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Abstract 

This report describes the process of developing performance-indicators. This is done for a 
team of executives of Paktank Chemical Nederland B.V. In this study a Balanced Scorecard 
approach has been used for translating PTCN's long term strategy in objectives. Perform
ance-indicators, based upon those objectives, can be seen as a useful and necessary tool 
in the cycle of planning and control. 
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Voorwoord 

Het afstudeerproject is het beruchte laatste loodje in de opleiding tot bedrijfskundig inge
nieur. Het is te vergelijken met de 'tocht der tochten', de Elfstedentocht. Het afstudeerpro
ject is te vergelijken met het stuk van Franeker, via Dokkum, naar de finish in 
Leeuwarden. Wind tegen en ijs vol met scheuren, houden wilskracht en de overgebleven 
techniek je op de been om uiteindelijk het doel te bereiken, je eigen grenzen te verleggen 
en met een voldaan gevoel te beginnen aan een nieuwe fase in je leven. 

Dit project heeft als onderwerp het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het mana
gementteam van Paktank Chemical Nederland B.V. De manier waarop het onderzoek is 
opgezet en de resultaten hiervan, worden in het verslag behandeld. 

Tijdens het afstudeerproject heh ik PTCN leren kennen als een vooruitstrevende organisa
tie. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers van PTCN, die mij de kans hebben 
gegeven de vele facetten van de organisatie mee te mogen maken. Speciale dank gaat hier
bij uit naar Cees van Seventer, waarvan ik vele aspecten van het resultaat gericht denken 
en werken heh geleerd. 

Ondersteuning van de TUE heh ik genoten van Werner Rutten en Corne Dime. Gedurende 
het gehele onderzoek heh ik alle mogelijke raad, advies en feedback mogen ontvangen. 
Tevens hebben zij mij geholpen lijn in het verslag uit te zetten. Hiervoor wil ik hen gaarne 
bedanken. 

Met veel respect dank ik als laatste mijn ouders, 

Ik besef dat het opgestarte traject van het werken met prestatie-indicatoren niet ten einde 
is met de afronding van dit afzonderlijke afstudeerproject. Daarom wens ik PTCN veel suc
ces toe met toekomstige stappen. 

Pagin,cr !-



Summary 
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This summary describes a graduation project conducted at Paktank Chemival Nederland 
B.V. The project involves the development of performance-indicators for the managers of 
the organisation. 

Context 

PTCN is a tank storage company specialised in the bulk storage of chemicals. Its concept 
includes the rendering of services like loading and unloading of ships and trucks, long 
term and short term storage. PTCN originated in '95 after a merger of three storage compa
nies. After tuning the administrational and financial processes, PTCN has recently entered 
an new phase. In the market a development can be distinguished that satisfying custom
ers' wants is becoming more end more important. Traditional financial measurements don't 
give insight in attaining this objective. Moreover the executives of PTCN have come to con
viction that a performance measurement system must be related with the strategic objec
tives of the organisation. 

A management control cycle is a continuing process with following parts: planning, exe
cuting, controlling and regulation. 'Planning' is the process with regard to activities to be 
executed. 'Controlling' is the process that takes care for the expected results. Controlling 
takes place with the help of performance-indicators. By giving feedback on results per
formance-indicators can help to formulate new plans. Management control takes place on 
three different levels in an organisation: 
• Strategic level; 
• Tactical level; 
• Operational level. 

The way a performance measurement system can be built depends upon the organisation 
of a company. The approach through which such a system is being built is very important. 
According to Kerklaan two dimensions play a part in the choice of an appropriate approach: 
prevailing problems in an organisation and the leadership's style. Prevailing problems can 
be distinguished into consolidation and innovation. Leadership's style can be distin
guished in stimulation and control. Based upon those dimensions a choice must be made 
for an approach. For the development of performance-indicators for PTCN the Balanced 
Scorecard approach is chosen. 

The development of performance-indicators can be further divided into three successive 
steps: 
1. Formulation of an Objective Plan: In this plan, the team translates PTCN's mission and 

strategy into a comprehensive set of objectives. Hereby the Balanced Scorecard ap
proach is being used. The Balanced Scorecard looks at an organisation from four differ
ent perspectives; internal business processes, customers, innovation and finance. 

2. Develop indicators, resulting in an Measurement Plan. The objectives, which have been 
formulated in the Objective Plan, must now be translated into performance-indicators. 
After doing so, the team must ask itself whether it can be satisfied with the values of 
the indicators. Norms and the frequency of measurement have to be determined. 

3 . Formulation of an Action Plan: That which PTCN with the indicators wants to establish, 
is to effectively control the organisation. Performance-indicators are an essential ele
ment in doing so. They function as the Check in the Check-Act-Plan-Do cycle . If the 
value of an indicator deviates from its norm, the causes have to be determined (Act) . 
After doing that, possibilities of improvement have to be determined (Plan) and carried 
out (Do) . 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Voor U ligt het verslag van het afstudeerproject, dat is uitgevoerd bij Paktank Chemical 
Nederland B.V. (PTCN). Paragraaf 1.1 beschrijft de achtergrond van het probleem. In para
graaf 1.2 is de onderzoeksvraag, welke in dit verslag dient te worden beantwoord, weerge
ven. Deze onderzoeksvraag is opge broken in drie deelvragen die leiden tot de doelformule
ring van het rapport. 
Paragraaf 1.3 tenslotte handelt over de opbouw van het verslag. De opbouw van het verslag 
loopt synchroon met de aanpak die gedurende het afstudeerproject is gehanteerd. 

1.1 Achtergrond van het probleem 
Paktank Chemical Nederland B.V. maakt onderdeel uit van de Pakhoed holding. Pakhoed 
N.V. is een wereldwijd opererende organisatie, waarvan de activiteiten nauw verbonden zijn 
met het op de markt brengen van olien en chemische produkten. 
Als dochtermaatschappij van Pakhoed, etaleert PTCN zich als een onafhankelijk tankop
slagbedrijf, gespecialiseerd in de op- en overslag van vloeibare, onverpakte chemicalien. 
Hiervoor heeft het de beschikking over een vijftal tankterminals, gesitueerd in de Rotter
damse haven en omgeving. De chemicalien worden in opdracht van de klant door een ver
voerder per schip, truck, wagon, pijplijn of drums aan- en afgevoerd. 
Het bedrijf PTCN is begin '95 ontstaan uit een fusie van een drietal chemische georienteer
de tankopslagbedrijven, die reeds onderdeel uitmaakten van de Pakhoed-groep. Na de fusie 
is het accent komen te liggen op het onderling afstemmen van de verschillende bedrijfson
derdelen. Het betreft hierbij vooral aanpassingen op het financiele, administratieve en ope
rationele vlak. Deze fase is nagenoeg afgerond. 
De volgende fase waarvoor PTCN zich gesteld ziet, heeft betrekking op het bepalen van de 
koers van de organisatie en het evalueren van de geleverde prestaties. Er is een tijd ge
weest gedurende welke prijs, kwaliteit van de dienstverlening en levertijd bijna volledig 
werden bepaald door PTCN. De laatste jaren is de chemische industrie zich echter dras
tisch aan het veranderen. De klant is meer dan ooit koning en wenst op zijn wensen be
diend te worden. Hierbij verlangt de klant dat PTCN een flexibele en betrouwbare partner 
is. PTCN is dus genoodzaakt, indien het een prominente rol in de markt wi1 blijven vervul
len, zich continu aan te passen aan de veranderingen in haar omgeving. 
Om klanten aan zich te binden, past PTCN haar dienstverlening steeds meer aan de be
hoeften van de klant aan. Zaken zoals kwaliteit, snelle en betrouwbare levertijden, goede 
service en verbetering van het dienstenaanbod eisen dan ook een steeds prominentere rol 
in de bedrijfsvoering op. Een klant stelt hier langlopende contracten tegenover. Het aan
gaan van een meer langdurige relatie met een dienstverlener, houdt voor de klant echter 
bepaalde risico 's in. Voor een stabiele relatie tussen PTCN en de klant is een open infor
matie-uitwisseling dan ook essentieel. 
PTCN streeft dus naar voortdurende verbetering van haar processen en dienstverlening, 
met klanttevredenheid als uiteindelijke doel. Maar inspanningen van het management om 
de kwaliteit van de dienstverlening te beheersen en te verbeteren, hebben slechts zin als 
deze processen goed in de gaten gehouden worden. Dat kan gebeuren aan de hand van 
maatstaven, ook wel prestatie-indicatoren genoemd. Prestatie-indicatoren kunnen gezien 
worden als de uitkomst van een nadere overweging op de vraag welke informatie voor het 
management van essentieel belang is om hun functie optimaal te kunnen uitoefenen. 
Op dit moment omvat het systeem van prestatie-evaluatie vooral financiele indicatoren 
(winst- en verliesrekening en ROBA) . PTCN bezint zich op de inhoud van het traditionele 
prestatie-evaluatiesysteem. Het traditionele systeem dat zich vooral toespitst op het finan
ciele vlak, is namelijk niet in staat de prestaties van PTCN met betrekking tot nieuwe ont
wikkelingen (zoals kwaliteit, snelle en betrouwbare levertijden, goede service en verbete
ring van het dienstenaanbod) te volgen en waardevolle informatie hierover aan het mana
gementteam te verschaffen. Bovendien is de overtuiging gegroeid dat de opbouw van een 
prestatie-evaluatiesysteem moet plaatsvinden vanuit de doelstellingen van de organisatie. 
Dit houdt verband met hetgeen hierboven is vermeld, namelijk dat PTCN zich aan het ori
enteren is omtrent de koers van de organisatie . In het kader van plannen en beheersing 
moeten prestatie-indicatoren het managementteam het gereedschap verschaffen de bijdra-



gen tot de organisatiedoelstellingen (en de gevolgde koers) te evalueren. Hiertoe moeten de 
gerealiseerde bijdragen vergeleken warden met de geplande bijdragen. 

1.2 Probleemstelling 
De conclusie uit paragraaf 1.1 is, dat de prestatiemeting, ten behoeve van het manage
mentteam binnen PTCN, aan een nadere analyse onderworpen dient te warden. Dit heeft 
geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: 

ren, g 
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d,fin 

Bij aanvang van het afstuderen zijn uit deze onderzoeksvraag de volgende deelvragen af
geleid: 

1. Wat zijn de prestatie-indicatoren, gerelateerd aan de doelstellingen, en hoe kunnen 
deze op een gestructureerde wijze warden verkregen? 

2 . Hoe heeft PTCN gepresteerd op deze indicatoren? 
3 . Hoe kunnen de indicatoren in een geautomatiseerd systeem verwerkt warden? 

Hierbij zijn prestatie-indicatoren te omschrijven als "kwantitatieve, financiele of niet finan
ciele indicatoren, die activiteiten of ontwikkelingen 'meten' die voor de organisatie van cru
ciaal belang zijn en die als het ware fungeren als 'verklikkers' die tijdig signalen geven die 
indien mogelijk bijsturing mogelijk maakt" (Finem, 1987) . 

De drie deelvragen zijn een afspiegeling van het doel van dit onderzoek: 

£ " . tv'k; opzetten van+een s•R:!tEi.~= 
te evalueren. 

1.3 Opbouw van het verslag 
• Hoofdstuk 2 heeft als functie een algemeen beeld te schetsen van PTCN. Hiervoor is het 

hoofdstuk opgesplitst in twee paragrafen. Paragraaf 2.1 handelt over het bedrijf PTCN. 
Achtereenvolgens warden de relatie tussen PTCN en de moedermaatschappij (§ 2.1.1) , 
de dienstverlenende functie die het voor haar klanten verricht (§ 2.1.2), de klantgerichte 
processen binnen de organisatie (§ 2 .1.3) en de faciliteiten waarover PTCN beschikt 
(§2 .1.4) , besproken. 
Paragraaf 2.2 plaatst PTCN in een ruimer perspectief. In deze paragraaf wordt een aantal 
ontwikkelingen in de chemische industrie behandeld en de gevolgen hiervan voor PTCN. 

• In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de plaats die prestatiemeting dient in te nemen in de 
cyclus van planning en beheersing. Paragraaf 3. 1 handelt over planning en beheersing 
en de indeling van plannings- en beheersingsactiviteiten op verschillende aggregatieni
veaus in de organisatie . In paragraaf 3 .2 wordt uiteengezet op welke manier prestatie
meting onderdeel uitmaakt van de cyclus van planning en beheersing. Paragraaf 3.3 
besluit het hoofdstuk met een aantal eisen en voorwaarden waarmee rekening gehou
den dient te warden bij prestatiemeting als onderdeel van planning en beheersing. 

• Voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren is voor het structureren van de aanpak 
een geschikte methode noodzakelijk. In hoofdstuk 4 wordt bekeken welke aanpakken er 
zijn en wordt een keuze gemaakt welke aanpak geschikt is voor het ontwikkelen van in
dicatoren voor het managementteam van PTCN. 
In paragraaf 4.1 wordt een viertal basistypen van aanpakken beschreven. Deze aanpak
ken zijn door Kerklaan (1994) ondergebracht in een matrix. Een organisatie kan hieruit, 
a:fhankelijk van de heersende problematiek en de stijl van leiding geven, een keuze ma
ken welke aanpak het meest geschikt is voor de eigen situatie. Paragraaf 4 .2 besluit het 
hoofdstuk met de keuze die gemaakt is voor PTCN. 

• Na een keuze te hebben gemaakt welke aanpak geschikt is voor het ontwikkelen van 
prestatie-indicatoren voor het managementteam van PTCN, wordt in hoofdstuk 5 uit-



eengezet <lat bij het opstellen van zo 'n systeem van indicatoren een drietal stadia wordt 
doorlopen, te weten: het opstellen van een Doelplan, het opstellen van een Meetplan en 
het opstellen van een Actieplan. 
In paragraaf 5 .1 warden de afzonderlijke stadia uitgelegd, waarna in de paragrafen 5 .2 
en 5 .3 de resultaten, zoals deze binnen de organisatie zijn verkregen, van respectievelijk 
de eerste stap, het opstellen van het Doelplan, en de tweede stap, het opstellen van het 
Meetplan, warden behandeld. 

• In hoofdstuk 6 wordt de volledigheid van de benoemde indicatoren uit hoofdstuk 5 geve
rifieerd. Hiervoor zal een theoretisch model geintroduceerd warden waarin uitvoerende 
activiteiten voor de in-, op- en uitslag en bestuurlijke activiteiten benodigd voor het co
ordineren van deze activiteiten te onderscheiden zijn. Met behulp van het model wordt 
de beheersing door het management van deze uitvoerende en bestuurlijke activiteiten 
geanalyseerd. Paragraaf 6.4 geeft een overzicht van de indicatoren welke zijn achter
haald middels de aanpak uit hoofdstuk 5 en middels het model uit hoofdtuk 6 , waarna 
de volledigheid van de door de organisatie benoemde indicatoren geverifieerd wordt. Het 
hoofdstuk wordt besloten met paragraaf 6 . 5 waarin de eenheid van de indicatoren aan 
bodkomt. 

• Hoofdstuk 7 handelt over de resterende stappen die het managementteam dient te zet
ten na beeindiging van het afstudeerproj ect. Paragraaf 7 .1 bespreekt de resterende 
stappen in het Meetplan. In paragraaf 7.2 wordt het opstellen van het Actieplan bespro
ken. Het management dient hierbij gebruik te maken van beproefde technieken voor 
oorzaakanalyse, probleemoplossing en besluitvorming, om de mogelijkheden voor be
heersing en verbetering op het spoor te komen. Dit is het onderwerp van het Actieplan, 
samen te vatten met de woorden: Check, Act, Plan en Do. 

• In hoofdstuk 8 warden de conclusies en aanbevelingen behandeld. 

In figuur 1. 1 is schematisch de aanpak afgebeeld welke gedurende het project is gevolgd. 
De aanpak loopt synchroon met de hoofdstukindeling in het verslag. 

• 
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Hoofdstuk 2 Paktank Chemical Nederland B.V. 

Dit hoofdstuk heeft als functie een algemeen beeld te schetsen van PTCN. Hiervoor is het 
hoofdstuk opgesplitst in twee paragrafen. Paragraaf 2 .1 handelt over het bedrijf PTCN. 
Achtereenvolgens worden de relatie tussen PTCN en de moedermaatschappij (§ 2.1.1), de 
dienstverlenende functie die het voor haar klanten verricht (§ 2 .1.2), de klantgerichte pro
cessen binnen de organisatie (§ 2.1.3) en de faciliteiten waarover PTCN beschikt (§2 .1.4), 
besproken. 
Paragraaf 2 .2 plaatst PTCN in een ruimer perspectief. In deze paragraaf wordt een aantal 
ontwikkelingen in de chemische industrie behandeld en de gevolgen hiervan voor PTCN. 

2.1 Het bedrijf PTCN 
2.1.1 Decor van de organisatie 
Pakhoed bestaat reeds sinds 1616 en is voortgekomen uit verschillende fusies van veem
bedrijven die al eeuwen in de havens van Rotterdam en Amsterdam actief zijn. V andaag de 
dag is Koninklijke Pakhoed N.V. een beursgenoteerde internationale onderneming be
staande uit diverse werkmaatschappijen. Met 6300 medewerkers wordt wereldwijd een 
omzet van f3 ,6 miljard en een netto winst van f76 miljoen gerealiseerd. De Mission State
ment van Pakhoed luidt: 

Royal Pakhoed N. V. sets out to be the preferred quality partner in logistics and distri
bution for the oil and chemical industry world-UJide. 

De activiteiten van Pakhoed zijn nauw verbonden met de olie en chemische industrie in de 
wereld. De werkmaatschappijen zijn op twee verschillende manieren betrokken bij het pro
ces van het op de markt brengen van olie- en chemische produkten. Enerzijds door het 
verlenen van logistieke diensten aan producenten en handelaren in deze produkten, an
derzijds via distributie-activiteiten voor chemische produkten. De activiteiten van Pakhoed 
zijn dus onderverdeeld in een tweetal kernactiviteiten, te weten logistieke diensten en 
chemische distributie. 
Pakhoed verstaat onder logistieke diensten: tankopslag, scheepvaart en speciale diensten. 
Speciale diensten omvatten een verscheidenheid aan ondersteunende taken, zoals bijvoor
beeld scheepsagenturen, droge bulk opslag, milieu-reinigingsdiensten en flow manage
ment. Logistieke dienstverlening en distributie worden door Pakhoed als twee gescheiden, 
doch aan elkaar verwante activiteiten beschouwd. 
Het belangrijkste verschil tussen de genoemde activiteiten is dat de ondernemingen in de 
logistiek geen eigenaar zijn van de produkten die zij behandelen. Dit in tegenstelling tot de 
distributie-ondernemingen die produkten in bulk kopen van chemische producenten (leve
ranciers) en wederverkopen via hun eigen netwerk van faciliteiten (pakhuizen, opslagtanks 
en vrachtwagens) . 
De twee kernactiviteiten zijn op basis van produkt- en geografische segmentatie onderge
bracht in een zestal business areas. In bijlage 1 zijn de kernactiviteiten, de business areas 
en de afzonderlijke werkmaatschappijen van Pakhoed weergegeven. 

De business unit Paktank Chemical Nederland B.V. (PTCN) maakt onderdeel uit van de 
kernactiviteit logistieke diensten. PTCN is per 1 januari 1995 ontstaan uit een fusie van 
een drietal chemisch georienteerde tankopslagbedrijven in Rotterdam en omgeving. Dit zijn 
het chemiegedeelte van het voormalige Paktank Nederland B .V., alle tankopslagactiviteiten 
van het voormalige Gehr. Broere B .V. (in 1988 door acquisitie verkregen) en alle Neder
landse terminalactiviteiten van het voormalige Panocean Ltd. (in 1993 door acquisitie ver
kregen) . Deze drie bedrijven beconcurreerden elkaar voorheen met name op het gebied van 
overslag en opslag in landtanks van vloeibare, onverpakte (bulk) chemicalien en op kleine
re schaal minerale olien, eetbare olien en smeerolien. 
Paktank Chemical Nederland B.V. is met een opslagcapaciteit van meer dan 1.600.000 m 3 

en een omzet van f160 miljoen het grootste chemische tankopslagbedrijf in Europa. De 
organisatie van PTCN is opgedeeld in het profit centre Chemie en het profit centre Eetbare 
Olie en Smeerolie. In bijlage 2 is de structuur nader uitgewerkt. De analyses in dit onder
zoeksrapport richten zich voornamelijk op het profit centre Chemie. 



2.1.2 Third Party Distribution Specialist 
De tankopslagmarkt voor chemicalien kan in een tweetal segmenten worden onderver
deeld. Het ene segment omvat de opslag door ona:fhankelijke opslagbedrijven, het andere 
de opslag door a:fhankelijke bedrijven oftewel opslag door de producent zelf. Als voordelen 
van ona:fhankelijke opslag ten opzichte van eigen opslag kunnen de grotere flexibiliteit 
(minder kapitaalbeslag, minder vaste kosten voor de opslagklant) , de uitgebreidere moge
lijkheden door specialisatie, het aanbieden van additionele service (voorraadbeheer, mon
stername) en de schaalvoordelen worden genoemd. 
PI'CN profileert zich als een ona:fhankelijk opslagbedrijf. De terminals vormen een belang
rijke schakel tussen producent en afnemer van vloeibare chemicalien. Dit is weergegeven 
in figuur 2.1. In bijlage 3 wordt de logistieke grondvorm van de gehele chemische industrie 
en de plaats die PI'CN hierin inneemt, nader uitgewerkt. 

= . 

Producent Afnemer 

Figuur 2.1 en aj'nerner 

Het material handling proces op een terminal kan in de volgende fasen verdeeld worden: 
• Inslag: het lossen op een terminal van de chemicalien uit schepen, roadtanktrucks, 

railtankcontainers, packages (drums, IBC's) of via pijpleidingen; 
• Opslag: het opslaan van de chemicalien in landtanks; 
• Uitslag: het laden op een terminal van de chemicalien in schepen, roadtanktrucks, rail

tankcontainers, packages (drums, IBC 's) of via pijpleidingen. 

De dienstverlenende functie die PI'CN voor haar klanten ver-
vult, staat in de literatuur bekend onder het begrip 'Third 
Party Distribution Specialist' (Van Goor). De relatie tussen 
PI'CN en de eerste, respectievelijk de tweede partij, is weerge
geven in figuur 2.2. Uit deze figuur blijkt tevens de ona:fhan
kelijkheid van PI'CN; daar PI'CN geen juridisch eigenaar is 
van de opgeslagen goederen, vervult het niet de commerciele 
functie . 
De logistieke functie die PI'CN vervult, kan onderverdeeld 
worden in de volgende deelfuncties: 
• knooppuntfunctie: als knooppunt in het logistieke netwerk, 

dus als plaats waar convergerende en divergerende stro
men chemicalien samenkomen voor overslag, groepage en 
degroepage. 

• tijdfunctie: als buffer, voor het opvangen van (produktie-) 
overflow, maar ook als bijvoorbeeld entrepot; 

• uitbestedingsfunctie: als schakel in het produktieproces 
voor none core gedeelte van de klant (bijv. rechtstreekse 
levering van grondstof in het produktieproces van de klant 
via een pijpleiding, afname eindprodukt weer rechtstreeks 
vanuit produktie via een pijpleiding); 
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Fi9uur 2.? De 3 partijen 

• VAL functie: value added logistics: 'waar produktie en distributie samenvallen' (Van 
Goor). Dit is waarde aan het produkt toevoegen ergens in de logistieke keten door bij
voorbeeld mengen, verwarmen, afkoelen. 



2.1.3 Klantgerichte processen binnen de organisatie 
In deze paragraafwordt aandacht besteed aan de klantgerichte processen binnen PTCN. De 
processen en de relaties hiertussen zijn schematisch weergegeven in figuur 2.3 . De belang
rijkste activiteiten binnen de processen zullen middels een voorbeeld uiteengezet worden. 
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Veronderstel <lat een potentiele klant de afdeling Sales benadert voor de opslag van een 
chemisch produkt ( 1). Sales is verantwoordelijk voor het uitbrengen van offertes en het 
afsluiten van contracten met klanten. Alvorens een offerte wordt uitgebracht neemt Sa
les contact op met Customer Services (2). Deze afdeling verzorgt de tankplanning en 
wijst Sales, op basis van produktspecificaties en -kwantiteit, een beschikbare tank toe. 
In het geval van een nieuw produkt of nieuwe dienst vindt tevens een toetsing plaats uit 
kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en operationeel oogpunt. Een afgesloten contract wordt, 
op basis van de looptijd, onderscheiden in een spot- of termcontract. Een spotcontract 
heeft een looptijd van minimaal een maand, een termcontract een looptijd van minimaal 
eenjaar. 

• Customer Services 
Voor het plaatsen van een order binnen het afgesloten contract neemt de klant contact 
op met de afdeling Customer Services (3). Stel de klant geeft PTCN opdracht voor het 
lossen van een hoeveelheid produkt <lat per schip wordt aangevoerd. Customer services 
controleert de opdracht om zeker te stellen <lat geen produkt wordt behandeld of dien
sten warden verleend zonder <lat op commerciele basis hierover afspraken zijn gemaakt. 
Vervolgens vervaardigt de afdeling een opdracht voor het primaire proces (4). Deze op
dracht vermeldt de specifieke afspraken met betrekking tot produkt, hoeveelheid, tank, 
tijdstip, douane regime etc ., die voor het primaire proces van belang zijn. 

• Het primaire proces 
Het primaire proces (in- , op- , en uitslag) wordt op de terminal uitgevoerd. De van 
Customer Services a:fkomstige opdracht voor het lossen van het schip wordt hier inge
pland in het operationele schema. Tevens wordt de opdracht gecompleteerd met gege
vens over (de) te gebruiken pompen, leidingen, verbindingsslangen en steiger. 
Voorbereidingsactiviteiten, zoals het aankoppelen en controleren van benodigde pom
pen, leidingen en slangen, warden (indien mogelijk) enige uren v66r aankomst van het 
schip uitgevoerd. Bij aankomst wordt het schip behandeld volgens het First-Come-First
Served principe. De kwantiteit en kwaliteit van het produkt in land- en scheepstank 
wordt gemeten. De metingen warden voor en na het feitelijke lossen uitgevoerd. Deze 
warden door PTCN of, indien de klant <lit wenst, door een externe controlemaatschappij 
verricht. De kwantiteitsmutatie in de landtank is bepalend voor de facturatie aan de 
klant. De factuur wordt, na gereedmelding van de werkopdracht op de terminal (5), door 
de afdeling Customer Services opgesteld. Deze wordt samen met het nieuwe voorraad
saldo de volgende <lag naar de klant verzonden (6). 



2.1.4 De faciliteiten van PTCN 
PrCN heeft de beschikking over een vijftal tankinstallaties of terminals. Van dit vijftal val
len de tankinstallaties T.T.R. , Dordrecht, Pernis en Chemiehaven onder eigen beheer. De 
vijfde terminal (Botlek) valt onder beheer van een andere dochtermaatschappij van Pak
hoed, namelijk Paktank Olie Nederland B.V. (PrON) . Een derde deel van de totale opslag
capaciteit van deze terminal wordt permanent aan PrCN verhuurd. In tabel 2.1 zijn de 
tankinstallaties, de opslagcapaciteiten en de aard van de produkten die er worden opgesla
gen, weergegeven. 
In het onderzoek zijn, in overleg met PrCN, de tankinstallaties Botlek en Pernis buiten be
schouwing gelaten; tankinstallatie Botlek omdat deze niet onder beheer valt van PrCN, 
tankinstallatie Pernis omdat deze valt onder het profit centre Eetbare Olie en Smeerolie. 

Tabel 2.1 De tan.kinstallaties van PTCN 

, Tankinstallatie Capaciteit Aard van het produkt 
Botlek 550.000 m3 chemicalien 

Chemie haven 200.000 m3 chemicalien, smeerolien 

Pemis 350.000 m3 eetbare olien, smeerolien, 
chemicalien 

Dordrecht 200.000 m3 chemicalien 

T.T.R. 325.000 m3 chemicalien 

In bijlage 4 is een overzicht van de terminal Chemiehaven gegeven. Uit het overzicht blijkt 
dat de tanks gegroepeerd zijn in 'tankputten'. De functie van een tankput is het voorkomen 
van bodemverontreiniging in geval van tanklekkage. Hiertoe is de put uitgerust met een 
betonnen bodem. 
De tanks op een terminal verschillen onderling qua materiaal, inhoud en verwarmings- en 
isolatievoorzieningen. De verschillen laten zich verklaren door het feit dat produkteigen
schappen eisen aan de opslag (kunnen) stellen. Verwarmings- en isolatievoorzieningen zijn 
bijvoorbeeld nodig voor produkten met een laag stolpunt. Verschillende materialen worden 
gebruikt omdat er produkten zijn die het standaardmateriaal aantasten. Tevens zijn er 
produkten waarbij door roestvorming van het standaardmateriaal een niet-toegestane 
contaminatie ontstaat. Hierom beschikt PrCN naast 'mildsteel' tanks, hetgeen het stan
daardmateriaal is, over gecoate en roestvrijstalen tanks. Een overzicht van de verschillende 
tanks is te vinden in bijlage 5 . 

2.2 Marktontwikkelingen 
2.2.1 Ontwikkelingen in de chemische industrie 
Het opslaan van chemicalien is in het algemeen niet een activiteit die op zichzelf staat, 
maar een afgeleide van andere activiteiten (produktie, consumptie). Ontwikkelingen in de 
markt voor chemicalienopslag worden daarom zo veel mogelijk afgeleid uit ontwikkelingen 
aan de vraagkant: de chemische industrie. Hieronder volgt een samenvatting van bijlage 6 , 
waarin een aantal ontwikkelingen in de chemische industrie wordt geschetst. 
• Opkomst van nieuwe chemieproducerende landen 

Steeds vaker willen de landen waar grondstoffen worden gewonnen de eerste stap in het 
produktieproces in eigen hand nemen. Als gevolg hiervan ontstaan raffinage-complexen 
dichtbij de vindplaats van de grondstoffen. De aanvoer van ruwe olie naar Europa zal 
hierdoor steeds vaker plaats maken voor geraffineerde olie(-produkten). 



• Produktie en omzet 
De chemische industrie heeft zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. De produktie 
is nagenoeg ononderhroken gegroeid naar een niveau dat 10% hoger ligt dan in 1990. 
De omzet van de sector in de gehele E.U. is tussen 1980 en 1995 meer dan verduhheld. 

• Internationale handel 
Evenals produktie en omzet is de internationale handel in chemicalien de laatste 15 jaar 
sterk gegroeid. 

• Rationalisering van de supply chain 
Onder druk van de toenemende concurrentie ontstaat hinnen de chemische industrie 
steeds meer aandacht voor het rationaliseren van de goederenstroom van grondstof tot 
finale afnemer. Het heheersen van deze goederenstroom (supply chain management) 
wordt steeds helangrijker voor een grotere kosteneffectiviteit. 

• Hoogwaardigere industrie in Europa 
In de chemie is sprake van een verschuiving naar hoogwaardige marktsegmenten. 

2.2.2 Gevolgen van ontwikkelingen aan de vraagkant voor PTCN 
• In het kader van supply chain management en het uithesteden van niet

kernactiviteiten, zullen producenten in toenemende mate partnerships aangaan met le
veranciers, afnemers en logistieke dienstverleners. Bij een partnership gaat het om een 
hechte , duurzame relatie die de concurrentieposities van heide partijen kan versterken. 
De toon wordt hierhij gezet door de grote producenten. In de relatie tussen chemiepro
ducenten en PfCN is eveneens in toenemende mate sprake van partnerships. Produ
centen kunnen meer tijd en energie stoppen in hun eigen kernactiviteiten en profiteren 
van de expertise van PfCN. Hier stellen zij relatieflanglopende contracten tegenover, die 
PfCN van een continue hedrijvigheid voorzien. 

• Het streven naar partnerships in de chemische industrie heeft echter tot gevolg dat het 
aantal dienstverleners waarmee chemieproducenten relaties onderhouden, afneemt. Om 
hiervoor in aanmerking te komen moeten deze dienstverleners aan steeds strengere ei
sen voldoen. W aarhorging van de produktkwaliteit, leverhetrouwhaarheid en service 
staan hierhij voorop. 
De wereld van de chemicalienopslag kent echter maar een heperkt aantal spelers. Een
maal partner-opslaghedrijf, zal PfCN niet achterover kunnen leunen. Producenten zul
len er voor waken al hun opslag onder te hrengen hij een opslaghedrijf, maar streven 
naar 'competitive partnerships'. 

• De trend naar hoogwaardigere industrie in Europa leidt tot een hogere waardedichtheid 
van de produkten. Als gevolg hiervan nemen de rente- , ruimte- en risicokosten toe tij
dens de opslag. De producenten willen deze kosten zo laag mogelijk houden. De door
looptijd van het produkt dient hiervoor kort zijn. 

• De nieuwe produktie- en logistieke concepten leiden tot een verschuiving van produktie 
op voorraad naar produktie op order en de invoering van het JIT-principe . Als gevolg 
hiervan ontstaan er meer leveringen met kleinere partijgroottes. Dit kan gevolgen heh
hen voor de in te zetten tanks. 
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Hoofdstuk 3 Prestatiemeting als onderdeel van planning en 
beheersing 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de plaats die prestatiemeting client in te nemen in de 
cyclus van planning en beheersing. Prestatiemeting stelt het management in staat te be
oordelen of de geleverde prestaties overeenstemmen met de in de planning opgenomen 
streefwaarden. Prestatie-indicatoren vormen dus de uitkomst van een overweging op de 
vraag welke informatie voor het managementteam van PfCN noodzakelijk is om de organi
satie te besturen. 
Paragraaf 3.1 handelt over planning en beheersing en de indeling van plannings- en be
heersingsactiviteiten op verschillende aggregatieniveaus in de organisatie . In paragraaf 3 .2 
wordt uiteengezet op welke manier prestatiemeting onderdeel uitmaakt van de cyclus van 
planning en beheersing. Paragraaf 3.3 besluit het hoofdstuk met een aantal eisen en voor
waarden waarmee rekening gehouden client te worden bij prestatiemeting als onderdeel 
van planning en beheersing. 

3.1 Planning en beheersing 
3.1.1 De begrippen planning en beheersing 
• Onder planning valt te verstaan: het besluitvormingsproces met betrekking tot de vraag 

wat in de toekomstige periode(n) voor activiteiten worden verricht. De uitkomst van <lit 
proces wordt vastgelegd in een plan. In dat plan treft men de voor de toekomstige perio
de(n) gekozen doeleinden, de gekozen middelen om die doeleinden te bereiken en de te 
verwachten resultaten aan. Voor zover het daarbij gaat om de langere termijn kan het 
plan nog in grote lijnen en in algemene formuleringen zijn opgesteld. Indien het gaat om 
de korte termijn zijn meer concrete invullingen nodig. Voor de korte termijn moet nauw
keurig worden vastgelegd hoe het plan luidt als het gaat om de inzet van middelen, de te 
verrichten activiteiten, de tijdstippen en perioden waarop de inzet van middelen plaats
vindt, enz. 

• Onder beheersing valt te verstaan: het proces dat ervoor moet zorgen dat de geplande 
resultaten ook worden behaald. Daartoe moeten de geplande resultaten worden vergele
ken met de bereikte resultaten, de oorzaak van eventuele verschillen worden opge
spoord en eventuele maatregelen worden genomen om alsnog de gestelde doeleinden te 
bereiken. Beheersing betreft dus zowel de actie die client ter implementatie van de plan
ning als de prestatie-evaluatie die zorgt voor feedback ten aanzien van de bereikte re
sultaten. 

Planning en beheersing zijn nauw met elkaar verbonden begrippen. Beide hebben betrek
king op het leidinggevende proces; zij kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de 
planning is het noodzakelijk rekening te houden met wat er in beheersopzicht mogelijk is. 
Het stellen van doeleinden voor een planningsperiode die met de beschikbare middelen 
niet realiseerbaar zijn, is namelijk niet zinvol. Dit geldt ook als middelen wel beschikbaar 
zijn, maar de aanwending ervan niet beheersbaar is. Omgekeerd zal de beheersing, zoals 
vermeld, signalen geven die kunnen dienen als feedback voor het planningsproces. 

3.1.2 De indeling van plannings- en beheersingsactiviteiten 
Plannings- en beheersingsactiviteiten vinden plaats op verschillende aggregatieniveaus 
binnen een onderneming. In de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt in het strategi
sche, tactische en operationele niveau. In navolging van Anthony worden de plannings- en 
beheersingsactiviteiten op de verschillende niveaus als volgt benoemd: 
• strategische planning ( op strategisch niveau) ; 
• organisatiebeheersing (op tactisch niveau) ; 
• operationele beheersing (op operationeel niveau). 
De betekenis van deze indeling is, dat daarin onderscheid wordt gemaakt tussen drie typen 
activiteiten die naar hun inhoud aanzienlijk verschillen. Het volgende overzicht illustreert 
samenhang en inhoud van de indeling (Anthony e.a. , 1989). 
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• Strategische planning is het proces van besluitvorming omtrent de doeleinden van een 
organisatie en omtrent de strategieen die men zal volgen om deze doeleinden te realise
ren. Strategische planning betreft lange termijn keuzen ten aanzien van de richting 
waarin men met een organisatie wi1 gaan. 
In concreto brengt dit voor PTCN met zich mee dat de doeleinden betrekking zullen heb
ben op de aard van de voort te brengen diensten, de te betreden markten, de na te stre
ven winstgevendheid, enz. Het gaat dus om de grote lijnen, de algemene richtinggevende 
doeleinden die de koers van PTCN bepalen. Niet zozeer om de meer geconcretiseerde 
voor een bepaalde tijdsperiode geldende invulling daarvan. 

• Organisatiebeheersing is het proces dat ervoor moet zorgen dat de implementatie van de 
in de strategische planning vastgelegde koers zeker gesteld wordt. Het betreft dus vooral 
de inrichting van de organisatie, zodanig dat activiteiten efficient en effectief uitgevoerd 
kunnen worden. Effectief wi1 zeggen doelgericht; de prestaties moeten bijdragen aan het 
realiseren van de doeleinden. Efficient wi1 zeggen doelmatig, de prestaties moeten gere
aliseerd worden met zo min mogelijk middelen. 

• Operationele beheersing is het proces dat ertoe moet leiden dat specifieke taken effectief 
en efficient worden uitgevoerd. Het gaat om de feitelijke dagelijkse werkzaamheden; 
'scheduling' van activiteiten en daarop aansluitende evaluatie van de uitvoering van ac
tiviteiten. 

Na deze opmerkingen over de verschillende niveaus die binnen de planning en beheersing 
te onderscheiden zijn, past tenslotte nog een enkele opmerking over de samenhang tussen 
strategische planning, organisatie beheersing en operationele beheersing. In de eerste 
plaats zijn zij verbonden door het feit dat op elk van de drie niveaus elementen van plan
ning en beheersing aanwezig zijn. Figuur 3.2 illustreert dat het gaat om een varierende mix 
van plannings- en beheersingsactiviteiten. De strategische planning bestaat grotendeels 
uit planningsactiviteiten en maar voor een klein gedeelte uit beheersingsactiviteiten. Bij de 
operationele beheersing is het precies andersom; beheersingsactiviteiten hebben de over
hand terwijl planningsactiviteiten slechts in beperkte mate aanwezig zijn. De organisatie
beheersing neemt een tussenpositie in; plannings- en beheersingsactiviteiten zijn in 
ongeveer gelijke mate aanwezig. 
In de tweede plaats bestaat er een interactie tussen de onderscheiden plannings- en be
heersingsactiviteiten die in de drie niveaus zijn gerangschikt. De strategische planning 
geeft de kaders aan van de ondernemingsbeheersing, de organisatiebeheersing doet dit op 
haar beurt voor de operationele beheersing. De verschillende plannings- en beheersings
activiteiten zijn dus aan elkaar gerelateerd. 

Pc:.t;ina. 1. _3 
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3.2 Prestatie-evaluatie als onderdeel van planning en beheersing 
Het drietal in de vorige paragraaf onderscheiden onderdelen van planning en beheersing 
bevat dus elk een beheersingselement. Dit houdt in dat op ieder niveau het evalueren van 
de werkelijke prestaties in relatie tot de geplande prestaties aan de orde komt. Voor dit 
evalueren is een systeem van prestatiemeting nodig. Dit is een systeem dat het manage
ment in staat stelt om te beoordelen of de geleverde prestaties overeenstemmen met de 
streefwaarden die daarvoor in de planning zijn vastgelegd. 
Om de geleverde prestaties van PTCN te meten is gereedschap nodig waarmee waarnemin
gen worden verricht. Prestatie-indicatoren maken onderdeel uit van dit gereedschap. In het 
algemeen kan gesteld worden dat prestatiemeting onderdeel uitmaakt van de cyclus plan
ning, uitvoering, waarneming, analyse. De analyse van verschillen tussen plan en werke
lijkheid is noodzakelijk om het uiteindelijke doel alsnog te bereiken of om eventueel het 
plan aan te passen. De samenhang wordt geillustreerd in de volgende figuur (Anthony). 

Informatie Analyse en 
Evaluatie 

Informatie 

Planning 

Continue 
resultaat
verbetering 

Waarneming 

Informatie 

Uitvoering 

Figuur 3.3 De cyclu.s t,an planning en beheersing 

3.3 Een prestatie-meetsysteem 
Delen en Rijsenbrij delen eisen die gesteld kunnen worden aan prestatiemeting als onder
deel van planning en beheersing, in naar drie invalshoeken, namelijk: 
• eisen die gesteld kunnen worden aan het proces van ontwikkelen; 
• eisen die gesteld kunnen worden aan het produkt prestatie-indicatoren; 
• eisen die gesteld kunnen worden aan het operationele systeem van prestatiemeting en 

gewenste effecten van het systeem. 
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Hieronder volgen vanuit iedere invalshoek een aantal eisen/ randvoorwaarden (Bemelmans, 
Bonnet, Fortuin). Gezien het grote aantal eisen dat in principe aan prestatiemeting gesteld 
kan worden, is niet beoogd een compleet overzicht van eisen te geven. De eisen die worden 
besproken zijn eisen waarmee tijdens het doorlopen van het traject binnen PrCN rekening 
gehouden is ( of in de toekomst rekening mee gehouden dient te worden) . 

Proceseisen 
• Top-down georienteerd 

Top-down betekent hier dat vanuit het hoogste niveau in de organisatie doelstellingen 
vertaald dienen te worden in prestatie-indicatoren. Ieder lager niveau definieert aan de 
hand van de doelstellingen van een hoger niveau de eigen complete set van afgeleide 
doelstellingen en vertaalt deze wederom in prestatie-indicatoren. Op deze wijze ontstaat 
een wederzijdse afhankelijkheid van doelstellingen, waardoor tegenstellingen tussen 
hoge en lage organisatieniveaus worden voorkomen. Tevens is het van belang dat de 
doelstellingen horizontaal op elkaar zijn afgestemd. Het spreekt overigens voor zich dat 
de uiteindelijke informatie uit de prestatie-indicatoren een tegengestelde weg aflegt. In 
die zin is er sprake van een bottom-up proces. 

• Steun van de organisatie 
Iedere belanghebbende binnen de organisatie moet doordrongen zijn van het nut en de 
zin van een prestatiemeting. Zeker wanneer eerder geen sprake was van prestatieme
ting, kan het simpele feit dat er nu wel gemeten wordt op veel weerstand stuiten. Het 
topmanagement moet een en antler dus duidelijk naar de medewerkers communiceren. 
Betrokkenheid en motivatie van de medewerkers wordt onder meer verkregen wanneer 
zij zelf invloed hebben op de samenstelling van de uiteindelijke prestatie-indicatoren. 

Produkteisen 
• Validiteit, volledigheid en actualiteit 

Het managementteam dat prestatie-indicatoren krijgt toegeleverd, moet erop kunnen 
vertrouwen dat deze indicatoren valide, volledig en bij de tijd (dus actueel) zijn. Indica
toren waarop het team geen staat kan maken, bijvoorbeeld omdat ze onvolledig zijn of 
zelfs niet de werkelijk geleverde prestaties weergegeven, zijn niet geschikt om de organi
satie te besturen. 

• Nauwkeurigheid 
Het is van belang dat de meetgegevens voldoende nauwkeurig zijn. De nauwkeurigheid 
van de meetgegevens hangt samen met de scope van beslissingen. In het algemeen kan 
gesteld worden dat deze scope toeneemt naarmate men op een hoger aggregatieniveau 
in de organisatie komt. Hoe breder de scope, des te meer indicatoren men in het oog 
moet houden en dus des te minder gedetailleerd men zich zal kunnen informeren. 

• Vergelijkbaarheid 
Metingen dienen qua dimensie vergelijkbaar te zijn met metingen op opeenvolgende 
tijdstippen. De verleiding kan bestaan om de gemeten waarden van prestatie
indicatoren van verschillende terminals onderling te vergelijken. Dat is slechts zinvol als 
de omstandigheden inderdaad vergelijkbaar zijn. Daar dit niet het geval is, dient hier bij 
het normstellingsproces rekening mee gehouden te worden. Indien dit niet ge beurt, is 
het af te raden zulke vergelijkingen te maken. Indien er wel rekening mee gehouden 
wordt, dienen niet de absolute waarden van de indicatoren, maar de waarden ten op
zicht van de norm onderling vergeleken te worden. 

Systeemeisen 
• Tijdigheid 

De eis 'tijdigheid' is onder te verdelen in een drietal deeleisen, te weten responsiesnel
heid, frequentie van informatieverstrekking en bewaartijd van gegevens. Voor een zin
volle toepassing van prestatie-indicatoren is het noodzakelijk dat deze, met afgesproken 
tussentijden (frequentie) , op tijd beschikbaar komen (responsiesnelheid) . Idealiter zijn 
die tijden afgesteld 6f op de snelheid waarmee veranderingen in het proces optreden 6f 
op de snelheid waarmee ingrijpen in het proces mogelijk is, zodat elke nieuwe meting 
vooruitgang kan vertonen. De laatste deeleis heeft betrekking op de bewaartijd van ge
gevens. Hoe ouder gegevens zijn, hoe minder de voorspelkracht daarvan en dus hoe 
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minder goed bruikbaar voor de besturing van een systeem. Gegevens hebben dus een 
beperkte geldigheidsduur. Bij het opzetten van een systeem dient derhalve niet alleen 
gekeken te worden welke gegevens moeten worden opgenomen, maar tevens welke ge
gevens er in de loop van de tijd weer uit moeten. 

• Flexibiliteit 
Door interne en externe factoren veranderen de verschillende grootheden binnen een 
prestatie-meetsysteem in de loop der tijd. Het moet zelfs zo zijn dat een prestatie
meetsysteem veranderingen mogelijk maakt. De informatie die uit het systeem komt kan 
immers aanleiding geven om doelstellingen en/ of strategieen te wijzigen. Omdat moet 
worden voldaan aan de wederzijdse afhankelijkheid van doelen, ontkomt men er dan 
niet aan om de prestatie-indicatoren te wijzigen, zodat nieuw geformuleerde doelstellin
gen weer doorklinken. 

• Leiden tot continue verbetering 
Een systeem van prestatiemeting moet als onderdeel van de cyclus van planning en be
heersen, leiden tot verbetering in alle geledingen van de organisatie. Door het feit dat de 
cyclus van planning en beheersing een continu proces is, is de conclusie dat prestatie
meting ook cyclisch is, gerechtvaardigd. Dit feit impliceert dus een continu streven naar 
verbetering. Prestatie-indicatoren zijn echter geen doel op zich, maar slechts middelen 
om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Dit houdt in dat indicatoren niet los 
van elkaar maar in combinaties bezien moeten worden. Verbetering van de waarde van 
de ene indicator in combinatie met verslechtering van de waarde van de andere indica
tor leidt namelijk niet tot het behalen van de doelstelling. In paragraaf 7.3 wordt hiervan 
een voorbeeld gegeven. 

• Gedrag kunnen bernvloeden 
Een belangrijk aspect van prestatiemeting, waarmee reeds bij de bouw van een dergelijk 
systeem rekening gehouden moet worden, is het bemvloeden van gedrag van werkne
mers. Door de informatie die via prestatiemeting beschikbaar komt, moeten projecten 
en/ of werkprocessen eventueel worden bijgestuurd. Bijsturen kan gedragsveranderin
gen van medewerkers tot gevolg hebben. Hiermee dient de organisatie dus rekening te 
houden. 
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Hoofdstuk 4 Aanpak voor het ontwikkelen van indicatoren 

Voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren is voor het structureren van de aanpak een 
geschikte methode noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt bekeken welke aanpakken er zijn 
en wordt een keuze gemaakt welke aanpak geschikt is voor het ontwikkelen van indicato
ren voor het managementteam van PI'CN. 
In paragraaf 4 .1 wordt een viertal basistypen van aanpakken beschreven. Deze aanpakken 
zijn door Kerklaan (1994) ondergebracht in een matrix. Een organisatie kan hieruit, afhan
kelijk van de heersende pro blematiek en de stijl van lei ding geven, een keuze maken welke 
aanpak het meest geschikt is voor de eigen situatie. Paragraaf 4 .2 besluit het hoofdstuk 
met de keuze die gemaakt is voor PI'CN. 

4.1 Basistypen van aanpakken 
Volgens Kerklaan (1994) is de keuze voor een geschikte aanpak om prestatie-indicatoren te 
ontwikkelen afhankelijk van de situatie waarin het bedrijf verkeert. De situatie waarin het 
bedrijf verkeert kan middels twee dimensies worden getypeerd: heersende problematiek in 
de organisatie en dominante stijl van leiding geven. De heersende problematiek is opge
splitst in 'consolidatie' en 'innovatie'. De stijl van leiding is opgesplitst in 'stimuleren' en 
'sturen'. Combinatie van deze twee dimensies geeft onderstaande vier basistypen. 

Tabel 4.1 Basistypen van aunpakktm 

Heersende problematiek 

.: Stimuleren 
~ 
& 

Consolideren 

Systeem/ proces aanpak 

Innoveren 

Horizontale aanpak 

... Klant 

-~1------+---------+---------i 
] 
g 
$ Sturen 
ci:l 

Verticale aanpak 

Consolideren versus innoveren 

Balanced Score=rd 

l I J 

In de matrix worden twee organisatieproblematieken onderkend. Zodra in ondernemingen 
de nadruk ligt op het stabiliseren van processen voor het handhaven van de status-quo, 
spreekt Kerklaan van consolideren. Hierbij vindt beheersing van de vastgestelde kwaliteit 
plaats door regels en procedures na te leven en het huidige niveau van kennis en techno
logie te handhaven. Andere ondernemingen moeten, om zich in een veranderende markt 
staande te houden, innoveren. Hierbij vindt een continu verbetering plaats aan organisa
tievormen, werkprocessen, produkten en/ of diensten. 
Stimuleren versus belreersen 
In de matrix wordt tevens een tweetal stijlen van leiding geven onderscheiden. Bij 'stimule
ren' hoort een bottom-up aanpak voor het ontwikkelen van processen en systemen door de 
medewerkers zelf. Daarbij zijn de doelstellingen vaak decentraal bepaald. De stijl van lei
ding geven is dan ook doorgaans ondersteunend. Veel verantwoordelijkheden worden ge
delegeerd. 
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Bij 'sturen' wordt meer gedacht aan het ontwikkelen van processen en systemen gemiti
eerd door een specialist, een centrale doelbepaling en een top-down aanpak. Het topmana
gement is in dat geval vooral controlerend en sturend bezig. 

Afhankelijk van de heersende problematiek binnen een organisatie en de stijl van leiding 
geven kan warden gekozen voor een of meerdere aanpakken die bij de organisatie of delen 
van de organisatie passen. De vier verschillende aanpakken voor het ontwikkelen van 
prestatie-indicatoren warden in de volgende paragrafen toegelicht. 

4.1.1 De Systeem- en Procesaanpak 
Een kenmerk van dit basistype is dat het als methode gebruik maakt van de systeemleer 
voor het ontwikkelen van systeemmodellen (globaal) en procesmodellen (gedetailleerd). 
Een systeemmodel is erop gericht het gehele primaire proces op een gestructureerde wijze 
in kaart te brengen. Op deze wijze kunnen de relaties tussen de afzonderlijke processen 
zichtbaar gemaakt warden, waardoor een heldere kijk op het systeem ontstaat. Een analyse 
van deze relaties wordt gebruikt om de informatiebehoefte te inventariseren voor het be
sturen van de afzonderlijke processen. De meest relevante informatie wordt vervolgens 
vertaald in indicatoren. De Procesaanpak berust op hetzelfde principe als de Systeemaan
pak, maar is op een onderdeel van het primaire proces gericht. Deze aanpak is bijvoorbeeld 
geschikt om indicatoren te ontwikkelen voor de verschillende deelprocessen van een afde
ling. 
Een voorbeeld van een systeemmodel zijn de primaire processtappen uit de toegevoegde 
waardeketen van Porter. De processen warden daarin weergegeven als reeksen van elkaar 
opvolgende activiteiten. 

Infrastructuur organisatie 

Human resource management 

Research & development 

Inkoop 

Ingaande Uitgaande Marketing 
logistiek Pra<luktie logistiek & Verkoop Service 

Primaire activiteiten 

Figu..ur 4.1 De 'toegevoegde waardel.-:eten vcm .Porter 

Nadelig aspect van deze aanpak bij het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het ma
nagementteam van PTCN is, dat het geen systematische vertaling van de strategische visie 
van het management biedt en dat het geen garantie biedt voor een goede vertaling vanuit 
de wensen van de klant. Dit komt omdat systeem- en procesmodellen gericht zijn op het in 
kaart brengen en optimaliseren van de bestaande werksituatie en de daarin gevolgde rou
tines. 

4.1.2 De Horizontale aanpak 
Deze aanpak staat oak wel bekend antler de naam Quality Function Deployment (QFD) . 
Bij deze aanpak wordt allereerst een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de klanten
wensen, waarna deze warden vertaald in karakteristieken van het eindprodukt. Karakte
ristieken zijn de speci:fieke eigenschappen die het produkt of de dienst zal moeten bezitten 
om aantrekkelijk te zijn voor de klant. De volgende stap is het vertalen van de karakteris
tieken van het eindprodukt in karakteristieken van de deelprodukten. Hiervoor moet war
den nagegaan wat de samenstellende delen van het eindprodukt zijn. Tenslotte volgt de 
vertaling van de karakteristieken van de deelprodukten in karakteristieken van de deelpro-



cessen. De gewenste kwaliteit van de deelprodukten kan namelijk warden gegarandeerd 
door aan elk deelproces dat noodzakelijk is om een bepaald deelprodukt te vervaardigen, 
eisen te stellen. Op basis van de karakteristieken van het eindprodukt, de deelprodukten 
en de deelprocessen warden vervolgens indicatoren afgeleid. 
Voordeel van de Horizontale aanpak is dat de wensen van de klant systematisch warden 
vertaald in alle aspecten van produkten en processen. Hierdoor is het mogelijk een direct 
verband te leggen tussen vrijwel iedere handeling op de werkvloer en de te realiseren wen
sen van de klant. Nadelig is dat deze aanpak een grote dosis doorzettingsvermogen en veel 
tijd van de betrokkenen verlangt. De tijdsbesteding zit hierbij met name in de analyse van 
de verschillende karakteristieken en de vertaling hiervan naar indicatoren. 

4.1.3 De Verticale aanpak 
De Verticale aanpak is bij uitstek geschikt om een reeds door de top geformuleerde strate
gie te implementeren. Hierbij kan een duidelijke relatie warden gelegd met het manage
ment begrip: Management by Objectives (MBO). De essentie van deze methode is het 
leggen van een solide verbinding tussen de (strategische) doelen die het management zich 
stelt en de doelen die hieruit voor de onderscheiden afdelingen warden afgeleid. Op deze 
wijze wordt gegarandeerd dat de doelstellingen van de verschillende afdelingen in lijn zijn 
met elkaar en in lijn zijn met de doelstellingen die de top stelt voor de gehele organsisatie . 
Het voordeel van deze aanpak is dat de indicatoren gerelateerd zijn aan de strategische 
doelstellingen. Nadelig aspect voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het ma
nagementteam van PfCN is echter dat deze aanpak vooral bedoeld is om een complete set 
van samenhangende indicatoren te ontwikkelen voor alle lagen in de organisatie. 

4.1.4 De Balanced Scorecard aanpak 
In 1992 introduceerden Robert Kaplan en David Norton de Balanced Scorecard; een model 
om prestaties van een organisatie te meten aan de hand van financiele en niet-financiele 
prestatie-indicatoren. De Balanced Scorecard is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen 
van een consistente organisatiestrategie en het richten van activiteiten op die strategie. De 
eerste stap in de Balanced Scorecard aanpak is het vaststellen van invalshoeken of per
spectieven van het model. Bij gebruik van de Balanced Scorecard wordt namelijk niet ge
kozen voor een type informatie, dat wi1 zeggen prestatie-indicatoren uit een perspectief, 
maar veeleer een keuze voor een combinatie van indicatoren uit verschillende perspectie
ven. Als de verschillende perspectieven zijn vastgesteld, dient het management de strategi
sche visie te vertalen in doelstellingen over de verschillende perspectieven. Deze 
doelstellingen dienen een goede afspiegeling te vormen van de visie van de organisatie. Een 
laatste stap in de Balanced Scorecard aanpak betreft het vertalen van de doelstellingen in 
prestatie-indicatoren. 
Verdeling van de strategische visie van een organisatie en de daaraan verbonden prestatie
indicatoren, over verschillende perspectieven, maken van de Balanced Scorecard een uit
gebalanceerd prestatie-meetsysteem. Door aandacht te vragen voor verschillende perspec
tieven wordt voorkomen dat een enkel perspectief de nadruk krijgt en zodoende 
suboptimalisatie in de hand wordt gewerkt. Verbetering van de prestaties in het ene per
spectief zouden kunnen leiden tot verslechtering van de prestaties binnen een antler per
spectief. Door beide zichtbaar te maken wordt op voorhand rekening gehouden met het 
effect dat een actie heeft op antler voor de onderneming cruciale perspectieven. De Balan
ced Scorecard aanpak is vooral geschikt om indicatoren te ontwikkelen waarmee de orga
nisatie op hoofdlijnen bestuurd kan warden. 

4.2 Keuze van een aanpak voor PTCN 
De aanpak die gekozen is voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het mana
gementteam van PfCN, is de Balanced Scorecard aanpak. De voorkeur kan verklaard war
den door het feit dat in dit model de strategische visie van het management vertaald dient 
te warden in concrete doelstellingen op verschillende perspectieven. Als geheel bieden deze 
doelstellingen daardoor een verhelderend inzicht in de lange termijn doelstellingen of 
strategische visie van PfCN. De koppeling tussen indicatoren en strategische doelstellin-



gen, waarvan in de opdrachtformulering melding is gemaakt, wordt met de Balanced Sco
recard aanpak dus gegarandeerd. 
Ook volgens de matrix van Kerklaan valt de keuze voor het ontwikkelen van een prestatie
indicatoren op de Balanced Scorecard aanpak. Volgens deze matrix hoort bij deze aanpak 
een sturende stijl van leiding geven en is de heersende problematiek in de organisatie in
noverend. Doordat het managementteam van PrCN grotendeels leidend en controlerend 
bezig is, kan de stijl van leiding geven betiteld warden als sturend. Er is hierbij keuze tus
sen twee aanpakken, namelijk de vertikale aanpak of de Balanced Scorecard. Gezien de 
ontwikkelingen in de chemische industrie en de fusie in 1995, is PrCN aan het zoeken 
naar nieuwe diensten (flowmanagement) en nieuwe organisatievormen. Volgens Kerklaan 
vallen deze ontwikkelingen onder een innoverende problematiek van de organisatie. Uit de 
matrix kan dus geconcludeerd warden dat de Balanced Scorecard een geschikte aanpak is 
voor het ontwikkelen van een prestatie-indicatoren voor het management van PrCN. 
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Hoofdstuk 5 De bouw van een set van prestatie-indicatoren 

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de Balanced Scorecard een geschikte aanpak 
is voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het managementteam van PTCN. Dit 
hoofdstuk handelt over de aanpak, zoals deze binnen de organisatie is gehanteerd, en de 
resultaten hiervan. Bij het opstellen van een werkend systeem van prestatie-indicatoren 
voor PTCN dienen, in navolging van Kerklaan, drie stadia gepasseerd te worden. De eerste 
twee stadia behandelen het ontwikkelingstraject van prestatie-indicatoren afgeleid van de 
Balanced Scorecard aanpak. Het laatste stadium is gericht op het werken met de indicato
ren. De drie stadia zijn achtereenvolgens: 
1. Het opstellen van een Doelplan; Het gaat hierbij om het traceren van geschikte doelstel

lingen in de verschillende perspectieven van de Balanced Scorecard. 
2 . Het opstellen van een Meetplan; Hierin wordt aangegeven op welke wijze, dus met welke 

indicatoren, het behalen van de doelstellingen inzichtelijk gemaakt kan worden. 
3 . Het opstellen van een Actieplan; Hierin wordt het werken met indicatoren behandeld. Het 

plan geeft aan op welke wijze wordt omgegaan met de waarde van de indicator ten op
zichte van de vastgestelde norm. Een analyse van de waarde moet als basis dienen voor 
het opstarten van verbeteringsprojecten. 

Figuur 5 .1 laat de stappen in relatie tot elkaar zien en zal als uitgangspunt dienen voor de 
uitleg van de afzonderlijke stappen in paragraaf 5 .1. In de paragrafen 5.2 en 5 .3 worden de 
resultaten, zoals deze binnen de organisatie zijn verkregen, van respectievelijk de eerste 
stap, het opstellen van het Doelplan, en de tweede stap, het opstellen van het Meetplan, 
behandeld. 

Doelplan Meetplan 

F1guur 5.1 Doelplcm, I,1eetplan Actier,lan 

5.1 Doelplan, Meetplan en Actieplan 
5.1.1 Het opstellen van het Doelplan 

Actieplan 

De eerste stap voor het ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor het managementteam 
van PTCN is het verkrijgen van 'focus'. Dat wi1 zeggen dat bepaald moet worden wat de be
langrijkste onderwerpen zijn waarover informatie, in de vorm van indicatoren, beschikbaar 
moet komen. Het is het Doelplan dat er zorg voor draagt dat de indicatoren die uiteindelijk 
ontworpen gaan worden in het Meetplan, zinvol zijn en alleen prestaties over onderwerpen 
in beeld brengen die essentieel zijn voor de besturing door het managementteam. 
De kern van de Balanced Scorecard is het vertalen van de strategische visie vanuit ver
schillende invalshoeken in concrete doelstellingen voor PTCN. Deze perspectieven moeten 
eerst worden vastgelegd alvorens de doelstellingen te bepalen. De doelstellingen in de ver
schillende perspectieven dienen uiteindelijk een verhelderend inzicht te verschafien in de 
strategische visie van PTCN. Deze doelstellingen verschafien dus de 'focus' voor het ont
wikkelen van prestatie-indicatoren en zijn dus de belangrijkste onderwerpen waarover in
formatie beschikbaar dient te komen. Het resultaat van het Doelplan is dus de vertaling 
van de strategische visie van de organisatie in doelstellingen. 
Figuur 5 .2 zoomt in op de verschillende stappen van het Doelplan en geeft aan welke 
plaats het inneemt in het totale vormingsproces van prestatie-indicatoren. 
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Doelplan 

Vaststellen 
invalshoeken 

Genereren 
potentiele 
doelstellinge 

Figuur .5.2 Het Doelplan 

Meetplan 

5.1.2 Het opstellen van het Meetplan 

Actieplan 

Met het vastleggen van de doelstellingen in het Doelplan is bepaald wat er gemeten moet 
gaan worden. Het behalen van de doelstellingen moet namelijk inzichtelijk gemaakt wor
den. Bij het opstellen van het Meetplan wordt besloten hoe dit te doen. In figuur 5.3 is te 
zien dat het Meetplan bestaat uit drie opeenvolgende activiteiten. 

Doelplan 

Vaststellen 
normen en 
frequentie 

Figuur 5.;J Het ~P.tfoetplatt. 

1. Bepalen van de indicatoren 

Meetplan Actieplan 

De doelstellingen in de vier perspectieven zijn te beschouwen als onderwerpen waarin 
PTCN z6 sterk gemteresseerd is, dat het de resultaten of prestaties op deze gebieden 
zichtbaar wi1 maken met behulp van indicatoren. Een indicator geeft aan welke 'meetlat' 
wordt gehanteerd om de prestatie zichtbaar te maken. 

2. Vaststellen normen en frequentie 
Als de indicatoren zijn bepaald en de meetgegevens verzameld zijn, dient het manage
mentteam zich de vraag te stellen wanneer PTCN tevreden kan zijn met de behaalde re
sultaten. De tevredenheid wordt bepaald door het wel of niet voldoen aan een bepaalde 
verwachting. Deze verwachting dient het management expliciet te maken door de intro
ductie van een streefwaarde of norm en eventuele marges. Tevens dient de meetfrequen
tie bepaald te worden. 



3. Ontwikkelen van een meetsysteem 
De laatste activiteit in het Meetplan is het ontwikkelen van een meetsysteem. Dit houdt 
in <lat er afspraken gemaakt worden over de wijze van meten, vormgeving en rapportage. 

5.1.3 Het opstellen van het actieplan 
Hetgeen PI'CN met indicatoren wil bereiken, is een effectieve besturing van de organisatie. 
Het effectief besturen van de organisatie vraagt om zowel het beheersen en in een later 
stadium het verbeteren van de prestaties. De indicatoren uit het Meetplan leveren de in
formatie die daarvoor nodig is. 
Met behulp van de PDCA-cyclus kunnen de beheersings- en verbeteractiviteiten gestructu
reerd worden. De indicator fungeert hierin als Check. In het Actieplan begint de cyclus dan 
ook met Check, gevolgd door Act, Plan en Do. 
• Check: de indicator levert een signaal die aangeeft of het proces goed of slecht verloopt. 
• Act: als de indicator 'op rood' staat, moet worden gezocht naar achterliggende problemen 

en oorzaken. 
• Plan: als oorzaken van de problemen of mogelijkheden voor verbeteringen zijn bepaald, 

moet besloten worden welke acties te ondernemen. 
• Do: de gekozen acties worden uitgevoerd. 

Doelplan Meetplan 

5.2 Resultaten van het Doelplan 

Actieplan 

Beheersen en verbeteren 
m.b. v. PDCA-cyclus 

5.2.1 Vaststellen invalshoeken voor de Balanced Scorecard 
De eerste stap in het Doelplan is het vaststellen van de invalshoeken voor de Balanced 
Scorecard. Bij gebruik van de Balanced Scorecard wordt niet gekozen voor een type infor
matie, <lat wi1 zeggen indicatoren uit een perspectief, maar veeleer een keuze voor een 
combinatie van indicatoren uit verschillende perspectieven. Tezamen vormen deze indica
toren een actueel en accuraat beeld van de onderneming. 
Vanuit die optiek beschouwd, stellen de auteurs van de Balanced Scorecard <lat er feitelijk 
vier categorieen prestatie-indicatoren noodzakelijk zijn. Iedere categorie benadrukt een 
specifi.ek onderdeel <lat op zich zelf, maar niet alleen, van groot belang is voor de organisa
tie . In figuur 5 .5 zijn de perspectieven die binnen PI'CN zijn gehanteerd, afgebeeld. Deze 
worden hieronder uiteengezet. 

Pn9ir1cr 25 



l'fnancieelper:spectf;ef 
Dael Prestatie-indi=tar 

+ 
tnnova,;f;tef 
Dael Prestatie-indi=tar 

J i:;ruu1· ') 5 Per-specti.even op de .Balm ('ed Seo: rrrd 

1. Klanten perspectief In het klanten perspectief van de Balanced Scorecard worden de 
missie en lange termijn doelstellingen van PTCN vertaald in concrete doelstellingen over 
de markt en de klant. De klant neemt een centrale positie in bij een dienstverlener als 
PTCN. Voor het succesvol opereren is dan ook noodzakelijk dat PTCN de klant en zijn 
specifieke behoeften als uitgangspunt van beleid neemt. Dit houdt in dat PTCN de be
hoeften van de klant vertaalt in doelstellingen en hiervan prestatie-indicatoren afleidt. 
De tevredenheid van de klant over de bestaande dienstverlening van PTCN wordt in 
grote mate bepaald door de tevredenheid van zijn a:fnemer. Grofweg kan gesteld worden 
dat er in de klantenbehoeften een drietal zaken van belang: 
• Tijd: snelle levertijden en een hoge betrouwbaarheid van de levertijden. 
• Kwaliteit: het doorlopen van de primaire processen inslag, opslag en uitslag zonder 

verlies van een produktkwaliteit en -kwantiteit. Tevens moet de kwaliteit van de ove
rige voor de klant van belang zijnde activiteiten hoog zijn. 

• Kosten: minimale kosten verbonden aan de diensten van PTCN. 
2 . Intern perspectief Uiteindelijk is het tegemoet komen aan de behoeften van de klant 

slechts mogelijk indien het interne bedrijfsproces hierop afgestemd is. Er moeten dus 
doelstellingen gesteld worden aan de bedrijfsprocessen die de grootste invloed hebben 
op het bevredigen van de behoeften van de klant. 
Het begrip 'intern bedrijfsproces' dient hierbij ruim opgevat te worden. De aandacht gaat 
hier namelijk uit naar de gehele keten van waardetoevoeging bij PTCN. Een optimale 
voortbrenging in deze keten is slechts dan mogelijk indien de afzonderlijke processen 
(Customer Services, Sales, primair proces, Engineering) goed op elkaar zijn afgestemd. 
Dit betekent dat de doelstellingen in dit perspectief ook betrekking kunnen hebben op 
de organisatie als geheel en de samenwerking van de onderlinge processen. 

3 . Innovatief perspectief De mate waarin PTCN in staat is zich aan te passen aan verande
ringen in haar omgeving en zich continu te verbeteren, zal bepalend zijn voor de toe
komstige levensvatbaarheid. Dit vereist van PTCN een innoverend vermogen hetgeen 
dus een voorwaarde is om ook op de langere termijn succesvol te blijven. Dit houdt in 
dat PTCN voortdurend dient te kijken naar (nieuwe) klanten, het aangeboden diensten
pakket, werkprocessen en organisatievormen. Hierover worden in dit perspectief doel
stellingen opgenomen. 

4. Financi.eel perspectief Het financiele perspectief oogt vertrouwd. Het perspectief bevat 
financiele doelstellingen die door Pakhoed aan PTCN worden opgelegd. Financiele doel
stellingen hebben een dubbele functie . Ten eerste vertegenwoordigen ze de financiele 
prestatie welke verwacht wordt van de lange termijn visie van PTCN. Ten tweede dient 
het resultaat van de eerder genoemde perspectieven door te klinken in uitstekende 
prestaties op deze financiele doelstellingen. 
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5.2.2 Vastleggen doelstellingen in het Doelplan 
Nu de verschillende invalshoeken zijn bepaald, is de laatste stap in het Doelplan het vast
leggen van de doelstellingen. In de literatuur over de Balanced Scorecard staat beschreven 
dat hiervoor de missie en lange termijn doelstellingen van de onderneming vertaald dienen 
te worden. PTCN heeft deze doelstellingen echter niet expliciet 'op papier' staan. Om dit 
probleem te ondervangen en de betrokkenheid bij het ontwikkelen van de prestatie
indicatoren te vergoten zijn interviews afgenomen onder de managers in het middenkader1 • 

Voorafgaand aan het interview is informatie verstrekt over doel en werking van de Balanced 
Scorecard. De interviews zijn gebruikt om potentiele doelstellingen vanuit de verschillende 
perspectieven van de Balanced Scorecard te genereren. 
De gegenereerde doelstellingen zijn teruggekoppeld tijdens een workshop met het mana
gementteam. Iedere doelstelling is toegelicht waarna per doelstelling een discussie op gang 
is gebracht omtrent de voor- en nadelen. Tevens is het onderwerp van de verschillende 
perspectieven nogmaals besproken. Uiteindelijk is consensus bereikt over onderstaande 
doelstellingen (en perspectieven). De discussie omtrent plaatsing van sommige doelstellin
gen in de juiste perspectieven is wegens tijdgebrek niet volledig afgerond. Hetgeen echter 
belangrijk is, is het feit dat de geformuleerde doelstellingen door het managementteam 
gezien worden als een goede afspiegeling van de lange termijn visie van de organisatie. 

Invalshoek financieel 
• Het verbeteren van de cash flow. De gegenereerde cash flow is een indicatie van het be

drag aan liquide middelen dat in principe beschikbaar is om nieuwe investeringen te 
bekostigen en om vreemd vermogen af te lossen. In de portfolio van werkmaatschappijen 
van Pakhoed worden PTCN en andere business units in West Europa en Noord Am.erika 
als cash generator bezien. Dit hangt samen met de fase in de levenscyclus van PTCN 
waarin deze zich volgens Pakhoed bevindt. De gegenereerde cash wordt vervolgens ge
bruikt om investeringen te bekostigen van nieuwe business units in Zuid Oost Azie. 

• Het verbeteren van de ROBA. ROBA staat voor Return on Business Assets en is een door 
Pakhoed aan haar dochterondernemingen oplegde rendementseis voor de duurzame 
produktiemiddelen. 

Invalshoek klant 
• Het behouden c.q. verbeteren van het marktaandeel. De markt waar hier over gesproken 

wordt is de markt van de onafhankelijke opslagbedrijven van vloeibare chemicalien in 
Rotterdam en omgeving. Er is sprake van een zogenaamde oligopolistische markt. 

• Vergroten van de klanttevredenheid. In diverse onderzoeken is reeds de relatie gelegd 
tussen de tevredenheid van de klant en het succesvol opereren van een organisatie. Het 
klantenbewustzijn binnen PTCN is stijgende en het voldoen aan de behoefte van de 
klant neemt een steeds centralere positie in. De klant is namelijk meer dan ooit koning 
en wenst op zijn wenken bedient te worden. PTCN heeft zich dan ook ten doel gesteld de 
klanttevredenheid te vergroten. 

Invalshoek interne organisatie 
• 

• 

• 

Optimale prestaties van personeel en middelen. De duurzame produktiemiddelen op de 
verschillende terminals dienen zo optimaal mogelijk ingezet te worden. Wat optimaal 
precies inhoudt zal door het management van PTCN bepaald moeten worden. Duurzame 
produktiemiddelen worden onderscheiden in tanks, steigers en autolaadplaatsen. 
Streven naar een veilige, milieubewuste werkomgeving. PTCN streeft ernaar om op het 
gebied van veiligheid en milieu haar prestaties op een zo hoog mogelijk niveau te hou
den. Enerzijds omdat dit door de overheid en klanten wordt verwacht, anderzijds omdat 
het niet voldoen aan veiligheids- en milieunormen kosten met zich kan brengen. 
Vergroten van de personeelstevredenheid. De achterliggende gedachte achter deze doel
stelling is dat er een verband bestaat tussen de tevredenheid van het personeel en de 
prestaties die zij leveren. 

1 In bijlage 2 zi,jn de managers gemarkeerd welke zi,jn gei"nterviewd. 



• Verbeteren van de inteme communicatie. Een goede interne communicatie tussen de ver
schillende processen/ afdelingen is essentieel voor een goede dienstverlening. Het is een 
voorwaarde voor het kunnen voldoen aan de behoeften van de klant en het optimaal op 
elkaar afstemmen van processen. Slechte communicatie kan tot gevolg hebben dat 
werkzaamheden niet worden uitgevoerd, langere tijd in beslag nemen of juist dubbel 
worden uitgevoerd. 

Invalshoek innovatief 
• Het aanbieden van nieuwe diensten. Om ook in de toekomst succesvol te zijn heeft PrCN 

zich het doel gesteld nieuwe diensten aan te bieden. Deze diensten kunnen in een 
tweetal soorten worden onderscheiden. Enerzijds zijn er nieuwe diensten die betrekking 
hebben op het coordinatie aspect in de logistieke keten. Dat wil zeggen het kunnen 
aanbieden van geintegreerde diensten (opslag, transport) aan de klant middels samen
werking met andere business units van Pakhoed of met derden. Anderzijds zijn er nieu
we diensten die PrCN met haar huidige middelen voor de klant kan vervullen of aan de 
klant kan aanbieden, bijvoorbeeld automatische facturatie aan de afnemer van de klant. 

• Verhagen van het niveau van automatisering. Deze doelstelling komt voort uit de ver
wachting dat een hoger niveau van automatisering in de toekomst noodzakelijk zal zijn 
om succesvol te kunnen blijven opereren in de markt. Een hoger niveau van automati
sering kan enerzijds bereikt worden middels zogenaamde IT-verbindingen met de klant, 
anderzijds door middel van verdergaande mechanisering van bepaalde terminal
activiteiten. 

• Vergroten van het klanten inzicht. PrCN heeft zich ten doel gesteld het inzicht in be
staande en potentiele klanten te vergroten. Dit inzicht is onontbeerlijk voor een bedrijf 
dat een pro-actieve benadering van de markt voor ogen staat. Onder klanten inzicht 
worden zaken verstaan als; produktstromen van en naar een klant, middels welke mo
daliteiten, nieuwe investeringsprojecten bij een klant etc. 

5.3 Resultaten van het Meetplan 
5.3.1 Het gebruik van prestatie-indicatoren 
Nu PrCN zijn doeleinden heeft gedefinieerd op de vier perspectieven van de Balanced Sco
recard, dient het Meetplan opgesteld te worden. De eerste stap in het opstellen van het 
Meetplan is het bepalen van de indicatoren. Prestatie-indicatoren leggen geleverde resul
taten eenduidig vast om zodoende het managementteam op een snelle, duidelijke en ob
jectieve manier inzicht te verscha:ffen in het bereiken van de doelstellingen. Prestatie
indicatoren kunnen binnen de organisatie worden ge bruikt als: 
• Communicatiemiddel: door middel van meten en vastleggen van geleverde prestaties 

kunnen er objectieve uitspraken over gedaan worden. Discussies over het presteren van 
de organisatie kunnen dan uitgaan van feiten, in plaats van veronderstellingen en sub
jectieve meningen; 

• Stuurmiddel: met behulp van prestatie-indicatoren kan getoond worden of acties tot ver
betering wel het verlangde resultaat hebben en in welke mate. Op deze wijze verscha:ffen 
ze het management een gereedschap voor het gericht sturen van de organisatie; 

• Stimuleringsmiddel: prestatie-indicatoren kunnen ook een bijdrage leveren aan het moti
veren van personeel indien recente uitkomsten zodanig zichtbaar gemaakt worden dat 
alle medewerkers ze kunnen zien en begrijpen. 

5.3.2 Balanced Scorecard indicatoren van PTCN 
In de literatuur over de Balanced Scorecard is vrijwel niets beschreven over het 'vertalen' 
van doelstellingen in geschikte prestatie-indicatoren. Er is veel voor te zeggen om de verta
ling van doelstellingen in indicatoren met het management te doen (gemotiveerdheid en 
betrokkenheid) en hierbij technieken zoals brainstorming toe te passen. Dit is een techniek 
waarmee het mogelijk is om binnen een diverse groep veel ideeen te genereren. Het devies 
bij de discussies is: eerst divergeren, dan convergeren. 
Gezien de drukke werkschema's van de leden van het managementteam is deze methodiek 
in de praktijk echter niet haalbaar gebleken. Om deze reden is gekozen voor een combina-



tie van literatuurstudie, desk research en een individuele benadering van de managers. 
Ook tijdens deze interviews is een divergerende, convergerende aanpak gevolgd. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een overzicht van indicatoren, welke is afgebeeld in tabel 5.1 . Alvo
rens hier nader op in te gaan2 , wordt in het volgende hoofdstuk eerst de volledigheid van 
de indicatoren getoetst. 

Ta.l,e l S.1 Overzicht van de 'Bala m:.'ed Scorecard indi.,..atoren' 

Doe lste llingen 

Invalshoekftnancieel 

• Verbeteren van de cash flow. 

• Verbeteren van de ROBA. 

Invalshoek klant 

• Verbeteren marktaandeel. 

• Vergroten klanttevredenheid. 

• Optimale inzet personeel en middelen. 

• Veilige, milieubewuste werkomgeving. 

• Vergroten personeelstevredenheid. * 
• Verbeteren interne communicatie. * 

Invalshoek innotJO.tief 

• Aanbieden nieuwe diensten. * 
• Hoger niveau van automatisering. * 
• Vergroten klanten inzicht. * 

• Cash flow. 
• Opbrengstenverloop. 
• Operationele kostenverloop. 
• Debiteurendagen. 
• ROBA. 

• Customer retention. 
• Customer acquisition. 
• Contractduur in verhouding tot de ver

huurgraad. 
• Klachten: 

aantal klachten; 
afhandelingstijd klachten. 

• Aantal creditnota's . 
• Doorlooptijd auto's . 
• Leveronbetrouwbaarheid auto's . 
• Levertijdoverschrijding auto's. 

• Verhuurgraad tank. 
• Bezettingsgraad steiger . 
• Verhouding laadtijd/ligtijd schip. 
• Gross Pumping Rate . 
• Nett Pumping Rate . 
• Bezettingsgraad autolaadplaats . 
• Ziekteverzuim. 
• Ongevallen: 

aantal ongevallen met verzuim; 
aantal ongevallen zonder verzuim; 
aantal bijna ongevallen. 

* Op dit moment nog geen overeenstemming over indicatoren. 

2 In hoofdstuk 6 wordt voor de definiti.es van de indicatoren venuezen naar bijlage 8.2. 
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Hoofdstuk 6 Verificatie van de 'Balanced Scorecard indica
toren' 

In dit hoofdstuk wordt een variant van de systeem- en procesaanpak uit hoofdstuk 4 be
handeld. De variant is gebruikt om de volledigheid van de benoemde 'Balanced Scorecard 
indicatoren' te verifieren. Hiervoor zal een model gemtroduceerd worden waarin uitvoeren
de activiteiten voor de in-, op- en uitslag en bestuurlijke activiteiten benodigd voor het 
coordineren van deze activiteiten te onderscheiden zijn. Met behulp van het model wordt 
de beheersing door het management van deze uitvoerende en bestuurlijke activiteiten ge
analyseerd. 
Paragraaf 6 .1 handelt over de keuze van aanpak, de te onderscheiden processen en func
ties voor het op gang houden van de goederenstroom en het aggregatieniveau van het ge
hanteerde model. In paragraaf 6.2 wordt het model besproken, waarna in paragraaf 6.3 per 
deelfunctie indicatoren worden bepaald op basis van de aspecten kwaliteit, logistiek en 
kosten. Paragraaf 6.4 geeft een overzicht van de indicatoren welke zijn achterhaald middels 
de Balanced Scorecard aanpak en middels het model, waarna de volledigheid van de 'Ba
lanced Scorecard indicatoren' geverifieerd wordt. Het hoofdstuk wordt besloten met para
graaf 6. 5 waarin de eenheid van de indicatoren aan bod komt. 

6.1 Het opstellen van het model 
Keuze van aanpak 
Een variant van de systeem- en procesaanpak uit hoofdstuk 4 zal gebruikt worden om de 
volledigheid van de indicatoren, bepaald middels de Balanced Scorecard, te verifieren. De 
keuze voor deze methode kan verklaard worden uit het feit dat voor het verifieren de focus 
wordt gelegd op het huidige functioneren van de processen. Kerklaan spreekt in deze van 
consolideren. Er is hierbij keuze tussen twee aanpakken, namelijk de vertikale aanpak en 
de systeem- en procesaanpak. Daar het verifieren van de volledigheid individueel wordt 
uitgevoerd is de dimensie 'stijl van leiding geven' niet van toepassing. 
De verticale aanpak is echter minder geschikt om de reeds ontwikkelde indicatoren te 
controleren. Deze aanpak gaat namelijk uit van het top-down vertalen van doelstellingen. 
Ontwikkelen van indicatoren op operationeel niveau is dus slechts mogelijk indien doel
stellingen op operationeel niveau zijn vastgesteld. Deze operationele indicatoren zullen 
echter te detaillistisch zijn voor het management waardoor er een vertaalslag gemaakt moet 
worden naar managementniveau. Het is om deze reden dat gekozen is voor de systeem- en 
procesaanpak om de volledigheid van de operationele indicatoren te controleren. 

De processen in de primaire goederenstroom 
Bij PTCN worden vloeibare chemische produkten ontvangen, opgeslagen en weer uitgele
verd. De chemicalien ondergaan hierbij een verandering, namelijk een transformatie als 
overbrugging van tijd. De chemicalien ondergaan echter geen veranderingen in hun fysieke 
eigenschappen. De doorstroming van de chemicalien, vanaf het moment van inslag tot het 
moment van uitslag, wordt de primaire goederenstroom genoemd. 
Voor het op gang houden van de primaire goederenstroom moeten bestuurlijke en uitvoe
rende activiteiten worden verricht. De uitvoerende activiteiten zijn hierbij gegroepeerd in 
processen. Met een proces wordt hier gedoeld op een reeks van volgtijdelijk op elkaar aan
sluitende activiteiten. 
In figuur 6.1 zijn de volgende processen die in de goederenstroom bij PTCN worden onder
kend, afgebeeld: 
• Inslag: het lossen op een terminal van de chemicalien uit schepen, roadtanktrucks, 

railtankcontainers, packages (drums, IBC's) of via pijpleidingen; 
• Opslag: het opslaan van de chemicalien in landtanks; 
• Uitslag: het laden op een terminal van de chemicalien in schepen, roadtanktrucks, rail

tankcontainers, packages (drums, IBC's) of via pijpleidingen. 



Inslag Opslag Uitslag 

.Figuur 6.1 De prima.ire goederenstroom. 

De vier hoofdfuncties binnen PTCN 
De belangrijkste onderwerpen waarop de activiteiten van PTCN zijn gericht, zijn de volgen
de: 
• Het verrichten van de logistieke functie voor de klant door middel van inslag, opslag en 

uitslag van chemische produkten; 
• Contacten met klanten die tenslotte uitmonden in een contract voor het verrichten van 

de logistieke functie op een van de terminals van PTCN; 
• De financiele afwikkeling hiervan, dat wil zeggen zorgen dat de klanten op tijd betalen; 
• Het coordineren van de onder 1 t/m 3 genoemde activiteiten door het management. 

Deze indeling leidt tot een viertal hoofdfuncties. Met het begrip (hoofd-) functie wordt ge
doeld op een groep van naar hun aard bij elkaar behorende activiteiten. Datgene wat met die 
activiteiten wordt nagestreefd, is bepalend voor de afbakening van een functie. Het hoeft 
dus niet zo te zijn dat de functie-indeling in het model overeenkomt met de indeling in af
delingen binnen PTCN. De activiteiten die rechtstreeks gericht zijn op de doelstelling van 
een functie, worden de kernactiviteiten van die functie genoemd. De vier hoofdfuncties die 
binnen PTCN worden onderkend, zijn: 
1. Logistiek 
2. Verkoop 
3. Betalingsverkeer 
4. Overkoepelende Besturing 

Overkoepelende Besturing is benoemd als hoofdfunctie. Deze hoofdfunctie wordt uitge
voerd door het managementteam van PTCN. Een van haar kerntaken is het nemen van 
strategische en tactische beslissingen en het coordineren van de overig hoofdfuncties. De 
hoofdfunctie Betalingsverkeer wordt overigens buiten beschouwing van het model gelaten. 
De reden hiervoor is dat het model bedoeld is om de indicatoren gerelateerd aan de goede
renstroom te verifieren. 

Het aggregatieniveau van bet model 
Het geheel van plannen en beheersen staat in de literatuur bekend als besturen. Besturen 
houdt in het bepalen welke handelingen door wie, met welke middelen, wanneer en hoe 
verricht moeten worden. Onder het begrip besturen vallen voorts het kenbaar maken van 
dergelijke beslissingen aan degenen binnen PTCN die ze moeten uitvoeren, en tenslotte het 
beheersen van de uitvoeringsprocessen. Bestuurlijke activiteiten zijn nodig om de eigenlij
ke uitvoeringsprocessen te kunnen coordineren. Deze bestuurlijke activiteiten zijn nader 
onder te verdelen in: 
• directe besturing van de uitvoerende activiteiten en 
• indirecte besturing van de uitvoerende activiteiten: 'de besturing van de directe bestu-

ring'. 
De indirecte besturing is een taak van het management. Het model, zoals dat in dit hoofd
stuk gehanteerd wordt, is gericht op het (indirect) beheersen door het management van de 
uitvoerende activiteiten en op het beheersen van de directe besturing van de goederen
stroom. Dit houdt in dat de mate van detaillering van de elementen van het model hierop 
afgestemd is. 
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6.2 Het bedrijfsmodel van PTCN 
In figuur 6 .2 is het bedrijfsmodel afgebeeld, welk gebruikt is om de volledigheid van de 
'Balanced Scorecard indicatoren' te verifieren. Het model is afgeleid van een door De Kort 
en Theeuwes ontwikkeld model. Hun model is gericht op het analyseren van de operatio
nele informatievoorziening binnen produktiebedrijven. In bijlage 7 is beschreven hoe het 
bedrijfsmodel van PTCN is afgeleid van dit originele model. 
Figuur 6 .2 laat zien dat de hoofdfunctie Logistiek verticaal is onderverdeeld in een uitvoe
rende functie die betrekking heeft op de processen in de goederenstroom en een drietal 
bestuurlijke functies, te weten; Logistieke Informatie Uitwisseling, Logistieke Order Be
handeling en Logistieke Besturing. De hoofdfunctie Verkoop is onderverdeeld in een twee
tal bestuurlijke functies, te weten; Verkoop Informatie Uitwisseling en Verkoop Contract 
Behandeling. 
In de paragrafen 6 .3. 1 en 6.3 .2 staan de kerntaken van de verschillende deelfuncties be
schreven. Per deelfunctie wordt een drietal aspecten behandeld. Informatie over deze as
pecten is relevant voor het beheersen van de verschillende deelfuncties door de 
Overkoepelende Besturing. Deze aspecten zijn: Quality, Logistics en Costs (Q,L,C). De keu
ze voor deze aspecten kan als volgt worden verklaard. Iedere deelfunctie levert een bepaal
de output. Voor de ontvanger van deze output (interne/externe klant) is het van belang dat 
de geleverde kwaliteit aan de verwachtingen voldoet. Naast het kwaliteitsaspect dient de 
output geleverd te worden volgens de gemaakte logistieke afspraken (bijvoorbeeld door
looptijd en leverbetrouwbaarheid). Het voldoen aan de kwalitatieve en logistieke eisen 
dient tenslotte gerealiseerd te worden tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Op ba
sis van dit drietal zijn per deelfunctie indicatoren afgeleid. De indicatoren worden in para
graaf 6 .4 ter verificatie van de volledigheid vergeleken met de 'Balanced Scorecard 
indicatoren'. 
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Voor een juist beeld is het van belang te realiseren dat de behoefte aan informatie over de 
aspecten kwaliteit, logistiek en kosten per deelfunctie betrekking kan hebben op vier on
derdelen, namelijk: input, proces, output en effect. 
• Input-infonnatie: dit is informatie over de input van het proces of deelfunctie, te splitsen 

in de aspecten Kwaliteit, Logistiek en Kosten; 
• Proces-inf onnatie: dit is informatie over de wijze waarop processen verlopen en de daar

uit resulterende procesvariabelen, te splitsen in de aspecten Kwaliteit, Logistiek en 
Kosten; 

• Output-infonnatie: dit is informatie over de output van een proces, in meetbare objectieve 
termen, te splitsen in de aspecten Kwaliteit, Logistiek en Kosten; 

• Effect-Infonnatie: het is niet altijd mogelijk de output van een proces in objectief meetba
re termen vast te stellen. Er wordt dan aan de (interne) klant gevraagd of de geleverde 
prestatie aan de verwachtingen voldeed. De effect-informatie is met andere woorden een 
maat voor de klanttevredenheid over de output van het proces/deelfunctie. 

De 'plaats' van de vier soorten informatie kan schematisch worden weergegeven zoals in 
figuur 6 .3 Bij de behandeling van de verschillende deelfuncties komt de indeling in dit 
viertal onderdelen niet expliciet terug. Het is echter van belang te realiseren dat de aspec
ten Q.L.C. niet alleen betrekking hoeven te hebben op de output. 

input ~, Proces 1 
output ~, Proces 2 

D D D D 
Input-info Proces-info Output-info Effect-info 

(Q.L.C) (Q.L.C) (Q .L.C) (Q.L.C) 
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6.3 Het afleiden van indicatoren uit het model 
6.3.1 De hoofdfunctie Verkoop 
Verkoop Informatie Uitwi.sseling 
De kernactiviteit van de deelfunctie Verkoop Informatie Uitwisseling heeft betrekking op 
het op aanvraag verstrekken van offertes en overige informatie aan (potentiele) klanten. De 
deelfunctie wordt vervuld door de afdeling Sales. 
• Kwaliteit: de output van de deelfunctie Verkoop Informatie Uitwisseling bestaat hoofdza

kelijk uit het verstrekken van informatie aan (potentiele) klanten. Het bepalen van de 
kwaliteit van informatie in objectief meetbare termen is vrijwel onmogelijk. Er is hier 
dus sprake van effect-informatie; kwaliteit van de informatie wordt bepaald door de ont
vanger. 
Een kwaliteitsaspect waarover wel objectief meetbare informatie te verkrijgen is, is de 
conversie van uitgegeven offertes in afgesloten contracten. Dit kwaliteitsaspect heeft 
dus zowel betrekking op de deelfunctie Verkoop Informatie Uitwisseling als op de deel
functie Verkoop Contract Behandeling. 
Indicator: verhouding uitgebrachte offertes/ afgesloten contracten. 

• Logistiek: het logistieke aspect van deze deelfunctie heeft betrekking op de tijd die ver
strijkt tussen het ontvangen van een offerte-aanvraag en het verstrekken van de offerte 
aan de klant. 
Indicator: doorlooptijd offerte-aanvraag. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van de deelfunctie . Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de factor 
arbeid. 
Indicator: operationele kosten voor de deelfunctie Verkoop Informatie Uitwisseling. 
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Verkoop Contract Behandeling 
De kernactiviteit van de deelfunctie Verkoop Contract Behandeling bestaat uit het afslui
ten van contracten. De functie wordt vervuld door de afdeling Sales. 
• Kwaliteit het kwaliteitsaspect van Verkoop Contract Behandeling komt tot uitdrukking 

in de portefeuille van afgesloten contracten. De tijdsduur van de contracten is een indi
catie voor de mate waarin PfCN erin slaagt klanten voor langere tijd aan zich te binden. 
Indicator: verhouding termijnen van afgesloten contracten. 

• Logistiek: het is niet mogelijk gebleken het logistieke aspect van deze deelfunctie te 
vertalen naar relevante informatie voor het managementteam. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van de deelfunctie. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de factor 
arbeid. 
Indicator: operationele kosten voor de deelfunctie Verkoop Contract Behandeling. 

6.3.2 De hoofdfunctie Logistiek 
Logistieke lnformatie Uitwtsseling 
De kernactiviteit van de deelfunctie Logistieke Informatie Uitwisseling bestaat uit het op 
aanvraag verstrekken van inlichtingen aan Verkoop lnformatie Uitwisseling. Deze inlich
tingen hebben betrekking op speciale offerte-aanvragen van de klant en warden verstrekt 
door Engineering, Customer Services of de terminals. Logistieke Informatie Uitwisseling 
speelt bij PfCN alleen een rol als het gaat om niet-standaard specificaties, condities, speci
ale projecten e.d. Daar dit niet regelmatig aan de orde is, wordt deze deelfunctie niet nader 
uitgewerkt. 

Logistieke Order Behandeling 
De kernactiviteit van deelfunctie Logistieke Order Behandeling bestaat uit het vertalen van 
orders van de klant in opdrachten voor de deelfunctie Logistieke Besturing. Voor het plaat
sen van een order neemt de klant rechtstreeks contact op met de afdeling Customer Servi
ces, die deze functie vervult. 
• Kwaliteit het kwaliteitsaspect van deze deelfunctie komt tot uitdrukking in de com

pleetheid en juistheid van de opdrachten die Logistieke Order Behandeling verstrekt 
aan de deelfunctie Logistieke Besturing. Indien er een verschil is tussen deze opdracht 
en de opdracht waarmee een vervoerder zich meldt bij Logistieke Besturing, zal Logis
tieke Besturing geen werkopdrachten uitgeven. Het verschil kan veroorzaakt worden 
door een foutieve opdracht van Logistieke Order Behandeling, een foutieve opdracht van 
de vervoerder of foutieve informatie van de klant aan een der beide partijen. In het eer
ste geval is Logistieke Besturing gemachtigd hierover een interne klacht in te dienen. 
Indicator: aantal interne klachten betreffende foutieve opdrachten aan Logistieke Bestu
ring. 

• Logistiek: het logistieke aspect van deze deelfunctie heeft betrekking op een tweetal za
ken. Ten eerste de tijdsduur die verstrijkt tussen het ontvangen van een order afkomstig 
van de klant en het uitgeven van een opdracht aan Logistieke Besturing. Ten tweede het 
op tijd verstrekken van de opdracht. Dat wil zeggen het verstrekken van de opdracht al
vorens de vervoerder zich meldt bij Logistieke Besturing. 
Indicator: doorlooptijd ontvangen order klant - opdracht aan Logistieke Besturing. 
Indicator: aantal interne klachten betreffende het niet op het tijd verstrekken van op
drachten aan Logistieke Besturing. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van de deelfunctie . Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de factor 
arbeid. 
Indicator: operationele kosten voor de deelfunctie Order Behandeling. 
Indicator: afgewerkte orders in relatie tot de beschikbare manuren. 

Logistieke Bestu.ring 
De kernactiviteiten van de deelfunctie Logistieke Besturing zijn samen te vatten met de 
woorden 'werkuitgifte' en 'voortgangscontrole'. Werkuitgifte is het controleren en complete
ren van opdrachten afkomstig van Logistieke Order Behandeling en het uitreiken van 



werkopdrachten aan die personen die de desbetreffende activiteiten moeten uitvoeren. 
Voortgangscontrole houdt in dat Logistieke Besturing erop toeziet dat de uitgegeven werk
opdrachten correct worden afgewerkt. De deelfunctie Logistieke Besturing wordt uitgevoerd 
op de terminal. 
• Kwaliteit het kwaliteitsaspect van deze deelfunctie komt tot u itdrukking in de com

pleetheid en juistheid van de uitgegeven werkopdrachten. Indien een werkopdracht niet 
aan de specificaties voldoet en worden als gevolg hiervan fouten gemaakt tijdens de uit
voering, dan kan de klant besluiten een officiele klacht in te dienen waarin hij PTCN 
aansprakelijk stelt. 
Indicator: aantal klachten van klanten veroorzaakt door foutieve werkopdrachten van 
Logistieke Besturing. 

• Logistiek: het logistieke aspect van deze deelfunctie heeft betrekking op de tijd die ver
strijkt tussen het ontvangen van een opdracht a:fkomstig van Logistieke Order Behan
deling en het uitgeven van een werkopdracht. 
Indicator: doorlooptijd ontvangen opdracht - uitgeven werkopdracht. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van de deelfunctie . Deze kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor de factor 
arbeid. 
Indicator: operationele kosten voor de deelfunctie Logistieke Besturing. 
Indicator: afgewerkte opdrachten in relatie tot de beschikbare manuren. 

Uitvoerende functie 
Deze functie bestaat uit een verzameling uitvoerende activiteiten benodigd voor het op 
gang houden van de primaire goederenstroom op de terminal. Zoals in figuur 6 .2 is te zien, 
zijn de activiteiten ingedeeld in een drietal processen. De processen inslag en uitslag be
vatten grotendeels dezelfde activiteiten en maken gebruik van dezelfde capaciteiten. Het 
onderscheid tussen beiden is de richting van de goederenstroom. Het is om deze reden dat 
de processen inslag en opslag samen worden behandeld. 
Inslag/ Uitslag 
De kernactiviteiten van deze processen zijn het laden/lossen van chemicalien die via diver
se modaliteiten worden aangevoerd/ afgevoerd (inclusief het overpompen van het produkt 
in/uit de tank) en het controleren van produktkwaliteit en -kwantiteit voor en na bela
den/lossen. 
• Kwaliteit bij het laden (lossen) van chemicalien is het van belang dat de produktkwali

teit en -kwantiteit na beladen (lossen) hetzelfde is als voor beladen (lossen). Kwaliteit en 
kwantiteit van het produkt in land- en scheepstank worden zowel voor als na de over
slag bepaald. Indien er sprake is van (onacceptabel) verschil tussen de kwaliteit- en 
kwantiteitmutatie in de landtank en de mutatie in de scheepstank, kan de klant be
sluiten een officiele klacht in te dienen waarin hij PTCN aansprakelijk stelt. 
Indicator: aantal klachten van klanten betreffende contaminaties of tekorten van het 
produkt, als gevolg van de overslag door PTCN. 

• Logistiek: voor het beheersen van het logistieke aspect is er zowel behoefte aan informa
tie over de output van het proces (output-info) als informatie over het proces zelf (pro
ces-info) . 
Vanuit het management gezien is er behoefte aan output-informatie over de doorlooptijd 
van het proces. Bij het beladen (lossen) van schepen is de doorlooptijd onder te verdelen 
in de tijd dat een schip op steiger ligt (ligtijd) en de tijd die gebruikt wordt voor het la
den (laadtijd) . De tijd dat een schip moet wachten op het vrijkomen van een steiger 
maakt geen onderdeel uit van de doorlooptijd. Reden hiervoor is dat de wachttijd een 
voor PTCN niet bekende factor is; een schip komt pas aanvaren als de steiger vrij is. 
De laadtijd is afhankelijk van de hoeveelheid produkt. Om vergelijkingen mogelijk te 
maken dienen de beide doorlooptijden niet apart maar in relatie tot elkaar bekeken te 
worden. De verhouding laadtijd/ligtijd is dan een maatstaf voor de efficientie van tijds
besteding. Naast de produkthoeveelheid is de laadtijd afhankelijk van de capaciteit van 
de gebruikte pomp. De verhouding produkthoeveelheid/laadtijd (Nett Pumping Rate) is 
dan een maatstaf voor de produktiviteit. 
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Als proces-informatie over het logistieke aspect client het management inzicht te hebben 
in de bezettingsgraad van de duurzame produktiemiddelen welke bij het laden/lossen 
gebruikt warden. Bij het beladen (lossen) van auto's komt dit tot uitdrukking in de be
zettingsgraad van de laadplaatsen van een laad/los hordes. Deze bezettingsgraad is van 
invloed op de wachttijd en dus op de totale doorlooptijd van een auto. Bij het beladen 
van schepen komt dit tot uitdrukking in de bezettingsgraad van de steiger, gedefinieerd 
als ligtijd/totale tijd. 
Op basis van bovenstaande beschrijving zijn de volgende indicatoren afgeleid: 
Indicator: doorlooptijd auto 's ; 
Indicator: bezettingsgraad steiger; 
Indicator: bezettingsgraad au tolaadplaats; 
Indicator: verhouding laadtijd/ligtijd schip; 
Indicator: Nett Pumping Rate. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van in- en uitslag, zoals kosten van de factor arbeid, energiekosten, onder
houdskosten, milieukosten etc. 
Indicator: operationele kosten voor de processen Inslag en Uitslag. 
Indicator: verhouding tussen het benodigde aantal manuren en het aanwezige aantal 
manuren voor het in- en uitslagproces. 

Opslag 
De kernactiviteit van het opslagproces is het consolideren van chemische produkten opge
slagen in de daarvoor bestemde tank. Het feitelijke bewaren vereist meestal, afgezien van 
produkten die verwarmd moeten warden, geen verdere handelingen. 
• Kwaliteit: gedurende de tijd dat een produkt in een tank is opgeslagen mogen de pro

duktkwaliteit en -kwantiteit niet veranderen. De kwantiteit wordt periodiek gemeten. 
Mutaties in de produktkwaliteit komen pas tijdens de processen Inslag en Uitslag naar 
voren. 
Indicator: aantal klachten van klanten betreffende contaminaties of tekorten van het 
produkt, als gevolg van de overslag/opslag door PTCN. 

• Logistiek: PTCN is geen eigenaar van de opgeslagen produkten en heeft derhalve geen 
invloed op de doorlooptijd of doorzet van het produkt (output-info). Als proces
informatie client het management inzicht te hebben in de bezettingsgraad van de duur
zame produktiemiddelen gebruikt bij de opslag. Dit komt tot uitdrukking in de verhuur
graad van de tanks. 
Indicator: verhuurgraad tank. 

• Kosten: bij het kostenaspect bestaat er behoefte aan informatie over de operationele 
kosten van opslag, zoals energiekosten en onderhoudskosten. 
Indicator: operationele kosten voor het opslagproces. 
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6.4 Verificatie van de volledigheid 
Tabel 6.1 geeft een overzicht van de indicatoren welke zijn achterhaald middels de Balan
ced Scorecard aanpak en het in dit hoofdstuk gehanteerde model. De indicatoren uit het 
model zijn, zoals vermeld, instrumenten voor het beheersen van de goederenstroom en de 
directe besturing hiervan. Deze worden hieronder gebruikt om de volledigheid van de 'Ba
lanced Scorecard indicatoren' te verifieren. 

Taluil 6.1 OtJerzicht ter 11ergdijking t:.•am de indicatoren 

Indicatoren Balanced Scorecard 

• Cash flow. 
• Opbrengstenverloop. 
• Operationele kostenverloop . 
• Debiteurendagen. 
• ROBA. 

Klant 

• Customer retention . 
• Customer acquisition . 
• Contractduur in verhouding tot de ver

huurgraad. 
• Klachten: 

aantal klachten; 
afhandelingstijd klachten . 

• Aantal creditnota's. 
• Doorlooptijd auto's. 
• Leveronbetrouwbaarheid auto 's . 
• Levertijdoverschrijding auto 's . 

• Verhuurgraad tank. 
• Bezettingsgraad steiger. 
• Verhouding laadtijd/ligtijd schip. 
• Gross Pumping Rate . 
• Nett Pumping Rate. 
• Bezettingsgraad autolaadplaats . 
• Ziekteverzuim. 
• Ongevallen: 

aantal ongevallen met verzuim 
aantal ongevallen zonder verzuim 
aantal bijna ongevallen 

Indicatoren afgeleid uit model 

Kwaliteit 

Verhouding uitgebrachte offertes/afgesloten con
tracten. 

2 Verhouding termijnen van afgesloten contracten. 
3 Aantal interne klachten betreffende foutieve op

drachten aan Logistieke Besturing. 
4 Aantal klachten van klanten veroorzaakt door 

foutieve werkopdrachten van Logistieke Besturing. 
5 Aantal klachten van klanten betreffende contami

naties of tekorten van bet produkt, als gevolg van 
de overslag/opslag door PTCN. 

6 Doorlooptijd offerte-aanvraag. 
7 Doorlooptijd ontvangen order klant - opdracht aan 

Logistieke Besturing. 
8 Aantal interne klachten betreffende bet niet op 

bet tijd verstrekken van opdrachten aan Logistie
ke Besturing. 

9 Doorlooptijd ontvangen opdracht - uitgeven werk-
opdracht. 

10 Doorlooptijd auto's . 
11 Bezettingsgraad steiger. 
12 Bezettingsgraad autolaadplaats . 
13 Verhouding laadtijd/ligtijd schip. 
14 Nett Pumping Rate. 
15 Verhuurgraad tank. 

Koste 

16 Operationele kosten voor de deelfunctie Verkoop 
Informatie Uitwisseling. 

17 Operationele kosten voor de deelfunctie Verkoop 
Contract Behandeling. 

18 Operationele kosten voor de deelfunctie Order 
Behandeling. 

19 Afgewerkte orders in relatie tot de beschikbare 
manuren. 

20 Operationele kosten voor de deelfunctie Logistie
ke Besturing. 

21 Afgewerkte opdrachten in relatie tot de beschik
bare manuren. 

22 Operationele kosten voor de processen Inslag en 
Uitslag. 

23 Verhouding tussen bet benodigde aantal man
uren en bet aanwezige aantal manuren voor bet 
in- en uitslagproces. 

24 Operationele kosten voor bet opslagproces . 
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1 De verhouding uitgebrachte offertes en afgesloten contracten kan bezien worden als 
produktiviteitsmaat voor de afdeling Sales. Indien de achterliggende oorzaken van het 
niet succesvol converteren van uitgebrachte offertes in contracten bekend zijn, is de 
waarde van de indicator direct bemvloedbaar door de salesmanagers. Dit is echter dik
wijls niet het geval, hetgeen inhoudt dat de indicator geen instrument mag zijn om in
dividuele personen te beoordelen. W el kan de waarde van de indicator ge bruikt worden 
om het functioneren van de afdeling als geheel te beoordelen. 

2 De indeling van contracten in verschillende termijnen is een schier onmogelijke taak. 
Dit wordt veroorzaakt door het werken met zogenaamde raamconstructies. Hierdoor 
gaat de overzichtelijkheid van de contractduur verloren. Een alternatieve 'Balanced 
Scorecard indicator' is de contractduur in verhouding tot de verhuurgraad. Deze indi
cator koppelt de verhuurgraad van de tanks aan de verschillende termijnen van ver
huur. Samen met de 'Balanced Scorecard indicatoren' Customer retention en Customer 
acquisition vormt het een drietal indicatoren welk het behalen van de doelstelling 'Ver
beteren van het marktaandeel' inzichtelijk maakt. Het behouden c.q. verbeteren van het 
marktaandeel begint met het behouden van bestaande klanten, vandaar de indicator 
Customer retention. Customer acquisition meet het tempo waarin nieuw klanten wor
den aangetrokken. En met behulp van de indicator contractduur in verhouding tot de 
verhuurgraad wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre PrCN erin slaagt klanten voor lan
gere tijd aan zich te binden. 

3 Hoewel recentelijk een systeem van interne klachtenregistratie in bedrijf is genomen, 
blijkt in de praktijk dater weinig animo is om hiervan gebruik te maken. Hier ligt dus 
een taak voor het management om het gebruik te stimuleren. De waarde van de indi
cator geeft op dit moment geen goed beeld van de werkelijk geleverde prestatie. Met an
dere woorden kan gesteld worden dat de indicator op dit moment niet voldoet aan de 
produkteis validiteit uit hoofdstuk 3. Indien de meetwaarde (in de toekomst) wel valide 
is, kan het samengevoegd worden met andere interne klachten betreffende communi
catie, tot een algemene indicator. Deze indicator, betreffende interne klachten over 
communicatie, kan dan gehanteerd worden voor het inzichtelijk maken van het behalen 
van de doelstelling 'Verbeteren interne communicatie'. 

4 Het externe klachten-registratiesysteem van PrCN maakt onderscheid in verschillende 
categorieen klachten. Een categorie handelt over klachten veroorzaakt door foutieve 
werkopdrachten. Deze indicator maakt onderdeel uit van de algemene 'Balanced Score
card indicator' klachten. 

5 Het externe klachten-registratiesysteem van PrCN maakt onderscheid in verschillende 
categorieen klachten. Een categorie handelt over klachten betreffende contaminaties en 
tekorten. Deze indicator maakt onderdeel uit van de algemene 'Balanced Scorecard in
dicator' klachten. 

6 Bij het indienen van een offerteverzoek worden tevens afspraken gemaakt over de da
tum voor welke de offerte uitgebracht dient te worden. Dit is logischerwijs van invloed 
op de doorlooptijd. Het uitbrengen van een offerte wordt altijd voor de afgesproken da
tum gerealiseerd. Hoeveel eerder wordt door de klant niet als belangrijk ervaren. Het 
beheersen van de gemiddelde doorlooptijd heeft derhalve geen prioriteit; de indicator 
doorlooptijd offerte-aanvraag behoeft niet te worden toegevoegd aan de 'Balanced Sco
recard indicatoren'. 

7 Het beheersen van de gemiddelde doorlooptijd 'ontvangen order klant - opdracht aan 
Logistieke Besturing' heeft geen prioriteit. Hetgeen belangrijker is, is het op tijd ver
strekken van opdrachten (indicator 8) . De indicator 'doorlooptijd ontvangen order klant 
- opdracht aan Logistieke Besturing' wordt derhalve niet toegevoegd aan de 'Balanced 
Scorecard indicatoren'. 

8 Zie redenatie indicator 3 . 
9 Het tijdstip waarop Logistieke Besturing de opdracht ontvangt, is afhankelijk van Lo

gistieke Order Behandeling. Deze opdracht kan pas dan worden gecompleteerd en als 
werkopdracht worden uitgegeven op het moment dat een vervoerder zich meldt op de 
terminal. Dit houdt in dat Logistieke Besturing geen (of slechts marginale) invloed heeft 
op de doorlooptijd. De indicator doorlooptijd ontvangen opdracht - uitgeven werkop
dracht wordt derhalve niet toegevoegd aan de 'Balanced Scorecard indicatoren'. 

10 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 



11 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 
12 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 
13 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 
14 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 
15 Deze indicator komt overeen met eenzelfde 'Balanced Scorecard indicator'. 
16 Op dit moment is het niet mogelijk kosten toe te schrijven aan afzonderlijke activiteiten 

(Activity Based Costing). PI'CN is wel een voorstudie gestart naar de mogelijkheden van 
A.B.C. Hierbij wordt vooral gedacht aan de practische toepassing in het offerte-proces 
(prijsbepaling) en het bepalen van klantwinstgevendheid. De operationele kosten van 
de verschillende deelfuncties uit het model (de indicatoren 16 t/m 18, 20, 22 , 24) ko
men overeen met de algemene 'Balanced Scorecard indicator' operationele kostenver
loop. 

19 De verhouding afgewerkte orders en beschikbare manuren kan gezien worden als 
maatstaf voor de produktiviteit van Logistieke Order Behandeling (Customer Services). 
Verbetering van de produktiviteit van deze afdeling heeft echter geen prioriteit. Zoals 
reeds vermeld is de kwaliteit van de uitgegeven opdrachten en de 'leverbetrouwbaar
heid' van groter belang. Bovendien kan er geen normtijd vastgesteld worden voor het 
vertalen van orders in interne opdrachten aangezien uniformiteit in aangeleverde klan
tenorders ontbeert. De indicator 'Afgewerkte orders / beschikbare manuren' wordt der
halve niet toegevoegd aan de 'Balanced Scorecard indicatoren'. 

21 De verhouding afgewerkte opdrachten en beschikbare manuren kan gezien worden als 
maatstaf voor de produktiviteit van Logistieke Besturing. Ook voor deze deelfunctie 
heeft de produktiviteit geen prioriteit en derhalve wordt de indicator 'Afgewerkte op
drachten / beschikbare manuren' niet toegevoegd aan de 'Balanced Scorecard indicato
ren'. 

23 De verhouding benodigd aantal manuren en aanwezig aantal manuren voor het in- en 
uitslagproces kan gezien worden als maatstaf voor de efficiency. Op dit moment is het 
niet mogelijk deze efficiency te bepalen daar inzicht in het benodigde aantal manuren 
ontbeert. Als onderdeel van de hierboven vermelde A.B.C.-methode kan (in de toe
komst) onderzocht worden welke activiteiten uitgevoerd worden voor het laden / lossen 
van schip, auto, drum en wagon. Voor deze activiteiten dienen vervolgens normtijden 
vastgesteld te worden. Op basis van het behandelde aantal schepen, auto 's , drums en 
wagons in een periode, kan tenslotte een schatting gemaakt worden van het benodigde 
aantal manuren in die periode. Dit aantal kan in relatie tot het aanwezige aantal man
uren gebruikt worden ter bepaling van de efficiency. 

Na vergelijking van de twee sets van indicatoren, kan geconcludeerd worden dat de variant 
van de systeem- en procesaanpak een drietal nieuwe indicatoren heeft opgeleverd. Deze 
indicatoren zijn 'Verhouding uitgebrachte offertes / afgesloten contracten', 'Aantal interne 
klachten over communicatie' en 'Verhouding tussen het benodigde aantal manuren en het 
aanwezige aantal manuren voor het in- en uitslagproces'. De twee laatstgenoemde indica
toren behorende bij de doelstellingen 'Verbeteren interne communicatie' en 'Optimale inzet 
personeel en middelen' worden ( om redenen hierboven vermeld) op dit moment niet toege
voegd aan de 'Balanced Scorecard indicatoren'. De eerstgenoemde indicator wordt toege
voegd aan de doelstelling 'Verbeteren marktaandeel'. 

6.5 De eenheid van de indicatoren 
Nu de 'Balanced Scorecard indicatoren' middels het gehanteerde model op volledigheid zijn 
getoetst, client een volgende vraag zich aan. De eenheid van de indicatoren moet namelijk 
worden vastgesteld. De eenheid van indicatoren hangt samen met het niveau van plannen 
en beheersen waarop deze gebruikt worden. In hoofdstuk 3 is vermeld dater drie niveaus 
te onderkennen zijn, te weten strategisch, tactisch en operationeel en dat de mate van de
taillering afneemt naarmate men op een hoger aggregatieniveau in de organisatie komt (zie 
produkteis nauwkeurigheid). Het managementteam van PI'CN is verantwoordelijk voor het 
nemen van strategische en tactische beslissingen en het coordineren van de overige func
ties binnen de organisatie. De eenheid van de indicatoren client hierop dus logischerwijs te 
warden afgestemd. 
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De Balanced Scorecard aanpak is gericht op het vertalen van de strategische visie van het 
management in doelstellingen op verschillende perspectieven. De vier perspectieven die bij 
PTCN onderscheiden worden, zijn het financiele perspectief, het klanten perspectief, het 
interne organisatie perspectief en het innovatieve perspectief. De geformuleerde doelstel
lingen op de verschillende perspectieven overziend, kan (grofweg) gesteld worden dat de 
doelstellingen van het financiele en klanten perspectief op strategisch niveau en de doel
stellingen van het interne organisatie en innovatieve perspectief op tactisch niveau liggen. 
Deze indeling kan verklaard worden uit het feit dat de doelstellingen op de laatstgenoemde 
perspectieven middelen zijn om de doelstellingen op de eerstgenoemde perspectieven te 
behalen. 
De indicatoren behorende bij de doelstelling 'Optimale inzet mensen en middelen' zijn een 
goed voorbeeld van de hierboven gestelde eenheidsvraag. De indicatoren kunnen namelijk 
zowel op operationeel als op tactisch niveau gehanteerd worden. Op tactisch niveau zijn ze 
bestemd voor het managementteam, op operationeel niveau voor de verschillende termin
almanagers. Gebruik van eenzelfde indicator op verschillende niveaus kan verklaard wor
den door te kijken naar de gehanteerde eenheden. De indicator 'bezettingsgraad steiger' 
kan op tactisch niveau worden weergegeven met de gemiddelde bezettingsgraad van alle 
steigers van PTCN als gehanteerde eenheid of, ter vergelijking van onderlinge prestaties, 
met de gemiddelde bezettingsgraad van alle steigers van een terminal als eenheid. Op ope
rationeel niveau wordt de bezettingsgraad van de afzonderlijke steigers als eenheid gehan
teerd. 
Tabel 6.2 geeft een overzicht van de doelstellingen en indicatoren. Tevens is een onder
scheid gemaakt in strategische, tactische en afgeleide operationele indicatoren3 • De strate
gische en tactische indicatoren zijn bestemd voor het managementteam van PTCN. In 
bijlage 8 worden de definities van de 'Balanced Scorecard indicatoren'4 en de meetwaarden 
hiervan (inclusief de gehanteerde eenheid) weergegeven. 

3 Het onderscheid tussen de strategische en tactische indicatoren is in werkelijkheid minder scherp dan 
de tabel doet vermoeden. 
4 Van de indicator 'Uitgebrachte offerte I afgesloten contracten' zijn geen meetwaarden verzameld. De 
indicator is niet vermeld in bijlage 8. 



Doelstellingen Strategische indicatoren Tactische indicatoren Operationele indicatoren 
lnvalshoek financieel ·•···· •·· .·.· ·•·· T ······•· + . ···•·•· .... .... ........... . ... . ... . ... 
• Verbeteren van de cash flow. • Cash flow. 

• Opbrengstenverloop. 
• Operationele kostenverloop. 
• Debiteurendagen. 

• Verbeteren van de ROBA. • ROBA. 
lnva/shoek klant 

.... ... ······· ········· .... ... ···•·· ···•···· .. L ··•··· . . .. ... .... ,. .. 
•••• 

• Verbeteren marktaandeel. • Customer retention. 
• Customer acquisition. 
• Contractduur in verhouding tot de 

verhuurgraad. 
• Verhouding uitgebrachte offertes I 

afgesloten contracten. 
• Vergroten klanttevredenheid. • Klachten: 

• aantal binnenkomende klachten 
per periode; 

• afhandelingstijd afgehandelde 
klachten per periode. 

• Aantal creditnota's. 
• Doorlooptijd auto's: 
• Leveronbetrouwbaarheid auto's. 
• Levertijdoverschreiding auto's . 

lnvalshoek in.teme organisatie 
······ ···•· .. , ... . ) 

. .... · 
>< YU + ,., , .. , ...... < ••• ,. •• / 

• ••• i ,•. .·•····· 
• Optimale inzet personeel en • Verhuurgraad tank. • Verhuurgraad tank. 

middelen. • Bezettingsgraad steiger. • Bezettingsgraad steiger. 
• Verhouding laadtijd/ligtijd schip • Verhouding laadtijd/ligtijd schip 
• Nett Pumping Rate • Nett Pumping Rate 
• Bezettingsgraad autolaadplaats • Bezettingsgraad autolaadplaats 
• Ziekteverzuim. 

• Veilige, milieubewuste werk- • Ongevallen : 
omgeving . aantal ongevallen met verzuim ; 

aantal ongevallen zonder verzuim; 
aantal bijna ongevallen . 
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Hoofdstuk 7 Resterende stappen voor het managementteam 

In hoofdstuk 5 is vermeld dat de bouw van een set van prestatie-indicatoren een drietal 
fasen bevat, te weten het opstellen van een Doelplan, een Meetplan en een Actieplan. Nu 
de indicatoren zijn afgeleid uit de doelstellingen, getoetst zijn op volledigheid en de meet
waarden zijn bepaald, is de eerste stap in het Meetplan afgerond. 
Dit hoofdstuk handelt over de resterende stappen die het managementteam dient te zetten 
na beeindiging van het afstudeerproject. Paragraaf 7 .1 bespreekt de resterende stappen in 
het Meetplan. Deze stappen zijn het bepalen van de norm, het bepalen van de meetfre
quentie en het maken van afspraken over de wijze van meting en rapportering. In paragraaf 
7.2 wordt het opstellen van het Actieplan besproken. Het hoofdstuk wordt besloten met 
een combinatie van drie indicatoren die in samenhang bekeken dienen te worden. 

7 .1 Resterende stappen in het Meetplan 
Normeren 
Op basis van de meetwaarden dient het managementteam zich de vraag te stellen of de 
behaalde resultaten tot tevredenheid leiden. Tevredenheid wordt bepaald door het wel of 
niet voldoen aan een verwachting. Die verwachting kan impliciet zijn, maar ook expliciet 
gemaakt worden door de introductie van een streefwaarde. Die streefwaarde wordt ook wel 
de norm, of targetwaarde genoemd. 
Het bepalen van een norm kan op een zestal verschillende manieren worden uitgevoerd, te 
weten (NEVEM) : 
1. Subjectief door het management 

Het management bepaalt welke waarde een norm moet krijgen. Deze methode wordt 
vaak gebruikt om met de norm een toestand te kwantificeren, waarnaar het bedrijf met 
alle mogelijke inspanningen moet streven. 

2 . Subjectief door experts 
Door meerdere deskundigen wordt bepaald wat acceptabele normwaarden zijn, vaak 
vanuit verschillende invalshoeken. 

3 . Objectief 
Met behulp van analyses wordt de normwaarde zo exact mogelijk bepaald. 

4 . Simulatie 
Met deze methode kan worden getoetst wat een bepaalde normwaarde betekent voor het 
gesimuleerde systeem. Na evaluatie van simulaties met verschillende normwaarden kan 
er een gekozen worden. 

5. Historisch 
Aan de hand van gegevens uit het verleden worden normwaarden bepaald. 

6 . Vergelijkend 
Bedrijven, afdelingen e .d . worden met elkaar vergeleken. Normwaarden worden opge
steld aan de hand van deze (concurrentie-) analyse. 

Met betrekking tot de toepassing van de verschillende methoden kan gesteld worden, dat 
bij het bepalen van norm.en voor de logistieke indicatoren, afgeleid van de behoeften van de 
klant (leveronbetrouwbaarheid, levertijdsoverschrijding, doorlooptijd auto 's), het best ge
bruik kan worden gemaakt van de vergelijkende methode. Hierbij dient gekeken te worden 
of er in de markt algemeen geldende waarden of norm.en aanwezig zijn. Een voorbeeld hier
van is de normdoorlooptijd van 2 uur voor het beladen / lossen van auto 's . 
In de praktijk bleek het moeilijker dan verwacht om direct een norm aan de verschillende 
indicatoren te koppelen. Dit komt vooral omdat de betrokkenen eerst enige tijd ervaring 
moeten opdoen met de indicator. Er dient inzicht verkregen te worden in de wijze waarop 
de waarde van de indicator bemvloed kan worden, voordat van een zinvolle normstelling 
sprake kan zijn. Normstelling is namelijk alleen dan zinvol als de betrokkenen de stellige 
overtuiging hebben dat het een eerlijke, reele en haalbare norm betreft. Ontbreekt dit be
sef, dan leidt normstelling tot frustratie. Is dit besef wel aanwezig, dan gaat de norm func
tioneren als targetwaarde. Heeft de norm het karakter van een targetwaarde gekregen, dan 
kan het management zien of de indicator 'op rood' of 'op groen' staat. 



Met betrekking tot de kwantitatieve invulling van de normen moet dus aan de volgende 
eisen voldaan worden: 
• Exteme aanvaardbaarheid 

Het is raadzaam dat klanten van PTCN bekend zijn met de gestelde (logistieke) normen 
voor indicatoren als leveronbetrouwbaarheid, levertijdsoverschrijding, doorlooptijd au
to 's en deze aanvaarden als zijnde in overeenstemming met hun wensen. Het is dan ook 
raadzaam de gestelde normen te communiceren naar de klanten. 

• Inteme aanvaardbaarheid 
Alie betrokkenen in de organisatie moeten de gestelde normen voor hun proces accepte
ren. Dit vraagt participatie in het normstellingsproces. 

• H aalbaarheid 
De gestelde normen moeten haalbaar zijn zowel in waarde als tijdstip. Is dit niet het ge
val, dan zal met name bij de uitvoerende activiteiten de norm tot frustratie leiden. 

Over het gebruik van normen dient het volgende nog vermeld te worden. Het kan zijn dat 
voor elke afwijking tussen norm en werkelijke waarde van de prestatie-indicator steeds een 
analyse plaatsvindt. De analyse dient om een verklaring te vinden voor de afwijking waarop 
eventuele maatregelen genomen kunnen worden. Een andere mogelijkheid is dat normen 
dienen om tolerantiegrenzen per indicator aan te geven. De tolerantiegrenzen geven een 
gebied aan waarbinnen behaalde resultaten niet ter discussie staan en dus geen corrige
rende maatregelen nodig zijn. Komen de resultaten echter buiten dit gebied dan leidt dat 
ogenblikkelijk tot maatregelen. 
Een tweede opmerking betreft het feit dat een eenmaal vastgestelde norm niet steeds op 
hetzelfde niveau gehandhaafd kan worden. Wijzigende omstandigheden en bepaalde ont
wikkelingen zullen de uitkomsten van de meetwaarden bemvloeden. Deze veranderingen 
dienen ook hun invloed te hebben op de normen. Afhankelijk van de s ituatie kan de fre
quentie waarmee normen veranderen wisselen. Feit is wel dat normen van tijd tot tijd die
nen te worden aangepast om hun functie als referentiegrootheid adequaat te kunnen 
blijven vervullen. Het advies aan het managementteam luidt om zich bijvoorbeeld halfjaar
lijks te buigen over de eens vastgestelde normen. 
Een laatste opmerking heeft betrekking op de indicatoren gerelateerd aan het primaire pro
ces. Gezien het feit dat omstandigheden op de terminals niet hetzelfde zijn, is het niet 
raadzaam zonder meer dezelfde norm te hanteren voor indicatoren van verschillende ter
minals. Om onderlinge vergelijkingen mogelijk te maken, dient het normstellingsproces 
voor iedere terminal afzonderlijk te worden uitgevoerd. 

Meetfrequentie 
Naast het bepalen van de normen dient het management tevens de meetfrequentie vast te 
stellen. Idealiter is de frequentie afgesteld op de snelheid waarmee veranderingen in het 
proces optreden 6f op de snelheid waarmee ingrijpen in het proces mogelijk is. W anneer de 
meetfrequentie te hoog is, betekent dit vaak het volgende: de situatie wordt beoordeeld op 
een moment, dat de effecten van een corrigerende ingreep op het systeem nog niet gestabi
liseerd zijn. Dan is het dus mogelijk dat ingreep op ingreep volgt, zonder dat het proces de 
kans krijgt zich te stabiliseren. 
In bijlage 8.2 zijn de (voorlopige) meetfrequenties weergegeven. Tevens is aangegeven op 
welke wijze en door wie het normstellingsproces moet worden uitgevoerd. 

Wijze van meten en rapporteren 
Het Meetplan is tenslotte voltooid wanneer binnen PTCN afspraken gemaakt worden over 
de wijze van meten en rapportage: 
• Gezien het feit dat de meeste indicatoren kunnen worden afgeleid van gegevens uit het 

Tankdop-systeem (een informatiesysteem binnen PTCN) , wi1 PTCN de indicatoren geau
tomatiseerd gaan meten. In bijlage 9 is beschreven op welke wijze de transformatie van 
gegevens naar indicatoren is uitgevoerd. Deze stappen vormen de basis om geautomati
seerde meting van indicatoren te implementeren. 
Bij het automatiseren van het meten in de toekomst dient PTCN met een tweetal zaken 
rekening te houden. Het eerste punt heeft betrekking op het uitvoeren van detailanaly
ses bij het bepalen van de oorzaak in afwijkingen tussen meetwaarde en norm. Hiervoor 
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zijn de gegevens nodig waaruit de indicator is opgebouwd. Het geautomatiseerde sys
teem dient derhalve de voor de analyse benodigde gegevens te bevatten. Een tweede 
punt wat hier logischerwijs mee samenhangt, betreft het maken van afspraken over de 
bewaartijd van de originele gegevens. 

• Aangezien prestatie-indicatoren kwantitatief van aard zijn, kunnen de gegevens op ver
schillende manieren gepresenteerd worden. De weergave van informatie kan bijvoor
beeld in tabelvorm, in grafische vorm, schriftelijk of combinaties hiervan, geschieden. In 
de bijlagen is gekozen voor de grafische methode in combinatie met de meetwaarden, 
omdat deze zich het beste leent voor een snelle analyse . Voorts is het raadzaam om de 
gegevens tot en met de periode van verzameling weer te geven omdat hiermee een trend 
zichtbaar gemaakt kan worden. 

7 .2 Het opstellen van het Actieplan 
Als PTCN het Meetplan heeft voltooid kan er periodiek gemeten gaan worden. Na verloop 
van tijd levert dat meetgegevens op. Die gegevens worden verwerkt tot indicatoren. Maar 
om die waarden op zich gaat het natuurlijk niet. Hetgeen het management met behulp van 
de indicatoren moet trachten te bereiken, is een effectieve besturing van de organisatie. Als 
een bepaalde prestatie niet aan de gestelde eisen voldoet, licht een rood lampje op. Dan zal 
er gezorgd moeten worden dat het lampje weer groen oplicht. Daarvoor moet het manage
ment leren de indicatoren te hanteren: hoe bij te sturen als een indicator rood oplicht. De 
indicator geeft tenslotte wel het signaal dat er moet worden gehandeld, maar niet hoe er 
moet worden gehandeld. Dat bepaalt het management. In deze paragraaf wordt een hulp
middel aangeboden waarmee, op basis van de indicatoren, de organisatie in de toekomst 
effectief bestuurd kan worden. 

7 .2.1 De indicator moet groeien 
V66r PTCN met behulp van de indicatoren kan worden bestuurd, moeten deze eerst een 
tijdje warm lopen. Een indicator is niet direct al 'volwassen'. In het begin kan het instru
mentarium misschien wat kinderziektes vertonen. Dit kan inhouden dat het management, 
op basis van ervaringen, de set van indicatoren wat bijstelt. Op deze manier kan het team 
steeds meer profijt hebben van de indicatoren. De groei van de indicator kan in drie stap
pen worden weergeven: opstarten, beheersen en verbeteren. 

Opstarten: routine verkrijgen 
Als het managementteam met de indicatoren gaat werken, moet het zich eerst de 'drill' ei
gen maken. Het gaat erom dat de gewenste informatie met vaste regelmaat wordt geprodu
ceerd en op tafel komt. Hierover dient het team dus nog afspraken te maken in het 
Meetplan. Tevens gaat het erom dat het team moet leren de waarde van de indicator op een 
goede manier te interpreteren. Dit houdt in dat het management zich moet bezinnen op 
eventuele normen. 
Beheersen: goed/ fout-zones duidelijk maken 
'Beheersen' is het binnen bepaalde marges brengen en houden van het desbetreffende pro
ces door het aanbrengen van tolerantiegrenzen. Dit kunnen boven-, ondergrenzen of bei
den zijn. In dit stadium is er sprake van indicatoren in de ware zin. In de eerste fase werd 
alleen nog maar een trend zichtbaar gemaakt. Door de toepassing van een bandbreedte 
wordt de meetwaarde gekoppeld aan een groene zone (goed) en een rode zone (fout: bij
stellen is nodig). De gemeten waarden moeten in de groene zone liggen. 
Verbeteren: hogere streefniveaus realiseren 
Als het management het beheersen in de vingers heeft, ontstaat vanzelf de behoefte om de 
door de organisatie geleverde prestaties te verbeteren. Dat kan door de norm significant 
hoger te stellen of door de tolerantie te verkleinen. 

7 .2.2 Het gebruik van de indicatoren 
Het effectief besturen van de organisatie van PTCN vraagt dus zowel om het beheersen als 
om het verbeteren van de prestaties. Indicatoren leveren de informatie die daarvoor nodig 
is. Als een indicator 'op rood staat', moeten altijd de achterliggende oorzaken van het indi
catorenverloop in beeld worden gebracht. Alleen dan kunnen aanpassingen worden aange-



bracht in de dagelijkse operationele gang van zaken. Dat kunnen zowel verbeter- als be
heersactiviteiten zijn. 
De vraag die nu gesteld kan warden, is: hoe kan het management de mogelijkheden voor 
beheersing en verbetering op het spoor komen? Het advies is om hiervoor gebruik te ma
ken van beproefde technieken voor oorzaakanalyse, probleemoplossing en besluitvorming. 
Dit regelkringprincipe wordt praktisch aangeduid met de naam 'PDCA-cyclus'; Plan - Do -
Check - Act (Fortuin). 
De PDCA-cyclus, door Deming geintroduceerd, ontleent zijn kracht aan herhaling van de 
cyclus. Op elk Plan - Do - Check - Act-cyclus volgt een nieuwe. Dit is weergegeven in fi
guur 7 .1 waar een PDCA-wiel omhoog rolt naar steeds hogere prestatieniveaus. De cyclus 
wordt bij prestatiemeting gebruikt voor planmatige actie ter beheersing en verbetering naar 
aanleiding van de indicatorwaarden. Deze waarden werken als de 'Check' die de nieuwe 
cyclus in beweging zet. De cyclus wordt daarom telkens begonnen met de Check en ge
volgd met Act, Plan en Do. 

hoger niveau 

basisniveau 

Check: de indicator geeft een signaal 
De indicator fungeert dus als 'Check'. Er kunnen zich grofweg twee soorten situaties voor
doen: de waarde van de indicator is goed of de waarde van de indicator is niet goed. In het 
laatste geval is het zaak zinvol constructief te reageren. Dit zal duidelijk warden gemaakt 
aan de hand van de indicator Doorlooptijd aankomst - vertrek. 
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Act: het achterhalen van problemen en oorza.ken 
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Zoals uit figuur 7 .2 blijkt, is de doorlooptijd beduidend hoger dan de normtijd van twee 
uur. Om adequaat actie te kunnen ondernemen, moet bekend zijn wat de oorzaken zijn die 
achter de indicatie schuil gaan. Enig onderzoek naar de oorzaak is dan vaak noodzakelijk. 
Het onderzoek kan de vorm aannemen van een studie en samen met de direct betrokkenen 
in het proces worden uitgevoerd. Zij weten namelijk vaak het beste waar vertragingen zit
ten of oorzaken van fouten. 
Een visgraat-diagram kan in deze fase een nuttig hulpmiddel zijn. Dit diagram wordt ge
bruikt om alle mogelijke oorzaken van een probleem op te sporen. Overigens hoeft het ge
bruik van zo'n diagram niet beperkt te blijven tot situaties waarin het nemen van actie 
noodzakelijk is. Ook als de indicator op groen staat, is het bruikbaar, namelijk om de be
heersing verder op te voeren. 

In figuur 7 .3 is het visgraat-diagram weergegeven voor de doorlooptijd. Deze doorlooptijd is 
rechts van de horizontale pijl weergegeven, en de hoofdoorzaken (medewerkers, produkt, 
materiaal en werkmethode), als graten van een vis, aan weerszijden van de pijl. De zijgra
ten op de hoofdoorzaken zijn gebruikt om de factoren die van invloed zijn op de hoge door
looptijd te vermelden. 

Medewerkers 

Onvoldoende personeel 

Meerdere auto's zelfde laadplaats 

Materlaal 

Produkt 

Meerdere auto's hetzelfde produkt 

Belading van mix-partij en 

Opdrach ten vervoerder rtiet 
correct 

Wachten op controle voor keuring 
en analyse 

Werkmethode 

Als de oorzaken van de hoge doorlooptijd zijn achterhaald, dienen mogelijke alternatieven 
ter correctie hiervan te worden afgebakend. Ieder alternatief dient vervolgens op zijn meri
tes beoordeeld te worden. Het gaat dan om het achterhalen van het alternatief dat waar
schijnlijk de grootste verbetering van de doorlooptijd oplevert. 

Plan: het vastleggen van doelen en middelen 
De uiteindelijke keuze dient in dit geval gemaakt te worden door de terminalmanager in 
overleg met de adjunct directeur Operations, daar hij de verantwoordelijkheid draagt voor 
het uitvoeren van het gekozen alternatief. 
Hiervoor dient een Actieplan opgesteld te worden waarin duidelijk beschreven is welk al
ternatief wordt uitgevoerd, waarom dat gedaan wordt, wie het gaat uitvoeren, wanneer dat 
gaat ge beuren en hoe het gedaan gaat worden. 



Do: het uitvoeren van het plan 
Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat aan de ingreep (Do) vele voorbereidende activiteiten 
nodig zijn. Het uitvoeren van de beheersing- en/ of verbeteringsactie vormt de laatste scha
kel in de cyclus van PDAC. De kwaliteit van de actie is logischerwijs afhankelijk van de 
kwaliteit waarmee de voorgaande activiteiten zijn uitgevoerd. 
Met de invoering van het Actieplan is de cyclus rond. Maar nu de cyclus rond is, begint 
deze ook weer opnieuw. Met de indicator kan het effect op de doorlooptijd bewaakt gaan 
worden. De indicator maakt namelijk het resultaat zichtbaar. Bewaking van het resultaat is 
nodig omdat de ingreep niet noodzakelijkerwijs tot het gewenste effect behoeft te voeren. Is 
dit het geval, dan moet verder worden gezocht naar de werkelijke oorzaken. Het is dus een 
continu proces van zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en beheersing. 

7 .3 Een combinatie van een drietal indicatoren 
In paragraaf 3.3 is melding gemaakt van het feit dat indicatoren niet los, maar in combina
ties gebruikt moeten worden. In deze paragraaf wordt een combinatie van een drietal indi
catoren behandeld. Het betreft de indicatoren 'bezettingsgraad steiger', 'verhouding laad
tijd/ligtijd' en de indicator 'Nett Pumping Rate'. Deze indicatoren zijn weergegeven in de 
onderstaande figuren. 
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De bezettingsgraad is gedefinieerd als L (ligtijd) / totale tijd. 
De verhouding laadtijd/ligtijd is gedefinieerd als L (laadtijd) / L (ligtijd) . 
De Nett Pumping Rate is gedefinieerd als L (produkthoeveelheid) / L (laadtijd) . 

.m 
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Een hogere bezettingsgraad van de steiger wordt, volgens bovenstaande definitie,verkregen 
door een verhoging van de L (ligtijd) . Een verhoging van de L (ligtijd) zonder verhoging van 
de L (laadtijd) leidt echter dat een lagere verhouding laadtijd/ligtijd. De waarde van de ene 
indicator verbetert, terwijl de waarde van de andere indicator verslechtert. 
Hetzelfde geldt voor de Nett Pumping Rate. De waarde van de verhouding laadtijd/ligtijd 
kan verbeteren, terwijl de waarde van Nett Pumping Rate verslechtert. Dit gebeurt als de 
verhouding laadtijd/ligtijd verbetert door een verhoging van de L (laadtijd) , terwijl de 
L (produkthoeveelheid) niet evenredig toeneemt. 
Hieruit kan geconcludeerd warden dat de drie indicatoren elkaar onderling kunnen bein
vloeden en daarom niet los van elkaar bezien mogen warden. Voor een goed beeld van de 
geleverde prestatie is het dus nodig om alle drie de indicatoren in combinatie met elkaar te 
bekijken. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

Dit laatste hoofdstuk wordt besteed aan conclusies en aanbevelingen. De conclusies geven 
antwoord op de onderzoeksvraag, waar de aanbevelingen gericht zijn op het doel van het 
onderzoek. De onderzoeksvraag en het doel zijn gedefinieerd in hoofdstuk l. Voor de dui
delijkheid worden ze hieronder herhaald. 

Onderzoeksvraag: 

Doel: 

De drie deelvragen worden per paragraaf behandeld. 

8.1 Conclusies en aanbevelingen deelvraag 1 
Deelvraagl: Wat zijn de prestatie-indicatoren, gerelateerd aan de doelstellingen, en hoe kun

nen deze op een gestructureerde wijze warden verkregen? 

8.1.1 Conclusies 
De prestatie-indicatoren zijn weergegeven in tabel 6.2 . De keuze van de indicatoren kan 
gezien worden als een logisch gevolg van de gestructureerd aanpak die als volgt kan wor
den omschreven: 
1. Het plaatsen van prestatiemeting in het kader van planning en beheersing; 
2 . Het kiezen voor de Balanced Scorecard als meest geschikte aanpak voor het ontwikke

lingen van prestatie-indicatoren; 
3 . Het bepalen van verschillende invalshoeken op de Balanced Scorecard; 
4. Het vertalen van de lange termijn visie van PTCN in concrete doelstellingen over de ver

schillende invalshoeken; 
5. Het vertalen van de doelstellingen in indicatoren; 
6 . Het controleren van de indicatoren op volledigheid. 

8.1.2 Aanbevelingen 
• Via de keuze van de prestatie-indicatoren heeft het management nu een middel in han

den om haar doelstellingen duidelijk te maken aan alle lagen binnen de organisatie. 
Hiervan dient het team gebruik te maken daar niet iedereen binnen de organisatie dui
delijk zicht heeft op de doelstellingen. Een weg waarlangs dit bereikt kan worden is het 
(maandelijks) bekend maken van de doelstellingen en indicatoren op de daarvoor be
stemde publicatieborden. 

• Prestatiemeting maakt onderdeel uit van de cyclus van planning en beheersing. Als door 
interne en externe factoren de doelstellingen van PTCN veranderen, dienen de indicato
ren ook te veranderen. Het managementteam dient zich derhalve (bijvoorbeeld) jaarlijks 
te bezinnen op de te gebruiken indicatoren. Tevens dient bekeken te worden of de ge
formuleerde doelstellingen nog steeds een goede afspiegeling vormen van de strategi
sche visie. Een antler aspect, wat te maken heeft met prestatiemeting als onderdeel van 
de cyclus van planning en beheersing, is dat het management ervoor moet waken dat de 
indicatoren geen doelen op zich worden, maar instrumenten blijven om het behalen van 
de doelstellingen op de Balanced Scorecard inzichtelijk te maken. 
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• Het is niet gelukt om voor alle doelstellingen op de Balanced Scorecard indicatoren te 
formuleren. Het management dient zich derhalve (nogmaals) de vraag te stellen of de 
doelstellingen waarvoor dit geldt, een vertaling van de strategische visie van de organi
satie zijn, of 'oorzaken' van slechte prestaties op andere ge bieden. Indien het eerste het 
geval is, dient het aanbeveling de doelstellingen opnieuw te formuleren of liever gezegd 
te preciseren. Deze doelstellingen kunnen dan alsnog vertaald worden in indicatoren. 
Indien het tweede het geval is, is het raadzaam voor het management zich eerst te be
zinnen op de manier waarop deze problemen aangepakt kunnen worden. Op basis hier
van kunnen doelstellingen geformuleerd worden die uiteindelijk vertaald worden in 
indicatoren. 

• Een instrument dat tijdens het afstuderen meermalen ter sprake is gekomen en waar
van de practische uitvoering op weerstand in de organisatie stuitte, is het klanttevre
denheidsonderzoek. Het dient echter aanbeveling om jaarlijks zo'n onderzoek uit te 
voeren. Deze effect-informatie kan gebruikt worden voor het verkrijgen van een goed 
beeld van de verschillende behoeften van de klant en de mate waarin deze behoeften 
bevredigd worden. Op basis hiervan dient bekeken te worden of er nieuwe indicatoren 
gemtroduceerd moeten worden of bestaande indicatoren kunnen vervallen. 

• De middels het model achterhaalde indicatoren 'Aantal interne klachten betreffende 
communicatie' en 'Verhouding benodigde manuren in relatie tot de beschikbare man
uren voor het in- en uitslagproces' kunnen, als de tijd daar is, worden toegevoegd aan 
de 'Balanced Scorecard indicatoren' (afhankelijk van de validiteit van de eerstgenoemde 
en het A.B.C.-onderzoek van de tweede). 

8.2 Conclusies en aanbevelingen deelvraag 2 
Deelvraag 2: Hoe heeft PTCN gepresteerd op deze indicatoren? 

8.2.1 Conclusies 
De meetwaarden van de verschillende indicatoren zijn weergegeven in bijlage 8. Deze his
torische meetwaarden zijn uitermate geschikt om trendlijnen in de indicatoren te ontdek
ken. Daarnaast zijn de indicatoren op een groot aantal vlakken een eerste kennismaking 
met geleverde prestaties. 

8.2.2 Aanbevelingen 
• Op dit moment zijn de normen van de indicatoren nog niet vastgesteld. Het dient echter 

aanbeveling dit op zo kort mogelijke termijn te doen. Voor sommige indicatoren geldt dat 
het bepalen van de norm een goede manier is om verwachtingen die reeds binnen het 
management aanwezig zijn expliciet te maken. Voor andere indicatoren geldt dat het 
normstellingsproces het team dwingt om over de geleverde prestaties na te denken. In 
het geval van indicatoren, afgeleid van het primaire proces, dient het team rekening te 
houden met het feit dat de wijze waarop de norm wordt vastgesteld van doorslaggevende 
invloed is op het motivatie-aspect van de direct betrokkenen. Concreet betekent dit dat 
het raadzaam is om de verschillende terminalmanagers te betrekken in het normstel
lingsproces. 

• Gezien het feit dat de tactische indicatoren, afgeleid van het primaire proces, zowel op 
het niveau van de terminal als op het niveau van alle terminals kunnen worden be
paald, is het raadzaam deze eerste groep indicatoren binnen de organisatie op terminal
niveau te laten beheersen. Concreet betekent dit dat een terminalmanager mede
eigenaar wordt van de indicator. Op deze wijze stimuleert het management een termin
almanager tot analyse en verbetering. Achterliggende gedachte hierbij is: degene die 
meet is geneigd te analyseren, degene die analyseert is geneigd om oplossingen te be
denken. 
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• Het management client er rekening mee te houden dat het gebruik van indicatoren (wel
ke zijn afgeleid van het primaire proces) voor het onderling vergelijken van de geleverde 
prestaties van terminals, een gevaar met zich meebrengt. De omstandigheden die van 
invloed zijn op de meetwaarden van de indicator behoeven namelijk niet voor iedere 
terminal hetzelfde te zijn. Het advies luidt deze vergelijkingen pas dan te maken als voor 
iedere terminal de normwaarden zijn bepaald. Vergelijkingen kunnen vervolgens plaats
vinden op basis van relatieve waarden ten opzicht van de normen. Een antler aspect 
waar het management rekening mee moet houden is het feit dat het onderling vergelij
ken door de terminalmanagers als bedreigend ervaren kan worden; vooral als een 
slechte indicatorwaarde gebruikt wordt om een 'schuldige' aan te wijzen. 

• Het client aanbeveling voor het management om zich in een vroeg stadium bezig te hou
den met het opstellen van Actieplannen. Op deze wijze wordt namelijk voorkomen dat 
de indicatoren puur en alleen als registratie-instrument gebruikt gaan worden. De be
doeling van indicatoren is juist om, op basis van de meetwaarde, processen te leren be
heersen zodat in een later stadium naar verbetering gestreefd kan worden. 

8.3 Conclusies deelvraag 3 
Deelvraag 3: Hoe kunnen de indicatoren in een geautomatiseerd systeem verwerkt warden? 

8.3.1 Conclusies 
Gezien het feit dat beantwoording van de andere twee deelvragen aanzienlijk meer tijd in 
beslag heeft genomen dan aanvankelijk gepland was, is deze deelvraag niet beantwoord. 
Om echter toch enigszins tegemoet te komen aan de behoeften van PTCN, is bijlage 9 toe
gevoegd. In deze bijlage staan de transformaties beschreven welke zijn toegepast op de 
operationele gegevens uit het Tankdop-systeem. Deze transformaties, aangevuld met mo
gelijke valkuilen, zijn zeer bruikbare informatie bij het opstellen van een verwerkingspro
gramma. 



Literatuurlijst 

• Anthony, R.N. , J. Dearden, N.M. Bedford 
Management Control Systems. 
Sixth edition 
Homewood, Illinois, 1989. 

• Bakker R.A. , J.J.A. 
Operationele informatieverzorging. 
H.E. Stenfert Kroese B .V., 1987. 

• Bemelmans, T.M.A. 
Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering. 
Kluwer Bedrijfswetenschappen / Stenfert Kroese B.V. , 1991. 

• Bonnet, M. 
Prestatie-indicatoren. 
Uit prestatiemeting; Naar een betere beheersing van bedrijfsactiviteiten. 
Maklu uitgevers, 1994. 

• Chemie en Logistiek 
Groei van vervoer chemicalien neemt af, april 1997, pag. 1 

• Delen, G. , D. Rijsenbrij 
Het 'realiseren' en 'meten' van produktkwaliteit. 
Informatie, jrg. 32, nr. 11, 1990, biz. 858-867. 

• Finem, Vereniging voor financieel economisch management 
Prestatie-indicatoren. 
redactie M.P.B. Bonnet en F. Krens, 's-Gravenhage, 1987. 

• Fortuin, L. 
Operationele prestatiemeting; Onmisbaar op weg naar voortdurende verbetering. 
Uit prestatiemeting; Naar een betere beheersing van bedrijfsactiviteiten. 
Maklu uitgevers, 1994. 

• Goor, A.R. van, M.J. Ploos van Amstel en W. Ploos van Amstel 
Fysieke Distributie: denken in toegevoegde waarde. 
Stenfert Kroese, 1994. 

• INGBank 
Tank-/bulkvervoer over de weg, 1997 

• Kaplan, R. S . en D. Norton 
The Balanced Scorecard-measures that drive performance. 
Harvard Business Review, january-february 1992, pag. 71-79. 

• Kaplan, R. S . en D. Norton 
The Balanced Scorecard, translating strategy into action. 
Harverd Business School Press, Massachusetts, 1996 

• Kaplan, R. S. en D. Norton 
Using the Balanced Scorecard as a strategic management system. 
Harvard Business Review, january-february 1996, pag. 75-85. 



• Kerklaan, L.A.F.M. e.a. 
De cockpit van de organisatie. 
Kluwer bedrijfswetenschappen, 1994. 

• Kort, H.J.A.M. de en J .A.M. Theeuwes 
Syllabus bestuurlijke informatieverzorging I. 
Technische Universiteit Eindhoven, 1983. 

• Ministerie van Economische Zaken 
Bedrijfstaktoets, 1997 

• NEVEM-werkgroep 
Prestatie-indicatoren in de logistiek. 
Kluwer / NEVEM, 1989 

• Transport en Logistiek Nederland - Research 
Deelmarktonderzoek Chemicalienvervoer, 1997 

• Veld, J. in 't 

,P,JVl!l!ffl; 

Analyse van organisatieproblemen; een toepassing van denken in systemen en pro
cessen. 
Stenfert kroese, Amsterdam, 1992. 

• Wijn, M.F.C.M. e.a. 
Kritische succesfactoren aan een nadere analyse onderworpen. 
FEW 668, juni 1994. 



-

Prestatie-indicatoren voor het 

m.anagem.entteam. van PTCN. 

- Bijlagen -

E.M. C. Bekkers 
Id. nummer 329001 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Technologie Management, 
af de ling Technische Bedrijf skunde 

In opdracht van Paktank Chemical Nederland B. V. 



Bijlagen 



Inhoudsopgave 

Bijlage 1 Overzicht werkmaatschappijen Pakhoed ........................................................ 1 
Bijlage 2 Organigram P1'CN ........................................................................................... 2 
Bijlage 3 Logistieke grondvorm chemische industrie .................................................... 3 
Bijlage 4 Overzicht Tankterminal Chemiehaven ........................................................... 5 
Bijlage 5 Overzicht tanks van P1'CN .............................................................................. 7 
Bijlage 6 Ontwikkelingen in de chemische industrie .................................................... 8 
Bijlage 7 Afleiden model P1'CN van het originele model .............................................. 10 

Bijlage 8 Indicatoren .................................................................................................. 12 
8.1 Overzicht doelstellingen en indicatoren ........................................................... 13 
8.2 Definitie van de indicator ................................................................................. 14 

8.2.1 Cash flow ....... ................ ..... ................. .... .... .... ... ............. .... ......................... ... 14 
8.2.2 Opbrengstenverloop ......... .............. .......................................... ... ............. .. ... .. 15 
8.2.3 Operationele kostenverloop ............ ............................................ .. ................... 16 
8.2.4 Debiteurendagen ..................................................................... .... ............ .. ...... 17 
8.2.5 ROBA (Return on Business Assets) ......... .. ...... ............... ................................. 18 
8.2.6 Customer retention ................................................................ ......................... 19 
8.2.7 Customer acquisition ....... ........................... ............................... .. ................... 20 
8.2.8 Contractduur in verhouding tot de verhuurgraad ...................................... ..... 21 
8.2.9 Klachten ...................... .. ..... .... ...................................... .. ................. .......... .. .. .. 22 
8.2.10 Aantal creditnota's .................................... ............................................. .. ...... 23 
8.2.11 Doorlooptijd auto ......................................................................................... .. 24 
8.2.12 Leveronbetrouwbaarheid ............................................................................... 25 
8.2.13 Levertijdoverschrijding .............................................................................. .. .. 26 
8.2.14 Verhuurgraad tanks ...................................................................................... 27 
6.2.15 Bezettingsgraad steiger ......................... .. .......................... ... .................... ..... 28 
8.2.16 Verhouding laadtijd / ligtijd ................. ..... .. ............. .. ......... ......................... . 29 
8.2.17 Nett Pumping Rate (N.P.R.) ................................. ........................................... 30 
8.2.18 Bezettingsgraad autolaadplaats ............................................. .. ...................... 31 
8.2.19 Ziekteverzuim .......... ...................................................................................... 32 
8.2.20 Ongevallen ..................................................................................................... 33 

8.3 Strategische / tactische indicatoren terminals ................................................. 34 
8.3.1 Indicatoren Tenninal Chemiehaven .. .. ......... .. ........................ ......................... 35 

8.3.1.1 Contractduur in verhouding tot de verhuurgraad ......... .. ...................... 35 
8.3.1.2 Doorlooptijd auto's ........................................................................ ........ 35 
8.3.1.3 Leveronbetrouwbaarheid .............................. ......................................... 35 
8.3.1.4 Levertijdoverschrijding ........................................ ........................ .. ........ 36 
8.3.1.5 Verhuurgraad .... ..... .... ..... ................................. .. ................................. .. 36 
8.3.1.6 Bezettingsgraad steigers ............ .................................. .......................... 37 
8.3.1. 7 Verhouding laadtijd / ligtijd steigers .......................... .. .. ... .. .................. 37 
8.3.1.8 Nett Pumping Rate .......................... .... .. ................................................ 37 
8.3.1.9 Ziekteverzuim .............................................................. .......................... 38 
8.3.1.10 Ongevallen ................................................. .. ....................................... 38 

8.3.2 Indicatoren Tenninal TIR .. .. .. ................... ........................... .................. .. ........ 39 
8.3.2.1 Contractduur i.v.t. de verhuurgraad ...... .. ................... .......................... 39 
8.3.2.2 Doorlooptijd auto's ........ .. ........... ........................................................... 39 
8.3.2.3 Leveronbetrouwbaarheid ................... .................................................... 39 
8.3.2.4 Levertijdoverschrijding .......................... ............................................... . 40 
8.3.2.5 Verhuurgraad ...... ........................................ ... .. ... ................................. . 40 
8.3.2.6 Bezettingsgraad steigers ...... ..... .. ................................ .. .......... .. ............ . 41 
8.3.2.7 Verhouding laadtijd / ligtijd ..... .................................... .. ............... ........ 41 
8 .3 .2.8 Nett Pumping Rate ................................................................................ 41 
8.3.2.9 Ziekteverzuim ......................................... ............... ........... .. ................... 42 
8.3.2.10 Ongevallen ................. ......................................................................... 42 



8.3.3 Indicatoren Terminal Dordrecht .............. ........................ ......... ....................... 43 
8.3.3.1 Contractduur i.v.t. de verhuurgraad ..................................................... 43 
8 .3.3.2 Doorlooptijd auto's ..... .... ... ........ ............................ ........ ................... ..... 43 
8.3.3.3 Leveronbetrouwbaarheid ....................................................................... 43 
8.3.3.4 Levertijdoverschrijding ....... .. ..... ................... ..... ...... .............. .......... .... .. 44 
8.3.3.5 Verhuurgraad ........................................................................................ 44 
8.3.3.6 Bezettingsgraad steigers ........... ....... .............................................. ........ 45 
8.3.3.7 Verhouding laadtijd / ligtijd .................................................................. 45 
8.3.3.8 Nett Pumping Rate ................................................................................ 45 
8.3.3.9 Ziekteverzuim ........................................................... .. ........ ....... ............ 46 
8.3.3.10 Ongevallen ... ... ............. .... ...... .................... ......................................... 46 

8.4 Afgeleide operationele indicatoren terminals ................................................... 47 
8.4.1 Operationele indicatoren Terminal Chemiehaven ........................................... 48 

8.4.1.1 Steiger lZ .............................................................................................. 48 
8.4.1.2 Steiger lB .............................................................................................. 49 
8.4.1.3 Steiger 2 ............. .... ............................................................................... 50 
8.4.1.4 Steiger 3 ................................................................. .... ........................... 51 
8.4. 1.5 Afgeleide indicatoren verhuurgraad ............................. .. ............. .. ... ..... 52 

8.4.2 Operationele indicatoren Terminal TIR. .......................................................... 54 
8.4.2.1 Steiger 1 .. ........................................................... .. ........... ...................... 54 
8.4.2.2 Steiger 2 ................................................................................................ 55 
8.4.2.3 Steiger 3 .............................................. ..... ............................................. 56 
8.4.2.4 Steiger 4 ................................................................................................ 57 
8.4.2.5 Afgeleide indicatoren verhuurgraad ................ .. .................................... 58 

8.4.3 Operationele indicatoren Terminal Dordrecht ............ .. ..................... ...... ........ 60 
8 .4.3.1 Steiger 1 ................................................................................................ 60 
8.4.3.2 Steiger 2 .. ... .... ....... ...... ......... ....... .............. .......................... ... ..... ........ .. 61 
8.4.3.3 Steiger 3 ................................................................................................ 62 
8.4.3.4 Steiger 4 ................................................................................................ 63 
8.4.3.5 Steiger 7 ................................................................................... ............. 64 
8.4.3.6 Afgeleide indicatoren verhuurgraad ...................................................... 65 

Bijlage 9 Van gegevens tot indicatoren ....................................................................... 67 



• : P~. ¢p,~irrlc:a1 •. 
~eq~:t-1@4·• : > > 

• :PW<t&llc' Chemical · 
•:: ~Jgie::::,.•.iT:'·<' .:•:·· 
•• TE!e$ 'f)forage · .... 

.. ·, .:· •· 99WP~Y (SO%). ·.·•··· .• '; .•. 

·· ·pping 
,>argit'lg 
ra ::: .., ... 
. 'Agenc:ief . . . ,/Erfo:,aj< ' > •" : .. ·.· • Palilimk Inc:histrli:U • . 
Pajdl~cl ; > • Paj¢<>¢d. Dry . ; I' l)jstµl~tjoµ /i ; 
.· · Chemiclils ·· Bulk . ... . .... • Petrodutch: , , > 

Flow · · · · ·· • Sa.b~ (2S'Vo)i · ·. · 

l T@k&tor~ i(SCJ°lo) 
• Thai•Tank . . .. . ... 
• : if¢~~ (4Qo/o) .. ,. ,,. 
•,.: Xiamen Paktarik 

········~;!·•·p~ •.·:.•·•······ 
,!(50%) ' ..... . 

••· Zhuhai •· 



Algemeen Directeur 
Managementteam 

Human Resources Finance & Administration 
Managementteam Managementteam 

Environment Safety Business Development & 
Quality * Project Management * 

I 
Opera tions & Engineering Sales & Customer Services Eetbare Olie en Smeerolie 

Managementteam Managementteam Managementteam 

I 
I I I I 

r•• • -·•··•· -- --- -- ---, . ' 
' . 

I I 
. 

I I 
. 

Tankterminal Engineering * Sales * Customer Services • ' Sales . 
' . 

Chemiehaven * . . . . . . 
I . . . ' 

' ' 
Tankterminal 

. 
Customer Services 

. . ' 
TTR * 

. ' ' ' . . 
' ' I . . . . . 

I I 
. 

Tankterminal . Tankterminal . . . 
Dordrecht * . Pernis . . . . . 

I 
. . . ' . ' 

I 
Tankterminal 

I 
. . 

* gemarkeerde managers zijn gefnterviewd (zie H. 5) . Valt buiten het onderzoek ' . . 
Botlek * ' . 

' . 
•----------- --- --- --- -" 



Bijlage 3 Logistieke grondvorm chemische industrie 

Voor een goed begrip van de functie van PfCN als logistiek dienstverlener, is een globaal 
inzicht in de logistieke structuur van de cheinische industrie wenselijk. Deze logistieke 
structuur of grondvorm geeft aan welke primaire processen, voorraadpunten en transport
stromen er rond PfCN aanwezig zijn. De chemische industrie kan gezien worden als een 
complex netwerk van grote en kleine ondernemingen die zich bezighouden met de produk
tie, distributie en opslag van een groot assortiment chemicalien en olieprodukten. Voor de 
overzichtelijk is deze combinatie van convergente en divergente processen afgebeeld als 
een keten (figuur 3.1). De plaats van PfCN in deze chemieketen is middels het logo aange
geven. De primaire processen kunnen globaal in vier stappen onderscheiden worden. 

··········-·---------·:··-······---- -- ----- -------- -1 ··········· · ················· 1··· ········ ··· ··············· :· ······ ·· ···· · · ·······: 
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' . ' ' ' . ' . ' . . . 
' I t I 

' . . ' 
' . ' . 
' --- ' --- ' --- ' 
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Figuur 3.1 Logistieke grondvorm van de chemische industrie 

1. Raffinaderi.j 
In Rotterdam wordt de grondstof ruwe olie per olietanker aangevoerd en opgeslagen bij 
tankopslagbedrijven als de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) en Paktank (Europak). Hier
vandaan wordt de ruwe olie per pijpleiding getransporteerd naar de raffinaderijen in 
Rotterdam en het achterland (Ruhrgebied, Antwerpen, Vlissingen). Deze raffinaderijen 
verwerken de ruwe olie tot brandstofien en feedstock voor de chemische industrie: naf
ta. Dit nafta wordt gebruikt voor de produktie van basischemicalien. 

2. Petrochemische industri.e 
De petrochemische industrie, metals belangrijkste grondstofien-leverancier de aardolie
raffinaderijen, produceert basischemicalien. Deze basischemicalien worden ingedeeld in 
olefinen (ethyleen, propyleen, butadieen) en aromaten (benzeen, tolueen en xyleen). 
Vanwege de benodigde schaal produceren de petrochemische concerns slechts een be
perkt assortiment bulk-chemicalien. In deze industrie is voor ieder produkt een groot 
aantal aanbieders actief. De concurrentie is dan ook groot en sterk internationaal van 
karakter. Veel producenten zijn zich gaan diversificeren in de richting van de volgende 
schakel van de chemieketen; de chemische industrie. Bovendien is het, gezien de sterke 
relatie tussen de petrochemie en aardolie, niet verwonderlijk dat olieproducerende be
drijven en hun raffinaderijen dominant aanwezig zijn in deze sector. 

3. Chemische industri.e 
De olefinen en aromaten worden vervoerd naar de diverse chemische industrieen. Deze 
industrie produceert chemische derivaten (halfprodukten of fijnchemicalien). De deri
vaten worden in relatief kleine volumes geproduceerd door reacties van grondstofien of 
door raffinage. De chemische bedrijven zijn hun activiteiten gaan uitbreiden in de rich
ting van de basischemie (petrochemische industrie), om zo meer controle te krijgen over 
de aanvoer van grondstoffen. Deze beweging, tegenovergesteld aan die van petrochemi
sche concerns, heeft een structuur doen ontstaan waarin geen enkel bedrijf, of groep 
van bedrijven, allesoverheersend is in de chemieketen. 
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4. Venverkende chemische industrie 
De geproduceerde derivaten worden naar de verwerkende chemische industrie vervoerd, 
alwaar deze worden verwerkt tot chemische eindprodukten of specialties. 
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Bijlage 4 Overzicht Tankterminal Chemiehaven 
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Een tank is door middel van een vaste leiding verbonden met een pompkamer. De pomp
kamers warden in het overzicht aangeduid met PK en het bijbehorende tankput-nummer 
(bijvoorbeeld KK30). De vaste leiding heeft tevens een aftakking die naar een centrale 
pompkamer (CPK) leidt. In de pompkamers behorende bij een tankput zijn pompen opge
steld die voor het laden/lossen van auto's en wagons gebruikt warden. Deze pompen heb
ben een kleine capaciteit. In de centrale pompkamer zijn pompen opgesteld die voor het 
laden van schepen warden gebruikt. Deze hebben een grate capaciteit. De pompcapaciteit 
bepaalt dus voor welke modaliteiten een pomp ingezet wordt. 
In een pompkamer wordt via een verbindingsslang of zwenkarm een koppeling gemaakt 
tussen pomp en vaste tankleiding. De pomp is op zijn beurt verbonden met een steiger of 
een laadplaats. Laadplaatsen warden onderscheiden in laadstations welke de beschikking 
heeft over een of meerdere laadbruggen, en laadbakken. 
Op een laadstation warden auto's en, indien er een spoorverbinding aanwezig is, wagons 
behandeld. Op een laadbak warden alleen auto's behandeld. Zowel op de laadbak als op de 
laadbrug wordt een auto tegelijkertijd behandeld. Het verschil tussen beiden is te vinden 
in de manier waarop er geladen/ gelost wordt. Op een laadbrug vindt de manipulatie via de 
bovenkant van de auto plaats, op een laadbak via de onderkant. Bovendien hebben som
mige laadbruggen de beschikking over een 'weegbrug' (lees weegschaal). Op een weegbrug 
wordt de auto voor en na de manipulatie gewogen. Middels deze wegingen wordt de te fac
tureren hoeveelheid bepaald. Heeft een laadbrug dus de beschikking over een weegbrug, 
dan kan de feitelijke manipulatie op deze ·weegschaal' plaatsvinden. Het voordeel hiervan 
is dat de voorweging, de naweging en de manipulatie geintegreerd op een plaats warden 
uitgevoerd. 
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Bijlage 5 Overzicht tanks van PTCN 
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Bijlage 6 Ontwikkelingen in de chemische industrie 

• Opkomst van nieuwe chemieproducerende landen 
Steeds vaker willen de landen waar de grondstoffen (aardolie) worden gewonnen de eer
ste stap in het produktieproces in eigen hand nemen. Er is hier sprake van 'voorwaartse 
integratie'. Het kennisniveau van deze landen neemt toe, met name door vorming van 
joint-ventures met westerse ondernemingen. Deze westerse ondememingen streven 
naar een betere geografische spreiding van hun activiteiten. 
Als gevolg hiervan ontstaan er raffinage-complexen dichtbij de vindplaats van de grond
stoffen (bijvoorbeeld in het Midden Oosten). Hierdoor za1 de stroom ruwe olie steeds va
ker plaats maken voor geraffineerde olie(produkten). Dit houdt in dat in de toekomst de 
chemische aanvoerstromen naar Europa steeds hoogwaardiger zullen worden. 

Processen die nu 
uitgevoerd worden bij 
de bron 

Zeetransport 

Processen die nu 
uitgevoerd warden in 
Rotterdam of het 
Europese achterland 

Aardolie 

Raffinaderij 

Feedstock 

Petrochemische 
industrie 

Basis
chemicalien 

Chemische 
industrie 

Derivaten 

Verwerkende 
chem. industrie 

Eind
produkten 

Figuur 6.1 Verschuiving van de chemiemarkt 

Processen die in de 
toekomst uitgevoerd 
gaan worden bij de 
bron 

Zeetransport 

~ Processen die in de toe
? komst uitgevoerd gaan 

warden in R'dam of het 
3z, Europese achterland 

Aangenomen wordt dat op de lange termijn de groei van de chemiemarkt zich vooral in 
Zuidoost Azie zal voordoen. Oorzaak hiervan is de grote dynamiek van de Zuidoost Azia
tische economieen. Niet alleen is er een duidelijke toename van investeringen door 
westerse ondememingen in Zuidoost Azie, ook ontwikkelt de regio zich zelf tot een be
langrijke producent en exporteur van chemicalien. Door een enorme capaciteitsuitbrei
ding zullen de Aziaten zich met goedkope produkten ontwikkelen tot belangrijke 
concurrenten op de wereldmarkten. (Bron: Chemie en Logistiek, Deelmarktonderzoek 
Chemicalienvervoer, Tank-/bulkvervoer over de weg, Bedrijfstaktoets). 

• Produktie en omzet 
Zoals in figuur 6.2 te zien is, heeft de chemische industrie, in vergelijking met de gehele 
industrie, zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld. Waar de produktie-index van de 
totale West-Europese industrie na enkele jaren van daling weer op het niveau van 1990 
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is teruggekeerd, groeide de produktie 
van de chemische industrie nagenoeg 
ononderbroken naar een niveau dat 
10% hoger lag dan in 1990. Daannee 
is de chemische produktie tevens har
der gegroeid dan het West- Europese 
BNP. 
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meer dan verdubbeld. Voor vrijwel alle .------------------, 
Europese landen heeft de grootste stij- I---+- Chemie ---------Totale industrie ~ BNP I 
ging zich echter vooral in de jaren '80 
voorgedaan. De laatste jaren is een af- Figuur 6.2 Produktie-indices 
name zichtbaar van de omzet- en pro-
ductiegroei van de West Europese 
chemische industrie. (Bron: Deelmarktonderzoek Chemicalienvervoer). 

• Internationale handel 
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Evenals produktie en omzet 
is de intemationale handel 
in chemicalien de laatste 
15 jaar sterk gegroeid. De 
groeicijfers van de index 
hiervan zijn zelfs groter dan 
die van de omzetcijfers. Oat 
betekent dat de chemie 
voor het realiseren van 
haar omzet in toenemende 
mate haar 'input' (grond
stoffen en halffabrikaten) 
uit het buitenland betrekt 
en haar 'output' op buiten
landse markten afzet. 

Figuur 6.3 Ontwikkelingen omzet, export, import 

(Bron: Deelmarktonderzoek Chemicalienvervoer). 

• Rationali.sering van de supply chain 
Chemieproducenten worden geconfronteerd met een toenemende intemationalisatie van 
de bedrijfstak en dus ook van de concurrentie. Klanten stellen steeds hogere eisen aan 
de service en produktkwaliteit en -beschikbaarheid. Onder druk van de toenemende 
concurrentie ontstaat binnen de chemische industrie steeds meer aandacht voor het 
rationaliseren van de goederenstroom van grondstof tot finale afnemer. Het beheersen 
van deze goederenstroom (supply chain management) wordt steeds belangrijker voor 
een grotere kosteneffectiviteit. Producenten gaan de diverse activiteiten binnen de keten 
steeds kritischer bezien en zullen zich daarbij in toenemende mate concentreren op 
kernactiviteiten. De overige activiteiten zullen uitbesteed worden aan gespecialiseerde 
derden. 

• Hoogwaardigere industrie in Europa 
In de chemie is sprake van een verschuiving naar hoogwaardige marktsegmenten. Met 
behulp van nieuwe technieken op het gebied van procestechnologie blijkt het mogelijk 
om de bekende kunststofsoorten verder te perfectioneren en hiervoor ook toepassingen 
te vinden. De portfolio van de chemische bedrijven krijgt dus een groter percentage fijn
chemie, maar van grotere omvang is en blijft de basischemie. (Bron: Chemie en Logis
tiek, Bedrijfstaktoets). 
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Bijlage 7 Afleiden model PTCN van bet originele model 

In deze bijlage wordt verklaard hoe het model uit hoofdstuk 6 is afgeleid van het originele 
model, dat hieronder is afgebeeld. Het originele model gaat uit van drie hoofdfuncties die 
zich bezig houden met de goederenstroom (inkoop, produktie en verkoop). Binnen deze 
drie hoofdfuncties zijn een viertal niveaus te onderscheiden, te weten een niveau voor de 
uitvoerende functies en een drietal besturingsniveaus. Het originele model wordt gebruikt 
om de operationele informatieverzorging binnen produktie-organisaties te analyseren. 

OVERKOEPELENDE BESTURING 

Inkoop Produktie Verkoop 

lnkoop Produktie Verkoop 
Informatie lnformatie lnformatie 
Uitwisseling Uitwisseling Uitwisseling 

Inkoop Produktie Verkoop 
Order Order Order 
Behandelin Behandelin Behandeling 

Ontvangst Fabricage Leverings 
Besturing Besturing Besturing 

Flguur 7.1 Orlginele model van de besturingscentra voor de goederenstroom 

Zoals uit de figuur blijkt zijn in de primaire goederenstroom binnen produktie-organisaties 
de volgende processen te onderkennen: 
• Ontvangst Inkoop Goederen: het ontvangen van inkoopgoederen, het keuren van deze 

goederen en het inteme transport; 
• Bewaring Inkoop Goederen (BIG): het opslaan en bewaren van de inkoopgoederen op de 

daarvoor bestemde locatie; 
• Fabricage: het fabriceren van halffabrikaten en het monteren tot gereed produkt; 
• Bewaring Halffabrikaten en Maakdelen (BHM): het opslaan en bewaren van halffabrika

ten en maakdelen op de daarvoor bestemde locatie; 
• Bewaring Gereed Produkt (BGP): het opslaan en bewaren van gereed produkt op de 

daarvoor bestemde locatie; 
• Levering: het verzendklaar maken van de eindprodukten en het transport naar de afne

mer. 

In produktie-organisaties vindt een fysieke transformatie plaats waarbij basismateriaal 
wordt omgezet in eindprodukten. Bij de dienstverlenende organisatie PfCN vindt echter 
geen fysieke transformatie plaats, maar een transformatie als overbrugging van tijd. Dit 
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transformatieproces ofwel de primaire goederenstroom is te onderscheiden in een inslag-, 
opslag- en uitslagproces. Een eerste stap om het model aan te passen aan de situatie van 
PTCN is het vervangen van de processen in de goederenstroom van produktie-organisaties 
door het inslag-, opslag- en uitslagproces van PTCN. 
Er is nu echter een model ontstaan die doet vermoeden dat het uitvoeringsproces inslag 
behoort bij de hoofdfunctie Inkoop en het uitvoeringsproces uitslag bij de hoofdfunctie 
Verkoop. Dit is in strijd met de situatie van PTCN. PTCN is namelijk geen eigenaar van de 
chemicalien, wat inhoud dat er geen inkoop van chemische produkten met als uitvoerings
proces inslag en geen verkoop met als uitvoeringsproces uitslag plaatsvindt. Het model zal 
dus verder moeten worden aangepast. 
De inkoopfunctie zoals deze bij PTCN wordt vervuld, bestaat voornamelijk uit het aantrek
ken van capaciteiten voor de goederenstroom. Het te ontwikkelen model is bedoeld om de 
beheersing door het management van de bestaande situatie te analyseren. Het aantrekken 
van capaciteit wordt hier niet toe gerekend. Het is om deze reden dat de hoofdfunctie In
koop met het bijbehorende drietal besturingsfuncties vervalt. 
Een laatste aanpassing van het originele model handelt over de hoofdfunctie Verkoop. In 
het model is sprake van een deelfunctie LeveringsBesturing. LeveringsBesturing houdt 
zich bezig met de besturing van de fysieke levering van de chemische produkten aan de 
afnemer. Deze functie wordt echter niet door PTCN maar door de klant vervult en zal daar
om niet worden opgenomen in het afgeleide model. 
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Bijlage 8 Indicatoren 
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• Verbeteren van de cash flow. 

• Verbeteren van de ROBA. 

• Verbeteren marktaandeel. 

• Vergroten klanttevredenheid. 

• Optimale inzet personeel en 
middelen. 

• Veilige, milieubewuste werk
omgeving. 

• Cash flow. 

• ROBA. 

• Customer retention. 
• Customer acquisition. 
• Contractduur in verhouding tot de 

verhuurgraad. 

• Opbrengstenverloop. 
• Operationele kostenverloop. 
• Debiteurendagen. 

• Klachten: 
• aantal binnenkomende klachten 

per periode; 
• afhandelingstijd afgehandelde 

klachten per periode. 
• Aantal creditnota's. 
• Doorlooptijd auto's: 
• Leveronbetrouwbaarheid auto's. 
• Levertijdoverschreiding auto's. 

• Verhuurgraad tank. 
• Bezettingsgraad steiger. 
• Verhouding laadtijd/ligtijd schip 
• Nett Pumping Rate 
• Bezettingsgraad autolaadplaats 
• Ziekteverzuim. 
• Ongevallen: 

aantal ongevallen met verzuim; 
aantal ongevallen zonder verzuim; 
aantal bi'na on evallen. 

00 
• .... 

• Verhuurgraad tank. 
• Bezettingsgraad steiger. 
• Verhouding laadtijd/ligtijd schip 
• Nett Pumping Rate 
• Bezettingsgraad autolaadplaats 



8.2 Definitie van de indicator 
8.2.l Cash flow 

Definitk:< ' ·•·.• .. , ,,. . . . . .. . . . •. ' . . . ' . ··.· '. .·• .. ·.•·. . .. ·. ·. ·. ·.· .. ,... . ., . '. '. 
Netto,win~t na interest en belasting (V"a.nPTCN'als geheel) plu~de rnuta,ties in de lfa.:- }> 
'.1ansposten,fussen hegm. en einde van. deperiodewaarover de,'cash'flow, is:samengesteld 
.'(~e om:l~rst~~de ta~l)~· : : .• . ' .. . . 

•, . >;-,, .. . ..,__~-. ·-·~ "-s·; s:t~~~', . . ,. , '. •;,, :>'.-< • ' 
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Figuur 1 Cashflow 

Cash flow berekening 
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8.2.2 Opbrengstenverloop 
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8.2.3 Operationele kostenverloop 

Deflniti.e: .• . . . .. ·. ··• . . . . . . . '' ' 
Somma.tie ·van salarissen eigen, salarissen. inhuur, overig~: personeelskosten, 'onderhouds~ 
kosten,: milietlkosten,,'transfer price . kosteri en· overige bedrijfskosterivari .PTCN als'geheel .· ,per periode:. ' . . . l ' . . . • . . 
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Figuur 3 Operationele kosten 
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8.2.4 Debiteurendagen 

Deftnitl.er · 
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Figuur 4 Debiteurendagen 
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8.2.5 ROBA (Return on Business Assets) 

Dejiniti.e: . . ·.·. . . .. 
:ne witistgeyendheid vail de. duu:rn:une· produktiemicidelen van PTCN per period:~ y<?(SI" af- ··· 
'trekvande interestefrcf~ belasting .. ROBAin periocfe t'\Vordt als.v,olgt berekent:/}':, .; - -• 
'.ROB~11.= ((EBIT1;1 * f#. dagen inJaar/i dagen in periode"'i))/(1/'2*( netto boekwaarde1,,111i:+-neHo-boekwaard'e;,1)l •;,too% :'(·-,i• ., ·",._) ;..i::' .. . . ' ' ' •' . '· ' ,' '. ' . ' '' ' ' · . ' ', ' '' . ' 

Percentage 

er 3 111 
er ;:i. ~ i § s: i ~ 

.Maand 

Figuur S RO.BA 
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8.2.6 Customer retention 

Dejinitie:~ . . . .. . . . ·. ' . ,-
Verhouding fussen\ het aantal klahteri .'van PTCN dat zowel in, deze periodci a:1s in, de voor'
gaande_periode omzef genereert en: hettotaal aantaf klantenht de voorgaancie-periode; -.--.· , 

.. ,, ~ . . ·" 

1996 1997 Jaar 

Figuur 6 Customer retention in aantal klanten 
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8.2.7 Customer acquisition 

Deftniti.e: . . ' . . •. ' ' ., 
Verhouding tussen het aantal, nieuwe ¥1anten in periode: ten het'tofale . aantal klanten 
van,PTCN:ihperiode t. ; 

1996 1997 Jaar 

Figuur 7 Customer acquisition in aantal klanten 
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8.2.8 Contractduur in verhouding tot de verhuurgraad 

'Deftn.,itl.e: . ,_ . . . . . . .· .-
Verh0l1cling tus~e,n het . gemiddeld aarital .dagen P7r .· klasse gedurehde vv.,,.lA., 

conimercieel verhuurd zijn ~n.het totaala:antal dagen in de'·perfode., _ 
,,_. ""-,;, ,,,_..: __ :, -,_,.,F ·•-ic ,· ·,_, -- . ·•. •,"- · -"-~ · • · 
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Figuur 8 Contractduur i.v.t. de verhuurgraad (CHE - TTR - TOJ) 
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8.2.9 
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De_finit ie ucui de fn.cti.cc.:,tcr 

8.2.10 Aantal creditnota's 

~finitie: ·.· .. . ... · . .· . . •· · .. · . . 
Sommatie van het aantal creditnota;s. Slechts die soorteir creditilofa's wotden ge'sdih:.: 
.m~erd die' eellaanwijsbare· interne·oo~ hebben (~e tabel). . . : : .·•· . 

Aantal 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

'm 
:::, 

- , ·, \ 

al' er 
3 llil 
;:i. "51 

llil :::, 

16 i 

Ffguur l l Aantal creditnota's 

~ I 
Maand 
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Dejinitie -;.)t.:n C.e i:-:.chccaor nm:ra 

8.2.11 Doorlooptijd auto 

Definiti.e:' , . 
De gemiddelde tijdsduur welke verstrijlct tussen aankdmst en yertrek y~ een. 8.lltO biJ het 
loket op 9,<! .terminal. . . , . . -· ; . _" , . · ·. ···.. . . · ···•• : .. · /. r' 

~t~ · •. •. ·,;;8mJ.tii4,~ .:i•w: ~ .. .. ~~, ttl~ · · ·· · · · "tr%:;/;'~ 

~i~t, !µu.;c,,a;.,., i~; 
Tfld 

3:00 

2:30 

2:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 
'ii" i' 3 Ill ,, 
:I er ;:i. .. c 

:I : llaand 

Ffguur 12 Doorloopt#Jd aankomst - vertrek (CHE - TTR - TOJ) 
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z:rri-

8.2.12 Leveronbetrouwbaarheid 

Dejfrtiti.e: . .. ' . ·. •· . . . . . . . .· .. · . . ' . ·. .· .• . . . . . 
Verhoucling. tussen het aant~ auto's.waarvan het tijdsverschil fussen aarikomst en ver":, : ... 
trek bij het lok~t groter dan twee uur.is en het totaal aantal auto's-.in" 4e: perfode:,. , · "· 'i . · 

. · ·~ . . ~ -.;:. . . . -,·-~.--1, ' ' . i'/ ,,; -~- ' .~·'. 

ii 
:, i 3 

::l 
DI 

'SI c 
:, 

Totaal # auto's: 

DI 

d5 Maand 

= 1785 
= 1470 
= 1582 
= 2418 
= 1951 
= 2186 
= 2180 
= 1766 

Figu.ur 13 Leveronbetrouwbaarheid (CHE- TTR- TOJ} 
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8.2.13 Levertijdoverschrijding 

:Definitie: ,,,,, : , . , , , ; > ,, , / < · •• , , > , ,•· ,, V, , > > 
'Gemiddelde vertraging va:h auto:s die de)evertijc:l van twee uur hebb~n overschreden. 

-·> •. • -

Tfid 

3:30 

3:00 

2:30 

2:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 
3 3 
;:i. !!. 

Figuur 14 Levertljdoverschrljding (CHE - TTR - TOJ) 
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.Defin.itie :;•a.n. de -inclicctc·T 

8.2.14 Verhuurgraad tanks 

Deftni&: . ,, ;, .· 
Verhouding tussen het gemiddeld aa:ntaI dagen· in een,,penode. gedUrende :welke. d:e tanks' 
,op een, terminal commercieel verhuurd zijnen het totaal aantal dagen in d~ pen9de . .-

·:- :•,·_, ::..-. -·_' :· . . .> ;-· -~.;~ '. .,; ·. : \:,-:.:'.; ~ -·-~ .. -· --:--; :_-·,:- ,· - _. ·> --. ,.; ~_- ~·.~ \ ~-

Meei;f.;.quen 
.P~r ..... ' 
:;~r{•·.• 

... • 
! 

... 
• 
! 

Figuur 15 Verhuurgraad (CHE- TTR- TOJ} 

Kwartaal 
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. ..n 
:m:o:a 

6.2.15 Bezettingsgraad steiger 

Definitl.e: . . . . . . . . . 
Verhoudingtussen de total~ ligtijd in een periode en <f,e tqta,J.e tiJdsduur in die,peri.o<i~:. De 
ligtijd is d~,tijd gedlif!!nde welke een s~hip aan steiger.ligt: .. : . · . 

Meetfrequentl.e: 
·.Per maand.: 

.; 

ijij 
v' 
'ge 
'•-'1t-; ;;v -
J. ,~,.~ 

•,,.,.,!,. 

Percentage 

• :::, 
Gil 
~ 

3 
!!. 

Gil 

~ Maand 

Figuur 16 Bezettingsgraad steigers (CHE - TTR - CHE} 
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Def 'T'nitie ·:.,;er~. de incHccrror fil 
Jl'l2ED 

8.2.16 Verhouding laadtfJd I ligtfJd 

Definitie: . . . . . 
beverhoudirig tussen de totale laadtijd m een perfode en de totale ligtijd in een peri6de. 
De laadtijd is. dat gedeelte van de ligtijd gedurencie welke het feitelijk laden c.q .. lossen ·~ 
plaatsv.indt. ·. · . . . . . . 

,,, 
,_ .. , 

Plfl'Cffltage 

II II 

~ c5 Maand 

Figuur 17 Verhouding laadtijdfl.igtlJd steigers (CHE - TTR - TOJ} 
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8.2.17 Nett Pumping Rate (N.P.R.) 

Definiti.e: .· ' '· ' '. .·· . ·.. ' ' ,,, ' . ·•· · ·. ' ' . . ' ' . ' .,: ...... '·> 
Verhouding,tussen de toutle hoeveelheid te laden c.q~ te lossen produkt per perio~e eh. de 
J?,tale ligtijd p_er periode .... , · ' 
'. ' ~ - ' - .~ 

N.P.lll. in 1000 kg/uur 

325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

0 
3 
;:l 

3 
!!!. Maand 

Ffguur 18 Nett pumping rate steigers (CHE - TTR - TOJ} 
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8.2.18 Bezettingsgraad autolaadplaats 

Definitie: - . . . - . . -. - . . . - .-·. ·-· . 
Yerhcmding tu~sen de-totale, l~dtijd c.q. fostijd ill een periode en; de 'totale tijdsduu~in. 
_die penode. De laadtijd c:q: fostijd is de tijd. die werkelijk gebruilct wordt, vbor het laden 
·respectievelijk lossen van'een auto op,een la:adplaats. . . . - ' -.. .. . -

. ':':. '~ . . ' . ' , ' 

· Meet;lrequer,.tie: _, 
Per ma.and."'-.- - ~-
---- -~'\,:f.;i)li~1t)}-

PflrCffltage 

;-
rr 

3 
:l 

II 

~ 

Figuur 19 Bezettingsgraad laadplaats 1 

II 

ds Maand 

1 De weergegeven indicator ligt op operationeel niveau. De bezettingsgraad is alleen voor Tanktenninal 
Chemiehaven bepaald. De 'bezettingsgraad indicator' op managementteam niveau dient de geaggre
geerde bezettingsgraad van alle laadplaatsen van alle tenninals, en de bezettingsgraad van alle laad
plaatsen per tenninal weer te geven. 



8.2.19 Ziekteverzuim 

Deftnitle: . ..·. .. .. . . .· . ·. ·. . ... . . 
Verhouclingtussen net totale aantal verzuimdagen per:-peribdi er1 de vermeliigvuldi~g 
van _de gemiddelde;personeelssterkte perdag en het rum.ta! werkdagen.iri;dc:( periode, 'c . 

_,.... . ••• • , .•¥ .. ,,,__ . ' - - - • . ---:-i 

Percentage 

'm 
:::, I 

Maand 

Figuur 20 Ziekteverzuim PTCN 
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8.2.20 Ongevallen 

- ·., 

Defuliti.e:. ,·' , ' ,' ' ,·,, ' •', ,.,__ ' ., ;r 
·• · •. _. _. H7t aantal ongevallen per periodewelke verzuim tot gevolg1'1eeft. _ . < \ / . . ,i> ,_-.• .. ,t; ;,,; 
• .: He_( aantaI.ongeyallen per periode ,\Ve~e 'ge¢tiyerzuim tot ·g~volg,heefj: ,:J-::: s' • < ;,Z\£?t? 
•_,_) ~e,t aantru. bijna:~cidenien·perjreriode.. . - .. ·- · ,_;;,::;: ·<,.. -. ,. ·• . ::: •• 

Aantal 

1 

Aantal 

Aantal 70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

.... 
CD 

f 

.... 
CD 

f 

.... 
CD 

f 

N 
CD 

f 

~ 
f 

.... 
CD 

f 

r t .... 
~ CD 

f f f f 

r t .... 
~ CD 

f f f f 
Figu.ur 21 Ongevallen PTCN (exclu.sief Pernis) 

r Kwartaal 

f 

r Kwartaal 

f 

r Kwartaal 

f 
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8.3 Strategische / tactische indicatoren terminals 
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8.3.l 
8.3.1.1 

Indicatoren Terminal Chemiehaven 
Contractduur in verhouding tot de verhuurgraad 

Percentage 

... 
CD 

I 

□>= 2jaar 

Cl>= 1 Jaar 

B> 3mnd 

II<= 3mnd 

Kwartaal 

Ffguur 22 Contractduur L v. t. de verhuurgraad (CHE) 

8.3.1.2 
Ttjd 

3:30 

3:00 

2:30 

2:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 

Doorlooptijd auto's 

3 
::l 

Ffguur 23 Door1.oopt1Jd auto's (CHE) 

8.3.1.3 Leveronbetrouwbaarheid 

3 
::l 

Ffguur 24 Leveronbetrouwbaarheid (CHE) 

Norm 

Ill 

ca Maand 

Totaal # auto's: 

Ill 

ca Maand 

=625 
= 359 
=441 
= 889 
=711 
=810 
=960 
=795 

__n 
~ 
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8.3.1.4 
Tf,Jd 

3:30 

2:30 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 
c 
:I 

Figuur 25 LevertlJdoverschrlJding (CHE} 

8.3.1.5 Verhuur ad 

.... 
GI 

I 
Figuur 26 Verhuurgraad (CHE J 

.... 
GI 

I 

Zi7"5f::n: 

~ Maand 

Kwartaal 
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8.3.1.6 
Percentage 

Figuur 27 Bezettlngsgraad steigers (CHE} 

8.3.1.7 
Percentage 

3 
;:i. 

Ill 

16 Maand 

Figuur 28 Verhouding 1a.adtljdfligtljd steigers (CHE} 

8.3.1.8 Nett Pum 

N.P.Il. in 1000 kg/uur 

325 . 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

75 
50 
25 
0 

3 
;:i. 

Figuur 29 Nett Pumping Rate steigers (CHE} 

Ill 

16 Maand 

~ 
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8 .3.1.9 Ziekteverzuim 

• ;- 3 Ill I c ~ Ill I 0 :I i • ;- Ill Ill GI 

~ C l!S: i 'O C GI :I tr ;::i. :I 10 'O :I tr .. 10 'O 

Maand 

Figuur 30 Ziekteverzuim Chemiehaven 

8.3.1.10 Ongevallen 

Aantal 5 

4 

3 

2 

1 

0 .. r r t .. r r Kwartaal GI GI 

f f f f f f f 

Aantal 

3 

2 

1 

0 .. .. r r t r r Kwartaal GI GI 

f f f f f f f 

Aantal 

25 

20 

15 

10 < 

0 .. r r t .. r r I!wartaal GI GI 

f f f f f f f 

Figuur 31 Ongevallen Chemiehaven 
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8.3.2 
8.3.2.1 

.... 
CD 

Indicatoren Terminal TTR 
Contractduur i.v.t. de verhuur aad 

r t .... 
CD 

□>= 2jaar 

CJ>= 1 jaar 

El> 3mnd 

El<= 3mnd 

! ! ! I ICwartaal 

Figuur 32 Contractduur i.v. t. de verhuurgraa.d (TTRJ 

8.3.2.2 
Tl,ld 

3:30 

3:00 

2:30 

2:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 

Doorloo ti 0 d auto's 

Figuur 33 Doorlooptljd aankomst-vertrek (TTRJ 

8.3.2.3 Leveronbetrouwbaarheid 
Percentage 

Totaal # auto's: 

'm 
:I 

i' er 
QI 

~ 

Figuur 34 Leveronbetrouwbaarheid (TTRJ 

I 14aand 

= 664 
=459 
,. 472 
= 809 
= 588 
= 592 
•577 
= 503 
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8.3.2.4 
Ttjd 

3:00 

1:30 

0:30 

0:00 

Leverti · doverschri · din 

al' er 
Ill 

~ 
c 
:::, 

Figuur 35 LevertlJdoverschrlJding (TTR) 

8.3.2.5 Verhuur d 

Figuur 36 Verhuurgraad (TTR) 

Ill 

ca Maand 

! liil Aantal tanks =91 ! 

Kwartaal 
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8.3.2.6 
Percentage 

';-
::I 

Ill 
~ 

c 
::I 

Figuur 37 Bezettfngsgraad steigers (TTR) 

8.3.2.7 
Percentage 

Verhoudin 

3 
;:i. 

Ill 
~ 

Ill 

ds Maand 

Ill 

ds Maand 

Figuur 38 Verhouding la.adtiJd/1:igtijd steiger l (TTRJ 

8.3.2.8 Nett Pum 
N.P.R. in 1000 kg/ur.a-

325 ;! et, 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

3 
;:i. 

Rate 

Ill 
~ 

c 
::I 

Figuur 39 Nett Pumping Rate steiger l (TTRJ 

Ill 
C 
IC /4aand 
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8.3.2.9 Ziekteverzuim 

Percentage 

'm at 3 Ill 3 c s: Ill z 0 
~ i 'm at 3 Ill 3 c s: Ill Ill 

'0 C i!5: '0 C CD :::, er ;:i. ... !!. :::, 10 '0 :::, er ;:i. ... !!. :::, 10 'ti 

Maand 

Figuur 40 Ziekt.everzuim TTR 

8 .3.2.10 Ongevallen 

Aantal 5 

4 

3 

2 

1 

0 .... r r .... 
Kwartaal CD CD 

f f f f 

Aantal 4 

3 

2 

1 

0 .... r r t .... N r Kwartaal CD CD CD 

f f f f f f f 

Aantal 40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

.... N f6' t .... r f6' Kwartaal CD CD CD 

f f f f f f f 

Figuur 41 Ongevallen TTR 
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8.3.3 
8.3.3.1 

... 
CD 

I 

Indicatoren Terminal Dordrecht 
Contractduur i.v.t. de verhuur aad 

.... 
CD 

I 

□>•2jaar 

El>= 1 jaar 

El> 3mnd 

11<=3 mnd 

Kwartaal 

Figuur 42 Contractduur i.v. t. de verhuurgraad (TOJJ 

8.3.3.2 
Tfld 

3:30 

3:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 

Doorloo ti d auto's 

;- 3 Ill 3 .,. ::I. ~ t. 
Ill 

.a Maand 

Figuur 43 DoorlooptlJd aankomst-vertrek (TOJJ 

8.3.3.3 

Percentage 

'm 
:::, 

Leveronbetrouwbaarheid 

;-.,. 3 
::I. 

Ill 
~ 

c 
:::, 

Figuur 44 Leveronbetrouwbaarheid (TOJ} 

Totaal t auto's: 

Ill 

c5 Maand 

= 496 
= 652 
= 669 
= 720 
= 652 
= 784 
= 643 
=468 

Pagina 43 



8.3.3.4 
Tljd 

3:30 

3:00 

2:00 

1:30 

1:00 

0:30 

0:00 

Leverti doverschri · din 

Figuur 45 LevertfJdoverschrlJding (TOJJ 

8.3.3.5 

1 

... 
GI 

[ 

Verhuur ad 

Figuur 46 Verhuurgraad (TOJ) 

... 
GI 

[ 

1111 

15 Maand 

I fJ Aantal tanks = 101 I 

ICwartaal 

·' .......,.,.. 
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8.3.3.6 
Percentage 

3 
;:i. 

Ill 
~ 

Figuur 47 Bezettingsgraad steigers (TOJ} 

i Maand 

8.3.3.7 Verhoudin laadti d / Ii i d 
PflrCfmtage 

;-
CT 

3 
;:i. 

Ill Ill 
~ cl5 Maand 

Figuur 48 Verhouding 1.a.adtijd/1.igtiJd steigers (TOJJ 

8.3.3.8 Nett Pum 
N.P.R. in 1000 kg/uur 

300 :i'-
:~ 1 
225 ;'. 
200 " 
175 
150 
125 
100 

75 
50 

;-
CT 

Rate 

Ill 
~ 

Figuur 49 Nett Pumping Rate steiger 1 (TOJ} 

Ill 

cS Maand 
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8.3.3.9 Ziekteverzuim 

if 3 DI 3 DI OI 0 :, i if Ill 3 DI I 'ti C CD i!t' ~ 'ti C C' ;:i. .. !l IC "Cl C' .. !l IC 'ti 

Maand 

Ftguur 50 Ziekteverzuim Dordrecht 

8.3.3.10 Ongevallen 

Aantal 

4 

3 

2 

1 

0 ... 
~ r t ... r Kwartaal CD CD 

f f f f f f 

Aantal 4 

3 

2 

1 

0 ... ... 
~ r Kwartaal CD CD 

f f f f 

Aantal 40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 ... 
~ r t ... 

~ r Kwartaal CD CD 

f f f f f f f 

Ftguur 51 Ongevallen Dordrecht 
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8.4 Afgeleide operationele indicatoren terminals 
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8.4.1 
8.4.1.1 

Operationele indicatoren Terminal Chemiehaven 
Stei er lZ 

Percentage 

ii' 
:::, 

QI 

~ 

Figu.ur 52 Bezettingsgraad steiger lZ (CHE) 

Percentage 

ii' 
:::, it 

tr 
3 
;i. 

QI 

~ 
'i: 
:::, 

Ill 

d5 Maand 

QI 

d5 .lfaand 

Figu.ur 53 Verhouding laadtiJd/1.igtijd steiger lZ (CHE) 

N.P.R. in 1000 kg/uur 

325 ~~"" 
300 
275 
250 , 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

ii' 
:::, it 

tr 
QI 

~ 
QI 

~ Maand 

Figu.ur 54 Nett pumping rate steiger lZ (CHE) 
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8.4.1.2 

Percentage 

Steiger lB 

i' er 

Figuur 55 Bezettl.ngsgraad steiger lB (CHE} 

i' er 
3 
!. 

QI 

c6 Maand 

QI 

c6 Maand 

Figuur 56 Verhouding laadtiJd/ligtljd steiger lB (CHE} 

N.P.R. in. 1000 kg/uuT 

325 
300 
275 c.c• 
250 ;; 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

QI 

c6 Maand 

Figuur 57 Nett Pumping Rate steiger lB (CHE} 

fil 
T'.J'.'.lft 
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8.4.1.3 Steiger 2 

Percentage 

3 

'i' 
:I 

c 
:I ! 

(0 Maa.nd 

Figuur 58 Bezettlngsgraad steiger 2 (CHE} 

Percentage 

'i' 
:I 

Ill 

'5! 
Ill 

i Maand 

Figuur 59 Verhouding laadtlJdfligtiJd steiger 2 (CHE} 

N.P.IL in lOOO kg/uur 

325 
300 
275 
250 
225 " 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

3 
;::i. 

Ill 

'5! 

Figuur 60 Nett Pumping Rate steiger 2 (CHE} 

Ill 

i Maand 

Pagina 50 



8.4.1.4 Steiger 3 

Percentage 

'm 
:::, iii' er 

Figuur 61 Bezettingsgraad steiger 3 (CHE} 

Percentage 

'm 
:::, iii' er 3 

;i. 
Ill 

~ 

Ill 

d5 Maand 

! 
CD Jlaand 

Figuur 62 Verhouding la.adtlJd/li.gt:ljd steiger 3 (CHE} 

N.P.ll. in 1000 kg/uur 

325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

'm 
:::, iii' er 

.,,...,..,,.,,...,,,.,,.,.,.,..,..,,.,.. 

3 
;i. 

Ill 

~ 
3 
!2. 

c 
:::, 

Figuur 63 Nett Pumping Rate steiger 3 (CHE} 

Ill 
C 

CD Maand 

.:. ,.,. --
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8.4.1.5 Afgeleide indicatoren verhuurgraad 

Percentage j liJ Aantal tanks = 20 j 

... 
CD 

i 
t 
i 

... 
CD 

i Kwartaal 

Figuur 64 Verhuurgraad gecoate tanks met inhoud < SOOOm.3 (CHE} 

Percentage Im Aantal tanks "' 75 I 

... 
CD 

i 
t 
i 

... 
CD 

i 
Kwartaal 

Figuur 65 Verhuurgraad mi'ldsteel tanks met inhoud < 5000m3 fCBZJ 

... 
CD 

i 
t 
i 

I Ell Aantal tanks = 1 j 

Kwartaal ... 
CD 

i 
Figuur 66 Verhuurgraad gecoate tanks met inhoud > 5000m3 (CHE} 

...,,,,,., 
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Percentage 

... 
GI 

I 
... 
GI 

I 

! til Aantal tanks = 71 

Kwartaal 

Figuur 67 Verhuurgraad gecoat:e tanks met inhoud > 5000m3 (CHE) 
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8.4.2 
8.4.2.1 

Operationele indicatoren Terminal TTR 
Stei er 1 

Percentage 

II 

iS MaamI 

Figuur 68 Bezettingsgraad steiger l (TTRJ 

Percentage 

Figuur 69 Verhouding laadtiJd/ligtlJd steiger l {TTRJ 

N.P.IL fn.1000 kg/uur 

325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

;-
D' 

3 
;:I. 

c 
::, 

Figuur 70 Nett Pumping Rate steiger l {TTRJ 

II 
C 
IC Jllaand 
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8.4.2.2 

Percentage 

ii 
:J 

Steiger 2 

3 
;l 

Figuur 71 Bezett:lngsgraad steiger 2 {TTR) 

Percentage 

DI 

ca Maand 

Figuur 72 Verhouding laadtlJd/1.igtlJd steiger 2 (TTRJ 

N.P.R. in 1000 kg/uur 

325 
300 
27 
250 
225 . 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

ii 
:J 

;-
CT 

3 
;l 

c 
:J s: 

Figuur 73 Nett Pumping Rate steiger 2 (TTR) 

DI 
C: 

(Cl Jlaand 

a:m,e 
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8.4.2.3 Steiger 3 

Percentage 

80% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10"/o 

0"/o 
'iii :, iii' 

C" 
3 Ill 

"C ;:i. .. 
Figuur 74 Bezettingsgraad steiger 3 (TTR) 

Percentage 

Ill 
"C .. c 

:, 

: Maand 

Ill 

c6 Maand 

Figuur 75 Verhouding laadtlJd/ligtl.Jd steiger 3 (TTR) 

N.P.R. in 1000 kg/uur 

350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
25 
0 

'iii 
:, 
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Figuur 76 Nett Pumping Rate steiger 3 (TTR} 
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8.4.2.4 Steiger 4 
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Figuur 77 Bezettingsgraad steiger 4 (TTR) 
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Figuur 78 Verhouding laadtiJd/ligtiJd steiger 4 (TTR) 
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Figuur 79 Nett Pumping Rate steiger 4 (TTR) 
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8.4.2.5 Afgeleide indicatoren verhuurgraad 

Percentage I a Aantal tanks = s I 

Figuur 80 Verhuurgraad RVS tanks met inhoud < SOOOm.3 (TTRJ 
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Figuur 81 Verhuurgraad gecoate tanks met inhoud < SOOOm.3 (TTR} 
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Figuur 82 Verhuurgraad mildsteel tanks met inhoud < SOOOm.3 {TTR) 
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Figuur 83 Verhuurgraad mildsteel tanks met inhoud > 5000m3 {TTR) 
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8.4.3 
8.4.3.1 

Operationele indicatoren Terminal Dordrecht 
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Figuur 84 Bezettingsgraad steiger l (TOJ} 
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Figuur 85 Verhouding laadtijd/ligtlJd steiger l (TOJ} 
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Figuur 86 Nett Pumping Rate steiger l (TOJ} 
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8.4.3.2 
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Figuur 87 Bezettlngsgraad steiger 2 (TOJ} 
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Figuur 88 Verhouding laadtljd/ligt#Jd steiger 2 (TOJ) 

N.P.R. in 1000 kg/uur 
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Figuur 89 Nett Pumping Rate steiger 2 (TOJ) 
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8.4.3.3 
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Figuur 90 Bezettingsgraad steiger 3 (TOJ) 
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Figuur 91 Verhouding 'laadtlJd/ligtiJd steiger 3 (TOJ} 
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Figuur 92 Nett Pumping Rate steiger 3 (TOJ) 
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8.4.3.6 Afgeleide indicatoren verhuurgraad 

Percentage I B Aantal tanks = 1 I 
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Ft.guur 99 Verhuurgraad RVS tanks met fnhoud < 5000m3 
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Ft.guur 100 Verhuurgra.ad gecoate tanks met inhoud < 5000,n:3 

I DAantal tanks= 761 

Ft.guur 101 Verhuurgraad mildsteel tanks met inhoud < 5000m3 
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Bijlage 9 Van gegevens tot indicatoren 
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In deze bijlage worden de stappen weergegeven welke zijn gehanteerd om uit de gegevens 
van het Tankdop-systeem te komen tot de meetwaarden van de benoemde indicatoren. 

Bepalen bezettingsgraad steiger, verhouding laadtijd / ligtijd en Nett Pumping Rate. 
1. Definieren van de periode waarover deze indicatoren bepaald moeten worden. 
2. Het aanleggen van een file per steiger per terminal met de volgende attributen: 

• naam schip; 
• code zeeschip(Z) of barge (B); 
• datum en tijdstip aankomst schip; 
• datum en tijdstip vertrek schip; 
• datum en tijdstip begin beladen schip; 
• datum en tijdstip einde beladen schip; 
• soort belading: schip-tank (ST), tank-schip (TS), schip-schip (SS); 
• produkthoeveelheid. 

3 . Stel de periode waarover de indicatoren bepaald moeten worden loopt van X (datum en 
tijdtip) tot Y (datum en tijdstip). Uit het data-bestand van het Tankdop-systeem dienen 
per steiger per terminal gegevens gehaald te worden die voldoen aan de volgende re
stricties: 
• datum en tijdstip aankomst schip >= X en datum en tijdstip aankomst schip < Y; 
• datum en tijdstip aankomst schip < X en datum en tijdstip vertrek schip >= X. 

4. Deze gegevens worden vervolgens gesorteerd op datum en tijdstip aankomst schip, ver
volgens op naam schip en vervolgens op datum en tijdtip begin beladen schip. Dit leidt 
tot het volgende overzicht; 
• naam schip gesorteerd op vroegste datum en tijdstip van aankomst; 
• per schip attribuut barge of zeeschip; 
• per schip datum en tijdstip aankomst; 
• per schip datum en tijdstip vertrek; 
• per schip data en tijdtippen begin beladen (in het geval dat het schip meer dan een 

partij lost c.q. laad) en data en tijdstippen einde beladen; 
• per schip soort beladingen (SS, TS, ST); 
• per schip per soort belading de bijbehorende produkthoeveelheid. 

5. Indien alle beladingen van een schip bestaan uit ST of TS beladingen, dient voor deze 
schepen de ligtijd in de gedefinieerde periode bepaald te worden. Dit wordt bepaald door 
datum en tijdstip vertrek schip minus datum en tijdstip aankomst schip. Indien datum 
en tijdstip aankomst schip < X, wordt alleen de tijdsduur vanaf X meegenomen. Indien 
datum en tijdstip vertrek schip > Y, wordt alleen de tijdsduur tot Y meegenomen. 

6. Indien een schip een SS belading heeft, dient deze gekoppeld te worden aan een antler 
schip met een SS belading met dezelfde datum en tijdstip begin beladen en datum en 
tijdstip einde beladen. Voor het bepalen van de ligtijd dienen vervolgens rekenprocedu
res opgesteld te worden. In figuur 9.1 zijn de restricties weergegeven die hierbij gehan
teerd moeten worden. De lengte van het blokje Z (zeeschip) en B (barge) stelt de 
tijdsduur op een hypothetische tijdsas voor gedurende welke een schip/barge aan stei
ger ligt. Het blokje T stelt de tijdsduur voor gedurende welke het aangrenzende blokje (Z 
of B) bezig is met een TS of ST belading. De horizontale stippellijn in figuur 9.1 geeft de 
ligtijd aan. Aangezien het SS beladingen zijn en een steiger op hetzelfde tijdstip slechts 
eenmaal bezet kan zijn, wordt de ligtijd ook slechts eenmaal meegenomen. Indien de 
datum en tijdstip van deze ligtijd < X, wordt alleen de tijdsduur vanaf X meegenomen. 
Indien de datum en tijdstip van deze ligtijd > Y, wordt alleen de tijdsduur tot Y meege
nomen. 

7 . Sommatie van de ligtijd berekend in punt 5 en punt 6 geeft de totale ligtijd per steiger 
per terminal in de gedefinieerde periode. In relatie tot de totale tijdsduur in de gedefini
eerde periode wordt de bezettingsgraad van een steiger bepaald. De bezettingsgraad van 
meerdere steigers wordt bepaald door de gemiddelde totale ligtijd (op de steigers) in re
latie tot de totale tijdsduur. 
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Figuur 9 .1 Bepalen van. de ligtijd bij SS- koppdi.ngen. 

8. Het spreekt voor zich dat in het geval van SS-beladingen de laadtijd (gedefinieerd als 
datum en tijdstip einde beladen minus datum en tijdstip begin beladen) slechts een
maal wordt meegenomen. In het geval van meerdere beladingen per schip wordt de 
laadtijd bepaalt door sommatie van (1) en (2) uit figuur 9 .2. 
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(1) (2) 

F-iguu:r 9 .2 Bepalen van. de laad:tijd 
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9. Sommatie van de verschillende laadtijden uit punt 8 geeft de totale laadtijd per terminal 
per steiger in de gedefi.nieerde periode. Overigens geldt ook voor het bepalen van de 
laadtijd dat als datum en tijdstip begin beladen schip < X, wordt alleen de tijdsduur 
vanaf X meegenomen. Indien datum en tijdstip einde beladen schip > Y, wordt alleen de 
tijdsduur tot Y meegenomen. 

10.Het spreekt voor zich dat de produkthoeveelheid in geval van SS-beladingen slechts 
eenmaal dient te worden meegenomen. Indien datum en tijdstip begin beladen schip < X 
of indien datum en tijdstip einde beladen schip > Y, wordt slechts een gedeelte van de 
produkthoeveelheid meegenomen. Dit gedeelte komt overeen met de fractie datum en 
tijdstip einde beladen schip minus datum en tijdstip begin beladen schip dat binnen Y 
minus X valt. Sommatie van de absolute produkthoeveelheden in relatie tot de totale 
laadtijd geeft de Nett Pumping Rate. 

Doorlooptijd auto's, leverbetrouwbaarheid, levertijdsoverschrijding en bezettingsgraad 
laadplaats. 
1. Defmieren van de periode waarover deze indicatoren bepaald moeten worden. 
2. Het aanleggen van een file per terminal met de volgende attributen: 

• auto; 
• datum en tijdstip aankomst auto; 
• datum en tijdstip vertrek auto; 
• datum en tijdstip begin beladen auto; 
• datum en tijdstip einde beladen auto; 
• laadplaatsnummer2• 

3. Stel de periode waarover de indicatoren bepaald moeten worden loopt van X (datum en 
tijdtip) tot Y (datum en tijdstip). Uit het data-bestand van het Tankdop-systeem dienen 
per terminal gegevens gehaald te worden die voldoen aan de volgende restricties: 
• datum en tijdstip aankomst auto >= X en datum en tijdstip aankomst auto < Y; 
• datum en tijdstip aankomst auto < X en datum en tijdstip vertrek auto >= X. 

4. Deze gegevens worden vervolgens gesorteerd op datum en tijdstip aankomst auto en op 
datum en tijdtip begin beladen auto. Dit leidt tot het volgende overzicht; 
• auto's gesorteerd op vroegste datum en tijdstip van aankomst; 
• per auto datum en tijdstip aankomst; 
• per auto datum en tijdstip vertrek; 
• per auto datum en tijdtip begin beladen en datum en tijdstip einde beladen; 
• laadplaatsnummer. 

5. De doorlooptijd van een auto wordt bepaald door datum en tijdstip aankomst auto mi
nus datum en tijdstip vertrek auto. Voor de vastgestelde periode dient het aantal auto's 
bepaald te worden. Tevens dient de doorlooptijd van deze auto's gesommeerd te worden. 
De verhouding totale doorlooptijd en aantal auto's geeft de gemiddelde doorlooptijd. 
Auto's die op een MDI-laadplaats geladen worden, dienen buiten deze berekening gela
ten te worden. Reden hiervoor is dat de geregistreerde datum en tijdstip aankomst en 
datum en tijdstip vertrek niet correct is. 

6. De lever(on)betrouwbaarheid wordt bepaald door het aantal auto's met een doorlooptijd 
groter dan twee uur, af te zetten tegen het totaal aantal auto's. 

7. Voor iedere auto met een doorlooptijd groter dan twee uur dient bepaald te worden hoe 
groot de overschrijding is. Deze overschrijdingen dienen gesommeerd te worden en afge
zet tegen het aantal auto's met een doorlooptijd groter dan twee uur. Deze verhouding 
geeft de gemiddelde levertijdsoverschrijding weer. 

2 Om geautomatiseerd meten mogeliJk te maken dient deze attribuut toegevoegd te warden aan het 
systeem van invoeren van gegevens. 
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8. Voor het bepalen van de bezettingsgraad van de laadplaatsen dienen de gegevens ge
sorteerd te warden op laadplaatsnummer. Op dit moment is het slechts handmatig mo
gelijk de bezettingsgraad van de laadplaatsen te bepalen. Dit komt omdat er geen goed 
gedefinieerd laadplaatsnummer in het Tankdop-systeem voorkomt. 
Op een terminal warden normaliter auto's beladen tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Voor 
het bepalen van de bezettingsgraad op basis van een 8-urige beschikbaarheid wordt, in
dien datum en tijdstip begin beladen < 8 .00, alleen de tijdsduur vanaf 8.00 meegeno
men en indien datum en tijdstip einde beladen > 16.00, alleen de tijdsduur tot 16.00 
meegenomen. 
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