wordt het project opgeleverd. Deze opleve
ring vindt plaats in twee stappen. Tijdens de eerste oplevering wordt een inventarisatie gemaakt van de 
onvolkomenheden en fouten . Deze onvolkomenheden en fouten worden zo snel mogelijk verholpen. 
Vervolgens vindt er een tweede, definitieve oplevering plaats, waarbij proces verbaal wordt opge
maakt. De tijd tussen de eerste en tweede op levering wordt gebruikt om lopende zaken af te handelen. 
Na deze tweede op levering kan het gebouw in gebruik worden genomen. 

1.3 Beschrijving van de werkzaamheden binnen de Koster Groep 

De werkzaamheden die de Koster Groep verricht kunnen als volgt omschreven worden: 

• Het verwerven van de opdracht; 
• Het voorbereiden van het werk; 
• De inkoop van materialen; 
• De uitvoering van het project. 

In figuur 1.3 staan deze werkzaamheden schematisch weergegeven. Hieronder volgt een toelichting. 

Het binnenhalen van de opdracht start op het moment, dat de hoofdaannemer een aanvraag voor een 
offerte naar een van de werkmaatschappijen van de Koster Groep stuurt. Deze aanvraag gaat vergezeld 
van het bestek en de bestektekeningen. Op basis van deze gegevens wordt een technische omschrijving 
van de installatie gemaakt, alsmede een voorcalculatie. Een voorcalculatie is een begroting van de te 
verbruiken materialen en de in te zetten manuren . De technische omschrijving en de voorcalculatie 
dienen als basis voor de offerte, die naar de hoofdaannemer wordt verstuurd. Deze beoordeelt de of
ferte en nadat er voor de Koster Groep een positief besluit is gevallen, vindt de contractafronding 
plaats. Gedurende de contractafronding kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden in de oorspronke
lijke offerte. 

Na de contractafronding start de werkvoorbereiding. In deze fase worden tekeningen gemaakt op basis 
van de door de hoofdaannemer geleverde bestektekeningen, documentatie over het project en de tech
nische omschrijving. Daarnaast wordt er een planning gemaakt voor de inzet van manuren op projec
ten. De planning wordt gebaseerd op de begroting van de in te zetten manuren, die in de calculatie is 
opgenomen. Deze planning wordt wekelijks gemaakt voor de daaropvolgende week. 

De inkoop van materialen vindt plaats aan de hand van de technische omschrijving en de voorcalcula
tie. Het sein tot de werkelijke uitvoering van het project komt uiteindelijk van de hoofdaannemer, die 
de Koster Groep op de hoogte houdt van de voortgang van de bouw. 

In veel gevallen worden na de contractafronding meerdere verzoeken tot meerwerk ingediend. Dit 
verzoek kan afkomstig zijn van de hoofdaannemer die bijvoorbeeld de opdracht heeft gekregen een 
extra aantal lichtpunten aan te brengen of van de toekomstige eigenaar van een woning die antler soort 
sanitair wenst. Wijzigingen als gevolg van het meerwerk worden vervolgens doorgevoerd bij de in
koop van materialen, de werkvoorbereiding en de uitvoering van het project. 
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Hoofdstuk 1: De Koster Groep en haar werkzaamheden 

In figuur 1.3, hieronder, staan de werkzaamheden nogmaals schematisch weergegeven. 

Aanvraag 
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Calculalie + Technischc omschrijving 

Opdrachtverwerving 
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Figuur 1.3 Werkzaamheden binnen de Koster Groep ten behoeve van de uitvoering van een project. 

Nu de Koster Groep en haar werkzaamheden gei:ntroduceerd zijn, zal in het volgende hoofdstuk eerst 
de wijze van werken tijdens het afstudeeronderzoek besproken worden. Vervolgens worden in hoofd
stuk 3 de aangetroffen problemen binnen de Koster Groep besproken. 
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2. De werkwijze tijdens bet afstudeeronderzoek 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze van werken tijdens het afstudeeronderzoek. Er wordt een 
antwoord gegeven op de vraag hoe het afstudeeronderzoek is uitgevoerd . Deze vraag wordt beant
woord door middel van een aantal deelvragen. Deze deelvragen zijn: 'Welke stappen zijn tijdens het 
afstudeeronderzoek genomen? ' , 'Welke literatuur is daarbij gebruikt?' en 'Hoe is de literatuur ver
werkt in het onderzoek?' . Daarnaast wordt een aantal belangrijke keuzen toegelicht en ook wordt aan
gegeven waarom aan bepaalde zaken wel aandacht is besteed en aan andere niet. 

De vraag 'Welke stappen zijn tijdens het afstudeeronderzoek genomen? ' wordt beantwoord in para
graaf 2. l. In de daaropvolgende paragrafen wordt het afstudeeronderzoek in chronologische volgorde 
behandeld. De paragrafen heten respectievelijk: 'Totstandkoming van de probleemformulering' , 
'Ontwerp van een oplossing' en ' Invoering van een oplossing' . In elk van deze paragrafen wordt een 
antwoord gegeven op bovengestelde vragen. 

2.1 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak dat gevolgd is tijdens het afstudeeronderzoek, is het plan van aaapak zoals dat 
gedoceerd wordt in het vak Methoden van Toegepast Bedrijfskundig Onderzoek aan de TU Eindhoven. 
Deze aanpak staat beschreven in het gelijknamige dictaat van de Kok en Kirkels [14] . Deze aanpak 
bestaat uit de volgende stappen: 

I . Beschrijf het probleem dat de aanleiding vormt voor het onderzoek, zoals dat door de probleem-
hebber wordt ervaren; 

2. Beschrijf de problemen die door andere werknemers binnen de organisatie worden ervaren; 
3. Beschrijfhet systeem binnen welke de problemen een rol spelen; 
4. Probeer een objectieve kijk op de problemen te verkrijgen en bepaal de mate van ernst van een 

probleem mede door de problemen te onderbouwen met cijfers; 
5. Ste! de probleemformulering vast. 

Na bovengenoemde stappen doorlopen te hebben, was de conclusie dat er sprake was van een reeel 
probleem. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een probleem dat ontstaat als gevolg van een verkeerde 
opvatting van de realiteit. Om tot een oplossing van dit reele probleem te komen, zijn de volgende 
stappen uitgevoerd. 

6. Specificeer de doelstellingen van de oplossing; 
7. Ste! vast aan welke eisen een mogelijke oplossing moet voldoen; 
8. Genereer alternatieve oplossingen; 
9. Stel een oplossing vast; 
10. Voer de oplossing in; 
11. Bewaak de oplossing. 

Om rekening te kunnen houden met de eisen en wensen van de organisatie, ter verificatie van tussen
tijdse resultaten en om te voorkomen dat organisatieleden zouden worden 'overvallen ' door bepaalde 
resultaten is een management stuurgroep opgericht. De leden van deze stuurgroep bestonden uit de 
algemeen directeur, een organisatieadviseur, de (externe) accountant, twee studentes Personeel & Ar
beid (P&A) en de afstudeerder. 

2.2 Totstandkoming van de probleemformulering 

De aanleiding voor het onderzoek was een probleem dat door de algemeen directeur werd ervaren. Dit 
probleem betrof de doorberekening van de kosten van het materiaalverbruik naar de werkmaatschap
pijen. Volgens de algemeen directeur was deze doorberekening niet zuiver. Om tot een oplossing van 
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Hoofdstuk 2: De werkwijze tijdens het afstudeeronderzoek 

dit probleem te komen, is de hulp ingeroepen van een organisatieadviseur. Deze organisatieadviseur 
heeft een voorstudie uitgevoerd waarin twee probleemgebieden zijn gei:dentificeerd: de organisatie
structuur en het logistieke management. Voor beide probleemgebieden zijn opdrachten geformuleerd 
waarvoor studenten zijn aangetrokken. Voor de problemen met betrekking tot de organisatiestructuur 
zijn twee studentes P&A van de Hogeschool van Utrecht aangetrokken. Voor de problemen op het 
logistieke vlak is een student Technische Bedrijfskunde van de TU Eindhoven aangetrokken. De re
sultaten die in dit rapport gepresenteerd worden, hebben betrekking op het logistieke probleemgebied. 

Het doe! van de eerste vijf stappen is te komen tot de vaststelling van de probleemformulering. Hiertoe 
hebben ongestructureerde interviews plaatsgevonden met de werknemers binnen de Koster Groep. Er 
is bewust gekozen voor ongestructureerde interviews. Dit is gedaan, omdat de grootte van de organi
satie (15 werknemers op kantoor) het mogelijk maakte regelmatig ' even binnen te !open' . Dit maakte 
de noodzaak, om zoveel mogelijk informatie uit een gesprek te krijgen, klein. Belangrijker is echter, 
dat door middel van meerdere informele gesprekken een goed contact met de werknemers kon ont
staan. Zowel de afstudeerder als de werknemers hadden daarbij de mogelijkheid om van gedachten te 
wisselen en elkaars standpunten te leren kennen en begrijpen. 

De stappen 1-4 resulteerden in de identificatie van een aantal problemen (in het rapport 'symptoom
problemen' genoemd) met een gemeenschappelijke oorzaak. Deze staan hieronder, in figuur 2.1, 
schematisch weergegeven. Deze oorzaak, de gebrekkige registratie van het materiaalverbruik, leidde 
tot het eerste gedeelte van de probleemformulering. 

cu e naac 
. iet9;heAJiJ 
onzuiver 

Figuur 2.1 De aangetroffen symptoomproblemen met de gemeenschappelijke oorzaak. 

Een van de aangetroffen symptoomproblemen was de onzuivere nacalculatie naar project als gevolg 
van de slechte registratie van het materiaalverbruik. Hieruit volgde de vraag of er dan wel een controle 
is op het verbruik van materiaal en op andere factoren tijdens de uitvoering van projecten. Om een 
antwoord te vinden op deze vraag, is eerst vastgesteld welke de te controleren factoren zijn en hoe een 
dergelijke controle plaats zou moeten vinden. Kerzner [ 12] en Cleland [8] stellen, dat de volgende 
factoren van belang zijn bij de uitvoering van een project: de doorlooptijd, de kosten voor manuren, 
materiaal en materieel en de kwaliteit. Daarnaast kwam naar voren, dat een controle op deze factoren 
gerealiseerd zou moeten worden door middel van een planning in combinatie met een goede registratie 
tijdens de uitvoering van een project. 

Om nu te bepalen in hoeverre er binnen de Koster Groep een controle was op de voor de Koster Groep 
belangrijke factoren, zijn de planningsactiviteiten in kaart gebracht. Dit is wederom gedaan door mid-
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Hoofdstuk 2: De werkwijze tijdens het afstudeeronderzoek 

del van ongestructureerde interviews. De resultaten die hieruit volgden staan hieronder in figuur 2.2 
schematisch weergegeven. 

ppd_'f~e "' 
enq1zet'm 

Voorraadbc-

Figuur 2.2 De aangetroffen symptoomproblemen met de gemeenschappelijke oorzaak, evenals de ge
brekkige controle op de uitvoering van projecten. 

Bovenstaande problemen zijn samengevat in de volgende probleemformulering: 

En in het verlengde daarvan: 

Uit de voorstudie die de organisatieadviseur uitvoerde, bl eek dat er geen formele ( op papier vastge
legd) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd waren. De interviews, die plaats
vonden in het kader van het logistieke onderzoek, bevestigden dit. Daarnaast bleek ook, dat niemand 
zich persoonlijk verantwoordelijk achtte voor bepaalde zaken, zoals bovengenoemde controles . Hieruit 
ontstond het derde gedeelte van de probleemformulering. 

In hoofdstuk 3 wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de totstandkoming van de probleemformulering. 

Na vaststelling van deze probleemformulering is getracht door middel van cijfers deze probleemfor
mulering te onderbouwen. Deze cijfers zijn afkomstig uit het informatiesysteem 'Syntess' dat gebruikt 
wordt door de Koster Groep . Ook zijn in het kader hiervan projectmappen uit het archief doorgeno
men. De resultaten hiervan staan in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 2: De werkwijze tijdens het afstudeeronderzoek 

2.3 Ontwerp van een oplossing 

Het doel van de stappen 6-9 is te komen tot een oplossing voor de geformuleerde problemen. Deze 
stappen zijn eerst uitgevoerd met betrekking tot het tweede gedeelte van de probleemformulering; er is 
een planning tot stand gebracht om de uitvoering van projecten te kunnen controleren. Ten behoeve 
van deze planning is in belangrijke mate gebruik gemaakt van het eerder genoemde boek van Kerzner 
[12] . Dit boek is zeer theoretisch en abstract en geeft voornamelijk antwoord op de vraag waarom 
bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. De vraag hoe dit zou moeten gebeuren, wordt echter nau
welijks beantwoord. Om deze reden is eveneens gebruik gemaakt van het (te) praktisch ingestelde 
boek van de Bruijne [6]. Dit boek geeft een antwoord op de vraag hoe bepaalde taken uitgevoerd 
moeten worden, maar weer niet waarom dit zou moeten gebeuren. Beide boeken bevinden zich dus 
aan beide uitersten van de lijn tussen theorie en praktijk. In dit rapport is getracht een tussenweg te 
vinden en van een theoretisch niveau (waarom?) te komen tot een praktische (hoe?) uitwerking van de 
theorie. Hiertoe zijn eerst de doelen van een planning (waarom?) behandeld. Een belangrijk begrip, dat 
vervolgens gebruikt is als schamier tussen theorie en praktijk, is de 'Work Breakdown Structure' 
(WBS). De definitie van WBS is volgens Kerzner [12]: een productgeorienteerde onderverdeling van 
hardware, services en gegevens, die benodigd zijn om het product te realiseren. Het begrip WBS is in 
dit rapport gebruikt door te stellen, dat een project onderverdeeld zou moeten worden in een aantal uit 
te voeren bewerkingen. In paragraaf 6.2.2 wordt deze keuze verantwoord. Vervolgens zijn op basis 
van de onderscheiden bewerkingen een aantal planningen gemaakt. 

Op bovenbeschreven wijze is geprobeerd een planning tot stand te brengen om een controle op belang
rijke factoren tijdens de uitvoering van projecten te realiseren. Daamaast is aandacht besteed aan drie 
andere planningsvormen, hoewel het tot stand brengen van deze planningsvormen op geen enkele 
wijze volgde uit de probleemformulering. Daar de basis voor een planning echter reeds gelegd was, 
kostte het weinig moeite ook aandacht te besteden aan deze planningsvormen. Het nut van deze plan
ningsvormen wordt hieronder behandeld. 

In het aan de TU Eindhoven gedoceerde vak 'Voortgezette productie- en goederenstroombeheersing' 
wordt gesteld, dat het tot stand brengen van een controlemogelijkheid de eerste stap is tot het beheerst 
laten verlopen van de uitvoering van een project. Een tweede stap is het aanbrengen van een vorm van 
coordinatie tussen projecten. Daamaast gaf de directeur van KET te kennen, dat hij graag inzicht zou 
hebben in de beschikbaarheid en behoefte aan monteurs op lange en korte termijn. Een dergelijk in
zicht maakt een coordinatie van de inzet van manuren tussen projecten mogelijk. Daarop is een manu
renplanning tot stand gebracht. 
Ook is aandacht besteed aan twee planningsvormen die een positieve invloed hebben op de symp
toomproblemen. Een materiaalplanning kan het voorraadbeheersingprobleem verkleinen, alsmede de 
noodzaak over te gaan tot een leverancierselectie. Daamaast zou een termijnplanning de hoeveelheid 
onderhanden werk kunnen verkleinen en daarmee gemakkelijker beheersbaar kunnen maken. In 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het ontwerp van een projectplanning. 

De stappen 6-9 zijn ook uitgevoerd voor het ontwerp van een goede registratie van het materiaalver
bruik; het eerste gedeelte van de probleemformulering. Met betrekking tot dit onderwerp is een litera
tuurstudie uitgevoerd, die is vastgelegd in een rapport van Bressers [5]. Bij het verbeteren van de 
registratie van het materiaalverbruik hebben van Esseling en Van Nimwegen [11] en van Beek en Van 
Duin [2] een belangrijke rol gespeeld. In deze boeken wordt ingegaan op de inteme controle door 
middel van een controletechnische functiescheiding . Dit betekent, dat een controlemogelijkheid wordt 
gecreeerd door activiteiten te verdelen over verschillende medewerkers. Met behulp van deze boeken 
is een viertal informatiestromen tot stand gebracht die moeten leiden tot een goede registratie van het 
materiaalverbruik. Dit nieuwe ontwerp voor de registratie van het materiaalverbruik is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ( externe) accountant. Overigens heeft de vierde informatiestroom geen directe in
vloed op de symptoomproblemen. Ter volledigheid van een goede registratie, zoals dat gevraagd werd 
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in de probleemformulering, is hier wel aandacht aan geschonken. Hoe tot een goede registratie van het 
materiaalverbruik kan warden gekomen, staat uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

Een antwoord op het derde gedeelte van de probleemformulering is verkregen door eerst in het alge
meen in te gaan op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie, het middenkader 
en uitvoerende medewerkers. Dit vormt het kader voor het tweede gedeelte, waarin concreet taken en 
verantwoordelijkheden beschreven zijn die zouden moeten leiden tot een goede controle op de uitvoe
ring van projecten. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 7. 

Hieronder, in figuur 2.3, staat schematisch het ontwerp van een oplossing weergegeven. 

Goede registratie 
atcriaalvcrbniik 

Verkleint voorraadbeheersingprobleem 

Nac:alculatio 
~--iiaar project 11 

zuiver 

V erkleint lcveringsproblemen Leverancicr-
f--------------------+'------1~· sclccticil' 

;~ ci!IIOSoP,ilc. 
Maakt beheersing hoc:veelheid onderhanden werk mogeliJK 

Figuur 2.3 Het ontwerp van een oplossing 

Bij het ontwerp van een oplossing is aandacht besteed aan het tot stand brengen van controlemogelijk
heden tijdens de uitvoering van een project. Er is echter geen aandacht besteed aan wat er naar aanlei
ding van die controles gedaan kan warden. Zo kunnen op basis van die controles corrigerende acties 
ondemomen warden. De informatie uit de controles kan oak gebruikt warden om een prestatiebelo
ningssysteem op te baseren of andere systemen om de motivatie te verhogen. Gezien de beschikbare 
tijd voor het afstudeeronderzoek is echter besloten dit buiten beschouwing te laten. 
Aan de wijze waarop planningen ten behoeve van controles opgenomen zouden moeten warden in het 
informatiesysteem (Syntess) van de Koster Groep is evenmin aandacht besteed. De mogelijkheden van 
dit informatiesysteem warden namelijk slechts voor een klein gedeelte benut. Om de planningen op 
een goede wijze op te nemen in het informatiesysteem zou een grotere studie uitgevoerd moeten war
den, die een efficient en effectief gebruik van het informatiesysteem tot doe! heeft. Wederom is de 
beschikbare tijd de reden geweest, dat hier geen aandacht aan besteed is. 

2.4 Invoering van een ontwerpoplossing 

Met betrekking tot de invoering van een verandering in een organisatie, kon een aantal keuzes ge
maakt warden. Doorewaard e.a. [9] geeft de volgende keuzemogelijkheden bij het doorvoeren van een 
organisatieverandering: 
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• Projectmatig tegenover procesintegratie; in het eerste geval wordt er binnen een organisatie een 
probleem ervaren. Om tot een oplossing te komen, wordt een project gestart. Vervolgens wordt 
eerst een oplossing voor het probleem ontworpen, <lat vervolgens wordt ingevoerd. Procesintegra
tie houdt in, dat de cyclus probleemsignalering- diagnose- ontwerp- interventie- evaluatie continu 
wordt doorlopen. 

• Expertaanpak tegenover procesbegeleiding; in geval van een expertaanpak wordt de organisatie
verandering geleid door een persoon die als expert optreedt. In geval van procesbegeleiding heb
ben organisatieleden inspraak in de probleemdiagnose, het ontwerp van een oplossing en de 
implementatie van de ontwerpoplossing. Een procesbegeleider begeleidt <lit proces . 

• Planmatig tegenover 'emergent change'; een planmatige organisatieverandering wordt gezien als 
een lineair, bewust, gepland, zichtbaar en openbaar proces . 'Emergent change' daarentegen bena
drukt bet niet-geplande aspect van organisatieverandering. Men gaat ervan uit, <lat de organisatie
verandering zich automatisch en onbewust zal voltrekken onder invloed van kleine impulsen. 

Zoals uiteengezet in de vorige paragrafen, is er binnen de Koster Groep sprake van fundamentele pro
blemen ( onder andere de afwezigheid van een betrouwbare nacalculatie en de afwezigheid van pro
jectbeheersing), waarover veel bekend is in de literatuur. Om deze reden is er voor gekozen om in een 
keer, op een grondige wijze tot een ontwerpoplossing voor deze problemen te komen. Er is dus geko
zen voor een projectmatige aanpak. Met betrekking tot de tweede keuzemogelijkheid was er sprake 
van een mengvorm. De afstudeerder heeft bet gehele proces begeleid van probleemsignalering naar 
ontwerpoplossing en probeerde de condities te creeren waarin de invoering van een ontwerpoplossing 
de grootste kans van slagen heeft. Dit is bet werk van een procesbegeleider. Het begeleiden van bet 
veranderproces was eveneens de reden voor de aanwezigheid van de organisatieadviseur. Deze heeft 
ook bier sterk aan bijgedragen. Daarnaast wordt van een afstudeerder verwacht, dat hij ook inhoudelijk 
op zoek gaat naar een probleemformulering, waaruit een ontwerpoplossing volgt. Hierbij wordt de 
kennis van medewerkers gecombineerd met de eigen kennis . Dit draagt dus aspecten van de ex
pertaanpak evenals van procesbegeleiding met zich mee. Concluderend kan men dus stellen, <lat de 
nadruk uiteindelijk heeft gelegen op de procesbegeleiding. 
De keuzemogelijkheid, planmatig tegenover 'emergent change', stond als laatste open. Weliswaar ver
loopt een afstudeeronderzoek op planmatige wijze, bij de invoering van een ontwerpoplossing heeft 
men nog altijd de mogelijkheid te kiezen voor 'emergent change'. In <lit afstudeeronderzoek is gekozen 
voor een planmatige aanpak van de invoering van de ontwerpoplossing. Er is voor een planmatige 
aanpak gekozen, omdat de invoering van een ontwerpoplossing een behoorlijke inspanning vraagt van 
de organisatieleden. Dit betekent, <lat de organisatieleden gemotiveerd moeten worden om die inspan
ning ook daadwerkelijk te leveren. Daarvoor is bet nodig bet doe! en bet nut van de gevraagde inspan
ning expliciet te vermelden. Ook door middel van een management training, discussiegroepen en 
formele en informele gesprekken is getracht de motivatie van de organisatieleden te verhogen. De 
noodzaak van deze expliciete aanpak maakte bet onmogelijk te kiezen voor 'emergent change'. Immers 
hierbij gaat men uit van een ( voor de werknemers) min of meer automatische, onbewuste organisatie
verandering. 

Na de keuze voor een planmatige, projectmatige, expertaanpak/ procesbegeleiding voor de invoering 
van een ontwerpoplossing, moest een laatste keuze gemaakt worden. Deze keuze had betrekking op 
bet planmatige karakter van de invoering. De vraag was, of de invoering in een keer zal plaatsvinden 
of fasegewijs . Het in een keer invoeren heeft als voordeel <lat een reorganisatie snel afgerond kan wor
den. Echter als een klein onderdeel van de invoering niet slaagt, loopt de gehele invoering gevaar. Bij 
een fasegewijze invoering zal een reorganisatie !anger duren, maar is er sprake van een kleiner risico 
op mislukken van de invoering van de gehele ontwerpoplossing. Dit laatste voordeel van een fasege
wijze invoering weegt zwaarder, dan een mogelijke tijdwinst. Daarom is gekozen voor deze laatste 
optie. 

In de volgende hoofdstukken zal eerst inhoudelijk worden ingegaan op de totstandkoming van de pro
bleemformulering. Vervolgens zullen de oplossingen behandeld worden. 
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3. Totstandkoming van de probleemformulering 

In de eerste paragraaf van <lit hoofdstuk zal de aanleiding voor het afstudeeronderzoek behandeld wor
den. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de problemen die aangetroffen worden binnen de Koster 
Groep. Op basis hiervan is in de laatste paragraaf de probleemformulering tot stand gekomen. 

3.1 De voorstudie als aanleiding 

De aanleiding voor het afstudeeronderzoek betreft de onjuiste kostendoorberekening van het materi
aalverbruik naar de werkmaatschappijen. Dit probleem is opgemerkt door de algemeen directeur van 
de Koster Groep. Dit probleem vloeit voort uit het gegeven, dat hetzelfde magazijn door alle werk
maatschappijen wordt gebruikt. Het magazijn is weliswaar gescheiden naar werkmaatschappij, maar is 
voor iedereen vrij toegankelijk. In het magazijn zijn een aantal materialen aanwezig (voornamelijk 
verbindingsmaterialen) die door de ene werkmaatschappij aangeschaft worden, maar door de andere 
werkmaatschappij gebruikt worden. Als gevolg van de slechte registratie van het materiaalverbruik 
komt dit echter nooit tot uitdrukking in de jaarrekening van de werkmaatschappijen afzonderlijk. 

Daar eerder genomen acties geen resultaat hadden, is besloten de hulp in te roepen van. een organisa
tieadviseur. Deze organisatieadviseur heeft als voorstudie een sterkte/ zwakteanalyse gemaakt van de 
organisatie en advies uitgebracht over te treffen maatregelen. 

De conclusie uit de voorstudie is, dat ' de Koster Groep met deze werkorganisatie op korte termijn 
steeds meer in een stresspositie zal geraken'. De voorstudie stelt, dat er in het algemeen sprake is van 
een gebrek aan strak management en een goede centrale beleidsvoering. Daarnaast wordt gesteld, dat 
de tekortkomingen zich vooral in de logistieke organisatie doen gelden. Ook de organisatiestructuur 
met haar personele invulling laat veel te wensen over. In paragraaf 3. l . l wordt uitgeweid over de lo
gistieke problemen. In paragraaf 3. l .2 wordt ingegaan op de problemen rond de organisatiestructuur 
en de personele invulling hiervan. Op deze manier wordt in het kort een samenvatting gegeven van de 
voorstudie. 

3.1.1 ldentificatie van het logistieke probleem 

De zwakke punten met betrekking tot de logistieke organisatie, zoals die uiteengezet worden in de 
voorstudie, kunnen als volgt worden verwoord : 

• Er is een gebrek aan voorraadbeheersing en een goed gecentraliseerd materials management; 
• Er is een gebrek aan procedures en regels om de logistieke organisatie te leiden. 

Deze gebreken hebben als gevolg: 

• Het interne controleapparaat functioneert niet en daardoor ontstaan hoge kosten door improducti
viteit en materiaalverlies. 

Om tot een oplossing van bovenstaande problemen te komen is de hulp ingeroepen van de Technische 
Universiteit Eindhoven en is er een afstudeeropdracht geformuleerd. Deze opdracht staat hieronder 
samengevat weergegeven. Deze opdracht luidt: 

Ontwikkel een centraal materials management met de daartoe behorende activiteiten, onder andere : 

► Het beheren van de voorraad om tot een optimaal rendement te komen; 
► Het bijsturen van materiaalbudgetten; 
► Het ontwikkelen van procedures voor een verantwoorde informatiestroom; 
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► Het opzetten van een systeem voor periodieke informatie omtrent leveranciers, producten en le
vertijden; Het ontwikkelen van een centraal regelsysteem voor de inkooporganisatie. 

3.1.2 ldentificatie van het organisatiestructuurprobleem 

In de voorstudie worden door de organisatieadviseur de volgende zwakke punten van de organisatie
structuur genoemd: 

• Er zijn geen formele functiebeschrijvingen met een delegatie van verantwoordelijkheden en be-
voegdheden; 

• Er zijn geen formele werkprocedures . 

Samenvattend: er is geen formele organisatiestructuur. Daamaast wordt gesteld: 

• Medewerkers zijn onvoldoende gekwalificeerd voor functies die zij uitoefenen; 
• Er heerst een slechte sfeer binnen de gehele organisatie. 

De gevolgen van deze zwakke punten zijn, volgens de organisatieadviseur, de volgende: 

• Er is een te grote medezeggenschap op alle inteme niveaus; 
• Mogelijkheden bestaan om persoonlijke verantwoordelijkheden afte schuiven; 
• Iedereen bemoeit zich met iedereen; 
• Het interne controleapparaat functioneert niet; 
• De kosten voor het bestuurlijke apparaat worden bij verdere groei steeds hoger en belasten daar

mee de rendementsontwikkeling; 
• Te weinig gekwalificeerde medewerkers verhogen de uumormen en doen het materiaalverbruik 

stijgen; 
• De informatiestroom tussen de ondememingen zal afzwakken, waardoor moeilijkheden gaan ont-

staan bij beleidsbesluiten; 
• De storende factoren zullen zich uiten in hogere kwaliteitsreclames. 

Twee studentes Personeel & Arbeid van de Hogeschool van Utrecht zijn belast met de opdracht een 
oplossing te zoeken voor deze problemen. De opdrachtformulering staat hieronder weergegeven: 

► Bepaal middels een onderzoek naar de werknemerstevredenheid de oorzaken van de gedemoti
veerde houding van de medewerkers en maak een inventarisatie van mogelijke oplossingen; 

► Maak een beschrijving van de huidige functies, opdat in een later stadium een nieuwe organisatie-
structuur opgezet kan worden; 

► Besteed aandacht aan de opzet van een nieuw afdeling personeelszaken. 

Problemen binnen een bedrijf komen nooit gei"soleerd voor. Logistieke problemen bei"nvloeden organi
satorische problemen en andersom. In paragraaf 3.3.3 wordt dan ook aandacht besteed aan de relatie 
tussen beide probleemgebieden. 

In het vervolg van het onderzoek is in beperkte mate rekening gehouden met bovenstaande logistieke 
probleemomschrijving. In de praktijk blijkt, dat een dergelijke probleemomschrijving vaak een be
schrijving is van 'symptoomproblemen ' (zie paragraaf 3.2) (de Kok e.a. [14] ). De probleemomschrij
ving is om deze reden gebruikt om een eerste richting te geven aan het onderzoek, maar is bij verdere 
vorderingen losgelaten. 

3.2 Een inventarisatie van de problemen binnen de Koster Groep 

In deze paragraaf zal een inventarisatie gemaakt worden van de problemen, zoals die op het moment 
van aanvang van afstuderen aangetroffen werden bij de Koster Groep. Het doe! van deze inventarisatie 
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is het in kaart brengen van alle 'symptoomproblemen' om vervolgens het onderliggende 'basispro
bleem' te lokaliseren. Het basisprobleem zal in de volgende paragraaf behandeld warden. Om beter te 
begrijpen wat het doel is van een dergelijke inventarisatie zou men een vergelijking kunnen maken 
met een huisarts. Als een patient op bezoekuur komt en klaagt over buikpijn, dan zal de arts doorvra
gen naar andere symptomen en de patient onderzoeken. Als de arts vervolgens alle symptomen in 
kaart heeft gebracht, zoals buikpijn, koorts, braakneigingen etc., dan pas zal de arts een diagnose kun
nen stellen. In dit geval kan dat bijvoorbeeld een blindedarmontsteking zijn. Met andere woorden, dan 
pas heeft de arts het daadwerkelijke probleem opgespoord. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de problemen die zijn aangetroffen binnen de Koster 
Groep, alsmede de bronnen van informatie. Voor een aantal van deze problemen kan een gemeen
schappelijke oorzaak aangewezen warden. Voor de overige problemen kan dit niet warden gedaan. De 
problemen met een gemeenschappelijke oorzaak zijn in het vervolg 'relevante problemen' genoemd. 
Deze problemen vormen de basis voor verder onderzoek. De andere problemen zijn 'niet-relevant' 
genoemd, omdat deze problemen niet als kernproblemen warden gezien, voor welke in de eerste plaats 
een oplossing gezocht zou moeten warden. Deze problemen zijn in het verdere onderzoek buiten be
schouwing gelaten. 

Hieronder zal eerst een kort overzicht warden gegeven van de voor het onderzoek niet-relevante pro
blemen. Vervolgens zal warden ingegaan op de voor het onderzoek relevante problemen. 

Bij het maken van de inventarisatie is gebleken, dat alle werkmaatschappijen tegen dezelfde proble
men aanlopen. De mate waarin zaken fout lopen, verschilt echter van werkmaatschappij tot werkmaat
schappij . Dit zal tot uiting komen in de cijfermatige onderbouwing van de problemen in hoofdstuk 4. 

3.2.1 Niet-relevante symptoomproblemen 

Doorberekening van indirecte kosten 

De drie werkmaatschappijen binnen de Koster Groep maken gebruik van dezelfde stafdiensten en een 
aantal werkzaamheden warden voor de Koster Groep als geheel uitgevoerd. Met de huidige wijze van 
doorberekenen draagt de kostenveroorzaker echter niet de werkelijk gemaakte kosten. Dit blijkt uit 
bestudering van de loonlijst. Een aantal administratieve medewerkers, de schoonmaakster en aanwezi
ge studenten staan op de loonlijst van KET. Zij verrichten echter werk voor alle werkmaatschappijen. 
Ook staat de magazijnbeheerder van KIT op de loonlijst van KET. Het probleem is dus, dat de door de 
werkmaatschappijen gemaakte kosten niet tot uiting komen op de resultatenrekening. 

De routekeuze van de groothandels 

Uit een gesprek met de directeur en de inkoper van KIT komt naar voren dat de routekeuze van een 
groothandel voor problemen zorgt. Groothandels kunnen in principe binnen 24 uur materialen leveren 
in het magazijn of op het bouwproject. Het tijdstip van levering is echter in belangrijke mate afhanke
lijk van de routekeuze van de groothandel. Zo kan het gebeuren, dat materialen laat op de dag aange
leverd warden. De late levering van materialen heeft stagnerende werkzaamheden tot gevolg. Een dag 
eerder laten leveren van de materialen is geen optie in verband met het risico van diefstal. 

Problemen met betrekking tot de organisatiestructuur en haar personele invulling 

Zoals vermeld in paragraaf 3 .1.2 zijn er veel problem en die betrekking hebben op de afwezigheid van 
een formele organisatiestructuur. Deze problemen zijn in eerste instantie beschouwd als niet-relevante 
symptoomproblemen. Dit probleem heeft namelijk niet dezelfde onderliggende oorzaak als de proble
men die hieronder zijn genoemd. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de relatie tussen 
dit probleemgebied en de relevante symptoomproblemen. 
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3.2.2 Relevante symptoomproblemen 

Nacalculatie naar werkmaatschappij 

Een onzuivere nacalculatie naar werkmaatschappij vormde de aanleiding voor bet afstudeeronderzoek 
en is eveneens beschreven in paragraaf 3 .1. Dit probleem is opgemerkt door de algemeen directeur en 
wordt ook onderschreven door de magazijnbeheerder van KET. In het magazijn zijn namelijk een 
aantal materialen aanwezig, bijvoorbeeld verbindingsmaterialen, die door alle werkmaatschappijen 
gebruikt worden. Het is onbekend welk deel van deze materialen door welke werkmaatschappij ge
bruikt worden. De kosten van deze materialen worden echter doorberekend naar KIT en KET op basis 
van percentages, zoals 50%-50% of 70%-30%. Daarnaast zijn er materialen die door de ene werk
maatschappij aangeschaft worden, maar ook door andere werkmaatschappijen gebruikt worden. Als 
gevolg van de slechte registratie van bet materiaalverbruik komt dit echter nooit tot uitdrukking in de 
resultatenrekening van elke werkmaatschappij . Uit een berekening, die gemaakt is door de directeur 
van KIT, blijkt dat over de eerste vier maanden van 1999 een creditbedrag van 150.000 gulden open
stond, waarvan onbekend is of het ook volledig kosten zijn die door KIT gemaakt zijn. 

Nacalculatie naar project 

Uit bestudering van cijfers die de nacalculatie vormen, blijkt dat deze cijfers niet zuiver zijn. Deze 
cijfers zijn afkomstig uit het informatiesysteem ' Syntess ' . Voor KET en KIT wordt hiervoor een cij
fermatige onderbouwing gegeven in paragraaf 4.1, die gebaseerd is op cijfers uit bijlagen 4.1 en 4.2. 
De onzuivere nacalculatie is een gevolg van de slechte registratie van het verbruik van materiaal. 
Over bet resultaat van een project kan dus nooit met zekerheid een uitspraak gedaan worden. Een di
rect gevolg is ook, dat men geen goede vergelijking kan maken tussen de begroting van het project, de 
voorcalculatie, en de nacalculatie. Het is dus niet mogelijk te leren van de fouten die gemaakt zijn in 
het begroten van een project. Dit probleem komt ook meerdere malen naar voren in bet onderzoek naar 
de werknemerstevredenheid, dat uitgevoerd is in bet kader van het organisatiestructuuronderzoek. In 
het rapport zijn meerdere klachten van werknemers terug te vinden die zich beklagen over de matige 
voorcalculatie die hen onderwerpt aan verwachtingen die onmogelijk waar te maken zijn. 
Daarnaast is bet belangrijk te weten of er winst of verlies gemaakt is op een project en ook waarom er 
winst of verlies is gemaakt. Uit deze gegevens kan men lering trekken, waarna men verbeteringen kan 
doorvoeren op nieuwe projecten. 

Het vaststellen van de hoeveelheid onderhanden werk 

Facturen van de aanschaf van materialen worden aan de hand van een projectnummer op de factuur 
geboekt naar een bepaald project. Het hoofd van de administratie heeft aangegeven, dat regelmatig 
projectnummers ontbreken op de facturen en dat deze facturen ook niet doorgeboekt worden naar een 
project. Dit betekent, dat de nacalculatie onzuiver is en dat ook niet vastgesteld kan worden wat de 
waarde is van bet onderhanden werk. De waarde van het onderhanden werk wordt namelijk bepaald 
door het optellen van de waarde van reeds verbruikte materialen plus de waarde van ingezette manuren 
minus reeds gefactureerde bedragen. De problemen die hieruit voortvloeien zijn, zoals dit door de 
directeur van KET gesteld wordt, dat het onderhanden werk geen indicator kan zijn voor de productie
voortgang van een project. Daarnaast geeft het onderhanden werk de op korte termijn te ontvangen 
gelden aan, oftewel bepaalt mede de liquiditeitspositie van de werkmaatschappijen. Door de onzuivere 
bepaling van het onderhanden werk, kan de liquiditeitspositie nu echter niet nauwkeurig vastgesteld 
worden. 

Voorraadbeheersing 

Eenrnaal per jaar dient per werkmaatschappij een vermogensbalans opgemaakt te worden. Op deze 
vermogensbalans behoort een post voorraad aanwezig te zijn. Om deze reden wordt eenmaal per jaar 
de waarde van de voorraad bepaald. Aan de bepaling van deze waarde van de voorraad schort bet een 
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en ander. Zo wordt een groot dee! van de waarde van de voorraad niet berekend, maar geschat en ook 
vindt deze schatting plaats in een periode waarin tegelijkertijd voorraadmutaties plaatsvinden. De ba
lanswaarde van de voorraad is dus niet met zekerheid te geven. Eveneens is het niet mogelijk voor
raadmutaties bij te houden, als gevolg van de gebrekkige registratie. Dit blijkt uit interviews met de 
algemeen directeur van de Koster Groep en met de magazijnbeheerders van KIT en KET. 
Als gevolg van de afwezige voorraadinformatie kan diefstal van de voorraad niet opgemerkt worden. 
Daarnaast is er nooit een afweging gemaakt tussen het risico van buiten voorraad raken en de daarmee 
gepaard gaande kosten van het uitvallen van manuren (vervaluren) en de kosten van de hoogte van de 
voorraad. Ook wordt er geen rekening gehouden met het risico van incourant raken van de voorraad. 
In het algemeen kan gezegd worden, dat er van voorraadbeheersing geen sprake is en het vermoeden 
bestaat dan ook, dat de voorraad te hoog is. 

Leverancierselectie 

In interviews met de directeuren en inkopers van KIT en KET wordt aangegeven, dat een aantal malen 
per jaar groothandels in gebreke blijven bij het leveren van projectmaterialen. Bij het bestellen bij de 
groothandel kan men twee soorten projectmaterialen onderscheiden: projectmaterialen die ruim van 
tevoren besteld moeten worden (zoals sanitair) en projectmaterialen die op korte termijn leverbaar zijn 
(zoals verbindingsmaterialen) . In het eerste geval moeten materialen op afroep (gereserveerd) ge
plaatst worden, waarna ze afgeroepen worden. Ondanks dat materialen ruim van tevoren op afroep 
geplaatst worden, gebeurt het toch nog, dat groothandels de betreffende materialen niet kunnen leve
ren. In het geval dat materialen direct leverbaar zijn, moet er rekening gehouden worden met het feit, 
dater in drukke periodes een levertijd kan ontstaan op de materialen. Vaak wordt bier geen rekening 
mee gehouden, zodat materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. In de gevallen, dat een groothan
del niet tijdig levert, zijn de gevolgen vaak emstig. Projecten worden met weken vertraagd, er ontstaan 
vervaluren, goodwill gaat verloren, etc. Op het moment van schrijven, is er geen mogelijkheid om op 
een systematische wijze de prestatie van leveranciers vast te stellen om op basis van deze prestatie de 
best presterende leverancier met een acceptabele prijsstelling te selecteren. 

Uit bovenstaande probleembeschrijvingen blijkt reeds, dater een verbetering zou kunnen plaatsvinden 
in de registratie van het materiaalverbruik. In de volgende paragraaf zal hier dieper op worden inge
gaan. 

3.3. De probleemformulering 

Na de behandeling van de symptoomproblemen in de vorige paragraaf, zal in deze paragraaf getracht 
worden te komen tot de formulering van het basisprobleem. Dit basisprobleem zal beschreven worden 
in paragraaf 3.3.1. In paragraaf 3.3.2 zal dit logistieke probleem aan een nadere beschouwing worden 
onderworpen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3.3 geprobeerd het verband aan te geven tussen de 
logistieke problemen en de problemen als gevolg van de afwezigheid van een formele organisatie
structuur. 

3.3.1 Formulering van het logistieke probleem 

In de voorgaande paragraaf is reeds een aantal malen gezegd, dat er verbeteringen aangebracht kunnen 
worden in de registratie van het materiaalverbruik. Met een goede registratie van het materiaalverbruik 
kan er een goede nacalculatie naar werkmaatschappij en naar project plaatsvinden. De hoeveelheid 
onderhanden werk kan dan nauwkeuriger bepaald worden en ook is er dan voldoende informatie be
schikbaar op basis waarvan voorraadbeheer mogelijk is. Daarnaast kan een dee! van de informatie die 
gebruikt wordt voor een goede registratie van het materiaalverbruik, vastgelegd worden. Deze infor
matie kan te zijner tijd gebruikt worden voor een leverancierselectie. Zie hiervoor SBR [24]. 
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Ten behoeve van een goede registratie van het materiaalverbruik zou een aantal informatiestromen 
onderscheiden kunnen worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden naar materialen die op 
voorraad gehouden worden (voorraadmaterialen) en materialen die direct op het betreffende project 
ingezet worden (projectmaterialen). 

Er zou een informatiestroom moeten zijn met betrekking tot de voorraadmaterialen (informatiestroom 
I): 

• Het bestellen van voorraadmaterialen; 
• Het in ontvangst nemen van voorraadmaterialen in het magazijn; 
• Het uitgeven van voorraadmaterialen vanuit het magazijn. 

Ook zou er een informatiestroom moeten zijn met betrekking tot de projectmaterialen (informatie
stroom II): 

• Het bestellen van projectmaterialen; 
• Het in ontvangst nemen van projectmaterialen in het magazijn 6f op het project; 
• Indien ontvangen in het magazijn, het uitgeven van projectmaterialen vanuit het magazijn. 

Ten behoeve van een goede registratie zouden bij deze twee informatiestromen drie controles moeten 
plaatsvinden: 

1. Een controle tussen de bestelbon en pakbon; 
2. Een controle tussen de ontvangen materialen en de pakbon; 
3. Een controle tussen de pakbon en de factuur. 

Daarnaast is de volgende informatiestroom (III), die betrekking heeft op de interne verrekening, te 
onderscheiden: 

Informatiestroom III : 

• Het in ontvangst nemen in het magazijn van materialen die niet verbruikt zijn op projecten; 
• Het doorsturen van materialen van bet ene project naar het andere project; 
• De verrekening van het verbruik van materialen die door de ene werkmaatschappij aangeschaft 

worden en door een andere werkmaatschappij verbruikt warden . 

De laatste informatiestroom (IV) heeft betrekking op het verbruik van materialen door de service
monteur. Deze stroom is niet van invloed op de genoemde symptoomproblemen, maar wordt bier ter 
volledigheid van een goede materiaalregistratie, zoals dat gevraagd werd in de probleemformulering 
we! genoemd. 

• Het opslaan van materialen in de servicebussen en het verbruik van materialen bij serviceklussen. 

De informatiestromen en de controles om te komen tot een goede registratie van het materiaalverbruik 
zijn bij alle werkmaatschappijen onvolledig, zoals blijkt uit interviews met de magazijnbeheerders van 
KIT en KET, de directeuren van de werkmaatschappijen en de inkopers van KIT en KET. De belang
rijkste conclusies zijn: 

De drie werkmaatschappijen hanteren ieder een andere routing voor hun formulieren en voeren 
verschillende bewerkingen uit aan de hand van de formulieren; 
De routing en de bewerkingen zijn niet altijd dezelfde; 
Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van de routing en de bewerkingen die verricht worden 
aan de hand van een formulier . 
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3.3.2 Een nadere beschouwing van het logistieke probleem 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf, kan er geen goede nacalculatie naar project plaatsvinden als 
gevolg van de slechte registratie van het materiaalverbruik. De vraag die zich dan opdringt is de vol
gende: als er geen nacalculatie kan plaatsvinden, hoe wordt dan gecontroleerd of het materiaalverbruik 
tijdens de uitvoering van een project niet uit de hand loopt? En wordt er dan wel op toegezien, dat het 
aantal ingezette uren het aantal begrote uren niet overschrijdt. In het algemeen kan men zich afvragen: 
hoe worden binnen de Koster Groep belangrijke factoren (materiaalverbruik, ureninzet) onder controle 
gehouden tijdens de uitvoering van een project, oftewel in hoeverre is er sprake van projectbeheer
sing? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst bepaald welke de belangrijke factoren zijn en hoe 
deze onder controle gehouden zouden moeten worden. Volgens Kerzner [12] en Cleland [8] zijn de 
belangrijkste factoren die onder controle gehouden moeten worden, de volgende: 

• De doorlooptijd van een project; 
• De directe kosten van een project, oftewel 

► het gebruik van materieel; 
► het verbruik van materiaal; 
► de inzet van manuren; 

• De kwaliteit van een project. 

Volgens deze auteurs, kunnen deze factoren gecontroleerd worden door voor aanvang van een project 
een goede planning te maken. Door middel van een goede registratie tijdens het project, zouden dan 
regelmatig controles uitgevoerd kunnen worden. Aan de hand van deze controles kunnen, indien no
dig, corrigerende acties ondernomen worden. 

Om te bepalen 6f en hoe binnen de Koster Groep een controle plaatsvindt op bovengenoemde facto
ren, zal hieronder een nadere beschouwing volgen van de planningsactiviteiten binnen de Koster 
Groep. 

Een nadere beschouwing van de planningsactiviteiten binnen de Koster Groep 

De planning van de doorlooptijd van een project 

De Koster Groep is een installateur en daarmee een onderaannemer. Doorgaans stelt de hoofdaanne
mer een planning op voor alle voorkomende activiteiten, zoals het heiwerk en het storten van de fun
dering tot en met het opruimen van de bouwplaats na het project. Deze planning wordt toegezonden 
aan alle onderaannemers. Aan de hand van deze planning en door nadere afstemming met de hoofd
aannemer weet de Koster Groep wanneer zij moet starten. Daar zij echter een onderaannemer is, is zij 
in grote mate afhankelijk van werk dat door andere onderaannemers en de hoofdaannemer verricht 
wordt. Tijdens de uitvoering van een project heeft de Koster Groep dus weinig invloed op de voort
gang van het project. Het plannen en een controle houden op de doorlooptijd van een project is voor 
de Koster Groep dus slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Hetgeen echter wel van belang is voor de 
Koster Groep is de productievoortgang binnen de door anderen vastgestelde doorlooptijd. Uit ge
sprekken met de directeur van KET en KIT blijkt nu, dater geen planning is voor de productievoort
gang. Volgens hen is het maken van een planning voor de productievoortgang niet mogelijk, omdat 
deze voortgang sterk afhankelijk is van externe invloeden zoals het weer. 
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De begroting van de directe kosten van een project 

De kosten van een project bestaan uit de kosten voor de inzet van materieel, het verbruik van materiaal 
en de inzet van manuren. Daar de inzet van materieel een relatief kleine kostenpost is, zal hier geen 
verdere aandacht aan besteed worden. 
Uit gesprekken met kantoormedewerkers van de werkmaatschappijen blijkt het volgende: ten behoeve 
van het opstellen van een offerte wordt een calculatie gemaakt. Deze calculatie is een begroting van de 
te verbruiken materialen en de in te zetten manuren. Nadat een project aan de Koster Groep gegund is, 
wordt deze calculatie gebruikt om materialen in te kopen. Ook wordt aan de hand van de calculatie een 
wekelijkse planning gemaakt van de in te zetten manuren voor de daaropvolgende week. Tijdens de 
uitvoering wordt de calculatie echter niet meer gebruikt om regelmatig een vergelijking te maken tus
sen de begrote kosten en de werkelijk gemaakte kosten. Een planning voor kostenbeheersing is dus 
niet aanwezig. 

De kwaliteit van de uitvoering van een project 

De Koster Groep is een gecertificeerd waarborginstallateur. Dit betekent, dat aan bepaalde minimum
kwaliteitseisen wordt voldaan. Regelmatig controleert de certificerende instantie op de kwaliteit van 
het geleverde werk. Onderwerp van controle zijn ook de interne organisatorische maatregelen die 
moeten leiden tot een goede kwaliteit van het werk. Bij ontdekking van tekortkomingen eist deze in
stantie maatregelen om deze tekortkomingen ongedaan te maken (UNETO [25] ). Aan organisatori
sche maatregelen ten behoeve van een goede kwaliteit en aan de kwaliteit van de uitvoering van een 
project wordt dus met regelmaat aandacht geschonken. Om deze reden wordt aan deze factor in het 
vervolg van het rapport geen aandacht besteed. 

Concluderend kan men dus stellen, dat een aantal planningsactiviteiten onvolledig is . Hierdoor is er 
geen systematische controle op de productievoortgang en de kosten van het materiaalverbruik en de 
ureninzet tijdens het project. Corrigerende acties worden dus ook niet altijd ondernomen op het mo
ment, dat er iets verkeerd gaat of dreigt te gaan. Er is dus sprake van een gebrekkige projectbeheer
sing. Dit komt ook sterk tot uitdrukking in het onderzoek naar de werknemerstevredenheid. Hierin 
wordt sterk geklaagd over de afwezigheid van enige structuur in de uitvoering van een project en de 
ad-hoc wijze waarop beslissingen worden genomen. 

Naast het gegeven, dat een afwezigheid van een planning geen projectbeheersing mogelijk maakt, is er 
ook nog een relatie tussen een planning en de symptoomproblemen. 

Er bestaat een duidelijk verband tussen de voorraadproblemen en de planning van projecten. Het 
grootste gedeelte van de materialen die op voorraad gehouden worden, zijn materialen die vaak ge
bruikt worden. Deze materialen zijn bij de groothandel te bestellen, waarbij de groothandel een lever
tijd aanhoudt van 3 tot 24 uur; de levertijd van deze materialen is dus kort. Naast een 
calculatiebegroting met betrekking tot het verbruik van materiaal kan er ook een gedetailleerdere 
werkbegroting gemaakt worden. Deze werkbegroting kan uitgesplitst worden in wekelijkse materiaal
staten. Op deze manier kan ruim van tevoren bekend zijn, wanneer bepaalde materialen benodigd zijn. 
Deze materialen kunnen dan ook ruim van tevoren besteld worden bij de groothandel. Het gevolg 
hiervan is, dat de voorraad van veel gebruikte materialen kan dalen en dat men enkel een bepaalde 
veiligheidsvoorraad aan hoeft te houden. Dit verkleint het voorraadbeheersingprobleem. 
Door de tijdige bestelling van materialen bij de groothandel, wordt ook het probleem verholpen, dat in 
drukke periodes een levertijd kan ontstaan op de levering van veel gebruikte materialen. Dit verkleint 
de noodzaak om over te gaan tot een leveranciersselectie. 
Door middel van een planning kunnen ook de verzenddata van termijnfacturen bepaald worden. Zo 
kan de hoeveelheid onderhanden werk beperkt blijven. 
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Dit leidt uiteindelijk tot de volgende probleemformulering: 

En in het verlengde daarvan: 

3.3.3 Het verband tussen het logistieke probleem en het organisatiestructuurprobleem 

Een van de conclusies uit de voorstudie is, dat er geen formele functiebeschrijvingen met een vastleg
ging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Tevens stelt de organisatieadviseur, dat 
er geen formele organisatiestructuur is (zie ook paragraaf 3.1.2.). Met ' formeel ' wordt hier bedoeld: 
'op papier vastgelegd ' . Dit behoeft geen probleem te zijn, als betrokken personen bepaalde taken en de 
daarbij behorende verantwoordelijkheden toch op zich nemen. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd 
het geval te zijn. Een belangrijk signaal dat in dit kader gegeven wordt, is dat monteurs niet altijd op 
tijd starten met hun werk. Zo geeft de algemeen directeur aan, dat monteurs regelmatig te laat vertrek
ken van kantoor of te lang pauzeren. In het verlengde hiervan blijkt, uit navraag bij de directeuren, dat 
er niemand verantwoordelijk is voor het aantal ingezette uren op projecten. Tevens blijkt dat er 
niemand is om maatregelen te treffen bij afwijkingen van het begrote aantal uren. Hetzelfde geldt voor 
het verbruik van materiaal op projecten. Daarnaast geeft de algemeen directeur aan, dat de directeuren 
van de werkmaatschappijen geen verantwoording aan hem hoeven af te leggen over het resultaat van 
een project. Samenvattend zou men kunnen stellen, dat het ontbreekt aan de formele vastlegging van 
taken en verantwoordelijkheden voor de controle op de uitvoering van een project. Daarnaast ont
breekt een persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie om zorg te dragen voor die 
controles . 

Uit paragraaf 3.3.1 en 3.3.2, waaruit de probleemformulering volgde, kan geconcludeerd worden, dat 
er sprake is van een gebrek aan informatie binnen de organisatie om de uitvoering van projecten te 
kunnen controleren. Een oplossing voor dit probleem zal bestaan uit het tot stand brengen van bepaal
de informatiestromen. Dit is de eerste stap voor de oplossing van een beheersingsprobleem. In een 
tweede stap moet deze informatie ook daadwerkelijk gebruikt warden om de uitvoering van projecten 
te beheersen. Met andere woorden: werknemers op kantoor moeten deze informatie gebruiken om te 
controleren of de uitvoering van projecten volgens planning verloopt. Er kunnen dan, indien nodig, 
corrigerende acties ondernomen worden om de uitvoering van een project in goede banen te leiden of 
te houden. 

Hieruit volgt, dat om de uitvoering van projecten te kunnen controleren, taken, bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden gedelegeerd moeten worden. Deze delegatie moet fonneel vastgelegd warden, 
opdat er geen verwarring kan ontstaan. Het is echter belangrijker, dat deze delegatie door werknemers 
aanvaard wordt, opdat de uitvoering van projecten daadwerkelijk gecontroleerd wordt. 

Daar deze taken en verantwoordelijkheden noch formeel zijn vastgelegd, noch in de praktijk door be
trokken personen op zich worden genomen, is het belangrijk, dat daar bij het ontwerp van een oplos
sing aandacht aan wordt geschonken. Bij het ontwerp van een oplossing zal vastgelegd moeten 
worden, wie welke informatie voor welke controles zal moeten gebruiken. Daarbij zal oak vastgelegd 
worden aan wie daarover verantwoording afgelegd moet worden. Een oplossing voor dit probleem 
wordt in belangrijke mate aangedragen door de studentes Personeel & Arbeid. Zij zullen een formele 
organisatiestructuur met formele functiebeschrijvingen vastleggen. Dit vormt het kader waarbinnen 
gedetailleerdere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de controle op de uitvoering van 
projecten vastgelegd zullen worden. Dit is het derde gedeelte van de probleemformulering: 
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In hoofdstuk 5 wordt het eerste gedeelte van de probleemformulering behandeld. In dat hoofdstuk 
wordt getracht een goede registratie van het materiaalverbruik tot stand te brengen. In hoofdstuk 6 
komt het tweede gedeelte van de probleemformulering aan bod. Beschreven wordt hoe een aantal 
planningen tot stand kan komen. Het derde, hierboven beschreven, gedeelte van de probleemformule
ring wordt behandeld in hoofdstuk 7. In het volgende hoofdstuk zal echter eerst getracht worden met 
cijfers de probleemformulering te onderbouwen. 
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4. Cijfermatige onderbouwing van de probleemformulering 

In bet vorige boofdstuk is tot een probleemformulering gekomen. In dit boofdstuk zal een cijfermatige 
onderbouwing van deze problemenformulering gegeven worden. Dit wordt gedaan om de ernst van 
een probleem te bepalen. Men ervaart namelijk een probleem of men denkt, dat de aan- of afwezigheid 
van een bepaalde factor een probleem is . Deze ervaring van een probleem of de gedachte aan een pro
bleem zijn echter altijd persoonlijk en dus subjectief. Cijfers kunnen in dit geval een objectieve kijk op 
de problematiek geven. Cijfers moeten de aanwezigheid van een probleem dus bevestigen of cijfers 
geven aan, dater helemaal geen sprake is van een probleem. 

In bet vorige hoofdstuk is gesteld, dat er sprake is van een gebrekkige registratie van het materiaalver
bruik. In het verlengde van dit probleem is geconstateerd, dat ook de planning van projecten te wensen 
overlaat en dat er dus onvoldoende controle is op de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen; er is 
onvoldoende controle op de productievoortgang, het materiaalverbruik en de inzet van manuren. 
In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden een cijfermatige onderbouwing te geven voor de volgende 
problemen: 

• De onvolledige registratie; 
• Het gebrek aan controle op de uitvoering van een project: de inzet van manuren. 

Daar er alleen een vermoeden bestaat, dat de voorraad te hoog is, zal ook voor dit probleem uitsluitsel 
gezocht worden met behulp van cijfers . Voor de andere symptoomproblemen en het gebrek aan con
trole op bet materiaalverbruik en de productievoortgang is het niet mogelijk een cijfermatige onder
bouwing te geven. De daarvoor benodigde cijfers zijn niet aanwezig in de organisatie. Deze 
afwezigheid van cijfers onderbouwt dus ook al de stelling, dat er sprake is van een gebrekkige controle 
op het materiaalverbruik en de productievoortgang. 

Elke werkmaatschappij zal apart behandeld worden. Dit wordt gedaan, omdat de mate waarin een 
probleem aanwezig is en ook cijfermatig te onderbouwen is, verschilt van maatschappij tot maat
scbappij . 

4.1 De onvolledige registratie van het materiaalverbruik 

Koster Elektrotechniek (KET) 

Een goede manier om een beeld te krijgen van de mate waarin er sprake is van een onvolledige regi
stratie is te bepalen welk percentage van de facturen niet doorgeboekt wordt naar een project. Dit is 
eenvoudig te bepalen door het informatiesysteem "Syntess" een uitdraai te laten maken van alle be
taalde facturen en te kijken in welke gevallen de facturen niet gekoppeld zijn aan een projectnummer. 
In bet geval van KET levert dit echter geen bruikbare resultaten op. Dit wordt veroorzaakt, doordat 
twee personen zicb bezigbouden met de registratie van het verbruik van materiaal. Daarbij gebruiken 
beide personen een verscbillende module van het informatiesysteem. 

Men zou ook een andere manier kunnen banteren om te bepalen in boeverre de registratie tekortscbiet. 
Een goede registratie bepaalt in hoeverre een goede nacalculatie uitgevoerd kan worden. De nacalcu
latie zou dus als maat kunnen gelden voor de juistbeid van de registratie. 

In de figuren 4.1 en 4.2 bieronder, staan de winst en bet verlies aangegeven van projecten, die gestart 
zijn in 1997 en 1998 en gereed gemeld zijn. Elke kolom staat voor een project. In bijlage 4.1 zijn de 
acbterliggende getallen opgenomen. 
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Hoofdstuk 4: Cijfermatige onderbouwing van de probleemformulering 

Gereed gemelde projecten ult 1997 en 1998 

Figuur 4 .1 De winst/ gefactureerd bedrag per gereed gemeld project in 1997 en 1998 
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Gereed gemelde projecten ult 1997 en 1998 

Figuur 4 .2 Het verlies/ gefactureerd bedrag per gereed gemeld project in 1997 en I 998 

De gemiddelde winst per project bedraagt 26% en het gemiddelde verlies bedraagt 28%. Daarnaast 
zijn de historische winst- en verliescijfers per project volledig willekeurig verdeeld over +50% en -
50%. Op basis van historische gegevens is de kans dat een project 5% winst zal maken net zo groot als 
de kans dat een project 40% verlies zal maken. (Zie bijlage voor eerste kwartiel, mediaan en derde 
kwartiel.) Het lijkt dus gerechtvaardigd de conclusie te trekken, dat er het een en ander schort aan de 
registratie van het materiaalverbruik. Hierbij moet echter aangemerkt worden, dat de magazijnbeheer
der begin 1999 begonnen is met een verbeterde registratie. Men mag aannemen, dat de winst- en ver
liescijfers van toekomstige projecten minder extremen zal Iaten zien. 

Koster Installatietechniek (KIT) 

Bij KIT is het we! mogelijk te bepalen in hoeverre facturen doorgeboekt worden naar projecten. Dit 
gebeurt namelijk niet. Een korte blik op de winstcijfers per project (bijlage 4.2) Iaat dit ook zien. Het 
gemiddelde winstcijfer bedraagt 75%, terwijl de gemaakte kosten 25% bedragen. Deze 25% bestaat uit 
de loonkosten; het doorboeken van uren naar projecten gebeurt we!. 
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Koster Beveiligingstechniek (KBT) 

Ook bij KBT is gemakkelijk te bepalen in hoeverre facturen worden doorgeboekt naar projecten. Deze 
berekening staat opgenomen in bijlage 4.3. Het blijkt, <lat 35,8% van het in 1998 totaal betaalde be
drag aan facturen niet wordt doorgeboekt naar een project. Uit de jaarcijfers van 1998 blijkt echter <lat 
slechts 16,8% van de gemaakte kosten niet projectspecifiek zijn. Het resterende bedrag (19%) bestaat 
dus uit kosten voor materialen die niet doorgeboekt zijn. 

4.2 Het gebrek aan controle op de uitvoering van een project 

Zoals gezegd in de inleiding tot <lit hoofdstuk, kan alleen met betrekking tot de inzet van manuren een 
cijfermatige onderbouwing gegeven worden. Hieronder zal een vergelijking worden gemaakt tussen 
het begrote aantal in te zetten manuren en het werkelijk ingezette aantal manuren. 

KET 

Het aantal begrote uren ten behoeve van een project is eenvoudig te achterhalen uit het informatiesys
teem. Wanneer geprobeerd wordt de daadwerkelijk ingezette uren te achterhalen, stuit men op een 
probleem. Een project bestaat namelijk uit vast werk en meerwerk. Een voorcalculatie wordt gemaakt 
om een offerte op te stellen voor het vaste werk. Voor het begroten van meerwerk worden normen 
gebruikt die zowel de materiaalkosten als de uurkosten bevatten. Bij de urenregistratie achteraf wordt 
echter geen onderscheid gemaakt tussen uren die besteed zijn aan het vaste werk en uren die besteed 
zijn aan het meerwerk. Om <lit probleem te overwinnen zijn de volgende aannames gemaakt: het dee! 
van het gefactureerde bedrag, <lat hoger is dan het orderbedrag wordt aangemerkt als meerwerk. Het 
aantal uren <lat ten behoeve van het meerwerk ingezet is, wordt berekend door 60% van <lit bedrag te 
bestempelen als uurkosten. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door het uurloon, zoals dat gebruikt 
wordt in de voorcalculatie. Het aantal op deze wijze berekende uren wordt vervolgens opgeteld bij het 
aantal begrote uren uit de voorcalculatie. 
Opgemerkt moet worden, <lat het aantal begrote uren op deze wijze gemaximaliseerd wordt. Uit een 
analyse van de begrotingen die gemaakt zijn (zie bijlage 4.4) blijkt <lat de uurkosten gemiddeld 57% 
van het orderbedrag uitmaken. Daarnaast wordt gerekend met het uurloon uit de voorcalculatie, die 
lager is dan het uurloon waarmee gerekend wordt ten behoeve van meerwerk. De normen voor meer
werk zijn namelijk altijd hoger dan de normen voor vast werk. Ook is er in een aantal projecten sprake 
van een orderbedrag <lat lager Iigt dan het gecalculeerde bedrag. Dit kan gebeuren als een bepaald 
onderdeel uit de offerte uiteindelijk geen order wordt. Bij het maken van de vergelijking is hier echter 
geen rekening mee gehouden, hoewel het aantal begrote uren eigenlijk eveneens verlaagd zou moeten 
worden. Dit soort projecten is toch meegenomen in de vergelijking, omdat anders de hoeveelheid ge
schikte gegevens zeer beperkt zou blijven. 

De resultaten staat in figuur 4.3 weergegeven. De achterliggende cijfers zijn opgenomen in bijlage 4.5. 
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Hoofdstuk 4: Cijfennatige onderbouwing van de probleemformulering 

Orderbedrag 

Figuur 4.3 De overschrijdingsfactor (gerealiseerde uren/ begrote uren) per project van willekeurig 
gekozen projecten die uitgevoerd zijn tussen 1996 en 1998 van KET. 

De gemiddelde overschrijdingsfactor (gerealiseerde uren/ begrote uren) is 1,53. Van een van de der
tien onderzochte projecten is het gerealiseerde aantal uren kleiner dan het begrote aantal uren. 
Een oorzaak van deze overschrijding kan de inzet van leerling-monteurs geweest zijn. In januari 1999 
waren 9 van de 30 monteurs leerling-monteurs. Als wordt aangenomen dat deze leerling-monteurs 
gemiddeld twee keer !anger over het werk doen, dan geeft dit een overschrijding van 30%. Dit is geen 
afdoende verklaring voor enkele van de overschrijdingen zoals die boven in de figuur staan weergege
ven. Men mag dus concluderen, dat de controle op de inzet van manuren tekortschiet. 

KIT 

Hoewel het daadwerkelijk aantal ingezette uren we! te achterhalen is, is het niet mogelijk het aantal 
begrote uren te achterhalen. Deze blijken namelijk niet te berekenen uit de voorcalculatie. 

KBT 

Bij KBT blijken de benodigde gegevens met betrekking tot de ureninzet eenvoudig te achterhalen uit 
de projectadministratie. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 4.6. In figuur 4.4 staan de resultaten 
weergegeven. 
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Figuur 4.4 De overschrijdingsfactor (gerealiseerde uren/ begrote uren) per project van willekeurig 
gekozen projecten die uitgevoerd zijn tussen 1997 en 1998 van KBT. 

De gemiddelde overschrijdingsfactor (gerealiseerde uren/ begrote uren) is 1,95. Van twee van de zes
tien onderzochte projecten is bet gerealiseerde aantal uren kleiner dan bet begrote aantal uren. Een van 
de vijf werknemers kan aangemerkt warden als leerling-monteur. Als deze persoon twee keer !anger 
over bet uit te voeren werk doet, geeft dit een overschrijding van 20%. Men mag dus concluderen, dat 
de controle op de inzet van manuren ook bier tekortschiet. 

Een conclusie van bet onderzoek naar de werknemerstevredenheid is, dat de werkdruk als te hoog 
wordt ervaren. Een blik op bovenstaande cijfers kan mede een verklaring zijn voor dit gevoel van hoge 
werkdruk. 

4.3 De hoogte van de voorraad 

Het vermoeden bestaat, dat er teveel materiaal in voorraad gehouden warden. Om te bepalen of dit 
werkelijk het geval is, zullen de hoogtes van de voorraden vergeleken warden met de kengetallen voor 
de betreffende branches van bet Economisch Instituut voor bet Midden- en Kleinbedrijf (EIM). De 
activazijde van de balans van de werkmaatschappijen bevat alleen de post vlottende activa. De vaste 
activa zijn ondergebracht bij Koster Beheer BV. Om een vergelijking mogelijk te maken is alleen ge
keken naar de kengetallen voor de vlottende activa, waarbij deze kengetallen genormaliseerd zijn naar 
100%. 
De cijfers van bet EIM dateren uit 1997, terwijl de cijfers van de Koster Groep betrekking hebben op 
1998. Daar zich echter geen grote veranderingen hebben voorgedaan in de branche in 1997 en 1998, 
mag men aannemen, dat de cijfers voldoende betrouwbaar zijn om een vergelijking te maken. 

KET 

De waarde van de voorraad van KET is 11 ,8% van de waarde van de totale activa. De materiaalwaarde 
van de hoeveelheid onderhanden werk is 20,6%. Samen is dit 32,4%. Het kengetal van bet EIM is 
20,3%. De activawaarde van de voorraad (magazijnvoorraad + onderhanden werk) van KET is dus 
meer dan anderhalf maal hoger dan dat van het gemiddelde elektrotechnische bedrijf. Er moet echter 
ook rekening gehouden warden met de andere posten op de balans. Het is immers mogelijk, dat niet de 
waarde van de voorraad hoog is, maar dat de waarde van de andere balansposten laag is. Om een uit
spraak te kunnen doen over de hoogte van de voorraad wordt gekeken naar de waarde van deze voor
raad ten opzichte van de inkoopwaarde van de omzet. 
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De materiaalwaarde van het onderhanden werk bedraagt 385 .000 gulden. Bij de bepaling van de 
hoogte van de magazijnvoorraad wordt alleen rekening gehouden met het courante materiaal. De 
waarde van dit materiaal is berekend door een medewerker en bedraagt 150.000 gulden. (De waarde 
van het incourante materiaal bedraagt 70.000 gulden.) Men krijgt nu de volgende berekening: 

(Magazijnvoorraad + Materiaalwaarde onderhanden werk) / Inkoopwaarde van de omzet = 

535 .000/ 2.253 .126 = 0,237 

Als men ervan uitgaat, dat er 48 weken in een jaar worden gewerkt, dan betekent dit, dat er voor ( 48 * 
0,237 =) 11,4 weken werkvoorraad aanwezig is . De gemiddelde projectduur bij KET is 4 maanden of 
16 weken. Men kan dus stellen, dat (11,4/ 16 =) zeventig procent van de materiaalkosten al gemaakt 
worden voor aanvang van een project. Men zou dus vast kunnen stellen dat de hoogte van de voorraad 
hoger is dan van het gemiddelde elektrotechnische bedrijf. 

Overigens moeten ook deze cijfers met voorzichtigheid bekeken worden. Met de registratie van het 
materiaal is veel mis. De post onderhanden werk kan dus veel hoger zijn dan in de balans staat aange
geven. Aan de andere kant wordt de hoogte van de voorraad en het onderhanden werk niet berekend, 
maar geschat. 

KIT 

Voor KIT kan dezelfde berekening uitgevoerd worden. Ook hier is de waarde van de voorraad en de 
materiaalwaarde van het onderhanden werk niet berekend, maar geschat. De waarde van de magazijn
voorraad en het onderhandenwerk is 33,0%. De kengetallen geven een waarde van 23,3% voor het 
gemiddelde loodgieterbedrijf. 

De waarde van de voorraad ten opzichte van de inkoopwaarde van de omzet is als volgt berekend: 

Materiaalwaarde onderhanden werk + magazijnvoorraad/ inkoopwaarde omzet: 

170.000 + 160.000/ 1.326.754 = 0,249 

0,249 * 48 weken = 11 ,9 weken . Er is dus voor 11,9 weken werkvoorraad aanwezig. Over de gemid
delde duur van een project kan geen uitspraak gedaan worden. De aanwezige voorraad lijkt toch aan 
de hoge kant. Overigens geldt ook hier weer, dat de cijfers met enige omzichtigheid benaderd moeten 
worden. 

KBT 

KBT is van oorsprong een onderdeel van KET. Om deze reden worden de kengetallen van elektro
technische bedrijven als vergelijkingsmateriaal genomen. De waarde van de voorraad is 27,3% van de 
waarde van de totale balans tegenover 20,3%, dat als kengetal geldt. Daarnaast geldt 

68.000 + 25.000/ 424.561= 0,219, 48 weken * 0,219 = 10,5 weken. Over de gemiddelde projectduur 
kan geen uitspraak gedaan worden. Ook hier geldt, dat de hoogte van de voorraad hoog lijkt. 

In hoofdstuk 3 is een probleemformulering opgesteld die in dit hoofdstuk door middel van cijfers is 
onderbouwd. In de hoofdstukken 5-7 zal voor de problemen een oplossing aangedragen worden. 
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5. Ontwerp: de registratie van bet verbruik van materiaal 

In paragraaf 3.3.1 zijn vier (I-IV) informatiestromen onderscheiden, die aanwezig zouden moeten zijn 
om een goede registratie van het materiaalverbruik te realiseren. In paragraaf 3.3.1 is eveneens gecon
cludeerd, dat deze informatiestromen onvolledig zijn . Dit heeft geleid tot het eerste gedeelte van de 
probleemformulering: ' Hoe kan een goede registratie van het materiaalverbruik verkregen warden?' . 
In dit hoofdstuk zal geprobeerd warden hier een antwoord op te geven. In paragraaf 5.1 wordt eerst het 
doel van en de eisen aan een goede registratie behandeld. In de daaropvolgende paragrafen 5.2-5.4 
warden de informatiestromen I-III uit paragraaf 3.3 .1 besproken. Informatiestroom IV, de registratie 
van het materiaalverbruik bij serviceklussen, heeft geen directe invloed op de symptoomproblemen. 
Om tot een goede, volledige registratie te komen, zoals gevraagd werd in de probleemformulering, 
wordt deze echter wel behandeld. Deze wordt besproken in paragraaf 5.5 . Uiteindelijk in paragraaf 5.6 
wordt aangegeven hoe een en ander in de praktijk gerealiseerd kan warden. 

5.1 Het doel van en de eisen aan een goede registratie 

In de probleemformulering werd gevraagd: 'Hoe kan een goede registratie van het materiaalverbruik 
verkregen warden?' . Voordat bepaald zal word en we Ike verbeteringen aangebracht zouden moeten 
warden in de huidige registratie, moet eerst bepaald warden wat het doe! is van een verbeterde regi
stratie. Het doe! bepaalt namelijk de aard van de verbeteringen. Daarnaast moet bepaald warden aan 
welke eisen de vernieuwde registratie zou moeten voldoen, opdat verbeteringen getoetst kunnen war
den aan bepaalde minimumeisen. 

In de probleemformulering is gesteld, dat er sprake is van een gebrekkige projectbeheersing. Oat wil 
zeggen, dat onder andere de controle op het verbruik van materiaal tekortschiet. Dit in acht nemende, 
wordt het eerste doe! : de totstandbrenging van een zodanige registratie van het materiaalverbruik, dat 
het daadwerkelijke verbruik van materiaal vergeleken kan warden met het geplande verbruik van ma
teriaal. Daarnaast is in paragraaf 3.2 gesteld, dat de gebrekkige registratie van het materiaalverbruik 
een aantal symptoomproblemen tot gevolg heeft . Een tweede doe! wordt hiermee: de totstandbrenging 
van een zodanige registratie dat de symptoomproblemen warden opgelost. 

Uit het doe! volgen direct twee eisen: de verbeterde materiaalregistratie moet voldoende nauwkeurig 
zijn om een goede controle mogelijk te maken. Ook moet de registratie zodanig snel zijn, dat er tijdig 
informatie geleverd kan warden, opdat er, indien nodig, tijdig ingegrepen kan warden. De mate waarin 
aan de nauwkeurigheid en tijdigheid tegemoet gekomen kan warden, wordt begrensd door de kosten. 
Hoe hoger de nauwkeurigheid en tijdigheid, hoe hoger de kosten die daarmee gepaard gaan. Hier zal 
dus een afweging gemaakt moeten warden. 

Een derde eis wordt veelvuldig genoemd in de literatuur, onder andere in van Esseling e.a . [11] en in 
Beek e.a . [2] . Deze eis is een eis die betrekking heeft op de interne controle. Interne controle is nodig, 
opdat het maken van bewuste en onbewuste fouten voorkomen kan warden of achteraf ontdekt kan 
warden. Een effectieve manier om een vorm van interne controle te bewerkstelligen is door middel 
van een controletechnische functiescheiding, oftewel een scheiding van activiteiten over verschillende 
medewerkers . Beschikkende (inkopen en uitgeven), bewarende en registrerende activiteiten zouden 
dan verdeeld moeten warden over verschillende medewerkers . 

De bovengenoemde eisen zullen in de paragrafen 5.2-5.5, waarin de informatiestromen I-IV warden 
behandeld, aan bod komen. 

Een vierde eis heeft betrekking op een lange-termijn doelstelling van de Koster Groep: het nastreven 
van een sterke groei . Een ontwerp van een goede registratie van het materiaalverbruik moet niet alleen 
in de huidige situatie voldoen, maar ook in de toekomst. Aan deze eis wordt voldaan door in eerste 
instantie een oplossing te maken, die voldoet aan een volledige controletechnische functiescheiding, 
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zoals die binnen een groot bedrijf gehanteerd kan worden. Vervolgens, in paragraaf 5.6, wordt aange
geven hoe in de toekomst in een aantal fasen naar deze oplossing toe gegroeid kan warden. Dit komt 
overeen met de gekozen wijze van invoering die beschreven is in hoofdstuk 2. Hier werd gekozen voor 
een gefaseerde invoering van een oplossing. 

Er zijn twee altematieven waarop een registratie van materiaalverbruik naar project tot stand kan ko
men. Het eerste altematief gaat uit van registratie door de monteur. Het tweede altematief gaat uit van 
het doorboeken van bestelbonnen en uitgiftebonnen (voorraad) naar projecten door de administratie. 
Het eerste altematief heeft als voordeel, dat een monteur per bewerking ( die onderscheiden is in de 
projectanalyse, zie hiervoor paragraaf 6.2.2) kan aangeven welke materialen verbruikt zijn. Dit maakt 
een nauwkeurige controle mogelijk op het verbruik van materiaal in vergelijking met het geplande 
verbruik. Oak kan hiermee een controle op de productievoortgang verkregen warden. Daamaast kan 
de hoeveelheid onderhanden werk nauwkeurig warden vastgesteld op basis waarvan facturen ver
stuurd kunnen warden en ontstaat er een zuivere nacalculatie naar project. 
Aan deze oplossing kleeft echter een belangrijk nadeel; de monteur zal veel tijd nodig hebben om te 
registreren welke materialen hij verbruikt heeft. Dit stuit op veel weerstand binnen de organisatie; 'de 
monteur is aangenomen om te installeren en niet om het verbruik van materiaal te registreren ' , aldus 
de directeuren van KIT en KET. 

Het tweede altematief heeft als nadeel, dat het verbruik van materialen gelijk wordt gesteld aan de 
inkoop van materialen, maar niet aan het daadwerkelijke verbruik van materialen. Dit maakt een goede 
controle op het daadwerkelijk verbruik van materiaal moeilijker. Daarnaast kan de registratie van het 
verbruik van materiaal niet per bewerking plaatsvinden. Het is niet altijd bekend welke materialen 
voor welke bewerking bedoeld zijn. Dit maakt een controle oak minder nauwkeurig. Er zijn echter oak 
belangrijke voordelen. Dit altematief biedt oak een oplossing voor de relevante symptoomproblemen, 
terwijl altematief 1 geen oplossing biedt voor de volgende problemen: 'nacalculatie naar werkmaat
schappij ', ' voorraadbeheersing' en ' leverancierselectie' . 
Concluderend kan men zeggen, dat altematief I een betere oplossing biedt voor de mogelijkheid tot de 
controle op materiaalverbruik dan altematief 2. Echter, altematief 2 voorziet in een oplossing voor 
meerdere symptoomproblemen. Daarnaast weegt het nadeel van altematief 1 (registratie laten uitvoe
ren door monteurs) zeer zwaar. Hiermee slaat de balans door in het voordeel van altematief 2. Hoe aan 
de nadelen van alternatief2 tegemoet kan warden gekomen, staat in paragraaf 6.4.3 . 

Het registreren van het materiaalverbruik aan de hand van bestelbonnen behoeft wellicht nadere uitleg. 
In de werkbegroting wordt een bepaalde hoeveelheid materialen uitgetrokken tegen een standaard 
prijs. Door bet registreren van het materiaalverbruik aan de hand van bestelbonnen, wordt het werke
lijke verbruik tegen standaard prijs geregistreerd. Op deze manier komen hoeveelheidverschillen tot 
uitdrukking in de nacalculatie naar project. Er wordt dus geen rekening gehouden met prijsverschillen. 
Prijsverschillen komen tot uitdrukking in de nacalculatie naar werkmaatschappij . Het is dus mogelijk, 
dat gedurende het gehele jaar geen enkel project winst maakt, maar dat de werkmaatschappij wel winst 
heeft gemaakt aan het einde van het jaar. Dit komt overeen met de bedrijfseconomische theorie (Beek 
e.a . [2] ). 

De conclusies uit de beschrijving van de huidige formulierenstroom, die terug te vinden is in paragraaf 
3.3 . l, waren: 

De drie werkmaatschappijen hanteren ieder een andere routing voor hun formulieren en voeren 
verschillende bewerkingen uit aan de hand van de formulieren; 
De routing en de bewerkingen zijn niet altijd dezelfde; 
Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van de routing en de bewerkingen die verricht worden 
aan de hand van een formulier . 

Het aanbrengen van verbeteringen in de huidige formulierenstroom zou, bovenstaande opmerkingen in 
acht genomen, veel tijd in beslag nemen. Het lijkt verstandiger een geheel nieuw ontwerp te ma.ken 
voor de routing van de formulieren en de uit te voeren bewerkingen. 
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Zoals eerder vermeld, wordt er een onderscheid gemaakt in voorraadmaterialen (materialen die op 
voorraad gehouden worden) en projectmaterialen (materialen die direct op een project ingezet wor
den). Hieronder zullen eerst de voorraadmaterialen behandeld worden, waarna de projectmaterialen 
aan bod komen. Dit komt overeen met de informatiestromen I en II, die onderscheiden zijn in para
graaf 3.3 .1. De in paragraaf 3.3.1 genoemde controles worden hieronder niet expliciet besproken. Deze 
komen echter terug in de zogenaamde formulierbehandelingschema's en procedurebeschrijving (zie 
hiervoor paragraaf 5.2-5 .3). In paragraaf 5.4 en 5.5 komen respectievelijk informatiestroom III en IV 
aan bod. Zoals gezegd, wordt in eerste instantie een ideale, theoretische oplossing gemaakt. In para
graaf 5.6 wordt aangegeven hoe in de toekomst in een aantal fasen naar deze oplossing toe gegroeid 
kan worden. 

5.2 Registratie van het verbruik van voorraadmaterialen 

Voorraadmaterialen worden bewaard in het magazijn . Daarmee vervult de magazijnbeheerder een 
centrale rol bij de totstandkoming van een verbeterde registratie van het verbruik van voorraadmateri
alen. Een magazijnbeheerder is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voorraden. Dit houdt in, 
dat hij verantwoordelijk is voor eventuele verschillen tussen de hoeveelheden artikelen die aanwezig 
moeten zijn volgens de administratieve berekening (balans nieuw = balans oud + ontvangen materia
len - uitgegeven materialen) en de fysieke aanwezigheid van materialen. Om deze ver~twoordelijk
heid te kunnen dragen, moeten aan de organisatie van het magazijn de volgende eisen worden gesteld 
(Beek e.a.[2] ): 

• De artikelen moeten binnen een afgesloten ruimte zijn opgeslagen; 
• De afgifte mag alleen plaatsvinden tegen gelijktijdige overdracht van een bon, die getekend is 

door de projectleider; 
• De magazijnbeheerder dient te beschikken over informatie over de voorraad en de veranderingen 

daarin. 

Zoals hierboven duidelijk wordt, heeft de magazijnbeheerder een bewarende rol. De registrerende 
functie wordt vervuld door de administratie. De beschikkende functie zou, volgens het principe van 
controletechnische functiescheiding, door anderen moeten worden vervuld. De magazijnbeheerder is 
de eerste die opmerkt, dat voorraadmaterialen aangeschaft zouden moeten worden. Een vorm van 
controletechnische functiescheiding kan nu gerealiseerd worden, als de magazijnbeheerder een mede
werker van het projectbureau (Met projectbureau wordt degene bedoeld die verantwoordelijk is voor 
de inkoop. Op moment van schrijven zijn dat de projectleiders, bedrijfsleider of directeur.) adviseert 
voorraadmaterialen te bestellen. Alvorens deze medewerker echter tot actie overgaat, controleert deze 
het voorstel tot bestelling met de kantoorvoorraadadministratie, zoals die bekend is in het informatie
systeem (Beek e.a. [2] ). 

Het uitgeven van materialen door de magazijnbeheerder aan de monteur moet middels een uitgiftebon 
plaatsvinden. Deze bon wordt door de projectleider uitgegeven aan de monteur. Dit is een duidelijke 
vorrn van controletechnische functiescheiding. De magazijnbeheerder en de projectleider/ monteur 
hebben tegengestelde belangen. De magazijnbeheerder wil geen materialen uitgeven zonder dat hij dat 
kan verantwoorden met een bon. De projectleider/ monteur daarentegen wil niet tekenen voor de ont
vangst van materialen die hij niet gekregen heeft. De uitgiftebon gaat vervolgens naar de administratie, 
alwaar de registratie van deze uitgifte plaatsvindt (Beek e.a . [2]) . 

Hierboven is aan de eis van inteme controle reeds aandacht geschonken. De vraag is nu of deze oplos
sing ook voldoende nauwkeurig is en dat ook aan de tijdigheid tegemoet wordt gekomen. Aan de eis 
van tijdigheid kan eenvoudig tegemoet worden gekomen. Het magazijn en de administratie liggen 
geografisch dicht (20 meter) bij elkaar. Een praktische oplossing is, dat de magazijnbeheerder dage
lijks de uitgiftebonnen inlevert bij de administratie. 
De vraag hoe nauwkeurig een registratie van materialen uitgevoerd kan worden, is met name relevant 
voor draad en kabel en kleinere materialen. Het kost namelijk veel moeite om te bepalen wat de hoe-
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veelheid van verbruik, i.e. de kosten van verbruik van deze materialen zijn. Toch bepalen deze materi
alen een niet verwaarloosbaar dee! van de totale kosten van een bouwproject. De registratie van deze 
materialen zou dus snel en effectief moeten gebeuren. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik 
van een weegschaal. Er zijn weegschalen in de markt die gemaakt zijn om te komen tot een snelle 
vaststelling van hoeveelheden klein materiaal. Voor de zeer kleine materialen (bouten, moeren en 
schroeven), die een zeer klein dee! van de projectkosten veroorzaken, kan een grijpvoorraad aange
houden warden. Dat wil zeggen, dat deze materialen bij uitgifte we!, maar bij terugkomst van een 
project niet geregistreerd warden en warden toegevoegd aan een grijpvoorraad. Deze grijpvoorraad 
kan dan vervolgens ' gratis ' gebruikt warden. Om praktische redenen, wordt ervoor gekozen om in de 
praktijk, dus tijdens en na de invoering van een verbeterde registratie, te bepalen welke materialen in 
aanmerking komen voor registratie en welke voor de grijpvoorraad. 

Bovenstaande keuzen en overwegingen staan gedetailleerd uitgewerkt in het formulierbehandeling
schema, dat is opgenomen in bijlage 5.1 Het nadeel van deze schematechniek is, dat deze schema's 
niet gemakkelijk leesbaar zijn. Deze techniek is echter we! zeer geschikt om systematisch de routing 
van formulieren door een organisatie te bepalen en om vast te leggen welke bewerkingen aan de hand 
van een formulier uitgevoerd moeten warden. Om een en ander duidelijk te kunnen maken aan andere 
personen is het formulierbehandelingschema omgezet in een procedurebeschrijving. Deze wordt ge
toond in bijlage 5.4. 

5.3 Registratie van het verbruik van projectmaterialen 

Zoals reeds gezegd, zou er een scheiding moeten zijn naar beschikkende, bewarende en registrerende 
functies . Een dergelijke scheiding kan voorkomen, dat er bewust of onbewust fouten gemaakt warden. 
Tot de beschikkende functies behoort het inkopen van projectmaterialen. Dit kan gedaan warden aan 
de hand van de projectplanning (zie hoofdstuk 6). Hieruit is bekend wanneer, welke bewerkingen uit
gevoerd zullen warden en welke materialen daarvoor nodig zijn. Materialen kunnen besteld warden 
door de projectleider, de bedrijfsleider of de directeur, oftewel het projectbureau . 
De projectmaterialen warden afgeleverd op het project of in het magazijn. Er zal dus een onderscheid 
gemaakt moeten warden naar beide mogelijkheden. Immers, als materialen afgeleverd warden in het 
magazijn vervult de magazijnbeheerder gedurende enige tijd een bewarende rol en zullen de materia
len opnieuw uitgegeven moeten warden. Als materialen warden afgeleverd op een project, dan is dat 
niet het geval. De registrerende functie wordt vervuld door de administratie. 

Welke routing de formulieren zouden moeten volgen en welke bewerkingen aan de hand van de for
mulieren uitgevoerd moeten worden (het formulierbehandelingschema), staat aangegeven in bijlage 
5.2 en 5.3. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de projectmaterialen die direct op een project af
geleverd worden en materialen die eerst in het magazijn ontvangen worden. De procedurebeschrijving 
is getoond in bijlage 5.4. 

Hierboven is reeds bepaald hoe tot een vorm van inteme controle gekomen kan worden. Men mag 
aannemen, dat ook aan de eis van nauwkeurigheid tegemoet gekomen wordt. Materiaalkosten worden 
namelijk doorgeboekt aan de hand van de bestelbonnen en doorgaans worden factuurbedragen tot op 
de cent nauwkeurig vastgesteld. Ook aan de eis van tijdigheid kan voldaan worden. Als de pakbon op 
de administratie binnenkomt, dan kan de bestelbon doorgeboekt worden. Het tijdig inleveren van de 
pakbon op de administratie stuit niet op praktische problemen. 

5.4 Interne verrekening ten behoeve van een goede registratie 

In paragraaf 3.3.1 zijn informatiestromen onderscheiden die zouden moeten leiden tot een goede regi
stratie van het materiaalverbruik. In de paragrafen hierboven is uitgeweid over de voorraad- en pro
jectmaterialen (informatiestromen I en II). Hieronder wordt informatiestroom III, die betrekking heeft 
op de inteme verrekening, besproken: 
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• Het in ontvangst nemen in het magazijn van materialen die niet verbruikt zijn op projecten. 
• Het doorsturen van materialen van het ene project naar het andere project. 
• De verrekening van het verbruik van materialen die door de ene werkmaatschappij aangeschaft 

warden en door een andere werkmaatschappij verbruikt warden. 

Het tot stand brengen van de eerste twee deelinformatiestromen kan op de volgende wijze gebeuren: 
bij de tweede oplevering van een project, maakt de projectleider een materiaalstaat op van alle materi
alen die niet verbruikt zijn. De materialen gaan naar de magazijnbeheerder of naar de projectleider van 
bet andere project. Deze tekent voor ontvangst van de materialen. De originele materiaalstaat is be
stemd voor de administratie, een kopie gaat naar de projectleider van het afgeronde project en naar de 
projectleider van het nieuw gestarte project of de magazijnbeheerder. De administratie boekt de mate
rialen van het project af en boekt deze materialen bij op de kantoorvoorraadadministratie of op het 
zojuist gestarte project. 

Op de beschreven wijze is er sprake van een controletechnische functiescheiding. Immers de ontvan
gende partij wil niet tekenen voor materialen die niet ontvangen zijn en het is niet in het belang van de 
gevende partij om minder materialen te registreren dan afgegeven worden. Aan de eis van tijdigheid 
kan voldaan worden door zo snel mogelijk na afronding van het project de materiaalstaat op te maken 
en in te leveren. Hier kleven geen praktische problemen aan. Daarnaast is er nag de eis van nauwkeu
righeid met betrekking tot moeilijk meetbare materialen, zoals draad en kabel en klein materiaal (bou
ten, moeren etc.). Hieraan kan voldaan warden door de materiaalstaat op te maken in het magazijn bij 
de weegschaal in aanwezigheid van de projectleider van het afgeronde project en de magazijnbeheer
der of de projectleider van het nieuw te starten project. 

Het tot stand brengen van de laatste deelinformatiestroom vereist aanvullende maatregelen. Op het 
moment van schrijven worden materialen die door alle werkmaatschappijen gebruikt warden, inge
kocht en doorberekend op basis van percentages, zoals 50%-50% of 70%-30%, ongeacht het werkelij
ke verbruik van deze materialen. Het zal geen betoog behoeven <lat het niet zinnig is om voor deze 
materialen dubbele of driedubbele voorraden aan te houden. Een oplossing is, dat er een enkele voor
raad aangehouden wordt en dat door middel van inteme facturering een doorberekening van kosten 
plaatsvindt. Materialen die voornamelijk door een werkmaatschappij gebruikt warden, worden door 
deze maatschappij gekocht. Andere werkmaatschappijen kunnen dan, indien nodig, dit materiaal daar 
kopen. Er kan nag gemeld warden, dat het geen wezenlijk verschil maakt of de kopende partij een 
andere werkmaatschappij is of een werknemer. 

Bovenstaande is vanwege het beperkte aantal activiteiten niet uitgewerkt in een formulierbehandeling
schema. De activiteiten zijn wel opgenomen in de procedurebeschrijving, die getoond wordt in bijlage 
5.4. 

5.5 Registratie van het verbruik van materiaal voor serviceklussen 

Met een goede planning voorhanden (zie paragraaf 6.4.5 voor de materiaalplanning) behoeft geen 
voorraad aangehouden te worden in de bedrijfsbussen. Immers, een materiaalplanning zou moeten 
voorzien in de aanwezigheid van materiaal op de plek van uitvoering. Mochten in deze materiaalplan
ning te weinig materialen zijn uitgetrokken, dan is er nag altijd een veiligheidsvoorraad aanwezig in 
bet magazijn. Dit geldt echter niet voor de servicemonteurs. Het is van tevoren niet bekend welke ma
terialen benodigd zullen zijn bij een serviceklus. Het is dus noodzakelijk, dat servicemonteurs een 
standaardvoorraad aanhouden in hun bedrijfsbussen. De wijze waarop servicemonteurs deze materia
len krijgen is dezelfde als de wijze waarop 'gewone' monteurs deze krijgen; zij moeten een door de 
projectleider opgestelde uitgiftebon overleggen. De administratie registreert en houdt bij hoeveel voor
raad in de bus aanwezig is. 

Een servicemonteur kan het verbruik van materialen verantwoorden aan de hand van de servicebon die 
getekend wordt door de klant. Aan de hand van deze servicebon wordt een factuur opgesteld en tevens 

32 



Hoofdstuk 5: Ontwerp: de registratie van het verbruik van materiaal 

kan de administratie verbruikte voorraden afboeken op de voorraad in de servicebus . De projectleider 
houdt achteraf controle op het verbruik van materiaal en tijd (de inzet van manuren) tijdens service
klussen. 

Deze oplossing voldoet aan alle gestelde eisen. Ten eerste is er sprake van controletechnische functie
scheiding. Zowel bij de 'aanschaf van materialen als de uitgifte van materialen zijn er tegengestelde 
belangen tussen respectievelijk de projectleider en de servicemonteur en de klant en de servicemon
teur. Ter verduidelijking: de klant wil niet tekenen voor een hon op welke meer materialen vermeld 
staan dan verwerkt zijn en de servicemonteur zal niet minder materialen registreren dan hij verwerkt 
heeft. 
Het tijdig verwerken van het geregistreerde verbruik van materiaal stuit wederom niet op praktische 
problemen. Het voldoen aan een voldoende nauwkeurige registratie stuit evenmin op praktische pro
blemen. Tijdens een serviceklus wordt slechts een beperkt aantal materialen verbruikt . Ten behoeve 
van de factuur worden deze reeds geregistreerd. Deze informatie kan dus ook gebruikt worden voor 
bet bijhouden van de voorraad in de bedrijfsbussen. Bovenstaande is verwerkt in de procedurebe
schrijving, die getoond is in bijlage 5.4. 

5.6 Invoering van een goede registratie van het materiaalverbruik 

Zoals gezegd in paragraaf 2.4, is er gekozen voor een projectmatige, expertaanpak/ procesbegeleiding 
met een planmatige invoering in verschillende fasen. Het projectmatige karakter van het onderzoek is 
terug te vinden in de opzet van de hoofdstukken van dit rapport. In deze paragraaf zal ingegaan wor
den op de twee laatste aspecten van de invoering van een ontwerpoplossing. 

Procesbegeleiding wil zeggen, dat de afstudeerder het gehele proces begeleidt van probleemsignale
ring naar ontwerpoplossing en hierbij de condities probeert te scheppen voor een geslaagde invoering. 
Dit is vormgegeven door de oprichting van een management stuurgroep. De volgende personen had
den hierin zitting: de algemeen directeur, een organisatieadviseur, de (externe) accountant en twee 
studentes P&O. Door de oprichting van deze stuurgroep kon rekening worden gehouden met de eisen 
en wensen van de organisatie en kon voorkomen worden dat organisatieleden zouden worden over
vallen door bepaalde resultaten . De procesbegeleiding naar de andere werknemers toe, waaronder de 
drie directeuren, vond plaats door middel van formele en informele gesprekken en discussies . Ook de 
organisatieadviseur heeft hier sterk aan bijgedragen. Het resultaat van deze begeleiding was, dat de 
weerstand die bestond binnen de organisatie weggenomen kon worden en in een aantal gevallen om
gezet kon worden in een volledige medewerking. De intensiteit van deze procesbegeleiding is gedu
rende de laatste weken van het afstudeeronderzoek, toen een begin is gemaakt met de invoering, sterk 
toegenomen. Dit is onder andere gedaan door middel van discussiemiddagen en een personeelsavond. 

De organisatieverandering is inhoudelijk vormgegeven door de afstudeerder, waarbij een grote mate 
van kennis is ingebracht door de organisatieleden. Door middel van deelrapporten zijn organisatiele
den van de inhoud op de hoogte gebracht. De bruikbaarheid van ontwerpoplossingen is beoordeeld 
door de algemeen directeur, de directeuren en de organisatieadviseur. Kritieken zijn vervolgens ver
werkt in volgende deelrapporten. 

Met betrekking tot de planmatige invoering in verschillende fasen kan bet volgende gezegd worden. 
Een van de lange-termijn doelstellingen van de Koster Groep is het nastreven van een sterke groei . Om 
deze reden werd in paragraaf 5.1 de vierde eis geformuleerd: een ontwerp voor een goede registratie 
van het materiaalverbruik moet niet alleen in de huidige situatie voldoen, maar ook in de toekomst. Er 
is daarom rekening gehouden met een volledige controletechnische functiescheiding . Het invoeren van 
een volledige controletechnische functiescheiding is echter niet mogelijk in de huidige situatie. Er is 
onvoldoende personeel en kennis aanwezig om een en ander goed uit te voeren. Om deze reden en de 
redenen die vermeld zijn in paragraaf 2.4, is besloten over te gaan tot een gefaseerde invoering. Deze 
invoering kan in drie fasen verlopen. 
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In de eerste fase van deze invoering wordt de controletechnische functiescheiding voor een dee! los
gelaten; de magazijnbeheerder bestelt zelf voorraadmaterialen (informatiestroom I) en laat dit dus niet 
over aan het projectbureau. Daarnaast verstuurt de magazijnbeheerder de bestelbonnen voor project
materialen (informatiestroom II), die opgesteld zijn door het projectbureau. Op deze wijze worden de 
huidige stromen bestellingen gekanaliseerd en kan de inkoopkennis gebundeld worden bij een per
soon. Tevens kan er een afstemming tussen verschillende bestellingen plaatsvinden. Het nadeel is, dat 
er minder controlemogelijkheden zijn, waardoor bewuste en/ of onbewuste fouten minder snel ontdekt 
zullen worden. Daarnaast zal de magazijnbeheerder van KET de registratie van het materiaal naar 
project voor zijn rekening nemen. Een groot nadeel hiervan is, dat de drie functies - beschikkend, 
bewarend en registrerend - bij een persoon samengebracht worden. Dit is echter noodzakelijk, daar op 
de administratie onvoldoende mankracht aanwezig is en alleen de magazijnbeheerder van KET erva
ring heeft met dit registrerende werk. 
In deze eerste fase worden eveneens twee taken losgelaten: het bijhouden van de kantoorvoorraadad
ministratie en het registreren van fouten die gemaakt zijn in de levering en facturering door de groot
handels. (Nota bene: de controle op de levering en facturering blijft wel bestaan.) De aandacht wordt 
dus gericht op het op de juiste wijze registreren van het verbruik van materialen naar project. De pro
cedures voor informatiestromen III en IV worden in eerste instantie ook buiten beschouwing gelaten. 
Met de start van de invoering van fase een is na de bouwvakantie van 1999 een begin gemaakt. 

Op het moment dat de eerste fase volledig is ingevoerd en naar wens verloopt, kan een start gemaakt 
worden met de tweede fase . In de tweede fase worden ook de zojuist genoemde taken, het bijhouden 
van de kantoorvoorraadadministratie en de registratie van fouten gemaakt door de groothandel, uitge
voerd en worden de procedures voor informatiestromen III en IV ingevoerd. De tweede fase zou snel 
na fase een tot uitvoering gebracht kunnen worden. De streefdatum waarop beide fasen gerealiseerd 
zouden moeten zijn, is 1 januari 2000. 

De derde fase zal op langere termijn ingevoerd moeten worden. In de derde fase wordt de administra
tieve taak bij de magazijnbeheerder van KET weggehaald en naar de administratie verplaatst. Daar
naast zal er binnen de organisatie iemand aanwezig moeten zijn die alleen en volledig 
verantwoordelijk wordt gesteld voor de inkoop van materialen. Deze bestelt dan de projectmaterialen 
en de voorraadmaterialen. Deze 'iemand' is in de procedurebeschrijving 'de inkoper' genoemd. Ook is 
het mogelijk dat de magazijnbeheerder deze functie krijgt toegewezen, alhoewel deze dan niet meer 
verantwoordelijk kan zijn voor het beheer van het magazijn. In de loop van het jaar 2000 zou, volgens 
de organisatieadviseur, de administratieve taak bij de magazijnbeheerder weggehaald kunnen worden. 
In het jaar 2001 zou iemand alleen en volledig verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de in
koop van materialen. 

In elk van de fasen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden om de invoering van de proce
dures te ondersteunen. Deze voorwaarden zijn vermeld in bijlage 5.5. Bij afronding van het afstudeer
onderzoek is een aantal belangrijke voorwaarden reeds vervuld en is er begonnen met de invoering van 
fase I van de procedures . In bijlage 5.4 is de procedurebeschrijving van de drie genoemde fasen ge
toond. 

Bij afronding van het afstudeeronderzoek is een en ander overgedragen aan de organisatieadviseur. 
Zoals gezegd in paragraaf 2.4 was de organisatieadviseur in eerste instantie een procesbegeleider. Bij 
het afronden van het afstudeerrapport is het inhoudelijke gedeelte overgedragen. Daarmee heeft de 
organisatieadviseur het werk van de afstudeerder overgenomen. 

In dit hoofdstuk is het eerste gedeelte van de probleemformulering behandeld. In het volgende hoofd
stuk komt het tweede gedeelte van de probleemformulering aan bod. In hoofdstuk 7 wordt het derde 
gedeelte behandeld. 
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In paragraaf 3.3.2 is geconcludeerd, dat als gevolg van onvolledige planningsactiviteiten er geen sys
tematische controle is op belangrijke factoren tijdens de uitvoering van een project. Hieruit volgde het 
tweede gedeelte van de probleemformulering: 'Hoe kan door middel van een planning de productie
voortgang, alsmede de kosten van het materiaalverbruik en de ureninzet tijdens de uitvoering van een 
project systematisch gecontroleerd worden' . In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden voor dit probleem 
een oplossing te vinden. 

Om een planning te kunnen maken is het noodzakelijk, dat bepaalde informatie beschikbaar is . Deze 
informatie kan verkregen worden door middel van een analyse van het uit te voeren project. (Een 
analyse is een beschrijving van de onderdelen van een project.) Door het maken van deze analyse moet 
duidelijk worden, wat gei"nstalleerd moet worden, hoe dit moet gebeuren, wanneer dit moet gebeuren 
en welke middelen daartoe moeten warden ingezet. Bij de in te zetten middelen kan men denken aan 
manuren en materiaal. Een antwoord op deze vier vragen is noodzakelijk om een planning te kunnen 
rnaken. Het uitvoeren van een analyse gaat dan ook altijd vooraf aan het daadwerkelijk maken van een 
planning. 

Hieronder, in paragraaf 6.1 , wordt eerst ingegaan op de doelen van een planning. In de daaropvolgen
de paragraaf wordt ingegaan op het maken van een analyse, waarmee een antwoord gegeven kan war
den op de vragen 'Wat?', 'Hoe?', ' Met welke middelen?' en 'Wanneer?' . In paragraaf 6.2 wordt dit 
gedaan vanuit een theoretisch oogpunt. In paragraaf 6.3 wordt dit gedaan vanuit een praktisch oog
punt. In paragraaf 6.4 wordt besproken hoe de informatie uit de analyse omgezet kan worden in een 
concrete planning. In 6.4.1-6.4.3 warden planningen besproken die moeten leiden tot een controle op 
de belangrijke factoren die genoemd zijn in de probleemformulering: de productievoortgang en de 
kosten van het materiaalverbruik en de inzet van manuren. 
Een planning kan echter voor meer zaken van nut zijn. Zo kan een planning de coordinatie tussen 
projecten vereenvoudigen. Ook kan een planning een positieve invloed hebben op de symptoompro
blemen, zoals beschreven is in de laatste alinea van paragraaf 3.3 .2. Dit wordt in paragraaf 6.1 nog
maals kort toegelicht. Uit dit laatste volgen drie andere planningen die beschreven worden in paragraaf 
6.4.4-6.4.6. Hoewel deze laatste drie planningen niet volgen uit de probleemformulering, wordt er hier 
wel aandacht aan besteed. Op het moment dat een projectanalyse namelijk is afgerond, kost het weinig 
extra moeite om de laatste drie planningen te maken. 

6.1 De doelen van en de eisen aan een projectplanning 

Het doel van een planning kan een van de volgende zijn: 

Controle op de productievoortgang 

Uit de analyse van een project volgt wat, wanneer zou moeten gebeuren. Het is dus bekend welke pro
ductie wanneer gerealiseerd zou moeten worden. Door middel van de registratie van de werkelijke 
productievoortgang kan een controle hierop tot stand gebracht warden. Een planning ten behoeve van 
een controle op de productievoortgang wordt behandeld in paragraaf 6.4.2. 

Controle op de kosten van het verbruik van materiaal en de inzet van manuren 

De analyse van een project leidt tot een verwachting van de wijze waarop de kosten zullen verlopen. 
Uit de analyse is immers bekend wanneer, welke middelen ingezet zullen worden. Door middel van 
controles tijdens een project wordt duidelijk of de kosten volgens verwachting verlopen. Als nu afwij
kingen van de verwachting geconstateerd warden, dan kunnen corrigerende acties ondernomen wor
den. Acties kunnen dan nodig zijn in de analyse van een project die niet realistisch blijkt te zijn of 
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acties kunnen nodig zijn in de uitvoering van een project. Planningen ter controle op de manureninzet 
het materiaalverbruik worden behandeld in paragraaf 6.4 .1 en 6.4.3. 

Het inplannen van manuren 

Naast een goede controle op de uitvoering van een project, is een goede coordinatie eveneens van be
lang. Het nut van coordinatie is het zo goed mogelijk verdelen van schaarse middelen over projecten. 
Een schaars middel binnen de Koster Groep zijn de manuren. Een goede verdeling moet ertoe leiden, 
dat er geen overbezetting ontstaat, maar ook geen onderbezetting. Een manurenplanning kan hierbij 
van nut zijn. Het maken van een manurenplanning wordt besproken in paragraaf 6.4.4. 

Afstemming van de toe levering van materialen 

Een analyse van een project vormt de basis voor afstemming. Uit de analyse is bekend wanneer, welke 
materialen ingezet moeten worden. Deze informatie kan gebruikt worden om ruim van tevoren de 
behoefte aan materialen en de levering van materialen door de groothandel op elkaar afte stemmen. 
Deze planning verkleint twee symptoomproblemen: groothandels houden doorgaans een korte lever
tijd aan (3-24 uur), dus is het mogelijk enkel een veiligheidsvoorraad aan te houden. Dit verkleint het 
voorraadbeheersingprobleem. Daarnaast wordt de Koster Groep niet verrast door het ontstaan van 
Ievertijden op materialen die doorgaans direct Ieverbaar zijn. Dit verkleint de noodzaak over te gaan 
tot een leverancierselectie. Een materiaalplanning wordt behandeld in paragraaf 6.4.5 . 

Vasts telling van de verzendmomenten van termijnfacturen 

Door een tijdige vaststelling van de verzendmomenten van termijnfacturen, kan de hoeveelheid onder
handen werk beheerst worden; dat wil zeggen, zo klein mogelijk gehouden worden. Ter verduidelij
king hiervan wordt de definitie van onderhanden werk herhaald: Onderhanden werk = Kosten 
materiaalverbruik + Kosten inzet manuren - Reeds gefactureerde bedragen. Immers, als uit de analyse 
bekend is welke materialen en manuren wanneer ingezet worden, dan is dus bekend wanneer hoeveel 
kosten gemaakt zullen worden. Deze informatie kan gebruikt worden om tot een voor de Koster Groep 
zo gunstig mogelijke betalingsregeling te komen. Dit heeft dus een positieve invloed op het symp
toomprobleem 'Het vaststellen van de hoeveelheid onderhanden werk'. De termijnplanning wordt 
behandeld in paragraaf 6.4.6. 

De eisen waaraan een planning zou moeten voldoen zijn dezelfde als behandeld in paragraaf 5.1: de 
planning moet voldoende nauwkeurig zijn om een goede controle mogelijk te maken. Ook moet in
formatie zodanig snel beschikbaar zijn, dat er, indien nodig, tijdig ingegrepen kan worden. In de para
grafen 6.4.1-6.4.3 zal nagegaan worden in hoeverre de voorgestelde oplossingen aan deze eisen 
voldoen. De derde eis, de eis van inteme controle, is niet van toepassing op een projectplanning. De 
vierde eis luidt: het ontwerp voor een projectplanning moet niet alleen nu voldoen, maar ook in de 
toekomst. Dit in verband met de lange-termijn doelstelling van de Koster Groep : het nastreven van een 
sterke groei. Aan deze eis wordt voldaan door in eerste instantie voor een theoretische benadering 
(paragraaf 6.2) te kiezen. Zo wordt duidelijk waarom bepaalde keuzen worden gemaakt. Indien nodig, 
kunnen dan in de toekomst andere keuzen gemaakt worden. 

Zoals gezegd moet er informatie beschikbaar zijn om een planning te kunnen maken ten behoeve van 
bovenstaande doelen. Hoe deze informatie door middel van een analyse verkregen kan worden staat 
hieronder, vanuit een theoretisch oogpunt, beschreven. 

6.2 De projectanalyse; een theoretische benadering 

De informatie die nodig is om een planning te maken, wordt verkregen door middel van een analyse 
van het project. Een analyse moet antwoord geven op de vragen 'Wat?', 'Hoe?', 'Wanneer?' en 'Met 
welke middelen?' (Neale e.a. [17] ). De analyse kan in de volgende volgorde uitgevoerd worden: in 
eerste instantie wordt bepaald wat moet worden ge1nstalleerd op basis waarvan een keuze gemaakt kan 
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worden over hoe dit moet gebeuren. In een volgende stap dient bepaald te worden welke middelen 
daartoe worden ingezet. Als laatste moet bepaald worden wanneer bewerkingen uitgevoerd zullen 
worden. 

Bij het maken van een analyse moet men zich echter wel afvragen voor wie deze gemaakt wordt (Ne
ale e.a. [17] ). Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als een installatieproject met een looptijd van 
drie jaar en een waarde van twee miljoen gulden wordt uitgevoerd, dan is de directeur niet gei:nteres
seerd in hetgeen er dagelijks op de bouw gebeurt. Deze directeur wil echter wel weten wat de halfjaar
lijkse vorderingen zullen zijn. De monteur daarentegen wil wel graag weten, wat hij dagelijks moet 
doen, maar is minder gei:nteresseerd in de halfjaarlijkse vorderingen. Een belangrijke vraag die nu dus 
naar voren komt is : 'Hoe gedetailleerd zal een antwoord gegeven warden op de vragen 'Wat? ' 'Hoe? ' 
'Met welke middelen?' en 'Wanneer?' . 
Daarnaast is er de vraag: 'Hoe kan het overzicht behouden blijven? '. Als de vraag 'Wat? ' beantwoord 
wordt in 10 pagina's tekst dan is het handig als een bepaalde onderverdeling, ook wel Work Break
down Structure (WBS) genoemd (Kerzner [12] ), wordt gemaakt, bijvoorbeeld een onderverdeling 
naar installaties en deelinstallaties . Op deze manier kan zowel de directeur als de monteur de voor hem 
benodigde informatie gemakkelijk vinden. 

Hieronder wordt eerst ingegaan op de mate van detaillering en de eisen die daaraan gesteld worden. 
Vervolgens wordt in paragraaf 6.2.2 ingegaan op een onderverdeling die gemaakt kan worden en aan 
de eisen waaraan een onderverdeling zou moeten voldoen. 

6.2.1 Het bepalen van de mate van detaillering 

Een eerste eis aan de mate van detaillering is reeds vastgelegd in paragraaf 6.1. De analyse van een 
project moet zodanig gedetailleerd zijn, dat er een voldoende nauwkeurige controle kan plaatsvinden 
op de uitvoering van een project. 

Een andere belangrijke eis aan de mate van detaillering van de analyse is, dat de analyse praktisch 
bruikbaar moet blijven. Het heeft geen zin een analyse te maken die elke uit te geven cent verant
woordt. De hoeveelheid informatie wordt dan zo groot, dat door de bomen het bos niet meer gezien 
kan warden. Aan de andere kant moet de analyse ook niet te grof zijn. De analyse moet zodanig gede
tailleerd zijn, dat deze gebruikt kan worden voor het maken van een planning. Er is dus ergens een 
optimale mate van detaillering. Meer of minder detaillering betekent, dat afgeweken wordt van het 
optimum en dat de praktische bruikbaarheid kleiner wordt. Het is natuurlijk het beste zo dicht moge
lijk in de buurt van dit optimum te blijven. 

Een factor die ook van invloed is op de mate van detaillering is de benodigde tijd, oftewel de kosten. 
Naarmate een project gedetailleerder geanalyseerd wordt, neemt de benodigde tijd voor de analyse toe. 
Er zal dus een afweging gemaakt moeten worden tussen de mate van detail en de tijd die werknemers 
kwijt zijn aan het maken van een analyse. 

Bij de analyse van een project mag daamaast alleen die informatie vastgelegd worden die zeker is 
(Neale [17] ). Wanneer informatie wordt vastgelegd die nog niet zeker is, wordt schijnzekerheid ge
creeerd. Aan de andere kant wordt een analyse van een project onleesbaar, als bij elk deel vastgelegde 
informatie de zekerheid van die informatie ook wordt vastgelegd. In het algemeen geldt, dat naarmate 
de tijd voortschrijdt, de mate van onzekerheid afueemt. Dit betekent, dat naarmate de uitvoering van 
een project vordert, de mate van detaillering ook kan toenemen. Concreet betekent dit, dat ruim van 
tevoren bepaald kan warden hoeveel manuren voor een project benodigd zijn, maar dat pas op het 
laatste moment (een week van tevoren) bepaald wordt welke monteur naar het project gestuurd zal 
worden. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal worden teruggekomen op deze bovenstaande eisen. 
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6.2.2 Het aanbrengen van een onderverdeling 

Nadat keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de mate van detaillering, komt de volgende belangrijke 
stap: het aanbrengen van een onderverdeling, oftewel WBS. Het nut van het maken van een WBS is 
(Kerzner [12] ): 

• Er ontstaat een goed inzicht in het totale werk; 
• Voor elk onderscheiden onderdeel kan een begroting van de kosten gemaakt worden; 
• Voor elk onderscheiden onderdeel kan een voortgangsplanning gemaakt worden; 
• Tijdens de uitvoering is een goede controle mogelijk op de onderscheiden onderdelen; 
• Aan elk onderscheiden onderdeel kunnen taken en verantwoordelijkheden toegekend worden. 

Samenvattend: door middel van het maken van een onderverdeling (WBS) kan er eenvoudig een plan
ning gemaakt worden en is tijdens de uitvoering van een project een goede controle mogelijk. 

Ten behoeve van het nut van het maken van een WBS, moet echter wel aan een aantal eisen voldaan 
worden (Kerzner [12] ): 

• Voor een bepaald onderdeel van het project mag slechts een persoon verantwoordelijk zijn; 
• Het betreffende onderdeel moet zoveel mogelijk onafhankelijk van andere onderdelen uitgevoerd 

kunnen worden; 
• Het onderdeel moet meetbaar zijn in termen van materiaalverbruik en ureninzet; 
• Het onderdeel moet zodanig groot zijn, dat wanneer alle onderdelen bij elkaar geplaatst worden 

het geheel overzien kan worden. 

Hoe kan nu daadwerkelijk een onderverdeling gemaakt worden? In Kerzner [12], Cleland [8] en Burke 
[7] worden verscheidene mogelijke onderverdelingen besproken. Een onderverdeling kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een onderverdeling naar installaties (systemen) en deelinstallaties (subsystemen) of naar 
fasen in de uitvoering van een project. Hier wordt gekozen voor een onderverdeling naar bewerking. 
Bij de analyse van een project is reeds bepaald hoe een installatie tot stand moet komen. De bewerkin
gen die uitgevoerd moeten worden om een installatie te realiseren, zijn dus al in kaart gebracht. Ook 
de daarbij te verbruiken materialen en in te zetten manuren zijn bekend uit de werkbegroting. Een 
onderverdeling in bewerkingen voldoet daarbij aan bovengenoemde eisen; per project worden door
gaans twee monteurs, een eerste monteur en een hulpmonteur, ingezet. Voor een bepaalde bewerking 
kan dus altijd een verantwoordelijke, de eerste monteur, aangewezen worden. Op kantoor is de pro
jectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Een bewerking kan gedefinieerd wor
den als een onafhankelijk onderdeel waarvoor een begroting van het te verbruiken materiaal en de in te 
zetten uren aanwezig is . Daarnaast kan een bewerking zodanig groot zijn, dat het totale overzicht toch 
behouden kan worden. Een onderverdeling naar bewerking is dus geschikt. Deze onderverdeling heeft 
ook een aantal belangrijke voordelen. Deze onderverdeling is eenvoudig te realiseren, zoals boven 
beschreven, en deze onderverdeling ligt ook gevoelsmatig het meest voor de hand bij de uitvoering 
van relatief kleine, overzichtelijke projecten. Dit in tegenstelling tot zeer grote projecten, zoals de lan
cering van een spaceshuttle, waar men zal kiezen voor een geheel andere onderverdeling. 

In figuur 6.1 staat aangeven hoe het een en ander er dan uit zou komen te zien. 
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Figuur 6.1 Een beschrijving van een project in onderdelen. 

6.3 De projectanalyse; een praktische benadering 

In de vorige paragraaf is vanuit de theorie gekeken naar de analyse van een project. Hieronder zal 
uiteengezet worden hoe in de praktijk antwoord gegeven kan worden op de vragen 'Wat?', 'Hoe?', 
'Met welke middelen?' en 'Wanneer? '. 

6.3.1 Een algemene aanpak 

Het bestek en de tekeningen die door de hoof daannemer toegezonden word en, geven op een grove 
wijze aan water gei:nstalleerd moet worden. Door het maken van een technische omschrijving wordt 
deze grove beschrijving verfijnd. Deze technische omschrijving wordt vervolgens vastgelegd in de 
installatietekeningen. Deze installatietekeningen kunnen ook een antwoord geven op de vraag hoe iets 
tot stand dient te komen. Aan de hand van de tekeningen kan dus bepaald worden welke bewerkingen 
moeten worden uitgevoerd en in welke volgorde. Hierbij komen de vragen naar voren die behandeld 
zijn in paragraaf 6.2: in welke mate van detail moeten de bewerkingen onderscheiden worden en hoe 
kan een onderverdeling gerealiseerd worden. Dit staat beschreven in de volgende paragraaf. 

De volgende vraag is met welke middelen het project gerealiseerd moet worden. Deze middelen wor
den onderscheiden in materialen en manuren. Bij de voorcalculatie is reeds bepaald welke materialen 
en hoeveel manuren ingezet moeten worden om een bepaalde installatie te realiseren. Deze voorcal
culatie is echter een grove berekening van de te maken kosten. Een nauwkeurige berekening kan ver
kregen worden door per onderscheiden bewerking het te verbruiken materiaal en de in te zetten 
manuren te bepalen. Het resultaat van de bepaling van de te verbruiken materialen kan men opnemen 
in een werkbegroting. Elk te verwerken materiaal kan gekoppeld worden aan een norm voor de mon
tagetijd. Als men bepaalt welke materialen verwerkt moeten worden in een installatie, dan weet men 
ook welke normtijd er voor deze installatie staat. De norm voor KET is bijvoorbeeld vastgesteld door 
de UNETO, de Unie voor ElektroTechnische Ondememers (UNETO [25] en Vermeulen [29] ). Deze 
normtijd kan tevens gekoppeld worden aan een bepaalde norm voor het uurloon. Wanneer nu een er
varen of onervaren (hulp )monteur aan een bepaalde installatie werkt kan eenvoudig bepaald worden 
hoe lang deze monteur aan de installatie mag werken volgens de norm (en dus tegen gelijkblijvende 
loonkosten); 

Normuurloon I Uurloon monteur * normtijd voor de installatie = toegestane tijd voor de installatie 
voor de betreffende monteur. 

De waarde die verkregen wordt uit (Normuurloon/ Uurloon monteur) wordt de correctiefactor ge
noemd. 
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Op deze wijze kan per bewerking bepaald worden welke de te verbruiken materialen zijn en wat het 
aantal benodigde manuren zal zijn. 

De laatste vraag die beantwoord moet warden is 'Wanneer? ' . De start- en einddatum van een project 
zijn door de hoofdaannemer reeds bekend gemaakt. Ook de bewerkingen met het benodigde aantal 
manuren voor elke bewerking zijn bekend. Alle ingredienten zijn dus aanwezig om de vraag 'Wan
neer?' te beantwoorden. Een en ander kan duidelijk gemaakt warden in een grafiek (bar-chart ge
naamd). Een probleem hierbij is, dat de Koster Groep als installateur in belangrijke mate afhankelijk is 
van externe invloeden, zoals het weer of het werk van andere onderaannemers. Er kan dus niet vol
staan warden met een planning in kalenderdagen. Om dit probleem te ondervangen wordt in de 
bouwwereld gebruik gemaakt van een planning in werkbare dagen (de Bruijne [6] ). Mochten er en
kele onwerkbare dagen zijn, dan kan daar in de planning rekening mee warden gehouden. Een voort
gangsplanning wordt getoond in bijlage 6.4 . In paragraaf 6.4.1 wordt dit verder uitgewerkt. Overigens 
mag het duidelijk zijn, dat een planning niet in alle omstandigheden kan voorzien en zullen flexibiliteit 
en improvisatievermogen altijd nodig blijven. 

6.3.2 Detaillering en onderverdeling 

Zoals boven, in paragraaf 6.2, gezegd is, moet bij het maken van een analyse rekening gehouden war
den met de mate van detail en de manier waarop een onderverdeling wordt gemaakt. Eerst zal warden 
ingegaan op de mate van detail, vervolgens op de wijze van onderverdelen. 

Er kan, vanuit het oogpunt van detail bezien, een duidelijk onderscheid gemaakt warden tussen serie
bouw in de woningbouw en de utiliteitsbouw. (Deze bouwsoorten zijn de belangrijkste voor de Koster 
Groep, zie ook hoofdstuk 2.) Bewerkingen aan een huis in een seriebouw kunnen 30 uur in beslag 
nemen. De serie woningen bestaat bijvoorbeeld uit 50 woningen. Het totale project is dus 1500 uren 
groot. Echter, men hoeft maar 30 uur aan bewerkingen te analyseren. De analyse kan dus bestaan uit 
de beschrijving van 10 bewerkingen van gemiddeld drie uur. Een utiliteitsbouwproject kan 1500 uur 
groot zijn en zou kunnen bestaan uit unieke bewerkingen. Als men nu dit project analyseert en bewer
kingen onderscheidt die drie uur in beslag nemen, dan ontstaat een lijst van 500 bewerkingen. 

Seriebouw wordt dus gekenmerkt door een beperkt aantal , eenvoudige, routinematige bewerkingen die 
uitgevoerd warden op een (groot) aantal woningen. In de seriebouw kunnen in korte tijd, en dus tegen 
lage kosten, gedetailleerde bewerkingen onderscheiden warden. Volgens de theorie zou er nu een on
derverdeling gemaakt moeten worden. Echter een onderverdeling van een bewerking in nog gedetail
leerdere bewerkingen is niet zinvol. Een duidelijk te onderscheiden bewerking wordt dan opgesplitst 
in meerdere minder duidelijk te onderscheiden bewerkingen. De praktische bruikbaarheid wordt dan 
minder, zodat hier dus wordt afgeweken van het optimum, zoals die geeist werd in paragraaf 6.2.1. 
Een nadere onderverdeling is dus niet nuttig. Het samennemen van bewerkingen tot grotere bewerkin
gen is ook niet mogelijk, omdat de bewerkingen op geheel verschillende tijdstippen warden uitge
voerd. Een nadere onderverdeling naar bewerking is dus niet mogelijk en ook niet zinvol. 
Concluderend kan men stellen, dat het mogelijk is te volstaan met een aantal gedetailleerde bewerkin
gen zonder nadere onderverdeling. 

In de utiliteitsbouw, waarin doorgaans sprake is van unieke installaties, is het niet lonend gedetailleer
de bewerkingen te onderscheiden. Zoals boven gezegd, zou er dan een lijst met 500 bewerkingen ont
staan. Een dergelijke lijst is niet praktisch bruikbaar en daarnaast zou het teveel tijd vragen om al die 
bewerkingen te onderscheiden. Aan de twee eisen die geformuleerd werden in paragraaf 6.2.1 wordt 
dus niet voldaan. Om deze reden warden in de utiliteitsbouw bewerkingen op een hoger niveau onder
scheiden. Een onderscheiden bewerking in de utiliteitsbouw duurt daarom 20-40 uur. Vanwege de
zelfde reden als boven beschreven, warden deze bewerkingen ook weer niet nader onderverdeeld. 
Hierbij moet benadrukt warden, dat het niet nader onderverdelen geen standaard gegeven is. Echter bij 
de grootte van projecten zoals de Koster Groep die uitvoert, kan hiermee volstaan warden. 

40 



Hoofdstuk 6: Ontwerp: de projectplanning 

Een laatste opmerking die hier nog gemaakt moet worden, heeft betrekking op hoe bovenstaande van 
toepassing is op meerwerk. Bij het meerwerk wordt alleen voor het maken van een offerte gerekend 
met geintegreerde (materiaal + uren) normen. Hierop volgend zou een werkbegroting gemaakt moeten 
worden, zoals die ook gemaakt wordt voor het vaste werk. Er is dus geen wezenlijk verschil tussen 
meerwerk en vast werk, afgezien van de totstandkoming van de offerte. Meerwerk kan dus volledig 
gei'ntegreerd worden in een planning voor vast werk. 

In deze paragrafen is beschreven hoe een analyse van een project kan plaatsvinden. Deze analyse moet 
een antwoord geven op de vragen 'Wat moet er worden gei'nstalleerd?', 'Hoe? ' , 'Met welke midde
len?' en 'Wanneer?'. Nadat een antwoord is gegeven op deze vragen, kan deze informatie gebruikt 
worden om een planning te maken. Hoe verschillende soorten planningen eruit kunnen zien, staat 
hieronder, in paragraaf 6.4, beschreven. 

6.4 Van projectanalyse naar projectplanning 

Hieronder wordt eerst ingegaan op planningen ter bevordering van de controle op de uitvoering van 
projecten. Dit gebeurt in paragraaf 6.4.1-6.4.3. In 6.4.4 wordt een mogelijkheid tot coordinatie met 
betrekking tot de inzet van manuren tussen projecten behandeld. In paragraaf 6.4.5 wordt een planning 
besproken die een betere beheersing van het onderhanden werk mogelijk maakt. In de laatste paragraaf 
wordt een planning beschreven die het voorraadbeheersingprobleem, alsmede de noodzaak tot leve
rancierselectie verkleint. De volgorde van de paragrafen wijkt af van de volgorde waarin de plannin
gen eerder besproken zijn. Dit is gedaan om te voorkomen, <lat er kruisverwijzingen ontstaan. 

6.4.1 Controle op de inzet van manuren 

Door middel van de analyse is een antwoord gegeven op de vragen 'Hoe?', en 'Met welke middelen?' . 
Of, met andere woorden, er zijn bewerkingen onderscheiden en het aantal in te zetten manuren per 
bewerking is bekend. Een overzicht van deze twee soorten informatie kan gebruikt worden als een 
planning voor een controle op de inzet van manuren. De Bruijne [6] geeft hier een eenvoudig voor
beeld van. De tweede stap is een vorm van registratie door de monteur. Deze registratie zou een uren
verantwoording, alsmede een productieverantwoording moeten bevatten. Deze verantwoordingen 
geven aan welke productie is gerealiseerd in een bepaald aantal uren. Deze kan vervolgens vergeleken 
worden met de productie die gerealiseerd zou moeten zijn in dat bepaald aantal uren volgens de plan
nmg. 

Hoe een registratieformulier eruit kan zien is getoond in bijlage 6.1 . Dit formulier bevat een urenver
antwoording evenals een productieverantwoording. Het bovenste kader dient ingevuld te worden om 
de correctiefactor te kunnen bepalen. Zoals gezegd in paragraaf 6. 3 .1, wordt door middel van de cor
rectiefactor het aantal ingezette uren gecorrigeerd voor het uurloon van een monteur. Zo kunnen de 
begrote uren en de ingezette uren met elkaar vergeleken worden. Dit bovenste kader wordt ingevuld 
door de chefmonteur en biedt de projectleider daarmee tevens de mogelijkheid de urenlijsten van 
monteurs te vergelijken met de urenverantwoording van de chefmonteur. 
Nadat dit registratieformulier is ingevuld, moet deze verwerkt worden op de administratie. De infor
matie die deze verwerking oplevert is in bijlage 6.2 getoond. Het formulier bestaat uit vier gedeelten: 
het eerste gedeelte geeft aan wat geproduceerd zou moeten worden volgens de planning. Het tweede 
gedeelte geeft de gerealiseerde weekproductie aan en het derde gedeelte geeft de gerealiseerde cumu
latieve productie aan. Het laatste gedeelte geeft de verwachting aan voor het aantal in te zetten uren als 
doorgewerkt wordt in het huidige werktempo. In bijlage 6.3 is het overzichtsformulier, in welke tota
len per week verzameld worden, opgenomen. Bijlagen 6.2 en 6.3 laten de resultaten zien van een pro
ject, waar reeds een begin is gemaakt met de invoering van een urencontrole. 

In paragraaf 6.1 werden twee eisen geformuleerd waaraan een planning moet voldoen: de planning 
moet nauwkeurig zijn en de planning moet tijdig informatie kunnen leveren. Bovenbehandelde con-
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trole op de inzet van manuren is, volgens de directeuren, voldoende nauwkeurig. Indien gewenst, zou 
men nog nauwkeuriger kunnen controleren. Dit kan gerealiseerd worden door per monteur in plaats 
van per project een uren- en productieverantwoording te vragen. Dit is de meest nauwkeurige vorm 
van controle die mogelijk is, rekening houdend met de eerder gemaakte keuzes met betrekking tot de 
detaillering en onderverdeling. 
De monteurs dienen wekelijks op vrijdag de uren- en productieverantwoording in te leveren. De admi
nistratie verwerkt deze gegevens in de daaropvolgende week. Het tijdig leveren van informatie stuit 
hierbij niet op praktische problemen. 

6.4.2 Controle op de productievoortgang 

Tijdens de analyse van een project is antwoord gegeven op de vraag 'Wanneer?'. Dit antwoord is 
weergegeven in een grafiek die 'bar-chart' wordt genoemd. In deze grafiek wordt getoond wanneer 
een bepaalde productie gerealiseerd zou moeten zijn en is daarmee dus een voortgangsplanning. 
Tijdens de uitvoering van een project wordt ten behoeve van de controle op de manuren een produc
tieverantwoording ingevuld. Zowel de geplande productie als de gerealiseerde productie zijn daarmee 
bekend en maken een controle op de productievoortgang mogelijk. 

De daadwerkelijke productie kan getoond worden door het inkleuren van de balken in de voortgangs
planning. Is een bepaalde bewerking bijvoorbeeld voor 75% voltooid (in de woningbouw: drie van de 
vier huizen), dan wordt de betreffende balk voor 3/4-gedeelte ingekleurd. De uiteinden van de balken, 
van bewerkingen die nog niet voltooid zijn, kunnen nu met elkaar verbonden worden. Op deze manier 
wordt de productielijn verkregen. Deze lijn geeft de stand van werken aan op een bepaalde kalender
datum. Om nu de voortgang van het werk te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een planlijn. Deze 
planlijn wordt in de voortgangsplanning getekend als een rechte lijn op de dag, dat de stand van de 
productie wordt bepaald. Als er een aantal onwerkbare dagen zijn geweest, dan wordt deze planlijn 
over datzelfde aantal dagen naar links verschoven. Uit een vergelijking tussen de productielijn en de 
planlijn kan nu bepaald worden of de uitvoering van een project voor of achter ligt ten opzichte van de 
planning (de Bruijne [6] ). 

In bijlage 6.4 is bovenstaande weergegeven. In dit voorbeeld (dat, ten behoeve van het overzicht, niet 
overeenkomstig de werkelijkheid is) is de gerealiseerde productie donker gemaakt, terwijl de geplande 
productie licht gekleurd is. Daamaast zijn zowel de planlijn als de productielijn getekend. Voor be
werkingen die reeds voltooid zijn, loopt de productielijn gelijk met de planlijn. Voor bewerkingen die 
achter liggen op schema, loopt de productielijn links van de planlijn. Voor bewerkingen die voor lig
gen op schema loopt de productielijn rechts van de planlijn. In dit voorbeeld is de planlijn met drie 
dagen naar links verschoven, omdat er drie onwerkbare dagen zijn geweest. Zo kan eenvoudig, zowel 
op grove als op nauwkeurige wijze, de stand van de uitvoering van een project bepaald worden. 

In hoeverre aan de eis van nauwkeurigheid tegemoet gekomen wordt, is volledig afhankelijk van de 
wensen van de projectleider, de verantwoordelijke voor de productievoortgang. Alie informatie is 
immers aanwezig om in elke gewenste mate van nauwkeurigheid een controle op de productievoort
gang uit te voeren. Zo kan de productievoortgang vastgesteld worden in weken, dagen, bewerkingen 
en uren. Voor het tijdig leveren van informatie, geldt hetzelfde als in voorgaande paragraaf is gesteld; 
er zijn geen praktische problemen die de tijdige levering van informatie in de weg staan. 

6.4.3 Controle op bet verbruik van materiaal 

In de analyse van een project zijn een aantal bewerkingen onderscheiden. Ook is bekend welke mate
rialen voor deze bewerkingen ingezet moeten worden. Op het moment dat er sprake is van een goede 
materiaalregistratie, dan kan het werkelijke verbruik van materialen vergeleken worden met het ge
plande verbruik van materialen. Dit wordt echter niet uitgewerkt in een schema of formulier. Hiervoor 
wordt ver.vezen naar het informatiesysteem 'Syntess ', dat een functie bezit om een dergelijke verge
lijking mogelijk te maken. 
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Er doemt echter een aantal problemen op. Ten eerste is het niet mogelijk het verbruik van materiaal 
naar de onderscheiden bewerkingen te registreren. Aan de hand van een factuur of uitgiftebon worden 
materialen ingeboekt naar project. Daar dezelfde materialen voor meerdere bewerkingen gebruikt 
kunnen worden, is het nooit duidelijk welk materiaal voor welke bewerking verbruikt is. Het laagste 
niveau waarnaar materialen geboekt kunnen worden, is dus niet het bewerkingsniveau maar het pro
jectniveau. 
Ten tweede geldt, dat om een vergelijking mogelijk te maken tussen het geplande verbruik van materi
alen en het daadwerkelijke verbruik van materiaal, het noodzakelijk is de productievoortgang te ken
nen. Immers, alleen als de productievoortgang bekend is, kan bepaald worden hoeveel van welk 
materiaal verbruikt zou moeten zijn volgens de planning. Het kost echter veel tijd om aan de hand van 
de productievoortgang nauwkeurig te bepalen welke materialen verbruikt zouden mogen zijn. 
Een derde probleem ontstaat doordat het inboeken van facturen en uitgiftebonnen niet gelijktijdig met 
de productie plaatsvindt. Materialen kunnen aanwezig zijn op de bouwplaats (in een container) en 
behoeven nog niet verwerkt te zijn. De factuur of uitgiftebon van deze materialen is echter al we! ver
werkt. Hierdoor lijkt het, alsof er veel meer materialen verbruikt zijn voor een bepaalde productie dan 
in werkelijkheid het geval is . 

Bovenstaande problemen zijn zeker niet onoverkomelijk, maar vereisen een inspanning van de betrok
ken werknemers. Het is afhankelijk van de duur, grootte en soort van een project of het interessant is 
tijdens de uitvoering van een project een controle te hebben op het verbruik van materiaal. Voor een 
project van 120 woningen met de looptijd van een jaar kan het zeker de moeite waard zijn om een 
aantal controlemomenten te hebben. Voor een project met een looptijd van een week is dit niet interes
sant. Deze afweging zal dus per project gemaakt moeten worden. 

Hoewel een goede controle op het verbruik van materiaal tijdens de uitvoering de nodige inzet vereist, 
kan ten behoeve van de nacalculatie eenvoudiger een vergelijking tussen de begrote en gerealiseerde 
kosten gemaakt worden. Immers, tijdens de nacalculatie spelen bovengenoemde problemen geen rol 
meer. 
In paragraaf 5.1 is gezegd, dat het verbruik van materiaal aan de hand van bestelbonnen naar projecten 
wordt geboekt. Op deze manier wordt het werkelijke verbruik tegen standaardprijs geregistreerd. Zo 
komen hoeveelheidverschillen tot uitdrukking in de nacalculatie. Hoeveelheidverschillen kunnen ont
staan door breuk, verlies, door een gebrek aan controle bij de ontvangst van materiaal, door fouten in 
de werkbegroting, etc. In dit kader wordt opgemerkt, dat het informatiesysteem ' Syntess' de mogelijk
heid bezit hoeveelheidverschillen in het geplande en gerealiseerde verbruik van materiaal direct zicht
baar te maken 

Prijsverschillen (die ontstaan door een verschil in de begrote prijs en de werkelijke factuurprijs) ko
men dus niet tot uitdrukking in de nacalculatie naar project, maar komen terug in de nacalculatie naar 
werkmaatschappij . Dit is in overeenstemming met de bedrijfseconomische theorie (Beek e.a . [2] ). Het 
onderscheid tussen prijs- en hoeveelheidverschillen zal hieronder met een voorbeeld nader toegelicht 
worden. 

Begroot: 
Werkelijk: 

Hoeveelheidverschil : 
Prij sverschi I: 

500 bocht 125/90 a 5 gulden= 2500 gulden 
600 bocht 125/90 a 3 gulden= 1800 gulden -

Voordelig verschil : 700 gulden 

500 - 600 * 5 gulden = - 500 gulden (negatief) 
600 * (5 - 3) = + 1200 gulden (positief) 

Voordelig verschil : 700 gulden 

Uit bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk, dat er niet efficient met het materiaal is omgegaan. Dit 
komt tot uitdrukking in de nacalculatie naar project. Het prijsverschil, dat een positieve invloed heeft 
op de nacalculatie, wordt duidelijk in de nacalculatie naar werkmaatschappij . 
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De eisen van nauwkeurigheid en tijdigheid voor de controle op het materiaalverbruik zijn reeds be
handeld in de paragrafen 5.2-5 .5. 

6.4.4 Bet inplannen van manuren; de manurenplanning 

De inzet van manuren is een noodzakelijk rniddel om de uitvoering van een project te realiseren. 
Daarnaast zijn manuren (op het moment van schrijven) schaars en dus duur. Om deze reden is het 
belangrijk de beschikbare manuren optimaal te verdelen over de projecten. Het doel van het voortijdig 
in kaart brengen van de beschikbaarheid van en de behoefte aan manuren is het voorkomen van pieken 
of dalen (leegloop) in de bezetting. Hierbij heeft de directeur van KET aangegeven, dat er drie niveaus 
in een manurenplanning aanwezig zouden moeten zijn: een lange-termijn planning met een looptijd 
van meer dan twee maanden. Een middenlange-termijn planning met een looptijd tot twee maanden en 
een korte-termijn planning die de inzet van manuren voor de daaropvolgende week definitief vastlegt. 
Aan de eerste twee vormen van plannen wordt binnen de Koster Groep nag geen aandacht geschon
ken. Om deze reden zullen deze hier behandeld warden . De Bruijne [6] geeft een eenvoudig voorbeeld 
van de wijze waarop een dergelijke manurenplanning gemaakt zou kunnen warden . 

Tijdens de analyse van een project is een voortgangsplanning gemaakt. Volgens de directeur van KET 
kan 'met redelijk grate zekerheid' twee maanden vooruit gepland warden. Daar de middenlange
termijn manurenplanning bepaald wordt aan de hand van de voortgangsplanning houdt dit in, dat het 
inplannen van manuren oak tot twee maanden vooruit 'met redelijk grate zekerheid' kan plaatsvinden. 
Voor de lange-termijn planning zal rekening gehouden moeten warden met een grotere mate van on
zekerheid, zoals oak geeist werd in paragraaf 6.2.1 . In deze paragraaf is gesteld, dat alleen informatie 
die zeker is, vastgelegd zou mogen warden. 

In de voortgangsplanning is vastgelegd welke bewerkingen wanneer uitgevoerd zullen warden . Het is 
dus bekend wanneer hoeveel normuren ingezet zullen warden. Van elke monteur is het uurloon be
kend en, zoals gezegd in paragraaf 6.3. l, kan daarmee bepaald warden hoeveel uur een bepaalde 
monteur over een bewerking zou mogen doen om de loonkosten gelijk te houden. Op deze wijze kan 
een voortgangsplanning omgezet warden in een manurenplanning op middenlange termijn. Deze is 
getoond in bijlage 6.5. Feitelijk is dit een korte-termijn planning voor een periode van twee maanden. 
In de 'echte ' korte-termijn planning wordt deze middenlange-termijn planning voor de daaropvolgen
de week definitief vastgelegd. De toevoeging van de regels 'beschikbaar' en ' gepland' geven inzicht in 
een tekort of overschot aan manuren. 

Op langere termijn is bekend wanneer een hoofdaannemer of opdrachtgever een project wil starten en 
ook is (uit ervaring) bekend hoeveel normuren per week of per maand ingezet zullen moeten warden. 
Daarnaast is doorgaans bekend hoeveel monteurs er beschikbaar zullen zijn. Deze informatie wordt 
opgenomen in een lange-termijn manurenplanning. Het is niet bekend op welke dag welke bewerkin
gen van welk project uitgevoerd zullen warden en ook niet welke monteurs die bewerkingen zullen 
uitvoeren. Deze informatie wordt dus niet opgenomen in de planning. In bijlage 6.6 is de lange termijn 
manurenplanning getoond. Als correctiefactor kan hierbij de gemiddelde correctiefactor van de betref
fende werkmaatschappij gebruikt warden. 

6.4.5 Bet afstemmen van de toelevering van materialen; de materiaalplanning 

Het maken van een materiaalplanning heeft de volgende doelen: de groothandel weet ruim van tevoren 
wanneer bepaalde materialen geleverd moeten warden en kan deze materialen reserveren voor de 
Koster Groep. Mocht er in drukke perioden plotseling een levertijd ontstaan op de voorraadmaterialen, 
dan ondervindt de Koster Groep hier geen hinder van. Immers, de materialen zijn al gereserveerd. 
Stagnerende werkzaamheden warden hiermee vermeden en de noodzaak over te gaan tot een leveran
cierselectie wordt verkleind. Daarnaast kan met een materiaalplanning minder voorraad aangehouden 
warden. Een veiligheidsvoorraad zou dan voldoende zijn. Dit verkleint het voorraadbeheersingpro
bleem. Een goed gebruik van het informatiesysteem maakt het oak mogelijk efficienter te werken. Een 
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eenmalige invoering van de gegevens maakt het mogelijk bestellingen automatisch te vergelijken met 
de beschikbare voorraad en te plaatsen bij de groothandel. Daamaast kunnen leveringen automatisch 
verwerkt worden in de nacalculatie. 

Om tot een betere afstemming met de groothandel te komen kan de voortgangsplanning gebruikt wor
den. Hierin staat aangegeven welke bewerkingen -wanneer uitgevoerd zullen worden. Ook is bekend 
welke materialen voor welke bewerkingen benodigd zijn. Hierbij is het van belang wederom aandacht 
te besteden aan hetgeen in paragraaf 6.2.1 geeist werd. Hier werd gesteld, dat alleen informatie die 
zeker is, vastgelegd zou mogen worden. Ruim voor de aanvang van een project kan bekend zijn welke 
materialen verbruikt zullen gaan worden. Het is echter (nog) niet bekend, op welke dag deze materia
len verbruikt zullen worden. Om nu tot een goede afstemming te komen kan een planning gemaakt 
worden op twee niveaus: een korte- en een lange-termijn planning. 

In bijlage 6.7 staat een voorbeeld getoond, dat is afgeleid van een voorbeeld dat wordt gegeven door 
de Bruijne [6]. Voor de duidelijkheid is de volledige cyclus van offerte aanvragen tot de levering ge
toond. In het bovenste gedeelte staat een lange termijn planning weergegeven. Het is bekend in welke 
week bepaalde bewerkingen uitgevoerd moeten worden, maar het is niet bekend op welke dag. Daar
onder staat een korte termijn planning uitgewerkt. Hierop staat exact aangegeven op welke dag de 
groothandel welke hoeveelheden zou moeten leveren. Deze gegevens zouden in 'Syntess' ingegeven 
kunnen worden, waarna een en ander automatisch afgehandeld kan worden. 

6.4.6 Het vaststellen van de verzending van termijnfacturen; de termijnplanning 

Het doe! van een termijnplanning is om in een zo vroeg mogelijk stadium van de uitvoering van een 
project zo veel mogelijk geld binnen te halen. Op deze manier wordt de hoeveelheid onderhanden 
werk zo klein mogelijk gehouden en kunnen liquiditeitsproblemen zoveel mogelijk vermeden worden. 

Uit de analyse is bekend wanneer welke bewerkingen uitgevoerd worden. Het is dus ook bekend wan
neer hoeveel kosten gemaakt worden. De bouwkosten en het verloop van de bouwkosten in de tijd zijn 
daarmee voor aanvang van de uitvoering bekend. Deze kennis kan gebruikt worden om met de op
drachtgever of hoofdaannemer tot een voor de Koster Groep zo gunstig mogelijke betalingsregeling te 
komen. Er wordt hier niet ingegaan op hoe een betalingsregeling er uit kan zien. Dit wordt niet ge
daan, omdat er verschillende betalingsregelingen gebruikt kunnen worden. Daamaast kan een beta
lingsregeling tot stand komen door middel van onderhandelingen en deze kan daarmee niet bij 
voorbaat vastgesteld worden. Het punt dat hier benadrukt wordt is, dat de Koster Groep inzicht heeft 
in het verloop van de bouwkosten. De hoofdaannemer of opdrachtgever heeft dit inzicht niet (altijd) . 
Van dit verschil in inzicht zou gebruik gemaakt moeten worden om tot een voor de Koster Groep gun
stige betalingsregeling te komen. 

Daarnaast kan de volgende opmerking gemaakt worden. Om daadwerkelijk tot het verzenden van een 
termijnfactuur over te gaan, wordt samen met de uitvoerder de gerealiseerde productie bepaald. Ten 
behoeve van de urencontrole en de voortgangscontrole is de productievoortgang door de monteurs 
geregistreerd. De verzending van de termijnfactuur kan dus gebruikt worden om regelmatig te contro
leren of de geregistreerde productie overeenkomt met de werkelijke productie. 

In het volgende hoofdstuk zullen taken, bevoegdheden en verantwoordelijken besproken worden, die 
zouden moeten leiden tot een goede uitvoering van bovenbehandelde controles. Dit is het derde ge
deelte van de probleemformulering. 
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In paragraaf 3.3.3 is gesteld, 
0

dat het binnen de Koster Groep ontbreekt aan een formele (op papier 
vastgelegde) delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voordat hier verder op 
ingegaan wordt, zullen deze termen eerst warden gedefinieerd (Keuning e.a. [ 13] ): 

Delegatie: 

Taak: 

Bevoegdheid: 
Verantwoor-: 
delijkheid 

het overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ene functi
onaris naar de andere functionaris. 
het uitvoeren van werkzaamheden om een bepaald doel te bereiken. Oat wil zeggen, 
dat om een doel te bereiken meerdere taken warden uitgevoerd die weer bestaan uit 
meerdere werkzaamheden. 
het recht op het nemen van beslissingen die voor het uitvoeren van een taak nodig zijn. 
de verplichting een taak zo goed mogelijk uit te voeren en een plicht om over de 
uitvoering van een taak te rapporteren. 

Om het probleem van de afwezigheid van een formele delegatie te verhelpen, is door de twee studen
tes P&A een nieuwe organisatiestructuur vastgelegd. Deze is opgenomen in de bijlagen 7.1 tot en met 
7.4. De organisatiestructuur vormde het kader voor de vastlegging van de functiebeschrijvingen. 

In paragraaf 3.3.3 is eveneens gesteld, dat het ontbreken van een formele delegatie geen probleem 
behoeft te zijn, als betrokken personen toch bepaalde taken en de daarbij behorende verantwoordelijk
heden op zich nemen. Dit bleek echter niet het geval te zijn en hieruit is het derde gedeelte van de 
probleemformulering ontstaan: 'Hoe kan tot een delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden gekomen warden, opdat een controle op de productievoortgang, de kosten van het materiaal
verbruik en de ureninzet tijdens de uitvoering van een project mogelijk wordt?' . In dit hoofdstuk zal 
getracht warden voor dit probleem een oplossing te vinden . Er is reeds een formele organisatiestruc
tuur en er zijn reeds formele functiebeschrijvingen . Deze vormen het kader voor dit hoofdstuk. Binnen 
de Koster Groep is er weinig ervaring met een organisatiestructuur en bijbehorende functiebeschrij
vingen. Om deze reden wordt hieronder eerst ingegaan op de taken, bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden van functies binnen een bedrijf in het algemeen. Enerzijds wordt dit gedaan om de 
organisatiestructuur en de functiebeschrijvingen te verduidelijken, anderzijds vormt paragraaf 7.1 de 
basis voor paragraaf 7.2. Hierin warden concreet taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden be
sproken die moeten leiden tot goede controles op de productievoortgang, het materiaalverbruik en de 
inzet van manuren. In deze laatste paragraafwordt dus geprobeerd een antwoord te geven op het derde 
gedeelte van de probleemformulering. 

Een belangrijke eis die daarbij vermeld dient te warden, is dat elke werknemer maar een baas heeft en 
alleen naar zijn eigen baas kan toestappen als er problemen zijn. Zo warden duidelijke communicatie
kanalen tot stand gebracht en kan er geen misverstand ontstaan over taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden. Oat elke werknemer slechts een baas heeft, blijkt reeds uit het organigram. Toch zal 
dit hier extra benadrukt warden. 

Binnen de Koster Groep warden drie takenniveaus onderscheiden. Op het hoogste niveau staat de al
gemeen directeur van de Koster Groep en de directeuren van de werkmaatschappijen. Dit niveau wordt 
de directie genoemd. Het niveau daaronder wordt het middenkader genoemd. Bij KIT bestaat dit mid
denkader uit een projectleider, terwijl bij KET dit middenkader bestaat uit drie projectleiders en een 
bedrijfsleider. KBT, daarentegen, is te klein om een middenkader te hebben. Het derde niveau bestaat 
uit de uitvoerende werknemers . Dit zijn de monteurs, tekenaars en werkvoorbereiders . Hieronder 
wordt eerst uitgelegd wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van werknemers op de 
drie takenniveaus zijn. 
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7.1 Een delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het 
algemeen 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie 

De directie heeft de leiding over de Koster Groep. De Koster Groep is een bedrijf dat afhankelijk is 
van klanten, concurrenten, toeleveranciers, werknemers, etc. Met andere woorden: dit bedrijf bestaat 
in een bepaalde omgeving. Om als bedrijf te overleven is het dus noodzakelijk de omgeving in de ga
ten te houden en zonodig actie te ondernemen om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren. Dit is 
de taak van de directie (Keuning e.a. [13] ). Om deze taak uit te kunnen voeren, is de directie bevoegd 
beslissingen te nemen. Dit zijn dan oak vaak lange-termijn beslissingen die van invloed zijn op het 
gehele bedrijf. Zo kan de directie beslissen tot een loonsverhoging om werknemers binnen de deur te 
houden of om de offerteprijs van een project te verlagen om een kans te hebben het project gegund te 
krijgen. 
Een directeur van de Koster Groep heeft weliswaar de leiding over een werkmaatschappij , maar hij 
moet altijd verantwoording afleggen aan de algemeen directeur. Dit betekent, dat de directeur een 
antwoord geeft op de vragen 'Welke taken zijn uitgevoerd?', 'Welke beslissingen zijn daartoe geno
men?', en 'Wat zijn de resultaten daarvan?'. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het middenkader 

Het is mogelijk dat een directeur zoveel tijd kwijt is aan bovenstaande taken, dat hij niet ook nag be
last kan warden met de leiding over uitvoerende taken (Keuning e.a. [13] ). Deze taak kan dan warden 
overgedragen, oftewel gedelegeerd, aan het middenkader en we! aan de functionaris die in het organo
gram direct onder de directeur staat. De mogelijkheid om een taak te delegeren, houdt echter niet in 
dat een directeur niet meer verantwoordelijk is voor die taak. De directeur blijft altijd eindverantwoor
delijk. 

De taak van het middenkader, de bedrijfsleider en de projectleiders, is het leiding geven aan uitvoe
rende werkzaamheden en zorgdragen voor een probleemloos verloop. Om deze taak uit te kunnen 
voeren, mag het middenkader de beslissingen nemen die daartoe van belang zijn. Daartegenover staat, 
dat het middenkader verantwoording schuldig is aan de directeur. 
Nogmaals wordt benadrukt, dat een taak van een directeur, strikt genomen, alleen gedelegeerd kan 
warden aan de functionaris direct onder deze directeur in het organogram. Zo oak legt een bepaalde 
functionaris alleen verantwoording af aan de functionaris direct boven hem in de organisatiestructuur. 
Dit geldt overigens niet alleen voor het afleggen van verantwoording, maar oak voor bijvoorbeeld het 
rapporteren over optredende problemen. Zo warden problemen op de bouw door monteurs gemeld aan 
de projectleider. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van uitvoerende medewerkers 

Het is uiteindelijk de taak van uitvoerende medewerkers uitvoerende werkzaamheden te verrichten. 
Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten, mogen uitvoerende medewerkers daartoe 
bepaalde beslissingen nemen. Zij zijn weer verantwoording schuldig aan de functionaris die boven hen 
staat in het organogram; de projectleider. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van hulpdiensten 

De taak van hulpdiensten, zoals de administratie, is het leveren van speciale diensten aan functionaris
sen in de organisatie (Keuning e.a. [13] ). Een taak van een andere hulpdienst, zoals het magazijn, kan 
zijn het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie. Hulpdiensten verrichten taken, 
opdat de organisatie effectiever en efficienter kan werken. Echter, hulpdiensten nemen een speciale 
positie in binnen de organisatie. De lijn tussen directeur, bedrijfsleider, projectleider en monteur is een 
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rechte lijn. Aan deze lijn wordt een hulpdienst als bet ware vastgeplakt (zie hiervoor de organogram
men in bijlage 7.1-7.4) . Een hulpdienst verleent diensten aan de lijn tussen algemeen directeur en di
recteur, maar kan niets beslissen voor de lijn. Aan de andere kant kan een lijnfunctionaris, die onder de 
hulpdienst staat in de organisatiestructuur, niets beslissen voor een hulpdienst. Alleen de functionaris 
die boven de hulpdienst staat in de organisatiestructuur, kan beslissen voor de hulpdienst. 

Een hulpdienst zou gezien kunnen worden als een klein bedrijfje binnen een bedrijf. Aan bet hoofd 
van een hulpdienst staat een ' hoofd hulpdienst' die taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
heeft en deze weer delegeert naar functionarissen onder hem of haar. Het 'hoofd hulpdienst' is ver
antwoording schuldig aan de lijnfunctionaris die boven deze hulpdienst in de organisatiestructuur 
staat. Bij de Koster Groep zijn bet magazijn en de administratie hulpdiensten die aan de lijn tussen de 
algemeen directeur en de directeuren van de werkmaatschappijen zijn vastgeplakt. Dit betekent, dat 
bet 'hoofd hulpdienst' verantwoording aflegt aan de algemeen directeur en dat de algemeen directeur 
kan beslissen over de hulpdienst. De hulpdienst hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan de 
directeur van een werkmaatschappij en deze directeur kan ook geen beslissingen nemen die de hulp
dienst aangaan. 

7.2 Een delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten be
hoeve van controles 

In deze paragraaf zal uiteengezet worden wie welke taken zal moeten verrichten en wie welke verant
woordelijkheden en bevoegdheden heeft om een controle op de productievoortgang, de inzet van man
uren en bet materiaalverbruik te hebben. In paragraaf 7.2.1 worden de controles op de 
productievoortgang en de inzet van manuren tegelijkertijd behandeld, omdat vrijwel dezelfde taken 
hiervoor uitgevoerd moeten worden. In paragraaf 7.2.2 wordt de controle op bet materiaalverbruik 
besproken. In paragraaf7.2.3 wordt uiteengezet water na afloop van een project zou moeten gebeuren. 
In paragraaf 7.3 wordt besproken hoe bet een en ander ingevoerd kan worden. 

7.2.1 Een controle op de productievoortgang en de inzet van manuren 

In paragraaf 6.2 en 6.3 is uiteengezet hoe een analyse van een project gemaakt kan worden. Uit deze 
analyse volgen controlemogelijkheden voor de productievoortgang en de inzet van manuren (paragraaf 
6.4.1 en 6.4 .2). Deze controlemogelijkheden zijn tot stand gebracht om een beter toezicht te hebben op 
de uitvoering van een project. Dit behoort tot de taken van bet middenkader. Werkzaamheden van de 
bedrijfsleider of projectleider zijn dus het maken van een projectanalyse en het tot stand brengen van 
de controlemogelijkheden. 

De chefmonteur van een project heeft als taak de bewerkingen uit te voeren, die moeten leiden tot 
voltooiing van bet project. Hij moet hiervoor verantwoording afleggen aan de projectleider. Deze ver
antwoording legt hij af door wekelijks bet formulier met de urenverantwoording en de productiever
antwoording in te vullen. Deze uren- en productieverantwoording worden 's maandags verwerkt op de 
administratie. Dit is dus een dienstverlening van de administratie aan de projectleider. Op deze manier 
kan de projectleider zich bezighouden met de uitvoering van een project en behoeft hij zich niet druk 
te maken over de registratie en administratie van gegevens. 

De projectleider krijgt van de administratie de informatie aan de hand waarvan hij direct kan zien of de 
productievoortgang en de inzet van manuren volgens planning verloopt. Wordt nu duidelijk, dat bij
voorbeeld de productie achterligt op schema, dan wordt de chefmonteur naar mogelijke oorzaken ge
vraagd. De chefmonteur legt dan persoonlijk verantwoording af over de gang van zaken. Nu kan 
blijken, dat de planning verkeerd is opgesteld of dat er iets fout is gegaan in de uitvoering van bet 
project. Samen met de chefmonteur overlegt de projectleider dan over de wijze waarop de achterstand 
ingelopen kan worden. 
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De projectleider legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de functionaris boven hem in het orga
nogram. Voor KET is dit de bedrijfsleider, voor KIT is dit de directeur. Dit gebeurt niet wekelijks, 
omdat de directeur dan weer teveel belast wordt met de uitvoering van projecten. De directeur van 
KET heeft aangegeven, dat dit maandelijks zou moeten gebeuren. De projectleider vertelt welke taken 
uitgevoerd zijn, welke beslissingen daarvoor genomen zijn en wat de resultaten daarvan zijn. De be
drijfsleider van KET legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de directeur van KET. 

7.2.2 Een controle op het verbruik van materiaal 

In hoofdstuk 5 zijn procedures beschreven waarmee een goede registratie van het materiaalverbruik 
verkregen zou moeten worden. In paragraaf 6.4.3 is besproken hoe een controle op het verbruik van 
materiaal tot stand gebracht kan worden. Er is reeds gezegd, dat het middenkader de taak heeft toe
zicht te houden op de uitvoering van een project. Een van de werkzaamheden is dus regelmatig een 
controle te houden op het geplande en daadwerkelijke verbruik van materiaal. 

Mocht nu blijken, dat het daadwerkelijke verbruik van materiaal hoger ligt dan het geplande verbruik, 
dan moet de chefmonteur persoonlijk verantwoording komen afleggen. Misschien is er dan een fout in 
de planning gemaakt of er is iets fout gegaan in de uitvoering. In het laatste geval kan er gezamenlijk 
naar een oplossing gezocht worden. 

De projectleider geeft maandelijks aan de persoon boven hem door wat de stand van zaken is met be
trekking tot het verbruik van het materiaal. Dit kan tegelijkertijd met de verantwoording over de pro
ductievoortgang en de inzet van manuren gebeuren. 

7.2.3 Na afloop van een project 

Het beste moment om te leren van fouten die gemaakt zijn, is na afloop van een project. Immers, dan 
kan het gehele project overzien worden en is het mogelijk met alle betrokkenen overleg te voeren over 
de zaken die fout gegaan zijn. Na afloop van een project zou dan ook een evaluatie plaats moeten vin
den met betrekking tot het verloop van het project. Bij deze evaluatie zouden dan de directeur, de be
drijfsleider, de projectleider en de chefmonteur aanwezig moeten zijn. Tijdens deze evaluatie wordt 
gesproken over de zaken die fout zijn gegaan en hoe deze fouten in de toekomst vermeden kunnen 
worden. Ook wordt er gesproken over de zaken die goed zijn gegaan en die in de toekomst ook zeker 
behouden zouden moeten blijven. 
De punten die tijdens een dergelijke evaluatie aan bod zouden moeten komen zijn de volgende: 1) de 
productievoortgang, 2) de kosten van een project; de kosten van de inzet van manuren en materiaal en 
3) de kwaliteit van een project, zoals die door de instantie die het waarborgcertificaat uitgeeft, is vast
gelegd. Dit zijn tevens de punten die genoemd zijn in paragraaf 3.3.2 en die gezien worden als belang
rijke te beheersen factoren. 

7.3 De invoering van controles op de uitvoering van een project 

Zoals gezegd in paragraaf 2.4, is er gekozen voor een projectmatige, expertaanpak/ procesbegeleiding 
met een planmatige invoering in verschillende fasen. Het projectmatige karakter van het onderzoek is 
terug te vinden in de opzet van de hoof dstukken van dit rapport. In paragraaf 5. 6 is ingegaan op de 
expertaanpak/ procesbegeleiding, de wijze waarop de bruikbaarheid van het ontwerp is getoetst en de 
wijze waarop een en ander is overgedragen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de planmatige, fase
gewijze invoering van de controles op de uitvoering van projecten. 

In de hoofdstukken 6 en 7 is beschreven hoe door middel van een planning een controle op de uitvoe
ring van een project gerealiseerd kan worden en welke taken daartoe uitgevoerd moeten worden. De 
vraag die nu nog onbeantwoord is, is hoe het een en ander fasegewijs ingevoerd kan worden. Tijdens 
het afstudeeronderzoek is voor een project van KET reeds een controle op de manureninzet ingevoerd. 
Na de invoering van fase l van de procedures voor een goede registratie van het materiaalverbruik kan 
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dit uitgebreid worden naar alle projecten van KET. Voor KIT zou dan begonnen kunnen worden met 
een project. In een later stadium kan <lit uitgebreid worden naar alle projecten. De doorlooptijden van 
projecten van KBT zijn doorgaans zo kort, <lat een controle op de manureninzet tijdens het project 
geen zin heeft. 
Op het moment, dat de controle op de inzet van manuren met betrekking tot alle projecten naar wens 
verloopt, kan een controle op de productievoortgang worden ingevoerd. Wederom gebeurt dit eerst 
voor een project, waama <lit uitgebreid kan worden naar meerdere projecten. De streefdaturn waarop 
beide fasen gerealiseerd zouden moeten zijn is 1 januari 2000. 1 Januari 2000 is eveneens de streefda
tum waarop de eerste fase van de invoering van een goede registratie van het materiaalverbruik afge
rond zou moeten zijn. Dit betekent, <lat vanaf 1 januari 2000 een begin kan worden gemaakt met een 
controle op het verbruik van materiaal tijdens het project. Het is belangrijk, dat er sprake is van een 
goede registratie van het materiaalverbruik alvorens er een controle op het verbruik van het materiaal 
plaatsvindt. Dit is belangrijk, omdat anders het gevaar bestaat dat er onterechte corrigerende maatre
gelen worden genomen om het materiaalverbruik te beheersen. Een mogelijk gevolg is dan, dat het 
vertrouwen in zowel de registratie van het materiaalverbruik als de controle hierop afueernt en hiermee 
een succesvolle invoering in gevaar brengt. 
Het is niet rnogelijk een streefdatum te geven voor een goede invoering van de controle op het materi
aalverbruik. Dit kan niet, omdat nu nog niet bekend is welke projecten er volgend jaar uitgevoerd zul
len worden, waarvoor een regelmatige controle van het materiaalverbruik nuttig is . (Ter herinnering: 
daar een controle op het materiaalverbruik de nodige inspanning vereist, is het niet voor alle projecten 
nuttig regelmatig een controle te hebben, zie hiervoor ook paragraaf 6.4.3.) 

Jnvoering van een controle op de inzet van manuren bij KET 

Bij KET is een begin gemaakt met de invoering van een controle op de inzet van manuren op een wo
ningbouwproj ect van 119 woningen. De monteurs zijn vooraf betrokken bij deze invoering en zijn op 
de hoogte gesteld van het doe! van deze controle. Een belangrijk resultaat dat geboekt is tijdens dit 
project is, dat een fout (veroorzaakt door de hoofdaannemer) direct tot uiting is gekomen in de con
trole op de manureninzet. Als corrigerende actie zijn de kosten van deze fout doorberekend aan de 
hoofdaannemer. In het algemeen bleek dat de inzet van het aantal manuren al snel de begroting over
schreed (zie bijlage 6.3), waarmee het belang van een goede controle op de uitvoering van een project 
nogmaals is benadrukt. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Conclusie 1: 

Snel na aanvang van het afstudeeronderzoek werd duidelijk, dater sprake is van een onvolledige regi
stratie van het materiaalverbruik. Deze onvolledige registratie heeft tot gevolg, dat: 

• De nacalculatie naar project onzuiver is; 
• De bepaling van het onderhanden werk onzuiver is; 
• De nacalculatie naar werkmaatschappij onzuiver is; 
• Voorraadbeheersing niet mogelijk is; 
• Leverancierselectie niet mogelijk is . 

Men zou dit ook op een andere manier kunnen formuleren. Binnen de Koster Groep ontbreken belang
rijke informatiestromen. Door het ontbreken van deze informatiestromen is het niet mogelijk na afloop 
van een project vast te stellen of men wel of niet een goede prestatie heeft geleverd ( onzuivere nacal
culatie naar project en naar werkmaatschappij) en evenmin is het mogelijk om bepaalde taken uit te 
voeren (voorraadbeheersing, leverancierselectie, beheersing hoeveelheid onderhanden werk). 

Conclusie 2: 

Er is ook gekeken naar de werkwijze tijdens de uitvoering van een project. Hieruit kwam het volgende 
naar voren: als gevolg van onvolledige planningsactiviteiten is er tijdens de uitvoering van een project: 

• Geen systematische controle op de productievoortgang; 
• Geen systematische controle op de kosten van het materiaalverbruik; 
• Geen systematische controle op de kosten van de manureninzet. 

Of anders geformuleerd: Het is niet mogelijk tijdens de uitvoering van een project vast te stellen welke 
prestatie wordt geleverd. 

Conclusie 3: 

Bovenbeschreven situatie heeft kunnen ontstaan, door het ontbreken van een organisatiestructuur 
waarin duidelijk taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedelegeerd. Dientengevolge 
voelt niemand in de organisatie zich verantwoordelijk voor bovenstaande problemen. 

In dit rapport zijn de volgende mogelijke oplossingen behandeld. 

Ad conclusie 1: 

Om tot een goede registratie van het materiaalverbruik te komen, zijn vier informatiestromen onder
scheiden. Vervolgens zijn procedures opgesteld, die deze informatiestromen daadwerkelijk vorm 
moeten geven. 

Ad conclusie 2: 

Er is een ontwerp van een projectplanning gemaakt, waarmee een systematische controle op de uitvoe
ring van een project gerealiseerd kan worden. Een projectplanning wordt gemaakt door eerst een ana
lyse van het te realiseren werk uit te voeren om de daaruit voortkomende informatie te gebruiken voor 
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het maken van de daadwerkelijke planning. Tijdens de uitvoering van het werk kan er vervolgens re
gelmatig een vergelijking gemaakt warden tussen hetgeen gerealiseerd is en hetgeen gerealiseerd zou 
moeten zijn volgens de planning. Indien nodig kunnen dan corrigerende maatregelen genomen war
den. 

Ad conclusie 3: 

Door twee studentes Personeel & Arbeid van de Hogeschool van Utrecht is een nieuwe organisatie
structuur vastgelegd. In <lit rapport is vervolgens aangegeven wat de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de werknemers in het algemeen zijn en welke taken uitgevoerd moeten worden om 
daadwerkelijk een controle op de uitvoering van projecten te realiseren. 

8.2 Aanbevelingen 

In de voorgaande paragraaf is aangegeven <lat het noodzakelijk is om bepaalde informatiestromen bin
nen een bedrijf te hebben. Die informatiestromen kunnen echter ook op een geheel andere wijze ge
bruikt warden. Deze informatie geeft namelijk de prestatie van (een groep) monteurs weer en is 
daarmee dus een prestatiemeetsysteem. Deze prestaties kunnen teruggekoppeld warden naar de mon
teurs. Zo krijgen de monteurs inzicht in hun prestaties. Deze prestaties kunnen weer gekoppeld warden 
aan een beloningsysteem of een ander systeem om de motivatie te verhogen. Een dergelijk systeem 
kan ertoe leiden, <lat de motivatie en daarmee de prestaties van monteurs toeneemt. 

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de wijze waarop informatie aan de organisatie ter be
schikking zou moeten komen. Deze informatie zou snel beschikbaar moeten zijn en eenvoudig om te 
raadplegen. Een goed gebruik van het informatiesysteem ' Syntess' kan hierbij een belangrijke rol 
spelen. Hoe informatie door middel van een informatiesysteem ter beschikking zou kunnen komen, 
zou onderdeel kunnen zijn van een grotere studie. Deze studie zou zich moeten richten op de wijze 
waarop door middel van een informatiesysteem de bedrijfsvoering effectiever en efficienter kan 
plaatsvinden. 
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Bijlage 4.1 Winst en verlies van gereed gemelde projecten van KET 

Projectnr. Kosten Tot. gefactureerd Winst Winst/ Tot. gefactureerd Kosten/ Tot. Gefactureerd Projectnr. Kosten Tot. gcfactureerd Winst Winst/ Tot. gefacturcerd Kosten/ Tot. Gefactureerd 
1 7073E 23549 23550 0,00 1,00 7001E 59 0 -59 #DEEL/0! #DEEL/0! 
2 7049E 8994 8995 0,00 1,00 7010E 552 0 -552,07 #DEEL/0! #DEEL/0! 
3 8001E 5155 5276 121 0,02 0,98 7096E 5042 0 -5042 #DEEL/0! #DEEL/QI 
4 7045E 13690 14105 415 0,Q3 0,97 711 6E 598 0 -598 #DEEL/0! #DEEL/0! 
5 7010-06E 7172 7425 253 0,03 0,97 8019E 904 0 -904 #DEEL/0! #DEEL/0! 
6 7027E 8475 9000 525 0,06 0,94 8027E 2427 0 -2427 #DEEL/0! #DEEL/QI 

7 7011E 204960 221771 16811 0,08 0,92 7032E 3666 3625 -41 -0,01 1,01 

8 7065E 5127 5579 453 0,08 0,92 7007E 73983 72037 -1946 -O,Q3 1,03 
9 7068E 24755 27021 2266 0,08 0,92 7020-05E 5719 5560 -159 -0,03 1,03 

10 83P050 11413 12710 1297 0,10 0,90 7009E 20578 19927 -652 -0,03 1,03 
11 7099E 6031 6745 714 0,11 0,89 7054E 19967 18998 -969 -0,05 1,05 
12 8010E 81996 93513 115 I 71 Eerste kwartiel 0,121 0,88 8016E 5163 4892 -271 -0,06 1,06 
13 8026-0IE 9452 10837 1385 0,13 0,87 7012E 77600 72714 -48851 Eerste kwartiel -0,071 1,07 
14 7051E 30325 35574 5249 0,15 0,85 8015E 6539 6122 -417 -0,Q? 1,07 
15 81E064 8965 10628 1663 0,16 0,84 7063E 31872 29736 -21 35 -0,07 1,07 
16 7117E 4224 5010 786 0, 16 0,84 7012-18E 3528 3270 -258 -0,08 1,08 
17 7066E 19798 23529 3731 0,16 0,84 7010-07E 10470 9633 -837 -0,09 1,09 
18 8028E 43872 52933 9061 0,17 0,83 7098E 4810 4385 -425 -0,10 1,10 
19 7010-05E 6321 7741 1420 0,18 0,82 7012-l?E 46757 42023 -4734 -0,11 1,11 
20 8009E 10131 12790 2659 0,21 0,79 7020-06E 5272 4697 -575 -0,12 1,12 
21 7038E 10556 13370 2814 0,21 0,79 7052E 19473 17133 -2340 -0,14 1,14 
22 7104E 20364 25840 5476 0,21 0,79 7028E 15881 13945 -1936 -0,14 1,14 
23 7104E 20364 25840 5476 0,21 0,79 7076E 219326 189021 -30305 -0,16 1,16 
24 88P047 6308 8451 2143 0,25 0,75 7012-19E 4665 3974 -691 -0,17 1,17 
25 7039E 5748 7803 20551 Mediaan 0,261 0,74 7047E 40137 33625 -65121 Mediaan -0,191 1,19 
26 7120E 4625 6355 1730 0,27 0,73 7010-04E 11350 9470 -1880 -0,20 1,20 
27 7120E 4625 6355 1730 0,27 0,73 81E102 6592 5500 -1092 -0,20 1,20 
28 7100E 16688 23000 6312 0,27 0,73 7012-04E 38085 31358 -6727 -0,21 1,21 
29 7100E 16688 23000 6312 0,27 0,73 7077E 126993 104185 -22808 -0,22 1,22 
30 7010-03E 5879 8215 2336 0,28 0,72 7012-12E 29 192 23585 -5607 -0,24 1,24 
31 89P051 11961 16950 4989 0,29 0,71 7029E 74516 59407 -15108 -0,25 1,25 
32 7093E 92265 138000 45735 0,33 0,67 7012-llE 11464 9080 -2384 -0,26 1,26 
33 7103E 2340 3545 1205 0,34 0,66 7124E 18715 14600 -4115 -0,28 1,28 
34 7103E 2340 3545 1205 0,34 0,66 7012-0?E 63676 49404 -14273 -0,29 1,29 
35 7101E 7440 11720 4280 0,37 0,63 7012-l0E 12490 9540 -2950 -0,31 1,31 
36 7101E 7440 11720 4280 I Derde kwartiel 0,371 0,63 7012-13E 2560 1900 -660 -0,35 1,35 
37 8005E 2639 4230 1591 0,38 0,62 7012-15E 44303 32649 -116551 Derde kwartiel -0,361 1,36 
38 7071E 728 1190 462 0,39 0,61 7012-16E 41422 30042 -11380 -0,38 1,38 
39 7108E 3075 5067 1992 0,39 0,61 7008E 103782 74164 -29618 -0,40 1,40 
40 7108E 3075 5067 1992 0,39 0,61 8026-02E 90118 64133 -25985 -0,41 1,41 
41 7097E 7808 13060 5252 0,40 0,60 7048E 15473 11000 -4473 -0,41 1,41 
42 7079E 29286 50908 21621 0,42 0,58 7037E 10910 7614 -3296 -0,43 1,43 
43 7083E 7003 12998 5995 0,46 0,54 7062E 233408 157588 -75819 -0,48 1,48 
44 7083E 7003 12998 5995 0,46 0,54 7041E 12341 8255 -4086 -0,50 1,50 
45 7126E 4842 9450 4608 0,49 0,51 7030E 31893 21287 -10606 -0,50 1,50 
46 7025E 1060 2177 1117 0,51 0,49 7012-09E 2163 1350 -813 -0,60 1,60 
47 83E055 559 1260 701 0,56 0,44 7012-14E 40712 24296 -16417 -0,68 1,68 
48 SOOSE 0 4650 4650 1,00 0,00 701 2-08E 2439 1425 -1014 -0,71 1,71 
49 8033E 13331 71 60 -6171 -0,86 1,86 
50 1051495 214383 7125E 5167 2417 -2751 -1,14 2,14 

1316723 -351358 
IGewogen e:em. 0,20 0,26 Gemiddelde winst/ eroject I Gewogen e:em. -0,27 -0,28 IGemiddelde winst/ 

Project 



Bijlage 4.2 Winst en verlies van gereed gemelde projecten van KIT 

Projectnr. Kosten Tot. gefactureerd Winst Winst/ Tot. Gefact. Kosten/ Tot. Gefact. Projectnr. Kosten Tot.gefact. Winst Winst/ Tot. Gefact. Kosten/ Tot. Gefact. 

83P090 10014 32500 22486 0,69 0,31 8035L 4930 3622 -1308 -0,36 1,36 
82L091 3907 14470 10563 0,73 o;n 6020L 1054 0 1054 #DEEL/0! #DEEL/0! 
82L082 13279 42121 28842 0,68 0,32 
82L071 5037 24681 19644 0,80 0,20 -0,36 1,36 
8027L 7438 14120 6682 0,47 0,53 -0,18 0,68 
8016L 6817 13781 6964 0,51 0,49 
8008L 0 2440 2440 1,00 0,00 
8005L 0 11521 11521 1,00 0,00 
8001L 9676 22734 13058 0,57 0,43 
7120L 1793 14380 12588 0,88 0,12 
7119L 367 1935 1568 0,81 0,19 
7081L 693 2870 2177 0,76 0,24 
7020-06L 3309 14685 11376 0,77 0,23 
7020-05L 3319 14600 11281 0,77 0,23 
7010-07L 6407 24394 17987 0,74 0,26 

11 ,18 3,82 
I Gem. winst/ eroj. 0,751 0,25 
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Bijlage 4.3 De in 1998 niet doorgeboekte facturen van KBT 

Maand Tot.gefactureerd Doorgeboekt naar project Niet doorgeboekt naar project 

1 31861 9085 0,29 
2 13893 8807 0,63 
3 23774 18900 0,79 
4 45737 29800 23774 0,52 
5 37990 28037 15937 0,42 
6 84410 15920 0,19 
7 65401 10744 0,16 
8 23101 9508 0,41 
9 48989 32453 23774 0,49 

10 72933 27884 0,38 
11 43782 17612 0,40 
12 47617 11495 0,24 

539487 193439 

INiet doorgeboekt (%) 0,3585611 
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Bijlage 4.4 Materiaal- en uurloonkosten in vergelijking tot bet begrote orderbedrag van projecten van KET 

Projectnr. Inkoo1mriis materiaal Inkoo1111riis materiaal + tijd (lnkoo1111rijs materiaa MateriaaV Omzet 
83Al006 2324 10096 10838 11712 0,21 0,20 
82Al001 3118 15776 16935 18300 0,18 0,17 
83A999 17218 48544 52111 56312 0,33 0,31 
81A982 8076 22185 23815 25735 0,34 0,31 
83A990 2716 10859 11656 125% 0,23 0,22 
81A988 1492 5698 6117 6610 0,24 0,23 
83A961 16745 33182 35620 38491 0,47 0,44 
83A913 48952 149454 160433 173367 0,31 0,28 
83A873 645 1536 1648 1781 0,39 0,36 
82A833 457% 105748 113516 122668 0,40 0,37 
O814E 19726 47117 50579 54656 0,39 0,36 
81 A850 6254 17255 18522 20015 0,34 0,31 
83A901 2000 7501 8052 8701 0,25 0,23 
83A874 73987 115199 123662 133631 0,60 0,55 
82A841 35070 81936 87955 95045 0,40 0,37 

Gemiddeld 48097 51975 0,339 0,31 

Projectnr. Inkoo1111rijs materiaal Inkoo1111rijs materiaal + tijd (lnkoo1111rijs materiaa Materiaal/ Omzet 
81A890 2242 6183 6637 7172 0,34 0,31 
83A858 11587 21744 23341 25222 0,50 0,46 
89A837 88726 169801 182275 1%970 0,49 0,45 
O796E 71240 114731 123159 133088 0,58 0,54 
83A934 28367 44303 47557 51391 0,60 0,55 
81A980 60194 72739 78083 84378 0,77 0,71 
83A955 32200 57537 61764 66743 0,52 0,48 
83A934 28367 44303 47557 51391 0,60 0,55 
83A925 30222 50055 53732 58063 0,56 0,52 
81A921 18065 27605 2%33 32022 0,61 0,56 
81A902 13373 23297 25009 27025 0,53 0,49 
83A868 9797 15610 16757 18108 0,58 0,54 
O821E 128154 173551 186300 201319 0,69 0,64 
O799E 12463 24295 26080 28183 0,48 0,44 
O792E 23129 32793 35202 38040 0,66 0,61 

62872 67941 0,57 0,52 

48097 0,339 
62872 0,57 

%Materiaal 0,42897 
%Uurloon 0,57103 110%9 0,46987 

51975 0,31 
67941 0,52 

11 99 16! 0,42897! 
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Bijlage 4.5 Urenoverschrijdingen van willekeurig gekozen projecten van KET 

Be![oting Gerealiseerd # Uren tbv. meerwerk 
Projectnr./ O!Tertenr. Inkooe Verkooe #uren fl./uur Orderbedrag Meerwerk #uren 60% 
7057FJ O575E 73190 110793 487 60 56500 24085 804 241 
7067E/ O552-2E 131268 192242 1551 55 150000 39020 3399 426 
7077FJ O628E 64935 94705 772 55 74000 30185 2016 329 
8015E/0649E 3657 5368 37 55 4500 1622 88 18 
7062FJ 0548EV 129605 177352 1328 60 145000 12588 2800 126 
8016FJ 0744E 2611 4032 29 55 3822 1070 69 12 
7029FJ 0532E 53211 74980 656 50 47550 11857 1093,25 142 
7093FJ O7093E 68252 99229 763 55 82000 14000 1281 153 
7073E/ O534E 18692 25270 231 45 19000 4550 243 61 
6046FJ 0361 E 28019 38621 288 58 28175 35026 709 362 
6013FJ O276E 3891 5576 39 58 5500 1105 113 11 
6061FJ 6061 15219 20701 114 58 11250 21310 381 220 
6004FJO268 4284 6056 46 58 3650 0 56 0 
6045FJO733 12990 20426 80 55 13500 330 192 4 

# begrote uren #gerealiseerde uren Overschri j dingsfactor 
7057FJ O575E 728 804 1,10 
7067FJ O552-2E 1977 3399 1,72 
7077E/ 0628E 1101 2016 1,83 
8015E/0649E 55 88 1,60 
7062FJ O548EV 1454 2800 1,93 
8016E/ 0744E 41 69 1,70 
7029E/ O532E 798 1093 1,37 
7093E/ 07093E 916 1281 1,40 
7073FJ O534E 292 243 0,83 
6046E/ 0361 E 650 709 1,09 
6013FJ O276E 50 113 2,24 
6061 E/ 6061 334 381 1,14 
6004FJO268 46 56 1,22 
6045E/O733 84 192 2,30 

8526 13244 

IGewogen gem. 1,55 1,53 Gemiddelde 
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Bijlage 4.6 Urenoverschrijdingen van willekeurig gekozen projecten van KBT 

Projectnr. Begroting Gerealiseerd Overschrijdingsfactor 
Begroot #uren Orderbedrag #uren meerwerk #uren 

7004B 29343 (28547) 111 28450 43 ,5 199 1,28 
7017B 28528 (28496) 62 23370 0 102 1,64 
7020B 6686 (6601) 8 6695 2,5 105,5-x 1,60 
7020-2B 17573 55 17575 Ox 1,60 
7020-3B \ \ \ \ 19 \ 
7020-4B 9555 48 9585 0 97 2,01 
7020-5B 14056 114 14050 0 187 1,63 
7020-6B \ \ \ \ 141 \ 
7020-7B 14468 27 12880 0 152 5,67 
7020-8B 1713 8 1710 0 21 2,64 
7020-9B 3890 25 3890 0 84 3,33 
7020-10B 3806 28 3850 0 14 0,49 
7020-11B 14549 (13823) 89 14640 0 99 1, 11 
7020-12B 3652 14 3720 0 11 0,76 
7020-13B 21368 143 21550 0 270 1,89 
7069B 33082 91 34150 0 162 1,77 
7082B 51447 148 51200 0 201 1,36 
87B054 ? 466 88680 166 1523 2,41 

1438 212 3385 Gemiddelde 1,95 
Gewo en gem. 2,05 

972 46 1862 

Gewogen gem. 1,83 
zonder 87B054 
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Bijlage 5.1 Formulierbehandelingschema voor voorraadmaterialen 

Werknemer Bewerkingen Bestelbon Kopie I Kopie II Materialen Pakbon Factuur Kopie Uitgifte- Kopie uit-

M 
M 
M-P 

p 
p 
p 

De aanschaf van voorraadmaterialen 
Maken en tekenen bestelbon 
Tijdelijk opbergen kopie II bestelbon 
Origineel + kopie I naar projectbureau 

Origineel controleren met kantoorvoorraadadm. 
Origineel tekenen, faxen en naar administratie 
Kopie I word! opgeborgen 

De ontvangst van voorraadmaterialen 
M In ontvangst nemen materialen 
M Controle materialen met pakbon en tekenen pakbon 
M Materialen tijdelijk opbergen 
M Controle pakbon met kopic II bcstelbon en paraferen kopie 

M Definitief opbergen kopie II bestelbon 
M-A Pakbon naar administratie 

A Controle kopie I bestelbon met pakbon en paraferen kopie I 

A Controle pakbon met factuur en paraferen pakbon 
A Bedrijfsadministratie: 
A Onvolkomenheden in leveringen registreren 
A Factuur doorboeken naar werkmaatschappij 
A Binnenkomst malerialen bijboeken op voorraad 

factuur bon giftebon 
o--x--x 
I I H 
X X 

I ~ 
X 

X 
v--
H I 

V = 
B I 

X 

I 
V 

v-

A Bevestigen kopic I bestclbon aan factuur 
Bevestigen pakbon aan factuur 

0---------+---4---X 
A 
A-P 
p 

P-A 
A 
A 
A-D 
D 
D-A 
A 

A 

p 

P-MO 
MO 
M 
MO 
M 
M 
A 
A 

.A 

Legenda 

Kopie factuur naar projectbureau 
Controleren kopie factuur en paraferen 
Kopie factuur naar administratie 
Kopie factuur bevestigen aan factuur 
Tekenen factuur en betaalbaar stellen 
Bctaalbaargestelde factuur naar hoofddirecteur 
Tekenen en betalen factuur 
Betaalde factuur naar administratie 
Afhandelenfinanciele administratie ahv. fac
hmr en andere documenten 
Tekenen en definitief opbergen factuur 

De uitgifte van voorraadmaterialen 
Maken en tekenen uitgiftebon 
Uitgiftebon overhandigen aan monteur 
Uitgiftebon overhandigen aan magazijnbeheerder 
In ontvangst nemen uitgiftebon en verstrekken materialen 

Controleren materialen met uitgiftebon en tekenen uitgiftebon 

Origineel uitgiftebon naar administratie 
Definitief opbergen kopie I uitgiftebon 

Uitgifle boeken naar project ahv. uitgiflebon 

Uitgifle afboeken op voorraad ahv.uitgiflebon 

Definitief opbergen origineel uitgiftebon 

X = Het object ondergaat de beschreven behandeling. 
0 = Het object wordt gebruikt bij een handeling, gericht op een ander object. 
' = ' = Het object wordt gebruikt bij controlehandelingen. 
V = Het object word! gecontroleerd. 
H (Halt) = Het object word! tijdelijk opgeborgen ofwacht op verdere behandeling. 
B (Bestand) = Het object wordt definitief opgeslagen. 
S (Slot) = Het object verlaat het proces. 
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o-x-x 

I 
X 
X 
X 

X-0 
X 
X 
X 
X 

I 
B 

o--x 
X 

X-----------
V------------

X 
0 

X 

B 

A = Administratie (registrerende functie) 
D = Hoofddirecteur (beschikkende functie) 
P = Projectleider/ bureau (beschikkende functie) 
M = Magazijnbeheerder (bewarende functie) 
MO= Monteur (bewarende functie) 

B 



Bijlage 5.2 Formulierbehandelingschema voor projectmaterialen die in ontvangst worden genomen in het 
magazijn 

Werknemer Bewerkingen Bestelbon Kopie I Kopie Il Materialen Pakbon Uitgifte- Kopie uit- Factuur Kopie 

De aanschafvan projectmaterialen 
P Maken en tekenen bestelbon 
P Origineel faxen en naar de administratie 
P-A Kopie I wordt opgeborgen 
P-M Kopie Il naar magazijnbeheerder 

M 
M 
M 
M 
M-A 
M 

p 

P-MO 
MO 
M 
MO 
M 
M 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 

De ontvangst van projectmaterialen 
In ontvangst nemen materialen 
Controle materialen met pakbon en tekenen pakbon 
Materialen tijdelijk opbergen 
Controlc pakbon met kopic II bestelbon en parafcrcn kopie 
Pakbon naar de administratie 
Definitief opbergen kopie Il bestelbon 

De uitglfte van projectmaterialen 
Maken en tekenen uitgiftebon 
Uitgiftebon overhandigen aan monteur 
Uitgiftebon overhandigen aan magazijnbeheerder 
In ontvangst nemen uitgiftebon en verstrekken materialen 
Controleren materialen met uitgiftebon en tekenen uitgiftebon 

Origineel uitgiftebon naar administratie 
Definitief opbergen kopie I uitgiftebon 

Opbergen origineel uitgiftebon 
Controle kopie I bestelbon met pakbon en parafcrcn kopie I 
Controle pakbon met factuur en paraferen pakbon 
Uitvoeren bedrijfsadministratie: 

Onvolkomenheden in leveringen registreren 
Factuur doorboeken naar project 

o--x--x 

L B I 
X 

V 

X 
v--
H I 

X 

X 
V 

V 

bon giftebon factuur 

o--x 
X 
X 
0 

X 

I B 

B 

A 

Faclllur doorboeken naar werkmaatschappij 
Bevestigen kopie I bestelbon aan factuur 0------------+---------x 

A 

A·P 
p 

P-A 
A 
A 
A·D 
D 
D-A 
A 

A 

Bevestigen pakbon aan factuur 
Kopie factuur naar projectbureau 
Controleren kopie factuur en paraferen 
Kopie factuur naar administratie 
Kopie factuur bevestigen aan factuur 
Tekenen factuur en betaalbaar stellen 
Betaalbaar gestelde factuur naar hoofddirecteur 
Tekenen en betalen factuur 
Betaalde factuur naar administratie 
Ajhandelen .financule administratie ahv. fac-
tuur en andere documenten 
Tekenen en definitief opbergen factuur 

Legenda 
X = Het object ondergaat de beschreven behandeling. 
0 = Het object wordt gebruikt bij een handeling, gericht op een ander object. 
' = ' = Het object wordt gebruikt bij controlehandelingen. 
V = Het object wordt gecontroleerd. 
H (Halt) = Het object wordt tijdelijk opgeborgen of wacht op verdere behandeling. 
B (Bestand) = Het object wordt definitief opgeslagen. 
S (Slot) = Het object verlaat het proces. 
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0---------X-- X 
X 
X I X 

x- 0 

A = Administratie (registrerende functie) 
D = Hoofddirecteur (beschikkendc functie) 

X 
X 
X 
X 

I 
B 

P = Projectleider/ bureau (beschikkende functie) 
M = Magazijnbeheerder (bewarende functie) 
MO = Monteur (bewarende functie) 



Bijlage 5.3 Formulierbehandelingschema voor projectmaterialen die in ontvangst worden genomen op het project 

Werknemer Bewerkingen Bestelbon Kopie I Materialen Pakbon Factuur Kopie 

De aanschaf van projectmaterialen 
P Maken en tekenen bestelbon 
P Origineel faxen en naar administratie 
P-A Kopie I wordt opgeborgen 

MO 
MO 
MO-P 
p 
p 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

De ontvangst van projectmaterialen 
In ontvangst nemen materialen 
Controle materialen met pakbon en tekenen pakbon 
Pakbon naar projectbureau 
Controle pakbon met kopie I bestelbon 
Pakbon naar administratie 

Controle kopie I bestelbon met pakbon en paraferen kopie I 

Controle pakbon met factuur en paraferen pakbon 
Uitvoeren bedrijfsadministratie: 

Onvolkomenheden in leveringen registreren 
Factuur doorboeken naar project 

Factuur doorboeken naar werkmaatschappij 
Uitvoeren financiele administratie 

Crediteurenadministratie etc. 

factuur 
o--x 
I B 
X 

X 
v--= 

X 
V 

X 

I 
V 

v--= 

A Bevestigen kopie I bestelbon aan factuur 
Bevestigen pakbon aan factuur 

0------------x 
A 
A-P 
p 

P-A 
A 
A 
A-D 
D 
D-A 
A 

A 

Kopie factuur naar projectbureau 
Controleren kopie factuur en paraferen 
Kopie factuur naar administratie 
Kopie factuur bevestigen aan factuur 
Tekenen factuur en betaalbaar stellen 
Betaalbaar gestelde factuur naar hoofddirecteur 
Tekenen en betalen factuur 
Betaalde factuur naar administratie 
Ajhandelen financiele administratie ahv. fac
tuur en andere documenten 
Tekenen en definitiefopbergen factuur 

Legenda 
X = Het object ondergaat de beschreven behandeling. 
0 = Het object wordt gebruikt bij een handeling, gericht op een ander object. 
' = ' = Het object wordt gebruikt bij controlehandelingen. 
V = Het object wordt gecontroleerd. 
H (Halt) = Het object wordt tijdelijk opgeborgen ofwacht op verdere behandeling. 
B (Bestand) = Het object word! definitief opgeslagen. 
S (Slot)= Het object verlaat het proces. 

0--X--X 
X 
X 
X 

x-- 0 
X 
X 
X 
X 

I 
B 

A= Administratie (registrerende functie) 
D = Hoofddirecteur (beschikkende functie) 
P = Projectleider/ bureau (beschikkende functie) 
M = Magazijnbeheerder (bewarende functie) 
MO = Monteur (bewarende functie) 
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Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 1 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13: 16 

NB: Hieronder wordt gesproken over bestelbonnen, uitgiftebonnen en materiaalstaten en 
kopieen van deze bonnen en staten die van de ene persoon naar de andere persoon zouden 
moeten gaan. Hierbij wordt benadrukt, dat het niet nodig is deze bonnen te gebruiken als ge
bruik gemaakt wordt van 'Syntess' . Het gaat erom, dat bepaalde informatie van de ene per
soon naar de andere persoon gaat. Of dit nu middels bonnen en kopieen gebeurt of middels 
'Syntess' is daarbij niet van belang. 

Voorraadmaterialen 

De aanschaf van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Merkt op, dat er materialen besteld moeten worden. 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Fa"'-1 de bestelbon naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
Bergt de eerste kopie tijdelijk op . 

De ontvangst van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op . 
Controleert de pakbon met de kopie van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt de kopie van de bestelbon op en brengt de pakbon naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau. 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur . 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 

Paragraaf 5.2 1/5 



Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 1 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13 : 16 

De uitgifte van voorraadmaterialen 

De monteur: 
Laat tijdig aan de magazijnbeheerder weten, dat hij materialen nodig heeft. 

De magazijnbeheerder: 
Verstrekt materialen. 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Boekt de uitgifte naar project. 
Bergt de uitgiftebon op 

Paragraaf 5.2 2/5 



Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 1 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13 : 16 

Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen in bet magazijn 

De aanschaf van projectmaterialen 

Het projectbureau : 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Het origineel gaat naar het magazijn. 
Bergt de tweede kopie op. 

De magazijnbeheerder: 
Faxt de bestelbon naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
Bergt de eerste kopie op. 

De ontvangst van projectmaterialen in het magazijn 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op. 
Controleert de pakbon met de kopie van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt de kopie van de bestelbon definitief op en brengt de pakbon naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau. 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie : 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur . 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoof ddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie : 
Handelt financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 

De uitgifte van projectmaterialen vanuit het magazijn 

De monteur: 
Laat aan de magazijnbeheerder weten, dat hij de materialen nodig heeft. 

De magazijnbeheerder: 

Paragraaf 5.3 3/5 



Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 1 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13 : 16 

Verstrekt de materialen. 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Boekt de uitgifte naar project. 
Bergt de uitgiftebon op 

Paragraaf 5.3 4/5 



Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 1 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13 : 16 

Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen op bet project 

De aanschaf van projectmaterialen 

Het projectbureau : 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Het origineel gaat naar het magazijn. 
Bergt de tweede kopie op. 

De magazijnbeheerder: 
Faxt de bestelbon naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
De eerste kopie wordt opgeborgen. 

De ontvangst van projectmaterialen op bet project 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Brengt de pakbon zo snel mogelijk naar de magazijnbeheerder. 

De magazijnbeheerder: 
Controleert de pakbon met de kopie van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen, 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Boekt de bestelling naar project. 
De pakbon gaat naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur. 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 
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Bijlage 5.4 Registratieprocedures fase 2 Laatst afgedrukt op O 1-09-99 13: 16 

Voorraadmaterialen 

De aanschaf van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Merkt op, dat er materialen besteld moeten worden. 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Faxt de bestelbon naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
Bergt de eerste kopie tijdelijk op . 

De ontvangst van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op. 
Controleert de pakbon met de bestelbon (om direct actie te kunnen ondememen als er een fout 
is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt de kopie van de bestelbon op en brengt de pakbon naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de groothandel in de levering en facturering (ten be
hoeve van een leverancierselectie). 
Boekt de binnengekomen materialen bij op de kantoorvoorraadadministratie (KVA). 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau. 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur . 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoof ddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur . 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op . 

De uitgifte van voorraadmaterialen 

De monteur: 
Laat tijdig aan de magazijnbeheerder weten, dat hij materialen nodig heeft . 

De magazijnbeheerder: 
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Verstrekt de materialen. 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon . 

De magazijnbeheerder: 
Boekt de uitgifte naar project. 
Bergt de uitgiftebon op 
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Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen in bet magazijn 

De aanschaf van projectmaterialen 

Het projectbureau: 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Het origineel gaat naar het magazijn. 
Bergt de tweede kopie op. 

De magazijnbeheerder: 
Faxt het origineel naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
De eerste kopie wordt opgeborgen. 

De ontvangst van projectmaterialen in het magazijn 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op. 
Controleert de pakbon met de kopie van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt de bestelbon definitief op en brengt de pakbon naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de groothandel in de levering en facturering (ten be
hoeve van een leverancierselectie) . 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur. 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt financiele administratie ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 

De uitgifte van projectmaterialen vanuit het magazijn 

De monteur: 
Laat aan de magazijnbeheerder weten, <lat hij de materialen nodig heeft. 
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De magazijnbeheerder: 
Verstrekt de materialen. 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Boekt de uitgifte naar project. 
Bergt de uitgiftebon op 
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Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen op bet project 

De aanschaf van projectmaterialen 

Het projectbureau : 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Het origineel gaat naar het magazijn. 
Bergt de tweede kopie op. 

De magazijnbeheerder: 
Faxt bet origineel naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
De eerste kopie wordt opgeborgen. 

De ontvangst van projectmaterialen op het project 

De monteur: 
neemt de materialen in ontvangst. 
controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
brengt de pakbon zo snel mogelijk naar de magazijnbeheerder. 

De magazijnbeheerder: 
Controleert de pakbon met de bestelbon (om directie actie te kunnen ondememen, als er een 
fout is gemaakt bij de levering.) en parafeert de kopie. 
De pakbon gaat naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de groothandel in de levering en facturering (ten be
hoeve van een leverancierselectie). 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij. 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar het projectbureau 

Het projectbureau: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur. 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoof ddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt de financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 
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Materialen die terugkomen van een project 

De projectleider: 
Maakt een materiaalstaat van materialen die niet verbruikt zijn en tekent deze. 
Brengt de materialen met de materiaalstaat naar het magazijn. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt het materiaal in ontvangst. 
Tekent de materiaalstaat. 
Bergt de materialen op. 
Een kopie van de materiaalstaat is bestemd voor de projectleider, een voor de magazijnbe
heerder zelf en het origineel gaat naar de administratie. 

De administratie 
Boekt de materialen af van het project. 
Boekt de materialen bij op de KV A. 
Bergt het origineel op. 

Materialen die van bet ene project naar bet andere gaan 

De projectleider van het afgeronde project: 
Maakt een materiaalstaat van materialen die niet verbruikt zijn en tekent deze. 

De projectleider van het nieuw gestarte project: 
Neemt het materiaal in ontvangst. 
Tekent de materiaalstaat. 
De kopie van de materiaalstaat is bestemd voor de projectleider, het origineel gaat naar de 
administratie 

De administratie 
Boekt de materialen af van het project. 
Boekt de materialen bij op het andere project. 
Bergt het origineel op. 

Materialen die zijn aangescbaft door de ene werkmaatscbappij en worden 
gekocbt door een andere werkmaatscbappij of personeelslid 

De projectleider: 
Maakt en tekent de uitgiftebon, waarbij melding wordt gemaakt van verkoop. 
Overhandigt de uitgiftebon aan de koper. 

De koper: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen. 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op. 
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De administratie (als een werkmaatschappij materialen koopt): 
Boekt de material en af van de voorraad van de verkopende partij. 
Boekt de materialen bij op de voorraad van de kopende partij 6f boekt de materialen direct 
naar het betreffende project. 
Boekt kosten naar de kopende werkmaatschappij . 
Boekt inkomsten naar de verkopende werkmaatschappij . 

De administratie (als een werknemer materialen koopt) : 
Boekt de material en af van de voorraad van de verkopende partij . 
Handelt de financiele administratie af. 
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Het verbruik van materiaal tijdens serviceklussen 

De 'aanschar van materiaal 

De servicemonteur: 
gaat voor materialen naar de projectleider. 

De projectleider: 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 
Overhandigt de uitgiftebon aan de servicemonteur. 

De servicemonteur: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen. 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op. 

De administratie : 
Boekt material en af van de voorraad van de betreffende werkmaatschappij. 
Boekt materialen bij op de voorraad van de servicebus. 

Het verbruik van materialen tijdens de serviceklus 

De servicemonteur: 
Maakt een ban op van de verbruikte materialen. 
Laat deze ban tekenen door de klant. 
Geeft een kopie van deze ban aan de klant. 
Houdt een kopie voor zichzelf. 
Het origineel gaat naar de administratie. 

De administratie : 
Maakt een factuur op en verstuurt deze naar de klant. 
Boekt de material en af van de voorraad in de servicebus. 
Handelt de financiele administratie af. 
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Voorraadmaterialen 

De aanschaf van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Merkt op, dat er materialen besteld moeten worden. 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Houdt de tweede kopie zelf, het origineel en de eerste kopie gaan naar de inkoper. 
Bergt de tweede kopie tijdelijk op. 

De inkoper: 
Controleert de originele bestelbon met de kantoorvoorraadadministratie (KV A). 
Tekent de originele bestelbon en faxt deze naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
Bergt de eerste kopie van de bestelbon op. 

De ontvangst van voorraadmaterialen 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op. 
Controleert de pakbon met kopie II van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt kopie II van de bestelbon op en de pakbon gaat naar de administratie. 

De administratie : 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de groothandel in de levering en facturering (ten be
hoeve van een leverancierselectie) . 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij. 
Boekt de binnengekomen voorraadmaterialen bij op de KV A. 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar de inkoper. 

De inkoper: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur. 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt de financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend . 
Bergt de factuur definitief op. 
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De uitgifte van voorraadmaterialen 

De monteur: 
Laat tijdig aan de projectleider weten, dat hij materialen nodig heeft. 

De projectleider : 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 
Overhandigt de uitgiftebon aan de monteur. 

De monteur: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen . 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op. 

De administratie: 
Boekt de uitgifte naar het betreffende project. 
Boekt de uitgifte af op KV A. 
Bergt originele uitgiftebon definitief op . 
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Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen in het magazijn 

De aanschaf van projectmaterialen 

De inkoper: 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Fa)\.1 het origineel naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
De eerste kopie wordt opgeborgen. 
De tweede kopie gaat naar het magazijn. 

De ontvangst van projectmaterialen in het magazijn 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Bergt de materialen op. 
Controleert de pakbon met de kopie van de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen 
als er een fout is gemaakt bij de levering) en parafeert de kopie. 
Bergt de kopie van de bestelbon definitief op en de pakbon gaat naar de administratie. 

De administratie : 
Bergt originele uitgiftebon op. 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de groothandel in de levering en facturering (ten be
hoeve van een leverancierselectie) . 
Boekt de factuur door naar de betreffende werkmaatschappij . 
Boekt de uitgifte naar het betreffende project. 
Bevestigt originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar de inkoper 

De inkoper: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur. 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de hoofddirecteur. 

De hoofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt de financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricht zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 

De uitgifte van projectmaterialen vanuit het magazijn 

De projectleider: 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 
Overhandigt de uitgiftebon aan de monteur. 
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De monteur: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen. 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op . 
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Projectmaterialen die in ontvangst worden genomen op bet project 

De aanschaf van projectmaterialen 

De inkoper: 
Maakt een bestelbon en tekent deze bestelbon. 
Faxt bet origineel naar de leverancier. 
Het origineel gaat naar de administratie. 
De eerste kopie wordt opgeborgen. 
De tweede kopie gaat naar bet magazijn. 

De ontvangst van projectmaterialen op het project 

De monteur: 
Neemt de materialen in ontvangst. 
Controleert de materialen met de pakbon en tekent de pakbon. 
Brengt de pakbon zo snel mogelijk naar de inkoper. 

De inkoper: . 
Controleert de pakbon met de bestelbon (om direct actie te kunnen ondernemen, als er een fout 
is gemaakt bij de levering) . 
De pakbon gaat naar de administratie. 

De administratie: 
Controleert de originele bestelbon met de pakbon en parafeert de bestelbon. 
Controleert de pakbon met de factuur en parafeert de pakbon. 
Registreert fouten die gemaakt zijn door de grootbandel in de levering en facturering (ten be
boeve van een leverancierselectie). 
Boe kt de factuur door naar de betreffende werkmaatscbappij . 
Boekt de materialen door naar bet betreffende project. 
Bevestigt de originele bestelbon en de pakbon aan de factuur. 
De kopie van de factuur gaat naar de inkoper 

De inkoper: 
Controleert de kopie van de factuur en parafeert deze. 
De kopie van de factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie : 
Bevestigt de kopie van de factuur aan de originele factuur . 
Stelt de factuur betaalbaar, tekent deze en brengt deze naar de boofddirecteur. 

De boofddirecteur: 
Tekent en betaalt de factuur. 
De factuur gaat terug naar de administratie. 

De administratie: 
Handelt financiele administratie af ahv. de factuur en andere documenten. 
Als alle handelingen verricbt zijn, wordt factuur afgetekend. 
Bergt de factuur definitief op. 
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Interne verrekening 

Materialen die terugkomen van een project 

De projectleider: 
Maakt een materiaalstaat van materialen die niet verbruikt zijn en tekent deze. 
Brengt de materialen met de materiaalstaat naar het magazijn. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt het materiaal in ontvangst. 
Tekent de materiaalstaat. 
Bergt de materialen op. 
Een kopie van de materiaalstaat is bestemd voor de projectleider, een voor de magazijnbe
heerder zelf en het origineel gaat naar de administratie. 

De administratie 
Boekt de material en af van het project. 
Boekt de materialen bij op de KV A. 
Bergt het origineel op. 

Materialen die van bet ene project naar bet andere gaan 

De projectleider van het afgeronde project: 
Maakt een materiaalstaat van materialen die niet verbruikt zijn en tekent deze. 

De projectleider van het nieuw gestarte project: 
Neemt het materiaal in ontvangst. 
Tekent de materiaalstaat. 
De kopie van de materiaalstaat is bestemd voor de projectleider, het origineel gaat naar de 
administratie 

De administratie 
Boekt de material en af van het project. 
Boekt de materialen bij op het andere project. 
Bergt het origineel op. 

Materialen die zijn aangescbaft door de ene werkmaatscbappij en worden 
gekocbt door een andere werkmaatscbappij of personeelslid 

De projectleider: 
Maakt en tekent de uitgiftebon, waarbij melding wordt gemaakt van verkoop . 
Overhandigt de uitgiftebon aan de koper. 

De koper: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen. 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op . 
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De administratie (als een werkmaatschappij materialen koopt): 
Boe kt de material en af van de voorraad van de verkopende partij. 
Boekt de materialen bij op de voorraad van de kopende partij 6f boekt de materialen direct 
naar het betreffende project. 
Boekt kosten naar de kopende werkmaatschappij . 
Boekt inkomsten naar de verkopende werkmaatschappij. 

De administratie (als een werknemer materialen koopt) : 
Boe kt de materialen af van de voorraad van de verkopende partij. 
Handelt de financiele administratie af 
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Het verbruik van materiaal tijdens serviceklussen 

De 'aanschar van materiaal 

De servicemonteur: 
gaat voor materialen naar de projectleider. 

De projectleider: 
Maakt en tekent de uitgiftebon. 
Overhandigt de uitgiftebon aan de servicemonteur. 

De servicemonteur: 
Overhandigt de uitgiftebon aan de magazijnbeheerder. 
Neemt de materialen in ontvangst en controleert deze met de uitgiftebon. 
Tekent de uitgiftebon. 

De magazijnbeheerder: 
Neemt de uitgiftebon in ontvangst en verstrekt materialen. 
Het origineel van de uitgiftebon gaat naar de administratie. 
Bergt kopie I uitgiftebon definitief op. 

De administratie : 
Boekt materialen af van de voorraad van de betreffende werkmaatschappij. 
Boekt materialen bij op de voorraad van de servicebus. 

Het verbruik van materialen tijdens de serviceklus 

De servicemonteur: 
Maakt een bon op van de verbruikte materialen. 
Laat deze ban tekenen door de klant. 
Geeft een kopie van deze ban aan de klant. 
Houdt een kopie voor zichzelf. 
Het origineel gaat naar de administratie. 

De administratie: 
Maakt een factuur op en verstuurt deze naar de klant. 
Boekt de material en af van de voorraad in de servicebus . 
Handelt de financiele administratie af. 
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Bijlage 5.5 Voorwaarden voor de invoering van een verbeterde 
registratie van bet materiaalverbruik 

FASE 1: 
• Er dienen doorgenummerde bestel- en uitgiftebonnen aanwezig te zijn. De bestelbon wordt in 

drievoud opgemaakt (een origineel, twee kopieen), de uitgiftebon wordt in tweevoud opgemaakt 
(een origineel en een kopie); 

• Met behulp van een speciale stempel kan duidelijk gemaakt worden wie welke bonnen moet para
feren of tekenen; 

• Er dient een postvakkensysteem aanwezig te zijn om documenten snel te kunnen bezorgen binnen 
het bedrijf; 

• Op alle documenten dient een projectnummer of werkbonnummer aanwezig te zijn; 
• Materialen moeten worden besteld op naam van de werkmaatschappij, dus op naam van KIT, KET 

of KBT en niet op naam van de Koster Groep in het algemeen; 
• Er zal een volledig artikelbestand ingevoerd moeten worden (KET grotendeels aanwezig, KIT 

volledig afwezig); 
• Gecontroleerd moet worden of het verbruik van materiaal op de juiste wijze doorgeboekt wordt in 

het informatiesysteem ' Syntess '; 
• Materialen moeten naar project worden geboekt aan de hand van bestelbonnen. 
• De registrerende taak van KIT wordt uitgevoerd door de magazijnbeheerder van KET. 

FASE 2: 
• Er moet sprake zijn van een gesloten magazijn, dat alleen toegankelijk is voor de magazijnbeheer-

ders; 
• Er moet sprake zijn van een magazijn dat herkenbaar is naar werkmaatschappij; 
• Ten behoeve van een snelle registratie zou een speciale weegschaal aangeschaft moeten worden; 
• Gezamenlijke materialen worden besteld door een werkmaatschappij en kunnen doorverkocht 

worden aan een and ere werkmaatschappij . 
• Gecontroleerd moet worden of de KV A op de juiste wijze wordt bijgehouden in het informatie

systeem ' S yntess' . 
• De registrerende taak van KIT wordt uitgevoerd door de magazijnbeheerder van KET. 
• Ten behoeve van de inteme verrekening ('Materialen die terugkomen van een project ' en 'Materi

alen die van het ene naar het andere project gaan')dienen doorgenummerde bonnen tbv . teruggave 
of overgave van materialen aanwezig te zijn. 

FASE 3: 
• Er moet sprake zijn van een goed functionerende administratie, waarvan de medewerkers volledig 

op de hoogte zijn van de werking van Syntess; 
• Er moet iemand in de organisatie aanwezig zijn die de inkoopfunctie op zich kan nemen. De in

koop van materiaal wordt uitgevoerd door de inkoper en niet meer door het projectbureau. 
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Bijlage 6.1 Registratieformulier voor de uren- en productieverantwoording 

r 
Ei1c~ktro1echnin k 
8eveil i9 1n9st0chnie!-< 
tns tallatietec hn,ek 

Project: 
Projectnummer: 
Chef/ Leidin~evende monteur: 
Datum: !Week: 

Uren Uren 
Naam monteur Maandag Dinsdag 

Planning 

Aantal Tijd per 
Bewerkingen temaken bewerking 

Uren 
Woensdag 

Totaaltijd 

32 

Uren Uren Totaal 
Donderdag Vrijdag 

Totaal ◄ 

Productie 
Aantal gereed Tijd per Gewerkte 
of%gereed bewerking Totaaltijd Uren 

Totaaltijd I◄ 

t 
Totaaltijd moet hetzelfde 
zijn als totaal hierboven 



Project: 
Projectnummer: 
Monteurs: 
Week: 

Planning 

Bewerkingen 

Programmeren tunnel 
Tunnel BIG 
Tunnel le verd. 
Draad ruwbouw 
Buis inst. Zolder 
Leid Binnenwand 
Restdraad/ Aflassen 
Grondkabel berging 
Inst berging kompl. 
V oormontage 
Meterkast 
Afin.l Narooien 
Keuren 
Adrninistratie 
2e leverin 

Totaal 

Bewerkingen 

Programmeren tunnel 
Tunnel BIG 
Tunnel le verd 
Draad ruwbouw 
Buis inst. Zolder 
Leid Binnenwand 
Restdraad/ Aflassen 
Grondkabel berging 
Inst. berging kompl. 
Voormontage 
Meterkast 
Afin./ Narooien 
Keuren 
Administratie 

2e 

119 woningen Spijkenisse 
9! E0l7 

Aantal te Normtijd per 

roduceren bewerkin 

120 
119 5 
119 5 
119 3 
119 I 
119 3 
119 2 
119 0,5 
119 I 
119 3 
119 3 
119 1,5 
119 I 
119 0,5 
119 1,5 

Productie 

Totaal Nogle 

87 
96 

110 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 

119 

Opmerkingen: 

Bijlage 6.2 Informatieformulier voor de controle op de inzet van manuren 

Correctiefactor: 

Productie Week: 

Norm- Normtijd per Norm-
totaal bewerkin totaal 

120 
5 
5 
3 

3 
2 

0,5 
I 
3 
3 

1,5 
I 

0,5 
1,5 

Cumulatief 

Begrote normuren 
erealiseerd werk 

120 
160 
115 
27 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

422 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

64 

#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Norm
verschil 

0 
#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 

Norm-
verschil 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

10 

#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

64 

Verwachting 

In te zetten 
normuren 
#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 

#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU 0! 

#DEEU0! 

4387 

Factuur voor regie werk van ?-uur naar hoofdaannemer, verwerken in schema hierboven. 
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Overschrijding 
in normuren 

#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 
#WAARDE! 

#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 
#DEEU0! 

578 



Bijlage 6.3 Overzichtsformulier voor de controle op de inzet van manuren 

Overzichtsformulier 

Weekoverzicht Totaaloverzicht 

Week Productie Ingezette Verschil Week 
m normuren normuren 

tot week 17 0 87 87 tot week 17 
17 150 67 -83 17 
18 80 109 29 18 
19 57 46 -11 19 
20 71 104 33 20 
21 64 74 10 21 
22 80 92 12 22 
23 80 188 108 23 
24 110 102 -8 24 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Opmerkingen: 

88 uur van Godtschalk uit week 20-22 is verwerkt in week 23 

8 uur Camps uit week 22 is verwerkt in week 23 

Productie 
m normuren 

0 
150 
230 
287 

358 
422 
502 
582 
692 
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Ingezette Verschil Verwacht 
normuren eindverschil 

87 87? 
154 4 102 
263 33 547 
308 21 279 
412 54 575 
486 64 578 
578 76 577 
766 184 1204 
868 176 969 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 



Programmeren tunnel 
Tunnel BIG 
Tunnel le verd. 
Draad ruwbouw 
Buis inst. Zolder 
Leid. Binnenwand 
Restdraad/ Aflassen 
Grondkabelberging 
Inst. berging kompl. 
V oormontage 
Meterkast 
Afin./ Narooien 
Keuren 
Administratie 
2e Oplevering 

Bijlage 6.4 Planning ten behoeve van de voortgangscontrole 

ll 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Bijlage 6.5 Manurenplanning (middenlange termijn) 

Manurenplanning (midd-etilange termijn) 
r -

' . ' "- 'it•H~ :,;• c ' ,}h , 
··,., .• .. , ' -- _i.,i'.C>e ' -.. , 

~ ~ ...... .--:! ,;_ ~- ". _,. --" - .,,;c_, :, 

Kalender Mei Juni - -~ _,.,,.. ""'" -- - -, , .. ,- ,._.,. "'" -~ ,_ ..... , ---. • 1v , •• •-. ""~ u ,,, _ >< "-"' • • ,,.-,_ , • ,'Iii,.• • . ' 

¥4 ~ W~ Do Vr 141' Ma \Di Wo Al,' iY:r ~ lrfa DI w~ Do iV-r -- Ma Dl W~ Do Vr 1-":i.:, ¥a DI :WJi -'.Op ~ $f ¥i W• Da ~r ~~ Ma Dt Do Vr 

' ,,5 ~- ; , 28 31 'f1• E4 -::.,l l'iit f 1 ,10 ~J.f ~: :14 115 df 1'17 18 ,~a ~1 ',ii: ~ ljl ~ !ii' m 1. 1~' JA., 

Onwerkbare dagen 

Werkbare dagen l l 3 4 5 Totaal 6 7 8 9 10 Totaal 11 12 13 14 15 Totaal 16 17 18 19 20 Totaal 21 22 23 24 25 Totaal 26 27 28 29 30 Totaal 31 32 33 34 35 Tolaal 

Werknemer Beschikbaar 

A Ingepland 

Project 

Werknemer Beschikbaar 

B lngepland 

Project 

Werkemer Beschikbaar 

C Ingepland 

Project 

Werknemer Beschikbaar 

D Ingepland 

Project 

Werknemer Beschikbaar 

E lngepland 

Project 

Werknemer Beschikbaar 

F lngeplang 

Project 

Werknemer Beschikbaar 

G Ingepland 

Project 

Extra beschikbaar 
Tekort aan manuren 

Totaal 
Beschikbaar 0 0 0 0 0 0 0 
Gepland 0 0 0 0 0 0 0 

•. ,. -- ,.;,-, ;'.'iii: Verschil ' I • • 6< ,, u . 0 . 0 ,, 0 , 0 ' ---~ 0 ~ ':. o · -
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Bijlage 6.6 Manurenplanning (lange termijn) 

Ma' . ... . . .. ,.... . ge' termi" • I}": 

Project B 

Project C 

Project D 

Project E 

Project F 

Project G 

Aantal monteurs beschikbaar 
Aantal normuren beschikbaar 
Totaal 

Beschikbaar 
Benodigd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ma:teriaalplannin 
Kalender 

W andcontactdoos 

Enkelpolige schakelaar 

Wisselschakelaar 
Meterkast 

Wandcontactdoos 

Enkelpolige schakelaar 

Wisselschakelaar 

- Offertes aanvragen 

, Bestellen/ op afroep plaatsen 

-Afroepen 

-Laten leveren 

8 Aantal le leveren eenheden 

Bijlage 6.7 Materiaalplanning 

15 25 25 25 

20 25 25 20 
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Bijlage 7.1 

Organigram Koster Beheer B.V. 
Stichting Koster Beheer B.V. 

Leden: C.N. Koster, D. Koster-Satter, H.J. van Duijn 
. 

Koster beheer B. V. I Algemeen directeur C.N. Koster 

Centrale Administratie Magazijn 

Voorlopig hoofd 
L.E.C. Camps G.J.M. Broekmeulen 

Adm. Mw. /receptioniste A.W. Varekamp 
/telefoniste 

Koster Koster Koster 
Elektrotechniek Installatietechniek Beveiligingstechniek 

B.V. B.V. B.V. 
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Bijlage 7.2 
Organigram Koster Elektrotechniek B.V. 

Stichting Koster Beheer 8.V. 
Leden: C.N. Koster, D. Koster-Satter, H.J. van Duijn 

I 

Koster Beheer B. V. I C.N. Koster, Algemeen Directeur 

Administratie Magazijn 
o.l.v. G.J.M. Broekmeulen 

L.E.C. Camps A.W. Varekamp 

I 
Koster Installatietechniek B.V. Koster Elektrotechniek 8. V. Koster Beveiligingstechniek 

8.V. 
J. Burgraaf, Directeur F.B. Brandenberg, Directeur J .P.F. Visser, Directeur 

J.M.F. Herman 
Bedrijfsleider 

............................... ······································································································ 
: 

I 

I_ 

! 
..... G.J. J.P.A.M . 

PL/WVB Hofsommer Krommert 
PL/WVB WVB/PL 

0.1. Sahertian F. Piek 
Tekenaar Tekenaar 

: 

;-••···· ·· ·············· 

I I I I 
: 

[~J : 

~ -

Chef Eerste Chef Eerst.e Eerste Chef E:erste E:erste 
monteur montew monteur monteur monteur monteur monteur mont.eur 

; ... 
: : 

: 

Monteurs, tweede- en Monteurs, tweede- en Monteurs, tweede- en 

I Juni 1999 I hulpmonteurs hulpmonteurs hulpmonteurs , ... 



Bijlage 7.3 

Organigram Koster Installatietechniek B. V. 

Stichting Koster Beheer B. V. I Leden: C.N. Koster, D. Koster-Satter, H.J. van Duijn 

Koster Beheer B. V. 
C.N. Koster, Algemeen Directeur 

Administratie Magazijn 
o.l.v. G.J .M.Broekmeulen 

L.E.C. Camps A.W. Varekamp 

I I 
Koster Elektrotechniek B.V. Koster Installatietechniek B.V. Koster Beveiligingstechniek B. V. 

F.B. Brandenberg, Directeur J . Burgraaf, Directeur J .P.F. Visser, Directeur 

R. Beijeman 
Projectleider 

I I 
B. Janssen 
WVB/ Tek. Chefmonteur 

I 
Eerste monteurs, monteurs, tweede 

monteurs en hulpmonteurs 
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Bijlage 7.4 

Organigram Koster Beveiligingstechniek B.V. 
Stichting Koster Beheer B.V. 

Leden: C.N. Koster, D. Koster-Satter, H.J. van Duijn 

Koster Beheer B. V. 
C.N. Koster, Algemeen Directeur 

Administratie Magazijn 
o.l.v. G.J.M. Broekmeulen 

L.E.C. Camps A.W. Varekamp 

I 
Koster Elektrotechniek B.V. Koster Beveiligingstechniek B.V. Koster lnstallatietechniek B.V. 

F .B. Brandenberg, Directeur J.P.F. Visser, Directeur J . Burggraaf, Directeur 

I I 
R. van Noordennen F.A.M. van Berke! E.M.P. Kamp 

Allround beveiligings- Allround beveiligings- Allround beveiligings-
monteur monteur monteur 

I 

I 
R.A. Heijdra .. . 

Hulpmonteur Hulpmonteur 
beveiliging beveiliging 
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